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Samba
Pátek 5. ãervna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 
Samba se do Francie pfiistûhoval pfied deseti lety ze Senegalu. Pracuje naãerno v rÛzn˘ch
zamûstnáních a doufá, Ïe brzy dostane povolení k trvalému pobytu. Jeho neradostná
rutina se zmûní, kdyÏ potká Alici – manaÏerku, která trpí syndromem vyhofiení a dobrovol-
nickou prací se snaÏí dát svÛj Ïivot zpátky dohromady. Brzy mezi nimi vznikne kfiehké
pouto. Jejich vztah se v‰ak nesetkává s pfiíli‰n˘m pochopením okolí... Francouzská kome-
die od autorÛ úspû‰ného snímku Nedotknutelní, ktefií i tentokrát pojali váÏné téma s hu-
morem a ironií. âeské titulky. 120 minut.

Îelezná srdce
Pátek 12. ãervna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 15 let.
Duben 1945. Zatímco se Spojenci pokou‰ejí o finální ofenzivu na evropské frontû, ujímá se
váleãn˘ veterán, armádní serÏant Wardaddy (Brad Pitt), velení tanku Sherman a vydává
se na vraÏednou misi v t˘lu nepfiítele. Tváfií v tváfi pfiesile poãetní i palebné a v doprovodu
naprostého zelenáãe, kter˘ se v jejich ãetû souhrou okolností ocitl, je Wardaddy se sv˘mi
muÏi nucen získat navzdory ve‰keré pravdû podobnosti ‰tûstí na svou stranu a dovést do
úspû‰ného konce své hrdinské pokusy zaútoãit na samotné srdce nacistického Nûmecka.
Akãní váleãn˘ snímek USA s ãesk˘mi titulky. ·Ú.

Mal˘ Pán
Pátek 19. ãervna, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. MládeÏi pfiístupn˘.
Mal˘ Pán si Ïije spokojenû ve svém domeãku v Duté hofie. Jeho poklidn˘ Ïivot skonãí ve
chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domû, ve kterém najde, co mu schází. ProtoÏe sám
nemá pocit, Ïe by mu nûco scházelo, rozhodne se pfiijít té záhadû na kloub. Vydá se za
Prázdnou hlavou, aby mu poradila, kde ten záhadn˘ dÛm najde. Prázdná hlava se v‰ak
potfiebuje napít jiskfiivé vody z jezerního ostrova, bez ní mu nedokáÏe poradit. A tady za-
ãíná dlouhá cesta Malého P    ána, která je místy zábavná, místy nebezpeãná a stra‰idelná.
Na jejím konci Mal˘ Pán s údivem zjistí, Ïe to, co mu scházelo a co celou dobu hledal, mûl
od zaãátku témûfi pod nosem... âeská loutková pohádka. 83 minuty. 

Návrat blb˘ho a blbûj‰ího
Pátek 26. ãervna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
Jim Carrey a Jeff Daniels se vrací ke sv˘m legendárním rolím Lloyda a Harryho v pokra-
ãování kasovního trháku Blb˘ a je‰tû blbûj‰í ...Ubûhlo pfiesnû 20 let od chvíle, kdy jsme
je   opustili, a zmûnilo se toho opravdu hodnû – s v˘jimkou jejich tuposti. KdyÏ se Harry,
kter˘ nutnû potfiebuje novou ledvinu, dozví, Ïe kdesi Ïije jeho dcera, musí Lloyda probrat
z „kómatu“ a vydat se na cestu, aby ji poÏádal o pomoc. KfiíÏem kráÏem celou Amerikou
v tûch nejbizarnûj‰ích dopravních prostfiedcích je jejich cesta zavádí do ústavu pro du-
‰evnû nemocné, kam nepochybnû patfií... Komedie USA v ãeském znûní. 108 minut. 
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další představení filmového klubu se uskuteční
v sobotu 20. června 2015 – uvidíte snímek Attila Marcel
info – filmový klub:
733 737 867, facebook / Filmový klub Měnín, web kina
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