prosinec 2018
neděle 2. prosince v 16 hodin

neděle 16. prosince v 19 hodin

NEPROMÍTÁ SE – SLAVNOSTNÍ
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
neděle 2. prosince v 19 hodin

film USA/VB

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY

Fantasy. Druhý z pěti zbrusu nových dobrodružství z kouzelnického světa J. K. Rowlingové.
Na konci prvního filmu KOKUSA zajme s pomocí Mloka Scamandera (E. Redmayne) mocného černokněžníka Gellerta Grindelwalda (J. Depp). Grindelwald ale splnil svou hrozbu, že uteče z vazby,
a začal shromažďovat své stoupence, z nichž většina vůbec nic netušila o jeho skutečných cílech:
připravit vládu čistokrevných čarodějů nad všemi nemagickými bytostmi.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 134 minut, vstupné 140 Kč

středa 5. prosince v 17 hodin

NEPROMÍTÁ SE – MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA S MICHALEM NESVADBOU
pátek 7. prosince v 19 hodin

VE SPÁRECH ĎÁBLA

film USA

Horror/thriller. Otřesný obřad vymítání ďábla se vymkne kontrole a vyžádá si život mladé ženy.
O několik měsíců později má Megan Reedová (Shay Mitchellová) službu v noci v pitevně, kam přivezou
znetvořené mrtvé tělo. Megan, která je uvězněna sama v podzemních chodbách, začne mít strašlivé
vidiny a zmocní se jí podezření, že tělo je posedlé nemilosrdnou démonickou sílou.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 86 minut, vstupné 120 Kč

neděle 9. prosince v 16 hodin

ČERTÍ BRKO

film ČR

Pohádka nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem
řemeslníků nebo sedláků, možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě
monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí
brko. Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového čertího
brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce.
Mládeži přístupný, 99 minut, vstupné děti 110 Kč/dospělí 130 Kč

neděle 9. prosince v 19 hodin

TEN, KDO TĚ MILOVAL

film ČR

Rodinná detektivka ze známého lázeňského města, z Karlových Varů. Hlavním vypravěčem příběhu
by sice správně měl být kpt. Kalina (P. Řezníček) – neúplatný policista, milující manžel, skvělý otec
a báječný syn, kdyby se ovšem hned na začátku filmu nepřesunul při nehodě do metafyzické podoby.
Jako duch se musí spokojit s tím, že vyšetřování podivných okolností posledního případu přeberou
jeho dvě děti a žena Vanda (S. Norisová).
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 100 Kč

středa 12. prosince v 19 hodin

NINA

film ČR/SK

Silné drama o dívce, na kterou jako strašlivé kladivo dopadá rozvod jejích rodičů plný záště a nenávisti. Emotivní film Juraje Lehotského byl s úspěchem uveden na MFF ve Zlíně i na MFF v K. Varech.
Nina je dvanáctiletá dívka, které se svět, jak ho doposud znala, otřásá v základech a začíná se rychle
rozpadat. Ze vztahu jejích rodičů už zbyly pouze výčitky a nenávist.
Mládeži přístupný, 82 minut, vstupné 100 Kč

pátek 14. prosince v 19 hodin

MLADÍ ZABIJÁCI

film USA

Thriller. Máte v telefonu choulostivé fotky? Film názorně, brutálně a komicky ukazuje, co to s člověkem udělá, když se takové obrázky dostanou „ven“. Lily je úplně obyčejná středoškolačka, která
spíš než v realitě žije na mobilu, kde „postuje, lajkuje, šéruje a selfíčkuje“, ostatně jako většina jejích
vrstevníků. Když však do digitálních životů většiny obyvatel města pronikne neznámý hacker, který
začne zveřejňovat zejména to, co mělo zůstat skryto, začnou se dít věci.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 103 minut, vstupné 110 Kč

neděle 16. prosince v 16 hodin

GRINCH

film USA

Animovaná komedie pro všechny. Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší všechno
a všechny a ze všeho nejvíc Vánoce. Ty by nejradši zrušil. A ve filmu, který natočili Padouši, co mají
na svědomí Mimoně, se o to dokonce pokusí.
Mládeži přístupný, dabováno, 86 minut, vstupné děti 110 Kč/dospělí 130 Kč

film Francie

VÁNOCE A SPOL.

Komedie/pohádka pro všechny. Co se stane, když těsně před Štědrým dnem přijde Santa naráz
o skřítky připravující dárky? Všichni totiž najednou záhadně onemocní. Je to naprostá katastrofa,
kterou musí Santa zachránit neplánovaným výletem pro léky až na Zemi, kde na něj číhají nečekané
překážky, hlavně v podobě nic nechápajících lidí.
Mládeži přístupný, dabováno, 99 minut, vstupné 120 Kč

středa 19. prosince v 19 hodin

film ČR

MARS

Drama/komedie. Mars je vztahová romance o láskách, přátelstvích, nadějích a obavách, které
sbíráme celý život na Zemi a pak si je odneseme na jinou planetu. Ale i tam nás stahují k zemi, tedy
k Marsu. Gravitace prostě funguje všude, jak už všichni vědí, protože doba, kdy byla rudá planeta
v módě, dávno minula.
Mládeži do 12 let nevhodný, 85 minut, vstupné 90 Kč

pátek 21. prosince v 19 hodin

film USA

SMRTELNÉ STROJE

Dobrodružný/fantasy. Světu docházejí zdroje, města se proměnila v pohyblivé predátorské stroje
a jedna dívka se touží pomstít muži, který ji připravil o matku. Bohužel, patří mezi ty vůbec nejmocnější
muže planety. Smrtelné stroje jsou dobrodružné fantasy od tvůrců Pána prstenů a Hobita.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 128 minut, vstupné 140 Kč

neděle 23. prosince v 16 hodin

film USA

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE

Dobrodružný/fantasy/rodinný. Klára chce jediné, a to je klíč – takový, který otevře skříňku, ve které
se skrývá dar od její zesnulé matky. Zlatá nit, kterou napne její kmotříček Drosselmeyer o Štědrém
večeru, ji k tomu klíči zavede – jenže ten v mžiku zmizí do záhadného a fantastického paralelního
světa. Právě tam se Klára setká s vojákem a louskáčkem Filipem, armádou myší a regenty, kteří
spravují tři říše: Říši sněhových vloček, Říši květů a Říši sladkostí.
Mládeži přístupný, dabováno, 100 minut, vstupné 100 Kč

neděle 23. prosince v 19 hodin

film ČR

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH

Komedie. Příběhy populárního doktora Martina s tváří Miroslava Donutila vyvrcholí úplně novým
a tím největším případem jeho kariéry v celovečerním filmu v kinech. Svérázný doktor Martin bude
řešit dosud nepoznané záhady osobního života i jednu detektivní otázku. Musí totiž zvládnout
postarat se jeden den o malé dítě a současně s tím musí přijít na kloub záhadě, jejíž stopy vedou
hluboko do historie až do doby první republiky.
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 120 Kč

středa 26. prosince, POZOR! v 17 hodin

ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU

film Francie

Animovaný film. Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí ze stromu, rozhodne se, že je čas, aby
někomu prozradil tajemství kouzelného lektvaru, který dodává sílu a díky kterému odolává jeho vesnice útokům Římanů. Nakonec se vydává společně se dvěma hrdiny této vesnice - Asterixem a Obelixem
na cestu najít mladého druida, kterému by Panoramix mohl prozradit tajemství kouzelného lektvaru.
Mládeži přístupný, dabováno, 105 minut, vstupné 120 Kč

pátek 28. prosince v 19 hodin

film USA

SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY

Animovaný/akční/dobrodružný. Phil Lord a Chris Miller, tvůrci hitů Lego příběh a 21 Jump Street
spojili svůj um a talent, aby divákům představili dosud nepoznaný svět Spider-Mana v přelomovém
a unikátním vizuálním stylu. Spider-Man: Paralelní světy představí dospívajícího chlapce z Brooklynu
Milese Moralese a nekonečné možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen jeden maskovaný hrdina.
Mládeži přístupný, dabováno, 120 minut, vstupné děti 130 Kč/dospělí 150 Kč

neděle 30. prosince v 16 hodin

film Rusko

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Animovaná komedie pro všechny. V dalším pokračování populární animované série se střetne
svět kouzel a kouzelníků s králem Haraldem, který se rozhodne zbavit svět veškeré magie a čar.
Dokáže mu v tom někdo zabránit? Naštěstí je zde odvážná Gerda a po jejím boku překvapivě i Sněhová
královna, se kterou Gerda dosud neměla nejlepší zkušenosti.
Mládeži přístupný, dabováno, 80 minut, vstupné děti 110 Kč/dospělí 130 Kč

neděle 30. prosince v 19 hodin

BOHEMIAN RHAPSODY

film USA/V. Británie

Drama/životopisný/hudební. Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho
příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho
Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 134 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.

