září 2018
neděle 2. září v 16 hodin

film USA

ÚŽASŇÁKOVI 2

Animovaný film, ve kterém 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.
Mládeži přístupný, dabováno, 118 minut, vstupné 100 Kč

neděle 2. září v 19 hodin

film USA

MANŽEL NA ZKOUŠKU

Romantická komedie. I milionáři mají své dny. Leonardo Montenegro je bohatý a rozmazlený
playboy, který si celý život jen užíval. Ale jak se říká – karma není zdarma. Když v rozmaru
odmítne zaplatit za služby úklidové společnosti, netuší, jak mu to osud vrátí…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 112 minut, vstupné 100 Kč

středa 5. září v 19 hodin

film ČR

MISS HANOI

Kriminální drama. Ona je první vietnamská policajtka v Česku. On neurvalý, vyhořelý, trochu
rasistický detektiv. A spolu mají vyšetřovat vraždu… Do Varnsdorfu přijíždí kapitán Kříž (David
Novotný) vyšetřit vraždu a brzy se ukazuje, že stopy směřují do místní vietnamské komunity.
Kdosi se snažil zamaskovat skutečný motiv…
Mládeži od 12 let přístupný, dabováno/titulky, 90 minut, vstupné 100 Kč

pátek 7. září v 19 hodin

film USA

SESTRA

Horor/mysteriózní/thriller. Zažij nejtemnější kapitolu ze světa filmu V zajetí démonů.
Tvůrce rekordně úspěšných hororů James Wan se ujal snímku, ve kterém se vrací zlovolná síla
v podobě démonické řádové sestry.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 98 minut, vstupné 120 Kč

neděle 9. září v 16 hodin

KUBÍK HRDINA

film Island/Belgie

Animovaný, dobrodružný, rodinný. Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy
naučit se létat a migrovat se svou rodinou do teplých krajin. S pomocí několika kamarádů je
schopen přežít ve světě plném nepřátel a nakonec je i oslavován jako hrdina.
Mládeži přístupný, dabováno, 83 minut, vstupné děti 110 Kč / dospělí 130 Kč

neděle 9. září v 19 hodin

TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?

film USA

Romantická komedie. Co se škádlívá… Keanu Reeves a Winona Ryder se po delší době
setkávají na filmovém plátně. Setkávají se na svatbě jako hosté, ale romantická atmosféra,
všeobecné veselí, smích a štěstí jsou jim protivné. Tenhle víkend je potřeba přežít…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 90 minut, vstupné 120 Kč

středa 12. září v 19 hodin

PŮLNOČNÍ LÁSKA

film USA

Výpravné romantické drama vypráví příběh 17leté Katie Price, dívky plné životního optimismu, která se od dětství musí úzkostlivě vyhýbat slunečnímu světlu. Trpí vzácným onemocněním,
při kterém je i sebemenší vystavení slunci smrtelné. Jedné noci potká Charlieho, hvězdného
středoškolského atleta, kterého již celé roky tajně obdivuje. Rozvine se mezi nimi velmi silný vztah.
Mládeži přístupný, dabováno, 91 minut, vstupné 100 Kč

pátek 14. září v 19 hodin

EQUALIZER 2

film USA

Akční/thriller. Pokračování úspěšného akčního thrilleru Equalizer. Denzel Washington se vrací
jako bývalý člen speciální jednotky Robert McCall, který bojuje za práva a spravedlnost pro ty,
kteří už ztratili veškerou naději.
Mládeži do 15 let nevhodný, titulky, 121 minut, vstupné 100 Kč

neděle 16. září v 16 hodin

JAK BYLO, KDYŽ NEBYLO…
Pohádka v podání Divadla STF.

neděle 16. září v 19 hodin

ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL KOPAČKY

film USA

středa 19. září v 19 hodin

JAN PALACH

film ČR/Slovensko

Drama. Jan Palach – student, který se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské invazi
do Československa. Nekompromisní mladík, který přinesl krajní oběť v touze vyburcovat národ
z okupační letargie. Film pozoruje několik posledních měsíců Palachova života.
Hrají: V. Zavadil, Z. Bydžovská, D. Barešová, M. Balcar a další
Mládeži do 12 let nevhodný, 124 minut, vstupné 110 Kč

pátek 21. září v 19 hodin

PREDÁTOR: EVOLUCE

film USA

Akční sci-fi. Před více než 30 lety jsme se s nimi střetli poprvé. A byl to pořádný nářez. Teď se
Predátoři, jedni z největších lovců celého vesmíru, opět vrací na naši planetu. Jsou však mnohem
silnější a chytřejší než kdykoliv předtím. Lov a zabíjení jsou pro ně stále největší zábavou.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 108 minut, vstupné 150 Kč

neděle 23. září v 16 hodin

MALÁ ČARODĚJNICE

film Německo

Pohádka. Všem známý Večerníček o malé čarodějnici zamířil do kin. Jen několik set let„mladá
čarodějnice se chce podívat na slavný sabat, který se každoročně koná na vzdálené hoře. Její
společník, starý moudrý havran Abraxas, jí to vymlouvá, žel ona ho neposlouchá…
Mládeži přístupný, dabováno, 103 minut, vstupné 100 Kč

neděle 23. září v 19 hodin

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

film ČR

Komedie. Charismatický cynik Karel Král (J. Langmajer), na kterého ženy letí, je šéfredaktorem
časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran. Dostane
výpověď, bývalá manželka a dcera ho opět naštvou a na jeho místo je dosazena mladá šéfredaktorka Leona (T. Pauhofová). Karel vyřeší problémy po chlapsku – společně s kamarádem
Čestmírem (M. Hádek) se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou. Ráno Karel
zjistí, že se stal ženou.
Mládeži přístupný, 95 minut, vstupné 130 Kč

středa 26. září v 19 hodin

ALFA

film USA

Drama. Velkolepé dobrodružství, odehrávající se během poslední doby ledové v Evropě před 20
tisíci lety. Mladý lovec, který se vypravil na svůj první lov se skupinou nejlepších lovců kmene,
utrpí zranění a je ostatními zanechán napospas osudu. Když se probere, zjišťuje, že je zraněn
a sám – je nucen naučit se přežít v drsné a nemilosrdné divočině. S jistými komplikacemi se
mu podaří ochočit si osamělého vlka, kterého opustila jeho smečka…
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 97 minut, vstupné 130 Kč

pátek 28. září v 19 hodin

MEG: MONSTRUM Z HLUBIN

film USA

Akční/horor/sci-fi. J. Statham hraje kapitána Taylora, který před pár lety musel opustit
na dně Mariánského příkopu svou posádku, když na podmořskou stanici cosi zaútočilo. Teď je
to cosi zpátky a vypadá to, že jde o pravěkého žraloka megalodona a Taylor dostane šanci se
mu postavit znovu. Má ale vůbec proti největšímu predátorovi šanci?
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 113 minut, vstupné 130 Kč

neděle 30. září v 16 hodin

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ

film USA

Animovaný rodinný film, ve kterém je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známé jako„lidé“
opravdu existují. Ať je ti, jak je ti, je tady Yeti.
Mládeži přístupný, dabováno, 96 minut, vstupné 150 Kč

neděle 30. září v 19 hodin

SPOLU TO DÁME

film Německo

Komedie/drama. Představitel učitele z extrémně populární série „Fakjů pane učiteli“ v další
skvělé roli ve filmu plném smíchu i dojetí. A říká jasně „Spolu to dáme“. Jako nezodpovědný
floutek Lenny dostane na starosti patnáctiletého kluka Davida s vážně nemocným srdcem.
Davidova prognóza říká, že svých šestnáctých narozenin už se nejspíš nedožije. Lenny pojme
péči zcela po svém, bez pravidel.
Mládeži od 12 let přístupný, dabováno, 104 minut, vstupné 120 Kč

Akční komedie. Audrey (Mila Kunis) a Morgan (Kate McKinnon) jsou nejlepší přítelkyně, které
se nevědomky zapletou do mezinárodního spiknutí poté, kdy jedna z žen zjistí, že její bývalý
přítel byl ve skutečnosti špión. Svět špiónů ale není úplně připravený na dvě všehoschopné
ženské. Film se natáčel i v České republice.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 117 minut, vstupné 110 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.

