2.-9. leden 2022
UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
středa 5. ledna v 19 hodin

film USA

KRÁL RICHARD:ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK

Životopisné drama natočené podle skutečného příběhu, který inspiruje
celý svět. Příběh Richarda Williamse (Will Smith), trenéra a otce světově
proslulých tenistek Venus a Sereny, který má geniální plán jak dostat své
dcery z ulic Comptonu v Kalifornii na světovou tenisovou scénu. Hluboce
dojemný příběh ukazuje sílu rodiny, vytrvalost a neochvějnou víru jako
prostředek k dosažení nemožného a ovlivnění nejen tenisového světa.
Mládeži do 12 let nevhodný, 140 minut, titulky, vstupné 130 Kč

pátek 7. ledna v 19 hodin

film USA

SLEČNA BESTIE
neděle 2. ledna v 16 hodin

film USA

ZPÍVEJ 2

Animovaná komedie. Velké sny a ještě větší hudební hity. To je svět
Bustera Moona, odvážného koaláka, který se odhodlal uspořádat největší talentovou show. A i když musel Buster zdolávat překážky, které by
porazily slona, tak v animované komedii Zpívej uspěl. A protože s jídlem
roste chuť, čekají v pokračování na Bustera a jeho partu zpěváků mnohem
větší výzvy.
Mládeži přístupný, dabováno, 110 minut,
vstupné děti 110 Kč / dospělí 130 Kč

neděle 2. ledna v 19 hodin

Horor/komedie. Kdyby Slečna bestie byla normální horor o řádění sériového zabijáka, roztomile naivní studentka Millie (Kathryn Newton) by se
s velkou pravděpodobností stala jednou z jeho prvních obětí. Monstrum,
přezdívané Řezník (Vince Vaughn), si ji také neomylně vyhlédne, jenže
místo dalšího zářezu na pažbě si vinou jistého magického rituálu ze setkání
s Millie odnese velmi nepříjemnou životní komplikaci.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 102 minut, vstupné 120 Kč

neděle 9. ledna v 16 hodin

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

POHÁDKA „O CHALOUPCE Z PERNÍKU“

film SR/ČR

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI

Romantická komedie. Příběh je volným pokračováním úspěšného filmu
Šťasný nový rok. Začíná na Silvestra, kdy Marek (J. Koleník) požádá Hanu
(T. Pauhofová) o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, které předcházejí jejich svatbě v nádherném prostředí u „československého“
moře v Chorvatsku. Trojice Haniných kamarádek (A. Lišková, Z. Norisová,
G. Marcinková) a jejich rodiny znovu vnášejí do zdánlivě jednoduché
přípravy svatby dobrodružství, napětí, zábavu a někdy i drama.
Mládeži přístupný, 93 minut, vstupné 130 Kč

neděle 9. ledna v 19 hodin

film ČR/Norsko

TADY HLÍDÁME MY

Komedie pro celou rodinu. Lesní inženýr Ivan (L. Vaculík) se zamiloval
do vědkyně Julie (J. Ježková). Po svatbě si pořídili penzion v samotném
srdci malebné Šumavy, kam se nastěhovali s Juliinou šestnáctiletou dcerou
Kačkou (V. Divišová) a jejím psem, jezevčíkem Hugem. Ivan s Julií se však
snaží především o potomka a provozování penzionu zanedbávají. Julie
propadne zoufalství a začne navštěvovat šarlatána Kallvíniho (M. Šteindler), který ji má pomoci otěhotnět. Proto není divu, že zástupy hostů se
do jejich penzionu nehrnou, když o tomhle krásném místě nikdo neví.
Mládeži přístupný, 96 minut, vstupné 130 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.

