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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. prosince v 19 hodin film USA

BLACK PANTHER:WAKANDA NECHŤ ŽIJE
Dobrodružný/akční. Královna Ramonda (A. Bassett), Shuri (L. Wright), M’Baku 
(W. Duke), Okoye (D. Gurira) a Dora Milaje (I.Haralson) bojují o ochranu svého 
národa před zasahujícími světovými mocnostmi poté, co se rozšířily zprávy o smrti 
krále T’Chally. Zatímco se obyvatelé Wakandy snaží přijmout svou další kapitolu, 
hrdinové se musí spojit a s pomocí Nakii (L. Nyong’o) a Everetta Rosse (M. Freeman) 
vytvořit nový svět pro království Wakanda.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 161 minut, vstupné 140 Kč

neděle 4. prosince v 16 hodin film ČR

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
Fantasy/pohádka. Mladá alchymistka Amélie (E. Křenková) získává zakáza
nou kouzelnou moc – dokáže částečně ovlivňovat tok času. Zneužívání nových 
schopností ji však rozštěpí v čase a Amélie ze současnosti se tak setkává s Amélií 
z minulosti, která ji od té chvíle provází na každém kroku. Z dávno zapomenu
tých temnot času navíc povstává nová hrozba, alchymista nazývaný Pán run  
(J. Jackuliak), jenž touží získat vládu nad veškerou magií v Oberonu.
Mládeži přístupný, 135 minut, vstupné 130 Kč

neděle 4. prosince v 19 hodin ČR/Itálie/Slovensko

IL BOEMO
Drama/hudební/životopisný/historický. Film vypráví o úspěchu nejslavněj
šího českého skladatele 18. století Josefa Myslivečka, jeho jedinečném talentu, 
ale také úsilí, které věnoval své hudbě až do vlastního konce. Vtahuje nás do světa 
neobyčejného člověka, který jde za  svou touhou, za  opravdovou vnitřní a  ne
uhasitelnou nutností tvořit. Do světa, v němž se práce plná dobrodružství a vášní 
prolíná s intimním životem milostných pletek a vztahů k mocným, kteří rozhodují 
o jeho uměleckém osudu. V hlavních rolích V. Dyk a B. Ronchi.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 140 minut, vstupné 110 Kč

středa 7. prosince v 19 hodin film ČR

HRANICE LÁSKY
Drama/erotický. Hana (H. Vagnerová) začíná cítit, že její vztah s Petrem (M. Řez
níček) se pohybuje v příliš zajetých kolejích. Rozhodne se ho tedy osvěžit a začne 
s Petrem sdílet své erotické představy a tajné sny. Od vyprávění je pak už jen krůček 

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

k činům. Ke zkoumání vlastní intimity, k zážitkům s jinými partnery a ke stále 
intenzivnějšímu hledání hranic, za které se dá v lásce a sexu zajít.
Mládeži od 15 let přístupný, 95 minut, vstupné 120 Kč

pátek 9. prosince v 19 hodin film USA

MENU
Horor/Komedie. Mladý pár (Anya Taylor Joy a Nicholas Hoult) cestují na odlehlý 
ostrov, aby se najedli v luxusní restauraci, kde šéfkuchař (Ralph Fiennes) připravil 
bohaté menu s několika šokujícími překvapeními.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 108 minut, vstupné 130 Kč

neděle 11. prosince v 16 hodin film ČR

NEJVĚTŠÍ DAR
Pohádka, která je do písmene „boží“. Osudy svérázných obyvatel malé valašské 
vísky se v ní totiž protnou s prastarými slovanskými bohy jako je Perun, Radegast 
nebo Černobog. Bohyně zimy Morena nechce předat žezlo nad světem jarní Vesně 
a lidé s bohy musí spojit své síly, aby se společně pokusili dát věci do pořádku. 
V hlavních rolích B. Polívka, S. Rojková, Ch. Poullain, A. Polívková.
Mládeži přístupný, 93 minut, vstupné 120 Kč

neděle 11. prosince v 19 hodin film USA

VRAŽDA V LONDÝNĚ
Komedie/mysteriózní. V  londýnském West Endu 50. let se náhle zastaví 
plány na filmovou verzi divadelního hitu poté, co je zavražděn jeden z klíčových 
členů štábu. Když se případu ujmou světem unavený inspektor Stoppard (Sam 
Rockwell) a  snaživá začátečnice strážnice Stalkerová (Saoirse Ronan), ocitnou 
se oba v zapeklité záhadě v okázale špinavém divadelním podsvětí a vyšetřují 
záhadnou smrt na vlastní nebezpečí.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 98 minut, vstupné 100 Kč

středa 14. prosince v 19 hodin ČR/Itálie/Slovensko

IL BOEMO
Drama/hudební/životopisný/historický. Film vypráví o úspěchu nejslavněj
šího českého skladatele 18. století Josefa Myslivečka, jeho jedinečném talentu, 
ale také úsilí, které věnoval své hudbě až do vlastního konce. Vtahuje nás do světa 
neobyčejného člověka, který jde za  svou touhou, za  opravdovou vnitřní a  ne
uhasitelnou nutností tvořit. Do světa, v němž se práce plná dobrodružství a vášní 
prolíná s intimním životem milostných pletek a vztahů k mocným, kteří rozhodují 
o jeho uměleckém osudu. V hlavních rolích V. Dyk a B. Ronchi.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 140 minut, vstupné 110 Kč


