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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

POZOR – MIMOŘÁDNĚ OD 17 HODIN! 

středa 16. září v 17 hodin film ČR/Slovensko

JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
Dokument. Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér, libretista, skla-
datel, textař, grafik, scénograf a kostýmní výtvarník, a navíc ředitel divadla. 
A to určitě není ještě všechno. Především legenda české kultury, která ovlivnila 
několik generací. To je Jiří Suchý, o  jehož životní cestě, mnohdy nelehké, 
natočila dokumentární film Olga Sommerová.
Mládeži přístupný, 102 minut, vstupné 50 Kč

pátek 18. září v 19 hodin film USA

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 politic-
kého i kulturního života. V hlavní roli Ivan Trojan.
Mládeži do 12 let nevhodný, 118 minut, vstupné 130 Kč

neděle 20. září v 16 hodin film USA

DĚDA, POSTRACH RODINY
Komedie/rodinný. Filmovými hvězdami nabitá rodinná komedie o  velké 
a nelítostné válce vnuka s dědou, kterého hraje Robert de Niro. Dědeček Ed byl 
se svým vnukem Peterem vždycky jedna ruka, měli se rádi a to přesně do toho 
momentu, kdy se k nim děda přistěhoval a Peter mu měl přenechat svůj pokoj. 
Tak to ne! Peter se rozhodne vystrnadit dědu z domu sérií naschválů. Jenže 
tenhle děda se nevzdává a začne srovnávat účty. Tohle je válka!
Mládeži přístupný, 98 minut, dabováno, vstupné 120 Kč

neděle 20. září v 19 hodin film ČR

ŽENSKÁ POMSTA
Komedie. Na skupinové psychoterapii se u doktora Wágnera setkají tři ženy 
zralého věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají stejný problém. Jejich 
deprese a trápení mají totiž společného jmenovatele: nevěru manželů, kterým 
obětovaly desítky – často i nelehkých – let společného života. Spontánně je 
to sblíží a rozhodnou se, že lepší, než drahé sezení u psychoterapeuta, bude 
pomsta. S  tou si vzájemně pomůžou a  pro své nevěrné manžely připraví 

skutečné peklo na  zemi. Hrají: M. Bočanová, R. Jašków, E. Vejmělková, M. 
Etzler, J. Paulová, P. Rychlý
Mládeži od 12 let přístupný, 88 minut, vstupné 130 Kč

středa 23. září v 19 hodin film Slovensko

AFRIKOU NA PIONÝRU
Dokument. Cesta napříč africkým kontinentem na  legendárních a  hodně 
starých motorkách Jawa Pionýr. Celovečerní road movie Afrikou na Pionýru 
přináší ještě bláznivější a odvážnější výpravu, než jaké známe díky žlutým 
trabantům Dana Přibáně.
Mládeži do 12 let nevhodný, 104 minut, vstupné 100 Kč

pátek 25. září v 19 hodin film ČR

3BOBULE
Komedie. Po  mnoha sklizních… Honza (K. Hádek) a  Klára (T. Voříšková) 
se stali majiteli vinařství a rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti 
dokáží být občas úmorné, takže v manželství jim to právě teď moc neklape. 
Navíc nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Honza s Klárou 
mají problémů nad hlavu – vedle manželství řeší krádeže na vinicích. Honza 
se po  letech setkává s  neodolatelným kumpánem Jirkou. Ten se nadšeně 
hrne na návštěvu, aby pomohl se sklizní, které samozřejmě vůbec nerozumí.
Mládeži přístupný, 103 minut, vstupné 100 Kč

neděle 27. září v 16 hodin film ČR

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Pohádka. Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou 
na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných 20. 
narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční 
paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase.
Mládeži přístupný, 112 minut, vstupné 130 Kč

neděle 27. září v 19 hodin film ČR

BÁBOVKY
Komedie/drama. Natočeno podle knižního bestselleru spisovatelky R. Třeš-
tíkové. Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky 
změnit život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí 
nebo láskou. Jsme součástí té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi 
nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň. 
Hrají: O. Vetchý, L. Vlasáková, J. Plodková, M. Taclík
Mládeži do 12 let nevhodný, 97 minut, vstupné 130 Kč

středa 30. září v 16 hodin film Norsko/Švédsko

NADĚJE
Drama/romantický. Naděje dává své hlavní hrdince v plné síle jen slabou 
naději, když lékaři den před vánocemi zjistí, že má neléčitelný nádor. Ze života 
jí zničehonic zbývá už jen opravdu málo a ta největší zkouška čeká na vztah 
s jejím mužem. Šance na přežití není žádná, mají nějakou naději alespoň oni 
dva? Film vznikl podle osobních zkušeností režisérky, skvělé knižní předlohy 
a  exceluje v  něm ústřední herecká dvojice v  čele s  hvězdným Stellanem 
Skarsgardem. Anja a Tomas představují pár, jakých známe mnoho.
Mládeži do 12 let nevhodný, 126 minut, titulky, vstupné 120 Kč

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


