www.kinobrod.cz

pátek 14. 12. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

sobota 22. 1. – 19:30 hodin
130,-

SPENCER (USA, GB, DE, CHI 2021)

25 let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se
na scéně objevuje nový vrah, který si nasadil na obličej
kultovní bílou masku. Tentokrát se zaměří na teenagery,
oživí tím dávno pohřbenou noční můru a opět odkryje
strašidelnou minulost města.
hrají: Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox a další
režie: Matt Bettinelli-Olpin | nepřístupný do 15 let | 115 min.
V původním znění s českými titulky

Manželství princezny Diany a prince Charlese už dávno
vychladlo. Přestože se množí drby o aférách a rozvodu,
během vánočních slavností v královnině sídle Sandringham je přikázán mír. Naplánováno je společné stolování, střelba a lov. Diana tuto hru zná. Letos však budou
věci úplně jiné. SPENCER divákům představuje to, co se
mohlo stát během těch několika osudných dnů.
hrají: Kristen Stewart, Sean Harris, Amy Manson a další
režie: Pablo Larraín | nepřístupný do 15 let | 111 min.
V původním znění s českými titulky

RODINNÉ KINO

120,-

VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
(USA 2021)
Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roztomilé
a červené štěně. Přes noc se z něj ovšem stal obrovský
hafan. A když říkáme obrovský, myslíme tím, že na výšku měří skoro tři metry. V malém městském bytě je takový pes hodně nepraktický. Jenže Emily ho zbožňuje a za
žádnou cenu se ho nevzdá.
hrají: Darby Camp, Jack Whitehall, John Cleese, Sienna
Guillory | režie: Walt Becker | 96 min. | český dabing

01/2022

ŽELEZNÝ BROD

sobota 15. 1. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

PREMIÉROVÉ KINO

130,-

(USA 2021)
100,-

BENEDETTA (FRA 2021)
Schopnost konat zázraky vynese charismatické Benedettě koncem 17. století výsadní postavení v toskánském
klášteře. Když její slabost pro mladou a živelnou Bartolomeu přeroste v nespoutanou vášeň, začíná hra plná intrik
sahající do vyšších pater italské církve. Erotické drama
legendárního Paula Verhoevena (Základní instinkt), natočené podle skutečného příběhu, si v hlavní soutěži festivalu v Cannes vysloužilo pro svou odvážnost bouřlivé
reakce diváků i kritiků.
hrají: Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia
režie: Paul Verhoeven | nepřístupný do 15 let | 131 min.
V původním znění s českými titulky

sobota 8. 1. – 15:00 hodin
RODINNÉ KINO

120,-

TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
(NOR 2021)
Severská pocta české filmové klasice přináší její moderní
velkolepou verzi. V příběhu odvahy, lásky, dobrého srdce a magie bude Popelka po smrti svého otce znovu bojovat s tyranskou macechou a nevlastní sestrou, překazí
lov třem mladíkům a díky kouzelným oříškům se zúčastní úchvatného plesu, kde získá princovo srdce a na útěku
ztratí svůj střevíček.
hrají: Astrid S, Cengiz Al, Ellen Dorrit Petersen, Thorbjørn
Harr a další | režie: Cecilie A. Mosli | český dabing | 87 min.

sobota 8. 1. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

130,-

KINGSMAN: PRVNÍ MISE

Režisér Jason Reitman a producent Ivan Reitman uvádějí další kapitolu z původního příběhu Krotitelů duchů.
Ve filmu Krotitelé duchů: Odkaz se přestěhuje svobodná
matka se svými dvěma dětmi na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními krotiteli duchů a tajemný odkaz, který po sobě zanechal jejich dědeček.
hrají: Finn Wolfhard, Carrie Coon, Mckenna Grace, Sigourney
Weaver a další | režie: Jason Reitman | 124 min. | český dabing

Nová multimediální cestovatelská přednáška Pavly Bičíkové. V této ještě donedávna pro cizince uzavřené zemi
najdete kromě tisíců pagod, buddhistických chrámů
a zlatých soch Buddhy i jezera, vodopády, krápníkové
jeskyně, vysoké hory, rýžová pole, pláže, neprostupnou
džungli a stále se usmívající bezstarostné místní obyvatele.

Berlínem otřese teroristický útok. Pravicová teroristická
buňka okolo chytrého studenta Karla ho provedla ve stylu islamistických atentátů. Chtějí obrátit náladu obyvatelstva ve prospěch nacionalistického převratu. Všechno
perfektně běží, dokud se Karl nedozví, že existuje osoba,
která útok přežila.
hrají: Luna Wedler, Jannis Niewöhner, Milan Peschel a další
režie: Christian Schwochow | nevhodný do 15 let | 126 min.
V původním znění s českými titulky

Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony
lidí, jeden muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je. Ve
snímku „Kingsman: První mise“ se stanete svědky zrodu
první nezávislé tajné služby.
hrají: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans
režie: Matthew Vaughn | nevhodný do 12 let | 131 min.
V původním znění s českými titulky

PREMIÉROVÉ KINO

PREMIÉROVÉ KINO

120,-

MACHR NA 30 DNŮ (FRA 2020)
Hlavním hrdinou je nemotorný zbabělý mladý policajt
Rayane, který léta snáší šikanu od svých kolegů. Celý
Rayanův život změní mylná diagnóza jeho ošetřujícího
lékaře, po které si konečně začne užívat naplno. Seznam
toho, co by chtěl mladý policajt zažít než zemře, jej přivede do víru bláznivých zážitků.
hrají: Tarek Boudali, José Garcia, Philippe Lacheau
režie: Tarek Boudali | nepřístupný do 15 let | 87 min.
český dabing

120,-

JE SUIS KARL (DE, ČR 2021)

pátek 21. 1. – 19:30 hodin
140,-

SRDCE NA DLANI (ČR 2022)
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme,
kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce,
v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv. Nová
komedie od tvůrců hitu Ženy v běhu.
hrají: Vladimír Polívka, Eliška Balzerová, Boleslav Polívka
režie: Martin Horský | 91 min.

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
(ČR 2021)
Film pro partnerské dvojice se smyslem pro humor. Pro
ty, kteří po sobě chtějí spíš toužit, než se láskou udusit
nebo rovnou uškrtit. V příběhu není protagonistou tygr
na útěku, ale žena se sebeúctou.
hrají: Vojta Kotek, Lenka Vlasáková, Stanislav Majer, Jiří Bartoška a další | režie: Radek Bajgar | nevhodný do 12 let | 90 min.

DOBRÉ KINO

70,-

SVĚTÁCI (ČSSR 1969)
Tři ženatí venkovští fasádníci dočasně pracují v Praze na
obnově domů. Po práci se chtějí bavit a řádně si užít toho,
co nabízí jen velkoměsto.
hrají: Jiří Sovák, Vlastimil Brodský, Jan Libíček, Jiřina Bohdalová, Jiřina Jirásková, Iva Janžurová a další
režie: Zdeněk Podskalský | 99 min.

pátek 28. 1. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

100,-

Snímek navazuje na Vorlovy filmy Cesta z města a Cesta do
lesa, vytvoří z nich uzavřenou trilogii a završí osudy všech
stěžejních postav. Starého a tradičního zemědělce Papoše
začíná trápit stáří a skutečnost, že jeho syn Ludva nechce
přebrat statek. Ludva chce totiž zůstat revírníkem v místním lese. Lesní správa chce ale prodat hájenku, kde bydlí.
hrají: Tomáš Vorel ml., Lucie Šteflová, Eva Holubová, Boleslav
Polívka, Tomáš Hanák a další | režie: Tomáš Vorel st.
nevhodný do 12 let | 92 min.

sobota 29. 1. – 15:00 hodin
DĚTSKÉ KINO

100,-

Sestry Sacuki a Mei se s tatínkem stěhují na venkov do
strašidelného domu. Starší Sacuki musí převzít péči o domácnost, zatímco malá Mei objevuje zákoutí přilehlého
lesa. Dívky se spřátelí s roztomilými lesními duchy v čele
s obrovským chlupáčem Totorem a prožijí s nimi největší
dobrodružství svého života.
režie: Hajao Mijazaki | 86 min.

sobota 29.1. - 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

MORBIUS (USA 2022)

130,-

Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpodmanivějších
a nerozporuplnějších hrdinů filmového světa značky Marvel, který se ve snímku mění v charismatického antihrdinu
Michaela Morbiuse. Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem zachránit druhé, kterým
hrozí stejný osud, se Michael rozhodne k zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý úspěch přinese lék, který je však dost
možná nebezpečnější než sama smrtelná choroba.
hrají: Jared Leto, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris
a další | režie: Daniel Espinosa | nevhodný do 12 let
český dabing

pondělí 31. 1. – 18:00

sobota 22. 1. – 15:00 hodin
DĚTSKÉ KINO

60,-

MŮJ SOUSED TOTORO (JAP 1988)

úterý 18. 1. – 19:30 hodin

(USA 2020)

úterý 11. 1. – 19:30 hodin

50,-

BARMA — země úsměvů
a zlatých pagod

DOBRÉ KINO

SENIORSKÉ KINO

CESTA DOMŮ (ČR 2021)

pondělí 17. 1. – 18:00
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA

úterý 25. 11. – 10:30 hodin

úterý 25. 1. – 19:30 hodin

KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
pátek 7. 1. – 19:30 hodin

130,-

VŘÍSKOT (USA 2022)

sobota 15. 1. – 15:00 hodin

PROGRAM

PREMIÉROVÉ KINO

120,-

DRAČÍ PRINCEZNA (NOR, ČR 2020)
Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve městě se objevil drak.
Vlastně spíš malý vystrašený dráček, který sem zabloudil
z bájné dračí země. Spřátelí se s ním devítiletá Sára, do
party přiberou stejně starého Mortimera a všichni společně převrátí letošní svátky klidu a míru vzhůru nohama. Na jejich dobrodružství bude malé městečko vzpomínat ještě roky.
hrají: Isha Zainab Khan, Anders Baasmo Christiansen, Kyrre
Haugen Sydness | režie: Katarina Launing | 85 min.

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA

50,-

Radka Tkáčiková — Namibie
Barevná pouštní krajina s největšími dunami na světě,
národní parky s množstvím zvěře, druhý největší kaňon
světa Fish river, nejstarší květiny na světě, ohromné baobaby a skalní města. Atlantský oceán a kolonie lachtanů
a tučňáků. Opuštěné diamantové doly. Vše umocněno etnickou pestrostí.

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

