www.kinobrod.cz

pátek 8. 5. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

05/2015

železný Brod
PREMIÉROVÉ KINO

110,-

EX MACHINA (usa, gb 2015)
Dva muži a dívka ve velmi neobvyklém vztahovém trojúhelníku, který se vytvořil v laboratorním komplexu
skrytém v srdci aljašské divočiny. Bizarnost jejich soužití
podtrhává fakt, že ta dívka je robot... Atmosférický scifi thriller z blízké budoucnosti názorně předvádí, jak to
dopadá, když si lidé hrají na Boha.
hrají: Alicia Vickander, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson a další
režie: Alex Garland | mládeži do 15 let nepřístupné | 108 min.

sobota 2. 5. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

90,-

POPELKA (USA 2015)
Nové filmové zpracování slavné pohádky představí dívku Elku, která se postupně stává služkou své macechy
a jejích dvou dcer. Jako ve všech správných pohádkách
je však pomoc nablízku a objevuje se kouzelná víla kmotřička, která její život navždy změní.
hrají: Cate Blanchett, Lily James, Richard Madden a další
režie: Kenneth Branagh | film v českém znění | 114 min.

PREMIÉROVÉ KINO

110,-

NEUTEČEŠ (USA 2014)
Devatenáctiletá Jay se po příjemné chvilce na zadní
sedačce auta se sympatickým mladíkem ocitne svázaná
v opuštěné továrně. A mladík ji zpovzdálí opatrně pozoruje. Čeká na okamžik, kdy se objeví démoni. Na okamžik,
kdy to pro něj celé skončí a pro ni naopak začne. Nekonečná noční můra.
hrají: Maika Monroe, Keir Gilchrist, Daniel Zovatto a další
režie: David Robert Mitchell | mládeži do 15 let nepřístupné
100 min.

Hlava rodiny, morousovitý a přísný František by po boku
svých tří dcer rád viděl schopné a úspěšné muže. Jenže
všechny mají vynikající talent nacházet si pravý opak.
Nejstarší dcera se musí i se svým neúspěšným mužem
nastěhovat zpět k rodičům a v rámci možností se dál snaží
otěhotnět. Té prostřední se zas neomylně lepí na paty
jenom naprostí exoti a mimoňové. A nejmladší dcera je
milostně úspěšná až moc. Je jí šestnáct, je těhotná a neví
s kým. Crazy komedie plná fantazie a bláznivých situací!
hrají: Ondřej Vetchý, Simona Stašová, Tereza Voříšková
režie: Milan Cieslar | pro děti do 12 let nevhodné | 95 min.

sobota 9. 5. – 19.30 hodin

sobota 23. 5. – 15.00 hodin
100,-

Trojice filmařů se vydává na Ukrajinu s cílem natočit
unikátní dokument o kanibalismu. Strašlivý hladomor
v letech 1932-1933 tu dohnal spoustu lidí k děsivým
činům. Nečekaně se však jejich pátrání začíná propojovat
s příběhem jednoho z nejzvrácenějších zločinců novodobé historie, kanibala Andreje Čikatila...
hrají: Jennifer Armour, Jeremy Isabella, Paul S. Tracey a další
režie: Petr Jákl | mládeži do 15 let nepřístupné | 86 min.

Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře.
Jeho poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen
o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází. Protože sám nemá pocit, že by mu něco scházelo, rozhodne
se přijít té záhadě na kloub a vydá se na cestu.
režie: Radek Beran | 75 min.

úterý 12. 5. – 10.30 hodin

PREMIÉROVÉ KINO
50,-

sobota 23. 5. – 19.30 hodin
100,-

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA

VYBÍJENÁ (ČR 2015)

(AUS 2015)

Groteska o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí. Abiturientský sraz gymnázia dává prostor nejen pro sentimentální
vzpomínky, ale především k bilanci nenaplněných tužeb
i uskutečněných snů a prožitého života...
hrají: Michal Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol a další
režie: Petr Nikolaev | 90 min.

V dalším volném pokračování postapokalyptické legendární série Šílený Max narazí na skupinu prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném vozidle, v jejímž čele stojí
elitní Imperator Furiosa. Citadelu, odkud prchají, tyranizuje Immortan Joe, kterému kdosi odcizil něco nenahraditelného.
hrají: Charlize Theron, Nicholas Hoult,
Rosie Huntington-Whiteley | režie: George Miller
mládeži do 15 let nepřístupné | 100 min.

úterý 12. 5. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

90,-

JIMMYHO TANČÍRNA

úterý 26. 5. – 9.45 hodin
ŠKOLKOVÉ KINO

30,-

(GB, IRL, fra 2014)

POHÁDKY Z HOR

Před vypuknutím Irské občanské války otevřel Jimmy
Gralton na irském venkově taneční sál, kde se lidé mohli
vzdělávat, bavit, diskutovat a hlavně tancovat. Popularita
tančírny rostla a postupně se stala místem revolučních
myšlenek, rozvíjení talentů, svobody a splněných snů.
Její volnomyšlenkářská reputace však upoutala pozornost státu a církve... Film byl v roce 2014 nominován na
Zlatou palmu na MFF v Cannes.
hrají: Barry Ward, Simone Kirby, Jim Norton a další
režie: Ken Loach | mládeži do 15 let nepřístupné | 106 min.

Pásmo devíti krátkých večerníčkových pohádek hrajeme
jako vždy pro mateřské školy i pro všechny ostatní děti!
65 min.

PŘEDNÁŠKA ČKA

Prof. PhDr. TOMÁŠ HALÍK, Th.D.
Doprovázet hledající
Opět po dvou letech do Železného Brodu zavítá populární
teolog a filosof, prof. Tomáš Halík.
Pořádá místní skupina ČKA Český ráj.

sobota 16. 5. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

110,-

AVENGERS: AGE OF ULTRON

PŘEDNÁŠKA		vstupné dobrovolné

Přednáška ak. sochařky Šárky Radové s bohatým fotomateriálem.
Pořádá IKS Železný Brod

Výpravné pokračování největšího super-hrdinského filmu
všech dob je tady! Pokus Tonyho Starka oživit program na
udržení celosvětového míru skoční nezdarem a největší hrdinové světa, včetně Iron Mana, Kapitána Ameriky,
Thora, Neuvěřitelného Hulka, Black Widow a Hawkeye
musí čelit děsivému nebezpečí.
hrají: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo
režie: Joss Whedon | pro děti do 12 let nevhodné
film v českém znění | 141 min.

úterý 5. 5. – 19.30 hodin

úterý 19. 5. – 19.30 hodin
80,-

110,-

MALÝ PÁN (ČR 2015)

(USA 2015)

DOBRÉ KINO

DĚTSKÉ KINO

GHOUL (ČR 2015)

neděle 3. 5. – 16.00 hodin		

ŠÁRKA RADOVÁ:
ČLOVĚK DĚLÁ ČLOVĚKA
Technologie figurativní keramiky

110,-

Michela Leprouxe, vášnivého milovníka hudby, potkalo nečekané štěstí. Na bleším trhu objevil vzácnou gramodesku. A od té chvíle touží po jediném: v naprostém
tichu, klidu a domácí pohodě si ji vychutnat. Jenže v tom
okamžiku se celý svět a snad i všichni jeho obyvatelé
proti němu spiknou. Ať už se jedná o nečekanou návštěvu syna, kutilské bušení souseda, lomození uklízečky,
urputné vyzvánění telefonu nebo poněkud dramatičtější
obvinění z nevěry...
hrají: Christian Clavier, Carole Bouquet, Rossy de Palma
režie: Patrice Leconte | 79 min.

pátek 15. 5. – 18.15 hodin

sobota 2. 5. – 19.30 hodin

PREMIÉROVÉ KINO

ŽIVOT JE ŽIVOT (ČR 2015)

SENIORSKÉ KINO

pátek 1. 5. – 19.30 hodin

110,-

DEJTE MI POKOJ! (FRA 2014)

PREMIÉROVÉ KINO

PROGRAM

pátek 22. 5. – 19.30 hodin

DOBRÉ KINO

90,-

DRUHÝ VALČÍK (ROU 2014)

DIPLOMACIE (FRA, DE 2014)

Absurdní drama s jednoduchou zápletkou: režisér se
svým otcem koukají na záznam fotbalového utkání Dinamo a Steaua – armáda versus tajná policie. Prominentní
komunistické kluby, které v roce 1988 otec pískal. Snímek
přináší průnik do svědomí soudce, upřímnou zpověď
a také ostych otce před vlastním synem... Pro koho měl
otec tehdy zápas pískat?
režie: Corneliu Porumboiu | 97 min.

25. srpna 1944 Spojenci vstupují do Paříže. Krátce před
úsvitem se německý vojenský místodržitel Paříže Dietrich
von Choltitz chystá vykonat krutý příkaz Adolfa Hitlera,
a to vyhodit do povětří pýchu všech Francouzů – hlavní
město Paříž. Všechny mosty a historické budovy jsou již
podminované, ale Paříž stále stojí a vyčkává...
hrají: André Dussollier, Niels Arestrup, Burghart Klaußner
režie: Volker Schlöndorff | mládeži do 15 let nepřístupné | 84 min.

úterý 26. 5. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

80,-

STÁLE SPOLU (ČR 2014)
Petr a Simona mají devět dětí, se kterými bydlí v maringotkách na šumavské louce. Potomky vedou ke svobodě
a souznění s přírodou a zároveň se je snaží chránit před
škodlivým vlivem konzumní společnosti. Jaká je cena za
svobodný život stranou společnosti? A existuje recept na
ideální rodinu?
režie: Eva Tomanová | 75 min.

pátek 29. 5. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

100,-

SAN ANDREAS (USA 2015)
Poté, kdy o sobě dá vědět nechvalně známý tektonický
zlom San Andreas a vyvolá v Kalifornii zemětřesení o síle
9 Richterovy stupnice, vydávají se pilot průzkumného
vrtulníku a jeho bývalá manželka na cestu z Los Angeles
do San Francisca zachránit svou jedinou dceru. Ale jejich
složitá cesta na sever je pouze začátek...
hrají: Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Carla Gugino
režie: Brad Peyton | pro děti do 12 let nevhodné | 100 min.

sobota 30. 5. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

90,-

ZABIJÁCI (DEN 2014)
Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd a znásilnění? Všechny stopy vedou ke studentům prestižní internátní školy,
odsouzen byl ale místní podivín. Speciální policejní oddělení Q otevírá druhý odložený případ v severské detektivce podle knižních bestsellerů Jussiho Adler-Olsena.
hrají: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pilou Asbæk a další
režie: Mikkel Nørgaard | mládeži do 15 let nepřístupné
119 min.

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

