
červenec 2022

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 1. července v 19 hodin film ČR

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
Komedie. Tři tygři konečně v celovečerním filmu! Tři Tygři zaseknou drápy humoru 
i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se na dobrodružnou cestu za nečekanou 
výhrou vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria Milan (Albert Čuba), 
citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje D. Votrubek (Š. Kozub), orgán městské 
policie Robert (R. Ferro) a snaživý, leč průměrný herec oblastního divadla Herbert 
(Vladimír Polák). Stanou se z nich přátelé, nebo rivalové?
Mládeži od 12 let přístupný, 110 minut, vstupné 120 Kč

neděle 3. července v 16 hodin  film USA

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Animovaná komedie. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací 
do kin v tom naprosto nejzásadnějším momentu. Ve filmu Mimoni: Padouch přichází se 
konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadoucha Grua.
Mládeži přístupný, dabováno, 88 minut, vstupné děti 120 Kč/dospělí 140 Kč

neděle 3. července v 19 hodin film Francie

MUŽI NA POKRAJI  
NERVOVÉHO ZHROUCENÍ

Komedie. Sedm městských mužů ve věku od 17–70, kteří mají společnou jedinou věc 
– všichni jsou na pokraji nervového zhroucení. Jejich zoufalství je zavede na opuštěnou 
vlakovou stanici uprostřed ničeho, kde začíná neobvyklý „CHLAPÁCKÝ“ kurz přežití, 
jenž je má postavit zpět na nohy. Každý krok na tomto „táboře“, který vede hodně 
excentrická koučka, jim má pomoci znovu najít své mužné já.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 97 minut, vstupné 110 Kč

středa 6. července v 19 hodin  film ČR

PREZIDENTKA
Komedie. Kateřina Čechová (A. Geislerová), historicky první česká prezidentka, má 
za sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací. Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez 
pozornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si 
paruku a v dokonalém převleku se v noci potají vytratí z hradu. Plán jí vyjde dokonale. 
Kateřině se noční dobrodružství inkognito v podhradí mezi lidmi zalíbí. Seznamuje 
se se sochařem Petrem (O. Vetchý), kvůli kterému se do města vydává každou noc. 
Petr nemá ani ponětí, kdo okouzlující žena, do které se zamiloval, ve skutečnosti je.
Mládeži do 12 let nevhodný, 100 minut, vstupné 130 Kč

pátek 8. července v 19 hodin film ČR

PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
Komedie, ve které se vrátí parta kamarádů z prvního filmu. Ze svého příšerného 
večírku se už trochu oklepali a v létě vyrazí na proslulou Ibizu východu – na Mácháč, 
legendární místo plné mejdanů, muziky a nevázaného sexu. Snaží se vydělat peníze 
na zlatý hřeb léta – festival Summer Massacre, od kterého si slibují životní zážitek 
a pochopitelně i prázdninovou soulož. Užijí si léto, nebo selžou a čekají na ně leda tak 
ponížení, nedobrovolný celibát a Srbské milice?
Mládeži od 15 let přístupný, 100 minut, vstupné 120 Kč

neděle 10. července v 16 hodin film USA

RAKEŤÁK
Animovaný/dobrodružný/rodinný. Zkušený člen Vesmírného ochranného sboru 
Buzz Rakeťák, jeho velitelka Alisha Hlohová a posádka více než tisíce vědců a techniků 
se vracejí domů ze své aktuální mise. Přibližně 4,2 milionu světelných let od Země 
je senzor upozorní na  přítomnost blízké nezmapované, ale na  zdroje potenciálně 
bohaté planety.
Mládeži přístupný, dabováno, 105 minut, vstupné děti 100 Kč/dospělí 120 Kč

neděle 10. července v 19 hodin film ČR

ŘEKNI TO PSEM
Pejskařská komedie. Dita místo vytouženého miminka dostane od svého přítele 
Filipa mladou border kolii, přestože nikdy žádného psa nechtěla a navíc jí pejskařská 
komunita připadá směšná. Celý příběh začíná tím, že šlápne do  psího… no, víte 
čeho… Opravdu je to štěstí? Zatím to vypadá, že se jí na paty lepí jen smůla. Autorkou 
scénáře je spisovatelka Irena Obermannová. V hl. rolích B. Kohoutová, I. Orozovič, 
H. Vágnerová. V. Žilková
Mládeži přístupný, 85 minut, vstupné 140 Kč

středa 13. července v 19 hodin film USA

ELVIS
Hudební/drama/životopisný film o životě a hudbě Elvise Presleyho (Austin Butler) 
z pohledu jeho komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem 
Parkerem (Tom Hanks). Příběh se zabývá složitou dynamikou mezi Presleym a Parke-
rem, která trvá více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho nebývalou 
slávu, na pozadí vyvíjející se kulturní krajiny a ztráty nevinnosti v Americe. Ústřední 
postavou této cesty je jedna z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osob v Elvisově životě, 
Priscilla Presleyová (Olivia DeJonge).
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 153 minut, vstupné 130 Kč

UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. 
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pátek 15. července v 19 hodin film USA

ČERNÝ TELEFON
Horor. Třináctiletý kluk uvězněný sadistickým vrahem ve zvukotěsném sklepě. Na jeho 
stěně visí odpojený černý telefon. Ten však jednoho dne zazvoní. Ve  sluchátku se 
ozývají předchozí vrahovy oběti, které nechtějí, aby chlapec skončil stejně. Režisér 
filmů Sinister a  Doktor Strange Scott Derrickson servíruje další děsivou lahůdku 
hororového studia Blumhouse.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 102 minut, vstupné 140 Kč

neděle 17. července v 16 hodin film ČR/SR/Maďarsko

ZAKLETÁ JESKYNĚ
Pohádka. Zázračná jeskyně obsahuje vzácné poklady, sůl a drahé rubíny. Horníci si 
z ní můžou vzít tolik soli, kolik potřebují, ale z rubínové síně v samém středu jeskyně 
si nesmí nic odnést. Toho, kdo si rubíny vezme, postihne kletba. Rychtářova dcera Lena 
přesto po tomto vzácném drahokamu z hlubin jeskyně zatouží a i přes varování sestry 
Ady nedokáže svou touhu překonat. Její lehkovážný čin tak uvede do pohybu události, 
jejichž následky naruší křehkou rovnováhu celého království a postihnou i Lenu.
Mládeži přístupný, 98 minut, vstupné děti 110 Kč/dospělí 130 Kč

KINO NA KOLEČKÁCH a MěKS Protivín
POŘÁDAJÍ ZA DOMEM KULTURY

LETNÍ KINO
neděle 17. července ve 21.45 hodin film ČR

VYŠEHRAD FYLM
Komedie. Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (J. 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 (J. Prachař), pořád stejný dement, 
ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. 
Mládeži od 15 let přístupný, 103 minut, vstupné 120 Kč ( prodej na místě)

středa 20. července v 19 hodin film ČR

ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
Teenage muzikál. Původní český muzikál z hudební dílny Michala Davida, který se 
úspěšně hrál v Divadle Broadway. Film obsahuje na rozdíl od divadelního muzikálu 
mnoho dalších dějových linek a  také zcela nové písně a  hudbu, psanou speciálně 
pro tento film.
Mládeži přístupný, 98 minut, vstupné 140 Kč

pátek 22. července v 19 hodin film USA

THOR: LÁSKA JAKO HROM
Akční/dobrodružný/fantasy. Thor se nachází na své nejtěžší životní cestě – k na-
lezení vnitřního míru. Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr 
the God Butcher, který usiluje o zánik bohů. Thor požádá Valkýru a svou ex-přítelkyni 
Jane Foster, která – k Thorovu překvapení – ovládá mocné kladivo Mjolnir stejně jako 
mocný Thor. Společně se vydávají na vesmírné dobrodružství, aby odhalili tajemství 
Gorra a zastavili ho dříve, než bude pozdě.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 140 minut, vstupné 150 Kč

neděle 24. července v 16 hodin film USA

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Animovaná komedie. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací 
do kin v tom naprosto nejzásadnějším momentu. Ve filmu Mimoni: Padouch přichází se 
konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadoucha Grua.
Mládeži přístupný, dabováno, 88 minut, vstupné děti 120 Kč/dospělí 140 Kč

neděle 24. července v 19 hodin film ČR

HÁDKOVI
Komedie. Komedie režiséra Vojtěcha Moravce o rodině, která se pořád hádá. Ať dělají 
Hádkovi, co mohou, nikdy se na ničem neshodnou a každý z nich si nakonec myslí 
to svoje. Ve vzduchu teď navíc visí rozepře o dědictví po dědovi a o jeho posledním 
přání vyjet se všemi k moři. V hl. rolích: Sandra Nováková, Jakub Prachař, Jitka Čadek 
Čvančarová...
Mládeži do 12 let nevhodný, 98 minut, vstupné 120 Kč

středa 27. července v 19 hodin film Austrálie

JAK OBŠŤASTNIT ŽENU
Komedie o ženách a pro ženy, které se (ne)bojí vyslovit svá přání. Ať už doma, v práci 
nebo v ložnici. Gina (S. Phillips – Deník Bridget Jonesové) si nepřipadá zrovna přitaž-
livě. Právě slaví padesátku, propustili ji z práce a její manžel jí moc pozornosti nedává. 
Aby toho nebylo dost, její kamarádky jí k narozeninám objednají domů striptéra. Ten 
jí je ochoten splnit jakékoliv přání. S úklidem ale asi úplně nepočítal!
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 107 minut, vstupné 120 Kč

OD 29. ČERVENCE DO 14. SRPNA 
NEPROMÍTÁME – DOVOLENÁ


