
ú

pátek 1. 12. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

7 ŽIVOTŮ (usa, gb 2017)
Přelidněný svět roku 2073 se řídí drastickým zákonem 
jednoho dítěte na rodinu. Pokud úřady objeví přestupek, 
mladší sourozenec je nesmlouvavě odebrán. V jednom 
bytě se ale už třicet let skrývá a žije sedm sester. Vypa-
dají stejně, přesto je každá jiná a každá je svá. Všechny 
dohromady pak mají jednu identitu pro pohyb venku, kde 
vystupují jako jedna osoba a žijí jeden společný oficiální 
život. Dokud jedna z nich nezmizí.
hrají: Noomi Rapace, Willem Dafoe, Glenn Close a další
režie: Tommy Wirkola | pro děti do 12 let nevhodné | 123 min.

sobota 2. 12. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

PaDDINgTON 2 (gb, fra 2017)
Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou 
Brownových v Londýně a je oblíbeným členem místní 
komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek ke 100. naro- 
zeninám své tety Lucy, začne pracovat. Cesta za dobro-
družstvím začne, když je tento dárek ukraden...
hrají: Ben Whishaw, Hugh Grant, Brendan Gleeson a další
režie: Paul King  | 103 min. 

sobota 2. 12. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

HrÁČI sE sMrTÍ (usa 2017) 
V mysteriózním thrilleru se skupina studentů medicíny snaží 
získat odpověď na otázku, zda existuje život po smrti. Opa-
kovaně se proto dostávají do stavu klinické smrti, avšak 
stále nebezpečnější experimenty si na každém z nich 
vybírají svou daň…
hrají: Nina Dobrev, Ellen Page, Kiefer Sutherland a další
režie: Niels Arden Oplev | pro děti do 12 let nevhodné | 110 min.

úterý 5. 12. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

sbOHEM DĚCÁKu (Čr 2017)
Téměř celé své dětství vyrůstali v ústavu. Nemají domov, 
nemají rodinu, netuší, kde budou bydlet a jak si budou 
vydělávat. Lukáš chce být slavný hip hoper, Simona plánu-
je jít na operaci změny pohlaví, Jarda by chtěl mít velkou 
rodinu. Dokumentární film sleduje časosběrnou metodou 
příběhy tří dětí, které opustily „děcák“ a staví se na vlastní 
nohy. Jak se sotva plnoletý člověk bez zkušenosti života  
v rodině dokáže zařadit do společnosti?
režie: Hana Ludvíková Muchová | pro děti do 12 let nevhodné 
92 min.

pátek 8. 12. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

KVarTETO (Čr 2017) 
Stejně jako usedá rodina zas a znovu u jednoho stolu, schá-
zejí se členové kvarteta vždy u dalšího koncertu. Poněkud 
nesourodá čtveřice zažívá na cestě za svou nejsvobodněj-
ší skladbou řadu humorných situací, ale i nedorozumě-
ní. Mezi hlavními hrdiny dochází k neustálým zádrhelům  

a lehce bizarním situacím, až konečně jeden neplánova-
ný večírek přinese jistou katarzi i radost a s ní vytoužený 
pocit štěstí.
hrají: Barbora Poláková, Jaroslav Plesl, Lukáš Melník a další
režie: Miroslav Krobot | 93 min.

sobota 9. 12. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

PaDDINgTON 2 (gb, fra 2017)
Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou 
Brownových v Londýně. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek 
ke 100. narozeninám své tety Lucy, začne pracovat. Cesta 
za dobrodružstvím začne, když je tento dárek ukraden...
hrají: Ben Whishaw, Hugh Grant, Brendan Gleeson a další
režie: Paul King  | 103 min. 

sobota 9. 12. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

Na sHLEDaNOu TaM NaHOŘE 
(fra 2017)
Listopad 1918. Do konce světové války zbývá jen pár dní. 
Albert skončí po výbuchu zasypaný v zákopu, Édouard ho 
vyhrabe a zachrání. Hned nato jej ale zasáhne střepina 
granátu a on přijde o kus obličeje. Toto znetvoření ovliv-
ní životní příběh obou vojáků i po demobilizaci. Albert 
se stane Édouardovým pečovatelem a jeho hlavní staros-
tí je, kde pro znetvořeného přítele sežene další morfium. 
Édouard proto vymyslí monumentální podvod... 
 hrají: Albert Dupontel, Laurent Lafitte, Nahuel Pérez Biscayart
režie: Albert Dupontel | pro děti do 12 let nevhodné | 117 min.

úterý 12. 12. – 10.30 hodin
SENIORSKÉ KINO 

ZaHraDNICTVÍ: DEZErTÉr 

(Čr, sr, POL 2017)  
Druhá kapitola trilogie se odehrává na pozadí převratných 
událostí v letech 1947-1953. Hlavní roli zde hraje majitel 
noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy 
Otto Bock a jeho rodina, kterou zde zaměstnává. Podnik 
je smyslem a naplněním jeho života, po všech válečných 
útrapách se sem vrací jako uznávaný šéf se svou manžel-
kou Elou a jejími sestrami. Přichází však únor 1948...
hrají: Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková a další
režie: Jan Hřebejk | 115 min.

úterý 12. 12. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

rOCK´N rOLL (fra 2017) 
Herec Guillaume Canet žije pohádkový život. Má všech-
no, o čem mohou muži pouze snít. A potom, přímo během 
natáčení, mu jeho dvacetiletá herecká kolegyně suše 
oznámí, „že už nejede rock´ń roll“. A další uzemňovačky 
přijdou vzápětí.... Guillaume si umíní, že se musí radi-
kálně změnit. Hned. Proměna ale zachází tak daleko, jak 
nikdo z přítomných nečekal.
hrají: Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche 
režie: Guillaume Canet | 123 min.

pátek 15. 12. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

TÁTa JE DOMa 2 (usa 2017) 
Z testosteronem nabitého Dustyho a bačkorovitého pac-
kala Brada jsou teď kámoši. Dokonce se rozhodnou, že 
letošní Vánoce stráví všichni pohromadě jako jedna vel-
ká šťastná rodina, i s oběma manželkami a všemi svými 
i vyženěnými potomky. Plán dostane zásadní trhliny ve 
chvíli, kdy se na svátky pozvou jejich otcové. Brzy totiž 
bude jasné „po kom to ty děti mají“!
hrají: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Mel Gibson a další
režie: Sean Anders | 100 min.

sobota 16. 12. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

PŘÁNÍ K MÁNÍ (Čr 2017) 
Laskavý, hravý a humorný příběh o trampotách kluka Alber-
ta se odehrává v rozzářeném předvánočním lázeňském 
městě. Albert je zoufale zamilovaný do sestry svého kama-
ráda. Díky dobrému skutku získá od kouzelného dědečka 
jedno přání, a s ním přichází zapeklitá otázka – jak s ním 
co nejlépe naložit? Leckdo mu ho chce vyfouknout pro sebe  
a on sám ho nechce promarnit. Začíná cesta za poznáním  
a velkým rozhodnutím...  
hrají: Jitka Čadek Čvančarová, Martin Myšička, Vítězslav Jandák
režie: Vít Karas  | 106 min.

sobota 16. 12. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

MaTKY Na TaHu O VÁNOCÍCH 
(usa 2017)
Amy, Carla a Kiki celý rok tvrdě pracují na tom, aby jejich 
rodiny žily v pohodlí a v pohodě. Opravdu se snaží, perou, 
vaří, uklízejí. A když přijdou Vánoce, své úsilí ještě zná-

sobí. Od listopadu až do ledna skutečně makají na plné 
obrátky na tom, aby nekrásnější svátky v roce byly pro 
celou rodinu opravdu jedinečné. Ale jak dlouho se tohle 
tempo dá vydržet? 
hrají: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn a další
režie: Jon Lucas, Scott Moore | pro děti do 12 let nevhodné 
116 min.

úterý 19. 12. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

THELMa (NOr 2017)
Křehká Thelma právě nastoupila na vysokou školu. I přes 
urputnou snahu jejích rodičů kontrolovat každý její krok 
poprvé zakouší nezávislost a vír studentského života. 
Když se však zamiluje do krásné spolužačky Anji, začnou 
se v jejím okolí dít nevysvětlitelné a děsivé události  
a Thelma s hrůzou zjišťuje, že jejich příčinou je možná 
ona samotná.
hrají: Eili Harboe, Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen a další
režie: Joachim Trier | pro děti do 12 let nevhodné | 116 min.

pátek 22. 12. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

NÁDECH PrO LÁsKu (gb 2017)
Robin Cavendish a jeho manželka Diana jsou okouzlující 
mladý pár. Oba milují cestování a dobrodružství. Během 
pobytu v Keni ale Robin ochrne a prognózy lékařů nejsou 
příliš optimistické. Láska mladých manželů je ale mno-
hem silnější než nepřízeň osudu. Rozhodnou se nepřeží-
vat, ale žít naplno s každým nádechem. Začnou cestovat 
po světě a jejich odvaha, humor a vášeň mění životy dal-
ším lidem.
hrají: Andrew Garfield, Claire Foy, Diana Rigg a další
režie: Andy Serkis | pro děti do 12 let nevhodné | 117 min. 

sobota 23. 12. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

PŘÁNÍ K MÁNÍ (Čr 2017) 
Laskavý, hravý a humorný příběh o trampotách kluka 
Alberta se odehrává v rozzářeném předvánočním lázeň-
ském městě. 
 hrají: Jitka Čadek Čvančarová, Martin Myšička, Vítězslav Jandák
režie: Vít Karas |  106 min.

pátek 29. 12. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

sTar Wars: POsLEDNÍ Z JEDIŮ 
(usa 2017) 
Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od studia Lucasfilm 
pokračuje sága rodu Skywalkerů. Postavy předchozího 
filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními 
hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodružství, během 
kterých odhalí prastará tajemství Síly a šokující události 
z minulosti. 
hrají: Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver a další 
film v původním znění s titulky | 150 min.

sobota 30. 12. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

JuMaNJI: VÍTEJTE V DŽuNgLI! 
(usa 2017) 
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se 
hrou, o které nikdy předtím neslyšeli – zvanou Jumanji 
– ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž se hra odehrá-
vá, a zcela doslova se stávají postavami, které si pro hru 
zvolili. Společně však záhy zjišťují, že Jumanji není hra, 
kterou si můžete jen tak zahrát – musíte ji přežít!
 hrají: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart a další
režie: Jake Kasdan  | film v českém znění | 111 min.

sobota 30. 12. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

sTar Wars: POsLEDNÍ Z JEDIŮ 
(usa 2017) 
Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od studia Lucasfilm 
pokračuje sága rodu Skywalkerů. Postavy předchozího 
filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními 
hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodružství.
hrají: Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver a další  
film v českém znění | 150 min.
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A ještě tip na vánoční dárek. 
Udělejte radost svým milým 
dárkovými kupóny v hodnotě  
250 Kč nebo 500 Kč.
Přejeme hezké prožití vánočních 
svátků.
www.kinobrod.cz.
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