
úterý 1. 5. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

MĚSÍC JUPITERA (hUn 2017)
Napínavý thriller z blízké budoucnosti vypráví příběh 
uprchlíka, který po zásahu policejní kulkou k vlastní-
mu překvapení zjišťuje, že umí létat. Nepravděpodobný 
superhrdina v lidech probouzí strach i touhu po penězích, 
a v podmanivých kulisách Budapešti se začíná schylovat 
k přestřelkám a automobilovým honičkám. Miláček fes-
tivalu v Cannes, režisér Mundruczó, vizuálně působivým 
opusem potvrzuje svoji vizionářskou pověst.
hrají: Merab Ninidze, Zsombor Jéger, György Cserhalmi 
režie: Kornél Mundruczó | pro děti do 12 let nevhodné
123 min.
 
pátek 4. 5. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

DVĚ nEVĚSTY A JEDnA SVATBA
(čR 2018)
Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná 
televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat 
samé blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého 
našla a plánuje svatbu. A tak Marie přijíždí za rodinou na 
návštěvu do rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou 
lásku Jiřího a během pár okamžiků je jasné, že jejich sta-
rá láska časem nevyprchala. Ale celá věc má jeden háček. 
Právě Jiří je snoubencem její sestry.
hrají: Anna Polívková, Jan Dolanský, Ester Geislerová a další
režie: Tomáš Svoboda | pro děti do 12 let nevhodné | 89 min.

sobota 5. 5. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

RAMPAGE nIčITELÉ 
(USA 2018)
Mezi samotářským primatologem Davisem Okoyem  
a výjimečně inteligentním gorilím samcem Georgem,  
o kterého se Davis stará od jeho narození, vzniklo velmi 
pevné pouto. Nezdařený nebezpečný genetický experi-
ment však změní toho mírného lidoopa v obrovské zuřící 
monstrum. A jako by to nestačilo, brzy se zjistí, že podob-
ně jsou zmutována i další zvířata...
hrají: Dwayne Johnson, Jeffrey Dean Morgan, Malin Åkerman
režie: Brad Peyton | pro děti do 12 let nevhodné | 107 min.

úterý 8. 5. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

nICO, 1988 (ITA, BEL 2017) 
Road movie věnovaná posledním letům života zpěvač-
ky Nico se odehrává mezi Paříží, Prahou, Norimberkem 
a Manchestrem a popisuje sólovou uměleckou dráhu 
hudební ikony, Warholovy múzy, zpěvačky Velvet Under-
ground a legendárně krásné ženy. Během těchto let Nico 
znovu našla samu sebe, zbavila se tíhy svojí krásy a našla 
cestu ke svému zapomenutému synovi. Jedná se o příběh 
znovuzrození umělkyně, matky i ženy.
hrají: Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca
režie: Susanna Nicchiarelli | mládeži do 15 let nepřístupné 
93 min.

středa 9. 5. – 10.30 hodin
SENIORSKÉ KINO 

TÁTOVA VOLhA (čR 2018) 
Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla. Ludvík se jí 
ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy má 
ještě stejně starého nemanželského syna. Eva je rozhod-
nutá nečekané odhalení ignorovat, ale Tereza, které se 
vlastní život sype pod rukama, se k přízraku nevlastního 
bratra upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým 
veteránem volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých mile-
nek a přátel, aby o tajemství zjistily víc…
hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Hana Maciuchová
režie: Jiří Vejdělek | pro děti do 12 let nevhodné | 90 min.

pátek 11. 5. – 19.30 hodin 
PREMIÉROVÉ KINO 

KAZIŠUCI (USA 2018)
Když si budete chtít prvně zasexovat a ještě nejste úpl-
ně dospělí, asi byste to neměli troubit do světa, ani na 
ty internety. Nikdy totiž nevíte, kdo se o tom dozví a jak 
s touhle informací naloží. V této komedii se o záměru 
svých dětí dozvědí jejich rodiče, kteří se v důsledku toho 
vydají na válečnou stezku, jejímž cílem je jediné – zacho-
vání panenství svých dcer za každou cenu.
hrají: John Cena, Leslie Mann, Ike Barinholtz a další
režie: Kay Cannon | mládeži do 15 let nepřístupné | 102 min.

sobota 12. 5. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

JO nESBØ: DOKTOR PROKTOR  

A VAnA čASU (nOR, DE 2015)
Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby znovu našel svou 
dávnou lásku, Julietu Margarínovou. Pomocí svého vyná-
lezu, Vany Času, se vrátí do minulosti, aby zabránil její 
svatbě s padouchem. V minulosti však uvízne. Podaří se 
jeho přátelům Líze a Bulíkovi doktora zachránit, aniž by 
narušili běh dějin?
hrají: Emily Glaister, Eilif Hellum Noraker, Gard B. Eidsvold 
režie: Arild Fröhlich | film v českém znění | 95 min.

sobota 12. 5. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

TIChÉ MÍSTO (USA 2018)
Lee a Evelyn Abbottovi vychovávají tři děti. Všichni jsou 
zatím naživu. Velmi rychle si totiž osvojili pravidla, kte-
rá začala platit po Jejich příchodu na Zemi. Kdo jsou ti 
Oni? Nikdo neví. Ví se jen to, že mají mimořádně vyvinu-
tý sluch a každičký zvuk přiláká jejich pozornost. A jejich 
pozornost pro lidi znamená jistou smrt...
hrají: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds a další
režie: John Krasinski | pro děti do 12 let nevhodné | 90 min.

úterý 15. 5. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

PSÍ OSTROV (USA, DE 2018) 
Psí chřipka dosáhla epidemických rozměrů a hrozí, že 
přeskočí ze psů na člověka. Starosta Kobayashi vyzývá  
k vyhoštění a izolaci všech psů. Psí exilovou kolonií se 
stává nedaleký ostrov sloužící zatím jako skládka odpad-
ků. O šest měsíců později na této skládce přistává mini-
aturní letoun a v něm dvanáctiletý Atari. Ten s pomocí 
nových psích přátel začne hledat svého ztraceného psa 
Flíčka a při tom postupně odhalí mohutné spiknutí.
hrají (hlasy): Edward Norton, Bill Murray,  
Frances McDormand a další
režie: Wes Anderson | pro děti do 12 let nevhodné | 101 min.

pátek 18. 5. – 18.15 hodin 
PŘEDNÁŠKA ČKA 

Prof. PhDr. TOMÁŠ hALÍK, Th.D.: 
POPULISMUS — nEMOC nAŠÍ 
DOBY
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 19. 5. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

DEADPOOL 2 (USA 2018) 
Připravte se na druhý příchod Deadpoola! Ten se chce 
vyrovnat s tím, že zcela ztratil chuť a snaží se tedy znovu-
objevit správné životní koření. Pátrá i po jakémsi nesta-
bilním kondenzátoru, bojuje s ninji i japonskou jakuzou  
a vzdoruje smečce sexuálně agresivních čoklů. Deadpool 
je zkrátka chlapík mnoha tváří, který krom jiného vyniká 
i velmi černým smyslem pro humor a netradičním přístu-
pem k superhrdinským pravidlům fair play.
hrají: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarina další
režie: David Leitch | mládeži do 15 let nepřístupné 
120 min.

úterý 22. 5. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

BOhU ŽEL (čR 2018) 
Šest uprchlických příběhů prožívaných po dobu několika 
let v České republice. Ta vykazuje z celoevropského pohle-
du téměř největší odpor vůči uprchlíkům, aniž by sama 
nějaké měla. Míra odmítání migrantů je v přímé úměře 
k frekvenci tématu ve volebních programech politických 
stran i hlavy státu. Vyvažuje ji však stále ještě podstatná 
část společnosti odmítající přijmout nenávist jako jednu 
ze svých norem.
režie: Saša Dlouhý | 86 min.

pátek 25. 5. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

nA KRÁTKO (čR 2018) 
Jakub zjistí, že celý jeho dosavadní život byla lež.  
A nezbude mu, než okamžitě dospět. Pomoct mu nemůže 
ani matka, protože to ona mu lhala a tu pohádku o tatín-
kovi, který se mu nemůže věnovat, protože brázdí moře 
na zaoceánské lodi, si vymyslela. Ani otec, který na něj 
ve skutečnosti celý život kašlal a teď se chce starat, ale jen 
proto, že o něj jeho “opravdový” syn z manželství nestojí. 
hrají: Jindřich Skokan, Petra Špalková, Marta Vančurová 
režie: Jakub Šmíd  | pro děti do 12 let nevhodné 
104 min. + 6 min. předfilm

sobota 26. 5. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

hLEDÁ SE PRInCEZnA(UA 2018) 
Ruslan potká princeznu Milu a na první pohled se do ní 
zamiluje. Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání, straš-
livý čaroděj Chornomor potřebuje Milinu moc lásky, 
aby ji přeměnil v magickou temnou sílu, a proto ji unese. 
Ruslan se bez okolků vydává na záchranu své milé. Poda-
ří se mu zdolat všechny nástrahy a dokázat, že skutečná 
láska je silnější než jakékoliv čáry?
režie: Oleh Malamuzh | film v českém znění | 85 min.

sobota 26. 5. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

SOLO: STAR WARS STORY 
(USA 2018)
Vydejte se do předaleké galaxie ve zbrusu novém dobro-
družství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii. V řadě trou-
falých eskapád hluboko v temném a nebezpečném zlo-
čineckém podsvětí potkává Han Solo nejen mohutného 
Chewbaccu, svého budoucího kopilota, ale narazí i na 
nechvalně známého hazardního hráče Landa Calrissia-
na. Na této cestě se zrodí jeden z nejnepravděpodobněj-
ších hrdinů ságy Star Wars.
hrají: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke 
režie: Ron Howardfilm | v českém znění | 135 min.

úterý 29. 5. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

GAUGUIn (FRA 2017) 
Nekompromisní vizionář Paul Gauguin opouští Paříž, 
rodinu i přátele a v roce 1891 se usazuje na exotickém 
ostrově Tahiti, aby zde načerpal inspiraci pro své obrazy 
v divoké a neposkvrněné přírodě. Zdánlivý ráj se ale mění 
v místo samoty a chudoby, na němž Paul zápolí s podlo-
meným zdravím, odmítnutím i pochybami. Poznává zde 
ale takové domorodou krásku Tehuru, která se stává jeho 
ženou i múzou...
hrají: Vincent Cassel, Ian McCamy, Malik Zidi a další
režie: Edouard Deluc | mládeži do 15 let nepřístupné | 102 min.
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Podrobné informace o programu, 
fotografie a zajímavé odkazy najdete 
na www.kinobrod.cz.

POTĚŠTE SVÉ 
BLÍZKÉ 
ORIGInÁLnÍM 
DÁRKEM!  

Kupte jim časově 
neomezený dárkový 
kupón v ceně 250 nebo 
500 Kč a předplaťte jim 
tak návštěvu kina! 

Obraťte se na nás buď 
přímo na pokladně 
KC Kino nebo pište na 
e-mailovou adresu 
info@kinobrod.cz     

TIP


