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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 14. srpna v 19 hodin film USA/V. Británie
POČÁTEK

Thriller/mysteriózní/akční. Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) je zkušený zloděj, absolutní 
špička v nebezpečném umění extrakce: krádeže cenných tajemství z hloubi podvědomí 
během snění, kdy je mysl nejzranitelnější. Cobbova vzácná schopnost z něj učinila vyhledá-
vaného hráče v zákeřném světě korporátní špionáže, ale také z něj udělala uprchlíka a stála 
ho všechno, co kdy miloval. Teď dostane Cobb šanci na vykoupení. Jedna poslední akce 
mu může vrátit normální život, ale jen pokud se mu podaří provést nemožné – počátek.
Mládeži do 12 let nevhodný, 148 minut, titulky, vstupné 120 Kč

neděle 16. srpna v 16 hodin film Dánsko
VZHŮRU ZA SNY

Animovaný/rodinný. Co kdyby se ukázalo, že svět nočního snění má podobu nekonečných 
filmových studií, které připomínají Hollywoodskou továrnu na sny? A že každý z nás tam má 
vlastní filmový štáb a režiséra svých snů? Přesně tohle tajemství objeví dvanáctiletá Mína, 
když se shodou náhod do snového zákulisí dostane. A taky objeví, že je možné sny měnit …
Mládeži přístupný, 81 minut, dabováno, vstupné 120 Kč

neděle 16. srpna v 19 hodin film Francie
KRYCÍ JMÉNO LEV

V této „belmondovské“ akční komedii je vše, co správná akce potřebuje – skvělí herci, 
absurdní zápletka, rychlé stroje, krásné ženy, únos i loupež. Kombinace Danyho Boona, 
jednoho z nejznámějších současných komiků, a Phillipa Katerina (Utop se, nebo plav) je 
doslova vražedná. Upjatý psychiatr Romain je fascinovaný svým novým pacientem Leo 
Milanem, který o sobě tvrdí, že je mezinárodní agent s krycím jménem Lev. Ale on je přeci 
jen blázen, ne? No, možná ne…
Mládeži přístupný, 96 minut, titulky, vstupné 120 Kč

středa 19. srpna v 19 hodin film Německo
TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ

Komedie. Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se rozhodnou, že 
svoje telefony položí na stůl a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet. 
Nevinná hra se nejdříve vyvíjí jako báječná legrace, pak ale začnou chodit zprávy, které 
se svými partnery či přáteli raději nesdílíte. Rozjede se série šílených situací a trapasů.
Mládeži od 15 let přístupný, 111 minut, dabováno, vstupné 110 Kč

pátek 21. srpna v 19 hodin film ČR
POSLOUCHEJ

Psychothriller. …hlas, který tě varuje. Snímek vypráví příběh mladého páru, který vyráží 
na výlet, aby jejich vztahu dodali novou energii, protože se zdá, že už se vyčerpal a spěje 
k zániku. Dívka má navíc silné podezření, že jí je partner nevěrný, ale nemá důkazy. Během 
cesty uslyší hlas, a jak se záhy ukáže, je to hlas mužovy milenky…
Mládeži do 15 let nepřístupný, 77 minut, vstupné 100 Kč

neděle 23. srpna v 19 hodin film USA
PALM SPRINGS

Komedie. Bezstarostný pohodář Nyles (Andy Samberg) se na  opulentní kalifornské 
svatbě kouše nudou. Stejně jako nevázaná a mírně cynická sestra nevěsty Sarah (Cristin 
Milioti). Když spolu uvíznou v časové smyčce a prožívají ten samý svatební den znovu 
a znovu, hledají způsoby, jak se zabavit, nebo alespoň nezbláznit. Ať udělají cokoliv, ráno 
neponesou žádné následky, a tak postupně ztrácejí veškeré zábrany… Chytrá i ztřeštěná 
letní komedie vás rozesměje nahlas a zároveň vám připomene, že i když zdánlivě na ničem 
nezáleží, stojí za to zachovat si aspoň trochu lidskosti a lásky.
Mládeži od 15 let přístupný, 87minut, titulky, vstupné 100 Kč

středa 26. srpna v 19 hodin film ČR/Irsko/Polsko/Slovensko
ŠARLATÁN

Strhující životopisné drama inspirované skutečným příběhem výjimečného muže 
obdařeného léčitelskými schopnostmi – osudy léčitele Jana Mikoláška. V průběhu několika 
desetiletí se na něho obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech společenských vrstev 
včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. V hlavní roli Ivan Trojan.
Mládeži do 12 let nevhodný, 118 minut, vstupné 130 Kč

neděle 23. srpna v 16 hodin film USA
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ

Animovaná nálož dobré nálady. Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy povýšila 
na královnu. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní, protože tam, kde nejsou 
žádné potíže, je kralování brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, 
kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení - popoví Trollové nejsou jedinými 
obyvateli planety, žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly.
Mládeži přístupný, 91 minut, dabováno, vstupné dospělí 130 Kč / děti 110 Kč

pátek 28. srpna v 19 hodin film USA/V. Británie
TENET

Thriller/akce/drama. 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.
Mládeži do 12 let nevhodný, 150 minut, titulky, vstupné 140 Kč

neděle 30. srpna v 16 hodin film USA
KŘUPAVÍ MAZLÍČCI

Animovaný/ rodinný. Dobrodružství pro celou rodinu, kde hlavní roli hrají kouzelné 
sušenky, jaké by chtěl prostě každý. Sušenky mají tvar zvířátek a mají moc vás proměnit 
právě v to zvíře, které sníte. Křup křup, sníte sušenku ve tvaru lva, a  je z vás lev! Když 
zdědíte cirkus na pokraji krachu, je krabice s takovými dobrotami přesně to, co potřebujete.
Mládeži přístupný, 105 minut, dabováno, vstupné 120 Kč

neděle 30. srpna v 19 hodin film ČR
CASTING NA LÁSKU

Komedie o  tom, jak všichni pořádní chlapi vymřeli! Ústřední postavou je neúspěšná 
herečka Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou zjišťuje, že velkou díru do světa už asi 
neudělá. Ztrácí angažná v divadle, kde stejně hrála jen nevýznamné role. Manžel jí začne 
podvádět. Zahájí tedy velkolepý konkurz na novou lásku. Hrají T. Petrášková, J. Řezníček, 
V. Vydra, L. Langmajer, J. Sedláčková, J. Čenský
Mládeži od 12 let přístupný, 83 minut, vstupné 120 Kč

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


