březen 2020
neděle 1. března v 16 hodin

JEŽEK SONIC

film USA

Komedie pro všechny. Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním
legendám. A protože o legendách se obvykle točí filmy, vznikla komedie, v níž bude hrdina
rychlostí toho nejrychlejšího blesku prchat před svým neúnavným pronásledovatelem
Doktorem Robotnikem.
Mládeži přístupný, dabováno, 99 minut, vstupné děti 110 / dospělí 130 Kč
neděle 1. března v 19 hodin
film ČR / Slovensko

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

Romantický. Opakování divácky úspěšného filmu. Natálie je svobodná třicátnice. Je
šťastná, má dobrou kariéru a dlouholetou nejlepší kamarádku Simonu, které se právě
obrátil život vzhůru nohama. Simona je čerstvě po rozvodu a snaží se vyrovnat s tím, že
její jedenáctiletý syn odchází žít k otci. Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním
umělcem Viktorem, pro kterého se stává múzou. Hrají: P. Hřebíčková, T. Dyková, Ľ. Kostelný,
J. Popovic', E. Balzerová.
Mládeži do 15 let nevhodný, 107 minut, vstupné 100 Kč
středa 4. března v 19 hodin
film USA / V. Británie

1917

Drama/válečný. Držitel Oscara® Sam Mendes, režisér bondovek Skyfall, Spectre a filmu
Americká krása, natočil jedinečný epický příběh z první světové války. Na sklonku jednoho
z největších válečných konfliktů všech dob dostali dva mladí britští vojáci Schofield a Blake
zdánlivě nesplnitelný úkol. V nervy drásajícím závodě s časem musí zdolat nepřátelské
území a doručit zprávu, která má zabránit smrtícímu útoku na stovky vojáků – mezi
ohroženými je i Blakeův bratr. Vítěz tří Oscarů®.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 119 minut, vstupné 110 Kč
pátek 6. března

NEPROMÍTÁME – KONCERT POKÁČ
neděle 8. března v 16 hodin

FRČÍME

film USA

ství a rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokáží být občas úmorné, takže
v manželství jim to právě teď moc neklape. Navíc nastává rozhodující čas vinařského
roku – vinobraní.
Mládeži přístupný, 100 minut, vstupné 130 Kč
středa 18. března v 19 hodin
film V. Británie

JUDY

Životopisný / drama/ romantický. Renée Zellweger v roli jedné z největších holly
woodských legend všech dob. Judy Garland je fenomenální zpěvačka a úspěšná herečka,
která se již od útlého věku stává miláčkem celé Ameriky. Její talent si podmaňuje miliony
diváků na celém světě. Její kariéra je doslova splněným snem. Ale všechno má svou cenu.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 118 minut, vstupné 100 Kč
pátek 20. března v 19 hodin
film USA

BLOODSHOT

Akční/ fantasy/ drama. Bloodshot je smrtelně zraněný voják, kterého zachránila tajná
organizace Project Rising Spirit, která mu vymyla mozek a do krevního oběhu nainstalovala
nanoboty, kteří mu dávají nespočet schopností. Bloodshot může měnit podobu svého
těla v kohokoliv. Pomocí nanobotů se může vyléčit z jakéhokoliv zranění, a to i fatálního,
ovládá všechny zbraně a bojovou techniku, může se napojit na jakoukoliv elektrotechniku
a satelitní sítě.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 110 minut, vstupné 120 Kč
neděle 22. března v 16 hodin
film USA

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD

Animovaný. Lední medvěd a polární lumíci v exotické džungli? Proč ne, když to situace
vyžaduje! A dovolená to rozhodně nebude. Norm se vydává z pohodlí domova kolem světa
na velké a zábavné dobrodružství. Po svém boku má nezničitelné chlupaté kámoše lumíky
a společně se pokusí vrátit starobylý ztracený poklad tam, kam patří.
Mládeži přístupný, české znění, 111 minut, vstupné 120 Kč
neděle 22. března v 19 hodin
film Francie

ZAPOMENUTÝ PRINC

BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)

Dobrodružný /rodinný. Všechno v Djibiho životě (Omar Sy – filmy Nedotknutelní, I dva
jsou rodina) se točí kolem jeho milované sedmileté dcerky Sofie. Oddaný otec samoživitel
nikdy nepřijde pozdě na jejich večerní pohádku. Každou noc ji bere do „Pohádkolandu“.
Ze Sofie se však stává puberťačka a on musí vymyslet, jak v jejím životě zůstat důležitou
postavou.
Mládeži přístupný, dabováno, 102 minut, vstupné 120 Kč
středa 25. března v 19 hodin
film ČR

11 BAREV PTÁČETE

Dokument. 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který
naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři zletilé
herečky s dětskými rysy dostávají za úkol prostřednictvím falešných profilů na sociálních
sítích předstírat, že jim je 12 let. Chatují a skypují s muži všech věkových kategorií…
Mládeži od 12 let přístupný, 90 minut, vstupné 100 Kč
film USA
pátek 27. března v 19 hodin

Animovaný/rodinný. Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí
dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě
zůstalo aspoň kousek toho magického.
Mládeži přístupný, dabováno, 112 minut, vstupné děti 110 Kč / dospělí 130 Kč
neděle 8. března v 19 hodin
film USA
Akční / krimi / dobrodružný. Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn (Margot Robbie)
spojí s dalšími superhrdinkami, aby společně zachránily malou dívku z rukou obávaného
narcistického padoucha jménem Black Mask (Ewan McGregor). Správná psychoušská
jízda může začít!
Mládeži do 15 let nepřístupný, dabováno, 109 minut, vstupné 110 Kč
středa 11. března v 19 hodin
film ČR

V SÍTI

NEVIDITELNÝ

Dokument o vzniku filmu Nabarvené ptáče. Lehce o těžkém natáčení… Dokument
nabízí unikátní pohled za oponu tohoto výjimečného díla, které zanechalo stopu na evrop
ských i světových festivalech. A není to pohled ani krutý, ani černobílý nebo málomluvný.
Vyprávění režiséra V. Marhoula a (ne)herce P. Kotlára se proplétají rozličnými peripetiemi
vzniku filmu a nabízí své subjektivní pohledy od začátku až do poslední klapky rok a půl
dlouhého natáčení. Někdy úsměvné, někdy tvrdé...
Mládeži přístupný, 120 minut, vstupné 100 Kč
pátek 13. března v 19 hodin
film USA

Thriller. „Už nikdy mne neuvidíš. A bude tě to bolet.“ Zlověstný vzkaz bývalého milence
by se dal interpretovat různě. Jenže ten pravý význam je děsivý a nepředstavitelný. Leigh
Whannell, režisér originálního thrilleru Upgrade, přichází s další žánrovou lahůdkou, která
inovativně oživuje legendárního hororového antihrdinu.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 124 minut, vstupné 120 Kč
neděle 29. března v 16 hodin
film ČR

Dobrodružný. Kdyby tak každý doktor byl jako Dolittle. Nebojí se vyrazit na nebezpečnou
výpravu, utkat se s piráty, ale hlavně rozumí řeči zvířat. Hvězdný Robert Downey Junior září
v originálním pojetí příběhu o legendárním zvěrolékaři. Oscarový režisér Stephen Gaghan.
Mládeži přístupný, dabováno,106 minut, vstupné 130 Kč
neděle 15. března v 16 hodin

Fantasy pohádka. Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni
uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin,
jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá
ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase.
Mládeži přístupný, 100 minut, vstupné děti 110 Kč / dospělí 130 Kč
neděle 29. března v 19 hodin
film Německo

DOLITTLE

DIVADLO PRO DĚTI – VODNÍKŮV SVĚT
neděle 15. března v 19 hodin

3BOBULE

film ČR

Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic.
Po mnoha sklizních… Honza (K. Hádek) a Klára (T. R. Voříšková) se stali majiteli vinař

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ

Komedie. 7 přátel, 7 telefonů, 1 nevinná hra. Na společné večeři se sejde několik párů
a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje telefony položí na stůl a všechny zprávy,vzkazy
i telefonáty budou ten večer sdílet. Zprávy se přečtou nahlas, hovory budou nahlas. Vždyť
o nic nejde…
Mládeži od 15 let přístupný, dabováno,111 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.

