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Fair Play
Pátek 7. listopadu, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 
Osmdesátá léta v âeskoslovensku. Mladiãká sprinterka Anna se stává ãlenkou Stfie-
diska vrcholového sportu. Její matka a trenér doufají, Ïe splní kvalifikaãní limit a po-
stoupí na olympijské hry. Annû zaãnou b˘t bez jejího vûdomí podávány anabolické
steroidy. Dívka se o pfiípravcích dozvídá pravdu, a pfiestoÏe je v sázce její úãast
na olympiádû, hodlá dál trénovat bez nich. Její matka v‰ak doufá, Ïe Anna úãast na
olympijsk˘ch hrách vyuÏije k emigraci, a rozhodne se jí anabolika aplikovat tajnû...
âesko-slovenské drama v reÏii Andrey Sedláãkové. 100 minut. 

Non stop
Pátek 14. listopadu, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
Liam Neeson alias agent Bill Marks pracuje jako „vzdu‰n˘ ‰erif“, pro nûhoÏ se práce
uÏ stala nezábavnou rutinou. Tentokrát je v‰ak v‰echno jinak: bûhem letu ho nevidi-
teln˘ terorista zaãne bombardovat esemeskami, v nichÏ poÏaduje, aby vláda na jeho
tajn˘ úãet zaslala 150 milionÛ dolarÛ, jinak kaÏd˘ch dvacet minut nûkoho v letadle za-
bije. Vzápûtí je na palubû nalezena první mrtvola. A zatímco agent rozjede mraziv˘
závod s ãasem, vyjde najevo, Ïe padouchÛv úãet je veden na jeho vlastní jméno...
Akãní thriller USA. âeské titulky. 106 minut. 

MrÀouskové:
Údolí ztracen˘ch mravencÛ
Pátek 21. listopadu, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘.
Na malebném lesním palouãku se jednoho dne rozhofií nepfiátelství mezi koloniemi
ãern˘ch a ãerven˘ch mravencÛ, jehoÏ pfiíãinou je spor o zbytky jídla z pikniku. Na-
jednou se uprostfied znepfiátelen˘ch stran objeví odváÏná beru‰ka. Skamarádí se
s ãern˘m mraveneãkem Mandiblem a pomÛÏe mu zachránit mraveni‰tû pfied invazí
ãerven˘ch bojovníkÛ v ãele s hroziv˘m Butorou... Francouzsk˘ animovan˘ snímek
v ãeském znûní. 88 minut. 

Zmizení
Pátek 28. listopadu, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 15 let.
Keller Dover ãelí asi nejhor‰í noãní mÛfie kaÏdého rodiãe – jeho ‰estiletá dcera Anna
a její kamarádka jednoho veãera zmizí. Hledání nebere konce a dívky jsou stále po-
hfie‰ovány. A tak bezradn˘ otec bere spravedlnost do sv˘ch rukou a bez ohledu na
následky se rozhodne provûfiit jediné pojítko k pfiípadu sám... Psychologické krimi
drama USA. âeské titulky. 150 minut. 
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další představení filmového klubu se uskuteční
v sobotu 13. prosince v Kině Měnín

info – filmový klub: 733 737 867, facebook /Filmový klub Měnín
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