březen 2018
pátek 2. března v 19 hodin

film USA

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

Erotický thriller. Opakování. Nenechte si ujít vyvrcholení. Fenomén vstupuje do závěrečné
fáze. Anastasia Steele a Christian Grey se dobrovolně zřekli své svobody a před svatebními
svědky řekli rozhodné„Ano“. Žít šťastně až do smrti jim ale nebude dopřáno. Režisér J. Foley
okořenil pikantní erotickou romanci dávkou thrilleru a svým hrdinům připravil nečekaná
a nepříjemná překvapení.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 105 minut, vstupné 120 Kč

neděle 4. března v 16 hodin

film USA / Kanada

TRIKY S TRPASLÍKY

Animovaný film od producenta filmu Shrek. Chloe a její maminka Catherine se už zase
stěhují, tentokrát do Nové Anglie, ve které si pořídily nádherný gotický dům plný zvláštních
trpaslíků. Chloe má ale jiné starosti. Začíná chodit do nové školy a snaží se spřátelit se
spolužáky. Postupně si ale začíná všímat, že se v domě dějí divné věci…
Mládeži přístupný, dabováno, 89 minut, vstupné 120 Kč

neděle 4. března v 19 hodin

film USA

ZMENŠOVÁNÍ

Komedie. Představte si, že byste mohli pohádkově zbohatnout. Stačilo by splnit jednu
malinkou podmínku. Dobrovolně absolvovat proces, na jehož konci byste měřili pouhých
10 centimetrů. Velmi originální komedie o muži (Matt Damon), který začal doopravdy žít,
až když se na život díval z úplně jiné perspektivy.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 135 minut, vstupné 100 Kč

středa 7. března v 19 hodin

FANTASTICKÁ ŽENA

film Chile / USA / Španělsko / Německo

Drama. Snímek režiséra Sebastiána Lelia oceněný Stříbrným medvědem na Berlinale
2017 je originálním nadžánrovým pokusem vzdorovat společenským stereotypům emancipačním. Nominace na cenu Oscara za nejlepší cizojazyčný film (udílení 4. 3.). Marina je
mladá transgender servírka a aspirující zpěvačka. Orlando, její o 20 let starší milenec, se
kterým plánují společnou budoucnost, náhle umírá. Marina je nucena čelit psychickému
i fyzickému nátlaku Orlandovy rodiny…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 104 minut, vstupné 100 Kč

pátek 9. března v 19 hodin

film USA

VŠECHNY PRACHY SVĚTA

Krimi/mysteriózní/thriller/drama. Příběh o únosu 16letého Johna Paula Gettyho III.
a o zoufalé snaze jeho milující matky přesvědčit Johnova bohatého dědečka Jeana Paula
Gettyho, aby zaplatil výkupné.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 135 minut, vstupné 110 Kč

neděle 11. března v 16 hodin

PRAČLOVĚK

film Francie / V. Británie

Animovaná dobrodružná komedie. Příběh se odehrává v dávné době, kdy po naší zemi
ještě kráčeli mamuti a lidé si vážili svých rodných jeskyní. Dug je typický, neohrožený hrdina
dosud žijící v celkem poklidně probíhající době kamenné. A teď, spolu se svým čtyřnohým
přítelem Čenichem, musí zachránit svůj kmen před velkou hrozbou.
Mládeži přístupný, dabováno, 88 minut, vstupné děti 100 Kč/dospělí 125 Kč

neděle 11. března v 19 hodin

TÁTOVA VOLHA

film ČR

Komedie/drama. Kostýmní výtvarnice Eva (E. Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík
se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy (T. Vilhelmová), má ještě stejně
starého nemanželského syna. Tereza, které se vlastní život sype pod rukama, se k přízraku
nevlastního bratra upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ
21 po stopách jeho bývalých milenek (V. Cibulková, E. Holubová, H. Maciuchová) a přátel
(B. Polívka, E.Vášáryová), aby o tajemství zjistily víc.
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 130 Kč

středa 14. března v 19 hodin

AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA

film USA

Drama/životopisný/historický. Dramatický příběh novinářů deníků The Washington
Post a The New York Times, kteří se rozhodli riskovat nejen kariéru, ale i svou svobodu
a zveřejnit zprávu z utajované studie o americkém nasazení ve vietnamské válce označovanou jako Pentagon Papers. Hrají T. Hanks a M. Streep.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 116 minut, vstupné 120 Kč

pátek 16. března v 19 hodin

film USA / Austrálie

WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ

Horor. Nejstrašidelnějším domem lidské historie je sídlo rodiny Winchesterů, které stojí
v Kalifornii v Americe. Postaveno je na tenkém pomezí našeho světa a samotného pekla
a duchové se v něm objevují už téměř 150 let. Děsivý příběh sídla démonů ukáže horor
od tvůrců Jigsaw se slavnou Helen Mirren v hlavní roli.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 99 minut, vstupné 120 Kč

neděle 18. března v 16 hodin

film Norsko

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ

Fantasy pohádka. Že jsou trollové jen malé roztomilé bytůstky? Ani nápad! Král trollů
je zlověstný a hrozivý obr z hor, který dříme ve své jeskyni a čeká na to, až se některá
z princezen do svých osmnáctých narozenin nestihne provdat, aby ji mohl lapit a sníst.
Mládeži přístupný, dabováno, 104 minut, vstupné děti 100 Kč/dospělí 120 Kč

neděle 18. března v 19 hodin

TLUMOČNÍK

film Slovensko / ČR / Rakousko

Tragikomedie. Každá cesta má své tajemství. Hlavními hrdiny jsou dva staří páni, kteří
cestují napříč Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti. Během cesty se dostávají
do bizarních situací, potkávají rozmanité lidi a postupně si skládají mozaikový obraz světa.
Natočil oskarový režisér J. Menzel. Hrají J. Menzel, P. Simonischek a další.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 113 minut, vstupné 120 Kč

středa 21. března v 19 hodin

film USA

JÁ, TONYA

Životopisný/drama/komedie. Divoký a stěží uvěřitelný příběh, který by vydal hned
na několik životů. Vzestup z ničeho až na vrchol, touhu, vášeň, pád na samotné dno a jeden
z největších skandálů sportovní historie. Tonya Harding patřila svého času mezi nejlepší
krasobruslařky světa, všichni si ji ale budou navždy pamatovat ve spojení s šokujícím
útokem na její soupeřku Nancy Kerrigan.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 120 minut, vstupné 110 Kč

pátek 23. března v 19 hodin

film USA

PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ

Akční sci-fi. Kaiju versus Jaegeři. Monstra z vesmíru versus pilotovaní obří roboti. Poprvé
jsme je dokázali zastavit. Jenže to, co mimozemští tvorové Kaiju napáchali na Zemi v prvním
díle, byla jen předehra k tomu, co si pro lidstvo připravili teď. Hvězda Star Wars John Boyega
a Scott Eastwood z Rychle a zběsile vedou tým, který je poslední nadějí na přežití planety.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 111 minut, vstupné 150 Kč

neděle 25. března

VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE
neděle 25. března v 19 hodin

HMYZ

film ČR / Slovensko

Komedie/drama. Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří Čapků„Ze života
hmyzu“. Během zkoušky se prolnou jejich životy s osudy postav této divadelní hry. Hmyz je
posledním celovečerním filmem světově uznávaného režiséra Jana Švankmajera.
Mládeži do 12 let nevhodný, 98 minut, vstupné 110 Kč

středa 28. března v 19 hodin

NOČNÍ HRA

film USA

Krimi/komedie/akční. Jason Batemana a Rachel McAdams ve filmu ztvárnili Maxa
a Annie, jejichž pravidelné společenské herní večery s dalšími páry naberou obrátky
ve chvíli, kdy Maxův charizmatický bratr Brooks zorganizuje párty se záhadnou vraždou,
včetně falešných lupičů a federálních agentů. Takže když je Brooks unesen, je to pořád
ještě součást hry… nebo není?
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 100 minut, vstupné 110 Kč

pátek 30. března v 19 hodin

READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ

film USA

Akční/sci-fi/ thriller. Děj filmu je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu
a kolapsu. Ale lidé nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém světě ve virtuální realitě, který vytvořil
geniální a excentrický James Halliday (Mark Rylance). Když Halliday zemře, odkazuje své
nesmírné bohatství prvnímu člověku, který najde digitální velikonoční vajíčko, které ukryl
někde v OASIS, a odstartuje tak zběsilý závod, který pohltí celý svět.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 140 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.

