září 2021
UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
středa 1. září v 19 hodin

film ČR

MATKY

Komedie v očekávání. Hvězdně obsazený film o tom, jaké to opravdu je
být v dnešní době mámou malých dětí a k tomu současně ženou, partnerkou a kamarádkou. Zkrátka, jak být matkou a nezbláznit se z toho. Hrají
mj. H. Vagnerová, P. Hřebíčková, J. Prachař, J. Langmajer
Mládeži od 12 let přístupný, 95 minut, vstupné 120 Kč

pátek 3. září v 19 hodin

středa 8. září v 19 hodin

film ČR

JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE…

Dokument-portrét. Po čtyřech desetiletích od smrti jedné z největších
legend českého divadla Jana Wericha vznikl jeho první velký filmový dokumentární portrét. Dokument přináší strhující životní příběh této herecké
legendy. Svobodné myšlení v nesvobodné společnosti přinášelo Werichovi
mnoho úskalí a tato myšlenka prochází celým filmem.
Mládeži přístupný, 105 minut, vstupné 90 Kč

film USA
pátek 10. září

ÚNIKOVÁ HRA:TURNAJ ŠAMPIÓNŮ

Psychologický thriller. Tentokrát se nic netušící skupina šesti lidí ocitne
uzamčená v další sérii únikových místností. Postupně odhalují, co je spojuje,
aby mohli zůstat na živu… a zjišťují, že tuto hru už jednou hráli.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 88 minut, vstupné 100 Kč

neděle 5. září v 16 hodin

film ČR

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT

Dobrodružný/rodinný o světě viděném očima toulavého psa Gumpa. O světě,
o kterém mnoho z nás moc neví. O tom, jak nás vidí zvířata a jak je ten náš
svět pro ně důležitý. V hl. rolích B. Polívka, E. Holubová, I. Chýlková, K. Roden
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 100 Kč

představení

KAFE U OSMAHYHO
neděle 12. září v 16 hodin

divadelní pohádka

LOTRANDO A ZUBEJDA
neděle 12. září v 19 hodin

film ČR

SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE

Komedie. Shoky a Morthy (Š. Kozub, J. Štáfek) jsou kamarádi od školních let
a zároveň youtubeři s našláplou kariérou. Morthyho však už jejich dětinské
pranky přestávají bavit, také díky vlivu jeho přítelkyně, ambiciózní influencerky Sáry. Když poslední video kluků sklidí na sítích vlnu kritiky, jejich kanál
přestane vydělávat …
Mládeži od 12 let přístupný, 103 minut, vstupné 100 Kč

středa 15.září v 19 hodin

film ČR

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

Komedie/drama natočené Patrikem Hartlem podle stejnojmenného knižního hitu. Čtyři kamarádi (M. Pechlát, D. Švehlík, H. Čermák a M. Hofmann)
vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi středního věku tím, že se
rozhodnou plnit odvážné úkoly.
Mládeži do 12 let nevhodný, 117 minut, vstupné 130 Kč

pátek 17. září v 19 hodin
neděle 5. září v 19 hodin

MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA

film ČR/Slovensko

Tragikomedie o muži, kterému se život převrátí ze dne na den, ale i vyprávěním o našich představách o životě a jak někdy mohou být mylné a zároveň
smutné i komické. V hl. rolích M. Krobot, O. Kaiser, T. Pauhofová, Z. Kronerová
Mládeži do 12 let nevhodný, 104 minut, vstupné 110 Kč

film USA

G. I. JOE: SNAKE EYES

Akční. G. I. Joe je označení tajné vojenské jednotky, která řeší úkoly, na něž
nikdo jiný nestačí. Muž přezdívaný Snake Eyes je její nejzáhadnější člen. Co
člověka přivede k tomu, že chce zasvětit svůj život fyzické likvidaci grázlů
všeho druhu? V případě muže přezdívaného Snake Eyes byla hlavní motivací
stará dobrá pomsta.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 121 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.

září 2021
UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
neděle 19. září v 16 hodin

film ČR/SK/Německo

MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA

Dobrodružný/rodinný. Film určený dětem a jejich rodičům ukáže nejen
zábavu a krásu letních táborů v přírodě, ale odhalí i skutečná tajemství lesů.
Když se totiž nedíváme, na každém kroku v nich ožívají lesní bytosti všelijakých
tvarů. „V lese je víc živo, než si myslíme. Pokud zakopnete o kořen nebo na
vás spadne šiška, není to náhoda a není to ani hravá veverka. Jsou to oni a
ukazují, kdo je v lese doma,“ říká režisér Petr Oukropec. Lidským hrdinou filmu
je městský kluk Martin s přezdívkou Mazel. Příroda ho moc nebere, má radši
svůj telefon a na trapnej tábor pod stan do lesa jede spíš z donucení. Právě
on ale objeví tajemné lesní bytosti a uzavře s nimi dohodu.
Mládeži přístupný, české znění, 85 minut, vstupné 100 Kč

neděle 19. září v 19 hodin

film ČR

JEDINĚ TEREZA

Romantická komedie pro všechny. Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším bodě. Co udělá zamilovaný člověk, aby ji zachránil? Úplně všechno.
Navzdory tomu, že ho čekají četné nástrahy, omyly a fatální nedorozumění.
Láska prostě bolí. Komedie. Hrají: I. Orozovič, V. Khek Kubařová, M. Ruml, D.
Matásek, L. Vlasáková, I. Janžurová, V. Kopta
Mládeži přístupný, 102 minut, vstupné 130 Kč

středa 22. září v 19 hodin

neděle 26. září v 16 hodin

film Peru/Nizozemsko

AINBO: HRDINKA PRALESA

Dobrodružný/rodinný. Celý život Ainbo se odehrává uprostřed amazonské
džungle a ona ji nade vše miluje. Jednoho dne však zjistí, že je její domov
ohrožen hamižnými těžaři, kteří začali kácet vzácné stromy. S pomocí svých
“andělů strážných,” roztomilého a legračního armandilla Dilla a obtloustlého
tapíra Vacyho se Ainbo vydává na záchrannou misi svého ráje. Podaří se jí
najít moudrou matku pralesa želvu Motelo Mamu a společně s ní zabránit
blížící se katastrofě?
Mládeži přístupný, dabováno, 85 minut, vstupné 110 Kč

neděle 26. září v 19 hodin

film ČR

ZBOŽŇOVANÝ

Komedie. Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (J. Bartoška) jde do
důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem a nyní se těší na zasloužený
odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka Olga (Z. Kronerová),
která se už nemůže dočkat, až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera
Zuzana, jejíž manželství s Karlem (J. Langmajer) se nedávno rozpadlo.
Mládeži do 12 let nevhodný, 99 minut, vstupné 130 Kč

film Německo/Belgie

BOŽE, TY SEŠ HAJZL

Komedie/drama. Co dělat, když zjistíte, že už vám v životě nezbývá tolik
času? Budete jako chudinka brečet v koutě a čekat na zázrak, anebo to nejlepší
z vašeho plánovaného života vměstnáte do těch posledních dní? Šestnáctiletá
Steffi má jasno. Navzdory vyděšeným rodičům a tlaku okolí, že by se měla jít
ihned léčit, na nic nečeká a udělá něco naprosto impulzivního, přestože vždycky
byla hodná holka. Nasedne do auta a tajně se vydá s cizím klukem Stevem na
cestu do Paříže za svou láskou.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 98 minut, vstupné 90 Kč

pátek 24. září v 19 hodin

film USA

ROZHNĚVANÝ MUŽ

Akční/thriller. Jaké tajemství skrývá nová posila bezpečnostní firmy? Kdo je
vlastně tajemný H. a jakou má minulost? Tohle bude pro Los Angeles dlouhá
noc...Mezinárodní úspěch – vizuální efekty v novém hollywoodském thrilleru
jsou dílem českého postprodukčního studia MagicLab.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 119 minut, vstupné 120 Kč
středa 29. září v 19 hodin

film ČR

CESTA DOMŮ

Komedie/drama. Tento snímek uzavírá trilogii filmů Tomáše Vorla a završuje
osudy všech stěžejních postav. Nechybí zde opět humor, ale tvůrci chtějí vzdát
hold životu na vsi, vesnickým tradicím a rodinnému sedlačení, soužití s přírodou a krajinou. Hrají B. Polívka, E. Holubová, T. Hanák a další
Mládeži do 12 let nevhodný, 92 minut, vstupné 120 Kč

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie
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