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Program na bfiezen 2017

oceÀovan˘ rodinn˘ snímek nominovan˘ na Oscara

rodinná animovaná komedie 

filmová projekce + hudební vystoupení
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NA DAL·Í MùSÍCE P¤IPRAVUJEME:

LichoÏrouti  / Hacksaw Ridge – zrození hrdiny  / ManÏel na hodinu
Beatles: Eight days a Week – The Touring Years / Andûl Pánû 2 
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âervená Ïelva

Pátek 3. bfiezna, 19.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 80 minut.
Pfiíbûh troseãníka na tropickém ostrovû, obydleném Ïelvami, kraby a ptáky, je zároveÀ uni-
verzálním pfiíbûhem v‰ech zásadních okamÏikÛ v Ïivotû ãlovûka. Pfiíbûh o sebepoznání,
lásce, rodiãovství i stfiídání generací je vyprávûn˘ beze slov, jen s pomocí fiemeslnû doko-
nalé animace. Magick˘ snímek srozumiteln˘ napfiíã generacemi i kontinenty. Francie 2016.

MuÏ jménem Ove 

Sobota 11. bfiezna, 19.00. Podrobnosti na plakátech, webu a facebooku.
Švédská komedie podle stejnojmenného knižního bestselleru. Po skončení filmu zahraje
kapela Sedmé přání. 
Info – filmov˘ klub:
733 737 867, facebook /Filmov˘ klub Mûnín, web kina.

âapí dobrodruÏství

Pátek 17. bfiezna, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 87 minut. 
âápi nosí dûti… nebo alespoÀ nosívali. Teì nosí balíãky pro celosvûtového internetového
giganta Cornerstore.com. Nejlep‰í doruãovatel spoleãnosti, ãáp Junior, má b˘t zane-
dlouho pov˘‰en, jenÏe náhodnû aktivuje stroj na v˘robu dûtí a ten vyrobí rozko‰nou hol-
ãiãku. Junior a jeho kamarád Tulip, jedin˘ ãlovûk na âapí hofie, závodí s ãasem, aby doru-
ãili své první dítû. Podniknou divokou  objevnou cestu, která by mohla pomoci k úplnosti
nejedné rodinû a ãápÛm na celém svûtû by mohla vrátit jejich pÛvodní poslání... âesk˘ da-
bing. USA 2016.  

Jackie

Pátek 24. bfiezna, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 99 minut.
KdyÏ je JFK zvolen prezidentem USA, stává se Jackie Kennedy jednou z nejmlad‰ích 
prvních dam v historii. Pro její vfielost, eleganci a vybran˘ vkus ji brzy obdivují miliony lidí po
celém svûtû. Pak ale pfiichází okamÏik, kter˘ v‰echno zmûní – atentát na jejího muÏe. 
Jackie se vyrovnává s osobní ztrátou, jako milovaná matka a první dáma v‰ak musí zÛstat
oporou dûtem i celému národu... Filmov˘ portrét jedné z nejikoniãtûj‰ích Ïen 20. století je
také zachycením dnÛ, které zmûnily bûh dûjin. Drama v anglickém znûní s ãesk˘mi titulky.
USA 2016. 

Michaela Vaníãková:
Himalájem kolem Annapurny

Sobota 25. bfiezna, 19.00. Vstupné 50 Kã. 
Cestovatelská přednáška nejen o treku kolem masivu Annapurna. Více informací na webu kina.
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