srpen 2021
OD 1. SRPNA DO 14. SRPNA NEPROMÍTÁME – DOVOLENÁ
neděle 15. srpna v 16 hodin

KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH

film USA

Dobrodružný/animovaný/rodinný. Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací
roztomilý a všemi oblíbený králičí lump Petr. Bea, Thomas a králíci jsou teď něco jako
rodina. Ale ať se Petr snaží sebevíc, stále má reputaci nenapravitelného rošťáka. A tak
králíček Petr vezme do zaječích do světa, kde mu jeho lumpárny nikdo nevyčítá. Když
se však jeho rodina rozhodne dát všechno v sázku, aby ho ve světě našla, musí se Petr
rozhodnout, jaký králíček chce vlastně být.

Mládeži přístupný, dabováno, 94 minut, vstupné děti 110 Kč/dospělí 130 Kč
neděle 15. srpna v 19 hodin

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

film ČR

Komedie/drama. Film natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik
Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi středního věku
tím, že se rozhodnou plnit odvážné úkoly. Prvním z nich bude svléknout se na veřejnosti
do naha . . . Hartl připravil hrdinům oproti románu několik změn, milovníky knihy tak čeká
pár překvapení. V hlavních rolích se představí M. Pechlát, D. Švehlík, H. Čermák a Karel
ponese tvář Martina Hofmanna.

neděle 22. srpna v 19 hodin

film ČR

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA

Komedie. V nové české komedii podle stejnojmenného knižního bestselleru Dominika
Landsmana se v hlavních rolích představí Jiří Mádl a Tereza Ramba. Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako chlap! Nataša
a Dominik se neplánovaně stanou rodiči.

Mládeži přístupný, 97 minut, vstupné 130 Kč
středa 25. srpna v 19 hodin

film ČR

VYŠEHRAD: SERYJÁL

Komedie. Tvůrci projektu Vyšehrad si váží všech fanoušků původního onlinového seriálu,
a tak se rozhodli jim zkrátit čas při čekání na jeho filmové pokračování. Letos v létě proto
přicházejí s unikátním projektem, v němž spojili všechny epizody původního internetového
seriálu a přidali nové scény z připravovaného filmu jako malou ochutnávku. Tím v atmosféře letních kin i znovuotevřených běžných kin navnadí své diváky na další pokračování
příběhu kultovního Laviho.

Mládeži do 15 let nepřístupný, 83 minut, vstupné 100 Kč

Mládeži do 12 let nevhodný, 117 minut, vstupné 140 Kč
středa 18. srpna v 19 hodin

RYCHLE A ZBĚSILE 9

film USA

Akční. Ani ten nejrychlejší řidič na světě nedokáže ujet před svou minulostí. Zjistí to i drsňák
Dominic Toretto, kterému osud přihrál do cesty nejzáludnějšího nepřítele. Vlastního bratra.
Režisér Justin Lin, který má zásadní podíl na úspěchu benzínem vonící ságy, natočil další nadupaný díl, který opět posouvá hranice možného, platným fyzikálním zákonům navzdory.

Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 145 minut, vstupné 120 Kč
pátek 20. srpna v 19 hodin

VOYAGERS – VESMÍRNÁ MISE

film USA

Dobrodružný/sci-fi/thriller. V roce 2063 Zemi sužují nemoci a sucho. Šanci na záchranu
lidstva vidí vědci v kolonizaci jedné vzdálené planety. Ze Země odstartuje raketa se speciální
misí. 30 chlapců a dívek, narozených ze zkumavky, bez rodin, je vychováváno v izolaci
vesmírné lodi a připravovaných na život ve vesmíru.
Pravidelnými dávkami speciální drogy jsou zbavováni veškerých emocí a pocitů.

Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 108 minut, vstupné 120 Kč

pátek 27. srpna v 19 hodin

film USA

BLACK WIDOW

Akční/dobrodružný. Scarlett Johansson alias Black Widow se po dekádě v Marvel
Cinematic Universe konečně dočkala svého prvního sólového dobrodružství, které však
bude úplně jiné, než jaké doposud poznala. Skupina velmi nebezpečných lidí odhalila její
už téměř zapomenutou minulost, a proto se musí vydat na cestu napříč celým světem,
zatímco je pronásledována Taskmasterem – neúprosným zabijákem, jehož jediný úkol je
zničit Black Widow.

Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 134 minut, vstupné 130 Kč
neděle 29. srpna v 16 hodin

DRAČÍ ZEMĚ

film Mauricius

Dobrodružný/animovaný. Doby, kdy lidé a draci žili společně v míru, jsou již dávnou
minulostí. Draci se skrývají ve vyhnanství a mají zakázáno létat. Jenže mladý stříbrný drak
Plamínek už má takového života dost. Chce poznávat svět a zažívat dobrodružství. Když
zjistí, že lidé chtějí zničit i jejich poslední domov, tajně se vydává na nebezpečnou výpravu,
aby svůj rod zachránil. Se svou nerozlučnou kamarádkou, lesním skřítkem Keckou, chtějí
najít pradávný domov draků, bájné místo zvané Lem nebes.

Mládeži přístupný, dabováno, 92 minut, vstupné 120 Kč
neděle 22. srpna v 16 hodin

RAYA A DRAK

film USA

Animovaný/rodinný. Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné nestvůry nazývané Druuni ohrožovaly zemi, draci se pro
záchranu svých lidských přátel obětovali. Nyní, o 500 let později, jsou tato monstra zpět
a osamělá válečnice Raya, se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby vystopovala
posledního draka a hrozivé Druuny zastavila jednou provždy. Během své cesty však zjistí,
že k záchraně světa nebude zapotřebí jen dračího kouzla, ale především i důvěry.

Mládeži přístupný, dabováno, 114 minut, vstupné 100 Kč

neděle 29. srpna v 19 hodin

VEČÍREK

film ČR

Komedie. Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Toto setkání by se pravděpodobně neslo v duchu lehkého škorpení a nostalgických vzpomínek, jenže místo dalšího
spolužáka zazvoní u dveří podomní prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamarádovi,
který už nikdy nedorazí. Účastníci večírku se za ním společně vydávají autobusem. Během
cesty se ukáže, že mluvit o skutečných pocitech je mnohem složitější, než se zdá. Hrají:
Jiří Langmajer, Tatiana Dyková, Karel Roden, Marek Taclík, Matěj Dadák, Marián Čekovský,
Nela Boudová, Miroslav Vladyka

Mládeži od 12 let přístupný, 90 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.

