
16. 8. 2019 Cesta do pravěku
Cesta do pravěku filmového kouzelníka Karla Zemana se stala průlomovým
filmem, dobrodružnou a trikovou legendou české i světové kinematografie.
Film prošel digitálním restaurováním v rámci projektu „Čistíme svět fanta-
zie“. Díky kompletní technické renovaci dostal takovou podobu, jakou měl
při své premiéře v roce 1955. ČSSR, 1955, 93 min., 70 Kč.

17. 8. 2019 Woodstock
Původně plánovaný třídenní festival se kvůli nepřízni počasí natáhl na čtyři
dny. 17. srpna přesně před 50 lety na podiu hráli Canned heat, Santana
a další. A vy budete moci Woodstock z roku 1969 zažít skrze plátno letního
kina také. Film, který v roce 1970 získal Oscara jako nejlepší dokument, bri-
lantně přibližuje jedinečný masový prožitek dnes již legendárního rocko-
vého festivalu a skvělé výkony účinkujících. USA, 1970, 228 min., 70 Kč.

21. 8. 2019 Bohemian Rhapsody
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. 
Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedinečnou životní a umě-
leckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný
koncert Live Aid v roce 1985. Velká Británie/USA, 2018, originální znění s ti-
tulky, 134 min., 90 Kč.

23. 8. 2019 Jak vycvičit draka 3
Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné do-
brodružné animované série Jak vycvičit draka. Společně budou hledat 
Skrytý svět, jedinou naději na záchranu lidskodračího společenství. USA,
2019, české znění, 104 min., 70 Kč.

24. 8. 2019 Ženy v běhu
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. ČR, 2019, 
93 min., 90 Kč.

Areál sokolovny v Měníně ● Začátky v 21.00
Občerstvení zajištěno. Vstupenky v předprodeji na portále smsticket.cz a na místě.
Hrajeme za každého počasí. Pouze v případě silného deště, bouřky a větru se akce ruší.

V AREÁLU MĚNÍNSKÉ SOKOLOVNY 

a TJ Sokol Měnín uvádějí
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