www.kinobrod.cz

sobota 9. 7. – 17:30 hodin

pátek 22. 7. – 19:30 hodin

DĚTSKÉ KINO

130,-

VELKÁ PREMIÉRA

(USA 2022) ANIMOVANÝ | KOMEDIE

(ČR 2022) 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.

Pro herce Šnajdra je život jedna velká hra. Málokdo pozná, kdy věci myslí vážně. Jeho žena Markéta je už na něj
alergická a manželskou krizi se snaží řešit u psychologa.
Šnajdr raději mizí do Olomouce, kde se chytá své první
režijní příležitosti, ve které chce zazářit se svou babičkou.
Hrají: Pavel Šimčík, Iva Janžurová, Klára Melíšková, Jenovéfa
Boková | režie: Miroslav Krobot | nevhodný do 12 let | 90 min.

PREMIÉROVÉ KINO

140,-

THOR: LÁSKA JAKO HROM
Thor se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení
vnitřního míru. Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher, který usliuje
o zánik bohů. Thor požádá Valkýru, Korga a svou ex-přítelkyni Jane Foster, která – k Thorovu překvapení – ovládá mocné kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor. Společně se vydávají na vesmírné dobrodružství, aby odhalili
tajemství Gorra a zastavili ho dříve než bude pozdě.
hrají: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Taika Waititi,
Christian Bale | režie: Taika Waititi | nevhodný do 12 let
český dabing | 119 min.

pátek 12. 7. – 10:30 hodin

ŽELEZNÝ BROD

60,-

SENIORSKÉ KINO

120,-

PÁRTY HÁRDER: SUMMER
MASSACRE (ČR 2022)
KOMEDIE

V pokračování se vrátí parta kamarádů z prvního filmu.
Ze svého příšerného večírku se už trochu oklepali a v létě
vyrazí na proslulou Ibizu východu – na Mácháč, legendární místo plné mejdanů, muziky a nevázaného sexu.
Snaží se vydělat peníze na zlatý hřeb léta – festival Summer Massacre, od kterého si slibují životní zážitek a pochopitelně i prázdninovou soulož. Užijí si léto nebo selžou
a čekají na ně leda tak ponížení, nedobrovolný celibát
a Srbské milice?
hrají: Daniel Žáček, Jiří Bohatý, Adam Ernest a další
režie: Martin Pohl | Nepřístupný do 15 let | 100 min.

sobota 2. 7. – 17:30 hodin
DĚTSKÉ KINO

NÁMĚSÍČNÍCI (DE 2021)
ANIMOVANÝ | KOMEDIE | DOBRODRUŽNÝ

pátek 29. 7. – 19:30 hodin

PREMIÉROVÉ KINO

130,-

HÁDKOVI (ČR 2022) KOMEDIE
Ať dělají Hádkovi, co mohou, nikdy se na ničem neshodnou a každý z nich si nakonec myslí to svoje. Ve vzduchu
teď navíc visí rozepře o dědictví po dědovi a o jeho posledním přání vyjet se všemi k moři.
Hrají: Hynek Čermák, Jakub Prachař, Ondřej Pavelka,
Jitka Čvančarová | režie: Vojtěch Moravec
nevhodný do 12 let | 98 min.

sobota 16. 7. – 17:30 hodin
120,-

RAKEŤÁK (USA 2022)
ANIMOVANÝ | DOBRODRUŽNÝ
RODINNÝ

Třináctiletý kluk uvězněný sadistickým vrahem ve zvukotěsném sklepě. Na jeho stěně visí odpojený černý telefon. Ten však jednoho dne zazvoní. Ve sluchátku se ozývají předchozí vrahovy oběti, které nechtějí, aby chlapec
skončil stejně. Režisér filmů Sinister a Doktor Strange
Scott Derrickson servíruje další děsivou lahůdku hororového studia Blumhouse.
hrají: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw
režie: Scott Derrickson | Nepřístupný do 15 let | 102 min.
V původním znění s českými titulky

(USA 2022) AKČNÍ | DRAMA
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
režie: Joseph Kosinski | nevhodný do 12 let | český dabing
131 min.

140,-

ČERNÝ TELEFON (USA 2022) HOROR

REPRÍZA

140,-

ŘEKNI TO PSEM (ČR 2022) KOMEDIE

Dita místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa mladou border kolii, přestože nikdy žádného psa nechtěla a navíc ji pejskařská komunita připadá
směšná. Celý příběh začíná tím, že šlápne do psího…no,
víte čeho…. Opravdu je to štěstí? Zatím to vypadá, že se jí
na paty lepí jen smůla.
hrají: Berenika Kohoutová, Štěpán Benoni, Hana Vágnerová,
Jiří Lábus | režie: Robert Sedláček | 85 min.

120,-

HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ
(UK 2022) KOMEDIE
Nancy za celý svůj život spala jen s vlastním mužem, který navíc v posteli nestál za nic. Když zůstane sama, uvědomí si, že vlastně vůbec netuší, co je dobrý sex. Namísto
čtení ženských časopisů a studování odborné literatury
se rozhodne pro podstatně rychlejší a jednodušší formu
vzdělávání v tomto oboru a objedná si služby zkušeného
profesionála.
Hrají: Emma Thompson, Daryl McCormack, Isabelly Laughland
režie: Sophie Hyde | Nepřístupný do 15 let | 97 min.
V původním znění s českými titulky

DĚTSKÉ KINO

130,-

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
(USA 2022) ANIMOVANÝ | RODINNÝ
DOBRODRUŽNÝ

Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční nejlepší přátelé, mají stejné superschopnosti a bok po boku bojují proti zločinu v Metropolis. Když je Superman a zbytek Ligy
spravedlnosti unesen, musí Krypto přesvědčit roztrhanou
smečku z útulku – ohaře Ace, břichaté prase PB, želvu Merton a veverku Chip – aby ovládli své vlastní nově nabyté
schopnosti a pomohli mu superhrdiny zachránit.
režie: Jared Stern | 106 min.

sobota 30. 7. – 20:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

130,-

APOKALYPSA: FINAL CUT
(USA 1979) DRAMA | VÁLEČNÝ

úterý 19. 7. – 17:30 hodin
140,-

THOR: LÁSKA JAKO HROM

pátek 8. 7. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

sobota 16. 7. – 20:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

PREMIÉROVÉ KINO

sobota 30. 7. – 17:30 hodin

sobota 2. 7. – 20:30 hodin

TOP GUN: MAVERICK

140,-

pátek 15. 7. – 19:30 hodin

Film studia Disney a Pixar přináší příběh Buzze Rakeťáka
a jeho dobrodružství do nekonečna a ještě dál.
režie: Angus MacLane | 105 min.

140,-

úterý 26. 7. – 19:30 hodin

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 a další | režie: Tomáš Hodan | 100 min.

Někdy je lepší svou malou sestřičku poslouchat! Když
starší brácha Petr jedné noci zjistí, že jeho sestra Anna
zmizela, uvědomí si, že její bláznivý příběh o mluvícím
broukovi nebyl vymyšlený. Anna byla unesena zlým Měsíčním mužem. Aby ji zachránil, Petrovi nezbude nic jiného, než se vydat za ní – na Měsíc.
režie: Ali Samadi Ahadi | 85 min.

REPRÍZA

Žena středního věku se nudí se svým manželem, začíná
nesnášet svého otce a moc si nerozumí s dcerou, která
pro změnu začíná nesnášet jí samotnou. Její prádelna
spěje ke krachu a úřednice z finančního úřadu ji daňové
přiznání hodila na hlavu. Zrovna sedí a trpí na finančáku, když se objeví manžel z jiné dimenze a ukáže jí, že má
stovky životů a ne úplně každý stojí takhle za prd.
hrají: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis a další
režie: Dan Kwan, Daniel Scheinert | Nepřístupný do 15 let
139 min. | V původním znění s českými titulky

Dita místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa mladou border kolii, přestože nikdy žádného psa nechtěla a navíc ji pejskařská komunita připadá
směšná. Celý příběh začíná tím, že šlápne do psího…no,
víte čeho…. Opravdu je to štěstí? Zatím to vypadá, že se jí
na paty lepí jen smůla.
hrají: Berenika Kohoutová, Štěpán Benoni, Hana Vágnerová,
Jiří Lábus | režie: Robert Sedláček | 85 min.

DĚTSKÉ KINO
120,-

KOMEDIE | AKČNÍ | DOBRODRUŽNÝ

ŘEKNI TO PSEM (ČR 2022) KOMEDIE

(ČR 2022) DRAMA

PREMIÉROVÉ KINO

120,-

EVERYTHING EVERYWHERE
ALL AT ONCE (USA 2022)

REPRÍZA

POSLEDNÍ ZÁVOD

pátek 1. 7. – 19:30 hodin

sobota 23. 7. – 20:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

(USA 2022) AKČNÍ | DOBRODRUŽNÝ
FANTASY

07/ 2022

130,-

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ

sobota 9. 7. – 20:30 hodin

PROGRAM

PREMIÉROVÉ KINO

(USA 2022) AKČNÍ | DOBRODRUŽNÝ
FANTASY

Thor se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení
vnitřního míru. Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher, který usliuje
o zánik bohů. Thor požádá Valkýru, Korga a svou ex-přítelkyni Jane Foster, která – k Thorovu překvapení – ovládá mocné kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor. Společně se vydávají na vesmírné dobrodružství, aby odhalili
tajemství Gorra a zastavili ho dříve než bude pozdě.
hrají: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Taika Waititi,
Christian Bale | režie: Taika Waititi
nevhodný do 12 let | český dabing | 119 min.

Ambiciózní film, jehož příběh volně vychází ze Srdce
temnoty Josepha Conrada, se v době své premiéry dočkal
rozporuplného přijetí, ale dnes je pokládán za jeden z nejpůsobivějších (proti)válečných filmů vůbec. Jeho hrdina,
kapitán Willard je pověřen tajným úkolem zlikvidovat
plukovníka Kurtze, který si v odlehlé džungli vybudoval
vlastní království, v němž dovedl oficiálně proklamovanou filozofii války do zrůdné, nelidské podoby.
hrají: Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall a další
režie: Francis Ford Coppola | Nepřístupný do 15 let | 180 min.
V původním znění s českými titulky

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

