pátek 11. 11. – 19:30 hodin

www.kinobrod.cz

PREMIÉROVÉ KINO

140,-

BLACK PANTHER: WAKANDA
NECHŤ ŽIJE (USA 2022)
AKČNÍ | DOBRODRUŽNÝ | SCI-FI)

Královna Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye a Dora Milaje
bojují o ochranu svého národa před zasahujícími světovými mocnostmi poté, co se rozšířily zprávy o smrti krále
T’Chally.
hrají: Letitia Wright, Lupita Nyong‘o, Winston Duke
režie: Ryan Coogler | nevhodný do 12 let | 161 min. | český dabing

sobota 12. 11. – 15:00 hodin
DĚTSKÉ KINO

120,-

PRINC MAMÁNEK (ČR 2022) POHÁDKA

Tak dlouho si rozmazlený princ žil jako mamánek na
zámku, až ho jeho otec moudrý král vyslal do světa na
zkušenou. Po téměř třiceti letech se v roli královny vrátí
na plátna představitelka legendární Arabely Jana Nagyová.
hrají: Jan Budař, Ondřej Vetchý, Jana Nagyová, Veronika
Khek Kubařová | režie: Jan Budař | 100 min.

PROGRAM

sobota 12. 11.– 19:30 hodin

11/2022

REPRÍZA

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

ŽELEZNÝ BROD
úterý 1. 11. – 19:30 hodin
DOBRÉ KINO

120,-

PSH NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
(ČR 2022) DOKUMENT
Legenda českého rapu Peneři strýčka Homeboye v osobním celovečerním dokumentu, který získal Diváckou cenu
na letošním 56. ročníku MFF KV.
režie: Štěpán Vodrážka | nevhodný do 12 let | 70 min.

pátek 4. 11. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

120,-

VÁLEČNICE

pondělí 14. 11. – 18:00
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA

Snímek Válečnice vypráví pozoruhodný příběh Agojie,
ženských bojovnic, které v devatenáctém století chránily
Dahomejské království v Africe se zdatností a odhodlaností, kterým se nikdo nedokázal vyrovnat.
hrají: Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch a další
režie: Gina Prince-Bythewood | nevhodný do 12 let | 135 min.
V původním znění s českými titulky

50,-

ADÉLA SKŘIVÁNKOVÁ
ADÉLA ODJELA DO STŘEDNÍ
AMERIKY

„A to se nebojíš? A máš aspoň nějaký plán?“ Na obě otázky
zněla moje odpověď NE. Začátkem roku 2019 jsem si koupila
jednosměrnou letenku, sbalila si batoh a ukulele a odjela do
Střední Ameriky. Sama. Na pět měsíců. Neměla jsem moc
peněz, žádný plán, kontakty, očekávání a naštěstí ani strach.
A bylo to to nejlepší rozhodnutí, které jsem kdy udělala.

sobota 5. 11. – 15:00 hodin
120,-

ŠOUMEN KROKODÝL

SENIORSKÉ KINO

úterý 8. 11. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

120,-

BĚŽNÁ SELHÁNÍ
(ČR, IT, HU, SK 2022) DRAMA
Film Běžná selhání sleduje příběh tří žen různých generací
v průběhu jednoho dne. Každá z nich čelí osobní krizi právě
ve chvíli, kdy je město, v němž žijí, zasaženo podivným
přírodním úkazem způsobujícím náhodné výbuchy.
Hrají: Taťjana Medvecká, Beáta Kaňoková, Nora Klimešová, Vica
Kerekes | režie: Cristina Groșan | nepřístupný do 15 let | 85 min.

PREMIÉROVÉ KINO

130,-

JFK NÁVRAT: ZA ZRCADLEM
(USA 2021) DOKUMENT
Třicet let po svém filmu „JFK“ bere režisér Oliver Stone diváky na cestu po nedávno odtajněných důkazech o atentátu
na prezidenta Kennedyho. Předkládá společně s oscarovými vypravěči Whoopi Goldbergovou a Donaldem Sutherlandem přesvědčivé důkazy o tom, že v případě Kennedyho se
z „konspirační teorie“ stala „konspirační skutečnost“.
režie: Oliver Stone, Ibrahim Hamdan | nepřístupný do 15 let
V původním znění s českými titulky | 118 min.

pátek 25. 11. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

130,-

(USA 2022) ŽIVOTOPISNÝ| DRAMA
Drama o dospívání sleduje Sammyho Fabelmana, který
vyrůstá v poválečné Arizoně, kde zkoumá a poznává, jakou
moc mají filmy. Navzdory všem nepřízním osudu a překážkám, které mu stojí v cestě, se Sammy ponoří do své
vášně a filmování se mu stane životní cestou.
hrají: Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen
režie: Steven Spielberg | nevhodný do 12 let | 151 min.
V původním znění s českými titulky

sobota 26. 11. – 15:00 hodin
120,-

DIVNOSVĚT

120,-

(ESP 2022) KOMEDIE

PREMIÉROVÉ KINO

120,-

MENU (USA 2022) HOROR | KOMEDIE
Mladý pár (Anya Taylor Joy a Nicholas Hoult) cestují na
odlehlý ostrov, aby se najedli v luxusní restauraci, kde šéfkuchař (Ralph Fiennes) připravil bohaté menu s několika
šokujícími překvapeními.
hrají: Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Nicholas Hoult
režie: Mark Mylod | nevhodný do 12 let | 108 min.
V původním znění s českými titulky

sobota 19. 11. – 15:00 hodin
RODINNÉ KINO

sobota 26. 11. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

úterý 15. 11. – 19:30 hodin

pátek 18. 11. – 19:30 hodin

V londýnském West Endu 50. let se zastaví plány na filmování
divadelního hitu poté, co je zavražděn jeden z členů štábu.
Případu se ujmou inspektor Stoppard a strážnice Stalkerová,
kteří vyšetřují záhadnou smrt na vlastní nebezpečí.
hrají: Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody a další
režie: Tom George | nevhodný do 12 let | 98 min.
V původním znění s českými titulky

úterý 22. 11. – 19:30 hodin

Divnosvět představuje rodinu Cladových, kteří se snaží
proletět skrz neprobádaný, zrádný a především divný svět.
Musí čelit nejen neznámému prostředí, ale i mnoha prapodivným a všežravým tvorům.
režie: Don Hall | 99 min. | český dabing

Javier Bardem září v lehce černé komedii jako člověk,
koho si každý přeje mít v práci. Jako Dobrý šéf. Tenhle šéf
totiž tvrdí, že zaměstnanci jeho továrny jsou pro něj jako
vlastní rodina. Pro jejich dobro by udělal téměř cokoliv.
Otázkou ale je, jestli o to stojí, a jestli je to pro ně opravdu
dobrá zpráva.
Hrají: Javier Bardem, Manolo Solo, Óscar de la Fuente,
Almudena Amor | režie: Fernando León de Aranoa
nepřístupný do 15 let | V původním znění s českými titulky
119 min.

(USA 2022) KOMEDIE | MYSTERIÓZNÍ | KRIMI

Bratranci Roman a Emil mají sen dostat se na závody Formule 1. Roman vede ušmudlaný autobazar na okraji města.
Emil si piplá svou autodílnu v centru a o autech ví skoro
všechno. Jednoho dne Emil vyhraje vstupenky na Velkou
cenu Španělska. Jejich výlet za snem se brzy změní na
divokou jízdu napříč Evropou.
hrají: Kryštof Hádek, Štěpán Kozub, Robin Ferro
režie: Jan Prušinovský | nevhodný do 12 let | 107 min.

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.

Když se rodina Primmů přestěhuje do New Yorku, jejich
syn Josh se snaží zvyknout si na novou školu i přátele. Vše
se změní od okamžiku, kdy Josh objeví Lylea – zpívajícího
krokodýla – v podkroví jejich nového domova.
hrají: Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley a další
režie: Will Speck, Josh Gordon | 107 min. | český dabing

VRAŽDA V LONDÝNĚ

(ČR, SR 2022) KOMEDIE

(USA 2022) ANIMOVANÝ | KOMEDIE

DOBRÝ ŠÉF

130,-

GRAND PRIX

130,-

HÁDKOVI (ČR 2022) KOMEDIE

(USA 2022) KOMEDIE | RODINNÝ

PREMIÉROVÉ KINO

PREMIÉROVÉ KINO

DĚTSKÉ KINO
60,-

PREMIÉROVÉ KINO

sobota 5. 11. – 19:30 hodin

sobota 19. 11. – 19:30 hodin

FABELMANOVI

úterý 15. 11. – 10:30 hodin

(USA 2022) AKČNÍ | DRAMA | HISTORICKÝ

RODINNÉ KINO

120,-

chvíle provází na každém kroku. Z dávno zapomenutých
temnot času navíc povstává nová hrozba, alchymista nazývaný Pán run, jenž touží získat vládu nad veškerou magií v Oberonu. Aby se mu to podařilo, musí Amélii připravit
o vládu nad časem.
hrají: Eliška Křenková, Natalia Germani, Marek Lambora,
Vojtěch Kotek | režie: Petr Kubík | 135 min.

130,-

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
(ČR 2022) FANTASY | POHÁDKA
Mladá alchymistka Amélie získává zakázanou kouzelnou
moc: dokáže částečně ovlivňovat tok času. Zneužívání
nových schopností ji však rozštěpí v čase a Amélie ze současnosti se tak setkává s Amélií z minulosti, která ji od té

140,-

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH (ČR 2021) KOMEDIE
Originální komedie plná nečekaných situací, emocí, dojemných chvil, ale i zábavy se odehrává během Štědrého
dne. Film režisérky Ireny Pavláskové představí celou plejádu českých herců.
hrají: Karel Roden, Jiřina Bohdalová, Jiří Lábus, Oldřich Kaiser
režie: Irena Pavlásková | nevhodný do 12 let | 118 min.

pondělí 28. 11. – 18:00
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA

50,-

MICHAL ČERNÝ – OMÁN
Na souši i pod vodou
Tato perla Arabského poloostrova zažívá v posledních letech obrovský turistický boom. Většina turistů míří na jih
do dovolenkového letoviska Salalah, my se však podíváme
na sever do hlavního města Muscat a jeho okolí, které má
hodně co nabídnout. Na rozdíl od sousedících Spojených
arabských emirátů nenajdete v Ománu žádné mrakodrapy,
ale zdejší architektura je jak z pohádky Tisíce a jedné noci.

úterý 29. 11. – 19:30 hodin
DOBRÉ KINO

110,-

TANEC V TEMNOTÁCH
(DEN 2000) KRIMI | DRAMA | MUZIKÁL
Svérázné československé emigrantce Selmě Ježkové hrozí
brzká slepota. Sama emigrovala do Spojených států 60. let,
aby tu zajistila oční operaci synovi postiženému dědičnou
chorobou. Přestože Selmu obklopují dobří lidé, zůstává ve
svém údělu sama.
Hrají: Björk, Catherine Deneuve, Peter Stormare a další
režie: Lars von Trier | nevhodný do 12 let | 140 min.
V původním znění s českými titulky

Více na www.kinobrod.cz

