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ST

19.30 | 120 Kč

Barry Seal: Nebeský gauner

Krimi, USA, 2017, 114 minut, s titulkami

ZÁŘÍ 2017

CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za nos. Barry Seal je znuděný dopravní pilot,
kterému potřebnou životní energii dodá spolupráce s CIA. Barry pro ni z letadla mapuje oblasti, do
kterých se úřady jen tak snadno nedostanou a je v tom zatraceně dobrý. Až tak, že s ním chtějí
spolupracovat všichni. Tom Cruise v režii Douga Limana (Na hraně zítřka, Agent bez minulosti).

Karla Tájka 2 | www.kinobrandys.cz | tel. +420 602 258 582

14
Posledních 24 dní, než se na dlouhých osm měsíců přestěhujeme pod střechu, je tu. Přijďte zavzpomínat
nejen na léto. Časem prověřená kvalita v remasterovaných verzích se totiž vrací na plátna kin – počínaje
Matrixem a konče Planetou opic. Za celé kino přejeme bezbolestný vstup do školních škamen, těm starším
do pracovního procesu… a za rok v letňáku zase naviděnou. Budeme se těšit.

01

PÁ

20.00 | 100 Kč

Spiderman: Homecoming

ČT

19.30 | 110 Kč

Který je ten pravý

Romantická komedie, USA, 2017, 97 minut, s titulkami

Alice (Reese Witherspoon) chce po rozchodu s manželem změnit svůj život a díky bujaré narozeninové
oslavě se jí to podaří. Možná až moc… najednou má doma své dvě děti, mladého milence, jeho dva
kamarády i bývalého manžela. Režie: Hallie Mayers-Shyer (Prázdniny, Po čem ženy touží).

15

PÁ

Hurvínek a kouzelné muzeum

19.30 | 110 Kč / 130 Kč

Animovaný / Komedie, Česko, 2017, 85 minut

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

Peter Parker se po špásování s Avengers vrací k životu středoškoláka pod bedlivým dohledem
Tonyho Starka aka Ironmana, což mu poněkud komplikuje touha dokázat, že by mohl konat mnohem
větší skutky, než kterých se zatím odvážil. Měli byste být u toho? Hodnocení 9* z 10* vám napoví.

02 SO Hurvínek a kouzelné muzeum
20.00 | 130 Kč / 150 Kč
Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému hrozí zbourání. Hurvínkovi se ale podaří
proniknout do uzavřených prostor muzea, kde objeví svět skrytý před zraky návštěvníků. A právě
v podzemí je ukryt kromě tajemství kouzelného muzea i klíč k jeho záchraně.
Animovaná komedie, ČR, 2017, 85 minut

20.00 | 120 Kč

03 NE Loganovi parťáci

16

SO Matrix

19.30 | 100 Kč

Akční sci-Fi, USA, 1999, 131 minut, s titulkami

Kultovní kyberpunkovou sci-fi jízdu o černých brýlích a dírách v systému netřeba představovat. Díky
PROJEKTu 100 si ji v remasterované verzi připomeneme na velkém plátně. A co vy… chcete se
probudit nebo vám to takto vyhovuje? Volíte modrou nebo červenou pilulku?

17

NE Dogbiatlon Cup 2017

10.00 | 300–900 Kč

Pro všechny fanoušky biatlonu a milovníky nových zkušeností. Potřebujete jenom vlastního
čtyřnohého kamaráda a nutné vybavení vám na místě půjčíme. Více info na www.behejsepsem.cz

17

NE Po strništi bos

Tragikomedie, ČR / SR, 2017, 111 minut

19.30 | 120Kč

Komedie, USA, 2017, 119 minut, s titulkami

Režisér Soderbergh natočil vlastní anti-verzi ke své lupičské trilogii – Dannyho parťáci měli styl, vkus,
padnoucí obleky a technické vychytávky. Loganovi parťáci jsou ošuntělí vidláci s delším vedením,
jeden z nich dokonce nemá ruku, zato mají nápad a plán, jak ukrást opravdu velký balík peněz.
V hlavních rolích Channing Tatum, Daniel Craig, Katie Holmes nebo Adam Driver.
20.00 | 110 Kč

06 ST Annabelle 2: Zrození zla
Mysteriózní horor, USA, 2017, 109 minut, s titulkami

Do letňáku horor patří… vybrali jsme pokračování úspěšného hororu z roku 2014. Výrobce panenek
se svou manželkou přijmou několik let po tragické smrti jejich dcerky do svého domu řádovou sestru
a několik dívek ze zavřeného sirotčince. Zanedlouho se stanou terčem aktivit Annabelle, posedlého
výtvoru výrobce panenek.

07 ČT Špunti na vodě Rodinná komedie, ČR, 2017, 83 minut

08 PÁ Divadelní Brandýs – Sebestředná samota

08 PÁ Já, padouch 3

19.30 | dobrovolné

20.00 | 90 Kč / 110 Kč

16.30 | dobrovolné

09 SO Po strništi bos Tragikomedie, ČR / SR, 2017, 111 minut

20.00 | 120Kč

Film čerpá ze vzpomínek na dětství, které Zdeněk Svěrák prožil za války na venkově. Svým námětem
zapadá do řady filmů Obecná škola, Kolja a Vratné lahve, v nichž rodinná tvůrčí dvojice vypráví
o různých fázích života mužského protagonisty na pozadí dějinných událostí. Hrají: Ondřej Vetchý,
Tereza Voříšková, Oldřich Kaiser, Hynek Čermák, Zdeněk Svěrák. Režie: Jan Svěrák.

NE Baby Driver

21

ČT

19.30 | 100 Kč

Planeta opic

Dobrodružné sci-fi, USA, 1968, 112 minut, s titulkami

Pokud slavný hollywoodský utopický sci-fi film, který trvale změnil pohled na lidstvo, znáte jen
z televize, přijďte si ho užít do kina se vším všudy a v remasterované podobě. Je totiž výtečný
a poslední scéna, přestože všeobecně známá, v člověku vzbudí pocit, který se dá jen těžko definovat.

22 PÁ LEGO® Ninjago® film

19.30 | 110 Kč / 130 Kč

Animovaný / Akční / Komedie, USA, 2017, 97 minut

Mladý Lloyd aka Zelený Nindža, se společně se svými přáteli, tajnými bojovníky a držiteli titulu LEGO
Master Builder, zapojí do bitvy o Ninjago City. Pod vedením Mistra Wu musí porazit zlého válečníka
Garmadona, nejhoršího padoucha všech dob, který je shodou okolností také Lloydovým otcem.

23 SO Kingsman: Zlatý kruh

19.30 | 130 Kč

Být Kingsman je víc než jen nosit zbraň. Být Kingsman je poslání! Druhý díl zfilmovaného komiksu
režiséra Matthew Vaughna (X-men, Po krk v extázi, Hvězdný prach) si opět střílí z namyšlenosti
špionážního žánru a opravdu hodně se v něm střílí i když zdaleka nejde o nejzábavnější projevy násilí.
Colina Firtha a Tarona Egertona doplní Halle Berry, Chaning Tatum nebo Mark Strong.

24 NE Dobrý časy

VARY VE VAŠEM KINĚ

19.30 | 100 Kč

Krimi, 2017, 100 minut, s titulkami

Devátý ročník divadelního festivalu. 16.30 Arno Seidl (čtení autorského textu), 17.00 Tetičky (Nové
divadlo Mělník), 19.00 Lukáš Štěpánek (scénické čtení), 20.30 Nešahej mi na voči (DS Náplavka),
22.00 DJ Friky. Akce se koná za finanční podpory města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
Sál kina a prostory kavárny. Více na www.divadelnibrandys.cz

10

Tragikomedie, F, 2017, 113 minut, s titulkami

…aneb Dobrý ročník po francouzku. Jean je třicátník, který už deset let cestuje po světě a zpřetrhal
všechna pouta, která ho spojovala s rodinou žijící v Burgundsku. Jeho otec ale vážně onemocní
a tak se po letech musí vrátit do krajiny svého dětství a spolu se svými sourozenci se domluvit
na budoucnosti rodinného vinohradu.

Akční komedie, USA / VB, 2017, 141 minut, s titulkami

Animovaná komedie, USA, 2017, 90 minut

09 SO Divadelní Brandýs

19.30 | 110 Kč

20.00 | 100Kč

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

DS Samodiv. Devátý ročník divadelního festivalu. Akce se koná
za finanční podpory města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Sál kina. Více na www.divadelnibrandys.cz

20 ST Víno nás spojuje

20.00 | 100 Kč

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

Britský mistr rychlých střihů, popkulturních narážek a synchronizace zvuku s akcí natočil vtipnou,
svižnou a originální potěchu pro oči i uši. Doporučujeme!

Nezávislí filmaři Josh a Benny Safdieovi vystavěli svou drsnou i groteskní kriminálku na bratrské
lásce: podnikavý Connie se snaží dostat svého mladšího bratra Nicka z vězení, kde se jeho přičiněním
octl. Connieho obdařil svým šarmem Robert Pattinson, Nicka ztvárnil sám Benny Safdie.

29 PÁ Národní Svatováclavská pouť

16.30 | zdarma

16.30–17.30 Želiborů a přátelé, 18.00–19.00 Baťa & Kalábůf něžný beat, 19.30–20.30 Antikvariát,
21.00–22.00 Poutníci

30 SO Národní Svatováclavská pouť

14.50 | zdarma

14.50–15.30 Vombat Kruton, 16.00–16.40 EX 05, 17.10–17.50 Dekameron, 18.20–19.00 Klasickej
postup, 19.30–20.30 The Beatles Revival – Brouci Band, 21.00–22.00 Michal Hrůza a Kapela Hrůzy
Připravujeme: Zahradnictví: Dezertér, Wind River, Milada, PROJEKT 100: Brazil, Matka!, Kvarteto,
Bajkeři, Nejsledovanější, divadlo pro děti - Krkonošské pohádky, Thor a mnoho dalších.
Více na www.kinobrandys.cz
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ST

19.30 | 120 Kč

Barry Seal: Nebeský gauner

Krimi, USA, 2017, 114 minut, s titulkami

ZÁŘÍ 2017

CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za nos. Barry Seal je znuděný dopravní pilot,
kterému potřebnou životní energii dodá spolupráce s CIA. Barry pro ni z letadla mapuje oblasti, do
kterých se úřady jen tak snadno nedostanou a je v tom zatraceně dobrý. Až tak, že s ním chtějí
spolupracovat všichni. Tom Cruise v režii Douga Limana (Na hraně zítřka, Agent bez minulosti).

Karla Tájka 2 | www.kinobrandys.cz | tel. +420 602 258 582

14
Posledních 24 dní, než se na dlouhých osm měsíců přestěhujeme pod střechu, je tu. Přijďte zavzpomínat
nejen na léto. Časem prověřená kvalita v remasterovaných verzích se totiž vrací na plátna kin – počínaje
Matrixem a konče Planetou opic. Za celé kino přejeme bezbolestný vstup do školních škamen, těm starším
do pracovního procesu… a za rok v letňáku zase naviděnou. Budeme se těšit.

01

PÁ

20.00 | 100 Kč

Spiderman: Homecoming

ČT

19.30 | 110 Kč

Který je ten pravý

Romantická komedie, USA, 2017, 97 minut, s titulkami

Alice (Reese Witherspoon) chce po rozchodu s manželem změnit svůj život a díky bujaré narozeninové
oslavě se jí to podaří. Možná až moc… najednou má doma své dvě děti, mladého milence, jeho dva
kamarády i bývalého manžela. Režie: Hallie Mayers-Shyer (Prázdniny, Po čem ženy touží).

15

PÁ

Hurvínek a kouzelné muzeum

19.30 | 110 Kč / 130 Kč

Animovaný / Komedie, Česko, 2017, 85 minut

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

Peter Parker se po špásování s Avengers vrací k životu středoškoláka pod bedlivým dohledem
Tonyho Starka aka Ironmana, což mu poněkud komplikuje touha dokázat, že by mohl konat mnohem
větší skutky, než kterých se zatím odvážil. Měli byste být u toho? Hodnocení 9* z 10* vám napoví.

02 SO Hurvínek a kouzelné muzeum
20.00 | 130 Kč / 150 Kč
Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému hrozí zbourání. Hurvínkovi se ale podaří
proniknout do uzavřených prostor muzea, kde objeví svět skrytý před zraky návštěvníků. A právě
v podzemí je ukryt kromě tajemství kouzelného muzea i klíč k jeho záchraně.
Animovaná komedie, ČR, 2017, 85 minut

20.00 | 120 Kč

03 NE Loganovi parťáci

16

SO Matrix

19.30 | 100 Kč

Akční sci-Fi, USA, 1999, 131 minut, s titulkami

Kultovní kyberpunkovou sci-fi jízdu o černých brýlích a dírách v systému netřeba představovat. Díky
PROJEKTu 100 si ji v remasterované verzi připomeneme na velkém plátně. A co vy… chcete se
probudit nebo vám to takto vyhovuje? Volíte modrou nebo červenou pilulku?

17

NE Dogbiatlon Cup 2017

10.00 | 300–900 Kč

Pro všechny fanoušky biatlonu a milovníky nových zkušeností. Potřebujete jenom vlastního
čtyřnohého kamaráda a nutné vybavení vám na místě půjčíme. Více info na www.behejsepsem.cz

17

NE Po strništi bos

Tragikomedie, ČR / SR, 2017, 111 minut

19.30 | 120Kč

Komedie, USA, 2017, 119 minut, s titulkami

Režisér Soderbergh natočil vlastní anti-verzi ke své lupičské trilogii – Dannyho parťáci měli styl, vkus,
padnoucí obleky a technické vychytávky. Loganovi parťáci jsou ošuntělí vidláci s delším vedením,
jeden z nich dokonce nemá ruku, zato mají nápad a plán, jak ukrást opravdu velký balík peněz.
V hlavních rolích Channing Tatum, Daniel Craig, Katie Holmes nebo Adam Driver.
20.00 | 110 Kč

06 ST Annabelle 2: Zrození zla
Mysteriózní horor, USA, 2017, 109 minut, s titulkami

Do letňáku horor patří… vybrali jsme pokračování úspěšného hororu z roku 2014. Výrobce panenek
se svou manželkou přijmou několik let po tragické smrti jejich dcerky do svého domu řádovou sestru
a několik dívek ze zavřeného sirotčince. Zanedlouho se stanou terčem aktivit Annabelle, posedlého
výtvoru výrobce panenek.

07 ČT Špunti na vodě Rodinná komedie, ČR, 2017, 83 minut

08 PÁ Divadelní Brandýs – Sebestředná samota

08 PÁ Já, padouch 3

19.30 | dobrovolné

20.00 | 90 Kč / 110 Kč

16.30 | dobrovolné

09 SO Po strništi bos Tragikomedie, ČR / SR, 2017, 111 minut

20.00 | 120Kč

Film čerpá ze vzpomínek na dětství, které Zdeněk Svěrák prožil za války na venkově. Svým námětem
zapadá do řady filmů Obecná škola, Kolja a Vratné lahve, v nichž rodinná tvůrčí dvojice vypráví
o různých fázích života mužského protagonisty na pozadí dějinných událostí. Hrají: Ondřej Vetchý,
Tereza Voříšková, Oldřich Kaiser, Hynek Čermák, Zdeněk Svěrák. Režie: Jan Svěrák.

NE Baby Driver
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ČT

19.30 | 100 Kč

Planeta opic

Dobrodružné sci-fi, USA, 1968, 112 minut, s titulkami

Pokud slavný hollywoodský utopický sci-fi film, který trvale změnil pohled na lidstvo, znáte jen
z televize, přijďte si ho užít do kina se vším všudy a v remasterované podobě. Je totiž výtečný
a poslední scéna, přestože všeobecně známá, v člověku vzbudí pocit, který se dá jen těžko definovat.

22 PÁ LEGO® Ninjago® film

19.30 | 110 Kč / 130 Kč

Animovaný / Akční / Komedie, USA, 2017, 97 minut

Mladý Lloyd aka Zelený Nindža, se společně se svými přáteli, tajnými bojovníky a držiteli titulu LEGO
Master Builder, zapojí do bitvy o Ninjago City. Pod vedením Mistra Wu musí porazit zlého válečníka
Garmadona, nejhoršího padoucha všech dob, který je shodou okolností také Lloydovým otcem.

23 SO Kingsman: Zlatý kruh

19.30 | 130 Kč

Být Kingsman je víc než jen nosit zbraň. Být Kingsman je poslání! Druhý díl zfilmovaného komiksu
režiséra Matthew Vaughna (X-men, Po krk v extázi, Hvězdný prach) si opět střílí z namyšlenosti
špionážního žánru a opravdu hodně se v něm střílí i když zdaleka nejde o nejzábavnější projevy násilí.
Colina Firtha a Tarona Egertona doplní Halle Berry, Chaning Tatum nebo Mark Strong.

24 NE Dobrý časy

VARY VE VAŠEM KINĚ

19.30 | 100 Kč

Krimi, 2017, 100 minut, s titulkami

Devátý ročník divadelního festivalu. 16.30 Arno Seidl (čtení autorského textu), 17.00 Tetičky (Nové
divadlo Mělník), 19.00 Lukáš Štěpánek (scénické čtení), 20.30 Nešahej mi na voči (DS Náplavka),
22.00 DJ Friky. Akce se koná za finanční podpory města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
Sál kina a prostory kavárny. Více na www.divadelnibrandys.cz

10

Tragikomedie, F, 2017, 113 minut, s titulkami

…aneb Dobrý ročník po francouzku. Jean je třicátník, který už deset let cestuje po světě a zpřetrhal
všechna pouta, která ho spojovala s rodinou žijící v Burgundsku. Jeho otec ale vážně onemocní
a tak se po letech musí vrátit do krajiny svého dětství a spolu se svými sourozenci se domluvit
na budoucnosti rodinného vinohradu.

Akční komedie, USA / VB, 2017, 141 minut, s titulkami

Animovaná komedie, USA, 2017, 90 minut

09 SO Divadelní Brandýs

19.30 | 110 Kč

20.00 | 100Kč

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

DS Samodiv. Devátý ročník divadelního festivalu. Akce se koná
za finanční podpory města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Sál kina. Více na www.divadelnibrandys.cz

20 ST Víno nás spojuje

20.00 | 100 Kč

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

Britský mistr rychlých střihů, popkulturních narážek a synchronizace zvuku s akcí natočil vtipnou,
svižnou a originální potěchu pro oči i uši. Doporučujeme!

Nezávislí filmaři Josh a Benny Safdieovi vystavěli svou drsnou i groteskní kriminálku na bratrské
lásce: podnikavý Connie se snaží dostat svého mladšího bratra Nicka z vězení, kde se jeho přičiněním
octl. Connieho obdařil svým šarmem Robert Pattinson, Nicka ztvárnil sám Benny Safdie.

29 PÁ Národní Svatováclavská pouť

16.30 | zdarma

16.30–17.30 Želiborů a přátelé, 18.00–19.00 Baťa & Kalábůf něžný beat, 19.30–20.30 Antikvariát,
21.00–22.00 Poutníci

30 SO Národní Svatováclavská pouť

14.50 | zdarma

14.50–15.30 Vombat Kruton, 16.00–16.40 EX 05, 17.10–17.50 Dekameron, 18.20–19.00 Klasickej
postup, 19.30–20.30 The Beatles Revival – Brouci Band, 21.00–22.00 Michal Hrůza a Kapela Hrůzy
Připravujeme: Zahradnictví: Dezertér, Wind River, Milada, PROJEKT 100: Brazil, Matka!, Kvarteto,
Bajkeři, Nejsledovanější, divadlo pro děti - Krkonošské pohádky, Thor a mnoho dalších.
Více na www.kinobrandys.cz

