leden 2019
středa 2. ledna v 19 hodin

VDOVY

film USA

Drama/thriller. Příběh žen, které nemají téměř nic společného. S výjimkou mrtvých manželů
a velkých dluhů, které jim zanechali ze své vydařené nezdařené trestné činnosti. A tak musí hodně
přitvrdit a bojovat za své přežití. Za tímto velmi intenzivním thrillerem stojí oscarový režisér Steve
McQueen (12 let v řetězech) a spisovatelka Gillian Flynn, autorka bestselleru Zmizelá.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 129 minut, vstupné 110 Kč

pátek 4. ledna v 19 hodin

ÚTOK Z HLUBIN

film USA

Akční/thriller. Kdo ovládá oceány, ovládá celý svět. Akční film s Gerardem Butlerem v hlavní roli
vrací na filmová plátna žánr ponorkových thrillerů plných akce, osobních dramat i napětí. Budoucnost
světového pořádku leží v hlubinách ledového oceánu, křehké příměří mezi Ruskem a západem zde
narušil nečekaný útok…
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 121 minut, vstupné 110 Kč

neděle 6. ledna v 16 hodin

ČERTÍ BRKO

film Slovensko/ČR

Pohádka nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem
řemeslníků nebo sedláků, možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě
monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí
brko. Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového čertího
brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce.
Mládeži přístupný, 99 minut, vstupné 100 Kč

neděle 6. ledna v 19 hodin

ZNOVU VE HŘE

film USA

Komedie/romantický. Nikdy není pozdě začít znovu. Vtipný a zároveň romantický film o cestě jedné
obyčejné dívky za štěstím. Maya pracuje v supermarketu a marně čeká na povýšení, protože jí chybí
vysokoškolský titul. Vše se rozhodnou vyřešit její přátelé a díky nové identitě, kterou pro ni vytvoří…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 98 minut, vstupné 110 Kč

středa 9. ledna v 19 hodin

CIRKUS RWANDA

ROBIN HOOD

film USA

Akční/dobrodružný. Robin (Taron Egerton – Kingsman), válkou zocelený bojovník, se vrací
z křižáckých výprav, aby společně se svým maurským přítelem Malým Johnem (Jamie Foxx – Nespoutaný Django) povstal proti zkorumpované anglické vládě v moderní vzrušující akční podívané.
Film plný zběsilých bojů, epické válečné choreografie i nadčasové romantiky. „Povídá se o nějakém
zbojníkovi…“
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 117 minut, vstupné 120 Kč

neděle 13. ledna v 16 hodin

RAUBÍŘ RALF A INTERNET

film USA

Animovaný/dobrodružný/komedie. Walt Disney Animation Studios uvádí nabité dobrodružství. Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká kamarádka Vanilopka von Šmak musí
podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část Vanilopčiny videohry
s názvem Cukrkáry.
Mládeži přístupný, dabováno, 113 minut, vstupné děti 130 Kč/dospělí 150 Kč

neděle 13. ledna v 19 hodin

MARY POPPINS SE VRACÍ

CENA ZA ŠTĚSTÍ

film ČR

Drama. Kdo zaplatí za naše chyby? Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných,
někdy nečekaných. Kde ho hledat a co mu obětovat? Film režisérky Olgy Dabrowské ukazuje příběhy
lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se ji znovu najít. Vztah, láska, moc, útěk
a vlastní děti, které mohou přinášet naději a radost, ale mnohem častěji nakonec pykají za naše chyby.
Mládeži od 12 let přístupný, 95 minut, vstupné 120 Kč

pátek 18. ledna v 19 hodin

SKLENĚNÝ

film USA

Drama/mysteriózní/sci-fi. M. Night Shymalan uvádí zcela nový thriller inspirovaný komiksem, který
spojuje dva samostatné úspěšné filmy Vyvolený (2000) a Rozpolcený (2016). Vrací se herecké hvězdy
B. Willis v roli D. Dunna a Samuel L. Jackson jako E. Price, známý pod pseudonymem Pan Skleněný.
Z thrilleru Rozpolcený se objevuje J. McAvyon, který ztvárňuje K. Wendella Crumba. Narušeného Crumba
se svými 24 osobnostmi sleduje v thrilleru D. Dunn, který k tomu využívá své nadpřirozené schopnosti.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 129 minut, vstupné 120 Kč

neděle 20. ledna v 16 hodin

DIVADLO – O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI
neděle 20. ledna v 19 hodin

BUMBLEBEE

film USA

Dobrodružný pro všechny. Charlie je obyčejná osmnáctiletá holka, která právě k narozeninám
dostala své první auto. Jenže ten žlutý„Brouk“ není obyčejná ojetina, ale Bumblebee, který se v téhle
podobě ukrývá nejen před lidmi, ale i ostatními Transformers.
Mládeži přístupný, dabováno, 110 minut, vstupné 140 Kč

středa 23. ledna v 19.30 hodin

DIVADLO - DÁMY Z ANIANE

film ČR/SK

Dokument o jedinečné spolupráci a přátelství pražského cirkusového souboru La Putyka a afrických
akrobatů z Rwandy. Co vznikne, když jedno představení začnou připravovat dva rozdílné světy? Dva
soubory začnou ve Rwandě i v Praze zkoušet, aby vytvořily opravdový cirkus pro 21. století, jenž
propojí naprosto odlišná prostředí.
Mládeži od 12 let přístupný, 80 minut, vstupné 80 Kč

pátek 11. ledna v 19 hodin

středa 16. ledna v 19 hodin

film USA

Rodinný / dobrodružný. Film se odehrává kolem roku 1930, v období ekonomické krize v Londýně.
Předlohou mu bylo sedm knih od P. L. Traversové. Ve filmu jsou děti známé z původního filmu –
Michal (Whishaw) a Jana (Mortimer) už dospělé. V Třešňové ulici žije Michal se svými třemi dětmi
a vychovatelkou Ellen (Walters). Poté, co Michal prodělá osobní ztrátu, objeví se v rodině Banksových
opět tajemná chůva Mary Poppins (Blunt)…
Mládeži přístupný, dabováno, 130 minut, vstupné 120 Kč

pátek 25. ledna v 19 hodin

AQUAMAN

film USA

Akční/ dobrodružný/fantasy. Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics
odhaluje původ Arthura Curryho (J. Momoa – Hra o trůny), napůl člověka, napůl obyvatele bájné
Atlantidy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě nejen o tom, kým ve skutečnosti je, ale
zároveň prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co byl zrozen….králem.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 143 minut, vstupné 110 Kč

neděle 27. ledna v 16 hodin

LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT

film USA

Animovaný/ komedie. Lední medvěd Norm si na zimní spánek vůbec nepotrpí. Právě naopak.
Když se venku ochladí, začíná pro něj a pro celou partu kamarádů ze severu ta pravá Ledová sezóna,
sezóna plná dobrodružství a zábavy. Norm nejprve způsobí pozdvižení na výpravě do New Yorku,
poté ho čeká důležitý úkol.
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné 120 Kč

neděle 27. ledna v 19 hodin

UTOP SE, NEBO PLAV

film Francie

Komedie. Když depresivní Bertrand, trpící krizí středního věku, odpoví na inzerát na nového člena
mužského synchronizovaného plavání, netuší, do jak pestré společnosti sympatických ztroskotanců
se dostává.
Mládeži přístupný, titulky, 122 minut, vstupné 100 Kč

středa 30. ledna v 19 hodin

NARUŠITEL

film ČR

Drama. Na křídlech za svobodou. Silný a napínavý příběh českého leteckého esa, jeho kamaráda
i bezbřehou lásku k létání přináší do kin film Narušitel. Život armádních letců socialistického Československa naplňovaly opojné chvíle svobody v oblacích a přátelství na celý život, z velké části ho ale
ničil dozor státní bezpečnosti a jejich udavačů.
Mládeži od 12 let přístupný, 90 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.

