duben 2018
neděle 1. dubna v 16 hodin

film USA/V. Británie

SHERLOCK KOUMES

Dobrodružná animovaná komedie pro všechny líčí největší případ sádrové verze legendárního detektiva. Kdo jiný by měl vyšetřovat hromadné mizení zahradních trpaslíků? Kdo by
chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová
ozdoba nějaké zahrádky a nejde vám tím pádem o kejhák.
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné děti 120 Kč/dospělí 140 Kč

neděle 1. dubna v 19 hodin

film Francie

VEZMEŠ SI MĚ, KÁMO?

Komedie. V nouzi poznáš přítele. Dva kamarádi se kvůli papírům na oko vezmou a obrátí
život všech okolo. A samozřejmě i ten svůj. Jakmile si řeknou své ano, následuje jedna šílená
situace za druhou. Ocitnout se v sexy latexovém oblečku na balkoně divokého předměstí je
z nich všech to nejmenší…
Mládeži od 12 let přístupný, dabováno, 92 minut, vstupné 110 Kč

středa 4. dubna v 19 hodin

V. Británie

MÁŘÍ MAGDALÉNA

Drama/historický. Máří Magdaléna je životopisným dramatem o jedné z nejtajemnějších
ženských postav naší civilizace. Narovnává obraz očité svědkyně umučení a vzkříšení Ježíše
Krista, z níž dějiny udělaly prostitutku.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 130 minut, vstupné 110 Kč

pátek 6. dubna v 19 hodin

film USA/V. Británie

OPERACE ENTEBBE

Thriller inspirovaný skutečnými událostmi z roku 1976 o únosu letu Air France na cestě z Tel
Avivu do Paříže. 248 pasažérů, 12 členů posádky, 4 teroristé. Němečtí radikálové B. Kuhlmann
(R. Pike) a W. Böse (D. Brühl) společně se dvěma členy lidové fronty pro osvobození Palestiny
přinutí letoun přistát v Entebbe v Ugandě. Požadují výkupné ve výši 5 milionů dolarů a propuštění palestinských vězňů v Izraeli, jinak začnou zabíjet rukojmí. Operace Entebbe byla jedna
z největších a nejnákladnějších záchranných akcí v historii.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 106 minut, vstupné 110 Kč

neděle 8. dubna v 16 hodin

VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY

film Německo/Austrálie

Animovaný film. V Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokončili letní sklizeň a z Buzztropolis přijel
vysoký hodnostář s důležitým vzkazem pro královnu. Obdrží její úl už konečně pozvánku na Velké
medové hry? Ale nadšení rychle opadne, když zjistí, že její úl se nesmí soutěže zúčastnit…
Mládeži přístupný, dabováno, 85 minut, vstupné 110 Kč

neděle 8. dubna v 19 hodin

DEJ MI SVÉ JMÉNO

film USA

Romantický/drama. 4 nominace na OSCARA. Když si rodiče sedmnáctiletého Elieho pozvou
do své velké italské vily na léto hosta, jejich syn z toho není vůbec nadšený. Zpočátku se zdá,
že toho s pohledným americkým 24letým studentem Oliverem nemají mnoho společného,
když však spolu začnou trávit více času, začne mezi nimi vznikat něco mnohem hlubšího, než
je přátelství…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 132 minut, vstupné 110 Kč

středa 11. dubna v 19 hodin

NA TĚLO

film ČR

Dokument. Snímek odhaluje osobní nastavení a životní filozofii fotografa Jindřicha Štreita.
Ve filmu budete vedle Štreitovy hvězdné fotografické kariéry především vnímat jeho životní
nastavení, ponoříte se do tajemství jeho vztahů s nejbližšími, jeho okolím. Budete svědky
událostí jeho života.
Mládeži přístupný, dabováno, 78 minut, vstupné 90 Kč

pátek 13. dubna v 19 hodin

RUDÁ VOLAVKA

film USA

Thriller. Dominika Jegorovová (Jennifer Lawrence) má mnoho tváří. Je milující dcerou,
primabalerínou, kterou dovedla její dravost až na absolutní hranici sil. Mistryní ve svádění
a manipulaci. A především je špičkově vycvičenou agentkou ruské tajné služby. Oceňovanou
předlohu k filmu napsal Jason Matthews, veterán CIA s dokonalou znalostí světa kontrarozvědky.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 140 minut, vstupné 110 Kč

neděle 15. dubna v 16 hodin

KRÁLÍČEK PETR

film USA

Rodinný/animovaný film inspirovaný příběhy a postavami spisovatelky B. Potterové. Rebelský
králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní. Začíná bizarní válka mezi ním a obyvateli zahrady.
Mládeži přístupný, dabováno, 95 minut, vstupné 100 Kč

neděle 15. dubna v 19 hodin

PEPA

film ČR

Komedie. Pepa je asi 50letý úředník žijící se svou rodinou v okresním městě. Je tak trochu
podpantoflák, respektu se mu nedostává ani od jeho ženy, natož dcery. Pepa ví, že musí něco
změnit, a dokonce dobře ví, co to „něco“ je. Jenže… Hrají M. Suchánek, P. Špalková, F. Blažek,
A. Stropnická, J. Kohák a další.
Mládeži od 12 let přístupný, 90 minut, vstupné 120 Kč

středa 18. dubna v 19 hodin

BATALIVES: BAŤOVSKÉ ŽIVOTY

film ČR

Dokumentární film, ve kterém ožije fenomén „Baťovských měst“, která svého času vznikala
po celém světě podle zlínského vzoru. Všichni žijeme v jednom městě, jen na jiném konci světa.
Film přinese současně příběhy z pěti takových měst na třech kontinentech.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 75 minut, vstupné 100 Kč

pátek 20. dubna v 19 hodin

RAMPAGE: NIČITELÉ

film USA

Akční/dobrodružný/sci-fi. Mezi samotářským primatologem D. Okoyem (Johnson) a výjimečně inteligentním gorilím samcem Georgem, o kterého se Davis stará od jeho narození,
vzniklo velmi pevné pouto. Nezdařený nebezpečný genetický experiment však změní toho
mírného lidoopa v obrovské zuřící monstrum. A jako by to nestačilo, brzy se zjistí, že podobně
jsou zmutována i další zvířata.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 120 minut, vstupné 150 Kč

neděle 22. dubna v 16 hodin

PŘÍHODY MAXIPSA FÍKA
DIVADLO KRAPET

neděle 22. dubna v 19 hodin

FAKJŮ PANE UČITELI 3

film Německo

Komedie. Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. Silnější než dříve, plný odhodlání a touhy
dostat ze svých studentů v čele s Chantal to nejlepší, co v nich ještě zbývá. Ale už toho v nich
moc na vyždímání není. Uspěje při záchraně školy a jejích chovanců?
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno,120 minut, vstupné 130 Kč

středa 25. dubna v 19 hodin

PLANETA ČESKO

film ČR

Dokument. Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme
na dosah ruky – stačí se jen dobře dívat! První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky
nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela
zblízka. Hrají: Sysel obecný, Datlík tříprstý, Užovka podplamatá, Chřástal polní, Vážka čtyřskvrnná, Tesařík alpský, Vlaštovka obecná, Listonoh letní, Kulíšek nejmenší a další.
Mládeži přístupný, 81 minut, vstupné 80 Kč

pátek 27. dubna v 19 hodin

AVENGERS: INFINITY WAR

film USA/Čína

Akční/sci-fi/ thriller. Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou desetiletou
cestu filmovým světem studia Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější a
nejultimátnější válku všech dob. Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně
vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než jeho bleskový útok, provázený ničením a
zkázou, zničí vesmír jednou provždy.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 155 minut, vstupné 150 Kč

neděle 29. dubna v 16 hodin

V HUSÍ KŮŽI

film USA/Čína

Animovaná dobrodružná komedie. Tihle ptáci rozhodně nejsou naštvaní, svůj život si užívají
plnými zobáky. Být „V husí kůži“ je těžká pohoda, především pro housera v nejlepších letech.
Jednomu takovému houserovi přinese zvláštní úkol. Musí se začít starat o dvě malé kachničky
a pomoci jim z bryndy, kterou tak trochu sám způsobil. Hrají: P. Rychlý, V. Dyk, I. Bareš a další.
Mládeži přístupný, dabováno, 91 minut, vstupné 120 Kč

neděle 29. dubna v 19 hodin

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

film ČR

Romantická komedie. Marie (A. Polívková) je typická městská singl. Pracuje sice jako
úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra
Karolína (E. Geislerová) už toho pravého našla a plánuje svatbu. A tak Marie přijíždí za rodinou
na návštěvu. V rodné vesnici potkává svou dávnou lásku Jiřího (J. Plesl).
Mládeži do 12 let nevhodný, 90 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.

