listopad 2018
pátek 2. listopadu v 19 hodin

film USA

VENOM

Akční dobrodružný film. Na filmová plátna přichází jedna z nejlepších a nejkomplexnějších comicsových postav společnosti Marvel. Novinář E. Brock se stává hostitelem
mimozemského symbionta Venoma. Brock se v rámci své práce novináře pokouší již po celé
roky odhalit veřejnosti skutečnou tvář známého vědce společnosti Life Foundation Carltona
Drakea (R. Ahmed) – jeho odhodlání se přerodilo v posedlost, která mu zlikvidovala kariéru
a zničila vztah s jeho přítelkyní Anne (M. Williams).
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 112 minut, vstupné 130 Kč

neděle 4. listopadu v 16 hodin

film Rusko

PRINCEZNA A DRÁČEK

Animovaný film. Když se princezna Barborka toulá tajnými komnatami hradu, nalezne
magickou knihu. Ta ji přenese do říše zázraků plné nových dobrodružství a zvláštních
stvoření. Barbora se spřátelí s roztomilým dráčkem, se kterým se vydává najít kouzelné
zrcadlo. Dík němu má šanci se spojit s dávno ztracenou maminkou…
Mládeži přístupný, dabováno, 75 minut, vstupné 110 Kč

neděle 4. listopadu v 19 hodin

JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE

film USA/Francie/V. Británie

Komedie. Johnnyho Englishe (R. Atkinson), penzionovaného tajného agenta, který se
na stará kolena stal učitelem, by do služeb vlasti za normálních okolností nepovolal ani
ten největší šílenec. Jenže jistý geniální počítačový hacker odhalil identitu všech aktivních
agentů britské tajné služby a premiérka (E. Thompson) rázem připomíná pověstného tonoucího, který by se rád chytnul i stébla. J. English je tím jediným, kdo může zemi zachránit.
Mládeži přístupný, dabováno, 88 minut, vstupné 130 Kč

středa 7. listopadu v 19 hodin

film ČR

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Komedie mimořádně divácky úspěšná. Charismatický cynik Karel Král (J. Langmajer),
na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný
způsob života utrží hned několik ran. Dostane výpověď, bývalá manželka a dcera ho opět
naštvou a na jeho místo je dosazena mladá šéfredaktorka Leona (T. Pauhofová). Karel vyřeší
problémy po chlapsku – společně s kamarádem Čestmírem (M. Hádek)…
Mládeži přístupný, 95 minut, vstupné 120 Kč

pátek 9. listopadu v 19 hodin

film USA

DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI

Thriller. Lisbeth Salanderová, kultovní postava a hlavní protagonistka slavné knižní série
Milénium Stiega Larssona, se vrátí na plátno jako „Dívka v pavoučí síti“ v první adaptaci
úspěšného bestselleru D. Lagercrantze. Držitelka Zlatého Glóbu C. Foy, hvězda seriálu
The Crown, hraje svéráznou ochránkyni práv v režii F. Alvareze, známého průlomovým
thrillerem Smrt ve tmě.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 111 minut, vstupné 120 Kč

neděle 11. listopadu v 16 hodin

KOZÍ POHÁDKA – DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
neděle 11. listopadu v 19 hodin

ZLATÝ PODRAZ

film ČR

film USA/V. Británie

Drama/životopisný/hudební. 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 130 Kč

Horor/ thriller. Jmenuje se Michael Myers, nosí bílou masku a v ruce nůž. Pokud ho
potkáte na Halloween, bude to asi poslední den vašeho života. Slavná hororová série
právě píše svou poslední kapitolu. Před 40 lety dokázala L. Strode (J. L. Curtis) přežít řádění
maskovaného zabijáka M. Myerse. Útok v ní však zanechal hluboké jizvy…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 106 minut, vstupné 110 Kč

neděle 18. listopadu v 16 hodin

film USA

GRINCH

Animovaná komedie pro všechny. Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší
všechno a všechny a ze všeho nejvíc Vánoce. Ty by nejradši zrušil. A ve filmu, který natočili
Padouši, co mají na svědomí Mimoně, se o to dokonce pokusí.
Mládeži přístupný, dabováno, 86 minut, vstupné děti 120 Kč/dospělí 140 Kč

neděle 18. listopadu v 19 hodin

film ČR

TEN, KDO TĚ MILOVAL

Komediálně laděná rodinná detektivka ze známého lázeňského města, z Karlových
Varů. Hlavním vypravěčem příběhu by sice správně měl být kpt. Kalina (P. Řezníček) –
neúplatný policista, milující manžel, skvělý otec a báječný syn, kdyby se ovšem hned
na začátku filmu nepřesunul při nehodě do metafyzické podoby. Jako duch se musí spokojit
s tím, že vyšetřování podivných okolností posledního případu přeberou jeho dvě děti a žena
Vanda (S. Norisová). Dále hrají H. Čermák, E. Holubová, L. Vaculík, V. Postránecký a další.
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 120 Kč

středa 21. listopadu v 19 hodin

film USA

PRVNÍ ČLOVĚK

Drama. Dramatický příběh letu Neila Armstronga na Měsíc mapuje oscarový režisér D.
Chazelle, který na oběžnou dráhu vyslal Ryana Goslinga. Před 50 lety se půl miliardy lidí
mačkalo u televize, aby v přímém přenosu sledovali přistání Apolla 11 na Měsíci.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 141 minut, vstupné 120 Kč

pátek 23. listopadu v 19 hodin

film USA

ZLÝ ČASY V EL ROYALE

Mysteriózní thriller. Hotel El Royale leží nedaleko jezera Tahoe a prochází skrz něj hranice
dvou amerických států – Nevady a Kalifornie. Hosté si tak mohou vybrat pokoj v různých
státech unie a porušovat zákony jednoho nebo druhého. Dnes je však již za zenitem.
Podezřelé je, když se v něm v jednom dni sejde pět hostů – kněz, soulová zpěvačka, dvě dívky
a někdo, kdo na první pohled vypadá jako obchodní zástupce. Podezřelý je i hotel El Royale…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 142 minut, vstupné 110 Kč

neděle 25. listopadu v 16 hodin

film ČR

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY

Loutková animace. Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak, navíc
když je zaskočí sněhová nadílka. Zimní radovánky Pata a Mata, to tu ještě nebylo! Jak si
poradí s vánoční výzdobou jejich nových domů a jaké vánoční dárky si nadělí?
Mládeži přístupný, 60 minut, vstupné 120 Kč

Mládeži od 12 let přístupný, 106 minut, vstupné 120 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY

film USA

HALLOWEEN

neděle 25. listopadu v 19 hodin

Romantický/drama. Příběh o lásce, přátelství a naději. Film začíná v roce 1938. Hlavní
linii snímku tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce Franty (F. Březina) k tanečnici
Michelle (P. Volny), s kterou se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu
v Ženevě. Michell je osudem pronásledovaná dívka, která prchla z vlasti před Stalinem
i Hitlerem. Jejich příběh vrcholí v roce 1951, kdy Evropu už na mnoho let rozdělila železná
opona. Hrají: F. Březina, Z. Piškula, P. Volny, J. Hartl, A. Mihulová, O. Malý.

středa 14. listopadu v 19 hodin

pátek 16. listopadu v 19 hodin

film ČR

NA STOJÁKA V KINĚ

Komedie. Zepředu i zezadu. Parta komiků natočila a teď ho uvádí na plátnech kin jediný
a nikdy neopakovaný speciální a úplně unikátní večer nabitý humorem. Vtipy, které jste
ještě neslyšeli, fóry připravené jen pro tuto příležitost, témata, která čekala na správný
moment… Hrají I. Pazderková, L. Pavlásek, K. Hynek, R. Nedvěd.
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 120 Kč

středa 28. listopadu v 19 hodin

CHVILKY

film ČR/Slovensko

Drama. Anežka (Jenovéfa Boková) je mladá žena, která si přeje, aby vztah s její rodinou
i partnery byl dobrý a klidný, a to i za tu cenu, že ona sama ustoupí a bude se vyhýbat
případným nedorozuměním, sporům. Neuvědomuje si ale, že onen pomyslný klid je jen
klidem před bouří, která musí dříve či později přijít. Příběh o vztazích a emocích.
Mládeži do 12 let nevhodný, 93 minut, vstupné 110 Kč

pátek 30. listopadu

KONCERT ONDŘEJ HAVELKA
A JEHO MELODY MAKERS

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.

