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Pofiád jsem to já
Pátek 6. listopadu, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 
Alice Howlandová, ‰Èastnû vdaná matka tfií dospûl˘ch dûtí, uznávaná profesorka ling-
vistiky, zaãíná zapomínat slova. KdyÏ je jí diagnostikována raná forma Alzheimerovy
choroby, zji‰Èuje Alice spoleãnû se svou rodinou, Ïe jejich vzájemné vztahy projdou
tou nejnároãnûj‰í myslitelnou zkou‰kou. Její úsilí zÛstat stále tou, kterou kdysi byla, je
obrovské... Pfiedstavitelka hlavní role Julianne Mooreová byla za svÛj v˘kon ocenûna
mj. Zlat˘m glóbem a Oscarem. Drama v anglickém znûní s ãesk˘mi titulky. USA 2014.
100 minut. 

Kobry a uÏovky
Pátek 13. listopadu, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 15 let.
UÏovka (Matûj Hádek) je ztracen ve svém vlastním Ïivotû. Je mu uÏ skoro ãtyfiicet
a cítí, Ïe má poslední ‰anci sám se sebou nûco udûlat. Jeho bratr Kobra (Kry‰tof
Hádek) je magor, feÈák, kter˘ vykrádá chaty a bydlí s vûãnû opilou matkou (Jana ·ul-
cová). Ve chvíli, kdy se zdá, Ïe by UÏovka mohl b˘t uÏ koneãnû ‰Èastn˘, se objeví
Kobra. UÏovka se rozhodne dát mu pofiádnou lekci, situace se ale vymkne kontrole...
Drama reÏiséra Jana Pru‰inovského (reÏiséra seriálÛ Okresní pfiebor ãi âtvrtá
hvûzda). âR 2015. 111 minut. 

Asterix: Sídli‰tû BohÛ
Pátek 20. listopadu, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘.
Pí‰e se rok 50 pfied Kristem. Galie trpí v obleÏení ¤ímanÛ... Caesar má geniálnû lstiv˘
plán, jak se zbavit jednou provÏdy hrstky vzdorujících GalÛ: svést prostoduché vesni-
ãany kouzlem civilizace v podobû monumentálních fiímsk˘ch staveb – vykácet lesy
a vystavût mramoráky, pfiedchÛdce dne‰ních panelákÛ. Vybudovat Sídli‰tû BohÛ.
JenÏe Asterix a Obelix svou malou vesnici, ukrytou v hlubokém lese, nadev‰e milují.
Musejí nabrousit ve‰ker˘ svÛj dÛvtip a pokusit se prohnaného Caesara v této podlé
bitvû porazit… Animovan˘ rodinn˘ snímek v ãeském znûní. Francie 2015. 85 minut.

Fénix
Pátek 27. listopadu, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 
Pí‰e se ãerven 1945. Nelly, b˘valá úspû‰ná zpûvaãka a femme fatale, se vrací z kon-
centraãního tábora se znetvofien˘m obliãejem. Po operaci tváfie Nelly vyhledá svého man-
Ïela Johnyho, kter˘ je pfiesvûdãen˘ o tom, Ïe Nelly – stejnû jako celá její rodina – zahynula
bûhem holokaustu. Teì vidí Ïenu, která ho znepokojuje svou podobou s jeho manÏelkou,
a odmítá uvûfiit, Ïe je to skuteãnû ona. Nelly v‰ak chce svÛj nûkdej‰í Ïivot zpût... Suges-
tivní a vizuálnû podmaniv˘ snímek z pováleãného Berlína odkazuje ke klasick˘m filmÛm
noir a jeho napûtí postupnû graduje prostfiednictvím strhujícího v˘konu Niny Hossové, pfied-
stavitelky Nelly. Drama v pÛvodním znûní s ãesk˘mi titulky. Nûmecko 2014. 98 minut. 
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další představení filmového klubu se uskuteční 
v sobotu 19. prosince – uvidíte film MLÁDÍ

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