
březen 2023

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

středa 1. března v 19 hodin film USA

TITANIC: 25. VÝROČÍ
Drama/romantický. U  příležitosti 25. výročí od  premiéry je do  kin uvedena 
remasterovaná verze oscarového filmu (rekordních 11 Oscarů). Film v čele s drži-
teli Oscara – Leonardem DiCapriem a Kate Winsletovou, je epickou, akcí nabitou 
romancí odehrávající se na  pozadí nešťastné první plavby „nepotopitelného“ 
Titaniku, ve své době největšího pohyblivého objektu, který byl kdy postaven.
Mládeži přístupný, dabováno, 194 minut, vstupné 160 Kč

pátek 3. března v 19 hodin film USA

ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA
Akční/dobrodružný. Film oficiálně zahajuje pátou fázi Filmového vesmíru 
Marvelu. Pokračuje v něm dobrodružství superhrdinů zvaných Ant-Man a Wasp. 
Společně s rodiči prozkoumávají fantaskní Říši kvant, setkávají se se zvláštními 
bytostmi a prožívají dobrodružství, které je posune za hranice všeho, co považovali 
za možné.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 125 minut, vstupné 150 Kč

neděle 5. března v 16 hodin film USA

BELLA A SEBASTIÁN: NOVÁ GENERACE
Rodinný. Milovaná klasika o  přátelství malého chlapce a  velkého bílého psa 
v novém zpracování. Desetiletý Sebastián tráví prázdniny v horách s babičkou 
a tetou, ale moc ho to nebaví. Radši by byl někde jinde. Musí pomáhat rodině 
s ovcemi, což pro něj není žádná vzrušující zábava. Ale pak mu osud do cesty 
přihraje obrovského bílého psa…
Mládeži přístupný, dabováno, 96 minut, vstupné 130 Kč

neděle 5. března v 19 hodin film USA

BEZ KALHOT: POSLEDNÍ TANEC
Komedie/drama. „Magic“ Mike Lane po delší pauze opět míří na scénu poté, 
co zkrachoval jeho podnikatelský záměr, kvůli němuž přišel na mizinu a začal 
vystupovat jako barman na Floridě. Mike se vydává do Londýna, kde ho, jak doufá, 
čeká poslední štace s bohatou ženou , která má pro něj neodolatelnou nabídku, 
ale také vlastní tajný plán.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 112 minut, vstupné 130 Kč

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

středa 8. března v 19 hodin film USA

CREED III
Drama/sportovní. Pokračování oblíbené série. Poté, co Adonis Creed ovládl 
svět boxu, se mu daří jak v kariéře, tak v rodinném životě. Když se po dlouhém 
trestu ve vězení znovu objeví jeho přítel z dětství a bývalý boxerský zázrak Damian 
(J. Majors), touží dokázat, že si zaslouží svou šanci v ringu. Konfrontace mezi bý-
valými přáteli je víc než pouhý zápas. Aby Adonis vyrovnal skóre, musí dát v sázku 
svou budoucnost a utkat se s Damianem – bojovníkem, který nemá co ztratit.
Mládeži do 12 let nevhodný , titulky, 116 minut, vstupné 130 Kč

pátek 10. března v 19 hodin film USA

MEDVÍDEK PÚ: KREV A MED
Horor. Kryštůfek Robin během svých univerzitních studií zanedbává zvířata 
ve Stokorcovém lese a neposkytuje jim žádnou potravu. Mezi hladovějícími zvířaty 
se Pú a Prasátko rozhodnou nakrmit sami a jejich zvířecí instinkty se znovu probudí. 
Kromě medu touží Medvídek i po krvi. To ale představuje smrtelné nebezpečí pro 
přijíždějící turisty. Pú a Prasátko se však chtějí pomstít i Kryštůfkovi Robinovi za to, 
že je opustil. První hororová adaptace klasické knihy A. A. Milneho.
Mládeži do 18 let nepřístupný, titulky, 84 minut, vstupné 120 Kč

neděle 12. března v 16 hodin film ČR

PRINC MAMÁNEK
Veselá pohádka. Princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený Vznešený je velmi 
spjatý se svou milující maminkou, královnou Ludmilou. Jenže Ludvík je princ už 
poněkud přerostlý, je mu 39 let. Bojí se skoro všeho, do ženění se nežene a vět-
šinu života se poflakuje po přepychovém zámku a přilehlých oborách. Moudrý 
král Radomil mu proto připraví nečekaný dárek – princ se jednoho rána probudí 
v lese v obyčejných šatech a v doprovodu drsného rytíře Hudrovala se má vydat 
do světa, aby poznal, co je život… 
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 120 Kč

neděle 12. března v 19 hodin film Norsko/Švédsko

JE MI ZE SEBE ŠPATNĚ
Neromantická komedie/drama. Režisér K. Borgli v  této černé, satirické 
komedii zobrazuje toxický vztah, který rychle eskaluje do děsivých úrovní nar-
cistické sebeprezentace. Signe a Thomas jsou mladý pár s nezdravou vzájemnou 
soutěživostí, která nabere nebezpečné směřování, když se Thomas náhle prosadí 
jako umělec. Signe v reakci na to učiní zoufalý, až sebezničující, pokus o opětovné 
získání svého postavení…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 95 minut, vstupné 140 Kč
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středa 15. března v 19 hodin film USA

MUŽ JMÉNEM OTTO
Komedie/drama. Předlohou je celosvětový knižní bestseller Muž jménem Ove, 
vypráví příběh mrzouta Otta Andresona (T. Hanks), který po ztrátě manželky ztratí 
smysl života. Otto je připraven všechno ukončit, ale plány mu naruší mladá živá 
rodina, která se nastěhuje do sousedního domu. Otto se tak seznámí s Marisol, která 
ho vyzve vidět věci jinak, a vznikne tak neočekávané přátelství, které mu změní život.
Mládeži přístupný , titulky, 126 minut, vstupné 120 Kč

pátek 17. března v 19 hodin film USA

SHAZAM! HNĚV BOHŮ
Akční/fantasy/dobrodružný. Pokračování příběhu dospívajícího chlapce Billyho 
Batsona, který se po vyslovení kouzelného slova „Shazam!“ promění ve své dospělé 
alter ego superhrdiny Shazama.
Mládeži přístupný, dabováno, 131 minut, vstupné 130 Kč

neděle 19. března v 16 hodin 

DIVADLO PRO DĚTI – „O MAZANÉ 
KOVÁŘCE A ČERTU MATLAFOUSKOVI“
neděle 19. března v 19 hodin film ČR

ZATMĚNÍ
Komedie/thriller. Pozdní odpoledne sychravého dne je předzvěstí neúplného 
zatmění Měsíce a s tím spojených pokleslých úmyslů. Netradiční postavení Slunce 
a Luny dává vzniknout neobvyklému jevu, krvavému Měsíci. Krvavý Měsíc. Krev. 
Zatmění. Parafráze zatemněné mysli a eskalace tak banální situace, jakou dopravní 
nehoda může být. Je to již dlouhý měsíc, co okresem otřáslo zmizení ženy. Beze 
stop. V hlavní roli Jakub Štáfek.
Mládeži od 15 let přístupný , 82 minut, vstupné 130 Kč

středa 22. března v 19 hodin film SR/ČR

SLUŽKA
Drama/historický. Dvě dívky zmítané problémy dospívání a citovou nejistotou 
se rozhodnou podlehnout vzájemné přitažlivosti bez ohledu na rozdíly v jejich 
sociálním postavení a národnosti. Zatímco se v roce 1918 svět koupe v krvavé 
válce, zápasí služka a panská slečna o právo svobodně žít a milovat.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno+titulky, 110 minut, vstupné 140 Kč

pátek 24. března v 19 hodin film USA

NEZVĚSTNÁ
Drama/thriller. Matka (N. Long) mladé June (S. Reid) zmizí na dovolené v Kolum-
bii se svým novým přítelem. Když dcera začne po nezvěstné matce pátrat, svazuje 
jí ruce nejen úřednická byrokracie, ale i vzdálenost tisíce kilometrů. Zatímco June 
zůstává v Los Angeles, využívá při hledání stop nejmodernější technologie, aby 
se ji pokusila najít dřív, než bude příliš pozdě. Čím více proniká do světa digitální 
detekce, dostává se jí více otázek než odpovědí.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 111 minut, vstupné 130 Kč

neděle 26. března v 16 hodin film ČR

NEJVĚTŠÍ DAR
Pohádka, která je doslova a do písmene boží. Osudy svérázných obyvatel malé 
valašské vísky se v ní totiž protnou s prastarými slovanskými bohy jako je Perun, 

Radegast nebo Černobog. Bohyně zimy Morena nechce předat žezlo nad světem 
jarní Vesně a  lidé s bohy musí spojit své síly, aby se společně pokusili dát věci 
do pořádku.
Mládeži přístupný, 93 minut, vstupné 120 Kč

neděle 26. března v 19 hodin film ČR

BUĎ CHLAP!
Dobrodružná komedie o jednom setkání, které změní život hned několika lidem. 
O nenaplněné dětské lásce a odhodlání udělat pro ni cokoliv. J. Prachař, T. Ramba 
a O. Sokol v rolích, v jakých je diváci ještě neviděli. Pavlovi sice táhne na čtyřicet, 
ale pořád ještě úplně nedospěl. Využívá pohodlný „mama hotel“, pracuje jako 
fotograf na průměrných zakázkách a chybí mu odvaha dělat v životě to, co by 
ho skutečně bavilo. Tu získá až ve chvíli, kdy na jedné akci náhodou potká svou 
lásku z dětství Terezu a prožije s ní dobrodružnou noc. Tereza však není připravena 
opustit svůj dosavadní život úspěšné manažerky a budoucí majitelky prosperující 
rodinné firmy pro někoho, kdo podle ní není opravdový chlap.
Mládeži přístupný, 96 minut, vstupné 140 Kč

středa 29. března v 19 hodin film ČR

BUĎ CHLAP!
Dobrodružná komedie o jednom setkání, které změní život hned několika lidem. 
O nenaplněné dětské lásce a odhodlání udělat pro ni cokoliv. J. Prachař, T. Ramba 
a O. Sokol v rolích, v jakých je diváci ještě neviděli. Pavlovi sice táhne na čtyřicet, 
ale pořád ještě úplně nedospěl. Využívá pohodlný „mama hotel“, pracuje jako 
fotograf na průměrných zakázkách a chybí mu odvaha dělat v životě to, co by 
ho skutečně bavilo. Tu získá až ve chvíli, kdy na jedné akci náhodou potká svou 
lásku z dětství Terezu …
Mládeži přístupný, 96 minut, vstupné 140 Kč

pátek 31. března v 19 hodin film USA

DUNGEONS & DRAGONS: ČEST ZLODĚJŮ
Dobrodružná fantasy komedie. Není nad pořádné dobrodružství! Ve filmu, 
vycházejícím z jedné z celosvětově nejoblíbenějších her Dračí doupě, si ho diváci 
užijí měrou vrchovatou. Čekají je fantastické světy plné monster, kouzla, humor 
a hlavně svérázná partička hrdinů, které nejde nemilovat.
Mládeži přístupný, dabováno, 134 minut, vstupné 150 Kč


