www.kinobrod.cz

úterý 14. 6. − 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

sobota 25. 6. − 17:30 hodin
120,-

PRAŽSKÝ VÝBĚR:
SYMPHONY BIZARRE
Velkolepý koncert Pražského výběru na stříbrném plátně
s názvem Symphony Bizarre ukáže vystoupení kapely v O2
aréně v prosinci roce 2016. Pražský výběr tehdy předvedl
divákům více, než jen rockový koncert. Ke svému výročí
připravil bombastickou show s Českým národním symfonickým orchestrem, americkým dirigentem a řadou výjimečných hostů a scénických nápadů.
hrají: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok
režie: Michael Kocáb | 95 min.

140,-

(USA 2022) DOBRODRUŽNÝ | AKČNÍ
Příběh se odehrává čtyři roky po zániku ostrova Isla Nubar, původního domova oživlých jurských tvorů. Ti se
mezitím začali kontrolovaně i nekontrolovaně rozmnožovat a v důsledku toho jsme si museli zvyknout na jejich
přítomnost v našem ekosystému i na to, že už patrně nestojíme na vrcholu potravního řetězce.
hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern,
Jeff Goldblum, Sam Neill | režie: Colin Trevorrow
nevhodný do 12 let | 147 min. | český dabing

ŽELEZNÝ BROD

sobota 18. 6. − 17:30 hodin
DĚTSKÉ KINO

pátek 3. 6. − 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 130 KČ

130,-

PÁNSKÝ KLUB (ČR 2022) KOMEDIE

Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady naprosto nesourodou pětici. Sezení výstředních účastníků probíhají pod
taktovkou atraktivní, ale nepříliš zkušené psycholožky Lindy,
které se terapie brzy vymkne z rukou. Otěže přebírají samotní
„klienti“, setkání nabírají nečekaný spád a rozjíždí se svižná
mozaika neuvěřitelných příběhů. Komedie o lásce a jejích podobách a o tom, že nikdy není pozdě pokusit se něco napravit
hrají: Kristýna Hrušínská, Jiří Mádl, Milan Šteindler, Boleslav
Polívka a další | režie: Matěj Balcar | nevhodný do 12 let| 89 min.

sobota 4. 6. − 17:30 hodin
DĚTSKÉ KINO

130,-

(ČR, SK, HUN 2022) POHÁDKA
Pohádka Zakletá jeskyně vypráví pověst o zázračné jeskyni, v níž jsou uložené vzácné poklady. Je mezi nimi
i obyčejná sůl, kterou lidé potřebují nejvíce. Jsou zde však
i drahokamy, ale toho, kdo by chtěl některý z nich odnést,
postihne dávná kletba.
hrají: Táňa Pauhofová, Karel Dobrý, Ondřej Kraus a další
režie: Marianna Čengel Solčanská | 98 min.

sobota 18. 6. − 20:30 hodin

120,-

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
(ČR 2022) ZBĚSILÁ AKČNÍ KOMEDIE
Tři tygři konečně v celovečerním filmu! Specifická komediální skupina Tři tygři si podmanili YouTube a teď vyrážejí do kin s prvním opravdickým filmem a Jackpotem.
Zběsilá akční komedie nabídne charakteristický humor,
ale také akci, bojové scény, napětí nebo lásku.
hrají: Albert Čuba, Štěpán Kozub, Robin Ferro, Vladimír Polák
režie: Emil Křižka | nevhodný do 12 let | 110 min.

úterý 7. 6. − 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

120,-

KDYBY RADŠI HOŘELO
Obyvatelé vesnice se chystají na Velikonoce, chlapi před
hospodou komentují zelené pivo a nebezpečí chemtrails,
když oslavu na návsi naruší náraz dodávky do kašny. Řidiči se podařilo zmizet, všem je ale jasné, že šlo o teroristický čin. Bezpečí celé vesnice teď závisí na hasičích, na
jejich odhodlanosti a akci.
hrají: Miroslav Krobot, Michal Isteník, Anna Polívková a další
režie: Adam Koloman Rybanský
nevhodný do 12 let | 90 min.

úterý 21. 6. − 19:30 hodin
100,-

AMÉLIE Z MONTMARTRU

sobota 4. 6. − 20:30 hodin

120,-

FILM ROKU (ESP 2021) KOMEDIE
Nejlepší režisér, nejlepší herci... nejlepší nápad? Pokud
si někdo myslel, že filmaři a filmové hvězdy jsou nesnesitelné primadony, komedie Film roku jim dá za pravdu.
Penélope Cruz, Antonio Banderas a Oscar Martínez si v ní
dělají legraci sami ze sebe, ze svých kolegů i celého filmového světa.
hrají: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez a další
režie: Mariano Cohn, Gastón Duprat | nevhodný do 12 let
114 min. | V původním znění s českými titulky

(FRA, DE 2001)
KOMEDIE | ROMANTICKÝ

31. srpna 1997 ve 4 hodiny ráno dostala Amélie nápad.
Musí stůj co stůj najít dávného majitele krabičky vzpomínek, kterou náhodou našla ve svém bytě a poklad mu
vrátit. Jestli to ocení, je rozhodnuto. Amélie začne zasahovat jiným lidem do života. Jestli ne, tak nic. Kultovní
romantickou komedii o nesmělé Pařížance s laskavým
srdcem milují díky její hravosti a půvabu miliony diváků
po celém světě.
hrají: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus,
Jamel Debbouze a další | režie: Jean-Pierre Jeunet
V původním znění s českými titulky | 119 min.

pátek 24. 6. − 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

130,-

ELVIS
Film o životě a hudbě Elvise Presleyho z pohledu jeho
komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem se zabývá složitou dynamikou
mezi Presleym a Parkerem, která trvá více než 20 let, od
Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho nebývalou slávu,
na pozadí vyvíjející se kulturní krajiny a ztráty nevinnosti v Americe. Ústřední postavou této cesty je jedna z
nejvýznamnějších a nejvlivnějších osob v Elvisověživotě,
Priscilla Presleyová.
hrají: Austin Butler, Tom Hanks, Kodi Smit-McPhee, Olivia
DeJonge a další | nevhodný do 12 let | 153 min.
V původním znění s českými titulky

úterý 28. 6. − 10:30 hodin
SENIORSKÉ KINO

60,-

(ČR 2022) KOMEDIE

Film studia Disney a Pixar přináší příběh Buzze Rakeťáka
a jeho dobrodružství do nekonečna a ještě dál.
režie: Angus MacLane | 90 min.

DOBRÉ KINO

sobota 25. 6. − 20:30 hodin

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

ANIMOVANÝ | DOBRODRUŽNÝ
RODINNÝ

(ČR 2022) KOMEDIE

ZAKLETÁ JESKYNĚ

PREMIÉROVÉ KINO

120,-

RAKEŤÁK (USA 2022)

PREMIÉROVÉ KINO

Kde je Anne Franková začíná zázrakem: Kitty, imaginární
kamarádka, které Anne Franková psala svůj slavný deník,
ožije v dnešním Amsterdamu. Kitty, která si neuvědomuje, že od té doby uběhlo 75 let, je přesvědčená, že když je
naživu ona, musí být i Anne. Vydává se na cestu do časů
Anny Frankové, aby svou milovanou přítelkyni našla.
režie: Ari Folman | 99 min.

(USA 2022) HUDEBNÍ | ŽIVOTOPISNÝ

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

06/2022

(BEL, LUX, FRA, NL, IZR 2021)
ANIMOVANÝ | HISTORICKÝ | RODINNÝ

PREMIÉROVÉ KINO

pátek 17. 6. − 19:30 hodin

PROGRAM

110,-

KDE JE ANNE FRANKOVÁ

(ČR 2022) HUDEBNÍ

PREMIÉROVÉ KINO

DĚTSKÉ KINO

140,-

PREZIDENTKA (ČR 2022)

Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi už psaní nejde
jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě,
jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby
autor pokračoval v ději. Všichni něco chtějí. Fotograf Matěj
chce získat nedobytnou Vendulu z lékárny, pan Bohumil
prosí, aby udělal zázrak, automechanik Bakalář by chtěl
být léčitelem. Do toho vstupuje z reálného světa Šejnohova manželka, která si myslí, že už by měl psaní nechat
a konečně se věnovat jí.
hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Vojtěch Kotek a další
režie: Jan Svěrák | nevhodný do 12 let | 99 min.

úterý 28. 6. − 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

120,-

CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ
(ČR 2022) HUDEBNÍ | DOKUMENT
Nebývale otevřený dokument ukazuje, že na pozadí hudebních úspěchů, vyprodaných koncertů, vydání úspěšných alb a desítek rádiových hitů, byly také deprese,
hádky, rozpady přátelství nebo nutnost vyrovnat se se
smrtí kapelníka Pavla Grohmana. Režie časosběrného
dokumentu, který vznikal pět let, se ujal režisér Pavel Bohoněk. Hlavní aktéři Michal Malátný a František Táborský
před divákem nic netají a bez obalu popisují své tehdejší
pocity a rozhodnutí. Velký prostor dostali i bývalí členové
Petr Rajchert, Adam Stivín, bratři Škochové, Marpo nebo
Petr Kužvart.
hrají: CHINASKI a hosté | režie: Pavel Bohoněk | 97 min.

čtvrtek 30. 6. − 17:30 hodin
DĚTSKÉ KINO

130,-

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
(USA 2022) ANIMOVANÝ | KOMEDIE
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se
vrací do kin v tom naprosto nejzásadnějším momentu. Ve
filmu Mimoni: Padouch přichází se konečně dozvíme, jak
došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadoucha
Grua.
režie: Kyle Balda | 88 min.

KOMEDIE | ROMANTICKÝ
Kateřina Čechová, historicky první česká prezidentka, má
za sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací. Občas by si chtěla
v klidu odpočinout bez pozornosti celé republiky. Jednoho
dne se odhodlá k riskantnímu kousku a v dokonalém převleku se v noci potají vytratí z hradu. Plán jí vyjde dokonale, a tak se seznamí se sochařem Petrem, kvůli kterému
se do města vydává každou noc. Ten nemá ani ponětí, kdo
okouzlující žena, do které se zamiloval, ve skutečnosti je.
Hrají: Aňa Geislerová, Ondřej Vetchý, Veronika Khek Kubařová
režie: Rudolf Havlík | nevhodný do 12 let | 97 min.

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

