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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

PÁTEK 2. ŘÍJNA
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A SENÁTU PARLAMENTU ČR

středa 7. října v 19 hodin film ČR
POSTIŽENI MUZIKOU

Dokument. Hudební kroužek Jedličkova ústavu, dnes známý jako kapela The Tap Tap, 
založil před jednadvaceti lety Šimon Ornest a lidem s postižením tím dal příležitost uspět 
i mimo každodenní ústavní péči. Pozorující a k situacím pozorná kamera zaznamenala 
během let osobnostní vývoj několika muzikantů. Přitažlivá energie snímku, výjimečného 
přístupem k tematice tak často inklinující k soucitu, pramení ve vztazích mezi hudebníky 
a jejich kapelníkem, hybatelem dění, který svérázně napomáhá společenskému povědomí 
o lidech s hendikepem.
Mládeži do 12 let nevhodný, 80 minut, vstupné 100 Kč

PÁTEK 9. ŘÍJNA
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A SENÁTU PARLAMENTU ČR

neděle 11. října v 16 hodin film Slovensko/Německo
LÉTO PATŘÍ REBELŮM

Rodinný/dobrodružný. Léto je konečně tady! Jonáš se jako každý rok těší na svého dědu 
Bernarda, se kterým vždycky prožil ty nejlepší prázdniny. Letos je to ale jiné, z dědečka se 
stal pěkně nerudný chlapík. Jonáš má tedy před sebou velkou výzvu – musí dědovi vrátit 
chuť užívat si života. Teď jen musí vymyslet, jak na to. Díky tomu ho čeká bouřlivé léto 
plné dobrodružství, zážitků a nevšedních přátelství.
Mládeži přístupný, 90 minut, dabováno, vstupné 120 Kč

neděle 4. října v 16 hodin film USA/Rusko
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ PANDY

Animovaný/rodinný. Bláznivý čáp omylem přinese miminko pandy k  nesprávným 
dveřím. Parta zvířecích kamarádů: medvěd, vlk, tygr, pelikán a králík se rozhodnou vydat 
se na zábavné dobrodružství, aby malou pandu vrátili k správným rodičům.
Mládeži přístupný, 84 minut, dabováno, vstupné 80 Kč

neděle 4. října v 19 hodin film ČR
HAVEL

Drama. Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie 
Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův 
bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, pronásledování, 
věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor. V centru všeho je pak neobvyklý 
a  o  to silnější vztah s  manželkou Olgou. Hrají: V. Dvořák, A. Geislerová, M. Hofmann,  
B. Seidlová, J. Bartoška
Mládeži od 12 let přístupný, 100 minut, vstupné 100 Kč

neděle 11. října v 19 hodin film ČR
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

Komedie. Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak...Čenda 
s Janou nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, 
kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To ale změní farářem požehnaný 
loterijní tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa 
neomezených možností. Hrají: P. Hřebíčková, K. Zima, J. Dolanský, M. Taclík a další
Mládeži přístupný, 99 minut, vstupné 100 Kč

středa 14. října v 19 hodin film ČR
KRAJINA VE STÍNU

Historické drama režiséra Bohdana Slámy, držitele několika Českých lvů, je kronikou 
lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami 30., 40. a 50. let minulého století. 
Hrdinové filmu čelí nacismu i  komunismu, každý z  nich se s  jejich přísliby a  hrůzami 
vyrovnává jinak. V popředí příběhu pak stojí osud jedné rodiny, na kterou předválečná 
doba, válka i události po válce dopadají vždy plnou silou. Život ve vsi probíhal vždy v po-
spolitosti, v těžkých pohraničních podmínkách bylo pro všechny důležité zasadit, sklidit, 
přežít zimu a vychovat děti. Pak ale přichází doba, kdy je nutné si vybrat, kdo je Rakušan, 
Němec a kdo je Čech. Najednou je potřeba zvolit, kdo z celoživotních sousedů je spojenec 
a kdo je vlastně nepřítel.
Mládeži od 15 let přístupný, 135 minut, vstupné 120 Kč


