srpen 2018
DOVOLENÁ 1. – 10. 8. 2018

středa 22. srpna v 19 hodin

neděle 12. srpna v 16 hodin

film ČR

PAT & MAT ZNOVU V AKCI

Loutková animace pro všechny. Dva známí šikulové znovu v akci. Přestěhovali
se do nových domovů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pata
a Mata není nic problém… Pat a Mat, jak jsme již zvyklí, přinášejí zábavu na ostří
šroubováku a legraci, až se hřebíky budou prohýbat.
Mládeži přístupný, 75 minut, vstupné 100 Kč

neděle 12. srpna v 19 hodin

film ČR

CHATA NA PRODEJ

Mládeži přístupný, 77 minut, vstupné 120 Kč

WHITNEY

film Velká Británie/USA

Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 120 minut, vstupné 100 Kč

DĚSIVÉ DĚDICTVÍ

film USA

Drama/horor/mysteriózní. Každá rodina má své tajemství. Když zemře Ellen, matriarcha rodu Grahamů, začíná rodina její dcery rozplétat záhadná a čím dál tím děsivější
tajemství svých předků. S přibývajícími odhaleními se čím dál více snaží překonat svůj
neblahý osud, který zřejmě pronásleduje celý jejich rod a pomalu ničí vše, co znají.

neděle 26. srpna v 16 hodin

PŘÍBĚH KOČEK

film Čína

Animovaná komedie. Kocour Marvin se svým synem Samem to vyhráli. Žijí si
na vysoké noze pohodlného domova, na svět koukají z výšky mrakodrapu a vůbec nic
jim nechybí. Říká se, že kočky mají devět životů, a tihle kocouři využívají jenom ten
první, spokojený a bez problémů. Znáte ale děti, chtějí poznat svět, něco zažít a malý
kocourek by se navíc strašně rád podíval do pověstného ráje koček.
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné 120 Kč

pátek 17. srpna v 19 hodin

film USA

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT

Akční/thriller. Tom Cruise se vrací jako agent Ethan Hunt, muž na tu nejšpinavější
práci. Vždycky si vybíral nesplnitelné mise. Pokaždé v nich uspěl okolnostem navzdory.
Na začátku tohoto příběhu však čelí úplně nové situaci. Něco se pokazilo, past nesklapla
a vinou jeho selhání se ocitnou ve smrtelném ohrožení vybraná světová velkoměsta.
Rozdělení na kladné a záporné hrdiny nebude tentokrát vůbec jednoduché.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 147 minut, vstupné 150 Kč

neděle 19. srpna v 16 hodin

fim USA

ÚŽASŇÁKOVI 2

neděle 26. srpna v 19 hodin

KRYŠTŮFEK ROBIN

Mládeži přístupný, dabováno, 126 minut, vstupné děti 130 Kč/dospělí 150 Kč.

film Francie/USA

PODIVUHODNÁ CESTA FAKÍRA, KTERÝ UVÍZL VE SKŘÍNI

Komedie. Aja je chudý, ale talentovaný kouzelník a fakír z malé indické vesničky.
Místo zvláštních schopností disponuje vybroušenými triky, zručností a talentem.
Jeho nemocná matka ho vyšle na tajemnou misi, má v Paříži navštívit Eiffelovu věž.
Neshoda s excentrickým taxikářem Aju zanechá kousek od Paříže, v obchodě Ikea. Tam
se seznámí s nejkrásnější ženou, jakou kdy viděl, okouzlující Marií. Ale jeho naděje
na lásku je zmařená, když…

film USA

Dobrodružný/rodinný/komedie. Kryštůfek Robin dře v zaměstnání, kde je přepracovaný, mizerně zaplacený a kde nemá jistou budoucnost. Má sice rodinu, ale práce
ho vytěžuje natolik, že mu na ženu a dcerku zbývá jen málo času. Kryštůfek docela
zapomněl na své idylické dětství strávené s prostomyslným a mlsným plyšovým
medvídkem a jeho kamarády. Když se však s nyní potrhaným a ošuntělým Medvídkem
Púem opět setká, jejich přátelství opět vzplane.
Mládeži přístupný, titulky, 110 minut, vstupné 120 Kč

středa 29. srpna v 19 hodin

Animovaný/akční/dobrodružný film, v němž se vrací oblíbená rodina superhrdinů.
Avšak tentokrát je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá
Violet a Dashovi zvládat každodenní nástrahy „normálního“ života. Pro všechny je to
těžká změna, a těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny neuvědomuje superschopnosti
malého Jack-Jacka. Když se objeví nový padouch, který se chystá uskutečnit ďábelsky
geniální plán, tak rodina a Mražoun musí najít způsob, jak ….

Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 92 minut, vstupné 110 Kč

Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 134 minut, vstupné 110 Kč

Mládeži do 15 let nevhodný, titulky, 126 minut, vstupné 110 Kč

Dokument od oscarového režiséra Kevina Macdonalda přibližuje božskou Whitney,
jak ji ještě neznáte. Zobrazuje ostře sledovaný vztah kultovní zpěvačky, herečky a modelky Whitney Houstonové a zpěváka a textaře Bobbyho Browna od okamžiku, kdy se
na samém vrcholu slávy poprvé setkali, až po jejich zásnuby a bouřlivé manželství.
Hvězdný pár byl však od začátku do konce sužován celou řadou problémů.

neděle 19. srpna v 19 hodin

Drama. Neuvěřitelný příběh historicky prvního Afroameričana – černošského policisty
Rona Stallwortha v Coloradu. Vždy si přál být agentem v utajení a hned po svém
nástupu na oddělení rozjíždí přes telefon infiltraci do místního Ku-Klux-Klanu. Při
osobních setkáních s členy pak používá židovského kolegu Flipa, který se stává Ronovým nastrčeným dvojníkem. Dohromady stvoří perfektní obraz zakomplexovaného
rasisty, který to dotáhne až na šéfa místní buňky. Režisér Spike Lee boduje s černou
krimi komedií, která je sice retro, ale zároveň mrazivě aktuální.

pátek 24. srpna v 19 hodin

Komedie o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde svérázná rodina
na poslední rozlučce s chatou. Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají
využití. Před předáním chaty novému majiteli se však matka (Ivana Chýlková) rozhodne
uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek příbuzenstva neprojevuje
přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy dost náročná.

středa 15. srpna v 19 hodin

BLACKKKLANSMAN

film USA

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

film USA

Muzikál. Největší letní filmová pohoda se vrací. A s ní i nakažlivě lenošivá nálada
pohádkového ostrova Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří si s chutí zopakovali
velkolepý řecký mejdan. Je to přesně 10 let, co muzikál zboural kina po celém světě.
Jen u nás se na tom „ničení“ podílelo skoro 750 tisíc diváků, kteří od té doby sní věčný
sen o pokračování. Sice to trvalo relativně dlouho, zato v pokračování Mamma Mia!
Here We Go Again dostanete hned dva příběhy v jednom!
Mládeži přístupný, titulky, 114 minut, vstupné 120 Kč

pátek 31. srpna v 19 hodin

HOTEL ARTEMIS

film Velká Británie

Akční/krimi/sci-fi. Krása třináctipatrového hotelu Artemis již dávno pominula. Ale
jeho zdi ukrývají to nejmodernější zdravotnické zařízení, které financuje obávaný
gangster Wolfking (Jeff Goldblum). Je určené výhradně pro bohatou klientelu podsvětí.
Dobře utajené nemocnici vládne už 22 let tvrdou rukou manažerka Jean Thomas,
přezdívaná Sestra (Jodie Foster).
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 93 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.
DOVOLENÁ OD 27. ČERVENCE DO 10. SRPNA.

