
pátek 1. 2. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

BOHEMIAN RHAPSODY  
(GB, USA 2018)  
Film popisuje hudební dráhu od založení skupiny Queen 
až po památný koncert Live Aid v roce 1985 a zároveň je-
dinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho, 
který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným 
stereotypům.
hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Joseph Mazzello a další
režie: Bryan Singer, Dexter Fletcher
pro děti do 12 let nevhodné | 134 min.

sobota 2. 2. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

PSÍ DOMOV (USA 2019) 

Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od 
té doby se stali nejlepšími přáteli. Jednoho dne však Bella 
zmizí a ocitne se více jak 600 km od svého pána. Láska  
k páníčkovi je však silnější než nepřízeň osudu a Bella se 
rozhodne vrátit se domů. 
hrají: Bryce Dallas Howard, Ashley Judd, Jonah Hauer-King 
režie: Charles Martin Smith | 92 min.

sobota 2. 2. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

KURSK (BEL, LUX 2018)
Film vypráví o katastrofické události, ke které došlo  
v roce 2000 na palubě jaderné ponorky K-141 Kursk. Bě-
hem cvičení se na palubě nachází 118 členů posádky. 
Náhle otřesou trupem Kursku mohutné exploze a začíná 
zoufalý boj s časem. Záchranou operaci komplikuje zchá-
tralé vybavení a odmítavý postoj ruské vlády přijmout za-
hraniční pomoc…
hrají: Léa Seydoux, Colin Firth, Matthias Schoenaerts a další
režie: Thomas Vinterberg | pro děti do 12 let nevhodné | 117 min.

úterý 5. 2. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE  
(FRA, ISL, UA 2018)
Padesátnice Halla je zdánlivě spořádaná učitelka a sbor-
mistryně, ale pod klidným zevnějškem dřímá víc, než se 
na první pohled zdá. Tvrdá a nekompromisní žena má ješ-
tě druhý život – vede totiž soukromou válku s průmyslo-
vými giganty, kteří ničí islandskou krajinu. Nejhledanější 
žena ostrova řeší s lukem v ruce dilema mnohých z nás: 
jak svým dílem přispět k tomu, aby nedošlo k ekologické 
a sociální katastrofě?
hrají: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, 
Juan Camillo a další
režie: Benedikt Erlingsson | mládeži do 15 let nepřístupné 
101 min.

pátek 8. 2. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

ŽENY V BĚHU (ČR 2018) 
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně roz-
hodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton!  

Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný 
problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch 
více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich 
sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají 
tři měsíce a trenér Vojta připravil skvělý kondiční plán. 
Stačí jen začít.
hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Ondřej Vetchý 
režie: Martin Horský | 93 min.

sobota 9. 2. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

LEGO® PŘÍBĚH 2 (USA 2019)
Uplynulo již pět let od chvíle, kdy svět byl bez mráčku. 
Obyvatelé města teď musí čelit nové obrovské hrozbě: ná-
jezdníkům LEGO DUPLO® z vesmíru, kteří ničí vše rych-
leji, než obyvatelé města stíhají obnovovat.
režie: Mike Mitchell, Trisha Gum | 107 min.

sobota 9. 2. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

SCHINDLERŮV SEZNAM 
(USA 1993)
Před dvaceti pěti lety vznikl jeden z nejzásadnějších filmů 
všech dob. U příležitosti tohoto výročí se znovu vrací do 
kin, doplněný předmluvou režiséra Stevena Spielberga. 
Hluboce šokující, nemilosrdné drama o noční můře naší 
civilizace – holocaustu. Příběh podle skutečných udá-
lostí líčí osudy poněkud bezskrupulózního byznysmena 
Oskara Schindlera, který nejprve na válce velmi zbohatl, 
aby na jejím sklonku obětoval veškeré své jmění pro zá-
chranu 1100 lidských životů.
hrají: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley a další
režie: Steven Spielberg | pro děti do 12 let nevhodné | 195 min.

pondělí 11. 2. – 18.00 hodin
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA 

TOMÁŠ KUBEŠ: GALAPÁGY 

úterý 12. 2. – 10.30 hodin
SENIORSKÉ KINO 

HOVORY S TGM (ČR 2018)
Toho dne na podzim roku 1928 jsou dva symboly česko-
slovenské demokracie na vrcholu, stejně jako celé Česko-
slovensko. Jejich kniha je konečně hotová...
hrají: Jan Budař a Martin Huba | režie: Jakub Červenka 
80 min.

úterý 12. 2. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

UTOP SE, NEBO PLAV (FRA 2018)
Když depresivní Bertrand, trpící krizí středního věku, 
odpoví na inzerát, který hledá nového člena do druž-
stva mužského synchronizovaného plavání (ano, mužské 
akvabely), netuší, do jak pestré společnosti sympatických 
ztroskotanců se dostává. Družstvo vybavené povislými 
svaly, počínající pleší a nejrůznějšími životními problémy 
míří na nejvyšší stupně vítězů... Snímek letos rozesmál  
i dojal publikum v Cannes komedií o snech, které se mo-
hou splnit, přestože se v ně ani neodvažujeme doufat. 
hrají: Guillaume Canet, Leïla Bekhti, Mathieu Amalric a další
režie: Gilles Lellouche | 122 min.

čtvrtek 14. 2. – 19.00 hodin
STUDENTSKÁ PŘEDNÁŠKA 

MARTIN JANECKÝ 

pátek 15. 2. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

LÉTO S GENTLEMANEM (ČR 2019)
Anna tráví se svým manželem každé léto na chatě za Pra-
hou. Jejich manželství už dávno sklouzlo do stereoty-
pu. Muž svůj čas dělí mezi karban a výrobu modelů lodí  
a jeho žena je pro něj prakticky neviditelná. Jednoho dne 
se ve vsi objeví Artur, šarmantní gentleman, který je, jak 
všichni předpokládají, novým majitelem místního zám-
ku. A tak přeskočí jiskra a Anna najednou zažívá pocity 
již dlouho nepoznané a stále častěji uniká své životní re-
alitě vstříc romantickým výletům a dobrodružstvím…
hrají: Jaromír Hanzlík, Alena Antalová, Igor Bareš a další
režie: Jiří Adamec | 98 min.

sobota 16. 2. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

OVEČKY A VLCI: VELIKÁ BITVA 
(RU 2018)
Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně v míru. 
Tak tomu taky je až do chvíle, kdy se ve vesnici objeví 
neočekávaní hosté – černí vlci, kteří chtějí, aby se život 
vrátil do starých kolejí, kde vlci jsou šelmy a ovce kořist. 
Ovečky a vlky teď může zachránit jen spojení sil a týmová 
práce. Podaří se jim vrátit do vesnice klid a harmonii? 
režie: Vladimir Nikolaev | 74 min.

sobota 16. 2. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ 
(GB,USA 2019)
Bylo jí jen šest dní, když se Marie stala skotskou králov-
nou. V šestnácti přidala díky sňatku titul královny fran-
couzské, ale když o dva roky později ovdověla, srdce ji 
odtáhlo domů. Osmnáctiletá dívka musela od počátku 
obhajovat svůj trůn před rebelujícími skotskými klany, 
navíc čelila otevřenému nepřátelství anglické královny 
Alžběty. Britské ostrovy byly pro dvě tak silné ženy příliš 
malé a obě to věděly. 
hrají: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden a další
režie: Josie Rourke | mládeži do 15 let nepřístupné | 124 min.

úterý 19. 2. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

LÁSKA MEZI REGÁLY  
(DE, FRA 2018)
Christian je rváč a muž s pochybnou minulostí. Jed-
nu etapu má za sebou, tu druhou začíná jako pomocná 
síla ve velkoskladu, kde je jeho nejzářivější perspekti-
vou možnost obsluhovat vysokozdvižný vozík. Při jedné  
z pauz potkává Christian prostořekou a okouzlující Marion 
z oddělení lahůdek... Křehká, civilní a realistická romance  
z místa, kde není vidět na nebe, získala Cenu ekumenické 
poroty na Berlinále 2018.
hrají: Franz Rogowski , Sandra Hüller, Peter Kurth a další
režie: Thomas Stuber |mládeži do 15 let nepřístupné | 125 min.

pátek 22. 2. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

NA STŘEŠE (ČR, SR 2019) 
Profesor Rypar poskytne dočasné útočiště Songovi, mla-
dému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého 
domu. Soužití nevraživého pána, rozzlobeného na celý 
svět, který mu neuchopitelně uniká a mladíka, který hle-
dá východisko ze zoufalé situace v neznámém městě, 
přináší mnoho třecích ploch, tragikomických situací, ale  
i překvapivých nápadů a řešení. Každý z nás totiž potře-
buje, aby ho někdo potřeboval.
hrají: Alois Švehlík, Duy Anh Tran, Vojtěch Dyk a další
režie: Jiří Mádl | pro děti do 12 let nevhodné |119 min.

sobota 23. 2. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

JAK VYCVIČIT DRAKA 3 
(USA 2019) 
Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování 
úspěšné filmové série! Škyťák se svou kamarádkou Astrid 
se vydají najít mýty opředený Skrytý svět, v němž by se 
všichni draci mohli ukrýt před novo hrozbou. Najdou ho? 
A najdou ho včas?
režie: Dean DeBlois | 104 min.

sobota 23. 2. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

ALITA: BOJOVÝ ANDĚL (USA 2019)
Svět vzdálené budoucnosti není ideálním místem k životu, 
přesto v něm žijí lidé, kteří nezištně pomáhají jiným. Tak 
třeba kyberdoktor Ido prolézá skládky, aby našel funkční 
součástky, které může implantovat lidem. Takhle objeví 
Alitu, poničeného kyborga se srdcem a duší dospívající 
dívky, a vrátí jí život. Po probuzení Alita vůbec nic neví...
hrají: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly a další
režie: Robert Rodriguez | pro děti do 12 let nevhodné 
film v českém znění | 122 min.

pondělí 25. 2. – 18.00 hodin
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA 

RADKA TKÁČIKOVÁ: 
LADAKH A ZANSKAR

úterý 26. 2. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

VŠICHNI TO VĚDÍ (ESP 2018)
Laura přijíždí do rodného Španělska na svatbu své sest-
ry. Bujarou oslavu v kraji prosluněných vinic však naruší 
zmizení jednoho z hostů. Brzy se ukáže, že pod povrchem 
dřímají staré křivdy a tajemství, která měla zůstat zapo-
menuta. Nejslavnější filmový pár současnosti exceluje  
v hlavních rolích dávných milenců, mezi kterými to ni-
kdy nepřestalo jiskřit. Psychologický thriller dvojnásob-
ného držitele Oscara Asghara Farhadiho se stal zahajova-
cím filmem festivalu v Cannes.
 hrají: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín a další
režie: Asghar Farhadi | pro děti do 12 let nevhodné | 132 min.
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Podrobné informace o programu, fotografie 
a zajímavé odkazy najdete na www.kinobrod.cz.


