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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

středa 1. února v 19 hodin film USA

VE ZNAMENÍ BÝKA
Drama. Nemilosrdný portrét světoznámého rappera, který přestože se na první 
pohled topí v luxusu, těžce bojuje se samotou a depresemi a pomalu se propadá 
do spirály plné drog, prostitutek a alkoholu. Snaží se vší silou bojovat s vlastními 
démony, ale přestože vynakládá veškerou zbylou energii, nedaří se mu najít cestu 
ani ke své dcerce, kterou nadevše miluje.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 112 minut, vstupné 120 Kč

pátek 3. února v 19 hodin film USA

NĚKDO KLEPE NA DVEŘE
Thriller/horor. Rodinná dovolená v chaloupce utopené v lesích, daleko od veškeré 
civilizace, probíhala skvěle. Než se na jejich prahu objevili ti čtyři. Vypadají jako 
členové šílené náboženské sekty a snaží se nebohým dovolenkářům vysvětlit, že 
svět, jak ho znají, skončí, pokud ho právě oni nezachrání. Nechtějí po nich vlastně 
nic složitého. Stačí, aby se mezi nimi našel dobrovolník, který pro spásu planety 
ochotně udělá to, co by nikdo dobrovolně neudělal. Zní to šíleně, že jo?
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 102 minut, vstupné 140 Kč

neděle 5. února v 16 hodin film V. Británie/Německo

ÚŽASNÝ MAURIC
Animovaný. Ze světa úžasné Zeměplochy a z knihy Terryho Pratchetta přichází 
do kin originální hrdinové v animované komedii Úžasný Mauric. Mluvící a hodně 
vykutálený kocour Mauric se dá dohromady se skupinou inteligentních krys 
a s lidským klukem a vymyslí plán, jak v jednom nebohém městě přijít k penězům. 
V podzemí města se ale ukrývá tajemství a z Mauricovy perfektně nachystané 
finty se stane nečekané dobrodružství.
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné 130 Kč

neděle 5. února v 19 hodin film ČR

OSTROV
Komedie/dobrodružný/romantický. Film vypráví o  jedné katastrofální do-
volené, která pro dva rozhádané manžele skončí několikaměsíční robinsonádou 
na opuštěném tropickém ostrůvku. Pro záchranu a přežití jim pak nezbývá nic 
jiného, než si začít znovu naslouchat a najít k sobě cestu zpátky. Jejich příběh 
začíná v luxusním exotickém resortu, kde jsou Alice (J. Plodková) a Richard (J. 
Langmajer) konečně po letech na dovolené, jenže věci se zvrtnou.
Mládeži do 12 let nevhodný, 100 minut, vstupné 140 Kč

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

středa 8. února v 19 hodin film ČR

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Komedie o  jedné hodně bláznivé oslavě narozenin. Líba má každý rok jediné 
narozeninové přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě sešla celá rodina, což všichni 
vždy splnili. Tedy až do letošních narozenin.
Její syn Petr má na tenhle rok jiné plány, a tak před rodinou předstírá nemoc.
V hl. rolích E. Holubová, J. Dušek, V. Khek Kubařová, T. Klus, I. Orozovič.
Mládeži přístupný , 93 minut, vstupné 130 Kč

pátek 10. února v 19 hodin film USA

M3GAN
Sci-fi/horor/thriller. Panenka M3GAN je zázrak umělé inteligence, dokonale 
naprogramovaný stroj, který může být pro dítě tím nejlepším kamarádem, a co 
je možná ještě důležitější, dokonalým spojencem jeho rodičů. Jeho autorkou je 
Gemma (A. Williams), brilantní technička, která panenku vyvíjí pro přední hrač-
kářskou společnost. Když její sestra s manželem zahynou při autonehodě, vpadne 
do života Gemmy její osmiletá neteř Cady (V. McGraw), která bouračku přežila 
jen s pár škrábanci. Protože Gemma to s dětmi zoufale neumí a traumatizovaná 
Cady potřebuje nějaké povyražení a hlavně kamarády, stane se přímo ideálním 
testerem pro prototyp M3GAN.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 101 minut, vstupné 130 Kč

neděle 12. února v 16 hodin 

POHÁDKA O PRINCEZNĚ,  
KTERÁ RÁČKOVALA

neděle 12. února v 19 hodin film Francie

ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU
Rodinná komedie. Píše se rok 50 př. n. l. Proradný princ Deng Tsin Ruin právě 
nechal uvěznit čínskou císařovnu. Jeho jedinou touhou je ovládnutí říše. Princezna 
Sass-Yi prchá do Galie, kde požádá o pomoc udatné válečníky, Asterixe a Obelixe, 
kteří jsou díky svému kouzelnému lektvaru obdařeni nadlidskou silou. Naši dva 
nerozluční hrdinové se s princeznou vydávají na dobrodružnou výpravu za zá-
chranou císařovny i celé Číny…
Mládeži přístupný, dabováno, 100 minut, vstupné 130 Kč
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středa 15. února v 19 hodin film Itálie

OSM HOR
Drama. Pietro je chlapec z rušného italského města, Bruno je kluk ze zapome-
nuté alpské vesnice. Jeden se každé léto vrací do hor s rodiči, druhý kopce nikdy 
neopouští. Sdílí lásku k majestátním vrcholům, složitý vztah k vlastním otcům 
a časem i husté plnovousy. Tak jako příroda roste, usychá a znovu vzkvétá, mění 
se i  jejich přátelství. Ztráta v Pietrově životě ho po mnoha letech zavede zpět 
na venkov a opětovné setkání s Brunem změní jeho pohled na svět.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 147 minut, vstupné 120 Kč

pátek 17. února v 19 hodin film USA

V ZAJETÍ MYSLI
Thriller. Město terorizuje sériový vrah a  policie je bezmocná. Požádají proto 
o  pomoc uvězněného sériového vraha, kterého všichni znají pod přezdívkou 
„Umělec“. Brilantní mysl jim pomáhá se přiblížit k psychice vraha… V hl. roli 
J. Malkovich – pětinásobný držitel Oscara.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 97 minut, vstupné 120  Kč

neděle 19. února v 16 hodin film USA/Španělsko

MUMIE
Rodinný/animovaný/dobrodružný. Ve filmu se vypravíme do Egypta, kde se 
v útrobách země nachází 3 tisíce let staré město mumií. Z císařského pověření se 
princezna Nefer musí provdat za Thuta, ale ani jednomu se do toho nechce. Nefer 
touží po svobodě a Thut je alergický na závazky. Přání bohů je však nevyhnutelné 
a Thut si bude muset vzít Nefer za pouhých sedm dní a přinést na svatbu starobylý 
prsten věnovaný faraonem…
Mládeži přístupný, dabováno, 89 minut, vstupné 130 Kč

neděle 19. února v 19 hodin film USA

MUŽ JMÉNEM OTTO
Komedie/drama. Předlohou je celosvětový knižní bestseller Muž jménem Ove, 
vypráví příběh mrzouta Otta Andresona (T. Hanks), který po ztrátě manželky ztratí 
smysl života. Otto je připraven všechno ukončit, ale plány mu naruší mladá živá 
rodina, která se nastěhuje do sousedního domu. Otto se tak seznámí s Marisol, 
která ho vyzve vidět věci jinak, a vznikne tak neočekávané přátelství, které mu 
změní život.
Mládeži přístupný , titulky, 126 minut, vstupné 130 Kč

středa 22. února v 19 hodin film Rakousko

KORZET
Drama. Císařovna Sissi je módní ikonou a ztělesněním mladistvé krásy. Píše se rok 
1877 a blíží se její 40. narozeniny, spoutaná svým postavením i nevybíravou kriti-
kou okolí však nemá velké důvody k oslavám. Chce si zachovat mladistvý vzhled, 
a tak uzavírá své tělo do stále pevnějšího korzetu. Jaký by ale mohla žít život, 
kdyby se oprostila od konvencí a pedantského drobnohledu vídeňského dvora?
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 113 minut, vstupné 120 Kč

pátek 24. února v 19 hodin film USA

MEDVĚD NA KOKSU
Komedie/thriller. Pašeráci drog, policisté, turisti, záškoláci, starostlivá matka 
jednoho z nich a hlavně medvěd k prasknutí nacpaný kokainem jsou hrdiny lehce 
šílené černé komedie Medvěd na koksu, která se inspirovala skutečnými událostmi. 
Což je skutečně šokující.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 95 minut, vstupné 140 Kč

neděle 26. února v 16 hodin film ČR

DĚTI NAGANA
Rodinný/dobrodružný film inspirovaný památným vítězstvím českých hokejistů 
na olympiádě v Naganu. Hynek Čermák v něm vede partu kluků do důležitého 
hokejového zápasu s tenisákem na plácku proti rivalům z vedlejší vesnice. Hrát 
se bude o vítězství, o respekt a taky o první pusu a o srdce nejlepší holky ze třídy. 
22. února je to 25 let od slavného a zlatého naganského finále. Jedenáctiletý 
Dominik je u vytržení, když na turnaji století v Naganu naši poráží Kanadu a míří 
do zápasu o zlato.
Mládeži přístupný, 98 minut, vstupné 140 Kč

neděle 26. února v 19 hodin film V. Británie

LÁSKA PODLE PLÁNU
Komedie/romantický. L. James, E. Thompson a domluvená svatba. Láska jako 
romantický výbuch citů nebo pragmatická otázka rozumu? Hlavní aktérky ukáží 
v této romantické komedii oba přístupy. Zatímco Zoe se při hledání lásky ocitá 
v pasti seznamovacích aplikací, její kamarád z dětství se vydá cestou předem do-
mluvené svatby. Komedie od producentů extrémně populárních snímků s Bridget 
Jones nebo klasiky Láska nebeská.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 108 minut, vstupné 130 Kč




