září 2019
neděle 1. září v 16 hodin

LVÍ KRÁL

film USA

Dobrodružný/rodinný. Snímek se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí panovník
všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu a připravuje se
na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni se z malého Simby radují.
Mládeži přístupný, dabováno, 118 minut, vstupné 100 Kč
neděle 1. září v 19 hodin
film USA

SRÁŽKA S LÁSKOU

Romantická komedie plná nekorektního humoru. Charlize Theron a Seth Rogen v ní excelují
jako nesourodý pár, kterému byste na první pohled moc šancí rozhodně nedali. Charlotte Fieldová je jednou z nejvlivnějších žen na světě. Chytrá, rafinovaná, vůdčí osobnost s obrovským
nadáním, která má vše pod kontrolou. Fred Flarsky je talentovaný novinář, hipster a potížista.
Nemají nic společného – kromě toho,že kdysi byla jeho platonickou láskou. Nečekaně na sebe
v dospělosti opět narazí…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 125 minut, vstupné 100 Kč
středa 4. září v 19 hodin
film USA

SLUNOVRAT

Drama/horor. Vztah Dani a Christiana už nestojí za nic. Možná to ale spraví výlet do severní
Skandinávie s partou kamarádů. V odlehlé vesničce odstřihnuté od okolního světa se tu jednou
za 90 let, na letní slunovrat, koná speciální slavnost. Mladí Američané si užívají bezstarostně
prázdninové veselí v místě, kde slunce nikdy nezapadá. Vše se ale zvrhne, když je vesničané
přizvou k rituálům.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 146 minut, vstupné 100 Kč
pátek 6. září v 19 hodin
film USA

KRVAVÁ NEVĚSTA

Horor/komedie. Mladá nevěsta má ženicha z bohaté, ale poněkud podivínské rodiny, která ctí
letitou a velice zvláštní svatební tradici. Každý nový člen si musí zahrát náhodně vylosovanou
hru. Tu však nemusí přežít…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 96 minut, vstupné 120 Kč
neděle 8. září v 16 hodin
film USA

TLAPKOVÁ PATROLA

Animovaný. Nejoblíbenější seriál míří do kin. Tlapková patrola má vždy správný směr a vždy
najde řešení. Ať se stane cokoliv, Ryder a tlapkový tým situaci zachrání. Tentokráte si psí parta
záchranářů bude muset poradit s nešťastnými tučňáky.
Mládeži přístupný, dabováno, 66 minut, vstupné 110 Kč
neděle 8. září v 19 hodin
film ČR

PŘES PRSTY

Komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk sice udělá
hodně chyb, ale přesto vždycky přijdou od života nové šance. Příběh filmu se odehrává na beach
volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (P. Hřebíčková) a Pavla (D. Nesvačilová) jsou
parťačky, které beach volejbalu obětují všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu
začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (V. Dyk) chce co nejdříve otěhotnět.
Mládeži do 12 let nevhodný, 101 minut, vstupné 130 Kč
středa 11. září v 19 hodin
film USA

PAVAROTTI

Dokument/životopisný. „Někteří zpěváci umí zpívat operu. Pavarotti BYL opera.“ Bono Vox, U2.
Rozmáchlý i intimní filmový pohled na život, práci a osobu operní legendy Luciana Pavarottiho.
Pavarotti přiblížil operu nejširšímu publiku, z chudého italského chlapce se stal v podstatě
mezinárodní rockovou hvězdou. Jeho životní příběh, který emocemi, zvraty a velkolepostí
sám o sobě připomíná operu, vypráví režisér Ron Howard, držitel Oscara za film Čistá duše.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 114 minut, vstupné 100 Kč
pátek 13. září v 19 hodin
film USA

MÁMA

Thriller. Když je vám sladkých „náct“ a cizí člověk vám nabídne, že můžete pařit v jeho
sklepě, měli byste si začít dávat pozor. Nic totiž není zadarmo, jak dokazuje oscarová Octavia
Spencer v temném thrilleru Máma. Pro partičku středoškoláků je klíčem k úspěšnému víkendu
přemluvení libovolného dospělého, aby koupil alkohol. Osamělá paní Sue Ann (O. Spencer) je
v tomhle směru přímo darem z nebes.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 100 minut, vstupné 90 Kč
neděle 15. září v 16 hodin

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

„O PEJSKOVI A KOČIČCE“

neděle 15. září v 19 hodin

ZLATOKOPKY

film USA

Komedie/drama/krimi. Ve filmu vede Ramona (Jennifer Lopez) tým protřelých striptérek,
které se rozhodnou svým klientům z Wall Street ukázat, zač je toho loket.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 110 minut, vstupné 100 Kč
středa 18. září v 19 hodin
film Velká Británie

PANSTVÍ DOWNTON

Drama. Panství Downton, jeden z nejslavnějších televizních seriálů moderní éry, dospěl
k velkolepé závěrečné kapitole, která se odehraje v kinech. Stejnojmenný film završuje často
neuvěřitelné osudy příslušníků starobylého rodu Crawleyů a jejich služebnictva.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 122 minut, vstupné 120 Kč
pátek 20. září v 19 hodin
film USA

RAMBO: POSLEDNÍ KREV

Akční. Zbývá ještě jedna bitva. Ještě jednou, naposled a osudově přichází do kin John Rambo
v podání Sylvestra Stalloneho. Pátým dílem „Rambo: Poslední krev“ uzavře svůj téměř čtyřicet
let dlouhý příběh legendární postavy akčního filmu. Po nelítostných bojích v džungli a poušti
ho uzavře tam, kde snímkem „První krev“ začal. Doma v Americe. Nakonec ho i tady dožene
minulost. Rambo bude nucen oprášit své schopnosti a vydat se na cestu krvavé pomsty.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 91 minut, vstupné 120 Kč
neděle 22. září v 16 hodin
film USA

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK

Animovaný/rodinný. Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím
bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však
Bonnie přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho
věrným kamarádům docela nový velký svět.
Mládeži přístupný, dabováno, 100 minut, vstupné 130 Kč
neděle 22. září v 19 hodin
film ČR

ROMÁN PRO POKROČILÉ

Komedie. Jaký je život rozvedených můžů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu,
lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku a sebevědomí? To vše se dozvíte v této
romanticky korektní komedii s Markem Vašutem, Jitkou Čvančarovou, Miroslavem Etzlerem
a Vandou Hybnerovou.
Mládeži do 12 let nepřístupný, 95 minut, vstupné 130 Kč
středa 25. září v 19 hodin
film Česko/Slovensko/Ukrajina

NABARVENÉ PTÁČE

Drama. Nadčasové poselství o putování a útrapách malého židovského chlapce za druhé
světové války. Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, posílají rodiče
desetiletého syna k tetě Martě na venkov. Teta však záhy nečekaně umírá. Chlapec se tak
musí vydat na cestu a protloukat se sám nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní
pravidla, předsudky a pověry. Třetí celovečerní film, pod kterým je Václav Marhoul podepsán
jako scenárista, režisér a producent.
Mládeži do 15 let nevhodný, titulky, 169 minut, vstupné 130 Kč
pátek 27. září v 19 hodin
film USA

TO KAPITOLA 2

Horor/mysteriózní/thriller. V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob, se do města
Derry vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly na místě, kde to všechno začalo. Uběhlo
dvacet sedm let. Nyní již dospělí přátelé se dávno rozešli a žijí vlastní životy. Mike, jediný, který
zůstal v jejich rodném městě, ale svolává ostatní členy klubu domů.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky,168 minut, vstupné 110 Kč
neděle 29. září v 16 hodin
film USA

ANGRY BIRDS VE FILMU 2

Animovaná rodinná komedie. Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět
ve při. Když se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího i Prasečího ostrova, spojí Rudohněv (alias Ruďák), Žluťas, Bombas, Orel Vazoun a Žluťasova sestra Stříbrnka síly s velevepřem
Leonardem, jeho asistentkou Courtney a vepřovým sádlem mazaným vynálezcem Garrym.
Mládeži přístupný, dabováno, 97 minut, vstupné 100 Kč
neděle 29. září v 19 hodin
film USA

DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU

Komedie/romance. Nová romantická komedie Woodyho Allena vypráví příběh vysokoškoláků
Gatsbyho (Timothée Chalamet) a Ashleigh (Elle Fanning), jejichž společný prosluněný víkend
v New Yorku rozhodně nepůjde podle plánu. Dešťové kapky jim připraví nečekaná setkání
a komická dobrodružství…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 92 minut, vstupné 120 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.

