14

PÁ

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Dobrodružná sci-fi komedie, USA, 2017, 129 minut, české znění

ČERVENEC 2017
Karla Tájka 2 | www.kinobrandys.cz | tel. +420 602 258 582
Letní vedra i bouřky z nich, následované nejkrásnějšími večery celého roku, doba kdy se těšíte ze slunce
i jeho západu, čas dovolených a prázdnin. Letní kino vás odveze, kam budete chtít – k pyramidám,
do komiksového vesmíru, Karibiku, do válečné řavy nebo na KFF… nic není dál, než na konci Lázeňské ulice.

21.30 | 130 Kč
Jack Sparrow (Johnny Depp) je uvržen do zbrusu nového dobrodružství
a nepříznivý vítr se mu do plachet opře plnou silou, když duchové pirátů, pod vedením jeho staré
nemesis, kapitána Salazara (Javier Bardem), uprchnou z Ďáblova trojúhelníku.

15

SO Špunti na vodě

Rodinná komedie, Česko, 2017, 83 minut

21.00 | 100 Kč

Jedna řeka, dva dny, tři tátové a sedm dětí. V režii Jiřího Chlumského uvidíme například Jiřího
Langmajera, Hynka Čermáka, Pavla Lišku, Táňu Vilhelmovou nebo Annu Polívkovou.

16

21.00 | 130 Kč

NE Válka o planetu opic

Akční dobrodružné sci-fi, USA, 2017, 143 minut, s titulky

01

SO Já, padouch 3

21.30 | 110 Kč / 130 Kč

Animovaná komedie, USA, 2017, 90 minut, české znění

Je dobré být zlý! Fanoušci žlutých mimoňů jsou nadšeni, protože letní prázdniny nemohou začít lépe,
než v jejich společnosti. Pro rodiče dobrá zpráva: opět nás čeká nadupaný retro soundtrack.
21.30 | 120 Kč / 140 Kč

02 NE Auta 3
Animovaná komedie, USA, 2017, 95 minut, české znění

I děti mají své filmové legendy a Auta od Pixaru k nim bezesporu patří. Slavný závoďák Blesk
McQueen s číslem 95 musí ve třetím díle dokázat svým mladším soupeřům, kteří ho chtějí postavit
mimo závodní dráhu, že nepatří do starého železa. A to doslova.

04 ÚT Transformers: Poslední rytíř

„Zrození“ bylo vynikající a „Úsvit“ jakbysmet (ačkoliv se o něm tak moc nemluví), takže od Války planety
opic logicky nečekáme málo. Matt Reeves v trailerech načrtnul konflikt Caesara s plukovníkem
Woodyho Harrelsona, který má pod palcem zbytky lidské rasy. Údajně jde o nejtemnější velkovýpravný
film posledních let, v němž není nouze o sebevraždy nebo mučení a jako by to nebylo dost, jedním
dechem se dodává, že nás čeká strašná emocionální šleha.

18

ÚT

21.00 | 150 Kč

Spiderman: Homecoming

Akčnís sci-fi, USA, 2017, 133 minut, české znění

19

ST

21.00 | 120 Kč

Já, padouch 3

Animovaná komedie, USA, 2017, 90 minut, české znění

21.00 | 120 Kč

20 ČT Strážci galaxie Vol. 2
Akční sci-fi komedie, USA, 2017, 136 minut, české znění

21.30 | 130 Kč / 150 Kč
Lidé a Transformeři jsou ve válce. Optimus Prime zmizel. Klíč k záchraně naší budoucnosti leží
pohřbený v tajné historii Transformerů na Zemi. Záchrana světa padá na ramena nepravděpodobných
spojenců. Jsou jimi Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, britský lord (Anthony Hopkins)
a oxfordská profesorka (Laura Haddock). Pronásledovaní se stanou hrdiny, z hrdinů se stanou
padouchové a jenom jeden svět přežije. Jejich nebo náš. Režie: opět Michael Bay.
Akční sci-fi thriller, USA, 2017, 120 minut, české znění

21.30 | 100 Kč

05 ST Bratříček Karel

Humor, nadsázka a prakticky žádná nutnost encyklopedických znalostí zákonitostí superhrdinského
světa. Staří nepřátelé se stanou novými spojenci a oblíbené postavy z klasických komiksů přijdou
hrdinům na pomoc ve stále se rozšiřujícím filmovém vesmíru Marvelu.

21

PÁ

21.00 | 120 Kč

Transformers: Poslední rytíř

Akční sci-fi thriller, USA, 2017, 120 minut, české znění

21.00 | 130 Kč

22 SO Dunkerk

Dokument, ČR / PL, 2016, 79 minut, české znění

Válečné drama, USA / VB / F / Niz., 2017, 109 minut, s titulky

V polsko-české koprodukci vznikl film, který měl být na světě již dávno. Písničkář Karel Kryl kdysi
půjčil Krystyně Krauzeové peníze na studium a nyní polská režisérka splatila svůj dluh natočením
dokumentu, který by si všichni fanoušci Kryla, folku či umění proti establishmentu neměli nechat ujít.

Christopher Nolan (Počátek, Interstellar) dokáže svými filmy vyvolat celý koktejl emocí a tentokrát
díky němu můžeme prožít válečnou bezdaděj a bezmoc. Nepřítel nad hlavou, kolem moře, není kam
utéci… Hrají: Cillian Murphy, Tom Hardy, Kenneth Branagh.

06 ČT Já, padouch 3

21.30 | 130 Kč / 150 Kč

Akční sci-fi, Fr. / USA, 2017, 137 minut, české znění

Animovaná komedie, USA, 2017, 90 minut, české znění

07 PÁ Holky na tahu

21.30 | 110 Kč

Komedie / Drama, USA, 2017, 97 minut, s titulky

Scarlett Johanssonová v roli Jess se po letech setkává se svými spolužačkami. Nečeká je však
poklidný večírek, nýbrž party, kterou ještě nezažily. Jejich nespoutané řádění nabere překvapivě
zlověstný směr poté, co se jim nešťastnou náhodou podaří zabít striptéra. Dále hrají: Zoë Kravitz,
Jillian Bell, Demi Moore a další.

08 SO Auta 3 Animovaná komedie, USA, 2017, 95 minut, české znění
09 NE Spiderman: Homecoming

21.30 | 120 Kč
21.30 | 130 Kč

Akční sci-fi, USA, 2017, 133 minut, české znění

Peter Parker, který se po setkání s Avengers začíná více sbližovat se svou nově získanou identitou
pavoučího superhrdiny, se vrací domů a pod bedlivým dohledem svého nového učitele Tonyho Starka
aka Ironmana (Robert Downey Jr.) se snaží vrátit ke svému běžnému životu – což mu poněkud
komplikuje touha dokázat, že by mohl konat mnohem větší skutky, než kterých se zatím odvážil.

VARY VE VAŠEM KINĚ

11

ÚT

Pěkně blbě

21.30 | 100 Kč

Romantická komedie, USA, 2017, 119 minut, s titulky

ST

Vetřelec: Covenant

Luc Besson je zpět s komiksovou adaptací plnou fantazie odehrávající se v obřím vesmírném městě
Alfa v 28. století, kde se setkávají všechny vesmírné rasy a snaží se společně bojovat za lepší
budoucnost. Zní a vypadá to trochu jako Pátý element, což by ale vůbec nemuselo být na škodu…

25

VARY VE VAŠEM KINĚ
ÚT Dvojitý milenec Thriller, Fr., 2017, 107 minut, s titulky

21.00 | 100 Kč

Nabízíme ochutnávku toho nejlepšího z letošního ročníku karlovarského festivalu – dnes erotikou
nasycený thriller z tvůrčí dílny francouzského klasika Francoise Ozona. Děj filmu se točí okolo křehké
Chloé, která se zamiluje do svého psychoterapeuta, jenž však není tím, kým se na první pohled zdá
být. A my, díky Aerofilms, nemusíme do Varů – stačí zajet do Houštky.
21.00 | 120 Kč

26 ST Mumie Akční fantasy, USA, 2017, 115 minut, s titulky

Tento film neodkazuje na tak trochu dětskou sérii z roku 1999 nýbrž k daleko starší Mumii, tu z roku
1932. Tvůrci natočili nesmírně napínavý, dobrodružný film plný scén u kterých se budete bát, přesto
ho nelze nazvat hororem. Hlavní role: Tom Cruise a Russel Crowe.
21.00 | 100 Kč

27 ČT Kráska a zvíře
Romantický film, USA, 2017, 130 minut, české znění

Nabízíme ochutnávku toho nejlepšího z letošního ročníku karlovarského festivalu – dnes uvádíme
chytrou romantickou komedii podle skutečných událostí s poněkud ironickým názvem. Tento snímek
o tom, jak je těžké udobřit se s holkou, když je v kómatu, se stal diváckým hitem letošního festivalu
v Sundance a my si tuto vtipnou love story ze života můžeme prožít i v Houštce.

12

21.00 | 130 Kč

23 NE Valerian a Město Tisíce planet

21.30 | 110 Kč

Nová podoba klasické pohádky je velkovýpravný muzikál v hlavní roli s Emmou Watsonovou a je
to pastva pro oči – jen její jediné šaty se šily 12 tis. hodin, v lustrech se spotřebovalo 9 tis. svíček
a inspirací pro stavby bylo jak rokoko Versailles, tak benediktinský klášter v Braunau.

28 PÁ Bratři Ebenové

21.00 | 350 Kč / 400 Kč

Koncert Marka Ebena a jeho bratrů Kryštofa a Davida s kapelou. Jednotná cena 350 Kč v předprodeji,
na místě 400 Kč. Předprodej vstupenek v brandýském infocentru. Pořádá agentura PET-ART.

29 SO Maxinožka

21.00 | 120 Kč

Akční sci-fi thriller, USA, 2017, 122 minut, s titulky

Animovaná komedie, Fr., 2017, 91 minut, české znění

Ridley Scott je filmový Bůh a vrací se do vesmíru, který stvořil ve své kultovní sérii Vetřelec. První
díl nové trilogie je o posádce vesmírné lodi Covenant směřující na vzdálenou planetu, která se zdá
být neobjeveným rájem. Ve skutečnosti ale skrývá nebezpečí, které si nikdo nedokázal představit.
V hlavní roli: Michael Fassbender.

Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu svého dávno
ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než legendární Lesní muž!

13

ČT

The Dancer

21.30 | 150 Kč

Dokument, VB / USA / Rusko, 2016, 85 minut, s titulky

Pro velký zájem diváků jsou prodlouženy práva k jedinečnému filmu o Sergeji Poluninovi, potetovaném
rebelovi a současně nejmladším sólistovi Královského baletu, jehož strhující výkony oceňované
ovacemi, jsou doprovázeny bolestivým drilem ventilovaným excesy na divokých večírcích.

30

VARY VE VAŠEM KINĚ
NE Baby Driver

21.00 | 120 Kč

Akční krimikomedie, VB / USA, 2017, 112 minut, s titulky

Nabízíme ochutnávku toho nejlepšího z letošního ročníku karlovarského festivalu – dnes příběh
mladého řidiče, který zajišťuje zločincům únik zmísta činu. Setkání s dívkou svých snů bere
jako vstupenku ze světa zločinu, ale je přinucen zúčastnit se akce, která je předem odsouzena
k neúspěchu. Hlavní role: Kevin Spacey a Jamie Fox.

14

PÁ

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Dobrodružná sci-fi komedie, USA, 2017, 129 minut, české znění

ČERVENEC 2017
Karla Tájka 2 | www.kinobrandys.cz | tel. +420 602 258 582
Letní vedra i bouřky z nich, následované nejkrásnějšími večery celého roku, doba kdy se těšíte ze slunce
i jeho západu, čas dovolených a prázdnin. Letní kino vás odveze, kam budete chtít – k pyramidám,
do komiksového vesmíru, Karibiku, do válečné řavy nebo na KFF… nic není dál, než na konci Lázeňské ulice.

21.30 | 130 Kč
Jack Sparrow (Johnny Depp) je uvržen do zbrusu nového dobrodružství
a nepříznivý vítr se mu do plachet opře plnou silou, když duchové pirátů, pod vedením jeho staré
nemesis, kapitána Salazara (Javier Bardem), uprchnou z Ďáblova trojúhelníku.

15

SO Špunti na vodě

Rodinná komedie, Česko, 2017, 83 minut

21.00 | 100 Kč

Jedna řeka, dva dny, tři tátové a sedm dětí. V režii Jiřího Chlumského uvidíme například Jiřího
Langmajera, Hynka Čermáka, Pavla Lišku, Táňu Vilhelmovou nebo Annu Polívkovou.

16

21.00 | 130 Kč

NE Válka o planetu opic

Akční dobrodružné sci-fi, USA, 2017, 143 minut, s titulky

01

SO Já, padouch 3

21.30 | 110 Kč / 130 Kč

Animovaná komedie, USA, 2017, 90 minut, české znění

Je dobré být zlý! Fanoušci žlutých mimoňů jsou nadšeni, protože letní prázdniny nemohou začít lépe,
než v jejich společnosti. Pro rodiče dobrá zpráva: opět nás čeká nadupaný retro soundtrack.
21.30 | 120 Kč / 140 Kč

02 NE Auta 3
Animovaná komedie, USA, 2017, 95 minut, české znění

I děti mají své filmové legendy a Auta od Pixaru k nim bezesporu patří. Slavný závoďák Blesk
McQueen s číslem 95 musí ve třetím díle dokázat svým mladším soupeřům, kteří ho chtějí postavit
mimo závodní dráhu, že nepatří do starého železa. A to doslova.

04 ÚT Transformers: Poslední rytíř

„Zrození“ bylo vynikající a „Úsvit“ jakbysmet (ačkoliv se o něm tak moc nemluví), takže od Války planety
opic logicky nečekáme málo. Matt Reeves v trailerech načrtnul konflikt Caesara s plukovníkem
Woodyho Harrelsona, který má pod palcem zbytky lidské rasy. Údajně jde o nejtemnější velkovýpravný
film posledních let, v němž není nouze o sebevraždy nebo mučení a jako by to nebylo dost, jedním
dechem se dodává, že nás čeká strašná emocionální šleha.

18

ÚT

21.00 | 150 Kč

Spiderman: Homecoming

Akčnís sci-fi, USA, 2017, 133 minut, české znění

19

ST

21.00 | 120 Kč

Já, padouch 3

Animovaná komedie, USA, 2017, 90 minut, české znění

21.00 | 120 Kč

20 ČT Strážci galaxie Vol. 2
Akční sci-fi komedie, USA, 2017, 136 minut, české znění

21.30 | 130 Kč / 150 Kč
Lidé a Transformeři jsou ve válce. Optimus Prime zmizel. Klíč k záchraně naší budoucnosti leží
pohřbený v tajné historii Transformerů na Zemi. Záchrana světa padá na ramena nepravděpodobných
spojenců. Jsou jimi Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, britský lord (Anthony Hopkins)
a oxfordská profesorka (Laura Haddock). Pronásledovaní se stanou hrdiny, z hrdinů se stanou
padouchové a jenom jeden svět přežije. Jejich nebo náš. Režie: opět Michael Bay.
Akční sci-fi thriller, USA, 2017, 120 minut, české znění

21.30 | 100 Kč

05 ST Bratříček Karel

Humor, nadsázka a prakticky žádná nutnost encyklopedických znalostí zákonitostí superhrdinského
světa. Staří nepřátelé se stanou novými spojenci a oblíbené postavy z klasických komiksů přijdou
hrdinům na pomoc ve stále se rozšiřujícím filmovém vesmíru Marvelu.

21

PÁ

21.00 | 120 Kč

Transformers: Poslední rytíř

Akční sci-fi thriller, USA, 2017, 120 minut, české znění

21.00 | 130 Kč

22 SO Dunkerk

Dokument, ČR / PL, 2016, 79 minut, české znění

Válečné drama, USA / VB / F / Niz., 2017, 109 minut, s titulky

V polsko-české koprodukci vznikl film, který měl být na světě již dávno. Písničkář Karel Kryl kdysi
půjčil Krystyně Krauzeové peníze na studium a nyní polská režisérka splatila svůj dluh natočením
dokumentu, který by si všichni fanoušci Kryla, folku či umění proti establishmentu neměli nechat ujít.

Christopher Nolan (Počátek, Interstellar) dokáže svými filmy vyvolat celý koktejl emocí a tentokrát
díky němu můžeme prožít válečnou bezdaděj a bezmoc. Nepřítel nad hlavou, kolem moře, není kam
utéci… Hrají: Cillian Murphy, Tom Hardy, Kenneth Branagh.

06 ČT Já, padouch 3

21.30 | 130 Kč / 150 Kč

Akční sci-fi, Fr. / USA, 2017, 137 minut, české znění

Animovaná komedie, USA, 2017, 90 minut, české znění

07 PÁ Holky na tahu

21.30 | 110 Kč

Komedie / Drama, USA, 2017, 97 minut, s titulky

Scarlett Johanssonová v roli Jess se po letech setkává se svými spolužačkami. Nečeká je však
poklidný večírek, nýbrž party, kterou ještě nezažily. Jejich nespoutané řádění nabere překvapivě
zlověstný směr poté, co se jim nešťastnou náhodou podaří zabít striptéra. Dále hrají: Zoë Kravitz,
Jillian Bell, Demi Moore a další.

08 SO Auta 3 Animovaná komedie, USA, 2017, 95 minut, české znění
09 NE Spiderman: Homecoming

21.30 | 120 Kč
21.30 | 130 Kč

Akční sci-fi, USA, 2017, 133 minut, české znění

Peter Parker, který se po setkání s Avengers začíná více sbližovat se svou nově získanou identitou
pavoučího superhrdiny, se vrací domů a pod bedlivým dohledem svého nového učitele Tonyho Starka
aka Ironmana (Robert Downey Jr.) se snaží vrátit ke svému běžnému životu – což mu poněkud
komplikuje touha dokázat, že by mohl konat mnohem větší skutky, než kterých se zatím odvážil.

VARY VE VAŠEM KINĚ

11

ÚT

Pěkně blbě

21.30 | 100 Kč

Romantická komedie, USA, 2017, 119 minut, s titulky

ST

Vetřelec: Covenant

Luc Besson je zpět s komiksovou adaptací plnou fantazie odehrávající se v obřím vesmírném městě
Alfa v 28. století, kde se setkávají všechny vesmírné rasy a snaží se společně bojovat za lepší
budoucnost. Zní a vypadá to trochu jako Pátý element, což by ale vůbec nemuselo být na škodu…

25

VARY VE VAŠEM KINĚ
ÚT Dvojitý milenec Thriller, Fr., 2017, 107 minut, s titulky

21.00 | 100 Kč

Nabízíme ochutnávku toho nejlepšího z letošního ročníku karlovarského festivalu – dnes erotikou
nasycený thriller z tvůrčí dílny francouzského klasika Francoise Ozona. Děj filmu se točí okolo křehké
Chloé, která se zamiluje do svého psychoterapeuta, jenž však není tím, kým se na první pohled zdá
být. A my, díky Aerofilms, nemusíme do Varů – stačí zajet do Houštky.
21.00 | 120 Kč

26 ST Mumie Akční fantasy, USA, 2017, 115 minut, s titulky

Tento film neodkazuje na tak trochu dětskou sérii z roku 1999 nýbrž k daleko starší Mumii, tu z roku
1932. Tvůrci natočili nesmírně napínavý, dobrodružný film plný scén u kterých se budete bát, přesto
ho nelze nazvat hororem. Hlavní role: Tom Cruise a Russel Crowe.
21.00 | 100 Kč

27 ČT Kráska a zvíře
Romantický film, USA, 2017, 130 minut, české znění

Nabízíme ochutnávku toho nejlepšího z letošního ročníku karlovarského festivalu – dnes uvádíme
chytrou romantickou komedii podle skutečných událostí s poněkud ironickým názvem. Tento snímek
o tom, jak je těžké udobřit se s holkou, když je v kómatu, se stal diváckým hitem letošního festivalu
v Sundance a my si tuto vtipnou love story ze života můžeme prožít i v Houštce.

12

21.00 | 130 Kč

23 NE Valerian a Město Tisíce planet

21.30 | 110 Kč

Nová podoba klasické pohádky je velkovýpravný muzikál v hlavní roli s Emmou Watsonovou a je
to pastva pro oči – jen její jediné šaty se šily 12 tis. hodin, v lustrech se spotřebovalo 9 tis. svíček
a inspirací pro stavby bylo jak rokoko Versailles, tak benediktinský klášter v Braunau.

28 PÁ Bratři Ebenové

21.00 | 350 Kč / 400 Kč

Koncert Marka Ebena a jeho bratrů Kryštofa a Davida s kapelou. Jednotná cena 350 Kč v předprodeji,
na místě 400 Kč. Předprodej vstupenek v brandýském infocentru. Pořádá agentura PET-ART.

29 SO Maxinožka

21.00 | 120 Kč

Akční sci-fi thriller, USA, 2017, 122 minut, s titulky

Animovaná komedie, Fr., 2017, 91 minut, české znění

Ridley Scott je filmový Bůh a vrací se do vesmíru, který stvořil ve své kultovní sérii Vetřelec. První
díl nové trilogie je o posádce vesmírné lodi Covenant směřující na vzdálenou planetu, která se zdá
být neobjeveným rájem. Ve skutečnosti ale skrývá nebezpečí, které si nikdo nedokázal představit.
V hlavní roli: Michael Fassbender.

Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu svého dávno
ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než legendární Lesní muž!

13

ČT

The Dancer

21.30 | 150 Kč

Dokument, VB / USA / Rusko, 2016, 85 minut, s titulky

Pro velký zájem diváků jsou prodlouženy práva k jedinečnému filmu o Sergeji Poluninovi, potetovaném
rebelovi a současně nejmladším sólistovi Královského baletu, jehož strhující výkony oceňované
ovacemi, jsou doprovázeny bolestivým drilem ventilovaným excesy na divokých večírcích.

30

VARY VE VAŠEM KINĚ
NE Baby Driver

21.00 | 120 Kč

Akční krimikomedie, VB / USA, 2017, 112 minut, s titulky

Nabízíme ochutnávku toho nejlepšího z letošního ročníku karlovarského festivalu – dnes příběh
mladého řidiče, který zajišťuje zločincům únik zmísta činu. Setkání s dívkou svých snů bere
jako vstupenku ze světa zločinu, ale je přinucen zúčastnit se akce, která je předem odsouzena
k neúspěchu. Hlavní role: Kevin Spacey a Jamie Fox.

