únor 2018
pátek 2. února v 19 hodin

film USA

LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA

Akční/sci-fi. Thomas se skupinkou svých přátel unikl z nástrah Labyrintu. Společně
prošli zkouškou ohněm při vražedné cestě přes Spáleniště. Mnohokrát si mysleli, že už je
konec, že to nemůže být horší. Přesto mají ty nejtěžší chvíle a nejbolestivější rozhodnutí
teprve před sebou.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 140 minut, vstupné 150 Kč

neděle 4. února v 16 hodin

film ČR

ČERTOVINY

Pohádka od režiséra Z. Trošky. Hlavní hrdinové – nešikovní čerti Popelák a Uhelák jsou
vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši.
Plnit úkol se jim však od počátku nedaří. Spíše než aby lidi sváděli ke hříchům, tak jim
neúmyslně pomáhají. Hrají: J. Prachař, D. Benedikt, K. Dobrý, O. Navrátil, J. Bernášková aj.
Mládeži přístupný, 101 minut, vstupné děti 100 Kč/dospělí 120 Kč

neděle 4. února v 19 hodin

MADAM SLUŽEBNÁ

film Francie

Romantická komedie. Bohatý a dobře situovaný americký pár Anne (Toni Collette)
a Bob (Harvey Keitel) se rozhodne okořenit svůj upadající vztah a přestěhuje se do zámku
v romantické Paříži. Při přípravě obzvláště luxusní večeře pro sofistikované přátele najednou
arogantní paní domu zjistí, že u stolu je prostřeno jen pro 13 hostů, a to ve své pověrčivosti
v žádném případě nemůže dovolit. Hostitelka tedy vymyslí plán…
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 90 minut, vstupné 100 Kč

středa 7. února v 19 hodin

film ČR

ŠPINDL

Komedie. Co se stane na horách, zůstane na horách. Tři sestry vyrážejí do zasněženého
Špindlerova mlýna, aby si užily dámskou jízdu. Hrdinkám filmu – Elišce, Katce a Magdě
se ve filmu totálně změní život. Cesta k této změně vede přes milostná zklamání, sexuální
dobrodružství a několik pořádně bolestných kocovin.
Mládeži od 12 let přístupný, 98 minut, vstupné 110 Kč

pátek 9. února v 19 hodin

film USA

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

Erotický thriller. Nenechte si ujít vyvrcholení. Fenomén vstupuje do závěrečné fáze.
Anastasia Steele a Christian Grey se dobrovolně zřekli své svobody a před svatebními
svědky řekli rozhodné „Ano“. Žít šťastně až do smrti jim ale nebude dopřáno. Režisér
J. Foley okořenil pikantní erotickou romanci dávkou thrilleru a svým hrdinům připravil
nečekaná a nepříjemná překvapení.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 105 minut, vstupné 140 Kč

neděle 11. února v 16 hodin

film Rusko

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU

Animovaná dobrodružná komedie pro všechny. Pokračování populární série plné
dobrodružství, humoru i kouzel. Naši hrdinové se střetnou s magií ohně a ledu a tak
jim chvilku bude pořádně horko a chvíli zase hodně velká zima. Hlavní hrdinkou je opět
odvážná Gerida, která osvobodila svého bratra Kaie. Oba se, aby si odpočinuli od slávy
„pohádkových celebrit“, vydávají do hor za svým trollím kamarádem Ormem, kde na ně
čeká místo dovolené nové dobrodružství.
Mládeži přístupný, dabováno, 89 minut, vstupné děti 120 Kč/dospělí 140 Kč

neděle 11. února v 19 hodin

PREZIDENT BLANÍK

film ČR

Komedie. Antonín Blaník je jedním z nejvýznamnějších lobbistů v zemi. Pracuje pro politické strany, pro samotného prezidenta a hlavně sám pro sebe. Jednoho dne se rozhodne,
že už je na čase vystoupit z politického zákulisí, a oznámí kandidaturu na funkci prezidenta
České republiky. Tondova kandidatura však skončí dřív, než začala…
Mládeži od 15 let přístupný, 90 minut, vstupné 120 Kč

středa 14. února v 19 hodin

NIT Z PŘÍZRAKŮ

film USA

pátek 16. února v 19 hodin

film USA

BLACK PANTHER

Akční/ dobrodružný. Dobrodružství válečníka T‘Chally, který se po smrti svého otce, krále
Wakandy, vrací domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země, aby se stal
novým právoplatným králem. Když se však znovu objeví mocný dávný nepřítel, jsou jeho
schopnosti podrobeny těžké zkoušce…
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 132 minut, vstupné děti 130Kč/dospělí 150 Kč

neděle 18. února v 16 hodin

FERDINAND

film USA

BIJÁSEK ZA 50

Rodinná komedie. Stvořen pro boj, zrozen pro lásku. Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička
a Ferdinand velký býk. A to pořádně velký býk. Neznalí lidé ho považují za nebezpečné
zuřivé monstrum, jenže on je ten nejroztomilejší a nejhodnější sudokopytník na světě.
Mládeži přístupný, dabováno, 99 minut, vstupné 50 Kč

neděle 18. února v 19 hodin

TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM

film USA/V. Británie

Komedie/drama. Mildred Haynesové (Frances McDormand) zavraždili dceru. A protože se
vyšetřování už několik měsíců bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu do města vylepí na tři billboardy velmi kontroverzní vzkazy adresované váženému šéfovi místní policie
(Woody Harrelson). Tímto nezvyklým činem začíná bitva mezi Mildred a zástupci zákona.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 115 minut, vstupné 100 Kč

středa 21. února v 19 hodin

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA

film V. Británie

Historický/drama. Gary Oldman jako Winston Churchill v příběhu o muži, který se
nevzdal, i když okolnosti stály proti němu. V roce 1940 se blížila německá invaze do Anglie
a britský premiér měl domluvit podmínky příměří. Místo toho slavnou řečí zburcoval národ
k boji. Vsadil všechno na jednu kartu, i když šance byly nepatrné a skoro nikdo mu nevěřil.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 125 minut, vstupné 100 Kč

pátek 23. února v 19 hodin

CIZINEC VE VLAKU

film USA/Francie

Akční/thriller/mysteriózní. Michael McCauley žije spokojeně nudný rodinný život.
Prodává pojištění, do práce dojíždí pravidelným vlakem. Dnešní den se moc nepovedl
a stejně jako vždycky nastupuje do vlaku a těší se domů. Vlak se rozjede a nic nenasvědčuje,
že tahle cesta bude úplně jiná. Postava Liama Neesona si při ní sáhne na dno sil.
Mládeži do 12 let nepřístupný, titulky, 104 minut, vstupné 110 Kč

neděle 25. února v 16 hodin

DIVADLO KAPSA –
O BUDULÍNKOVI
neděle 25. února v 19 hodin

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

film ČR

Komedie. Josef (Saša Rašilov) a Miluška (Lenka Vlasáková) jsou manželé už snad celou
věčnost. Jejich manželství, spolu s Josefovým krachujícím nakladatelstvím, se pomalu
řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta (Vilma Cibulková), která má šílený plán…
Mládeži do 12 let nevhodný, 92 minut, vstupné 130 Kč

středa 28. února v 19 hodin

TVÁŘ VODY

film USA/Kanada

Fantasy/drama. Trochu jiný příběh o lásce si pro nás přichystal mistr vyprávění Guillermo del Toro. Němá uklízečka se v tajné vládní laboratoři sblíží s podivuhodným vodním
tvorem a s pomocí své nejlepší kamarádky, souseda a několika špiónů naplánuje jeden
z nejpodivuhodnějších a nejromantičtějších únosů v dějinách filmu.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 123 minut, vstupné 120 Kč

Drama. Dvojnásobný držitel Oscara Daniel Day-Lewis hraje módního návrháře, kterému
do života vstoupila láska a málem ho zničila. Příběh muže posedlého zničující dokonalostí.
Muže natolik soustředěného na každičký detail, že mu unikalo vše podstatné. Muže, kterého
zničila láska. Nebo zachránila. Záleží na úhlu pohledu.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 130 minut, vstupné 110 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.

