květen 2022
UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
neděle 1. května v 16 hodin

film USA

ZLOUNI

Animovaná komedie pro všechny. Dělat dobré skutky může být děsná dřina. Zvlášť
když vás má celý svět za padouchy. Fim z legendárního studia DreamWorks Animation
dokazuje, že i v na první pohled nebezpečném tvorovi se může skrývat dobré srdce.
Málokteří hrdinové mají tak špatnou pověst jako Vlk, Had, Tarantule, Piraňa a Žralok.
Tihle psanci se tak dlouho hledali, až se našli a dali dohromady tým, pro který je
spáchání dokonalého zločinu stejná brnkačka jako vyrazit si na zmrzlinu.
Mládeži přístupný, dabováno, 100 minut, vstupné děti 120 Kč/dospělí 140 Kč

neděle 1. května v 19 hodin

film ČR

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

Komedie. Ve volném pokračování mimořádně úspěšného filmu Po čem muži touží
poznáváme na počátku Irenu Kopáčovou , psycholožku, specialistku na partnerské
vztahy. A nutno říct, že neprožívá zrovna dobré období. Její doporučení klientům se
trochu míjejí účinkem, Irena dostává výpověď z nájemní smlouvy v domě, kde má
ordinaci a vzápětí přistihne svého přítele při nevěře. Hrají J. Langmajer, A. Polívková,
M. Taclík, T. Kostková, L. Noha
Mládeži přístupný, 95 minut, vstupné 140 Kč

se do neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci starých známých a nových
spojenců vstupuje do šílených a nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby
se utkal se záhadným soupeřem.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 127 minut, vstupné 150 Kč
neděle 8. května v 16 hodin

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
„KOLOTOČ POHÁDEK“
neděle 8. května v 19 hod.

film ČR/SK

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ

Komedie. Nevěstě Alex se před očima hroutí její vysněný den, protože po pánské
jízdě předešlé noci je nezvěstný ženich. V patách má neurotickou matku, přespříliš
aktivního otčíma a bohémského otce. Svůj vlastní příběh pak prožívá místní neodolatelný svůdník, jenž připravuje opravdové rande. Celý bláznivý den vypráví komedie
„Láska hory přenáší“ třikrát a vždy jinýma očima. Hrají: Anna Fialová, Marek Lambora,
Natália Germáni...
Mládeži od 12 let přístupný, 90 minut, vstupné 120 Kč

středa 11. května v 19 hodin

film Francie

NOTRE-DAME V PLAMENECH

Drama. Hrdinský příběh těch, kteří riskovali své životy při nebezpečné záchraně
symbolu Paříže. Nervy drásající snímek režíroval držitel Oscara a matador světové
kinematografie Jean-Jacques Annaud. Film v neúnavném tempu rekonstruuje události
15. dubna 2019, kdy katedrálu Notre-Dame zachvátily plameny a celý svět toho byl v
přímém přenosu svědkem. Spolu s hasiči se vydáváme do míst, která zůstala divákům
obrazovek skrytá – přímo do nitra hořící budovy.
Mládeži přístupný, titulky, 110 minut, vstupné 120 Kč

pátek 13. května v 19 hodin

film ČR

VYŠEHRAD FYLM
středa 4. května v 19 hodin

film V. Británie

PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA

Drama. Panství Downton se vrací na plátna kin. Se šlechtickým rodem Crawleyů
a jejich služebnictvem se vydáme za dalším výpravným dobrodružstvím, pro které
by televizní obrazovka byla příliš malá. Za dobu své filmové a seriálové existence už
Panství Downton zažilo ledacos, ovšem asi nikoho by nenapadlo, že se v minulosti
babičky Violet (M. Smith) ukrývá tajemství, které může otřást základy celého šlechtického rodu Crawleyů. Vše odstartuje šokující zpráva…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 125 minut, vstupné 130 Kč

pátek 6. května v 19 hodin

DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ

film USA

Akční/dobrodružný/mystery. V tomto snímku filmový svět studia Marvel otvírá
brány do paralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte

Komedie. Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub Štáfek) viděli naposledy (ano,
bylo to tehdy, když „prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný gól), uběhl více
než rok. Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale
začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S Vyšehradem
postoupil do druhé ligy, kde vede tabulku střelců, opět po něm pokukují zámožnější
kluby, dokonce požádal o ruku svou přítelkyni Lucii (Šárka Vaculíková), sestru Jardy…
Mládeži do 15 let nepřístupný, 103 minut, vstupné 130 Kč

neděle 15. května v 16 hodin

film USA

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

Dobrodružný/fantasy. Profesor Albus Brumbál ví, že mocný temný kouzelník G.
Grindelwald je na cestě převzít moc nad kouzelnickým světem. Protože není schopen
ho zastavit sám, pověří magizoologa Mloka Scamandera, aby vedl neohrožený tým
kouzelníků, čarodějek a jednoho chrabrého mudlovského pekaře na nebezpečné
misi, kde potkají stará i nová fantastická zvířata a střetnou se s rostoucí armádou
Grindelwaldových následovníků.
Mládeži přístupný, dabováno, 143 minut, vstupné130 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.

květen 2022
UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
neděle 15. května v 19 hodin

film ČR

ŽENY A ŽIVOT

Romantická komedie. Eliška Králová je hodná holka. Možná až moc. V práci jí chybí
ostré lokty, ve vztahu jí přebývá slepá víra. O to akčnější je ovšem její volnomyšlenkářská, všeho schopná sestra Ilona. Obě mladé dámy se společně vrhnou do budování
rodinného podniku, fungujícího tak trochu „ode zdi ke zdi“, stejně jako Eliščin vztah
se samolibým populárním tenistou Petrem. „Má s tebou ten chlapec vůbec vážné
úmysly?“ V hl. rolích E. Burešová, P. Buchta, J. Lábus, V. Freimanová
Mládeži přístupný, 87 minut, vstupné 130 Kč

neděle 22. května v 19 hodin

film Francie/Belgie

CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI?

Komedie. Claude a Marie Verneuilovi se vrací. A pochopitelně je s jejich rozvětvenou
rodinou čekají zcela nové problémy. Opravdu velké a početné problémy. Claude a
Marie Verneuilovi v prvním filmu provdali i čtvrtou dceru a ve druhém úspěšně udrželi
všechny své dcery i jejich rodiny ve Francii. A právě když se jim je podařilo přesvědčit,
aby nikam neodjížděli, nečekali, že všichni skončí v jejich malebném Chinonu a budou
je mít víceméně pořád za krkem.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 98 minut, vstupné 140 Kč

středa 25. května v 19 hodin

film Norsko

NIC K SMÍCHU

Komedie/drama. Kasper Berntsen (40) je úspěšný stand-up komik. Má všechno, co
si člověk může přát: pravidelně vystupuje v nejlepším komediálním klubu ve městě,
má krásnou přítelkyni a vede báječný život jako veřejně známá osoba. Jednoho dne se
však všechno změní. Kasper je propuštěn a přijde o své pravidelné vystoupení. Ještě
téhož večera, kdy se vrátí domů, ho opustí jeho přítelkyně. Aby toho nebylo málo,
Kasper se ocitne tváří v tvář nejhorší noční můře, jakou si lze představit…
Mládeži přístupný, titulky, 100 minut, vstupné 110 Kč

středa 18. května v 19 hodin

film ČR

PRAŽSKÝ VÝBĚR – SYMPHONY BIZARRE

Dokument. Velkolepý koncert Pražského výběru na stříbrném plátně s názvem
Symphony Bizarre ukáže vystoupení kapely v O2 aréně v prosinci v roce 2016. Pražský
výběr tehdy převedl divákům více, než jen rockový koncert. Ke svému výročí připravil
bombastickou show s Českým národním symfonickým orchestrem, americkým dirigentem a řadou výjimečných hostů a scénických nápadů. Show, kde se koncert potkal
s kabaretem či operou. Neopakovatelné vystoupení snímalo 35 kamer.
Mládeži přístupný, 95 minut, vstupné 120 Kč

pátek 20. května v 19 hodin

film USA/VB

SEVEŘAN

Historický/akční. Jakou budoucnost má válečník, kterého k životu motivuje jen
touha po pomstě? Robert Eggers, jeden z nejosobitějších režisérů současnosti, natočil
temný, krvavý a syrový epos o vikingském princi, jenž se mstí za vraždu svého otce.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 136 minut, vstupné 120 Kč

neděle 22. května v 16 hodin

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK

film Belgie/Francie

Rodinný/animovaný/dobrodružný. Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu
neobyčejný. Narodil se jako napůl kuře a napůl zajíc. Měl štěstí, protože ho jako malého
adoptoval král Petr, slavný zaječí dobrodruh. Chicky i přes své odlišnosti chce to, co
každý: zapadnout mezi ostatní a mít kamarády. To, že je pořádný nešika, pro něj není
žádná překážka. Odvaha a nadšení mu totiž nechybí. Celý svůj život touží zažít pořádné
dobrodružství! A jedno opravdu velké na něj právě čeká!
Mládeži přístupný, dabováno, 95 minut, vstupné 120 Kč

pátek 27. května v 19 hodin

film USA

TOP GUN: MAVERICK

Akční/drama. Pete „Maverick“ Mitchell (T. Cruise) k smrti rád pilotuje stíhačky.
Dokonce tak, že se už přes třicet let úspěšně brání povýšení ve strukturách amerického
letectva, protože to by ho z kokpitu vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc
vždycky magnetem na průšvihy, což se s armádní kariérou taky docela vylučuje.
Pilot je ovšem bravurní, možná ten úplně nejlepší, a proto dostane nabídku stát se
instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun, které má připravit na úkol, jenž
spadá do kategorie Mission Imposssible.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 131 minut, vstupné 140 Kč

neděle 29. května v 16 hodin

NEPROMÍTÁME
neděle 29. května v 19 hodin

FILM ROKU

film Španělsko/Argentina

Komedie. Penélope Cruz jako slavná a excentrická režisérka dostala za úkol natočit
ten zaručeně nejlepší film všech dob. Má neomezený rozpočet a velké umělecké ambice, ovšem jejím největším úkolem bude zkrotit své herce v hlavních rolích. Antonio
Banderas hraje roli slavné sebestředné filmové hvězdy, zatímco Oscar Martínez ztvární
přehnaně uměleckého charakterního herce. Oba jsou už legendami, ale každý je úplně
jiný a rozhodně to nejsou kamarádi.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 114 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.

