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legendární Básníci se po dvanácti letech vrací na plátna kin
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Pátek 2. prosince, 20.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 120 minut.
·tûpán a Kendy zÛstali i po dvanácti letech sami sebou. Jsou to nerozluãní kamarádi s nevyãerpateln˘m smyslem pro humor i schopností sebeironie, i kdyÏ uÏ s lehk˘m nádechem
skepse. Je jim padesát a cítí, Ïe by mûli dát sv˘m ÏivotÛm nûjak˘ fiád a splnit si svoje touhy
a pfiání. A jak je známo, zázrakÛm je tfieba pomáhat! Kendy uÏ má plné zuby reklam a jako
buldok jde za sv˘m snem o natoãení celoveãerního filmu. ·tûpán dûlá zástupce primáfie
v nemocnici. Jeho nejvût‰í starostí je v‰ak jeho tfiináctilet˘ syn Junior, kterého po smrti
Aniãky-Zrzeãky vychovává sám. Na lásku a psaní básniãek uÏ ·tûpán rozhodnû nemá
ãas ani vûk. Nebo ano? Komedie v reÏii Du‰ana Kleina. âR 2016.
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Pátek 9. prosince, 20.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 106 minut.
Touha splnit si Ïivotní sen je motorem snad kaÏdého z nás. Ale takov˘ sen, jak˘ v sobû
skr˘vá uÏ od dûtství Michael Edwards, nemá jen tak nûkdo. Michael touÏí stát se olympionikem a reprezentovat Velkou Británii v jakémkoliv sportu. Vyzkou‰í mnoho rÛzn˘ch
disciplín, ale ukazuje se, Ïe nemá pfiíli‰ sportovního talentu. Jedinou jeho ‰ancí se ukáÏou
b˘t skoky na lyÏích. Na scénu vstupuje Bronson Peary, údrÏbáfi zimního stfiediska, rváã
a pijan, ale také b˘val˘ skokan na lyÏích, kterého kdysi vylouãili z amerického olympijského
t˘mu. Bronson urputného a neodbytného skokana - samouka vezme pod svá ochranná
kfiídla a spoleãnû zaãnou naplÀovat MichaelÛv velk˘ sen. V roce 1988 v Calgary vstoupí
Michael do olympijsk˘ch dûjin jako nezapomenuteln˘ Orel Eddie... Komediální drama podle
skuteãného pfiíbûhu. USA / V. Británie / Nûmecko 2016. Anglické znûní s ãesk˘mi titulky.

Pátek 9. prosince, 20.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 106 minut.
Touha splnit si Ïivotní sen je motorem snad kaÏdého z nás. Ale takov˘ sen, jak˘ v sobû
skr˘vá uÏ od dûtství Michael Edwards, nemá jen tak nûkdo. Michael touÏí stát se olympionikem a reprezentovat Velkou Británii v jakémkoliv sportu. Vyzkou‰í mnoho rÛzn˘ch
disciplín, ale ukazuje se, Ïe nemá pfiíli‰ sportovního talentu. Jedinou jeho ‰ancí se ukáÏou
b˘t skoky na lyÏích. Na scénu vstupuje Bronson Peary, údrÏbáfi zimního stfiediska, rváã
a pijan, ale také b˘val˘ skokan na lyÏích, kterého kdysi vylouãili z amerického olympijského
t˘mu. Bronson urputného a neodbytného skokana - samouka vezme pod svá ochranná
kfiídla a spoleãnû zaãnou naplÀovat MichaelÛv velk˘ sen. V roce 1988 v Calgary vstoupí
Michael do olympijsk˘ch dûjin jako nezapomenuteln˘ Orel Eddie... Komediální drama podle
skuteãného pfiíbûhu. USA / V. Británie / Nûmecko 2016. Anglické znûní s ãesk˘mi titulky.

Pátek 9. prosince, 20.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 106 minut.
Touha splnit si Ïivotní sen je motorem snad kaÏdého z nás. Ale takov˘ sen, jak˘ v sobû
skr˘vá uÏ od dûtství Michael Edwards, nemá jen tak nûkdo. Michael touÏí stát se olympionikem a reprezentovat Velkou Británii v jakémkoliv sportu. Vyzkou‰í mnoho rÛzn˘ch
disciplín, ale ukazuje se, Ïe nemá pfiíli‰ sportovního talentu. Jedinou jeho ‰ancí se ukáÏou
b˘t skoky na lyÏích. Na scénu vstupuje Bronson Peary, údrÏbáfi zimního stfiediska, rváã
a pijan, ale také b˘val˘ skokan na lyÏích, kterého kdysi vylouãili z amerického olympijského
t˘mu. Bronson urputného a neodbytného skokana - samouka vezme pod svá ochranná
kfiídla a spoleãnû zaãnou naplÀovat MichaelÛv velk˘ sen. V roce 1988 v Calgary vstoupí
Michael do olympijsk˘ch dûjin jako nezapomenuteln˘ Orel Eddie... Komediální drama podle
skuteãného pfiíbûhu. USA / V. Británie / Nûmecko 2016. Anglické znûní s ãesk˘mi titulky.

Zootropolis

Zootropolis

Zootropolis

rodinn˘ animovan˘ snímek ze studia Walta Disneyho



rodinn˘ animovan˘ snímek ze studia Walta Disneyho



rodinn˘ animovan˘ snímek ze studia Walta Disneyho



Pátek 16. prosince, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 109 minut.
Moderní metropole zvífiat Zootropolis je mûsto jako Ïádné jiné. Jen tady najdete luxusní
ãtvrti, jako je Sousedství Sahara nebo chladn˘ Tundrov. Je to velkolepé velkomûsto, ve
kterém Ïijí pospolu zvífiata ze v‰ech koutÛ svûta. Je to metropole, kde se mÛÏete stát ãímkoli bez ohledu na to, zda jste obfií slon nebo malá my‰ka. KdyÏ v‰ak do mûsta dorazí optimistická stráÏnice Judy Hopkavá, zjistí, Ïe b˘t prvním králíkem v policejním sboru velk˘ch
a drsn˘ch zvífiat není Ïádná legrace. A protoÏe chce v‰em dokázat, Ïe na to má, skoãí po
první pfiíleÏitosti fie‰it nároãn˘ a záhadn˘ pfiípad... DobrodruÏná animovaná komedie. USA
2016. âesk˘ dabing. ·Ú.
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Sobota 17. prosince, 19.00. Podrobnosti na plakátech a webu.
DobrodruÏn˘ animovan˘ snímek. Po skonãení filmu zahraje Ondfiej Soldán.
Info – filmov˘ klub:
733 737 867, facebook /Filmov˘ klub Mûnín, web kina.
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Doba ledová: Mamutí drcnutí / Tajn˘ Ïivot mazlíãkÛ
Rodinné ‰tûstí / Pojar dûtem
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