www.kinobrod.cz

sobota 8. 10. – 15:00 hodin
DĚTSKÉ KINO

úterý 18. 10. – 19:30 hodin
120,-

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
(USA 2022)

ANIMOVANÝ | RODINNÝ
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 aby ovládli své vlastní nově
nabyté schopnosti a pomohli mu superhrdiny zachránit.
režie: Jared Stern | 106 min. | český dabing

sobota 8. 10. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

120,-

TŘI TISÍCE LET TOUHY
(AUS, USA 2022)

FANTASY | ROMANTICKÝ
Akademicky vzdělaná doktorka Alithea Binnie vede svůj
život osaměle se striktně racionálním přístupem. Na
svých cestách se ale v Istanbulu střetne s kouzelným džinem z lahve. Výměnou za svou svobodu jí džin nabídne
splnit tři přání.
hrají: Idris Elba, Tilda Swinton a další | režie: George Miller
nevhodný do 15 let | V původním znění s českými titulky
108 min.
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ŽELEZNÝ BROD
PREMIÉROVÉ KINO

(USA 2022)
140,-

BUKO (ČR 2022) KOMEDIE | DRAMA

Buko je kůň. A taky je to „dar z nebes“, který vypadá jako
špatný vtip, protože jeho nová majitelka se koní bojí. Film
Alice Nellis vypráví o tom, že štěstí přeje připraveným
a taky těm, kteří se svému strachu dokážou postavit.
hrají: Anna Cónová, Martha Issová, Petra Špalková, Jan Cina
režie: Alice Nellis | 112 min.

sobota 1. 10. – 20:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

140,-

ÚSMĚV (USA 2022) HOROR
Když se někdo směje od ucha k uchu, nenapadne vás, že by
se už za pár vteřin mohl přímo před vašima očima zabít.
hrají: Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner a další
režie: Parker Finn | nepřístupný do 15 let | 117 min.
V původním znění s českými titulky

pondělí 3. 10. – 18:00
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA

50,-

Kruger park je nejstarším africkým parkem, byl vyhlášen již v roce 1902. Jeho velikost je pro běžného evropana skoro nepředstavitelná, má rozlohu skoro 20.000 km²,
což se u nás dá přirovnat k rozloze skoro celé Moravy!
V tomto parku se také ještě jako v jednom z mála v Africe můžete pohybovat bez průvodce svými auty, což dává
obrovskou svobodu při pozorování zvěře. V parku se dá
spatřit kompletní africká velká pětka – slon, nosorožec,
buvol, lev a levhart.

úterý 4. 10. – 19:30 hodin
130,-

MINAMATA
(GB, USA, JAP, SAE 2021)

DRAMA
Johnny Depp v roli charismatického fotografa, který obětoval všechno, aby svými reportážními snímky ukázal
pravdu, které se ostatní tak báli.
hrají: Johnny Depp, Hiroyuki Sanada, Jun Kunimura,
Bill Nighy a další | režie: Andrew Levitas | nevhodný do 12 let
115 min. | V původním znění s českými titulky

pátek 7. 10.– 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

HUDEBNÍ DOKUMENT
S hudebním filmem Moonage Daydream se vydáte na vzrušující výpravu do života jednoho z nejoriginálnějších a nejvýznamnějších muzikantů všech dob – Davida Bowieho.
hrají: David Bowie a další | režie: Brett Morgen | 140 min.
nevhodný do 12 let | V původním znění s českými titulky

pátek 14. 10. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

140,-

HALLOWEEN KONČÍ
(USA 2022)

HOROR
Přes čtyřicet let se Michael Myers marně snaží připravit o život
Laurie Strode. Navzdory tomu, že výčet jeho obětí připomíná
telefonní seznam, Laurie se vždycky podařilo vyklouznout...
hrají: Jamie Lee Curtis, Andi Matichak, James Jude Courtney
režie: David Gordon Green | nepřístupný do 15 let | 111 min.
V původním znění s českými titulky

sobota 15. 10. – 15:00 hodin
DĚTSKÉ KINO

80,-

WEBSTEROVI VE FILMU

MICHAL ČERNÝ – JAR Kruger
park a potápění se žraloky

PREMIÉROVÉ KINO

130,-

MOONAGE DAYDREAM

sobota 1. 10. – 17:30 hodin

120,-

SPOLU (ČR 2022) DRAMA
Film Spolu přináší příběh matky a jejích dvou dospělých
dětí, z nichž jedno trpí autismem a potřebuje péči, zatímco druhé trpí celý život nedostatkem pozornosti. Pětadvacetiletá Tereza se po rozchodu s přítelem vrací domů
ke své mámě a bratrovi Michalovi, desetiletému klukovi
zajatém v dospělém těle. Její návrat navždy změní životy
všech. Domácnost, do které se vrátila, se totiž na rozdíl
od ní ani trochu nezměnila.
hrají: Veronika Žilková, Štěpán Kozub, Kamila Janovičová
režie: David Laňka, Martin Müller | 118 min.

(ČR 2022)

ANIMOVANÝ | RODINNÝ
Mohlo by se zdát, že Lili Websterová je pavoučí holčička jako
každá jiná. Je ale neobyčejně zvídavá a odvážná, a tak se jí
občas stane pořádný průšvih.
režie: Katarína Kerekesová | 65 min.

sobota 15. 10. – 19:30 hodin

140,-

PREMIÉROVÉ KINO

AVATAR (USA 2009) FANTASY | AKČNÍ
(OBNOVENÁ PREMIÉRA)
Na podzim se na plátna kin vrací epické dobrodružství
z roku 2009 a nejúspěšnější film všech dob – AVATAR. Filmoví diváci tak budou mít opět možnost cestovat napříč
vesmírem až na vzdálenou planetu Pandora v roce 2154.
hrají: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver
režie: James Cameron | 166 min. | český dabing

pondělí 17. 10. – 18:00
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA

SVĚTLONOC (SK, ČR 2022) HOROR
Třicátnice Šarlota se vrací do rodné vesnice hluboko ve
slovenských horách. Před mnoha lety odsud za nejasných
okolností utekla. Její návrat v místních vzbuzuje podezření, po celou dobu ji považovali za mrtvou. Bojí se, že
svým příchodem probudí čarodějnici, která podle legend
straší v okolních lesích.
hrají: Natália Germáni, Eva Mores, Iva Bittová a další
režie: Tereza Nvotová | 109 min. | nepřístupný do 15 let

pátek 21. 10. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

130,-

BLACK ADAM (USA 2022) AKČNÍ | SCI-FI

Téměř 5000 let poté, co byl obdařen všemocnou mocí
egyptských bohů – a stejně rychle uvězněn – je Black
Adam (Dwayne Johnson) vysvobozen ze svého pozemského hrobu a připraven rozpoutat v moderním světě
svou jedinečnou formu spravedlnosti.
hrají: Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan a další
režie: Jaume Collet-Serra | nevhodný do 12 let | 118 min.
V původním znění s českými titulky

sobota 22. 10. – 15:00 hodin
DĚTSKÉ KINO

100,-

V příbězích bývají za obvyklé podezřelé – zlý vlk, žralok,
piraňa, jedovatý had, tarantule. Co se může stát, když se
pro změnu rozhodnou páchat dobro?
režie: Pierre Perifel | 100 min. | český dabing

sobota 22. 10. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

50,-

Pavel Chlum Vás provede po málo známé, ale za to nádherné oblasti jihovýchodního Polska. Společně navštívíme historickou oblast Malopolska, dnes rozloženou v několik vojvodství a zamíříme i k samé hranici s Ukrajinou.

úterý 18. 10. – 10:30 hodin
60,-

PREZIDENTKA (ČR 2022) KOMEDIE
Kateřina Čechová, historicky první česká prezidentka,
má za sebou rok v úřadu. 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...
Hrají: Aňa Geislerová, Ondřej Vetchý, Veronika Khek
Kubařová | režie: Rudolf Havlík | 97 min.

110,-

IL BOEMO
(ČR, SK, ITA 2022)

ŽIVOTOPISNÝ | HISTORICKÝ
Historický velkofilm je inspirovaný skutečným příběhem
jednoho z nejvyhledávanějších skladatelů druhé poloviny 18.
století – Josefa Myslivečka. Zavede diváka do slunné Itálie,
kde se Mysliveček stal legendou.
hrají: Vojtěch Dyk, Barbara Ronchi, Lana Vlady další
režie: Petr Václav | 140 min.

úterý 25. 10. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

120,-

ZAMĚSTNANEC MĚSÍCE
(FRA 2022)

KOMEDIE
Vincent chtěl být celý život státním úředníkem, aby mohl
naplno využívat výhody pohodlného úřednického života.
Jednoho dne se ale jeho život obrátí vzhůru nohama: vláda odhlasovala obrovský plán úspor a Vincentovi se nad
hlavou objeví mrak strachu z nezaměstnanosti.
hrají: Jérome Commandeur, Christian Clavier, Gérard Depardieu
režie: Jérome Commandeur | nevhodný do 12 let | 83 min.
český dabing

pátek 28. 10. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

140,-

PANÍ HARRISOVÁ JEDE
DO PAŘÍŽE (GB 2022) KOMEDIE
Proč by ovdovělá britská uklízečka nemohla toužit po
šatech od Diora? Komedie Paní Harrisová jede do Paříže
názorně předvádí, že když jdete za svými sny „po hlavě“,
nic není nemožné.
hrají: Lesley Manville, Isabelle Huppert, Jason Isaacs a další
režie: Anthony Fabian | 116 min.
V původním znění s českými titulky

sobota 29. 10. – 15:00 hodin
DĚTSKÉ KINO

PAVEL CHLUM
MALOPOLSKO – HORY, DOLY,
ŠVEJK A ZELÍ

SENIORSKÉ KINO

130,-

ZLOUNI (USA 2022 ) ANIMOVANÝ | KOMEDIE

úterý 11. 10. – 19:30 hodin
DOBRÉ KINO

PREMIÉROVÉ KINO

120,-

PRINC MAMÁNEK (ČR 2022) RODINNÝ
Tak dlouho si rozmazlený princ žil jako mamánek na
zámku, až ho jeho otec moudrý král vyslal do světa na
zkušenou. Velkou pozornost vzbudilo obsazení přespříliš pečující maminky a královny v podání Jany Nagyové,
kterou všichni známe jako Arabelu.
hrají: Jan Budař, Ondřej Vetchý, Jana Nagyová, Veronika Khek
Kubařová | režie: Jan Budař | 100 min.

sobota 29. 10. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

100,-

TROJÚHELNÍK SMUTKU
(GB, SVE, FRA, DE 2022)

KOMEDIE | DRAMA
Model Carl a jeho partnerka influencerka Yaya jsou pozváni
na luxusní výletní plavbu. Když ale nečekaná událost zamíchá kartami, charaktery cestujících se ukáží v pravém světle.
hrají: Woody Harrelson, Harris Dickinson, Charlbi Dean,
Zlatko Burić | režie: Ruben Östlund | nevhodný do 12 let
V původním znění s českými titulky | 147 min.

