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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

neděle 2. října v 16 hodin  film Francie

PRINCEZNA REBELKA
Animované dobrodružství z  jednoho království, kde se malá uličnice a  rebelka 
začne vydávat za princeznu. Přepych na hradě si ale dlouho neužívá, protože vyráží 
na dobrodružnou cestu za záchranou korunního prince. Pro filmové dobrodružství 
a lumpárny princezny rebelky jsou prázdniny tou nejlepší dobou.
Mládeži přístupný, dabováno, 89 minut, vstupné 120 Kč

neděle 2. října v 19 hodin film ČR/Slovensko

BUKO
Komedie/drama. Buko je kůň. A taky je to „dar z nebes“, který vypadá jako špatný 
vtip, protože jeho nová majitelka se koní bojí. Film Alice Nellis vypráví o tom, že štěstí 
přeje připraveným a taky těm, kteří se svému strachu dokážou postavit.
Mládeži přístupný, 112 minut, vstupné 140 Kč

středa 5. října v 19 hodin  film Švédsko

JÁ JSEM ZLATAN
Drama. Zlatan Ibrahimović se narodil ve Švédsku a pochází z  rodiny balkánských 
přistěhovalců. Přestože jeho dětství bylo velmi těžké, stal se jedním z nejúspěšnějších 
švédských fotbalistů. Aby dosáhl vysněných úspěchů, musel ale Zlatan čelit mnohým 
výzvám jak na fotbalovém hřišti, tak v osobním životě. Film ukazuje důležité životní 
milníky v kariéře světoznámého fotbalisty od jeho začátků ve Švédsku přes Ajax až 
po italské úspěchy. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 100 minut, vstupné 120 Kč

pátek 7. října v 19 hodin film USA

AVATAR
Akční/dobrodružný/fantasy. Obnovená premiéra. Oscarový režisér James Cameron 
začal pracovat na tomto unikátním 3D projektu před mnoha lety, kdy většinu jeho 
vizí ještě nebylo možno díky nedostatečně vyvinuté digitální animaci vytvořit. Cesta 
do  fantastického světa planety Pandora čekala na  svou filmovou premiéru téměř 
10 let! Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět 
střetu dvou naprosto odlišných civilizací.
Mládeži přístupný, dabováno, 166 minut, vstupné 150 Kč

neděle 9. října v 16 hodin 

PETRANA – PRAŠTĚNÁ ČARODEJNICE
DIVADLO PRO DĚTI

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

neděle 9. října v 19 hodin film V. Británie

PANÍ HARRISOVÁ JEDE DO PAŘÍŽE
Komedie. Ada Harrisová žije velmi poklidným životem v  poválečném Londýně. 
Na živobytí si vydělává úklidem domácností bohatých sousedů, občas zaskočí s přáteli 
do hospůdky, večer zavzpomíná na padlého manžela a víc už toho od života vlastně 
nechce. Kromě šatů od proslulého francouzského návrháře Christiana Diora. Nedosa-
žitelný sen má denně před očima v šatní skříni jednoho z domů, ve kterém uklízí…
Mládeži přístupný, titulky, 116 minut, vstupné 140 Kč

středa 12. října v 19 hodin film ČR

JAN ŽIŽKA
Životopisný/historický/drama. Film vypráví o  zrodu nejslavnějšího vojevůdce 
českých zemí. Na konci 14. století jsou Země Koruny české zmítány tyranií a násilím. 
Jan Žižka a skupina jeho žoldnéřů jsou najati na ochranu králova zástupce. Jan prokáže 
skvělé strategické a bojové schopnosti. Následně je pověřen službou pro samotného 
krále Václava IV.
Mládeži do 12 let nevhodný, 125 minut, vstupné 130 Kč

pátek 14. října v 19 hodin film ČR

BANGER
Drama/komedie. Život nejde nalajnovat. Příběh jedné páteční noci a zběsilá jízda 
plná drog a rapu ve filmu režiséra Adama Sedláka. Adam Mišík v něm prodává kokain, 
chce ale prorazit jako muzikant a udělat BANGER. Díky své atmosféře, nekompromis-
nímu a originálnímu stylu i nečekanému humoru se tento film stal jednou z událostí 
festivalu v Karlových Varech, kde sklidil nadšené ohlasy kritiků i diváků. Hrají A. Mišík, 
M. Bendig, J. Révai
Mládeži od 15 let přístupný, 105 minut, vstupné 120 Kč
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neděle 16. října v 16 hodin film ČR

CIRKUS MAXIMUM
Rodinná komedie. Cirkusový život není jen tvrdá práce, ale i  svérázný svět lidí, 
kteří mají rádi legraci a obětují se pro úspěch v manéži. Film Cirkus Maximum chce 
divákům zprostředkovat výlet do tohoto světa s pořádnou porcí zábavy. Vhodnou jak 
pro děti s rodiči, tak pro rodiče s dětmi… Film je založen na příběhu rozporu dvou 
bratrů a jejich otce. Hrají: O. Kaiser, J. Přeučil, R. Fiala, B. Mottlová
Mládeži přístupný, 97 minut, vstupné 130 Kč

neděle 16. října v 19 hodin film USA/Austrálie

TŘI TISÍCE LET TOUHY
Fantasy/drama. Idris Elba jako kouzelný džin vypráví příběhy touhy napříč historií 
a samozřejmě nabízí splnění tří přání. Film kombinuje fantasy s prostředím Orientu 
a režisér George Miller nabídne divákům svou vlastní obdobu Pohádek tisíce a jedné 
noci plnou nespoutané fantazie a odvahy.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 108 minut, vstupné 120 Kč

středa 19. října v 19 hodin film V. Británie/USA/Japonsko

MINAMATA
Drama. William Eugene Smith (J. Depp) se proslavil jako jeden z nejuznávanějších 
fotoreportérů 2. sv. války. Na začátku 70. let ale žije samotářsky, odloučený od spo-
lečnosti a  rezignující na  svou kariéru. Změna nastane, když jej redaktor slavného 
časopisu Life Robert Hayes (Bill Nighy) tajně vyšle do japonského rybářského města 
Minamata. Zdraví a život jeho obyvatel a především dětí je zde totiž po desetiletí 
ohrožováno jedovatou rtutí…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 115 minut, vstupné 130 Kč

pátek 21. října v 19 hodin film USA

HALLOWEEN KONČÍ
Horor. Přes čtyřicet let se Michael Myers, pracovitý zabiják s bílou maskou, marně 
snaží připravit o život Laurie Strode (Jamie Lee Curtis). Navzdory tomu, že výčet jeho 
obětí připomíná telefonní seznam, Laurie se vždycky podařilo vyklouznout. Z  role 
bezbranné čekatelky na  smrt se navíc během let transformovala v  neohroženou 
bojovnici, která ví, že nejlepší obranou je útok.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 111 minut, vstupné 140 Kč

neděle 23. října v 16 hodin film ČR/Belgie/SR

CESTA DO TVOJZEMÍ
Animovaný. Daleko za  hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie – 
Tvojzemí. Opice a krkavci tu mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se procházejí 
neskutečné stroje, které fungují v dokonalém souladu s přírodou. Desetiletý Riki uteče 
do Tvojzemí ze svého domova ve skutečném světě, protože zachytí signál vysílaný 

tajemným zářivým kamínkem. Tento kamenný zdroj velké síly, který chce každý získat, 
se ukryje v Rikiho srdci. S kým může Riki sdílet toto tajemství?
Mládeži přístupný, česká verze, 85 minut, vstupné 100 Kč

neděle 23. října v 19 hodin film ČR

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
Vztahová komedie režiséra M. Šmídmajera. Středobodem příběhu jsou tři kamarád-
ky, tři osudy. Krásná Alex (Hana Vagnerová), sympatická Marta (Tereza Krippnerová) 
a svéhlavá Irena (Betka Staňková). Tři naprosto jiné příběhy a jiný pohled na život.
Mládeži do 12 let nevhodný, 105 minut, vstupné 130 Kč

středa 26. října v 19 hodin film ČR

SPOLU
Drama. Láska neznamená oběť. Příběh matky a jejích dvou dospělých dětí, z nichž 
jedno trpí autismem a  potřebuje péči, zatímco druhé trpí celý život nedostatkem 
pozornosti. V hlavních rolích Veronika Žilková, Štěpán Kozub a Kamila Janovičová. Film 
vznikl podle úspěšné divadelní hry Fabio Marry, jenž se objeví i v jedné z menších rolí. 
Mládeži přístupný, 118 minut, vstupné 120 Kč

pátek 28. října v 19 hodin film USA

ÚSMĚV
Horor. Když se někdo směje od ucha k uchu, nenapadne vás, že by se už za pár vteřin 
mohl přímo před vašima očima zabít. Horor Úsměv dokazuje, že i jedna z nejkrásnějších 
lidských emocí může někdy být děsivě znepokojivá.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 117 minut, vstupné 140 Kč

neděle 30. října v 16 hodin film ČR

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka. Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, 
trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá 
pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. 
A po letech… Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou 
princeznu Johanku. Natočeno podle nejúspěšnější pohádky desetiletí s chytlavými 
písničkami V. N. Bárty.
Mládeži přístupný, 100 minut, vstupné 100 Kč

neděle 30. října v 19 hodin film Francie

ZAMĚSTNANEC MĚSÍCE
Komedie. Vincent chtěl být celý život státním úředníkem, aby mohl naplno využívat 
výhody pohodlného úřednického života. Ke všemu ještě nemůže podle zákoníku práce 
dostat výpověď, takže má teplé místečko až do důchodu. Jednoho dne se ale jeho 
život obrátí vzhůru nohama: vláda odhlasovala obrovský plán úspor a Vincentovi se 
nad hlavou objeví mrak strachu z nezaměstnanosti.
Mládeži od 12 let přístupný, dabováno, 83 minut, vstupné 120 Kč


