www.kinobrod.cz

pátek 9. 9. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

140,-

JAN ŽIŽKA (ČR 2022)
ŽIVOTOPISNÝ | HISTORICKÝ
Byl nájemným žoldnéřem. Stal se legendárním válečníkem, kterého nikdo nedokázal porazit. Film Jan Žižka
vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých zemí
a o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky na pozadí
bouřlivých událostí roku 1402.
hrají: Ben Foster, Michael Caine, Karel Roden, Ondřej Vetchý
režie: Petr Jákl | Nepřístupný do 15 let | 125 min.| český dabing

sobota 10. 9. – 17:30 hodin
DĚTSKÉ KINO

120,-

CESTA DO TVOJZEMÍ
(ČR, SK, BEL 2022)
ANIMOVANÝ | RODINNÝ

Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět
fantazie – Tvojzemí, kde opice a krkavci mluví lidskou
řečí. Desetiletý Riki uteče do Tvojzemí ze svého domova
ve skutečném světě, protože zachytí signál vysílaný tajemným zářivým kamínkem. A Rikiho dobrodružná výprava za záchranou světa fantazie může začít.
režie: Peter Budinský | 86 min.
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PREMIÉROVÉ KINO

ROMANTICKÝ | DRAMA

PREMIÉROVÉ KINO

120,-

BULLET TRAIN
(USA 2022) AKČNÍ KOMEDIE
Brad Pitt hraje nájemného zabijáka Berušku, který je odhodlán vykonávat svou práci mírumilovně, jelikož se mu
spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se
mu lepí na paty. Osud má nicméně jiné plány, protože
Beruška se při své nejnovější misi v nejrychlejším vlaku
světa dostane do křížku se smrtícími protivníky. Konec
trati je pouze začátkem nepřetržité divoké a vzrušující jízdy napříč moderním Japonskem.
hrají: Brad Pitt, Joey King, Andrew Koji režie: David Leitch
V původním znění s českými titulky
Nepřístupný do 15 let | 127 min.

sobota 3. 9. – 17:30 hodin
DĚTSKÉ KINO

130,-

AFTER: POUTO (USA 2022)

pátek 2. 9. – 19:30 hodin

100,-

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.

Čtvrtá kapitola světového fenoménu After zastihne Tessu
a Hardina na rozcestí. Pokud chtějí, aby jejich láska přežila, budou muset nejprve zapracovat sami na sobě. Zavedou je ale jejich cesty zpět?
hrají: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Mira Sorvino
režie: Castille Landon | nevhodný do 12 let | 95 min.
V původním znění s českými titulky

130,-

ARVÉD (ČR, SK 2022) DRAMA
Jiří Arvéd Smíchovský byl významný hermetik, okultista, vyznavač černé magie a mimořádně vzdělaný člověk
s geniální pamětí. Film Arvéd vypráví o tom, kam až jsme
schopni zajít, abychom dosáhli svého cíle. Jiří Arvéd Smíchovský byl ochoten jít až k hranicím samotného pekla.
hrají: Michal Kern, Saša Rašilov, Martin Pechlát, Jaroslav Plesl
režie: Vojtěch Mašek | nevhodný do 12 let | 120 min.

140,-

JAN ŽIŽKA (ČR 2022)

KOMEDIE
Ondřej je arogantní workoholik a nekompromisní obchodník, jehož jediným smyslem života jsou peníze. Po
dojednání jeho zatím největšího obchodu přelétá jeho letadlo cestou domů z Ameriky nad indiánským územím,
kde se původní obyvatelé loučí se svým náčelníkem Bílým Jelenem. Jeho duch stoupá vzduchem výš a samým
nedopatřením splyne s Ondřejovou prolhanou a zkaženou myslí.
hrají: Karel Roden, Daniel Olbrychski, Martin Myšička, Vica
Kerekeš | režie: Tomáš Svoboda | 94 min.

sobota 24. 9. – 17:30 hodin
DĚTSKÉ KINO

STŘÍDAVKA

KDYBY RADŠI HOŘELO

JAN KOLLER – PŘÍBĚH
OBYČEJNÉHO KLUKA

PRINCEZNA REBELKA
Animované dobrodružství z jednoho království, kde se
malá uličnice a rebelka začne vydávat za princeznu. Přepych na hradě si ale dlouho neužívá, protože vyráží na
dobrodružnou cestu za záchranou korunního prince. Pro
filmové dobrodružství a lumpárny princezny rebelky jsou
prázdniny tou nejlepší dobou.
režie: Julien Fournet | 89 min.

sobota 24. 9. – 20:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

130,-

TO NIC, DRAHÁ (USA 2022)
Americký psychologický thriller režisérky Olivie Wilde
pojednává o Alici, ženě v domácnosti z 50. let (Florence
Pugh), žijící se svým manželem (anglický zpěvák a herec
Harry Styles) v naoko dokonalém vztahu. Záhy se však
Alice začne obávat, že jeho okouzlující společnost možná
skrývá znepokojivá tajemství.
hrají: Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, Chris Pine
režie: Olivia Wilde | nepřístupný do 15 let | 123 min.
V původním znění s českými titulky

úterý 27. 9. – 19:30 hodin
100,-

GHOST DOG – CESTA
SAMURAJE (USA 1999)
Nelítostný k protivníkovi, laskavý k dětem a zvířatům.
Ghost Dog (Forest Whitaker) je nájemný vrah řídící se
kodexem japonských samurajů. Svůj ledový klid ztratí
v okamžiku, kdy mu mafiáni jako varování zahubí jeho
milované holuby. A to nelze nechat bez pomsty…
hrají: Forest Whitaker, John Tormey, Cliff Gorman a další
režie: Jim Jarmusch | Nepřístupný do 15 let | 116 min.
V původním znění s českými titulky

pátek 30. 9. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

DRAMA | HUDEBNÍ 		
Druhý celovečerní film Adama Sedláka natočený na mobilní telefon vypráví o ambiciózním rapperovi Alexovi,
který chce natočit feat se Sergeiem Barracudou. Má pár
hodin na to, aby sehnal peníze a společně s kamarádem
Láďou proto objíždějí Prahu a dealují extra pack všech návykových látek, které doma našli. BANGER čili hit je jejich cíl.
hrají: Adam Mišík, Marsell Bendig, Anna Fialová a další
režie: Adam Sedlák | nevhodný do 15 let | 111 min.

úterý 20. 9. – 19:30 hodin
140,-

VSTUPENKA DO RÁJE
(USA 2022) ROMANTICKÝ | KOMEDIE
Že se vzali, považují oba za svou největší životní chybu.
Teď však musí společnými silami udělat vše proto, aby
stejnou chybu neudělala jejich dcera. George Clooney
a Julia Roberts v romantické komedii Vstupenka do ráje

120,-

BANGER. (ČR 2022)

(ČR 2022) DOKUMENT

PREMIÉROVÉ KINO

120,-

AKČNÍ | DRAMA | THRILLER

ŽIVOTOPISNÝ | HISTORICKÝ

Byl nájemným žoldnéřem. Stal se legendárním válečníkem, kterého nikdo nedokázal porazit. Film Jan Žižka
vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých zemí
a o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky na pozadí
bouřlivých událostí roku 1402.
sobota 3. 9. – 20:30 hodin
hrají: Ben Foster, Michael Caine, Karel Roden, Ondřej Vetchý
130,PREMIÉROVÉ KINO
režie: Petr Jákl | Nepřístupný do 15 let | 125 min.
(ČR 2022) KOMEDIE 		
V původním znění s českými titulky
Komedie plná rodinných a partnerských zmatků. Její hrdinové si uvědomí, že když se ze tří rodin stane jedna velúterý 20. 9. – 10:30 hodin
ká, budou potřebovat pořádný plán. Plán, jak přežít současné i minulé partnery, všechny děti v rodině, ať už jsou
60,SENIORSKÉ KINO
jejich nebo ne, plán, jak se v tom všem neztratit a udržet
si zdravý rozum. Život si ale většinou dělá, co chce . . a co
nečekáte.
(ČR 2022) KOMEDIE
hrají: Jitka Čvančarová, Martin Hofmann, Anna Polívková a další
režie: Petr Nikolaev | nevhodný do 12 let | 90 min.
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 teroriúterý 6. 9. – 19:30 hodin
stický čin. Bezpečí celé vesnice teď závisí na hasičích, na
130,PREMIÉROVÉ KINO
jejich odhodlanosti a akci.
hrají: Miroslav Krobot, Michal Isteník, Anna Polívková a další
režie: Adam Koloman Rybanský							
nevhodný do 12 let | 90 min.
Příběh Jana Kollera se řadí mezi světový unikát. Spousty
prestižních zahraničních serverů se mu v minulosti věnovalo a shodli se na tom, že story “Českého Honzy“ je
skutečnou pohádkou, která je asi už navždy nenapodobitelná. Sympatický obr totiž celé dětství, mládí a začátek plnoletosti nastupoval za amatérské kluby na vesnické
úrovni.
hrají: Jan Koller, Zuzana Sophia Petzold, Petr Koller starší
režie: Petr Větrovský | 111 min.

140,-

INDIÁN (ČR, SK, POL 2022)

DOBRÉ KINO

pátek 16. 9. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

PREMIÉROVÉ KINO

THRILLER | PSYCHOLOGICKÝ

úterý 13. 9. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

pátek 23. 9. – 19:30 hodin

(FRA 2021) ANIMOVANÝ | RODINNÝ

sobota 10. 9. – 20:30 hodin

ŽELEZNÝ BROD

dokazují, že i podruhé se dá vstoupit do stejné řeky, i když
je to to poslední, co byste chtěli udělat.
hrají: George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever a další
režie: Ol Parker | nevhodný do 12 let | 104 min.
V původním znění s českými titulky

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

