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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

středa 12. ledna v 19 hodin NEPROMÍTÁME

DIASHOW BHÚTÁN – ZEMĚ HŘMÍCÍHO 
DRAKA – J. KOLBABA
pátek 14. ledna v 19 hodin film USA

KINGSMAN: PRVNÍ MISE
Akční/dobrodružný/komedie. Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a ge-
niálních zločinců připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden 
muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je. Ve snímku „Kingsman: První mise“ 
se stanete svědky zrodu první nezávislé tajné služby.
Mládeži do 15 let nevhodný, titulky, 131 minut, vstupné 120 Kč

neděle 16. ledna v 16 hodin film Norsko

TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
Pohádka. Každá legenda má své následovníky. Nové zpracování legendární 
pohádky scenáristy Fr. Pavlíčka a režiséra V. Vorlíčka. Severská pocta české filmové 
klasice přináší její moderní velkolepou verzi, nové kostýmy, scenérie nefalšované 
norské zimy a divokých zasněžených hvozdů a samozřejmě i zdravou dávku kouzel. 
Stejně jako u nás nebo v Německu se právě Vorlíčkova Popelka stala nesmrtelnou 
vánoční pohádkou i v Norsku.
Mládeži přístupný, české znění, 87 minut, vstupné 120 Kč

neděle 16. ledna v 19 hodin film USA

FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERTY,  
KANSAS EVENING SUN

Drama/komedie/romantický. Milostný dopis novinářům odehrávající se v de-
tašované redakci amerických novin ve fiktivním francouzském městě 20. století, 
který oživuje sérii reportáží publikovaných v časopise „Francouzská depeše“.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 108 minut, vstupné 100 Kč

středa 19. ledna v 19 hodin film USA

WEST SIDE STORY
Drama/muzikál/krimi. Adaptace legendárního stejnojmenného muzikálu vypráví 
klasický příběh o vášnivé rivalitě dvou pouličních gangů a romantické lásce dvou 
mladých lidí v prostředí New York City roku 1957. V hl. rolích A. Elgort, R. Zeglerová
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 156 minut, vstupné 100 Kč

pátek 21. ledna v 19 hodin film Švédsko

NĚKDO NA DRUHÉ STRANĚ
Horor. Otec se s přítelkyní a synem přestěhuje do nového domu. Klidné před-
městské prostředí nabízí idylickou příležitost na nový začátek, ale malý chlapec 
se brzy začne přátelit s někým na druhé straně zdi. Mužova přítelkyně se stále 
zoufaleji snaží najít odpovědi na nevysvětlitelné věci, které se v domě dějí…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 89 minut, vstupné 100 Kč

neděle 23. ledna v 16 hodin film Belgie/Francie

MAXINOŽKA 2
Animovaný/ rodinný. Další dobrodružství Maxinožky je opět tady! Adamův 
tatínek je teď velmi slavný a chce využít svou slávu ke změně světa. Kontaktuje 
ho nevládní organizace, aby pomohl chránit největší přírodní rezervaci před 
znečištěním ropnou společností. Když táta zmizí, jeho syn, Maxinožka a  jeho 
přátelé udělají vše, co je v jejich silách, aby ho našli a zachránili.
Mládeži přístupný, dabováno, 89 minut, vstupné 100 Kč

neděle 23. ledna v 19 hodin film ČR

SRDCE NA DLANI
Komedie od tvůrců hitu Ženy v běhu. Josef (B. Polívka) se těší, že si po odchodu 
do  penze konečně splní svůj dávný sen a  stane se pouličním klaunem. Svým 
šarmem okouzlí i ráznou Marušku (E. Balzerová), majitelku pojízdné kavárny. Jako 
by se ti dva hledali celý život. Ale není na osudovou lásku přece jen trochu pozdě?
Mládeži přístupný, 91 minut, vstupné 140 Kč

středa 26. ledna v 19 hodin film USA

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Akční/dobrodružný. Vůbec poprvé ve  filmové historii je odhalena totožnost  
Spider-Mana a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svůj běžný život od riskantního 
života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc Doctora Strange. Jenže tím rozpoutá 
nebezpečný chaos, jenž mu dá poznat, co to opravdu znamená být Spider-Man.
Mládeži od 12 let přístupný, dabováno, 148 minut,  
vstupné dospělí 120 Kč/ děti 100 Kč

pátek 28. ledna v 19 hodin film USA

MATRIX RESURRECTIONS
Akční/ sci-fi. Již téměř dvacet let žije Neo (K. Reeves) zdánlivě poklidný život jako 
Thomas A. Anderson v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje 
modré pilulky. Potkává každý den Trinity (C. A. Moss), ale navzájem se nepoznávají. 
Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne červenou pilulku, aby znovu 
otevřel svou mysl Matrixu.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 148 minut, vstupné 130 Kč

neděle 30. ledna v 16 hodin film USA

VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
Komedie pro všechny. Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roztomilé a čer-
vené štěně. Přes noc se z něj ovšem stal obrovský hafan. A když říkáme obrovský, 
myslíme tím, že na výšku měří skoro tři metry. V malém městském bytě je takový 
pes hodně nepraktický. Jenže Emily ho zbožňuje a za žádnou cenu se ho nevzdá. 
Komedie je adaptací populární dětské knížky N. Birdwella.
Mládeži přístupný, dabováno, 96  minut, vstupné dospělí 130 Kč/děti  Kč 110  

 neděle 30. ledna v 19 hodin film USA

KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
Komedie/akční/fantasy. Režisér J. Reitman a producent I.Reitman uvádějí další 
kapitolu z původního příběhu Krotitelů duchů. Ve filmu se přestěhuje svobodná 
matka se svými dvěma dětmi na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení 
s původními krotiteli duchů a tajemný odkaz, který po sobě zanechal jejich dědeček.
Mládeži přístupný, dabováno, 123 minut, vstupné 120 Kč

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


