květen 2018
středa 2. května v 19 hodin

HASTRMAN

film ČR

Romantický thriller a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus (K. Dobrý),
jehož láska k venkovské dívce Katynce (S. Zmrzlá) naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní.
Baron se vrací se svým sluhou (J. Lábus) z cest po světě, aby obnovil rybníky na svém panství.
Jakožto moderní a osvícený člověk se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane
nespoutaná a výjimečná rychtářova (D. Novotný) dcera Katynka revoltující proti autoritám
vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů.
Mládeži do 12 let nevhodný, 100 minut, vstupné 120 Kč

pátek 4. května v 19 hodin

VADÍ NEVADÍ

film USA

Horor. Vadí nevadí je další originální hororová lahůdka od mistrů hrůzy ze studia Blumhouse,
kteří to loni s hitem Uteč dotáhli až k nominaci na Oscara za nejlepší film a k Oscarovi za nejlepší
scénář. Studentka Olivia (L. Hale) vyrazila s partou přátel na pohodovou dovolenou do Nového
Mexika. Seznámení s pohledným sympaťákem je zavedlo do lehce strašidelných kulis zrušeného
kláštera, kde si zahráli právě Vadí nevadí.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 103 minut, vstupné 120 Kč

neděle 6. května v 16 hodin

POHÁDKA „KOUZLA SKŘÍTKŮ“ –
DIVADLO NAVĚTVI
neděle 6. května v 19 hodin

SOUBOJ POHLAVÍ

film USA

Komedie. On se jen tak vsadil, ona změnila historii. Existují na světě rozdílnější bytosti, než
je muž a žena? Jejich věčný souboj svedou v nové komedii oscarová Emma Stone jako silná
žena a feministka a Steve Carell coby sexistický šovinista. Bitevním polem je tady kromě
samotného života i tenisový kurt, kde proběhne válka o všechno. O rovnoprávnost, o slávu,
peníze, sebevědomí, lásku.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 121 minut, vstupné 110 Kč

středa 9. května v 19 hodin

KLUCI Z HOR

film ČR

Drama/komedie. Hudební dokumentární film se ohlíží za osudy hudebníků, kteří v 80. letech
budovali heavy metalové podhoubí v tehdejším Československu. Mapuje spletité životní cesty
lidí, kteří zasvětili svůj život hudbě. Silné příběhy neobyčejných muzikantů. Hrají M. Dejdar, J.
Lábus, L. Krbová, E. Vejmělková, V. Neckář a další.
Mládeži od 12 let přístupný, 91 minut, vstupné 120 Kč

pátek 11. května v 19 hodin

TICHÉ MÍSTO

film USA

Horor/thriller. Když tě uslyší, tak tě uloví. Obyčejná rodina se snaží přežít ve světě, kde i ten
nejtišší zvuk může znamenat rozsudek smrti. V hlavních rolích J. Krasinski a E. Blunt. Ticho
nejen léčí, ale ve filmu je navíc jedinou možností, jak přežít další den. Herec J. Krasinski se pustil
do režie mimořádného snímku, ve všech svých polohách dokazuje, co všechno je člověk schopen
vymyslet a obětovat, aby i v nelidských podmínkách zachránil svou rodinu.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 90 minut, vstupné 120 Kč

neděle 13. května v 16 hodin

KRÁLÍČEK PETR

film USA

Rodinný/animovaný film inspirovaný příběhy a postavami spisovatelky B. Potterové. Rebelský
králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní. Začíná bizarní válka mezi ním a obyvateli zahrady.
Mládeži přístupný, dabováno, 95 minut, vstupné 80 Kč

neděle 13. května v 19 hodin

DEN CO DEN

film USA

Romantický film natočený podle úspěšného bestselleru D. Levithana, vypráví příběh 16leté
dívky Rhiannon, která se zamiluje do někoho, kdo se probouzí každý den v jiném těle a každý den
žije život někoho jiného. S pocitem, že jsou si souzeni, se den co den snaží najít jeden druhého,
aniž by věděli, co nebo koho jim přinese příští den. Čím více se milují, tím více je těžší smířit se
se skutečností, že jeden z nich je každých 24 hodin někým jiným.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 95 minut, vstupné 100 Kč

středa 16. května v 19 hodin

NEZNÁMÝ VOJÁK

film Finsko/Belgie/Island

Válečné drama. Válečné drama Neznámý voják vypráví o jednotce finských vojáků bojujících
proti agresivnímu stalinskému Sovětskému svazu. Ukazuje, jak tyto muže spojilo přátelství,
humor a touha přežít. Tato válka změnila život každého vojáka stejně, jako poznamenala životy
jejich blízkých i celý národ.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 135 minut, vstupné 110 Kč

pátek 18. května v 18 hodin

JARNÍ KONCERT DĚTSKÝCH
PĚVECKÝCH SBORŮ
neděle 20. května v 16 hodin

HLEDÁ SE PRINCEZNA

film USA

Animovaný film. Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů,
krásných princezen a zlých čarodějů. Ruslan, kočovný herec, který sní o titulu rytíře, potkává
nádhernou Milu a na první pohled se do ní zamiluje. Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání,
strašlivý čaroděj Chornomor potřebuje Milinu moc lásky, aby ji přeměnil v magickou temnou sílu.
Mládeži přístupný, dabováno, 85 minut, vstupné 110 Kč

neděle 20. května v 19 hodin

DEADPOOL 2

film USA

Akční komedie. Když Wade Wilson neboli Deadpool v roce 2016 do kin vtrhnul jako nejužvaněnější a nejvtipnější superhrdina všech dob, brutálně zamával nejen se svými protivníky,
ale i s žebříčky nejnavštěvovanějších komiksových filmů. A nyní se vrací, aby s pomocí svých
schopností opět zachraňoval celý svět. Třeba před děsivě nebezpečným lepkem v potravinách.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 111 minut, vstupné 130 Kč

středa 23. května v 19 hodin

GRINGO: ZELENÁ PILULE

film USA

Drama/akční/komedie. V této velmi černé komedii si počestný americký obchodník Harold
Soyinka (David Oyelowo) vyjede na projížďku a po překročení mexické hranice věci naberou
nečekaný spád. Když se Harold zaplete s mexickými narkobarony, mezinárodními žoldáky
a americkým úřadem pro boj s narkotiky DEA, překročí tenkou hranici mezi slušným občanem
a zločincem.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 110 minut, vstupné 100 Kč

pátek 25. května v 19 hodin

NEPROMÍTÁME – PŘÍPRAVA VÝSTAVY „JEDE, JEDE MAŠINKA“

neděle 27. května v 16 hodin

NEPROMÍTÁME – VÝSTAVA „JEDE, JEDE MAŠINKA“

neděle 27. května v 19 hodin

SOLO: STAR WARS STORY

film USA

Akční/dobrodružný. Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie
ve filmu Solo: Star Wars Story, ve zbrusu novém dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii.
V řadě troufalých eskapád hluboko v temném a nebezpečném zločineckém podsvětí potkává
Han Solo nejen mohutného Chewbaccu, svého budoucího kopilota, ale narazí i na nechvalně
známého hazardního hráče L. Calrissiana. Na této cestě se zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů ságy Star Wars.
Mládeži přístupný, dabováno, 135 minut, vstupné děti 130 Kč/dospělí 150 Kč

středa 30. května v 19 hodin

ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ

film ČR

Dokumentární rekviem. Zapomenutý příběh dokumentárních průkopníků – Martina a Osy
Johnsonových z doby, kdy bylo filmování v Africe nebezpečnější než lvi či malárie…
V pátek se seznámili, v neděli měli svatbu. Před hněvem rodičů museli utéct z domova, a tak
se na líbánky vydali raději k lidožroutům. Ti je připravili o iluze, kameru a málem i o život.
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 80 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.

