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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

neděle 2. dubna v 16 hodin film V. Británie/Německo

ÚŽASNÝ MAURIC
Animovaný/rodinný. Mluvící a hodně vykutálený kocour Mauric se dá dohroma-
dy se skupinou inteligentních krys a s lidským klukem a vymyslí plán, jak v jednom 
nebohém městě přijít k  penězům. V  podzemí města se ale ukrývá tajemství 
a z Mauricovy perfektně nachystané finty se stane nečekané dobrodružství.
Mládeži přístupný, české znění, 90 minut, vstupné 130 Kč

neděle 2. dubna v 19 hodin film ČR

BASTARDI: REPARÁT
Komedie/drama. Bývalý učitel Majer je v rámci prezidentské amnestie propuštěn 
z vězení. Venku nemá nikoho, celá jeho rodina je po smrti. Překvapivě se ho ujme 
bývalý romský spolužák Ivan, který žije a pracuje v romském ghettu jako peda-
gogický asistent. Ivan totiž nutně potřebuje Majerovu pomoc. Denně bojuje proti 
drogám, šířícím se mezi mladými Romy a vzrůstajícímu násilí. Dobře zná všechny 
problémy romské komunity. Po Majerovi chce, aby mu pomohl s jejím vzděláváním.
Mládeži do 12 let nevhodný, 86 minut, vstupné 130 Kč

středa 5. dubna v 19 hodin  film Francie

JULIE, CO BY BYLO KDYBY…
Drama. V Paříži se píše rok 2052 a Julie má dnes 80. narozeniny. Je spokojená 
a šťastná, jak krásný život zatím prožila a trochu si zavzpomíná. Najednou ji pře-
padne myšlenka, co by se bývalo stalo, kdyby ji tenkrát osud zavál jiným směrem. 
Od jejích 17. narozenin až do teď byl její život plný malých, ale zásadních náhod. 
Každý tento moment jí otočil osud o 180 stupňů. Co by se bývalo stalo, kdyby 
zapomněla pas, kdyby si stoupla v knihkupectví do  jiné řady, kdyby tentokrát 
řídila skútr ona…?
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 121 minut, vstupné 100 Kč

pátek 7. dubna v 19 hodin film Francie

TŘI MUŠKETÝŘI: D'ARTAGNAN
Dobrodružný. Nejnovější francouzská filmová verze známého příběhu 
o D'Artagnanovi se letos objeví v kinech ve dvou dílech. První část s podtitulem 
D'ARTAGNAN v dubnu, druhá část s názvem MILADY v prosinci.  V království roz-
děleném náboženskými válkami a pod hrozbou britské invaze hrstka mužů a žen 
zkříží meče a spojí svůj osud s osudem Francie. Romantický dobrodružný příběh 
plný lásky, lstí a machinací, vášně, zrady a přátelství i soubojů na život a na smrt 
již téměř 200 let milují lidé na celém světě.
Mládeži přístupný, dabováno, 121 minut, vstupné 130 Kč

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

neděle 9. dubna v 16 hodin 

NEPROMÍTÁME
neděle 9. dubna v 19 hodin film USA

MOŽNÁ ŘEKNU ANO
Romantická komedie. Michelle a Allen tvoří pár. Jednoho dne se mladí lidé 
rozhodnou pozvat své rodiče na večeři a svěřit se jim se svým záměrem vzít se. Večer 
však vůbec neprobíhá podle plánu: ukáže se, že rodiče se dobře znají z minulosti, 
což vede ke zcela protichůdným názorům na plánovaný sňatek. Večer je plný zvratů 
a tajemství, která převrátí plánovanou útulnou večeři naruby.
Ve filmu se objeví celá plejáda hollywoodských hvězd a hereckých es: držitelka 
Oscara D. Keaton, R. Gere, držitelka Oscara S. Sarandon
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 95 minut, vstupné 120 Kč

středa 12. dubna v 19 hodin film Dánsko/ČR/SR

KUCIAK: VRAŽDA NOVINÁŘE
Dokument o  případu, který nepřestává šokovat. Chladnokrevná vražda in-
vestigativního novináře J. Kuciaka a jeho snoubenky M. Kušnírové v únoru 2018 
otřásla nejen Slovenskem. Proč museli zemřít? Dokument rozplétá chapadla 
(nejen) slovenské mafie z cenné zahraniční perspektivy a s potřebným odstu-
pem. Divákům přináší nikdy nezveřejněné záběry, málo známé informace a také 
autentické rozhovory s rodiči Jána a Martiny i s obhájcem hlavního obžalovaného 
podnikatele Mariana Kočnera.
Mládeži od 12 let přístupný, 102 minut, vstupné 120 Kč

pátek 14. dubna v 19 hodin film USA

65
Thriller/sci-fi. Po nouzovém přistání na neznámé planetě pilot Mills (A. Driver) 
rychle zjistí, že se nachází na Zemi… před 65 miliony let. Jelikož Mills a další 
přeživší, Koa (A. Greenblattová) mají na záchranu jediný pokus, musí se při svém 
epickém boji o  přežití vydat napříč neznámou krajinou plnou nebezpečných 
prehistorických tvorů.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 93 minut, vstupné 140 Kč
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UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. 

neděle 16. dubna v 16 hodin film Itálie

ZACHRAŇTE TYGRA
Dobrodružný. Cesta chlapce a  tygra do  srdce Himaláje. Jedné noci zachrání 
malý sirotek Balmani tygří mládě, jehož matku zabili nemilosrdní pytláci. Utečou 
spolu a vydávají se na dalekou cestu do odlehlého kláštera Tygří hnízdo, o němž 
si Balmani myslí, že je pro tygříka tím nejbezpečnějším místem.
Mládeži přístupný, dabováno, 94 minut, vstupné 120 Kč

neděle 16. dubna v 19 hodin film USA

RENFIELD
Komedie/horor. Šéfa, který svým podřízeným pije krev, zažil asi každý. Když 
je vaším nadřízeným hrabě Drákula, dostává „pití krve“ dost zlověstný rozměr. 
Renfield je akční komedie o  sluhovi jednoho z  legendárních monster, jenž se 
rozhodl dát výpověď.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 97 minut, vstupné 140 Kč

středa 19. dubna MIMOŘÁDNĚ v 17 hodin film ČR/Slovensko/ Norsko

NÁVŠTĚVNÍCI
Dokument. Mladá antropoložka Zdenka se se svým manželem a  třemi syny 
přestěhuje na Špicberky v Norsku, aby pozorovala, jak se mění život v polárních 
oblastech. Získala prestižní dvouletý grant na rozsáhlý vědecký výzkum o dopadu 
globalizace na obyvatelstvo v nejsevernějším městě světa, Longyearbyenu. Poté, 
co se Zdenka zamiluje do svého nového domova, zjistí, že v Arktidě mizí daleko 
víc než jen ledovce a permafrost.
Mládeži přístupný, česky/titulky, 83 minut, vstupné 120 Kč

pátek 21. dubna v 19 hodin film USA

VŘÍSKOT 6
Horor. Sestry Samantha a Tara Carpenterové a dvojčata Chad a Mindy přežily 
řádění tajemného vraha ukrytého pod maskou ducha v městečku Woodsboro. 
Ve snaze zapomenout na tyto tragické události se všichni čtyři přestěhují do New 
Yorku, aby tam začali nový život. Netrvá to ale dlouho a objeví se nový a ještě bru-
tálnější vrah v masce Ghostface a jejich životy jsou opět v ohrožení. V pokračování 
kultovní hororové série se diváci mohou těšit na Courteney Cox, Melissu Barreru 
a Jennu Ortegu, která naposledy zazářila v seriálu Wednesday.
Mládeži do 15 let nevhodný, titulky, 119 minut, vstupné 130 Kč

neděle 23. dubna v 16 hodin film USA

SUPER MARIO BROS. VE FILMU
Animovaná komedie pro všechny. Na  celém světě nenajdete populárnější 
instalatéry, než jsou kníratí bráchové Mario a  Luigi. Legendární hrdinové ze 
slavných videoher se vydávají na  filmové plátno. Sourozenci Mario a  Luigi sní 
o tom, že povedou nejlepší instalatérskou firmu v New Yorku, což jim zatím moc 
nevychází. Možná právě proto jsou ochotní vrhat se i do úkolů, které jsou zjevně 
nad jejich nepatrné síly.
Mládeži přístupný, dabováno, 92 minut, vstupné děti 120 Kč/dospělí 150 Kč

neděle 23. dubna v 19 hodin film Slovensko

INVALIDA
Komedie o kolosální pomstě a nejpevnějším přátelství. Bláznivý příběh naprosto 
nepravděpodobného akčního hrdiny a  jeho snahy získat zpět svou rodinu. 
Divoké devadesátky. Šusťákové soupravy, pestrobarevná saka, velké kazeťáky, 
videopřehrávače, kýčovitá techno hudba, videopůjčovny na každém kroku, nové 
společenské poměry, záplava různých podvodníků, začínající organizovaný zločin. 

V této době a prostředí anonymního maloměsta se odehrává příběh Laca, na svou 
profesi hrdého údržbáře místního muzea, který se kvůli své výbušné povaze ocitá 
v nesprávném čase na nesprávném místě.
Mládeži do 12 let nevhodný , titulky, 100 minut, vstupné 140 Kč

středa 26. dubna v 19 hodin film ČR

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Komedie o  jedné hodně bláznivé oslavě narozenin. Líba má každý rok jediné 
narozeninové přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě sešla celá rodina, což všichni 
vždy splnili. Tedy až do letošních narozenin. Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Veronika 
Khek Kubařová, Tomáš Klus, Igor Orozovič, to je jen část hvězdné herecké sestavy.
Mládeži přístupný, 93 minut, vstupné 110 Kč

pátek 28. dubna v 19 hodin film USA

PAPEŽŮV VYMÍTAČ
Horor. Je inspirován skutečnými zápisky otce Gabriela Amortha, hlavního 
vatikánského exorcisty (Russell Crowe), který se snaží vyšetřit děsivou posedlost 
mladého chlapce. Nakonec však odhalí po staletí staré spiknutí, které se Vatikán 
zoufale snažil utajit.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 120 minut, vstupné 140 Kč

neděle 30. dubna v 16 hodin film Francie/Lucembursko

MYŠKA A MEDVĚDNA CESTÁCH
Animovaný/dobrodružný. Kdo by neznal upovídanou myšku Celestinu a jejího 
největšího kamaráda medvěda Ernesta. Tato nerozlučná dvojka se vrací na plátna 
kin v novém veselém i napínavém dobrodružství, které se točí kolem Ernestových 
rozbitých houslí a  cestě do  jeho rodné země, kde k  jejich překvapení zakázali 
všechnu hudbu.
Mládeži přístupný, dabováno, 80 minut, vstupné děti 120 Kč/ dospělí 140 Kč

neděle 30. dubna v 19 hodin film USA/Itálie/V. Británie

MAFIE MAMMA
Akční/komedie/krimi. Kristin žije poklidný život v Americe. Ve vztazích jí to 
moc nevychází, ale kamarádky se pro ni rozdají a čas na sklenku dobrého vína se 
také vždy najde. Když se však dozví, že se stala hlavou mafiánské rodiny po prá-
vě zesnulém dědečkovi, její život se obrátí naruby. Vyzbrojená uměním dělat 
neodolatelné muffiny se Kristin vydává do Itálie, aby převzala otěže rodinného 
podniku… V hlavních rolích Toni Collette a Monica Bellucci.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 100 minut, vstupné 130 Kč


