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Rezervace vstupenek na www. mujbijak. cz nebo v MěKS telefonem 382 251 806, 382 251 996.
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina.

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. 

středa 18. Ledna v 19.30 hodin 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  
„ÚČA MUSÍ PRYČ“

pátek 20. ledna v 19 hodin film USA

AVATAR: THE WAY OF WATER
Akční/dobrodružný/fantasy. Film nabízí zážitek na zcela nové úrovni. James 
Cameron vrátí diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhu-
jícím dobrodružství plném akce. Ve filmu Avatar: The Way of Water se po více jak 
deseti letech znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich dětmi, kteří stále 
bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu. Režie: James Cameron
Mládeži přístupný, dabováno, 192 minut, vstupné 140 Kč

neděle 22. ledna v 16 hodin film Lucembursko/Německo

ZOUBKOVÁ VÍLA
Animovaný. Zvídavá a nezbedná Violetta (337 let) se učí na zoubkovou vílu, jenže 
se jí to moc nedaří. Místo, aby dětem za zoubky vyčarovala hračky jako ostatní 
zoubkové víly, jediné, co umí jsou… fialky! Její maturitní zkouška se blíží a jen 
víly, které ji složí, dostanou drahokam, se kterým se mohou pohybovat tam a zpět 
z lidského světa. Violetta samozřejmě pohoří na celé čáře, ale nebyla by to ona, 
aby si nenašla způsob, jak to vyřešit.
Mládeži přístupný, dabováno, 85 minut, vstupné 120 Kč

neděle 22. ledna v 19 hodin film ČR

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Komedie o jedné hodně bláznivé oslavě narozenin. Líba má každý rok jediné 
narozeninové přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě sešla celá rodina, což všichni 

vždy splnili. Tedy až do letošních narozenin. Její syn Petr má na tenhle rok jiné 
plány, a tak před rodinou předstírá nemoc. Líba se však své oslavy nehodlá jen tak 
lehce vzdát. Rozhodne se Petra překvapit a s celou rodinou se přesunout k němu.
Nečekaná návštěva donutí Petra k rychlé improvizaci. V hl. rolích E. Holubová, J. 
Dušek, V. Khek Kubařová, T. Klus, I. Orozovič
Mládeži přístupný , 93 minut, vstupné 140 Kč

středa 25. ledna v 19 hodin film USA

BABYLON
Drama. Nejdivočejší místo na Zemi. Místo, kde vycházejí hvězdy a zase rychle 
hasnou. Hollywood. Tři příběhy – příběh o muži na vrcholu, o dívce, která na něj 
šplhá, a o klukovi, který šel kolem, rámují bláznivou a velkolepou filmovou jízdu 
Damiena Chazella. V  hlavních rolích jeho Babylonu excelují Brad Pitt, Margot 
Robbie a nováček Diego Calva.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 188 minut, vstupné 150 Kč

pátek 27. ledna 

NEPROMÍTÁME – VOLBY – 2. KOLO
neděle 29. ledna v 16 hodin film Francie/Lucembursko

MILULÁŠOVY PATÁLIE:  
JAK TO CELÉ ZAČALO

Animovaný/rodinný. Patálie malého Mikuláše, od rvaček na školním dvoře až 
po dobrodružství na letním táboře, si v průběhu let zamilovaly více než čtyři generace 
dětí i dospělých po celém světě. Oblíbená postavička nyní poprvé ožívá v původní 
ilustraci Sempého v animovaném filmu pro celou rodinu. Vzniká tak svěží a zábavný 
snímek, citlivě kombinující příhody rozpustilého školáka s osudy jeho dvou tvůrců.
Mládeži přístupný, dabováno, 82 minut, vstupné dospělí 120 Kč/ děti 80 Kč

neděle 29. ledna v 19 hodin film ČR

A PAK PŘIŠLA LÁSKA…
Drama/komedie. Psycholožka Kristýna (P. Tomicová) zoufale hledá lásku 
a štěstí. Rozhodne se proto odjet se svou dospělou dcerou Sárou (Sara Venclovská) 
na ozdravný víkend za kartářkou Zdenou (T. Hofová). Skrze pochybné rodové léčení 
a výklady karet zjistí víc nejen o svém problematickém vztahu k okolí, ale i ke své 
dceři a sobě samotné. Přijde na konci uzdravování konečně i láska?
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 87minut, vstupné 120 Kč


