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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

středa 3. července v 19 hodin film ČR
ŽENY V BĚHU

Komedie. Opakování nejnavštěvovanějšího film roku. Přijďte se zasmát. Komedie 
o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. S běháním je to úplně stejné jako 
v životě. Důležité je vydržet a nevzdávat se, když cíl je na dosah…
Hrají Z. Adamovská, V. Polívka, T. Kostková, O. Vetchý a další
Mládeži přístupný, 93 minut, vstupné 110 Kč

pátek 5. července v 19 hodin film USA
SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA

Akční / dobrodružný / sci-fi. Po událostech filmu Avengers: Endgame musí Spider-
-Man čelit novým výzvám ve světě, který se navždy změnil.
Hrají T. Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, C. Smulders, J. Favreau, JB Smoove, 
J. Batalon,
Mládeži přístupný, dabováno, 130 minut, vstupné děti 130 Kč / dospělí 150 Kč

neděle 7. července v 16 hodin film USA
PSÍ POSLÁNÍ 2

Rodinný. Některá přátelství jsou věčná a  to i  v  pokračování tohoto celosvětově 
úspěšného rodinného filmu. Tentokrát nalezne milovaný pes Bailey nový smysl života. 
Naváže pevné pouto s těmi, které zbožňuje a společně se vydají na místa, která si 
nedokázali ani ve snu představit.
Mládeži přístupný, dabováno, 106 minut, vstupné 110 Kč

neděle 7. července v 19 hodin film USA
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA

Komedie / akční / sci-fi. Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem 
z vesmíru. Ve svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení: 
zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém.
Mládeži přístupný, dabováno, 115 minut, vstupné 140 Kč

středa 10. července v 19 hodin film ČR / Německo
UZLY A POMERANČE

Drama. Jen jedna láska je ta první. Film o lásce k dívce, co voní po pomerančích, o létu, 
o zauzlovaném vztahu s otcem, o statečnosti, odpovědnosti, o prvních šrámech života. 
Jedním slovem o dospívání. O koních, kteří umí vnést do života dobrodružství i sny. 
Film podle stejnojmenné knihy renomované spisovatelky Ivy Procházkové.
Mládeži přístupný, 92 minut, vstupné 120 Kč

pátek 12. července v 19 hodin film USA
ANNABELLE 3

Horor / mysteriózní thriller. Další pokračování velmi úspěšné hororové série 
scénáristy a producenta J. Wana. Opět se potkáváme s neblaze proslulou panenkou 
poprvé představenou ve filmu V zajetí démonů. Ed a Lorraine kdysi uložili démony 
posedlou panenku za posvěcené sklo s dalšími artefakty zla. Kdo ovšem mohl tušit, 
že Annabelle probudí zlé duchy v blízkosti a svět zažije další děsivý útok temných sil.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 106 minut, vstupné 130 Kč

neděle 14. července v 16 hodin film USA
SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA

Akční / dobrodružný / sci-fi. Po událostech filmu Avengers: Endgame musí Spider-
-Man čelit novým výzvám ve světě, který se navždy změnil.
Hrají T. Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, C. Smulders, J. Favreau, JB Smoove, 
J. Batalon,
Mládeži přístupný, dabováno, 130 minut, vstupné děti 110 Kč / dospělí 130 Kč

neděle 14. července v 19 hodin film USA
SPOLUJÍZDA

Akční komedie. Stu je nervózní řidič Uberu a chce za každou cenu co nejlépe sloužit 
svým zákazníkům. Vic je zase drsný polda, který má v plánu dopadnout nebezpečného 
padoucha. Když se jejich cesty střetnou a propojí, začíná šílená jízda, při níž jim bude 
neustále hrozit ztráta nejen zdravého rozumu, ale občas i života. V hl. rolích Kumail 
Nanjiani, Dave Bautista a další
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 94 minut, vstupné 120 Kč

středa 17. července v 19 hodin film USA
KOŘIST

Thriller / horor. Aligátoři plavou rychleji a vidí líp než člověk. Mají nejsilnější stisk 
čelistí ze všech živých tvorů. Jak dlouho mezi nimi dokáže přežít obyčejná holka? 
Hororoví mistři Sam Raimi a Alexandre Aja natočili thriller o jednom z nejděsivějších 
pozemských predátorů.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 87 minut, vstupné 120 Kč

pátek 19. července v 19 hodin film USA / Švédsko
MRTVÍ NEUMÍRAJÍ

Komedie / horor. Jim Jarmusch, ikona amerického nezávislého filmu, uspořádal 
největší zombie sešlost v historii. V hororové komedii Mrtví neumírají se invazi příliš 
živých nebožtíků postaví první herecká liga v čele s Billem Murraym, Tildou Swinton 
nebo Adamem Driverem.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 105 minut, vstupné 120 Kč

neděle 21. července v 16 hodin film USA
LVÍ KRÁL

Dobrodružný / animovaný / rodinný. Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíro-
val Jon Favreau (Kniha džunglí), se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí 
panovník všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, 
a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni se z malého Simby radují.
Mládeži přístupný, dabováno, 109 minut, vstupné děti 110 Kč/dospělí 13O Kč

neděle 21. července v 19 hodin film Německo
BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ

Komedie. Jaký by byl Váš život, kdybyste se ze dne na den vzdali všech věcí? Toni miluje 
svůj kávovar, Paul zbožňuje svůj chytrý telefon… Všechno se změní jednoho rána, 
kdy se oba probudí v prázdném bytě. Den číslo 1 ve 100 denní sázce, kterou včerejšího 
bujarého večera uzavřeli. Kolik věcí je v životě opravdu nezbytných?
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 111 minut, vstupné 130 Kč

středa 24. července v 19 hodin film Dánsko
V LÁSCE A VÁLCE

Drama / válečný / romantický. Epické romantické drama podle skutečné události. 
Po 3 letech v zákopech 1. sv. války se Esben vrací domů k milované ženě Kirstine 
a synu Karlovi. Avšak válečné útrapy změnily nejen jeho samotného, ale i jeho rodinu. 
Okouzlující německý důstojník Gerhard zaujal jeho místo v čele rodinného stolu a dělá, 
co může, aby si získal srdce Kirstine a stal se Karlovým otcem.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 103 minut, vstupné 120 Kč

OD 26. ČERVENCE DO 9. SRPNA – NEPROMÍTÁME
(SVATOANENSKÁ POUŤ – DOVOLENÁ)


