únor 2019
pátek 1. února v 19 hodin

film USA

TICHO PŘED BOUŘÍ

Thriller plný zvratů a vášní s oscarovým hereckým obsazením – Matthew
McConaughey a Anne Hathaway. Ticho exotického ostrova, kde si hlavní hrdina léčí
životní rány, změní v bouři událostí a odhalených tajemství příjezd jeho bývalé ženy.
Ta ho požádá, aby zabil jejího současného manžela.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 106 minut, vstupné 120 Kč

neděle 3. února v 16 hodin

film USA

GRINCH

Animovaná komedie pro všechny. Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší
všechno a všechny a ze všeho nejvíc Vánoce. Ty by nejradši zrušil. A ve filmu, který
natočili Padouši, co mají na svědomí Mimoně, se o to dokonce pokusí.
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné děti 100 Kč / dospělí 120 Kč

neděle 3. února v 19 hodin

film USA / V. Británie

BOHEMIAN RHAPSODY

Drama / životopisný / hudební. Film roku 2018. Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu
i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny
Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 134 minut, vstupné 120 Kč

středa 6. února v 19 hodin

FAVORITKA

film USA / Irsko / V. Británie

Drama / historický / komedie. Na začátku 18. století na královském dvoře nešťastné
a slabé panovnice Anny Stuartovny dochází ke každodennímu boji o její vrtkavou
přízeň. Usilují o ni nejen ministři a vojevůdci, ale především její dvě společnice. Lady
Sarah a komorná Abigail. Tyto dvě dámy se nezastaví před ničím.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 119 minut, vstupné 120 Kč

pátek 8. února v 19 hodin

ÚNIKOVÁ HRA

film USA

Psychologický thriller vypráví příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit se únikové hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry cesta ven neexistuje… a začíná boj o přežití.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 100 minut, vstupné 120 Kč

neděle 10. února v 16 hodin

LEGO® PŘÍBĚH 2

film USA

Animovaný. Kostky jsou vrženy. V pokračování úspěšného filmu se opět setkáváme
s hrdiny z Bricksburgu, kteří se ve zcela novém akčním dobrodružství pouštějí do boje
za záchranu milovaného města. Uplynulo již pět let od chvíle, kdy všechno bylo„boží“
a obyvatelé města musí čelit obrovské hrozbě – nájezdníkům LEGO DUPLO® z vesmíru.
Mládeži přístupný, dabováno, 107 minut, vstupné 120 Kč

neděle 10. února v 19 hodin

ŽENY V BĚHU

film ČR

Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. Věra prožila s Jindřichem
báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton!
Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu
rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná
z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér
Vojta připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání nehrnou.
Mají úplně jiné starosti.
Hrají: Z. Adamovská, T. Kostková, O. Vetchý, V. Polívka a další
Mládeži přístupný, 93 minut, vstupné 130 Kč

středa 13. února v 19 hodin

NA STŘEŠE

film ČR

Drama / komedie. Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi
(Duy Anh Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu.
Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla
katastrofa? Pomůže jim v tom jejich drzý plán? Režie a scénář Jiří Mádl.
Mládeži od 12 let přístupný, 97 minut, vstupné 120 Kč

pátek 15. února v 19 hodin

film USA

ALITA: BOJOVÝ ANDĚL

Akční / sci-fi. Alita je normální holka s robotickým tělem, předurčená k velkým věcem.
Jen o tom zatím neví. James Cameron a Robert Rodriguez, dvě výjimečná jména světové kinematografie, vás zvou na neobyčejný příběh o pádu anděla a zrození bojovnice.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 122 minut, vstupné 150 Kč

neděle 17. února v 16 hodin

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
DRAČÍ KRÁLOVSTVÍ
neděle 17. února v 19 hodin

film USA

HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN

Dobrodružný / komedie / rodinný. V pokračování úspěšné strašidelné komedie
oživí parta teenagerů příšery uvězněné v knihách. Strašidelná monstra, v čele s loutkou
Slappym, jsou rozhodnuta ovládnout svět. Tuto prohru mohou odvrátit jen Sam, Sonny
a jeho sestra Sarah. Čas však hraje proti nim…
Mládeži přístupný, dabováno, 84 minut, vstupné 100 Kč

středa 20. února v 19 hodin

MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ

film V. Británie / USA

Drama / historický. Dvě výjimečné ženy ve sporu o jeden trůn. Taková kombinace
nikdy nemůže dopadnout dobře. Na tři Oscary nominovaná S. Ronan v titulní roli
ukazuje, kudy vede cesta na popraviště. Bylo jí pouhých 6 dní, když se po smrti otce
stala Marie skotskou královnou. V šestnácti přidala díky sňatku titul královny francouzské, ale když o dva roky později ovdověla, srdce ji odtáhlo domů. Osmnáctiletá
dívka musela od počátku obhajovat svůj trůn před rebelujícími skotskými klany,
navíc čelila otevřenému nepřátelství rodově spřízněné anglické královny Alžběty,
jejíž vládu odmítala uznat.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 124 minut, vstupné 120 Kč

pátek 22. února v 19 hodin

MRAZIVÁ POMSTA

film USA

Akční / drama / thriller. Ve filmu plném černého humoru hraje L. Neeson Nelse
Coxmana, muže od rodiny, jehož klidný život s manželkou (Laura Dern) je obrácen
vzhůru nohama, když jim za podivuhodných okolností zemře syn. Nels začne pátrat
po pravdě o smrti svého potomka na vlastní pěst…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 118 minut, vstupné 110 Kč

neděle 24. února v 16 hodin

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

film USA

Animovaný / dobrodružný. Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné dobrodružné série Jak vycvičit draka. Společně budou hledat Skrytý
svět, jedinou naději na záchranu lidskodračího společenství.
Mládeži přístupný, dabováno, 104 minut, vstupné děti 130 Kč / dospělí 150 Kč

neděle 24. února v 19 hodin

LÉTO S GENTLEMANEM

film ČR

Letní romantická komedie o touze po svobodě, pozdní lásce a naději…Anna
(A. Antalová) tráví se svým manželem (I. Bareš) každé léto v chatové oblasti pár
desítek kilometrů za Prahou. Jsou svoji už snad věčnost a jejich manželství sklouzlo
do rutiny. Jednoho dne se ve vesnici objeví šarmantní gentleman Artur (J. Hanzlík).
Mezi Arturem a Annou přeskočí jiskra.
Mládeži přístupný, 98 minut, vstupné 120 Kč

středa 27. února v 19 hodin

NEDOTKNUTELNÍ

film USA

Komedie / drama patří mezi příběhy, které mají takovou sílu, že si je lidé připomínají
a vyprávějí stále znovu. Zcela ochrnutý boháč z vyšší společnosti si za svého pečovatele
vybere nejméně pravděpodobnou osobu – přidrzlého nespoutaného mladíka černé
pleti, kterého právě pustili z vězení... Setkání dvou lidí z úplně rozdílných světů.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 125 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.

