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Domácí péãe
Pátek 4. záfií, 20.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 
Obûtavá zdravotní sestra Vlasta pfii své práci na jihomoravském venkovû o‰etfiuje spoustu
rázovit˘ch místních pacientÛ. KdyÏ se v‰ak dozví, Ïe sama potfiebuje pomoc, musí ji zaãít
hledat mimo prostfiedí, které zná. Díky dcefii jednoho z pacientÛ a její esoterické mentorce
zaãíná objevovat svût alternativního léãení a díky nûmu snad i sebe samu... To v‰e k velké
nelibosti manÏela Ladi, kter˘ na tyhle „hÀupoviny“ nevûfií. Vlasta tak musí bojovat nejen
se svojí nemocí, ale i s Laìov˘m „zdrav˘m rozumem“... Dojemn˘ pfiíbûh, ve kterém se
proplétá komedie i drama, umocnûn˘ osobitou hudbou J. P. Muchowa. Hrají Alena Mihu-
lová, Bolek Polívka, Tatiana Vilhelmová, Zuzana Kronerová a dal‰í. 92 minuty.  

Teorie v‰eho
Pátek 11. záfií, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
Snímek vypráví neuvûfiiteln˘ Ïivotní pfiíbûh slavného vûdce Stephena Hawkinga, kter˘ na
svém velmi nemocném tûle nosí jednu z nejchytfiej‰ích hlav, jakou kdy lidstvo poznalo. 
Pfiíbûh zaãíná v roce 1963, kdy má jednadvacetilet˘ Stephen, student kosmologie na Cam-
bridge, na‰lápnuto ke skvûlé budoucnosti. SpoluÏáci i profesofii ho naprosto zboÏÀují,
stejnû jako krásná Jane, která na téÏe ‰kole studuje umûní. On na oplátku zboÏÀuje ji.
KdyÏ v‰ak v osobním i profesním Ïivotû stane na pomyslném vrcholu, zaÏije nemilosrdn˘
pád... Britské Ïivotopisné drama, anglické znûní s ãesk˘mi titulky. 123 minuty. 

Zvonilka a tvor Netvor
Pátek 18. záfií, 18.00. Vstupné 70 Kã dospûlí / 60 Kã dûti. MládeÏi pfiístupn˘.
Dal‰í ze strhujících dobrodruÏství Zvonilky a jejích vílích kamarádek. Víla Chovatelka Fauna
vûfií, Ïe Ïe kaÏd˘ Ïiv˘ tvor je v jádru dobr˘. A tak se spfiátelí se záhadn˘m tvorem, kter˘ je
podle prastar˘ch legend znám˘ jako tvor Netvor. Zatímco Zvonilka a její vílí kamarádky ne-
vûdí, co si mají o záhadném zvífieti myslet, stráÏci Hvûzdné roklinky, vílí Skauti, se rozhod-
nou magického tvora ulovit dfiív, neÏ pfiivolá na jejich domov zkázu. Fauna musí poslech-
nout své srdce a zariskovat, aby s pomocí vílích kamarádek záhadného tvora Netvora
zachránila... Animovaná pohádka USA ze studia Walta Disneyho. âesk˘ dabing. 76 minut. 

Vetfielci (reÏisérsk˘ sestfiih)
Pátek 25. záfií, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 

Po velkém úspûchu obnovené premiéry Vetfielce pfiichází na scénu opût Sigourney Wea-
verová, aby pfii návratu na Zemi svedla boj se zákefin˘mi vetfielci. – DÛstojnice Ripleyová,
která jako jediná pfieÏila v nákladní lodi Nostromo boj na Ïivot a na smrt  s vesmírn˘m ve-
tfielcem, je po nûkolika letech nalezena záchrannou lodí a vrací se zpût na Zemi. KdyÏ uÏ
se zdá, Ïe je po v‰em, zaãíná ho  ror znova, tentokrát na nedávno kolonizované planetû.
Ripleyová se skupinou speciálnû vycviãen˘ch vojákÛ proti tisícihlavé smrtící síle vetfielcÛ.
Sci-fi horor USA, anglické znûní s ãesk˘mi titulky. 154 minuty.  



OBNOVENÁ DIGITÁLNÍ PREMIÉRA KULTOVNÍHO SCI-FI Z ROKU 1986, 
KTEROU LZE V KINECH VIDùT POUZE V MùSÍCI ZÁ¤Í! 

NA ¤ÍJEN P¤IPRAVUJEME:

50 odstínÛ ‰edi / Sedmero krkavcÛ / Rychle a zbûsile 7 / Oveãka Shaun ve filmu

Filmový
klub

měnín

další představení filmového klubu se uskuteční v sobotu 3. října 2015,
uvidíte digitálně zrekonstruovaný film Vynález zkázy
info – filmový klub:
733 737 867, facebook / Filmový klub Měnín, web kina


