www.kinobrod.cz

úterý 9. 5. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

úterý 23. 5. – 19.30 hodin
100,-

KLIENT

(FRA 2016)

(FRA, IR 2015)

Mladá Američanka Maureen se živí jako osobní nákupčí
oblečení pro obletovanou mediální celebritu. Svůj volný
čas tráví v podivném opuštěném domě. Je Maureen opravdu schopná komunikovat s dušemi zemřelých? Duchařské
drama získalo na festivalu v Cannes Cenu za režii.
hrají: Kristen Stewart, David Bowles, Lars Eidinger a další
režie: Olivier Assayas | 105 min.

Mladý manželský herecký pár Emad a Rana právě zkouší hru Arthura Millera Smrt obchodního cestujícího, když
jsou vlivem okolností nuceni hledat nové bydlení. Nastěhují se do nového bytu, ale netuší, že skrývá děsivé tajemství, které v něm zanechala předchozí nájemkyně – prostitutka, a že jejich vztah bude podroben zásadní zkoušce...
hrají: Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi
režie: Asghar Farhadí | pro děti do 12 let nevhodné | 125 min.

PREMIÉROVÉ KINO

120,-

STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2
Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na
samé hranice kosmu, pokračuje! Strážci se musí naučit
držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla. Staří nepřátelé se stávají spojenci a na pomoc našim
superhrdinům přicházejí i další oblíbené postavy z rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel.
hrají: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista a další
režie: James Gunn | pro děti do 12 let nevhodné
film v českém znění | 136 min.

sobota 13. 5. – 15.00 hodin

železný Brod

DĚTSKÉ KINO

90,-

PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ:
VOLÁNÍ OCEÁNU

DOBRÉ KINO

90,-

RAW
(FRA, BEL 2016)
Justine pochází z vegetariánské rodiny. V šestnácti letech
odchází na veterinární školu, kterou studuje její starší sestra. Při jedné z epizod šikany je donucena poprvé v životě
pozřít syrové maso. Tato zkušenost ji od základů změní
a probudí v křehké dívce spící monstrum. Julia Ducournau
svým šťavnatým iniciačním dramatem sexuálního probuzení suverénně kráčí ve šlépějích mistra body hororů
Davida Cronenberga.
hrají: Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Nait Oufella
režie: Julia Ducournau | mládeži do 18 let nepřístupné
99 min.

pátek 5. 5. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

120,-

sobota 13. 5. – 19.00 hodin

(ČR, SR, POL 2017)

DOBRÉ KINO

sobota 6. 5. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

120,-

LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
(USA 2017)
Tři staří přátelé se dozvídají, že jejich zaměstnavatel hodlá propouštět a oni by tak měli přijít o své penze. Poté, co
se jeden z nich stane přímým svědkem přepadení banky,
se v zoufalé snaze platit účty a přežít kvůli svým blízkým
odhodlají riskovat všechno a také přepadnout banku, která je připravila o jejich peníze.
hrají: Alan Arkin, Michael Caine, Morgan Freeman a další
režie: Zach Braff | pro děti do 12 let nevhodné | 96 min.

úterý 9. 5. – 10.30 hodin
SENIORSKÉ KINO

60,-

MASARYK
(ČR, SR 2016)
Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí Jana Masaryka. Ten prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká
gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl
na zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho
otec Tomáš Garrigue.
hrají: Karel Roden, Oldřich Kaiser, Eva Herzigová a další
režie: Julius Ševčík | pro děti do 12 let nevhodné | 113 min.

120,-

Jubilejní večer bude pojatý jako retrospektivní výběr prezentujících, kteří diváky v předešlých čtyř a půl letech
výrazně oslovili. Těšit se můžete na poutavé prezentace
mj. z oblastí architektury a sklářství.
pořádají PechaKucha Team a Občanská beseda

úterý 16. 5. – 19.30 hodin

Tři mladé ženy a jejich dvě děti čekají během německé
okupace na návrat svých vězněných mužů a otců. Válkou
vynucenému rodinnému společenství mezitím obětavě
pomáhá rodinný přítel, lékař Jiří... První snímek z filmové trilogie Zahradnictví, kterou její tvůrci Jan Hřebejk
a Petr Jarchovský označují za své životní dílo.
hrají: Ondřej Sokol, Aňa Geislerová, Martin Finger a další
režie: Jan Hřebejk | 115 min.

100,-

PECHA KUCHA NIGHT VOL. 20

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

90,-

POSLEDNÍ RODINA

(esp, ra 2014)
Šest divokých historek spojuje téma drobných i větších
nespravedlností a křivd, kterým se člověk nemůže bránit,
nechce-li překročit hranice zákona či dobrých mravů.
Čeho je ale moc, toho je příliš. Nervy totiž můžou rupnout každému a pocity hněvu jsou stejně univerzální jako
uvolňující účinek smíchu, který se dostaví při každém
z šesti překvapivých rozuzlení... Černá komedie si podmanila diváky nejednoho festivalu!
hrají: Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Erica Rivas a další
režie: Damián Szifron | pro děti do 12 let nevhodné | 122 min.

pátek 26. 5. – 19.30 hodin
120,-

(gb, aus, usa 2017)
Když je ještě v Artušově dětství zavražděn jeho otec, zmocní se koruny Artušův strýc Vortigern. Artuš, oloupený
o následnické právo prvorozeného syna, vůbec netuší, kdo
ve skutečnosti je a vyrůstá v tvrdém prostředí městských
uliček. Když se mu ale podaří vytáhnout meč z kamene,
obrátí se mu život vzhůru nohama a musí vzít na vědomí
svůj skutečný původ.
hrají: Charlie Hunnam, Jude Law, Àstrid Bergès-Frisbey
režie: Guy Ritchie | pro děti do 12 let nevhodné | 126 min.

sobota 27. 5. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

110,-

PŘÍŠERKY POD HLADINOU
(ESP 2017)
Zemi zaplavily nekonečné oceány, celé lidstvo se odstěhovalo o dům dál a veškerý život na dokonale modré planetě
obstarávají roztodivní tvorové z hlubin. V jedné podmořské kolonii žijí chobotnička Deep, neurotická kreveta Alice
a nemotorný mořský ďas Evo. Jejich idylickému údolí teď
ale hrozí úplná zkáza, naprosto nepravděpodobná sestava
proto musí rychle povýšit na hrdiny a najít záchranu.
režie: Julio Soto Gurpide | film v českém znění | 92 min.

sobota 27. 5. – 19.30 hodin

(POL 2016)
Malíř Zdzisław Beksiński tráví své dny mezi čtyřmi zdmi
varšavského bytu. Navzdory socialistické šedi je jeho
vnitřní svět plný surreálních vizí, barev, vášně a perverzních fantazií. Píše se rok 1977 a život rodiny se točí kolem
syna, neurotického Tomka, jemuž neustálý boj s vnitřními démony znemožňuje normálně žít a přesto se stává
průkopníkem západní popkultury v Polsku... Strhující filmová kronika podle neuvěřitelného skutečného příběhu
prokleté rodiny slavného malíře.
hrají: Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Aleksandra Konieczna
režie: Jan P. Matuszyński | pro děti do 12 let nevhodné | 124 min.

pátek 19. 5. – 18.15 hodin
PŘEDNÁŠKA ČKA

Prof. PhDr. TOMÁŠ HALÍK, Th.D.:
Papež František – křesťanství
pro budoucnost?

Opět po roce zavítá už v předvečer Svatojanské pouti do Železného Brodu populární teolog a filosof, prof. Tomáš Halík.
Pořádá místní skupina ČKA Český ráj.

sobota 20. 5. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

50,-

KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI

Příběh malého tučňáka, připravujícího se na svou první
cestu k moři, nás zavádí do ledového království vzdálené
Antarktidy. Tak jako každý tučňák i náš hrdina naslouchá tajemnému volání, které ho vábí na dalekou pouť do
neznáma. V zásadních chvílích dospívání jsou mu oporou matka a moudrý otec, který díky svým zkušenostem
a autoritě dodává odvahu i dalším členům skupiny.
režie: Luc Jacquet | film v českém znění | 82 min.

PECHA KUCHA NIGHT
v předprodeji
na místě

STUDENTSKÉ KINO

PREMIÉROVÉ KINO

(FRA 2017)

úterý 2. 5. – 19.30 hodin

čtvrtek 25. 5. – 19.30 hodin

DIVOKÉ HISTORKY

(USA 2017)

05/2017

100,-

PERSONAL SHOPPER

pátek 12. 5. – 19.30 hodin

PROGRAM

DOBRÉ KINO

130,-

VETŘELEC: COVENANT
(USA 2017)
Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil v kultovní
sérii Vetřelec. Vetřelec: Covenant je novou kapitolou, ve
které posádka vesmírné lodi Covenant směřuje na vzdálenou planetu na druhé straně galaxie, která se zdá být
neobjeveným rájem. Ve skutečnosti ale skrývá nebezpečí,
které si nikdo z členů posádky nedokázal představit.
hrají: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup
režie: Ridley Scott | mládeži do 15 let nepřístupné | 122 min.

PREMIÉROVÉ KINO

120,-

PIRÁTI Z KARIBIKU:
SALAZAROVA POMSTA
(USA 2017)
V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství
se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou
nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána
Salazara, kterým se podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit o život každého
piráta – a zejména Jacka.
hrají: Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites a další
režie: Joachim Rønning, Espen Sandberg | 120 min.

úterý 30. 5. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

90,-

NOCTURAMA
(FRA 2016)
Ráno v Paříži. Několik mladých lidí z různých prostředí. Nezávisle na sobě začínají podivný balet v labyrintu
metra a ulicích hlavního města. Zdá se, že je vede nějaký
plán. Jejich pohyby jsou přesné, téměř nebezpečné. Stahují se k jednomu bodu – obchodnímu domu, právě ve
chvíli, kdy zavírá. Začíná noc... Kontroverzní, filmařsky
brilantní zpracování velmi citlivého tématu terorismu.
hrají: Vincent Rottiers, Finnegan Oldfield, Luis Rego a další
režie: Bertrand Bonello | pro děti do 12 let nevhodné | 130 min.

Podrobné informace o programu,
fotografie a zajímavé odkazy najdete
na www.kinobrod.cz.

