www.kinobrod.cz

pátek 11. 1. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

sobota 19. 1. – 19.30 hodin
120,-

SKLENĚNÝ (USA 2018)

Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho hledat a co mu obětovat?
Příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se ji znovu najít. Vztah, láska, moc, útěk a vlastní děti, které mohou přinášet naději a radost, ale mnohem
častěji nakonec pykají za naše chyby. Propletenec rodičů,
které můžete potkat každý den, jejich dětí a partnerů.
hrají: Ivana Chýlková, Vanda Hybnerová, Tomáš Hanák
režie: Olga Dabrowská | pro děti do 12 let nevhodné | 100 min.

Z filmu Vyvolený se vracejí David Dunn a Eliah Price,
známý pod pseudonymem Pan Skleněný. Z thrilleru Rozpolcený se objevuje Kevin Wendell Crumb a jeho vícenásobná identita, kterou v sobě ukrývá. A právě narušeného
Crumba se svými 24 osobnostmi sleduje v tomto komiksem inspirovaném filmu David Dunn, který k tomu využívá své nadpřirozené schopnosti...
hrají: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy a další
režie: M. Night Shyamalan | pro děti do 12 let nevhodné
129 min.

DĚTSKÉ KINO

120,-

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
V ZEMI ZRCADEL (RU 2018)

sobota 12. 1. – 19.30 hodin

ŽELEZNÝ BROD

PREMIÉROVÉ KINO

120,-

BOHEMIAN RHAPSODY

Robin, válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých
výprav, aby společně s svým maurským přítelem Malým Johnem povstal proti zkorumpované anglické vládě
v moderní vzrušující akční podívané plné zběsilých bojů,
epické válečné choreografie i nadčasové romantiky.
hrají: Taron Egerton, Jamie Dornan, Ben Mendelsohn a další
režie: Otto Bathurst | pro děti do 12 let nevhodné | 117 min.

(GB, USA 2018)

úterý 15. 1. – 10.30 hodin

Film popisuje hudební dráhu od založení skupiny Queen
až po památný koncert Live Aid v roce 1985 a zároveň jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho,
který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným
stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Hudba této skupiny byla a stále je
ohromnou inspirací pro celý svět.
hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Joseph Mazzello a další
režie: Bryan Singer, Dexter Fletcher
pro děti do 12 let nevhodné | 134 min.

SENIORSKÉ KINO

PREMIÉROVÉ KINO

120,-

sobota 5. 1. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU

110,-

60,-

TEN, KDO TĚ MILOVAL (ČR 2018)
Komediálně laděná rodinná detektivka na motivy knihy
Marie Poledňákové vypráví příběh policisty, manžela a
otce v jedné osobě, který se však ironií osudu hned na
začátku filmu přesunul do metafyzické podoby. Proto se
jako duch musí spokojit s tím, že vyšetřování jeho posledního případu přeberou jeho děti, žena, maminka a jeden
životně nepraktický praktický lékař...
hrají: Soňa Norisová, Pavel Řezníček, Hynek Čermák a další
režie: Jan Pachl | 90 min.

úterý 15. 1. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

DOBRÉ KINO

100,-

Jacques, nestranný a talentovaný investigativní novinář,
upoutá pozornost Vatikánu, který jej najme na speciální
vyšetřování. V jedné malé francouzské vesnici totiž žije
mladá, citlivá a zbožná Anna, která tvrdí, že na vlastní
oči viděla Pannu Marii. Díky této příhodě se kolem ní začne točit řada nápadníků. Mladá žena tak stojí rozpolcená před volbou mezi životem víry a nabídkami k sňatku,
vnějších tlaků je však mnohem víc.
hrají: Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d’Assumçao
režie: Xavier Giannoli | 137 min.

pátek 25. 1. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

ROBIN HOOD (USA 2018)

pátek 4. 1. – 19.30 hodin

úterý 22. 1. – 19.30 hodin

ZJEVENÍ (FRA 2017)

Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny, a tak začne hledat cestu, jak by
mohl zničit magii na celém světě. Pomocí lsti se mu podaří uvěznit všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Jediným,
kdo ho může zastavit, osvobodit zajatce a udržet pohádková kouzla v našem světě, je Gerda. Její největší silou
totiž není magie, ale víra v sílu přátelství.
režie: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin | 87 min.

01/2019

120,-

CENA ZA ŠTĚSTÍ (ČR 2018)

sobota 12. 1. – 15.00 hodin

PROGRAM

PREMIÉROVÉ KINO

120,-

FAVORITKA (USA, IRL, GB 2018)
Je 18. století. Anglie válčí s Francií. Anglická královna
Anna je nemocná a náladová. Někdy až příšerně náladová. Zemi za ni víceméně řídí její společnice a přítelkyně
lady Sarah. Co se však stane, když se královnina přízeň
obrátí směrem k nové služebné Abigail, nad níž dosud držela lady Sarah ochrannou ruku?
hrají: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz a další
režie: Yorgos Lanthimos | pro děti do 12 let nevhodné | 119 min.

sobota 26. 1. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

120,-

RAUBÍŘ RALF A INTERNET
(USA 2018)
Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout riskantní
cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část do
Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry.
režie: Rich Moore, Phil Johnston | 113 min.

sobota 26. 1. – 19.30 hodin
100,-

PREMIÉROVÉ KINO

100,-

BEAUTIFUL BOY (USA 2018)

SLOŽKA 64 (DEN 2018)

Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky se ukrývá
v kouzelném lektvaru. Recept na jeho výrobu pečlivě střeží druid Panoramix. Když ale jednoho dne utrpí ošklivý
pád, musí si připustit, že už není nejmladší. Uvědomí si,
jaká by byla katastrofa, kdyby návod na magickou směs
zapomněl. S pomocí Asterixe a Obelixe se proto vydává
hledat vhodného následovníka, kterému by své řemeslo
a tajemství lektvaru mohl předat...
režie: Alexandre Astier, Louis Clichy | 82 min.

Osmnáctiletý Nic má na první pohled vše – skvělou rodinu, krásu, talent a přijetí na univerzitu v kapse. Přesto je
v jeho životě trhlina, kterou vyplňuje drogami. Kde se vzala, a jak může David pomoci svému milovanému synovi
ve chvílích, kdy se ocitá nad propastí? Emotivní snímek
o síle závislosti a ještě větší síle lásky byl natočený podle
skutečného příběhu.
hrají: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney a další
režie: Felix van Groeningen | pro děti do 12 let nevhodné
120 min.

Podivné lékařské experimenty, zneužívání a převýchova „necudných“ dívek. Do rukou detektiva Carla Mørcka
a jeho asistenta Assada z kriminálního Oddělení Q se dostává další nevyřešený případ. Jak souvisí děsivé, půl století staré tajemství opuštěného ostrova se třemi mumifikovanými těly nalezenými za falešnou stěnou jednoho
kodaňského bytu? Příběh je založený na skutečné události.
hrají: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Søren Pilmark a další
režie: Christoffer Boe | pro děti do 12 let nevhodné | 119 min.

sobota 5. 1. – 19.30 hodin

pátek 18. 1. – 19.30 hodin

(FRA 2018)

PREMIÉROVÉ KINO

100,-

DOBRÉ KINO
120,-

HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ
HALLOWEEN (USA 2018)

VE SPÁRECH ĎÁBLA
(USA 2018)
Otřesný obřad vymítání ďábla se vymkne kontrole a vyžádá si život mladé ženy. O několik měsíců později má Megan
Reedová službu v noci v pitevně, kam přivezou znetvořené
mrtvé tělo. Megan, která je uvězněna sama v podzemních
chodbách, začne mít strašlivé vidiny a zmocní se jí podezření, že tělo je posedlé nemilosrdnou démonickou sílou.
hrají: Shay Mitchell, Grey Damon, Kirby Johnson a další
režie: Diederik Van Rooijen | mládeži do 15 let nepřístupné
129 min.

úterý 8. 1. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

PREMIÉROVÉ KINO

100,-

ZÁHADA SILVER LAKE
(USA 2018)
Sam se po zmizení své mysteriózní sousedky Sarah pouští do surreálného pátrání, aby dekódoval tajemství, skandály a konspirace ukrývající se v hlubinách Města andělů.
Hypnotický a zábavný thriller bezmála lynchovského ražení je poháněn stejně tak ústřední obsedantní figurou,
jako vytříbeným soundtrackem, dějovými serpentinami
a nesčetnými popkulturními referencemi.
hrají: Andrew Garfield, Riley Keough, Riki Lindhome a další
režie: David Robert Mitchel | mládeži do 15 let nepřístupné
90 min.

Jen jednou v roce přichází Halloween – svátek všech strašidel a monster. Za ty se však převlékají malé děti a když
koledují, je to vlastně jen roztomilá podívaná. Ovšem ne
každý svátek je takhle roztomilý – to když se dvojici puberťáků podaří díky tajemné knize oživit opravdová strašidla a příšery! V tu chvíli jde skutečná hrůza i z jinak
nevinných gumových medvídků... Hororová komedie pro
celou rodinu se dočkala pokračování!
hrají: Jack Black, Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor a další
režie: Ari Sande | film v českém znění | 90 min.

sobota 19. 1. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

úterý 29. 1. – 19.30 hodin

120,-

LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI
JSOU ZPĚT (USA, IND 2018)
Lední medvěd Norm si na zimní spánek vůbec nepotrpí.
Když se venku ochladí, začíná pro něj a pro celou partu
kamarádů ze severu ta pravá sezóna plná dobrodružství
a zábavy. Norm nejdříve způsobí pořádné pozdvižení v
New Yorku, aby ho po návratu domů čekal jeden důležitý úkol. Musí z ostatních zvířat severu postavit hokejové
družstvo a v jednom velkolepém zápase zachránit drahocenný led a jejich ledový domov.
režie: Tim Maltby | 90 min.

100,-

STŘÍDAVÁ PÉČE (FRA 2018)
Myriam a Antoine Bessonovi se rozvedli. Syna Juliena
dostala do péče matka, která se ho snaží chránit před jeho
otcem, o němž tvrdí, že je agresivní. Antoine však prosí
o střídavou péči svého syna. Julien je tak svědkem stupňujícího se konfliktu mezi jeho rodiči. Film získal Stříbrného lva za nejlepší režii a Zlatého lva za nejlepší debut
na MFF v Benátkách 2017.
hrají: Denis Ménochet, Léa Drucker, Thomas Gioria a další
režie: Xavier Legrand | mládeži do 15 let nepřístupné | 93min.

středa 30. 1. – 19.30 hodin
STUDENTSKÉ KINO

50,-

O KUŘATECH A LIDECH
(DEN, DE 2015)
Gabriel a Elias se u smrtelného lože svého otce dozví,
že jsou adoptovaní. Jejich biologickým otcem je Evelio
Thanatos, odborník na výzkum kmenových buněk. Po
příjezdu na ostrov Ork bratři zjistí, že mají další tři sourozence. Jako zkultivovat trio neotesaných buranů, kteří
chodí spát se slepicemi a pro ránu nejdou daleko?
hrají: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, David Dencik a další
režie: Anders Thomas Jensen | mládeži do 15 let nepřístupné
104 min.

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

