duben 2019
středa 3. dubna v 19 hodin

ZELENÁ KNIHA

film USA

Drama/komedie/roadmovie. Cena Oskar 2019 za nejlepší film. Bývalý vyhazovač a drobný
podvodníček Tony „Pysk“ Vallelonga má mezi newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže
vyřešit každou šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley si ho proto najímá jako řidiče
a bodyguarda na turné po divokých státech amerického Jihu 60. let. Horkokrevný, ne moc vzdělaný
Tony je protikladem Dr. Dona. Aby společně překonali nástrahy, musí k sobě najít cestu.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 130 minut, vstupné 100 Kč

pátek 5. dubna v 19 hodin

CAPTAIN MARVEL

film USA

Akční dobrodružný snímek se odehrává v devadesátých letech 20. století a je tak zcela novým
dobrodružstvím z dosud neviděného období filmového světa Marvel. Film sleduje příběh Carol
Danversové (Brie Larson), ze které se stala jedna z nejmocnějších superhrdinek světa. Když Zemi
zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými rasami, Danversová se ocitá s malou
skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 124 minut, vstupné 100 Kč

neděle 7. dubna v 16 hodin

DUMBO

film USA

Rodinný/dobrodružný. Majitel cirkusu pověřuje bývalou hvězdu H. Farriera a jeho děti, aby se starali
o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě upadajícím cirkusu. Ale poté,
co se zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný návrat. Zároveň ale angažuje podnikatel
V. A. Vandevere Dumba do společného vystoupení s okouzlující a okázalou královnou vzduchu Colette.
Mládeži přístupný, dabováno, 112 minut, vstupné děti 110 Kč/ dospělí 130 Kč

neděle 7. dubna v 19 hodin

TERORISTKA

film ČR

Komedie je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost
a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. „Učitelky v důchodu přece nestřílejí
lidi“, říká darebák. „Právě. Ale teď už si tím nikdo nebude jistý“, odpoví mu paní, než odjistí zbraň.
Hlavní hrdinkou je Marie (Iva Janžurová), která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako „kráva“.
Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (M. Hofmann) nepomůže ani starostka (T. Vilhelmová),
sežene si zbraň…
Mládeži do 12 let nevhodný, 95 minut, vstupné 130 Kč

středa 10. dubna v 19 hodin

MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ GENERACE

film ČR

Dokument. Mirka a Kuba se seznámili na technoparty, narodila se jim dcera a rozhodli se vzít.
Svatbou začíná sedm let štěstí, lásky i bolestivých pádů. Dokáže rodina překonat společně největší
překážku? Pomocí časosběrné metody zachycuje Hana Třeštíková ve svém režijním debutu strhujícím
způsobem soukromá dramata.
Mládeži od 12 let přístupný, 91 minut, vstupné 100 Kč

pátek 12. dubna v 19 hodin

SHAZAM!

film USA

Akční/ dobrodružný/fantasy. V každém z nás dříme super hrdina a k jeho probuzení stačí jen
trocha magie. V případě Batsona stačí zvolat jediné slovo – Shazam! – a tento velkoměstem
protřelý čtrnáctiletý chlapec v pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka změní v dospělého
superhrdinu Shazama.
Mládeži přístupný, dabováno, 132 minut, vstupné 130 Kč

neděle 14. dubna v 16 hodin

HUDEBNÍ POŘAD PRO DĚTI
„VELIKONOCE S INKOU“
neděle 14. dubna v 19 hodin

AFTER: POLIBEK

film USA

Romantický. Nechte se svést. Spořádaná studentka se zamiluje do toho nejhoršího kluka široko
daleko, kluka s temnou minulostí i tajemstvím. Zdravý rozum je proti, ale nemůže si pomoci. Velení
nad jejím životem přebírá srdce a touha. Nic takového před tím nepoznala…
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 106 minut, vstupné 120 Kč

středa 17. dubna v 19 hodin

film ČR

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY

Dokument. Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů napříč
kontinenty ve velkém stylu. V týmu tentokrát není žádná žena a putování smečky mužů v čele
s cestovatelem Danem Přibáňem nabírá často divoké obrátky. Žlutý cirkus jede z Indie až domů.
Překonává Himaláje i diktatury, láme výškové rekordy a prchá před policií.
Mládeži od 15 let přístupný, 105 minut, vstupné 100 Kč

pátek 19. dubna v 19 hodin

film USA

ŘBITOV ZVIŘÁTEK

Horor. Když si hrajete se smrtí, můžete se spálit. Někdy je prostě lepší, když mrtví zůstanou mrtvými.
Film je adaptací stejnojmenného slavného hororu Stephena Kinga. Ten o knize prohlásil, že ji považuje
za svůj nejděsivější psychologický román. Pro fanoušky neexistuje lepší doporučení.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 100 minut, vstupné 120 Kč

neděle 21. dubna v 16 hodin

film ČR

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU

Animovaný/dobrodružný/rodinný. 50 let Čtyřlístku. Na kraji Třeskoprsk, v malém domku bydlí
čtyři kamarádi – Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín. U táboráku vzpomínají na dobrodružství, která
zažili v uplynulém roce. Každý vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší.
Mládeži přístupný, 72 minut, vstupné děti 100 Kč/dospělí 120 Kč

neděle 21. dubna v 19 hodin

ZRANĚNÁ SRDCE

film USA/V. Británie/Německo

Drama/romantický. Jedna žena a dva muži ve válkou zničeném městě. Keira Knightley v roli
spořádané manželky britského důstojníka přijíždí do vybombardovaného Hamburku, kde se střetává
nejen s následky válečných hrůz, ale i s pohledným německým vdovcem.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 109 minut, vstupné 110 Kč

středa 24. duben v 19 hodin

ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO

film Island

Drama, které nabízí výjimečný filmový zážitek. Je precizní, upřímný, čistý. Muž havaruje s letadlem
uprostřed nedozírné ledové pustiny. Každý den dodržuje rutinní úkony a doufá, že se dočká záchrany.
Jednoho dne se objeví vrtulník, silná sněžná bouře však zapříčiní pilotovu smrt a vážné zranění
jeho společnice. Muž pochopí, že jedinou šancí na život je se vydat na stovky kilometrů dlouhou
pouť s nejistým koncem.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 97 minut, vstupné 100 Kč

pátek 26. dubna v 19 hodin

HELLBOY

film USA

Akční/fantasy/dobrodružný. Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s plnou parádou.
Pod hlavičkou Úřadu paranormálního výzkumu a obrany se vydává do Londýna, kde se probrala ze
záhrobí obávaná čarodějnice Nimue. Hellboy musí „Královně krve“ zabránit, aby seslala na svět lidí
smrtící morovou ránu…
Mládeži do 15 let nepřístupný, dabováno, 121 minut, vstupné 110 Kč

neděle 28. dubna v 16 hodin

HLEDÁ SE YETTI

film USA

Animovaný/ dobrodružný/komedie. Letos jsou v módě chlupáči. Pan Článek je legrační a roztomilou postavou od cenami ověnčeného studia Laika. Sir Lionel Frost je chrabrý a energický dobrodruh,
který se považuje za předního odborníka na mýty a příšery. Ovšem nikdo jiný jeho objevům nevěří
a proto se vydává na americký severozápad objevit Yettiho.
Mládeži přístupný, dabováno, 95 minut, vstupné 120 Kč

neděle 28. dubna v 19 hodin

BOHEMIAN RHAPSODY

film USA/V. Británie

Drama/životopisný/hudební. Film, který trhá rekordy návštěvnosti, v kině Protivín již popáté!
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje
hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny
Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 134 minut, vstupné 110 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.

