13

NE Planeta Česko

Dokumentární, Česko, 2017, 81 minut

15.00 | 100 Kč

První celovečerní film o české přírodě ukazuje fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem
nás. Některé možná ani neznáte – divočina přitom začíná hned za vašimi dveřmi!

KVĚTEN 2018
Karla Tájka 2 | www.kinobrandys.cz | tel. +420 602 258 582
Brandýské kino je jiné. Má neobvyklý půdorys sálu a sklon hlediště a až při pozorném pohledu z dálky
nebo ze dvora zjistíte, jak si architekt pohrál s mohutnou hmotou čtyřpatrového hranolu bez oken
a navázal ji na historickou radnici přízemním bytem správce kina a terasami na jeho střeše, na místě
uvolněném ustupujícími kubusy původního balkonu, převíjárny a promítací kabiny.

16

20.00 | 110 Kč

Adaptace herní klasiky z osmdesátých let, v níž se na Chicago vrhne přerostlý vlkodlak, opičák a něco
jako Godzilla. Vzhledem k tomu, že proti nim stojí největší svalovec současného Hollywoodu, asi moc
šancí na vítězství nemají.
19.00 | 120 Kč

03 ČT Avengers: Infinity War

Kluci z hor

20.00 | 110 Kč

Komedie / drama, ČR, 2018, 91 minut

Film s Martinem Dejdarem a Jiřím Lábusem v hlavních rolích vypráví o vztahu mentálně postiženého
strýce se svým synovcem, které osud svede v jedné chvíli dohromady, aby postupně mezi nimi vzniklo
pouto, které je prezentací síly a „moci“ přátelství. Dále hrají: Martin Huba nebo Ljuba Krbová.

17

ČT

20.00 | 120 Kč

Dvě nevěsty a jedna svatba

Romantická komedie, ČR, 2018, 90 minut

18
02 ST Rampage Ničitelé Akční Sci-Fi, USA, 2018, 107 minut

ST

PÁ

20.00 | 130 Kč

Deadpool 2

Akční Sci-Fi komedie, USA, 2018, 120 minut, s titulky

Dvojka bude stejně krvavá a stejně ujetá a uvidíme prakticky všechny postavy prvního filmu – ty,
které zůstaly živé. A jak říká sám Deadpool „ Jsem super, ne hrdina“ – přesně v tom rytmu se ponese druhý díl filmu, jehož hlavní hrdina klasickými superhrdiny pohrdá a kapsy má plné peprných
poznámek na jejich adresu.

19

20.00 | 120 Kč

SO Psí ostrov

Akční Sci-Fi, USA, 2018, 148 minut, s titulky

Animovaná komedie, USA / Německo, 2018, 101 minut, s titulky

Nehraje se o nic jiného, než o osud celého vesmíru. Nebo jenom půlky? Jisté je, že Thanos s Thorem
budou v „plné vesmírné“ v bitvě o Tesseract a po boku Thora stanou i Strážci galaxie.

Wes Anderson před čtyřmi lety zabodoval s filmem Grandhotel Budapešť a teď natočil animák, ve
kterém mají svůj štěk Bill Murray, Edward Norton, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson nebo Yoko
Ono. Odehrává se na japonském ostrově plném odpadků, kde z donucení žijí všichni psi. Toho svého
se vydá hledat dvanáctiletý chlapec, jenž samozřejmě čelí různým, mnohdy bizarním nástrahám.
Doporučejeme!

20.00 | 120 Kč

04 PÁ Dvě nevěsty a jedna svatba
Romantická komedie, ČR, 2018, 90 minut

Marie je úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má smůlu. Naopak její sestra už toho pravého
našla a plánuje svatbu, na které Marie potká svou dávnou lásku Jiřího… který je ovšem snoubencem
její sestry. Hrají: Anna Polívková, Jaroslav Plesl, Ester Geislerová, Eva Holubová, Bohumil Klepl aj.
19.00 | 120 Kč

05 SO Ready Player One: Hra začíná

10.00 | 110 Kč

20 NE V husí kůži Animovaná komedie, USA, 2018, 88 minut

…je pro housera v nejlepších letech těžká pohoda, ale jen do doby, kdy se musí začít starat o dvě malé
kachničky a pomoci jim z bryndy, kterou tak trochu sám způsobil. České znění Vojtěch Dyk.
15.00 | 120 Kč

20 NE Hledá se princezna

Akční Sci-Fi, USA, 2018, 140 minut, s titulky

Animovaná komedie, Ukrajina, 2018, 85 minut

Spielberg proměnil kultovní knihu ve svébytnou blockbusterovou jízdu. Kdo hodlá brečet nad tím, co
všechno chybí a co se změnilo, ať nechodí do kina. My ostatní nafasujeme čistou filmovou radost,
geniální podívanou, jenž vyvolá obrovský úsměv a promění nás zase v nadšené děti. Doporučujeme!

Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých
čarodějů. Ruslan, který sní o titulu rytíře, potkává nádhernou Milu a na první pohled se do ní
zamiluje. Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání, zlý čaroděj Chornomor potřebuje Milinu moc lásky,
aby ji přeměnil v magickou temnou sílu.

10.00 | 130 Kč

06 NE Putování s dinosaury
Dobrodružný, VB / USA / Austrálie, 81 minut, české znění

Kam zmizeli? Jak žili? Jaké byly jejich vzájemné vztahy? Žijí mezi námi jejich potomci? Na základě
nejnovějších poznatků je vybudován příběh filmu, který je vrcholným a strhujícím zážitkem stvořeným
právě pro filmové plátno.
15.00 | 120 Kč

06 NE Avengers: Infinity War

22 ÚT Z tance do tance

18.00 | dobrovolné
DIVADLO

Tradiční vystoupení žáků ZUŠ tanečního oboru pod vedením Ludmily Ogounové a Ilony Copákové.

23 ST Tiché místo Hororový thriller, USA, 2018, 90 minut, s titulky

20.00 | 120 Kč

24 ČT Solo: Star Wars Story

19.00 | 130 Kč

Akční Sci-Fi, USA, 2018, 148 minut, české znění

Akční Sci-Fi, USA, 2018, 135 minut, s titulky

09 ST Neznámý voják

Naloďte se na Millennium Falcon, vydejte se do předaleké galaxie a sledujte osudy mladého
nadějného pilota a pašeráka Hana Sola, kterého známe z původní ságy v podání Harrisona Forda,
tentokrát jej hraje Alden Ehrenreich. Dále hrají: Woody Harrelson, Emilia Clark aj.

19.00 | 120 Kč

Válečné drama, Finsko, 2017, 135 minut, s titulky

Autobiografický román spisovatele Väinö Linna je považován za finský Opus magnum. Tohle je válka,
tohle je boj, s vojáky z kulometné roty sledujeme jak chvíle vítězství a postupu, tak bahno úmorné
poziční války a prohry. Pokud Dunkerk byl 1, tak tohle je 1*.

10

ČT

Poupata odkvétají v máji

19.30 | 130 Kč / 150 Kč

PÁ

Tiché místo

Hororový thriller, USA, 2018, 90 minut, s titulky

20.00 | 120 Kč

John Krasinski a Emily Blunt natočili podle všeho jeden z nejlepších thrillerů posledních let. Záměrně
nepíšeme „horor“, neboť by to mohlo odradit potencionální diváky, jejichž pozornosti by tak mohl
ujít film, který se triumfálně vydařil. Čím větší ticho v něm zavládne, tím hlasitější se vám film bude
zdát. V sále prosíme nešustit, nekřupat a konzumovat pouze „tiché“ jídlo. Děkujeme a doporučujeme!

12

SO Štístko a Poupěnka

10.00 | 160 Kč
DIVADLO

Motýlek Štístko a víla Poupěnka pro vás budou zpívat písničky, vyprávět pohádky a tančit. Děti do
jednoho roku mají vstup zdarma bez nároku na sedadlo.

12

SO Dvě nevěsty a jedna svatba

13

26 SO Deadpool 2

NE Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců

10.00 | 120 Kč
Jednoho dne na malém lesním paloučku vznikne nepřátelství mezi koloniemi černých a červených
mravenců. Příčinou sporu jsou zbytky jídla z pikniku, které tam zanechal mladý pár.

20.00 | 130 Kč

Akční Sci-Fi komedie, USA, 2018, 120 minut, s titulky

27 NE Hledá se princezna

10.00 | 120 Kč

Animovaná komedie, Ukrajina, 2018, 85 minut

27 NE Solo: Star Wars Story

15.00 | 130 Kč

Akční Sci-Fi, USA, 2018, 135 minut, české znění

30 ST Na krátko Drama, ČR, 2018, 104 minut

20.00 | 110 Kč

Podle povídky naší současné nejúspěšnější autorky Petry Soukupové byl natočen příběh o dětech,
které předčasně dospívají, protože tu už nejsou celé rodiny, aby je chránily před opravdovým světem.
V hlavních rolích uvidíme Petru Špalkovou a Martina Fingera.

20.00 | 120 Kč

Romantická komedie, ČR, 2018, 90 minut

20.00 | 120 Kč

Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí kromě pevného přátelství společná záliba v knihách. Pravidelně
se scházejí ve svém dámském knižním klubu. Jednoho dne se ponoří do lechtivě erotického románu
Padesát odstínů šedi. Tahle volba se ukáže jako více než inspirativní…

DIVADLO

Samoděj a Divadlo Náplavka Lysá nad Labem uvádí rodinnou komedii z venkova. Na motivy novely
H. E. Batese napsal Jan Burda. Předprodej v infocentru a v kině.

11

25 PÁ Dámský klub Komedie, USA, 2018, 101 minut, s titulky

31

ČT

Escobar

Životopisná krimi/ Španělsko, 2017, 123 minut, s titulky

20.00 | 110 Kč

Nechvalně proslulý drogový baron Pablo Escobar, ve své době jeden z nejbohatších lidí planety a také
jeden z nejnebezpečnějších. Démonický projev mu propůjčil Javier Bardem a v hlavní ženské roli se
představí skutečná Bardemova partnerka Penélope Cruz.

Animovaná komedie, Francie / Belgie, 88 minut

Připravujeme: Backstage, Manifesto, Ghost Stories, Máš ji!, Příšerky z vesmíru, Jurský svět: Zánik
říše, Sicario 2: Soldano, Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema a další. Více na www.kinobrandys.cz

13

NE Planeta Česko

Dokumentární, Česko, 2017, 81 minut

15.00 | 100 Kč

První celovečerní film o české přírodě ukazuje fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem
nás. Některé možná ani neznáte – divočina přitom začíná hned za vašimi dveřmi!

KVĚTEN 2018
Karla Tájka 2 | www.kinobrandys.cz | tel. +420 602 258 582
Brandýské kino je jiné. Má neobvyklý půdorys sálu a sklon hlediště a až při pozorném pohledu z dálky
nebo ze dvora zjistíte, jak si architekt pohrál s mohutnou hmotou čtyřpatrového hranolu bez oken
a navázal ji na historickou radnici přízemním bytem správce kina a terasami na jeho střeše, na místě
uvolněném ustupujícími kubusy původního balkonu, převíjárny a promítací kabiny.

16

20.00 | 110 Kč

Adaptace herní klasiky z osmdesátých let, v níž se na Chicago vrhne přerostlý vlkodlak, opičák a něco
jako Godzilla. Vzhledem k tomu, že proti nim stojí největší svalovec současného Hollywoodu, asi moc
šancí na vítězství nemají.
19.00 | 120 Kč

03 ČT Avengers: Infinity War

Kluci z hor

20.00 | 110 Kč

Komedie / drama, ČR, 2018, 91 minut

Film s Martinem Dejdarem a Jiřím Lábusem v hlavních rolích vypráví o vztahu mentálně postiženého
strýce se svým synovcem, které osud svede v jedné chvíli dohromady, aby postupně mezi nimi vzniklo
pouto, které je prezentací síly a „moci“ přátelství. Dále hrají: Martin Huba nebo Ljuba Krbová.

17

ČT

20.00 | 120 Kč

Dvě nevěsty a jedna svatba

Romantická komedie, ČR, 2018, 90 minut

18
02 ST Rampage Ničitelé Akční Sci-Fi, USA, 2018, 107 minut

ST

PÁ

20.00 | 130 Kč

Deadpool 2

Akční Sci-Fi komedie, USA, 2018, 120 minut, s titulky

Dvojka bude stejně krvavá a stejně ujetá a uvidíme prakticky všechny postavy prvního filmu – ty,
které zůstaly živé. A jak říká sám Deadpool „ Jsem super, ne hrdina“ – přesně v tom rytmu se ponese druhý díl filmu, jehož hlavní hrdina klasickými superhrdiny pohrdá a kapsy má plné peprných
poznámek na jejich adresu.

19

20.00 | 120 Kč

SO Psí ostrov

Akční Sci-Fi, USA, 2018, 148 minut, s titulky

Animovaná komedie, USA / Německo, 2018, 101 minut, s titulky

Nehraje se o nic jiného, než o osud celého vesmíru. Nebo jenom půlky? Jisté je, že Thanos s Thorem
budou v „plné vesmírné“ v bitvě o Tesseract a po boku Thora stanou i Strážci galaxie.

Wes Anderson před čtyřmi lety zabodoval s filmem Grandhotel Budapešť a teď natočil animák, ve
kterém mají svůj štěk Bill Murray, Edward Norton, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson nebo Yoko
Ono. Odehrává se na japonském ostrově plném odpadků, kde z donucení žijí všichni psi. Toho svého
se vydá hledat dvanáctiletý chlapec, jenž samozřejmě čelí různým, mnohdy bizarním nástrahám.
Doporučejeme!

20.00 | 120 Kč

04 PÁ Dvě nevěsty a jedna svatba
Romantická komedie, ČR, 2018, 90 minut

Marie je úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má smůlu. Naopak její sestra už toho pravého
našla a plánuje svatbu, na které Marie potká svou dávnou lásku Jiřího… který je ovšem snoubencem
její sestry. Hrají: Anna Polívková, Jaroslav Plesl, Ester Geislerová, Eva Holubová, Bohumil Klepl aj.
19.00 | 120 Kč

05 SO Ready Player One: Hra začíná

10.00 | 110 Kč

20 NE V husí kůži Animovaná komedie, USA, 2018, 88 minut

…je pro housera v nejlepších letech těžká pohoda, ale jen do doby, kdy se musí začít starat o dvě malé
kachničky a pomoci jim z bryndy, kterou tak trochu sám způsobil. České znění Vojtěch Dyk.
15.00 | 120 Kč

20 NE Hledá se princezna

Akční Sci-Fi, USA, 2018, 140 minut, s titulky

Animovaná komedie, Ukrajina, 2018, 85 minut

Spielberg proměnil kultovní knihu ve svébytnou blockbusterovou jízdu. Kdo hodlá brečet nad tím, co
všechno chybí a co se změnilo, ať nechodí do kina. My ostatní nafasujeme čistou filmovou radost,
geniální podívanou, jenž vyvolá obrovský úsměv a promění nás zase v nadšené děti. Doporučujeme!

Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých
čarodějů. Ruslan, který sní o titulu rytíře, potkává nádhernou Milu a na první pohled se do ní
zamiluje. Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání, zlý čaroděj Chornomor potřebuje Milinu moc lásky,
aby ji přeměnil v magickou temnou sílu.

10.00 | 130 Kč

06 NE Putování s dinosaury
Dobrodružný, VB / USA / Austrálie, 81 minut, české znění

Kam zmizeli? Jak žili? Jaké byly jejich vzájemné vztahy? Žijí mezi námi jejich potomci? Na základě
nejnovějších poznatků je vybudován příběh filmu, který je vrcholným a strhujícím zážitkem stvořeným
právě pro filmové plátno.
15.00 | 120 Kč

06 NE Avengers: Infinity War

22 ÚT Z tance do tance

18.00 | dobrovolné
DIVADLO

Tradiční vystoupení žáků ZUŠ tanečního oboru pod vedením Ludmily Ogounové a Ilony Copákové.

23 ST Tiché místo Hororový thriller, USA, 2018, 90 minut, s titulky

20.00 | 120 Kč

24 ČT Solo: Star Wars Story

19.00 | 130 Kč

Akční Sci-Fi, USA, 2018, 148 minut, české znění

Akční Sci-Fi, USA, 2018, 135 minut, s titulky

09 ST Neznámý voják

Naloďte se na Millennium Falcon, vydejte se do předaleké galaxie a sledujte osudy mladého
nadějného pilota a pašeráka Hana Sola, kterého známe z původní ságy v podání Harrisona Forda,
tentokrát jej hraje Alden Ehrenreich. Dále hrají: Woody Harrelson, Emilia Clark aj.

19.00 | 120 Kč

Válečné drama, Finsko, 2017, 135 minut, s titulky

Autobiografický román spisovatele Väinö Linna je považován za finský Opus magnum. Tohle je válka,
tohle je boj, s vojáky z kulometné roty sledujeme jak chvíle vítězství a postupu, tak bahno úmorné
poziční války a prohry. Pokud Dunkerk byl 1, tak tohle je 1*.

10

ČT

Poupata odkvétají v máji

19.30 | 130 Kč / 150 Kč

PÁ

Tiché místo

Hororový thriller, USA, 2018, 90 minut, s titulky

20.00 | 120 Kč

John Krasinski a Emily Blunt natočili podle všeho jeden z nejlepších thrillerů posledních let. Záměrně
nepíšeme „horor“, neboť by to mohlo odradit potencionální diváky, jejichž pozornosti by tak mohl
ujít film, který se triumfálně vydařil. Čím větší ticho v něm zavládne, tím hlasitější se vám film bude
zdát. V sále prosíme nešustit, nekřupat a konzumovat pouze „tiché“ jídlo. Děkujeme a doporučujeme!

12

SO Štístko a Poupěnka

10.00 | 160 Kč
DIVADLO

Motýlek Štístko a víla Poupěnka pro vás budou zpívat písničky, vyprávět pohádky a tančit. Děti do
jednoho roku mají vstup zdarma bez nároku na sedadlo.

12

SO Dvě nevěsty a jedna svatba

13

26 SO Deadpool 2

NE Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců

10.00 | 120 Kč
Jednoho dne na malém lesním paloučku vznikne nepřátelství mezi koloniemi černých a červených
mravenců. Příčinou sporu jsou zbytky jídla z pikniku, které tam zanechal mladý pár.

20.00 | 130 Kč

Akční Sci-Fi komedie, USA, 2018, 120 minut, s titulky

27 NE Hledá se princezna

10.00 | 120 Kč

Animovaná komedie, Ukrajina, 2018, 85 minut

27 NE Solo: Star Wars Story

15.00 | 130 Kč

Akční Sci-Fi, USA, 2018, 135 minut, české znění

30 ST Na krátko Drama, ČR, 2018, 104 minut

20.00 | 110 Kč

Podle povídky naší současné nejúspěšnější autorky Petry Soukupové byl natočen příběh o dětech,
které předčasně dospívají, protože tu už nejsou celé rodiny, aby je chránily před opravdovým světem.
V hlavních rolích uvidíme Petru Špalkovou a Martina Fingera.

20.00 | 120 Kč

Romantická komedie, ČR, 2018, 90 minut

20.00 | 120 Kč

Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí kromě pevného přátelství společná záliba v knihách. Pravidelně
se scházejí ve svém dámském knižním klubu. Jednoho dne se ponoří do lechtivě erotického románu
Padesát odstínů šedi. Tahle volba se ukáže jako více než inspirativní…

DIVADLO

Samoděj a Divadlo Náplavka Lysá nad Labem uvádí rodinnou komedii z venkova. Na motivy novely
H. E. Batese napsal Jan Burda. Předprodej v infocentru a v kině.

11

25 PÁ Dámský klub Komedie, USA, 2018, 101 minut, s titulky

31

ČT

Escobar

Životopisná krimi/ Španělsko, 2017, 123 minut, s titulky

20.00 | 110 Kč

Nechvalně proslulý drogový baron Pablo Escobar, ve své době jeden z nejbohatších lidí planety a také
jeden z nejnebezpečnějších. Démonický projev mu propůjčil Javier Bardem a v hlavní ženské roli se
představí skutečná Bardemova partnerka Penélope Cruz.

Animovaná komedie, Francie / Belgie, 88 minut

Připravujeme: Backstage, Manifesto, Ghost Stories, Máš ji!, Příšerky z vesmíru, Jurský svět: Zánik
říše, Sicario 2: Soldano, Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema a další. Více na www.kinobrandys.cz

