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remasterovaná verze slavného psychothrilleru – v rámci Projektu 100
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Pátek 3. ãervna, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 15 let. 118 minut.
Clarice Starlingová, nadaná studentka akademie FBI, je pﬁidûlena k vy‰etﬁování pﬁípadu
masového vraha Buffalo Billa, kter˘ své obûti stahuje z kÛÏe. Clarice nav‰tíví ve vûzeÀské
nemocnici b˘valého vynikajícího psychiatra Hannibala Lectera, odsouzeného na doÏivotí
za sérii brutálních vraÏd a kanibalismus. Ten by o vrahovi mohl nûco vûdût. Odsouzen˘
psychiatr Ïenu zároveÀ dûsí i fascinuje. KdyÏ je masov˘m vrahem unesena dcera senátorky Martinové, nabídne Clarice Lecterovi pﬁijatelnûj‰í vûzeÀské podmínky v˘mûnou za
informaci vedoucí k dopadení Buffalo Billa... Jodie Foster a Anthony Hopkins v hlavních
rolích kriminálního psychothrilleru. âeské titulky. USA 1991.
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Pátek 10. ãervna, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 80 minut.
Známí ne‰ikové v roce 2016 slaví 40 let od svého zrodu, a byÈ se na stﬁíbrném plátnû je‰tû
nepﬁedvedli, pro kutily jejich kalibru to nemÛÏe b˘t problém. Obzvlá‰È, kdyÏ mají na pÛdû
krabice plné filmÛ a pod schody promítaãku, na které fanou‰kÛm své pﬁíhody rádi odpromítají. Nebyli by to ale oni, kdyby se nepot˘kali s celou ﬁadou nástrah... Animovan˘ rodinn˘ film. âR 2016.
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Sobota 11. ãervna, 20.00. Podrobnosti budou upfiesnûny na plakátech a webu.
Legendární krimi komedie z roku 1973 s Robertem Redfordem a Paulem Newmanem
v hlavních rolích. Po skonãení filmu zahraje Pavel ·pirka.
Info – filmov˘ klub: 733 737 867, facebook /Filmov˘ klub Mûnín, web kina.
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Pátek 17. ãervna, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 106 minut.
âeská hereãka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do „evropského Hollywoodu“, berlínsk˘ch filmov˘ch ateliérÛ Babelsberg. Postupnû okouzlí davy fanou‰kÛ v celém Nûmecku,
uÏívá si slávy i náklonnosti herce Gustava Fröhlicha, idolu v‰ech nûmeck˘ch Ïen. Obdiv
neskr˘vá ani sám Hitler. Hvûzda Baarové strmû stoupá. Spolu s Fröhlichem se nastûhuje
do luxusní vily na prestiÏní berlínské adrese. AniÏ to zpoãátku tu‰í, mají v˘znamného souseda – pána filmového prÛmyslu, ministra propagandy Goebbelse. A Goebbels postupnû
vtahuje Baarovou do sv˘ch „ìábelsk˘ch“ sítí... âR 2016.
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Pátek 24. ãervna, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 115 minut.
V‰emi milovan˘ kantor, b˘val˘ zloãinec Zeki Müller je zpût. V pedagogické kariéﬁe ho v‰ak
ãekají zásadní nepﬁíjemnosti, pﬁedev‰ím ranní vstávání a oprsklí studenti. Díky kontaktÛm
z minulosti si pﬁijde ke slu‰né hromádce kraden˘ch diamantÛ, které rafinovanû ukryje do
ply‰ového medvídka. JenÏe jeho potrhlá kolegynû Lisi ply‰áka bezelstnû vûnuje dûtské
charitû v Thajsku. A tak Zeki odcestuje spolu se ‰kolním krouÏkem ekologie do Thajska...
Komedie v ãeském znûní. Nûmecko 2015.
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