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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 2. září v 19 hodin film USA

SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ
Horor. Volné pokračování oceňovaného hororu Sirotek z roku 2009. V něm se krvavým 
a šokujícím způsobem ukázalo, že malá nevinná holčička Esther je ve skutečnosti šílená 
a zlá dospělá žena v těle dítěte. Tento film přinese události, které příběhu prvního dílu 
předcházely. Esther si najde svou úplně první rodinu a jako psychopatický zabiják zažije 
své „poprvé“…  V hlavní roli I. Fuhrman, dokonalého protivníka pak najde v J. Stiles. 
Příběh zlovolné dívky Esther z hororu Sirotek dostává novou kapitolu.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 90 minut, vstupné 120 Kč

neděle 4. září v 16 hod. film USA

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
Rodinný/animovaný/akční. Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční nejlepší 
přátelé, mají stejné superschopnosti a bok po boku bojují proti zločinu v Metropolis. 
Když je Superman a zbytek Ligy spravedlnosti unesen, musí Krypto přesvědčit roztr-
hanou smečku z útulku-ohaře Ace, břichaté prase PB, želvu Merton a veverku Chip, 
aby ovládli své vlastní nově nabyté schopnosti a pomohli mu superhrdiny zachránit.
Mládeži přístupný, dabováno, 106 minut, vstupné 130 Kč

neděle 4. září v 19 hod. film USA

AFTER: POUTO
Romantický. Čtvrtý díl romantické ságy After s názvem „After: Pouto“ začíná přesně 
tam, kde předešlý díl skončil. V  Londýně na  svatbě Hardinovy matky. S  šokujícím 
odhalením toho, kdo je jeho otec, se Hardin nemůže smířit a  začíná se propadat 
do  temnoty své duše a  do  pití. Tessa odjíždí zpět do  Ameriky a  poté, co ji potká 
osobní tragédie, Hardin přijíždí, aby jí dodal podporu. Je už ale příliš nevyzpytatelný 
a boj s vlastními démony ho pohltil natolik, že situaci jen zhorší a jejich křehký vztah 
dovede až na samou hranu.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 95 minut, vstupné 130 Kč

středa 7. září v 19 hodin film ČR/Slovensko

ARVÉD
Drama. Jiří Arvéd Smíchovský byl významný hermetik, okultista, vyznavač černé 
magie a mimořádně vzdělaný člověk s geniální pamětí. Film Arvéd vypráví o tom, 
kam až jsme schopni zajít, abychom dosáhli svého cíle. Jiří Arvéd Smíchovský byl 
ochoten jít až k hranicím samotného pekla.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 120 minut, vstupné 130 Kč

UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. 

pátek 9. září v 19 hodin film USA

POZVÁNKA DO PEKLA
Thriller/horor. Po smrti své matky a bez příbuzných podstoupí Evie (Nathalie Em-
manuel) test DNA…  a objeví dlouho ztraceného bratrance, o jehož existenci neměla 
tušení. Její nově nalezená rodina ji pozve na okázalou svatbu na anglickém venkově, 
kde se nejprve se nechá svést svůdným aristokratickým hostitelem. Když však odhalí 
zvrácená tajemství v historii své rodiny a znepokojivé úmysly skrývající se za jejich 
hříšnou štědrostí, promění se její návštěva v noční můru a boj o přežití.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 105 minut, vstupné 130 Kč

neděle 11. září v 16 hodin film ČR

PLANETA PRAHA
Dokument pro celou rodinu. Dobrodružná výprava do městské džungle od tvůrců 
filmu Planeta Česko. Vypráví Jiří Macháček. Kolik „obyvatel“ má Praha? Tvůrci oceňo-
vaného filmu se tentokrát vydali na výpravu do betonové džungle hlavního města. 
Vedle nás lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, jejichž každodenní dobrodružství filmaři 
zaznamenali díky nejmodernějším technologiím z výjimečné blízkosti. Kde se v Praze 
vzali majestátní mufloni?
Mládeži přístupný, 83 minut, vstupné 80 Kč

neděle 11. září v 19 hodin film USA

BULLET TRAIN
Akční, bláznivě zábavná komedie. Brad Pit se ocitá v čele party nájemních vrahů, 
kteří doslova překypují kreativitou, jak se vzájemně připravit o život a vyrovnat tak ne-
vyřízené účty. To vše na pozadí non-stop rychlé jízdy Bullet Trainem napříč Japonskem.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 127 minut, vstupné 120 Kč

středa 14. září v 19 hodin film ČR

JAN ŽIŽKA
Životopisný/historický/drama. Film vypráví o  zrodu nejslavnějšího vojevůdce 
českých zemí. Na konci 14. století jsou Země Koruny české zmítány tyranií a násilím. 
Jan Žižka a skupina jeho žoldnéřů jsou najati na ochranu králova zástupce. Jan prokáže 
skvělé strategické a bojové schopnosti. Následně je pověřen službou pro samotného 
krále, Václava IV.
Mládeži do 12 let nevhodný, 125 minut, vstupné 140 Kč
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pátek 16. září v 19 hodin film V. Británie

HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ
Komedie. Nancy (E.Thompson) za celý svůj život spala jen s vlastním mužem, který 
navíc v posteli nestál za nic. Když zůstane sama, uvědomí si, že vlastně vůbec netuší, 
co je dobrý sex. Namísto čtení ženských časopisů se rozhodne pro podstatně rychlejší 
a jednodušší formu vzdělávání v tomto oboru a objedná si služby zkušeného profesi-
onála. Jenže přesvědčit samu sebe je ta nejtěžší věc na světě…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 97 minut, vstupné 120 Kč

neděle 18. září v 16 hodin 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
„CIRKUS“
neděle 18. září v 19 hodin film USA

VSTUPENKA DO RÁJE
Romantická komedie. Že se vzali, považují oba za svou největší životní chybu. Teď 
však musí společnými silami udělat vše proto, aby stejnou chybu neudělala jejich dcera. 
George Clooney a Julia Roberts v romantické komedii Vstupenka do ráje dokazují, že 
i podruhé se dá vstoupit do stejné řeky, i když je to to poslední, co byste chtěli udělat.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 104 minut, vstupné 140 Kč

středa 21. září v 19 hodin film USA

MOONAGE DAYDREAM
Hudební dokument, ve kterém se vydáte na vzrušující výpravu do života jednoho 
z nejoriginálnějších a nejvýznamnějších muzikantů všech dob – Davida Bowieho. 
Režisér Brett Morgen stvořil působivý kaleidoskop kombinující dosud neviděné záběry, 
nesmrtelnou Bowieho hudbu a jeho vlastní komentář.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 140 minut, vstupné 130 Kč

pátek 23. září   

VOLBY  OBCÍ ZASTUPITELSTEV DO
 

neděle 25. září v 16 hod. film ČR/Belgie/SR

CESTA DO TVOJZEMÍ
Animovaný. Daleko za  hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie – 
Tvojzemí. Opice a krkavci tu mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se procházejí 
neskutečné stroje, které fungují v dokonalém souladu s přírodou. Desetiletý Riki uteče 
do Tvojzemí ze svého domova ve skutečném světě, protože zachytí signál vysílaný 
tajemným zářivým kamínkem. Tento kamenný zdroj velké síly, který chce každý získat, 
se ukryje v Rikiho srdci. S kým může Riki sdílet toto tajemství?
Mládeži přístupný, česká verze, 85 minut, vstupné 100 Kč

neděle 25. září v 19 hod. film ČR/Slovensko/Polsko

INDIÁN
Komedie vypráví o hektickém životě zaneprázdněného finančníka Ondřeje Jonáše 
(K. Roden) a jeho rodiny, do kterého vstoupí duch umírajícího indiánského náčelníka 
(D. Olbrychski). Ondřej je tvrdý obchodník a  arogantní workoholik. V  Praze vede 
velkou, úspěšnou firmu. Smyslem jeho života jsou peníze. Ondřej právě v Nebrasce 
dojednal životní obchod s bohatým investorem, který na okraji Prahy zafinancuje 
výstavbu luxusních rezidencí…
Mládeži přístupný, dabováno, 95 minut, vstupné 140 Kč

středa 28. září v 19 hod. film ČR

JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA
Dokument, který se řadí mezi světový unikát. Spousty prestižních zahraničních 
serverů se mu v minulosti věnovalo a shodli se na tom, že story „Českého Honzy“ je 
skutečnou pohádkou, která je asi už navždy nenapodobitelná. Sympatický obr totiž 
celé dětství, mládí a začátek plnoletosti nastupoval za amatérské kluby na vesnické 
úrovni. Nikdo by si tenkrát ani v  tom nejodvážnějším snu nedovedl představit, že 
z  kluka, který dává góly ve  vísce o  300 obyvatelích, bude jednou postrach všech 
fotbalových obran a brankářů.
Mládeži přístupný, 111 minut, vstupné 120 Kč

pátek 30. září v 19 hodin film USA

TO NIC, DRAHÁ
Thriller/mysteriózní. Psychologický thriller režisérky Olivie Wilde pojednává o Alici, 
ženě v domácnosti z 50. let, žijící se svým manželem v naoko dokonalém vztahu. Záhy 
se však Alice začne obávat, že jeho okouzlující společnost možná skrývá znepokojivá 
tajemství.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 123 minut, vstupné 130 Kč


