
červen 2022

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. června v 19 hodin film Japonsko

DRIVE MY CAR
Drama. Filmová adaptace povídky H. Murakamiho se stala celosvětovou senzací. 
J. Kafuku je slavný herec a režisér, který se vyžívá v řízení svého červeného Saabu 900. 
Během angažmá na festivalu v Hirošimě musí tuto radost nedobrovolně přenechat 
mladé málomluvné řidičce Misaki. Oba během jízd na zkoušky nečekaně zjistí, že je 
spojuje nejen záliba v  řízení. Společně naleznou způsob, jak se vyrovnat se svými 
traumaty a pocity viny, a jít dál. Snímek plný tajemství, hledání lidského porozumění 
a smíření.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 179 minut, vstupné 100 Kč

pátek 3. června v 19 hodin film USA

TOP GUN: MAVERICK
Akční/drama. Pete „Maverick“ Mitchell (T. Cruise) k  smrti rád pilotuje stíhačky. 
Dokonce tak, že se už přes třicet let úspěšně brání povýšení ve strukturách amerického 
letectva, protože to by ho z kokpitu vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc 
vždycky magnetem na  průšvihy, což se s  armádní kariérou taky docela vylučuje. 
Pilot je ovšem bravurní, možná ten úplně nejlepší, a proto dostane nabídku stát se 
instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun, které má připravit na úkol, jenž 
spadá do kategorie Mission Impossible.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 131 minut, vstupné 140 Kč

neděle 5. června v 16 hod. film ČR/SR/Maďarsko

ZAKLETÁ JESKYNĚ
Pohádka. Zázračná jeskyně obsahuje vzácné poklady, sůl a drahé rubíny. Horníci si 
z ní můžou vzít tolik soli, kolik potřebují, ale z rubínové síně v samém středu jeskyně 
si nesmí nic odnést. Toho, kdo si rubíny vezme, postihne kletba. Rychtářova dcera Lena 
přesto po tomto vzácném drahokamu z hlubin jeskyně zatouží a i přes varování sestry 
Ady nedokáže svou touhu překonat. Její lehkovážný čin tak uvede do pohybu události, 
jejichž následky naruší křehkou rovnováhu celého království a postihnou i Lenu.
Mládeži přístupný, 98 minut, vstupné děti 120 Kč/dospělí 140 Kč

neděle 5. června v 19 hod. film ČR

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
Komedie. Tři tygři konečně v celovečerním filmu! Tři Tygři zaseknou drápy humoru 
i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se na dobrodružnou cestu za nečekanou 
výhrou vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria Milan (Albert Čuba), 
citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje D. Votrubek (Š. Kozub), orgán městské 
policie Robert (R. Ferro), a snaživý, leč průměrný herec oblastního divadla Herbert 
(Vladimír Polák). Stanou se z nich přátelé, nebo rivalové?
Mládeži od 12 let přístupný, 110 minut, vstupné 120 Kč

středa 8. června v 19 hodin film ČR

CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ
Dokument. Nebývale otevřený dokument ukazuje, že na pozadí hudebních úspěchů, 
vyprodaných koncertů, vydání úspěšných alb a  desítek rádiových hitů, byly také 
deprese, hádky, rozpady přátelství nebo nutnost vyrovnat se se smrtí kapelníka 
Pavla Grohmana.
Mládeži přístupný, 97 minut, vstupné 130 Kč

pátek 10. června v 19 hodin film USA

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Dobrodružný/akční. Příběh filmu se odehrává čtyři roky po  zániku ostrova Isla 
Nubar, původního domova oživlých jurských tvorů. Ti se mezitím začali kontrolovaně 

i nekontrolovaně rozmnožovat a v důsledku toho jsme si museli zvyknout na jejich 
přítomnost v našem ekosystému, i na to, že už patrně nestojíme na vrcholu potravního 
řetězce. Existují lidé, kteří chtějí tuhle novou ohromnou sílu zneužít pro svůj prospěch, 
a na druhé straně lidé, již jim v tom chtějí zabránit a snaží se udržet svět v maximální 
možné rovnováze.
Mládeži od 12 let přístupný, dabováno, 147 minut, vstupné 150 Kč

neděle 12. června v 16 hodin film Německo/Rakousko

NÁMĚSÍČNÍCI
Animovaný. Někdy je lepší svou malou sestřičku poslouchat! Když starší brácha 
Petr jedné noci zjistí, že jeho sestra Anna zmizela, uvědomí si, že její bláznivý příběh 
o mluvícím broukovi nebyl vymyšlený. Anna byla unesena zlým Měsíčním mužem, 
když se pokusila pomoci broukovi, panu Zoomzemanovi. Aby ji zachránil, Petrovi 
nezbyde nic jiného, než se vydat za ní - na Měsíc.
Mládeži přístupný, dabováno, 85 minut, vstupné 100 Kč

neděle 12. června v 19 hodin film ČR

PÁNSKÝ KLUB
Komedie. Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady naprosto nesourodou 
pětici. Sympatický a nesmělý učitel Cyril (J. Mádl) se obává svých lechtivých představ 
o studentkách. Neomalený erotoman a notorický záletník Eda (M. Šteindler) si stále 
dokazuje svoji mužnost. Mladý ajťák Martin (M. Leták) se prezentuje jako velký milov-
ník, ale jeho vystupování budí spíše rozpaky. Postarší scenárista Přemek (B. Polívka) 
by se rád ubránil svodům své dlouholeté múzy, zatímco vyhořelý rocker Gigi (Zd. Žák) 
už má to nejlepší očividně dávno za sebou… Nebo ne?
Mládeži do 12 let nevhodný, 90 minut, vstupné 130 Kč

středa 15. června v 19 hodin film ČR

KDYŽ PRŠÍ SLZY
Drama/thriller/erotický. Klára je zakřiknutá mladá optička, za manžela má policistu 
Martina, který se postupně stává alkoholikem a svůj vztek z toho, že mu život patrně 
nevychází, jak si představoval, si dost často vybíjí právě na Kláře, kterou pravidelně 
vystavuje domácímu násilí.
Mládeži od 15 let přístupný, 83 minut, vstupné 130 Kč

UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. 
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pátek 17. června v 19 hodin film USA

DOCTOR STRANGE  
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ

Akční/dobrodružný/mystery. V tomto snímku filmový svět studia Marvel otvírá 
brány do paralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte 
se do neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci starých známých a nových 
spojenců vstupuje do šílených a nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby 
se utkal se záhadným soupeřem.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 127 minut, vstupné 120 Kč

neděle 19. června v 16 hodin 

NEPROMÍTÁME – POHÁDKA 
„O CHYTRÉM HONZOVI  
A KRÁSNÉ MADLENCE“
neděle 19. června v 19 hodin film ČR

KDYBY RADŠI HOŘELO
Komedie o  dobrovolných hasičích s  Miroslavem Krobotem, Michalem Isteníkem 
nebo Annou Polívkovou v  hlavních rolích. Sbor hasičů jedné vesnice bude čelit 
úplně jiné výzvě, než přináší obvyklý oheň. Klidný a spokojený život ve vsi totiž zničí 
podezření na  akci teroristů. Světovou premiéru měl film na  prestižním filmovém 
festivalu v Berlíně.
Mládeži od 12 let přístupný, 90 minut, vstupné 120 Kč

středa 22. června v 19 hodin film ČR

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
Komedie. Tři tygři konečně v celovečerním filmu! Tři Tygři zaseknou drápy humoru 
i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se na dobrodružnou cestu za nečekanou 
výhrou vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria Milan (Albert Čuba), 
citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje D. Votrubek (Š. Kozub), orgán městské 
policie Robert (R. Ferro), a snaživý, leč průměrný herec oblastního divadla Herbert 
(Vladimír Polák). Stanou se z nich přátelé, nebo rivalové?
Mládeži od 12 let přístupný, 110 minut, vstupné 120 Kč

pátek 24. června v 19 hodin film USA

ŽHÁŘKA
Thriller Žhářka je filmovou adaptací knihy hororového klasika Stephena Kinga. 
Hlavní hrdinkou je dívka s pyrokinetickými schopnostmi, schopná pouhou myšlenkou 
zapálit, cokoliv jí napadne. Tenhle „talent“ může být smrtelně nebezpečný. Jí i lidem 
v jejím okolí.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 94 minut, vstupné 120 Kč

neděle 26. června v 16 hodin film USA

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Dobrodružný/akční. Příběh filmu se odehrává čtyři roky po  zániku ostrova Isla 
Nubar, původního domova oživlých jurských tvorů. Ti se mezitím začali kontrolovaně 
i nekontrolovaně rozmnožovat a v důsledku toho jsme si museli zvyknout na jejich 
přítomnost v našem ekosystému, i na to, že už patrně nestojíme na vrcholu potravního 
řetězce. Existují lidé, kteří chtějí tuhle novou ohromnou sílu zneužít pro svůj prospěch, 
a na druhé straně lidé, již jim v tom chtějí zabránit a snaží se udržet svět v maximální 
možné rovnováze.
Mládeži od 12 let přístupný, dabováno, 147 minut, vstupné 140 Kč

neděle 26. června v 19 hodin film ČR

PREZIDENTKA
Komedie. Kateřina Čechová (A. Geislerová), historicky první česká prezidentka, má 
za sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací. Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez 
pozornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si 
paruku a v dokonalém převleku se v noci potají vytratí z hradu. Plán jí vyjde dokonale. 
Kateřině se noční dobrodružství inkognito v podhradí mezi lidmi zalíbí. Seznamuje 
se se sochařem Petrem (O. Vetchý), kvůli kterému se do města vydává každou noc. 
Petr nemá ani ponětí, kdo okouzlující žena, do které se zamiloval, ve skutečnosti je.
Mládeži do 12 let nevhodný, 100 minut, vstupné 140 Kč

středa 29. června v 19 hodin film Rumunsko/ČR/Lotyšsko

ZÁZRAK
Drama. Mladá jeptiška Cristina si musí vyřídit jistou naléhavou záležitost a tajně 
opustí svůj klášter. Zpátky se však již nevrátí. Policejní komisař při vyšetřování 
jejího osudu odhaluje stopy a  tajemství, která jej přivedou nejen k  pravdě, ale 
také k zázraku.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 118 minut, vstupné 90 Kč


