www.kinobrod.cz

úterý 10. 5. – 18:30 hodin
DOBRÉ KINO

sobota 21. 5. – 15:00 hodin
100,-

JEŽEK SONIC 2 (USA 2022)

Júsuke Kafuku je slavný herec a režisér, který se vyžívá
v řízení svého červeného Saabu 900. Během angažmá na
festivalu v Hirošimě musí tuto radost nedobrovolně přenechat mladé málomluvné řidičce Misaki. Oba během jízd
na zkoušky nečekaně zjistí, že je spojuje nejen záliba v řízení. Společně naleznou způsob, jak se vyrovnat se svými
traumaty a pocity viny, a jít dál.
hrají: Hidetoši Nišidžima, Tóko Miura, Masaki Okada a další
režie: Rjúsuke Hamaguči | nevhodný do 12 let | 179 min.
V původním znění s českými titulky

Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože před dvěma lety zazářil i na
filmovém plátně, vrací se do kin s dalším dobrodružstvím.
V patách má znovu svého neúnavného pronásledovatele, Doktora Robotnika, ale také věčně naštvaného ježuru
Knucklese.
hrají: Jim Carrey, James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter
režie: Jeff Fowler | 122 min.

pátek 13. 5. – 19:30 hodin

PREMIÉROVÉ KINO
120,-

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
(ČR, SK 2022)
Nevěstě Alex se před očima hroutí její vysněný den, protože po pánské jízdě předešlé noci je nezvěstný ženich.
V patách má neurotickou matku, přespříliš aktivního otčíma a bohémského otce. Svůj vlastní příběh pak prožívá
místní neodolatelný svůdník, jenž připravuje opravdové
rande. Celý bláznivý den vypráví komedie „Láska hory
přenáší“ třikrát a vždy jinýma očima.
hrají: Anna Fialová, Marek Lambora, Natalia Germani a další
režie: Jakub Machala | nevhodný do 12 let | 90 min.

05/2022

ŽELEZNÝ BROD

sobota 14. 5. – 15:00 hodin
DĚTSKÉ KINO

120,-

(BEL, FRA 2022)
PREMIÉROVÉ KINO

120,-

NOTRE—DAME V PLAMENECH
(FRA 2022)
Hrdinský příběh těch, kteří riskovali své životy při nebezpečné záchraně symbolu Paříže. Spolu s hasiči se vydáváme do míst, která zůstala divákům obrazovek skrytá
– přímo do nitra hořící budovy. Snímek tak nabízí téměř
fyzický zážitek, který nikoho nenechá chladným.
hrají: Samuel Labarthe, Jeremie Laheurte, Élodie Navarre
režie: Jean-Jacques Annaud
V původním znění s českými titulky | 110 min.

pátek 6. 5. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

120,-

PROMLČENO (ČR 2022)
Radek se po téměř dvaceti letech nečekaně vrací do svého
rodného města, aby zde nalezl jistou mladou ženu a jednou provždy se vyrovnal se svou minulostí. V pátrání po
neznámé ženě mu pomáhá Eva, ambiciózní rozhlasová
moderátorka, která jeho příběh dostane do své živě vysílané noční show. Chtěla mít ve vysílání senzační událost,
ale k jejímu zděšení a ke zděšení všech posluchačů začne
na povrch vyplouvat něco, s čím nikdo nepočítal.
hrají: Karel Roden, Barbora Bočková, Igor Bareš a další
režie: Robert Sedláček | nevhodný do 12 let | 95 min.

sobota 7. 5. – 15:00 hodin
DĚTSKÉ KINO

80,-

MIMI A LÍZA: ZAHRADA
(SK, ČR 2022)
Nevidomá Mimi a Líza jsou nejlepší kamarádky. Vzájemně
se učí velkorysosti, toleranci a otevřenosti k celému světu a jeho pestrosti. V novém příběhu nazvaném Zahrada
přijíždí na dvůr jejich domu žlutý kontejner, který sousedé
začnou brzy zaplňovat starými a rozbitými věcmi. Líza je
zvědavá, co vyhodí Mimi, a je překvapená, když nic nevyhazuje.
režie: Ivana Šebestová, Katarína Kerekesová | 68 min.

sobota 7. 5. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

130,-

DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
(USA 2022)

Ve snímku Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství filmový svět studia Marvel otvírá brány do paralelních světů
a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte se
do neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených
a nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby se
utkal se záhadným soupeřem.
hrají: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong
režie: Sam Raimi | nevhodný do 12 let | 127 min. | český dabing

Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu neobyčejný. Narodil se jako napůl kuře a napůl zajíc. Měl štěstí,
protože ho jako malého adoptoval král Petr, slavný zaječí
dobrodruh. Chicky i přes své odlišnosti chce to, co každý:
zapadnout mezi ostatní a mít kamarády. To, že je pořádný
nešika, pro něj není žádná překážka. Odvaha a nadšení mu
totiž nechybí. Celý svůj život touží zažít pořádné dobrodružství! A jedno opravdu velké na něj právě čeká!
režie: Ben Stassen, Benjamin Mousquet | 95 min.

sobota 14. 5. – 19:30 hodin
REPRÍZA

130,-

VYŠEHRAD: FYLM (ČR 2022)
Po úspěšném onlinovém seriálu přichází postava Laviho
v novém kabátě celovečerního filmu, za kterým stojí jeho
původní tvůrci. A to jak na poli scénáře, režie, kamery,
produkce, tak i na poli hereckého obsazení. Lavi je pořád
stejný, jen mu život přináší nová dobrodružství a mnohá
překvapení, která z něj dělají ještě dospělejšího Laviho.
hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Ondřej Pavelka a další
režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek | Nepřístupný do 15 let
103 min.

úterý 17. 5. – 10:30 hodin		
SENIORSKÉ KINO

60,-

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST (ČR 2022)
Mimořádnou událost způsobí strojvedoucí lokálky, který
neplánovaně zastaví mezi poli a vystoupí z vlaku, aby
vyřešil drobný technický problém. Bohužel zastavil v mírném protisvahu a vlak mu ujede. Brblající cestující ocení,
že zase jedou, ale záhy si uvědomí, že špatným směrem.
Hlasitě protestují a dožadují se informací. Kabina strojvedoucího je však zamčená a nikdo se zpoza dveří neozývá.
hrají: Jana Plodková, Igor Chmela, Jenovéfa Boková,
Jaroslav Plesl | režie: Jiří Havelka | Nevhodný do 12 let | 102 min.

úterý 17. 5. – 18:30 hodin
DOBRÉ KINO

100,-

JIZERSKÉ HORY + BESEDA
S VIKTOREM KUNOU (ČR 2022)

130,-

ŽHÁŘKA (USA 2022)
Žhářka je filmovou adaptací knihy hororového klasika
Stephena Kinga. Hlavní hrdinkou je dívka s pyrokinetickými schopnostmi, schopná pouhou myšlenkou zapálit,
cokoliv jí napadne. Tenhle „talent“ může být smrtelně nebezpečný. Jí i lidem v jejím okolí.
hrají: Zac Efron, Gloria Reuben, Sydney Lemmon a další
režie: Keith Thomas | Nepřístupný do 15 let | 94 min.
V původním znění s českými titulky

úterý 24. 5. – 19:30 hodin
DOBRÉ KINO

130,-

MULHOLLAND DRIVE
Milostný příběh ve městě snů… Mladá Betty přijíždí do Hollywoodu se svým snem stát se filmovou hvězdou. V domě
ale objeví záhadnou brunetku se ztracenou pamětí. Tato
svůdná a děsivá vize továrny na sny od Davida Lynche
je jedním ze skutečně mistrovských děl nového tisíciletí,
jedinečným příběhem lásky, žárlivosti a pomsty.
hrají: Naomi Watts, Laura Harring, Ann Miller a další
režie: David Lynch | Nepřístupný do 15 let | 147 min.
V původním znění s českými titulky

pátek 27. 5. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

140,-

CO JSME KOMU VŠICHNI
UDĚLALI? (FRA, BEL 2022)
Claude a Marie Verneuilovi se vrací. A pochopitelně je
s jejich rozvětvenou rodinou čekají zcela nové problémy.
Opravdu velké a početné problémy.
Hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan a další
režie: Philippe de Chauveron | nevhodný do 12 let | 98 min.
český dabing

sobota 28. 5. – 15:00 hodin
DĚTSKÉ KINO

100,-

PROMĚNA (USA 2022)
Příběh filmu pojednává o třináctileté dívce Mei Leeové,
která se samovolně proměňuje v obří červenou pandu,
ale jen když je příliš rozrušená, což je bohužel prakticky
neustále. Dívku Mei navíc silně znervózňuje její až příliš
starostlivá maminka Ming, která se od své dcery téměř
nikdy nevzdálí.
režie: Domee Shi | 100 min.

Sobota 28. 5. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

140,-

TOP GUN: MAVERICK (USA 2022)
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. Do kin s ním přilétá pokračování
jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl
dělat kopilota Tomu Cruiseovi v akčním dramatu Top Gun:
Maverick?
Hrají: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer a další
režie: Joseph Kosinski | nevhodný do 12 let | 131 min.
V původním znění s českými titulky

úterý 31. 5. – 19:30 hodin

Málokteré pohoří v České republice poznamenala činnost člověka tak, jako Jizerské hory. Jizerky jsou němým
svědkem toho, jaká je cena lidského pokroku tváří v tvář
přírodě. Přestože dnes patří k často vyhledávaným cílům
turistů, skrývají i mnohá tajemství, za kterými se filmaři
vydali. Natáčeli nejmodernějšími technologiemi jak na
české, tak polské straně hor.
režie: Viktor Kuna | 91 min.

pátek 20. 5. – 19:30 hodin
REPRÍZA

sobota 21. 5. – 19:30 hodin

(USA, FRA 2001)

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
úterý 3. 5. – 19:30 hodin

110,-

DRIVE MY CAR (JAP 2021)

PREMIÉROVÉ KINO

PROGRAM

DĚTSKÉ KINO

120,-

POSLEDNÍ ZÁVOD (ČR 2022)
Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo ale
ví, jak se opravdu odehrál. Výpravné filmové drama přiblíží tehdejší události z mrazivých hřebenů Krkonoš tak,
jak se opravdu staly. Vyzdvihuje důležitou a zapomenutou
postavu Emericha Ratha.
Hrají: Kryštof Hádek, Judit Bárdos, Marek Adamczyk, Oldřich
Kaiser | režie: Tomáš Hodan | 100 min.

DOBRÉ KINO

110,-

DIVOCH (DEN 2021)
V zoufalé snaze překonat krizi středního věku Martin utekl ze společnosti, aby žil v lese. Obstaral si luk a výstroj
jeskynního muže, ale pravdou je, že přežívá jen tak tak.
Jednoho dne narazí na Musu, drogového dealera, který
je zraněný a na útěku. V naději, že uniknou mnoha problémům, se excentrické duo vydává na hektickou jízdu
napříč fjordy. Pronásledován místní policií, rozzuřeným
Vikingem, násilníky a – v neposlední řadě – svou rodinou!
hrají: Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn Sundquist a další
režie: Thomas Daneskov | Nepřístupný do 15 let | 102 min.
V původním znění s českými titulky

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

