www.kinobrod.cz

tak setkává s Amélií z minulosti, která ji od té chvíle provází
na každém kroku. Z dávno zapomenutých temnot času navíc
povstává nová hrozba, alchymista nazývaný Pán run.
hrají: Eliška Křenková, Natalia Germani, Marek Lambora,
Vojtěch Kotek a další | režie: Petr Kubík | 135 min.

úterý 20. 12. – 19:30 hodin

sobota 10. 12. – 19:30 hodin

Kdesi na Zemi stojí starý dub. Již přes dvě stě let chrání
mohutnou korunou své nájemníky jako dobrý král své
království. Dokument Srdce dubu přináší dechberoucí
dobrodružství obyvatel jednoho stromu. Takovou akci
byste od „obyčejných“ mravenců, veverek a polních myší
nikdy nečekali.
Hrají: dvěstěletý dub a jeho nájemníci
režie: Laurent Charbonnier, Michel Seydoux | 80 min.

PREMIÉROVÉ KINO

140,-

ŠÍLENÁ NOC
(USA 2022) AKČNÍ KOMEDIE
Štědrý večer. Pro partu zločinců ideální čas na přepadení
nechutně bohaté rodiny a provětrání jejího sejfu. Ve svém
plánu však nepočítali s velmi nepravděpodobným vousatým hrdinou, který komínem přinese dárky… Šílená noc
je drsná akční komedie z dílny producentů Johna Wicka.
hrají: David Harbour, Beverly D´Angelo, John Leguizamo
režie: Tommy Wirkola | V původním znění s českými titulky
nepřístupný do 15 let | 111 min.

pondělí 12. 12. – 18:00 hodin

Vietnam, Laos, Kambodža i Thajsko. Tyto země zažily během
své historie spoustu vládců a každý z nich zde zanechal nějakou stopu v místním jídle. My máme jídlo moc rádi a právě
proto jsme se rozhodli vytvořit tuto speciální přednášku, kde
se těmito pokrmy budeme zabývat.

úterý 13. 12. – 10:30 hodin

ŽELEZNÝ BROD

SENIORSKÉ KINO

120,-

A PAK PŘIŠLA LÁSKA...
Psycholožka Kristýna zoufale hledá lásku a štěstí. Rozhodne se proto odjet se svou dospělou dcerou za kartářkou
Zdenou. Skrze pochybné rodové léčení a výklady karet
zjistí víc nejen o svém problematickém vztahu k okolí, ale
i ke své dceři a sobě samotné.
hrají: Pavla Tomicová, Sara Venclovská, Tereza Hofová, Eliška
Soukupová | režie: Šimon Holý | nevhodný do 12 let | 87 min.

sobota 3. 12. – 15:00 hodin
120,-

NEJVĚTŠÍ DAR (ČR 2022) POHÁDKA
Bohyně zimy Morena nechce předat žezlo nad světem jarní
Vesně a lidé s bohy musí spojit své síly, aby se společně
pokusili dát věci do pořádku.
hrají: Zuzana Slavíková, Boleslav Polívka, Jiří Dvořák a další
režie: Marta Gerlíková Santovjáková, Daria Hrubá | 93 min.

sobota 3. 12. – 19:30 hodin
REPRÍZA

110,-

IL BOEMO (ČR, SK, ITA 2022)
ŽIVOTOPISNÝ | HISTORICKÝ | HUDEBNÍ
Historický velkofilm je inspirovaný skutečným příběhem
jednoho z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století – Josefa Myslivečka. Zavede diváka
do slunné Itálie, kde Mysliveček žil, tvořil, stal se legendou,
ale také zemřel v zapomnění.
hrají: Vojtěch Dyk, Barbara Ronchi, Lana Vlady a další
režie: Petr Václav | nevhodný do 12 let | český dabing | 140 min.

úterý 6. 12. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

120,-

HRANICE LÁSKY
(ČR, POL 2022) DRAMA | EROTICKÝ
Hana se rozhodne osvěžit zajetý vztah s Petrem a začne
sdílet své erotické představy a tajné sny. Od vyprávění je
pak už jen krůček k činům. Ke zkoumání vlastní intimity,
k zážitkům s jinými partnery a ke stále intenzivnějšímu
hledání hranic, za které se dá v lásce a sexu zajít.
Hrají: Hana Vagnerová, Matyáš Řezníček, Eliška Křenková,
Martin Hofmann | režie: Tomasz Wiński
nepřístupný do 15 let | 95 min.

pátek 9. 12. – 17:30 hodin
130,-

RODINNÉ KINO

Komedie plná rodinných a partnerských zmatků. Její hrdinové si uvědomí, že když se ze tří rodin stane jedna velká,
budou potřebovat pořádný plán. Plán, jak přežít současné
i minulé partnery a všechny děti v rodině.
hrají: Jitka Čvančarová, Martin Hofmann, Anna Polívková
režie: Petr Nikolaev | nevhodný do 12 let | 90 min.

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

DOBRÉ KINO

120,-

UKRADENÁ VZDUCHOLOĎ
(ČSSR 1966) DOBRODRUŽNÝ
Legendární film režiséra Karla Zemana Ukradená vzducholoď se vrací na velká plátna kin v nové restaurované
podobě. Dobrodružství na motivy knihy Julese Verna –
Dva roky prázdnin s jedinečným stylem a rukopisem Karla
Zemana by měl prostě vidět a znát každý.
Hrají: Michal Pospíšil, Hanuš Bor, Jan Čížek a další
režie: Karel Zeman | 88 min.

pátek 16. 12. – 18:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

150,-

AVATAR: THE WAY OF WATER
(USA 2022) AKČNÍ | DOBRODRUŽNÝ
SCI-FI

Film Avatar: The Way of Water nabízí filmový zážitek na
zcela nové úrovni. James Cameron vrátí diváky zpět do
nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím
dobrodružství plném akce.
hrají: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver a další
režie: James Cameron | V původním znění s českými titulky
190 min.

sobota 17. 12. – 15:00 hodin
DĚTSKÉ KINO

100,-

MIKULÁŠOVY PATÁLIE:
JAK TO CELÉ ZAČALO (FRA 2022)
ANIMOVANÝ | KOMEDIE | RODINNÝ

Oblíbená postavička nyní poprvé ožívá v původní ilustraci
Sempého v animovaném filmu pro celou rodinu. Zábavný
snímek, citlivě kombinující příhody rozpustilého školáka
s osudy jeho dvou tvůrců, spisovatele Reného Goscinnyho
a ilustrátora Jeana-Jacquese Sempého, kterým v českém
znění propůjčili hlasy Ondřej Brzobohatý a Ondřej Brousek.
režie: Amandine Fredon, Benjamin Massoubre
český dabing | 82 min.

sobota 17. 12. – 18:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

SRDCE DUBU
(FRA 2022) DOKUMENT

čtvrtek 22. 12. – 17:30 hodin
DĚTSKÉ KINO

KOCOUR V BOTÁCH:
POSLEDNÍ PŘÁNÍ

130,-

Do kin se vrací jeden z nejoblíbenějších hrdinů z pohádek
o Shrekovi. Kocour v botách si bude v pohádkové dobrodružné jízdě plnit poslední přání. Když máte k dispozici
devět životů, tak vám na tom, že tu a tam něco odskáčete,
vůbec nezáleží.
režie: Joel Crawford, Manuel Mercado | český dabing | 101 min.

pátek 23. 12. – 19:30 hodin
REPRÍZA

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.

úterý 27. 12. – 19:00 hodin
KONCERT		DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK

úterý 13. 12. – 19:30 hodin

(ČR 2022) KOMEDIE | DRAMA

DĚTSKÉ KINO

60,-

STŘÍDAVKA (ČR 2022) KOMEDIE

pátek 2. 12. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

50,-

PAVEL CHLUM A PETR KVARDA:
Bizarní pokrmy jihovýchodní Asie

12/2022

120,-

(USA 2022) ANIMOVANÝ | KOMEDIE

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA

PROGRAM

PREMIÉROVÉ KINO

150,-

AVATAR: THE WAY OF WATER
(USA 2022) AKČNÍ | DOBRODRUŽNÝ
SCI-FI

Film Avatar: The Way of Water nabízí filmový zážitek na
zcela nové úrovni. James Cameron vrátí diváky zpět do
nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím
dobrodružství plném akce.
hrají: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver a další
režie: James Cameron | český dabing | 190 min.

VÁNOČNÍ UNPLUGGED VOL. 7:
ANEB NA TŘETÍ POKUS?
Zveme vás na 2x odložený vánoční akustický koncert do
KC KINA v Železném Brodě. Přijďte si odpočinout od cukroví a návštěv!

19:00 — Tomas J Holy

Domácí borec, který dokázal posunout hru na kytaru do
jiných rozměrů. Usaďte se a zaposlouchejte se do tónů,
které jste možná nikdy neslyšeli!

20:00 — WE2

Dříve akustický duet plný dvojhlasů se transformoval na
trio, kde k charismatickým hlasům Jakuba Špičky a Tomáše Strouhala přibyl i jeden bubenický a to Martina Šulce.

21:00 — Tcheichan

Poslední vystupující Tcheichan je brodskému posluchači
moc dobře znám. Libozvučné tóny z jejich desky Obzory
navodí dobrou náladu opravdu každému.
Výši částky, kterou jste za tuhle taškařici ochotni přispět,
necháme jako vždy na vás.

čtvrtek 29. 12. – 17:30 hodin
DĚTSKÉ KINO

KOCOUR V BOTÁCH:
POSLEDNÍ PŘÁNÍ

130,-

(USA 2022) ANIMOVANÝ | KOMEDIE

Když máte k dispozici devět životů, tak vám na tom, že tu
a tam něco odskáčete, vůbec nezáleží.
režie: Joel Crawford, Manuel Mercado		
český dabing | 101 min.

pátek 30. 12. – 19:30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

130,-

WHITNEY HOUSTON: I WANNA
DANCE WITH SOMEBODY
(USA 2022) HUDEBNÍ | ŽIVOTOPISNÝ
DRAMA
Od mladé gospelové sboristky z New Jersey až po jednu
z nejprodávanějších a nejoceňovanějších umělkyň všech
dob – taková je inspirativní, dojemná a emocionální cesta
životem a kariérou Whitney Houston, kterou si diváci mohou na filmovém plátně vychutnat zároveň s velkolepými
vystoupeními a soundtrackem nejoblíbenějších hitů této
hudební ikony.
hrají: Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie a další
režie: Kasi Lemmons | V původním znění s českými titulky
nevhodný do 12 let | 140 min.

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

