květen 2019
středa 1. května v 19 hodin

NIKDY NEODVRACEJ ZRAK

film Německo/Itálie

Strhující drama o osvobozující síle umění a lidské tvořivosti. Kurt (T. Schilling) se poprvé s moderním
uměním seznámil jako dítě na výstavě „zvrhlého umění“ pořádané nacisty. Po válce prokáže svůj
talent a studuje výtvarnou akademii ve východoněmeckých Drážďanech. Zde potkává Ellie (P. Beer)
a je přesvědčen, že našel lásku svého života. To, co nikdo netuší, je skutečnost, že jejich životy jsou
dávno propojeny hrozivým zločinem… Film je inspirován skutečnými událostmi i osobami. Získal
dvě nominace na Oscara.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 188 minut, vstupné 110 Kč

pátek 3. května v 19 hodin

AVENGERS: ENDGAME

film USA

Akční/dobrodružný. Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále 22 filmů studia
Marvel zvaném Avengers: Endgame sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 182 minut, vstupné 150 Kč

neděle 5. května v 16 hodin

UGLYDOLLS

film USA

Animovaný/dobrodružný. V neobvyklém městečku Uglyville je vše zvláštní vítáno, podivné je
zajímavé a krása je víc než to, co je vidět. Moxy sice miluje svůj jasně určený život ve městečku, kde je
vše předem dáno, ale přece jen její zvědavost jí nedá nepřemýšlet, jestli není něco – cokoliv - na druhé
straně hor. S partou přátel se to vydají hledat…
Mládeži přístupný, dabováno, 88 minut, vstupné 120 Kč

neděle 5. května v 19 hodin

THE BEACH BUM

film USA

Komedie. Takhle provokativní, jedinečný, nekompromisní a přitom zábavný filmový mejdan tu
dlouho nebyl. The Beach Bum natočilo zlobivé dítě Hollywoodu Harmony Korine, jehož celá tvorba
je všechno, jenom ne obyčejná, a diváky nikdy nenechá jen tak v klidu. Jeho filmy jsou stejně zbožňované jako nenáviděné, a stejný osud pravděpodobně čeká i The Beach Bum. Příběh spisovatele,
který je pořád v rauši, žije podle svých pravidel a střídavě brázdí Miami v luxusním sporťáku nebo
se poflakuje po pláži s bezdomovci.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 95 minut, vstupné 120 Kč

středa 8. května v 19 hodin

TERORISTKA

film ČR/ Slovensko

Komedie/drama. Příběh učitelky v důchodu (Iva Janžurová), která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. „Učitelky
v důchodu nestřílejí lidi“, říká darebák. „Právě. Ale teď už si tím nikdo nebude jistý“, odpoví mu
paní, než odjistí zbraň.
Mládeži do 12 let nevhodný, 95 minut, vstupné 120 Kč

pátek 10. května v 19 hodin

TRHLINA

film Slovensko

Horor/mysteriózní. Možná je to jen legenda, možná záměrná mystifikace a možná děsivá pravda.
Ale až příliš mnoho z tohoto příběhu se skutečně stalo…Igor, nezaměstnaný vysokoškolák, se
v rámci absolventské praxe dostane do pracovní čety, která vyklízí budovu bývalé psychiatrie. Zde
náhodou objeví záznamy Waltera Fischera, jednoho z pacientů, který před sedmdesáti lety záhadně
zmizel v pohoří Tribeč…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 111 minut, vstupné 120 Kč

neděle 12. května v 16 hodin

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ „VODNICKÉ ŠTĚSTÍ“
neděle 12. května v 19 hodin

SHAZAM!

film USA

Akční/dobrodružný/fantasy. V každém z nás dříme superhrdina a k jeho probuzení stačí jen trocha
magie. V případě Batsona stačí zvolat jediné slovo – Shazam! – a tento velkoměstem protřelý čtrnáctiletý
chlapec v pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka změní v dospělého superhrdinu Shazama.
Mládeži přístupný, dabováno, 132 minut, vstupné 110 Kč

středa 15. května v 19 hodin

SNĚŽÍ!

pátek 17. května

NEPROMÍTÁME – PĚVECKÝ KONCERT ZŠ PROTIVÍN

neděle 19. května v 16 hodin

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU

film USA/Japonsko

Akční/dobrodružný/animovaný/rodinný. Historicky první hraný film vychází z fenoménu Pokémon – jedné z nejpopulárnějších multigeneračních zábavních značek všech dob. Fanoušci z celého
světa si nyní mohou na stříbrném plátně užít dobrodružství s Pokémonem Pikachu tak, jako ještě
nikdy dříve. Pikachu se představí v roli detektiva, Pokémona, kterému není rovno. Ve filmu se kromě
něj objeví celá plejáda oblíbených postaviček Pokémonů.
Mládeži přístupný, dabováno, 104 minut, vstupné 120 Kč

neděle 19. května v 19 hodin

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED

film Francie/ Belgie

Komedie. Raphaelovi připadá život naprosto dokonalý. Je slavným spisovatelem, čtenáři jej obdivují,
milující a krásná žena ho podporuje. Až do jednoho večera, kdy to v jejich vztahu zaskřípe. Druhý den
ráno se Raphael probudí do úplně jiného alternativního světa, ve kterém musí znovu a od začátku
bojovat o svou životní lásku.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 117 minut, vstupné 120 Kč

středa 22. května v 19 hodin

VŠICHNI TO VĚDÍ

film Španělsko

Drama/thriller. Krásná Laura přijíždí do rodného Španělska na svatbu své sestry. Bujarou oslavu
v kraji prosluněných vinic však naruší zmizení jednoho z hostů. Brzy se ukáže, že pod povrchem dřímají
staré křivdy a tajemství, která měla zůstat zapomenuta. Nejslavnější filmový pár současnosti Penélope
Cruz a Javier Bardem excelují v hlavních rolích dávných milenců, mezi nimiž to nikdy nepřestalo jiskřit.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 132 minut, vstupné 100 Kč

pátek 24. května

NEPROMÍTÁME – VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

neděle 26. května v 16 hodin

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

film USA

Animovaný/dobrodružný film. Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování
úspěšné dobrodružné série Jak vycvičit draka. Společně budou hledat Skrytý svět, jedinou naději
na záchranu lidskodračího společenství.
Mládeži přístupný, dabováno, 104 minut, vstupné 70 Kč

neděle 26. května v 19 hodin

DADDY COOL

film Francie

Komedie. Táta na plný úvazek. Bláznivá komedie o čtyřicátníkovi, který si doma založí jesle. A vede
je hodně po svém. - Adriena jeho přítelkyně vykopne, protože se nechová jako zralý muž. Bez odpovědnosti, ambicí, pořádné práce, zato vždy na pohodu a tabáček. Adrien však zachová chladnou
hlavu a vymyslí senzační plán, jak ukázat, že je dospělý…
Mládeži od 12 let přístupný, dabováno, 97 minut, vstupné 120 Kč

středa 29. května v 19 hodin

ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ

film USA

Drama/krimi/životopisný. Ted Bundy: příběh nejznámějšího a nejmilovanějšího sériového vraha.
Překvapivým vypravěčem strhujícího filmu je Bundyho přítelkyně, která s ním v době vražd žila pod
jednou střechou a o jeho hrůzyplné činnosti neměla ani potuchy. Až postupně zjišťuje, že muž, s nímž
vedla láskyplný rodinný život, je jedním z nejhledanějších monster Ameriky.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 108 minut, vstupné 120 Kč

pátek 31. května v 19 hodin

AVENGERS: ENDGAME

film USA

Akční/dobrodružný. Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále 22 filmů studia
Marvel zvaném Avengers: Endgame sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 182 minut, vstupné 100 Kč

film ČR

Poetické drama. Poetický film o křehkosti mezilidských vztahů a jedinečném světě uvnitř každé
rodiny. Po svatbě svého otce se Tereza se svým přítelem a sestrou vydává do domu babičky. O babičku
i dům se stará jejich matka. Tereze se zdá, že v domě je všechno tak nějak ponecháno svému osudu,
stejně jako babička, která ztrácí přehled o realitě. Ke smůle rodiny se Terezka rozhodne postarat
o nápravu…
Mládeži od 12 let přístupný, 74 minut, vstupné 120 Kč

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

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.

