prosinec 2022
UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
pátek 16. prosince v 19 hodin

KONCERT – J. J. RYBA
„ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ“
neděle 18. prosince v 16 hodin

PRINC MAMÁNEK

film ČR

prorazit jako muzikant a udělat BANGER. Díky své atmosféře, nekompromisnímu
a originálnímu stylu i nečekanému humoru se film stal jednou z událostí festivalu
v Karlových Varech, kde sklidil nadšené ohlasy kritiků i diváků.
Mládeži od 15 let přístupný, 105 minut, vstupné 120 Kč
neděle 25. prosince

NEPROMÍTÁME – VÁNOČNÍ SVÁTKY

Pohádka o princi, který musel dospět v krále. Rozmazlený princ Ludvík se musí
vydat do světa, aby na své dobrodružné cestě zjistil, jak vypadá opravdový svět
mimo zdi jeho přepychového zámku. V roli milující královny se před kameru
vrátila představitelka legendární Arabely J. Nagyová. Film je srdcovým projektem
J. Budaře, jenž napsal knižní předlohu, scénář, film režíruje a sám hraje i titulní roli
postaršího prince. Princova průvodce na cestě hraje O. Vetchý, prostořekou holku
Bětu z hospody pak V. Kubařová.
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 120 Kč
neděle 18. prosince v 19 hodin
film USA/V. Británie

AVATAR: THE WAY OF WATER

Akční/dobrodružný/sci-fi/fantasy. Film nabízí zážitek na zcela nové úrovni.
Režisér James Cameron vrátí diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velko
lepém a strhujícím dobrodružství plném akce. Ve filmu Avatar: The Way of Water
se po více jak deseti letech znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich dětmi,
kteří stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.
Mládeži přístupný, dabováno, 190 min, vstupné 160 Kč

středa 21. prosince v 19 hodin

ŠÍLENÁ NOC

KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ

film USA

Animovaná komedie pro všechny. Do kin se vrací jeden z nejoblíbenějších
hrdinů z pohádek o Shrekovi. Má ten nejroztomilejší kukuč, před alkoholem
dává přednost mléku a jako šermíř je přímo geniální. Kocour v botách si bude
v pohádkové dobrodružné jízdě plnit poslední přání.
Mládeži přístupný, dabováno, 101 minut, vstupné děti 120 Kč /dospělí 150 Kč

film USA

Akční komedie. Štědrý večer. Pro partu zločinců ideální čas na přepadení
nechutně bohaté rodiny a provětrání jejího sejfu. Ve svém plánu však nepočítali
s velmi nepravděpodobným vousatým hrdinou, který komínem přinese dárky…
Šílená noc je drsná akční komedie z dílny producentů Johna Wicka.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 111 minut, vstupné 140 Kč
pátek 23. prosince v 19 hodin
film ČR

BANGER

středa 28. prosince – Pozor v 16 hod. !

Drama/komedie. Příběh jedné páteční noci a zběsilá jízda plná drog a rapu
ve filmu režiséra Adama Sedláka. Adam Mišík v něm prodává kokain, chce ale

pátek 30. prosince v 19 hodin

AVATAR: THE WAY OF WATER

film USA/V. Británie

Akční/dobrodružný/sci-fi/fantasy. Film nabízí zážitek na zcela nové úrovni.
Režisér James Cameron vrátí diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velko
lepém a strhujícím dobrodružství plném akce. Ve filmu Avatar: The Way of Water
se po více jak deseti letech znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich dětmi,
kteří stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.
Mládeži přístupný, dabováno, 190 min, vstupné 150 Kč

NEDĚLE 1. 1. 2023 NEPROMÍTÁME

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.

