říjen 2020
pátek 16. října v 19 hodin

TENET

film USA/ V. Británie

Akční/ sci-fi. Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře Christophera Nolana je jediné slovo - TENET. V temném světě mezinárodní špionáže bojuje
o záchranu celého světa. Vydává se na extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla, tak jak je známe. V hlavní roli se představí John David Washington
(BlacKkKlansman, Ballers) společně s Robertem Pattinsonem (Stmívání), Elizabeth Debicki
(Krycí jméno U.N.C.L.E. Velký Gatsby).
Mládeži do 12 let nevhodný, 150 minut, titulky, vstupné 120 Kč

neděle 18. října v 16 hodin

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
POHÁDKA
O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
neděle 18. října v 19 hodin

ŽÁBY BEZ JAZYKA

pátek 23. října v 19 hodin

film USA

PRO BALÍK PRACHŮ

film ČR/Slovensko

Drama. Film režisérky Miry Fornay rozehrává nebezpečné vztahové hry, které probíhají
v jedné rodině, v průběhu jednoho dne. Podobně jako ve svém předchozím filmu Můj pes
Killer, který získal hlavní cenu na festivalu v Rotterdamu, zůstává Mira Fornay u komorního
příběhu rodiny. Tentokrát však poněkud jinak. V hlavních rolích syna a matky ve filmu
excelují Jaroslav Plesl a Regina Rázlová.
Mládeži do 15 let nepřístupný, 116 minut, vstupné 120 Kč

Akční/thriller/krimi. Tom (L. Neeson) je nechvalně proslulý zloděj, ale city, které chová
ke své nové lásce Annie (K. Walsh) ho přimějí napravit staré hříchy a nechat za sebou život
zločince. Především nechce svůj vztah s Annie postavit na lžích. Rozhodne se vzdát FBI
a odevzdat státu peníze, které ukradl, výměnou za dohodu a čistý trestní rejstřík. Když
zavolá do místní kanceláře FBI, aby se přiznal a domluvil si schůzku, agenti Baker a Meyers
to považují jen za žert. Posílají namísto sebe své podřízené, agenty Nivense a Halla.
Mládeži do 12 let nevhodný, 92 minut, titulky, vstupné 120 Kč

neděle 25. října v 16 hodin

film Jižní Korea

ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH

Animovaný/rodinný. Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, které
ji promění na hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden háček! Střevíce patří zlé čarodějnici
a ta, když zjistí, že zmizely, použije veškerá kouzla a čáry, aby je dostala nazpět. Jakoby
nestačilo, že má Sněhurka plné ruce práce s ježibabou, do cesty se jí musí ještě připlést
sedm neodbytných trpaslíků, kteří od ní chtějí pusu. Pokud totiž tito zelení mrňousové
dostanou polibek od krásné ženy, bude zrušena jejich kletba a z nich se znovu stanou udatní
princové Merlin, Artuš, Jiřík, Honza, Pino, Noki, Kio. Jenže co je vlastně krása?
Mládeži přístupný, 83 minut, dabováno, vstupné 120 Kč

neděle 25. října v 19 hodin

film Německo

NIGHTLIFE: NA TAHU

Komedie. 1 noc, 1 rande, 1 kámoš a moře problémů. Co všechno se může stát během
jedné noci a jednoho rande, které tak romanticky a nadějně začalo? Skoro všechno. Dlouhou
sérii katastrofických situací zažívá v nové komedii Elyas M´Barek známý z komedie Fakjů.
Mládeži do 12 let nevhodný, 111 minut, dabováno, vstupné 120 Kč

středa 28. října v 19 hodin

SMEČKA

středa 21. října v 19 hodin

KAREL

film ČR

Dokumentární film přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta.
Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého
jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled
na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům,
nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor. Film není a nemá být přehlídkou nesporné slávy Karla Gotta a jeho pěveckého talentu a úspěchů. Režisérka Špátová
vstoupila se svou kamerou tam, kde sláva končí a kde se z fenomenálního Zlatého slavíka
Karla Gotta stává pouze Karel, nadšený malíř, milující manžel a táta svých dcer.
Mládeži přístupný, 127 minut, vstupné 130 Kč

film ČR/Slovensko/Lotyšsko

Drama. Když chceš s vlky být, tak je musíš porazit. Holky, právo silnějšího a hokej. V partě
dnešních teenagerů se žije podle zákonů vlčí smečky. Ve škole i v hokejové kabině, kam
přichází nováček David. Autorita dospělých sem nedosáhne, platí tu tvrdá pravidla a rivalita. Pokud někdo chce přežít, musí se podvolit – nebo vzepřít a o svoje místo bojovat…
Mládeži do 12 let nevhodný, 94 minut, vstupné 120 Kč

pátek 30. října v 19 hodin

VYŠINUTÝ

film USA/ V. Británie

Akční/ thriller. Hlavní roli ztvárnil držitel Oscara Russell Crowe. Thriller zkoumá křehkou
rovnováhu současné společnosti a dovádí agresi za volantem, se kterou jsme se už všichni
setkali, k naprosto nepředvídatelnému a děsivému vyústění. Rachel jede pozdě do práce
a na semaforu se dostane do ostré hádky s jiným řidičem (Russell Crowe), který má ze
svého dosavadního života pocit bezmoci a připadá si všemi přehlížený. Rachel a všichni,
které má ráda, se brzy stanou terčem muže, který si umane, že na tomto světě po sobě
zanechá ještě poslední stopu tím, že Rachel udělí řadu vražedných lekcí.
Mládeži do 15 let nepřístupný, 90 minut, titulky, vstupné 100 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.

