červen 2019
neděle 2. června
v 16 hodin a v 19 hodin nepromítáme
v 17 hodin MIMOŘÁDNÉ PROMÍTÁNÍ

ALADIN

Den dětí
film USA

Sponzor:

Rodinný/dobrodružný/komedie. Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi
Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich
budoucnosti. Film režíruje Guy Ritchie, který do pohádkového přístavního města Agrabahu vnese
svižnou a strhující akci. Na scénáři podle klasického animovaného filmu studia Disney se kromě
režiséra Richieho podílel i John August.
Mládeži přístupný, dabováno, 128 minut, vstupné 50 Kč
středa 5. června v 19 hodin
film USA

FREE SOLO

Dokument. Oscar pro nejlepší celovečerní dokument 2019. Směsice napínavého thrilleru a inspirativního životního příběhu sportovce, který si klade fyzicky i psychicky náročné cíle a snaží se dosáhnout
hranice nemožného. V období začátku příprav na obtížný výstup se jeho aura nepřemožitelnosti,
kterou si po desetiletí zdařile budoval, nečekaně rozpadá. Vztah s novou přítelkyní znamená též
změnu ve vnímání nebezpečí úrazu a nezdarů.
Mládeži přístupný, titulky, 100 minut, vstupné 100 Kč
film USA
pátek 7. června v 19 hodin

X-MEN: DARK PHOENIX

Akční/dobrodružný/fantasy. X- Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu nepříteli: Jean Grey,
která pochází z jejich vlastních řad. Během vesmírné záchranné mise Jean téměř zemře, ale když se
vrátí domů, zjistí, že ji neznámá vesmírná síla udělala silnější, ale zároveň mnohem nestabilnější.
Zrodila se Dark Phoenix. Když skupina X-Menů vyrazí na celkem rutinní záchrannou misi na oběžné
dráze k ohrožené posádce raketoplánu, zdá se, že mají vše pod kontrolou a operace probíhá zdárně.
Ale zdání klame.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 114 minut, vstupné 150 Kč
film Francie
neděle 9. června v 16 hodin

MIA A BÍLÝ LEV

Rodinný/ dobrodružný. Přátelství je to největší dobrodružství! Rodinné dobrodružství o dívce a jejím
přátelství s bílým lvem. Jedenáctiletá Mia dostane malého bílého lva a stanou se z nich nerozluční
kamarádi. Když ale trochu povyrostou a přestanou být mláďata, musí spolu utéct do africké divočiny,
aby vzácné zvíře zachránili před lovci trofejí.
Mládeži přístupný, dabováno, 98 minut, vstupné 110 Kč
neděle 9. června v 19 hodin
film USA

ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY

Komedie. Zapomeňte na jedničky. Toto jsou jiná čísla! Nejlepší kámoška a zároveň nejlepší studentky
ve třídě – Amy (K. Dever) a Molly (B. Feldstein) jsou velmi moudré, šikovné a neoblíbené. Myslí si, že
život je ukryt jen v učebnicích. Den před skončením studia si obě uvědomí krutou pravdu a rozhodnou
se v poslední den na střední škole to pořádně roztočit…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 102 minut, vstupné 120 Kč
středa 12. června v 19 hodin
film Španělsko

BOLEST A SLÁVA

Drama. Salvator Mallo je slavný filmový režisér, který posbíral mnoho úspěchů. Nyní se jeho svět
hroutí. Cítí jen prázdnotu a není schopen tvořit. Jestli chce dál tvořit, musí najít příčinu. Film vypráví
o složitosti oddělit tvůrčí proces od vlastního života a vášní, které žití dávají smysl a naději. V hl.
rolích A. Banderas a P. Cruz.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 113 minut, vstupné 100 Kč
pátek 14. června v 19 hodin
film USA

JOHN WICK 3

Akční/krimi/thriller. Ve třetí části této adrenalinové akční série má super zabiják John Wick (Keanu
Reeves) v patách celou armádu lovců odměn usilujících o získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho
hlavu. Poté, co porušil pravidla a zabil člena tajného mezinárodního spolku nájemných vrahů High
Table se z Johna Wicka stává excommunicado – psanec, který je terčem zabijáků po celém světě.
Připravte se na válku!
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 131 minut, vstupné 110 Kč
neděle 16. června v 16 hodin
film Německo

V OBLACÍCH

Animovaný/rodinný/dobrodružný. Mávni křídly a nech se unést. Ptačí animované dobrodružství.
Malý Manou je výborný letec a těší se na zkoušku létání, kterou musí podstoupit každý racek, aby se
mohl s celým hejnem bezpečně vydat na zimu do jižních krajů. Nešťastnou náhodou ale skončí jako
zmoklá slepice v moři a musí si vyslechnout posměšky od mladších racků a výtky od těch dospělých.
Na mořského racka je totiž neobvykle malý a není se co divit. Ve skutečnosti je Manou rorýs, mezi
racky se jako pískle tak nějak omylem připletl…
Mládeži přístupný, dabováno, 88 minut, vstupné 110 Kč

neděle 16. června v 19 hodin

RODIČE NA TAHU

film USA

Komedie. Salma Hayek a Alec Baldwin jsou Rodiče na tahu v bláznivé a nekorektní komedii
o manželích a rodičích, kteří se čas od času ocitnou pod obraz, a jednou navíc zjistí, že jsou úplně
švorc. Zachovávají si ovšem noblesu i soudržnost a vymýšlejí, jak se z problémů dostat. Bohužel si
k tomu dají skleničku, rozhodnou se potají pronajmout sousedův dům a pak už nestíhají počítat
katastrofy, které tím spustí.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 97 minut, vstupné 120 Kč
středa 19. června v 19 hodin
film USA / V. Británie

ROCKETMAN

Drama/životopisný. Hudební fantazie, která vypráví životní příběh jednoho z nejúspěšnějších
muzikantů současnosti. Elton John vždycky zpíval jako bůh, oblékal se jako nikdo jiný, žil jako pravý
rocker a navzdory tomu přežil, aby vám o sobě mohl vyprávět.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 120 minut, vstupné 130 Kč
film USA
pátek 21. června v 19 hodin

SYN TEMNOTY

Superhrdinský horor. Co kdyby na Zemi havarovalo se svou kosmickou lodí nadané dítě z jiné
planety, ale namísto toho, aby se pro lidstvo stalou hrdinou, bychom zjistili, že jeho záměry jsou
mnohem temnější. – Tori Breyerová (E. Banks) touží po mateřství, ale je nucena čelit náročným
problémům s plodností. Její sny se splní ve chvíli, kdy do jejího života vstoupí tajemný chlapec…
Režie James Gunn (Strážci Galaxie, Slimák)
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 90 minut, vstupné 120 Kč
neděle 23. června v 16 hodin
film USA

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

Dobrodružný/animovaný. Z prvního dílu víme, co zvířecí kamarádi dělají, když nejsme doma.
Připravte se na další překvapení. V pokračování zjistíte, jak se vaši miláčci vyrovnávají s velkými
emocemi. A že to jsou často dramata!
Mládeži přístupný, dabováno, 86 minut, vstupné děti 110 Kč/dospělí 130 Kč
film USA
neděle 23. června v 19 hodin

PODFUKÁŘKY

Komedie. Svět plný bohatých, zkažených a sebejistých mužů. A přesně takové milují hrdinky této
komedie. Okouzlující Angličance Josephine (A. Hathaway) a trošku neohrabané Američance Penny
(R. Wilson) totiž nejde o lásku, ale jen a jen o peníze… hodně peněz.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 94 minut, vstupné 120 Kč
středa 26. června v 19 hodin
film V. Británie

SPITFIRE

Dokument. Říkalo se, že je to učiněná krása. Jenže tahle krása uměla zabíjet. Spitfire vypráví
impozantní, velký příběh o vizi, odhodlání a odvaze. Příběh letounu, který vznikl ze soutěživosti,
nabral obrysů v době, kdy se stahovala válečná mračna, a své ostruhy si vysloužil v žáru boje – a stal
se nejslavnějším stíhacím letounem na světě. Příběh letounu Spitfire, který změnil běh světových
dějin, je vyprávěný posledními dosud žijícími veterány druhé světové války.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 99 minut, vstupné 90 Kč
pátek 28. června v 19 hodin
film USA

GODZILLA II: KRÁL MONSTER

Akční/thriller/sci-fi. Další kapitola z filmového „monstrsvěta“. Ve výpravném dobrodružství se
Godzilla střetne s jedním z nejznámějších monster v historii popkultury. Nový film sleduje osudy
kryptozoologické agentury Monarch, jejíž členové změří síly s armádou obrovských monster včetně
impozantní Godzilly.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 132 minut, vstupné 130,- Kč
neděle 30. června v 16 hodin
film ČR

TvMiniUni: ZLODĚJ OTÁZEK

Rodinný/animovaný film, který tu ještě nebyl. Kombinace herců a svérázných loutek. Bude to pořádnej Boďův maglajz! Celovečerní TvMiniUni: Zloděj otázek ve velkém stylu zakončuje seriál TvMiniUni,
který na D:čku České televize běží už pět let a má na kontě téměř 150 epizod. Na velká plátna se tak
dostane pan Vrána, praještěr Voráček, králík Fleggy, Valentinka, Bóďa, Franta Štajn a další známé
i nové postavy. Spolu s nimi pak Pavel Liška, Barbora Poláková a Miroslav Krobot v lidských rolích.
Mládeži přístupný, 80 minut, vstupné 120 Kč
neděle 30. června v 19 hodin
film V. Británie

YESTERDAY

Komedie/hudební. Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale jejich písničky pamatuje jediný
člověk. Toho by měl využít. Dvě legendy britského filmu, oscarový režisér Danny Boyle a scenárista
legendárních komedií Richard Curtis, spojili síly a natočili originální a hravou komedii o muzice a lásce.
Mládeži přístupný, titulky, 117 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.

