březen 2019
pátek 1. března v 19 hodin

BOHEMIAN RHAPSODY

film USA/V. Británie

Drama/životopisný/hudební. Nenechte si ujít 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 110 Kč
neděle 3. března v 16 hodin
film USA

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

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 110 Kč/ dospělí 130 Kč
neděle 3. března v 19 hodin
film ČR

ŽENY V BĚHU

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, Vl. Polívka a další.
Mládeži přístupný, 93 minut, vstupné 130 Kč
středa 6. března v 19 hodin
film Belgie/Lucembursko

KURSK

Drama/akční film vypráví o skutečné katastrofické události, ke které došlo v roce 2000 na palubě
jaderné ponorky K-141 Kursk, 155 metrů dlouhé jaderné ponorky – nepotopitelné pýchy Severního
loďstva ruského válečného námořnictva. 12. srpna otřesou trupem Kursku mohutné exploze, které
plavidlo pošlou do hloubky 108 metrů, na dno arktických vod Barentsova moře.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 117 minut, vstupné 100 Kč
pátek 8. března v 19 hodin
film USA

CAPTAIN MARVEL

Akční dobrodružný snímek se odehrává v devadesátých letech 20. století a je tak zcela novým
dobrodružstvím z dosud neviděného období filmového světa Marvel. Film sleduje příběh Carol
Danversové (Brie Larson), ze které se stala jedna z nejmocnějších superhrdinek světa. Když Zemi
zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými rasami, Danversová se ocitá s malou
skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 124 minut, vstupné dospělí 150 Kč. /děti 130 Kč
neděle 10. března v 16 hodin
film Belgie

PSÍ VELIČENSTVO

Animovaný/hraný. Rex je pravděpodobně to nejšťastnější štěně v celém království. Po příchodu
do Buckinghamského paláce se stává miláčkem královny. Jak ale roste, stává se z roztomilého štěněte
drsný a zlomyslný pes. Po návštěvě amerického prezidenta se ze dne na den stává toulavým psem...
Mládeži přístupný, dabováno, 92 minut, vstupné 130 Kč
neděle 10. března v 19 hodin
film Francie/Belgie

neděle 17. března v 16 hodin

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
VESELÁ POUŤ – LOUDADLO
neděle 17. března v 19 hodin

PSÍ DOMOV

film USA

Rodinný/dobrodružný film podle knižního bestselleru Psí poslání. Když si Lucas Bellu adoptoval,
byla ještě malé štěně. Od té doby se stali nejlepšími přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne
se více jak 600 km od svého pána. Láska k páníčkovi je silnější než nepřízeň osudu. Bella se vydává
na cestu domů plnou nebezpečí a nástrah…
Mládeži přístupný, dabováno, 92 minut, vstupné 100 Kč
středa 20. března v 19 hodin
film ČR/Slovensko

SKLENĚNÝ POKOJ

Drama. Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem 30. let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské
dílo modernistické architektury z betonu a oceli od slavného architekta von Abta. Středobodem domu
je„Skleněný pokoj“. Stavbu navrhl pro rodinu bohatého podnikatele V. Landauera. Rodinný život, jaký
si jeho žena Liesel vysnila, umocněný vztahem s nerozlučnou přítelkyní, však netrvá dlouho. Viktor je
Žid a Evropu čím dá víc zahaluje stín nacismu… V hlavních rolích řada zahraničních i domácích hvězd.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 104 minut, vstupné 130 Kč
pátek 22. března v 19 hodin
film USA

PAŠERÁK

Krimi/drama/thriller. Eastwooda poznáváme v roli E. Stonea, muže, který je ve svých 80 letech
zlomený, opuštěný a navíc čelí propadnutí majetku své firmy kvůli neplacení hypotéky. V této situaci
je mu nabídnuta příležitost k výdělku – místo řidiče. Brnkačka. Jenže Earl neví, že se upsal jako
kurýr drogovému Mexickému kartelu. Počíná si dobře, až vše dospěje do okamžiku, kdy dostává
celý kšeft na starosti…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 116 minut, vstupné 130 Kč
neděle 24. března v 16 hodin
film USA

KOUZELNÝ PARK

Animovaný/dobrodružný film pro všechny. Velešikovná holka June postavila ten nejbáječnější
zábavní park na světě. Ve své fantazii. Jenže co když takový ráj atrakcí skutečně existuje? Kouzelný
park je „animák“ plný adrenalinu, jenž otevírá brány dětem, které se nebojí snít.
Mládeži přístupný, dabováno, 85 minut, vstupné děti 110 Kč/ dospělí 130 Kč
neděle 24. března v 19 hodin
film ČR

ÚHOŘI MAJÍ NABITO

Černá komedie. Příběh party chlapů, kteří hledají, jak se popasovat s všedním životem. Kteří mají
koníčka, o kterém jejich ženy, přítelkyně, milenky nic netuší. Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality
všedních dnů, se kterým nejde přestat. Hra na URNU (Útvar rychlého nasazení) se jim stala únikem
z nudných životů. V hl. rolích O. Kaiser, K. a M. Hádkové, J. Vyorálek a P. Holubář.
Mládeži od 12 let přístupný, 100 minut, vstupné 100 Kč
středa 27. března v 19 hodin
film ČR

ŽENY V BĚHU

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?

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.
Mládeži přístupný, 93 minut, vstupné 130 Kč
pátek 29. března v 19 hodin
film USA

COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ

Horor/thriller. Spokojená rodinka na letním bytě, jejíž prázdninovou pohodu naruší čtveřice vetřelců.
Tradiční hororový koncept? Ani omylem. V podání oscarového scénáristy a režiséra Jordana Peelea
jde o naprostý originál, který diváky smete stejně jako jeho předchozí horor Uteč.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 121 minut, vstupné 120 Kč
neděle 31. března v 16 hodin
film Francie/Finsko/Norsko

Komedie. Volné pokračování filmu Co jsme komu udělali? vás opět zaručeně rozesměje. Claude
a Marie Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery a jejich manželé – David, Rachid, Chao a Charles
se rozhodli opustit Francii. Každý z nich k tomu má dobrý důvod. Ale co rodiče?
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 98 minut, vstupné 120 Kč
středa 13. března v 19 hodin
film V. Británie/USA/Maďarsko
Životopisný/historický/drama. Skandální příběh nekonvenční a talentované ženy, jejíž život byl
stejně pikantní jako romány, kterými okouzlila pařížskou společnost v první polovině 20. století.
Režie W. Westmoreland. V hl. roli na Oscara dvakrát nominovaná K. Knightley a na Zlatý Globus
dvakrát nominovaný D. West.
Mládeži do12 let nevhodný, titulky, 111 minut, vstupné 110 Kč.
pátek 15. března v 19 hodin
film USA

VŠECHNO NEJHORŠÍ 2

Horor/komedie. Může být něco horšího, než opakovaně prožívaný narozeninový den, na jehož
konci vás někdo zabije? Může! Třeba to, že tuhle noční můru porazíte, pak nějaký čas spokojeně
žijete a najednou bum, ona se vrátí. Hororoví lahůdkáři ze studia Blumhouse (Rozpolcený, Uteč)
natočili pokračování hororového hitu.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 100 minut, vstupné 120 Kč

MY

PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM

Rodinný/dobrodružný film vypráví o prvním roce života divokého soba, křehkého a zranitelného,
který se musí potýkat s nesčetnými výzvami a nebezpečími. Jeho velké dobrodružství se odehrává
ve Finsku, v nádherné laponské přírodě.
Mládeži přístupný, dabováno, 86 minut, vstupné 120 Kč
neděle 31. března v 19 hodin
film ČR

LOVENÍ

Romantická komedie.„Hledá se láska Zn. Spěchá“. Komedie o tom, že lásky je někdy málo a někdy
zase moc. Jak poznat toho pravého? Eliška má svatbu, čeká na svůj velký dívčí moment, ale rajské
veliké „ano“ nakonec nezazní. Ženich totiž v rozhodující chvíli vezme roha přímo od oltáře a uteče.
Hrají E. Geislerová, J. Prachař, M. Písařík, E. Kramerová, V. Žilková a další.
Mládeži od 12 let přístupný, 100 minut, vstupné 130 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.

