říjen 2018
středa 3. října v 19 hodin

SESTRA

film USA

Horor/mysteriózní/thriller. Zažij nejtemnějsí kapitolu ze světa filmu V zajetí
démonů. Tvůrce rekordně úspěšných hororů James Wan se ujal snímku, ve kterém se
vrací zlovolná síla v podobě démonické řádové sestry.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 98 minut, vstupné 110 Kč

pátek 5. října v 19 hodin

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
neděle 7. října v 16 hodin

BELLA A SEBASTIAN 3

film Francie

Rodinný film. Uběhly dva roky od posledního příběhu o přátelství mezi Bellou
a Sebastianem. Sebastian dospívá a z Belly se stává maminka tří roztomilých štěňátek.
Pierre a Angelina budou mít svatbu a sní o novém životě na jiném místě než v horách…
Mládeži přístupný, dabováno, 91 minut, vstupné 110 Kč

neděle 7. října v 19 hodin

LÁSKA BEZ BARIÉR

film Francie

Komedie. Jocelyn je úspěšný podnikatel, sukničkář a nenapravitelný lhář. Snaží se
svést mladou a krásnou Julii předstíráním, že je tělesně postižený. Ale ta mu představí
svou sestru Florence na invalidním vozíku, která o něj chce začít pečovat. Jeho srdce
zajásá…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 107 minut, vstupné 90 Kč

středa 10. října v 19 hodin

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

film ČR

Komedie. 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 130 Kč

pátek 12. října v 19 hodin

DOMESTIK

film ČR/Slovensko

Psychologický thriller. Každá posedlost má vedlejší účinky. V minimalistické studii
sledujeme rozpad těla, vztahu i mysli v působivém debutu A. Sedláka. Roman (J. Konvalinka) je vrcholový cyklista, který se zotavuje ze zranění. Spí dokonce v kyslíkovém
stanu v ložnici. To ale těžce nese jeho žena Šarlota (T. Hofová), která dlouho touží
po dítěti. S každou další nocí se vztah proměňuje.
Mládeži do 12 let nevhodný, 117 minut, vstupné 110 Kč

neděle 14. října v 16 hodin

VILÍK: RYCHLE A VESELE

film Malajsie

Animovaný. Malé autíčko Vilík má velký sen – chce se stát králem silnic ve svém
rodném městě Gasket City. Navíc je „až po duši“ zamilovaný do modelky Belly. Jenže
v cestě mu stojí její přítel Ben a také zlý náklaďák Kaiser, který Bellu unese.
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné 110 Kč

neděle 14. října v 19 hodin

ZRODILA SE HVĚZDA

film USA

Drama/romantický/hudební. Hvězda country J. Maine (B. Cooper, čtyřnásobný
držitel Oscara) objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally (S. Germanotta/Lady
Gaga). Když se oba vrhnou do vášnivého milostného vztahu, přiměje Jack Ally k vystupování v záři reflektorů a katapultuje ji tak ke slávě.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 136 minut, vstupné 130 Kč

středa 17. října v 19.30 hodin

VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE
Divadelní představení.

pátek 19. října v 19 hodin

film Austrálie

UPGRADE

Sci-fi thriller o chlapovi, který se nechal nepatrně vylepšit, aby mohl znovu stát
na vlastních nohou. Aby se mohl pomstít. Za pár let už nebudeme muset ani hnout
prstem, protože moderní technologie za nás všechno obstarají. Grey Trace (Logan
Marshall-Green) je pověstný tím, že dává přednost vlastním rukám. Jedna noc, která
mu obrátí život vzhůru nohama, však tenhle přístup rázně změní.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 100 minut, vstupné 100 Kč

neděle 21. října v 16 hodin

PLETENÉ POHÁDKY
Pohádka v podání oblíbeného Divadýlka KUBA.
Vstupné 50 Kč

neděle 21. října v 19 hodin

film Francie

SKORO SESTRY

Komedie. Máte se rády? Opravdu? Nebyl žádný důvod k tomu, aby se v životě potkaly… Až do dne, kdy po smrti jejich biologického otce, kterého nikdy nepoznaly,
společně zdědí překrásný byt v Paříži. Rozkošná Lauren se snaží proniknout do módního
prostředí, introvertní Olivia je posedlá záchranou cukrářství rodičů.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 93 minut, vstupné 100 Kč

středa 24. října v 19 hodin

film ČR

HOVORY S TGM

Drama. Toho dne na podzim roku 1928 jsou dva symboly československé demokracie
na vrcholu, stejně jako celé Československo. Jejich kniha, která vznikala celý rok, je
konečně hotová. Karel Čapek proto vyhledá v zámecké zahradě prezidenta Masaryka
a chce mu nabídnout část honoráře za knihu jejich hovorů, která vzniká k 10. výročí
stále mladé republiky. V hlavních rolích Jan Budař a Martin Huba.
Mládeži přístupný, 80 minut, vstupné 120 Kč

pátek 26. října v 19 hodin

film USA

TICHO PŘED BOUŘÍ

Thriller plný zvratů a vášní s Matthew McConaugheym a Anne Hathaway má předpoklad stát se mimořádným diváckým zážitkem. Ticho exotického ostrova, kde si hlavní
hrdina léčí životní rány, změní v bouři událostí a odhalených tajemství příjezd bývalé
ženy. Ta ho požádá, aby zabil jejího současného manžela. Oscarové herecké obsazení.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 106 minut, vstupné 120 Kč

neděle 28. října v 16 hodin

film ČR

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA

Pohádka. Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí
skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník, dvouhlavý dráček Čmoudík.
Jednou, když se děti chystají přespat v jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně
starou mapu. Čmoudík začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka.
Mládeži přístupný, 99 minut, vstupné 120 Kč

neděle 28. října v 19 hodin

VŠECHNO BUDE

film ČR/Slovinsko/Polsko/Slovensko

Road movie o klučičím přátelství, dobrodružství a velké svobodě. Příběh dvou kluků,
kterým ještě nebylo ani patnáct a kteří se společně vydávají v ukradeném autě na cestu
přes celou republiku. Cílem jejich útěku je pocit svobody a touha něco zažít. Režisér
O. Omerzu za film získal na MFF v Karlových Varech Cenu za nejlepší režii.
Mládeži do 12 let nevhodný, 85 minut, vstupné 100 Kč

středa 31. října v 19 hodin

BEZE STOP

film USA

Drama. Patnáctiletý Tom žije se svým otcem v lese na okraji Portlandu. Dobrovolná
izolace od tzv. normální společnosti jim umožňuje vytvořit si realitu čistých, civilizací nezkažených prostých radostí. Jednoho dne však o sobě okolní svět dává vědět
a konfrontace je nevyhnutelná.
Mládeži přístupný, titulky, 119 minut, vstupné 100 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.

