září 2020

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

středa 2. září

PŘEDSTAVENÍ
„POSLEDNÍ ZVONĚNÍ“
pátek 4. září v 19 hodin

MULAN

film USA

Dobrodružný. Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí
sloužit v císařské armádě k obraně země před nájezdníky ze severu, Hua
Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného
otce. V přestrojení za muže překonává Hua Jun nástrahy na každém kroku
své cesty a učí se využívat své vnitřní síly a přijímat svůj skutečný potenciál.
Mládeži přístupný, 106 minut, dabováno,
vstupné dospělí 150 Kč/ děti 130 Kč

neděle 6. září v 16 hodin

HURÁ DO DŽUNGLE

film Mauricius

Rodinný/animovaný. Když do hluboké džungle zavítá návštěvník z vesmíru,
zvířátka jsou nadšena, protože jim předá schopnost mluvit. To ale ještě netuší,
že ve skutečnosti byl vyslán, aby jejich planetu ovládl. Malý mimozemšťan je
velmi překvapený pohostinstvím a přátelskou povahou zvířátek z džungle
a začíná zde vznikat nové, mezivesmírné přátelství. Aby se mohl vrátit domů,
vypraví se společně s novými přáteli najít ztracenou vesmírnou loď.
Mládeži přístupný, 84 minut, dabováno, vstupné 110 Kč

neděle 6. září v 19 hodin

AFTER: PŘIZNÁNÍ

film USA

Romantický. Osudová láska Tessy a Hardina projde divokým vývojem i zradou
a čeká ji opravdová zkouška ohněm. Po nečekaném odhalení a přiznání už
jejich život a vášnivý vztah nebude nikdy takový, jako před tím. Fenomenální
přijetí knižní série After se přeneslo i na plátna kin a po úvodním úspěšném
filmu After: Polibek přichází pokračování s názvem After: Přiznání, které navíc
slibuje mnohem odvážnější podívanou.
Mládeži od 12 let přístupný, 106 minut, titulky, vstupné 130 Kč

středa 9. září v 19 hodin

HAVEL

film ČR

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 120 Kč

pátek 11. září v 19 hodin

NOVÍ MUTANTI

film USA

Horor/sci-fi/akční. R. Sinclairová, I. Rasputinová, S Guthrie a R. De Costa
jsou čtyři mladí mutanti, které drží v odlehlé nemocnici dr. Cecilia Reyesová
za účelem jejich psychiatrického pozorování. Je přesvědčená, že tito mladí
lidé představují nebezpečí sami sobě a celé společnosti. Má je neustále
na očích a snaží se je naučit ovládat jejich mutantní schopnosti. Když se však
osazenstvo rozroste o Danielle "Dani" Moonstarovou , začnou se v nemocnici
dít zvláštní věci.
Mládeži do 12 let nevhodný, 95 minut, dabováno, vstupné 120 Kč

neděle 13. září v 16 hodin

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –
NA KOUZELNÉM PALOUČKU
neděle 13. září v 19 hodin

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

film ČR

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.
Mládeži přístupný, 99 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.

