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Teorie tygra

Pátek 7. fiíjna, 20.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 101 minuta.

Veterináfi Jan (Jifií Barto‰ka) uÏ má dost toho, jak jeho Ïena Olga (Eli‰ka Balzerová) roz-
hoduje o celém jeho Ïivotû. Poslední kapkou je smrt tchána, kter˘ Ïil stejnû a do‰ly mu
síly. Janovi zaãíná b˘t jasné, Ïe je na stejné cestû. Jednoho dne jej napadne zpÛsob, jak
získat zpût vládu nad sv˘m Ïivotem. Impulsem mu je jeden z jeho pacientÛ, papou‰ek
s podezfiením na Alzheimera... âeské znûní. âR / SR 2016.

Tohle je ná‰ svût & Bezestopy

Sobota 8. fiíjna, 19.00. Podrobnosti na plakátech a webu. 

Info – filmov˘ klub: 733 737 867, facebook /Filmov˘ klub Mûnín, web kina.

Kung Fu Panda 3

Pátek 14. fiíjna, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 94 minuty. 
Slavn˘ kung-fu bojovník, tak trochu do ‰ífiky urostl˘ panda Po, je zpût. Zdálo by se, Ïe
ve dvou pfiedchozích dílech Po dosáhl nejvy‰‰ího moÏného stupnû tím, Ïe se stal Draãím
bojovníkem, ale teì pfied ním stojí nová velká v˘zva: má se stát uãitelem. Na starost do-
stane své idoly – Tygfiici, Opiãáka, Zmiji, Jefiába a Kudlanku – pûtici nejlep‰ích bojovníkÛ
v celé âínû. A tak na tréninkovém sále zavládne naprost˘ chaos... Animovaná dobro-
druÏná komedie. âesk˘ dabing. USA 2016.

REVENANT Zmrtv˘chvstání

Pátek 21. fiíjna, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 15 let. 156 minut. 
Americk˘ západ, JiÏní Dakota, 1823. Zku‰en˘ lovec a trapper Hugh Glass je na v˘pravû
s lovci koÏe‰in. Musí pfiekonávat nemilosrdnou krajinu plnou nástrah. Glassovi se stává
osudn˘m stfiet s rozzufienou samicí medvûda grizzlyho. Útok sice pfieÏije, ale je tûÏce zra-
nûn˘. S Glassem zÛstanou dva muÏi, Fitzgerald a Bridger. Ti jen ãekají, aÏ zemfie, aby jej
pak pohfibili a mohli pokraãovat v cestû. Ale zranûn˘ lovec stále neumírá, a tak se muÏi
rozhodnou ãekání zkrátit. Je‰tû Ïijícího Glasse zahrabou v hrobû a zmizí. JenÏe Glass
má tuh˘ kofiínek... DobrodruÏné drama v anglické znûní. âeské titulky. USA 2015. 

Angry Birds ve filmu

Pátek 28. fiíjna, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 98 minut.
Pfiíbûh nás zavede na ostrov, kde Ïijí nelétaví, ale jinak velice ‰Èastní ptáci. AÏ na pár v˘-
jimek. Ruìák, vûãnû vztekl˘ opefienec, neposedn˘ ÎluÈas a v˘bu‰n˘ Bombas tvofií v tro-
pickém ráji partiãku neoblíben˘ch outsiderÛ. KdyÏ v‰ak na ostrov dorazí záhadná zelená
prasata, musí tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají vepfii za lubem, a svÛj ostrov pfied
nimi zachránit. Akãní animovaná komedie. âesk˘ dabing. USA 2016.
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