
pátek 2. 6. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

LADY MACBETH (GB 2016)
Zdánlivě poklidný anglický venkov roku 1865. Katheri-
ne stojí před oltářem vedle Alexandera, svého budoucího 
manžela. Boris, bohatý majitel dolů, dvojici pozorně sle-
duje. Katherine totiž koupil pro svého syna spolu s malým 
pozemkem od jejího otce. Svatební noc však zůstane nen-
aplněna, Alexander novomanželce neudělá žádný fyzický 
návrh. Osamělá Katherine potkává Sebastiana, hezkého, 
silného a drsného nádeníka. Chvíle neodvratných střetů 
a výsledných tragédií se blíží...
hrají: Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton a další
režie: William Oldroyd | mládeži do 15 let nepřístupné | 89 min.

sobota 3. 6. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

ŠMOULOVÉ: 
ZAPOMENUTÁ VESNICE
(USA 2017) 

Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává společ-
ně se svými nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou  
a Silákem na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným 
lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli tajemnou, 
dávno ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému 
kouzelníkovi Gargamelovi. Na své dramatické cestě plné 
akce a nebezpečí jsou Šmoulové na stopě objevu největ-
šího tajemství šmoulí historie!
režie: Kelly Asbury | film v českém znění | 88 min.

sobota 3. 6. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

WONDER WOMAN (USA 2017)
Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princez-
na Amazonek Diana trénink, který z ní udělal neporazi-
telnou bojovnici. Vyrůstala v chráněném ostrovním ráji 
až do doby, kdy na jeho pobřeží havaroval americký pilot 
a vyprávěl jim o masivním konfliktu zuřícím v okolním 
světě. Diana opouští bezpečí domova s přesvědčením, že 
dokáže hrozbu zastavit, bojuje po boku mužů ve válce, 
která má ukončit všechny konflikty, objevuje plný poten-
ciál svých schopností… a svůj skutečný úděl.
hrají: Gal Gadot, Robin Wright, Chris Pine a další
režie: Patty Jenkins | pro děti do 12 let nevhodné
film v českém zněn | 141 min.

úterý 6. 6. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

SIBIŘSKÝ DENÍK 
(LOT, ČR, FIN 2016)
Stalinova Rudá armáda vtrhla do Lotyšska, rodinu novi-
nářky Melánie Vanagsové a další tisíce lidí bez mešká-
ní a slitování deportoval Sovětský svaz do vyhnanství 
na promrzlé Sibiři. Násilně odloučena od otce a manžela 
zde Melánija Vanagsová se svým synem strávila dlou-

hých šestnáct let živořením na tenké hranici mezi životem  
a smrtí. V příšerných podmínkách jako otrok se Melánija 
udržovala naživu jen pro svého syna a pro naději, kterou 
vkládala do dopisů manželovi. Podle skutečných událostí.
hrají: Sabine Timoteo, Edvíns Mekšs, Baiba Broka a další
režie: Viesturs Kairišs | pro děti do 12 let nevhodné | 120 min.

úterý 13. 6. – 10.30 hodin
SENIORSKÉ KINO 

ŠPUNTI NA VODĚ (ČR 2016)
Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu.  
Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra, povahou tak tro-
chu dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyra-
zit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za 
starých časů. Jenže od dob společných spanilých jízd se 
leccos změnilo. Třeba to, že Igor a David jsou ženatí a mají 
děti... Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové 
chtějí na vodu bez svých drahých poloviček.
hrají: Jiří Langmajer, Hynek Čermák, Pavel Liška a další
režie: Jiří Chlumský | 83 min.

úterý 13. 6. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

MINISTERSTVO LÁSKY
(HRV, ČR 2016)
Chorvatská vláda se potýká s finančními obtížemi a zou-
fale hledá neotřelé způsoby, jak ušetřit. Od války v deva-
desátých letech sice už uplynulo víc než dvacet let, ale 
přesto se vládní úřady náhle začaly zajímat o vdovy po 
padlých vojácích. Ty z nich, které se neprovdaly, ale navá-
zaly nový vztah, nesmí nadále pobírat vdovský důchod. 
Zavedení tohoto nepopulárního opatření si žádá celou 
novou instituci jménem Ministerstvo lásky, jež má za úkol 
shromažďovat informace o vdovách, které nový zákon 
porušují.
hrají: Stjepan Perić, Dražen Kühn, Olga Pakalović a další
režie: Pavo Marinković | 103 min.

pátek 16. 6. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

SMRTIHLAV (FRA, USA, GB 2017)
Do českých kin se chystá další zahraniční film s účastí 
hollywoodských hvězd, který se věnuje atentátu na Rein-
harda Heydricha. Ten vznikl na základě oceňované knihy 
HHhH Laurenta Bineta. Smrtihlav se od většiny přede-
šlých filmových zpracování s tímto tématem liší. Z výraz-
né části se totiž zaměřuje také na opačnou stranu bari-
kády – na samotného Heydricha. Ten zde není pouhým 
předmětem atentátu, ale důležitou aktivní postavou...
hrají: Jason Clarke, Rosamund Pike, Mia Wasikowska a další
režie: Cédric Jimenez | mládeži do 15 let nepřístupné
119 min.

sobota 17. 6. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

AUTA 3 (USA 2017) 
Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, 
že ho nová generace závodních aut poslala mimo závod-
ní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do hry mu může 
pomoci pouze mladá talentovaná trenérka Cruz Ramire-
zová, která by sama chtěla prorazit, a vzpomínky na báječ-
ného Doktora Hudsona Horneta. Slavný závoďák s číslem 
95 musí ve finále závodu o Zlatý píst všem dokázat, že 
nepatří do starého železa.
režie: Brian Fee | film v českém znění | 100 min.

sobota 17. 6. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

POBŘEŽNÍ HLÍDKA (USA 2017) 
Mitch je chlap jako hora se silným morálním kompasem 
a stoprocentním zápalem pro práci vodního záchranáře. 
Je to prostě naprostý opak Matta, bývalého olympioni-
ka, kterému sláva stoupla do hlavy. Ten místo bdění nad 
plážovými povaleči bez uzardění zírá do výstřihu nádher-
né, ale odtažité Summer. A na pláži se přitom začaly kupit 
problémy. Tu moře vyplaví pytlíček s drogami, tu mrtvo-
lu… A protože místní policie vše bohorovně přehlíží, vydá 
se parta plavčíků na trestnou výpravu.
hrají: Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario a další
režie: Seth Gordon | mládeži do 15 let nepřístupné | 119 min

úterý 20. 6. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

NA MLÉČNÉ DRÁZE 
(SRB, GB, USA, MEX 2016)  
Kosťa vozí uprostřed válečné zóny mléko na oslu cestou 
necestou. Při jedné ze zastávek se seznámí s okouzlující 
ženou, která se ukrývá uprostřed země nikoho před svým 

zlověstným nápadníkem. Stačí chvilka a oba k sobě zahoří 
téměř pohádkovou náklonností. Kusturica natočil emotiv-
ní romanci, která připomíná, proč v devadesátých letech 
patřil k hvězdám evropského filmu. Lovestory Na mléčné 
dráze je nostalgickým ohlédnutím po předminulé dekádě  
a okouzluje příběhem o lásce v době, která jí nepřeje.
hrají: Monica Bellucci, Emir Kusturica, Sergej Trifunović 
režie: Emir Kusturica | mládeži do 15 let nepřístupné 
125 min.

pátek 23. 6. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

MUMIE (USA 2017)
V Egyptě před dvěma tisíci lety se velmi ambiciózní prin-
cezna Ahmanet chystala na převzetí vlády v zemi po svém 
otci a pro naplnění svého cíle se neváhala spojit s tem-
nými sílami a provádět věci, z nichž tuhla krev v žilách. 
Potrestali ji mumifikací zaživa a pohřbili tak, aby ji nikdo 
nenašel. Jenže našel. O dva tisíce let později se v místě 
jejího věčného odpočinku ocitli dobrodruh Nick Morton 
a archeoložka Jenny Halsey, jejímž posláním je pronásle-
dování a odchyt těch nejnebezpečnějších monster...
hrají: Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis a další
režie: Alex Kurtzman | pro děti do 12 let nevhodné | 115 min.

sobota 24. 6. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

HOLKY NA TAHU (USA 2017) 
Pětice nejlepších kamarádek z vysoké školy uspořádá 
víkendové setkání po deseti letech v podobě divoké dám-
ské jízdy. Jejich nespoutané řádění ale nabere překvapivě 
zlověstný směr poté, co se jim nešťastnou náhodou poda-
ří zabít striptéra. Zatímco se v nastalém zmatku pokou-
šejí přijít na to, co si počnou, zažívají další a další bizarní 
příhody, které je v průběhu celé noci sblíží více než kdy 
předtím a pomohou jim zvládnout situace, ve kterých na 
podpoře přátel a kamarádů záleží nejvíce.
hrají: Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell a další
režie: Lucia Aniello | mládeži do 15 let nepřístupné | 97 min

úterý 27. 6. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA
(DEN 2016)
Když hledáte fajnové řemeslníky, Iba a Edwarda rozhod-
ně nevolejte. Jsou to totiž flákači a hochštapleři. I tako-
vé řemeslo má ale zlaté dno. Úspory na horší časy utě-
šeně narůstají, teď ještě vypořádat se s neuspokojivým 
manželským životem. Jenže rozvod stojí peníze. Spoustu 
peněz. A Ib s Edwardem nechtějí platit víc, než je nutné. 
Přichází spásná myšlenka. Na internetu seženete všech-
no. I ruského nájemného zabijáka. Vražda možná vyjde 
levněji než rozvod, ale manželky neradno podceňovat… 
Divoký tanec začíná!
hrají: Nicolas Bro, Ulrich Thomsen, Mia Lyhne a další
režie: Ole Bornedal | mládeži do 15 let nepřístupné | 90 min.

pátek 30. 6. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

JÁ, PADOUCH 3 (USA 2017)
Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal 
utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho 
vyhodili z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni jsou 
navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý. 
Nejmladší dcera Agnes touží po živém jednorožci, kte-
rý bude neuvěřitelně heboučký. A do toho všeho se Gru 
dozví, že má dvojče, které je mu k nerozeznání podobné. 
Až na ty vlasy.
režie: Kyle Balda, Pierre Coffin | film v českém znění | 96 min.
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Podrobné informace o programu, 
fotografie a zajímavé odkazy najdete 
na www.kinobrod.cz.

Přes prázdniny bude KC Kino Želez-
ný Brod tradičně odpočívat. Odpočí-
vejte i vy, naši milí diváci. Budeme se 
na vás těšit zase v září, kdy odstartu-
jeme již šestou digitální sezónu. 


