16

SO Já, Simon

Komedie / drama, USA, 2018, 110 minut, s titulky

18.00 | 120 Kč

Komedie, která Vás dostane svou upřímností a srdečností. Komedie, po které se budete zase chtít
vrátit na střední a navždy tam zůstat. Hlavní role Katherine Langford (13 Reasons Why).

ČERVEN 2018
Karla Tájka 2 | www.kinobrandys.cz | tel. +420 602 258 582
Brány letního kina se na konci června znovu otevírají a s nimi 7.1 zvuk, 3D projekce, čekají nás koncerty
i sportovní akce v nenapodobitelném prostředí staletého lužního lesa u soutoku Labe a Jizery. Areál je ale
již otevřen a to denně od 16.00 – k dispozici pískoviště, basketballový koš i občerstvení v kiosku.

16

SO Escobar

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

20.00 | 120 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.

17

10.00 | 120 Kč

NE Příšerky z vesmíru

Animovaný, Německo, Dánsko, 2018, 90 minut

Planetu Zemi čeká nelítostná invaze kosmické zábavy. Pokud jste si mysleli, že mimozemšťané
existují, měli jste samozřejmě pravdu. Stejně jako pozemský hrdina animované komedie.

01

PÁ

20.00 | zdarma

Křest knihy

Křest knihy Davida Šenka “Poslední z Aporveru” za doprovodu skupin Vombat Kruton a Pure
Olcoholic Punk. Koncert se uskuteční v prostorách kinokavárny Egzyl.
19.00 | 110 Kč / 130 Kč

02 SO Solo: Star Wars Story
Akční Sci-Fi, USA, 2018, 135 minut, s titulky

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.

03 NE Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce

17

NE Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce
15.00 | 100 Kč / 120 Kč

Animovaný, Dánsko, 2017, 80 minut

20.00 | 100 Kč

20 ST Teheránská tabu
Animované drama, N / Rak., 2017, 90 minut, s titulky

Děj se skládá ze třech provázaných, mezigeneračních epizod, které se odehrávají ve městě i na venkově mezi vzdělanými i těmi, jimž osud nepřál. Z tohoto pohledu pak film působí jako sociologická sonda. Autenticitu snímku dodává observační styl vyprávění a citlivý přístup k postavám. Fascinující na
něm bylo především to, jak režisér zachytil zemi ve stavu, kdy čeká na změnu, která zatím nepřichází.

20 ST Roots in Ego aneb kde se v lidech bere zlo + beseda

10.00 | 100 Kč / 120 Kč
Okouzlující animované dobrodružství o cestě za velkým objevem. Život v městečku Solby je tichý
a poklidný až do dne, kdy Mitcho a Sebastian najdou v přístavu vzkaz v láhvi. Pochází od zmizelého
starosty Solby a stojí v něm, že se nachází na tajemném ostrově a učinil velký objev. Hrdinové se
vydávají na dobrodružnou cestu s cílem zachránit starostu a přivézt ho nazpět.

21.30 | 50 Kč
Krátký nezávislý film režisérky a scénáristky Kristiny Weiserové na téma party, drogy, filozofie. Příběh
o partě kamarádů, odehrávající se v jediném dni. Po promítání krátká beseda s tvůrci filmu.

15.00 | 130 Kč / 150 Kč

Být sexy je nejvíc a každá holka a žena je tak krásná, jak se sama cítí být. Záleží na přístupu. V této
nové komedii hraje Amy Schumer úplně obyčejnou plus size holku, která po ráně do hlavy začne
sama sebe vidět a vnímat jako super kočku. A taky se podle toho začne hned chovat.

19.00 | 110 Kč / 130 Kč

22 PÁ Jurský svět: Zánik říše

Animovaný, Dánsko, 2017, 80 minut

03 NE Solo: Star Wars Story
Akční Sci-Fi, USA, 2018, 135 minut, české znění

06 ST Avengers: Infinity War

19.00 | 100 Kč

Film pro náročného diváka nebo pro bezmezné fanoušky Cate Blanchett. Ta totiž ve filmu Juliana
Rosefeldta hraje 13 různých charakterů a formou „performativního monologu“ přivádí k životu
manifesty různých uměleckých hnutí od počátku 20. století do současnosti.

08 PÁ Debbie a její parťačky / Ocean’s 8

20.00 | 120 Kč

Krimi-komedie, USA, 2018, 110 minut, s titulky

Hvězdně obsazený film volně navazující na legendární sérii Dannyho parťáci. Debbie a její tým
mají smělý plán loupeže, kterou se chystají provést na velkolepé kostýmní gala přehlídce celebrit
v newyorském Metropolitním muzeu. Hrají: Anne Hathaway, Rihanna, Sandra Bullock, Cate Blanchett,
Helena Bonham Carter, Matt Damon aj. Režie: Gary Ross (Hunger Games, Seabiscuit).

09 SO Tiché místo Hororový thriller, USA, 2018, 90 minut, s titulky

20.00 | 120 Kč

Čím větší ticho ve filmu zavládne, tím hlasitější se vám bude zdát. Prosíme po čas projekce v sále
ničím nešustit a nekřupat. Děkujeme a film doporučujeme!

10

NE Pat a Mat znovu v akci

10.00 | 120 Kč

Animovaný, ČR, 2018, 75 minut

Známí šikulové se přestěhovali do nových domů, kde na ně čekají další kutilské výzvy. Není jim cizí ani
moderní řešení a tak se stanou odborníky v užití solární energie nebo instalaci bezpečnostních kamer.

10

NE Backstage

Romantický / Hudební, SR / ČR, 2018, 90 minut

15.00 | 120 Kč

Tanec a láska jako životní náplň skupiny mladých přátel rozhodnutých uspět v talentové soutěži.
Andrea Sedláčková (Fair Play) režíruje kromě členů profesionální taneční skupiny The Pastels i Bena
Cristovao, Kryštofa Hádka, Ivanu Chýlkovou či Romana Luknára.

13

ST

Ghost Stories

Horor, VB, 2017, 98 minut, s titulky

20.00 | 110 Kč

Hrůza nabírá nových podob, když nejde vysvětlit. Duchařský horor, jehož hrdinou je profesor
psychologie Phillip Goodman (Martin Freeman), těžký skeptik, který s chutí vyvrací iracionální
nesmysly. Jeho neochvějnou víru v exaktní vědu pošramotí dopis, který mu pošle jeho mentor, který je
už patnáct let nezvěstný a považovaný za mrtvého. Režie: Andy Nyman (Star Wars: Poslední z Jediů).

14

ČT

Svatební kytice aneb to mi poßer vobě nohy

Samoděj Vás zve na komedii ze zákulisí vysoké politiky v podání
19.30 | 100 Kč / 130 Kč
Perfidního divadla, která ale není ani politická ani korektní. Předprodej v infocentru a v kině. Více
informací najdete na www.samodej.cz

15

PÁ

Deadpool 2

21

ČT

Jsem božská! Komedie, USA, 2018, 120 minut, s titulky

20.00 | 120 Kč

19.00 | 130 Kč

Akční Sci-Fi, USA, 2018, 130 minut, s titulky

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

Velkolepá událost, o které jsme snili dlouhých deset let. Interakce hrdinů funguje na jedničku, humoru
i akce je habaděj a dojde i na staré dobré emoce. MARVELous!

07 ČT Manifesto Drama, Austr. / N, 2015, 130 minut, s titulky

Drama, ČR, 2017, 35 minut

20.00 | 110 Kč

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

Nevídané, ale dvojka je prostě lepší než jednička! Vtipnější, ujetější, peprnější, krvavá je asi tak stejně
a stejné zůstaly i všechny postavy prvního dílu – ty, které přežily. Deadpool je super, ne hrdina!

Jsou hrozivější než kdykoli předtím, tvrdí režisér J. A. Bayona o ještěrech, kteří se vracejí na plátno
ve společné produkci tvůrce předešlých dílů, Stevena Spielberga. Z minulého filmu se připomenou
i postavy, které hrají Chris Pratt, Jeff Goldblum a Bryce Dallas Howardová.

23 SO Houštecký cyklomaraton

LK Houštka

15. ročník největší sportovní události v regionu a jednoho
10.00 | 50 Kč / 475 Kč
z největších cyklistických závodů v ČR. Závod je určen nejen pro zkušené závodníky, ale i pro cyklistypohodáře, rodiny s dětmi, seniory a handicapované. Více na www.cyklomaraton.cz

23 SO Máš ji! Komedie, USA, 2018, 93 minut, s titulky

20.00 | 120 Kč

Ano, v Hollywoodu vzniknul film o tom, jak dospěláci hrají na babu. Vlastně je fascinující, že na tuhle
zápletku kývlo tolik známých tváří, včetně Jeremyho Rennera, který si na place zlomil obě ruce. Ano,
po čtyřech marvelovkách ho zradilo uhýbání v „malé“ komedii.

24 NE Pat a Mat znovu v akci

10.00 | 110 Kč

Animovaný, ČR, 2018, 75 minut

24 NE Příšerky z vesmíru

15.00 | 120 Kč

Animovaný, Německo, Dánsko, 2018, 90 minut

Letní kino Houštka
28 ČT Michal David Open Air Tour 2018

20.00 | vyprodáno

Exkluzivním hostem koncertu bude zpěvačka Markéta Konvičková. Vstupenky v síti Ticketportal
a v lokálních předprodejích.

29 PÁ Tři sestry Radegast Tour 33 let

17.00 | 350 Kč

Tradičně uvidíme kromě Fanánka a spol také kapely E!E, Doctor PP a De Bill Heads. Vstupenky na
Ticketstream. Vstup do areálu je možný hodinu před začátkem akce.

30 SO Planeta Česko Dokumentární, ČR, 2017, 81 minut

21.30 | 100 Kč

Čím jiným začít sezonu pod otevřeným nebem, než prvním celovečerním filmem o české přírodě,
který ukazuje fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás.

01

NE Tátova volha

Komedie, ČR, 2018, 90 minut

21.30 | 110 Kč

Zveme vás do kina na napínavé pátrání v minulosti, na nečekaný závěr a na Táňu Vilhelmovou
s Eliškou Balzerovou v hlavních rolích – budete se smát a zároveň vám potečou slzy.
Připravujeme: Mamma Mia: Here We Go Again!, Ant Man a Wasp, Sicario 2: Soldano, Jim Knoflík,
Lukáš a lokomotiva Ema, Manžel na zkoušku, Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená, Mrakodrap,
Úsměvy smutných mužů a další. Více na www.kinobrandys.cz

16

SO Já, Simon

Komedie / drama, USA, 2018, 110 minut, s titulky

18.00 | 120 Kč

Komedie, která Vás dostane svou upřímností a srdečností. Komedie, po které se budete zase chtít
vrátit na střední a navždy tam zůstat. Hlavní role Katherine Langford (13 Reasons Why).

ČERVEN 2018
Karla Tájka 2 | www.kinobrandys.cz | tel. +420 602 258 582
Brány letního kina se na konci června znovu otevírají a s nimi 7.1 zvuk, 3D projekce, čekají nás koncerty
i sportovní akce v nenapodobitelném prostředí staletého lužního lesa u soutoku Labe a Jizery. Areál je ale
již otevřen a to denně od 16.00 – k dispozici pískoviště, basketballový koš i občerstvení v kiosku.

16

SO Escobar

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

20.00 | 120 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.

17

10.00 | 120 Kč

NE Příšerky z vesmíru

Animovaný, Německo, Dánsko, 2018, 90 minut

Planetu Zemi čeká nelítostná invaze kosmické zábavy. Pokud jste si mysleli, že mimozemšťané
existují, měli jste samozřejmě pravdu. Stejně jako pozemský hrdina animované komedie.

01

PÁ

20.00 | zdarma

Křest knihy

Křest knihy Davida Šenka “Poslední z Aporveru” za doprovodu skupin Vombat Kruton a Pure
Olcoholic Punk. Koncert se uskuteční v prostorách kinokavárny Egzyl.
19.00 | 110 Kč / 130 Kč

02 SO Solo: Star Wars Story
Akční Sci-Fi, USA, 2018, 135 minut, s titulky

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.

03 NE Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce
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NE Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce
15.00 | 100 Kč / 120 Kč

Animovaný, Dánsko, 2017, 80 minut

20.00 | 100 Kč

20 ST Teheránská tabu
Animované drama, N / Rak., 2017, 90 minut, s titulky

Děj se skládá ze třech provázaných, mezigeneračních epizod, které se odehrávají ve městě i na venkově mezi vzdělanými i těmi, jimž osud nepřál. Z tohoto pohledu pak film působí jako sociologická sonda. Autenticitu snímku dodává observační styl vyprávění a citlivý přístup k postavám. Fascinující na
něm bylo především to, jak režisér zachytil zemi ve stavu, kdy čeká na změnu, která zatím nepřichází.

20 ST Roots in Ego aneb kde se v lidech bere zlo + beseda

10.00 | 100 Kč / 120 Kč
Okouzlující animované dobrodružství o cestě za velkým objevem. Život v městečku Solby je tichý
a poklidný až do dne, kdy Mitcho a Sebastian najdou v přístavu vzkaz v láhvi. Pochází od zmizelého
starosty Solby a stojí v něm, že se nachází na tajemném ostrově a učinil velký objev. Hrdinové se
vydávají na dobrodružnou cestu s cílem zachránit starostu a přivézt ho nazpět.

21.30 | 50 Kč
Krátký nezávislý film režisérky a scénáristky Kristiny Weiserové na téma party, drogy, filozofie. Příběh
o partě kamarádů, odehrávající se v jediném dni. Po promítání krátká beseda s tvůrci filmu.

15.00 | 130 Kč / 150 Kč

Být sexy je nejvíc a každá holka a žena je tak krásná, jak se sama cítí být. Záleží na přístupu. V této
nové komedii hraje Amy Schumer úplně obyčejnou plus size holku, která po ráně do hlavy začne
sama sebe vidět a vnímat jako super kočku. A taky se podle toho začne hned chovat.

19.00 | 110 Kč / 130 Kč

22 PÁ Jurský svět: Zánik říše

Animovaný, Dánsko, 2017, 80 minut

03 NE Solo: Star Wars Story
Akční Sci-Fi, USA, 2018, 135 minut, české znění

06 ST Avengers: Infinity War

19.00 | 100 Kč

Film pro náročného diváka nebo pro bezmezné fanoušky Cate Blanchett. Ta totiž ve filmu Juliana
Rosefeldta hraje 13 různých charakterů a formou „performativního monologu“ přivádí k životu
manifesty různých uměleckých hnutí od počátku 20. století do současnosti.

08 PÁ Debbie a její parťačky / Ocean’s 8

20.00 | 120 Kč

Krimi-komedie, USA, 2018, 110 minut, s titulky

Hvězdně obsazený film volně navazující na legendární sérii Dannyho parťáci. Debbie a její tým
mají smělý plán loupeže, kterou se chystají provést na velkolepé kostýmní gala přehlídce celebrit
v newyorském Metropolitním muzeu. Hrají: Anne Hathaway, Rihanna, Sandra Bullock, Cate Blanchett,
Helena Bonham Carter, Matt Damon aj. Režie: Gary Ross (Hunger Games, Seabiscuit).

09 SO Tiché místo Hororový thriller, USA, 2018, 90 minut, s titulky

20.00 | 120 Kč

Čím větší ticho ve filmu zavládne, tím hlasitější se vám bude zdát. Prosíme po čas projekce v sále
ničím nešustit a nekřupat. Děkujeme a film doporučujeme!

10

NE Pat a Mat znovu v akci

10.00 | 120 Kč

Animovaný, ČR, 2018, 75 minut

Známí šikulové se přestěhovali do nových domů, kde na ně čekají další kutilské výzvy. Není jim cizí ani
moderní řešení a tak se stanou odborníky v užití solární energie nebo instalaci bezpečnostních kamer.

10

NE Backstage

Romantický / Hudební, SR / ČR, 2018, 90 minut

15.00 | 120 Kč

Tanec a láska jako životní náplň skupiny mladých přátel rozhodnutých uspět v talentové soutěži.
Andrea Sedláčková (Fair Play) režíruje kromě členů profesionální taneční skupiny The Pastels i Bena
Cristovao, Kryštofa Hádka, Ivanu Chýlkovou či Romana Luknára.

13

ST

Ghost Stories

Horor, VB, 2017, 98 minut, s titulky

20.00 | 110 Kč

Hrůza nabírá nových podob, když nejde vysvětlit. Duchařský horor, jehož hrdinou je profesor
psychologie Phillip Goodman (Martin Freeman), těžký skeptik, který s chutí vyvrací iracionální
nesmysly. Jeho neochvějnou víru v exaktní vědu pošramotí dopis, který mu pošle jeho mentor, který je
už patnáct let nezvěstný a považovaný za mrtvého. Režie: Andy Nyman (Star Wars: Poslední z Jediů).

14

ČT

Svatební kytice aneb to mi poßer vobě nohy

Samoděj Vás zve na komedii ze zákulisí vysoké politiky v podání
19.30 | 100 Kč / 130 Kč
Perfidního divadla, která ale není ani politická ani korektní. Předprodej v infocentru a v kině. Více
informací najdete na www.samodej.cz

15

PÁ

Deadpool 2

21

ČT

Jsem božská! Komedie, USA, 2018, 120 minut, s titulky

20.00 | 120 Kč

19.00 | 130 Kč

Akční Sci-Fi, USA, 2018, 130 minut, s titulky

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

Velkolepá událost, o které jsme snili dlouhých deset let. Interakce hrdinů funguje na jedničku, humoru
i akce je habaděj a dojde i na staré dobré emoce. MARVELous!

07 ČT Manifesto Drama, Austr. / N, 2015, 130 minut, s titulky

Drama, ČR, 2017, 35 minut

20.00 | 110 Kč

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

Nevídané, ale dvojka je prostě lepší než jednička! Vtipnější, ujetější, peprnější, krvavá je asi tak stejně
a stejné zůstaly i všechny postavy prvního dílu – ty, které přežily. Deadpool je super, ne hrdina!

Jsou hrozivější než kdykoli předtím, tvrdí režisér J. A. Bayona o ještěrech, kteří se vracejí na plátno
ve společné produkci tvůrce předešlých dílů, Stevena Spielberga. Z minulého filmu se připomenou
i postavy, které hrají Chris Pratt, Jeff Goldblum a Bryce Dallas Howardová.

23 SO Houštecký cyklomaraton

LK Houštka

15. ročník největší sportovní události v regionu a jednoho
10.00 | 50 Kč / 475 Kč
z největších cyklistických závodů v ČR. Závod je určen nejen pro zkušené závodníky, ale i pro cyklistypohodáře, rodiny s dětmi, seniory a handicapované. Více na www.cyklomaraton.cz

23 SO Máš ji! Komedie, USA, 2018, 93 minut, s titulky

20.00 | 120 Kč

Ano, v Hollywoodu vzniknul film o tom, jak dospěláci hrají na babu. Vlastně je fascinující, že na tuhle
zápletku kývlo tolik známých tváří, včetně Jeremyho Rennera, který si na place zlomil obě ruce. Ano,
po čtyřech marvelovkách ho zradilo uhýbání v „malé“ komedii.

24 NE Pat a Mat znovu v akci

10.00 | 110 Kč

Animovaný, ČR, 2018, 75 minut

24 NE Příšerky z vesmíru

15.00 | 120 Kč

Animovaný, Německo, Dánsko, 2018, 90 minut

Letní kino Houštka
28 ČT Michal David Open Air Tour 2018

20.00 | vyprodáno

Exkluzivním hostem koncertu bude zpěvačka Markéta Konvičková. Vstupenky v síti Ticketportal
a v lokálních předprodejích.

29 PÁ Tři sestry Radegast Tour 33 let

17.00 | 350 Kč

Tradičně uvidíme kromě Fanánka a spol také kapely E!E, Doctor PP a De Bill Heads. Vstupenky na
Ticketstream. Vstup do areálu je možný hodinu před začátkem akce.

30 SO Planeta Česko Dokumentární, ČR, 2017, 81 minut

21.30 | 100 Kč

Čím jiným začít sezonu pod otevřeným nebem, než prvním celovečerním filmem o české přírodě,
který ukazuje fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás.

01

NE Tátova volha

Komedie, ČR, 2018, 90 minut

21.30 | 110 Kč

Zveme vás do kina na napínavé pátrání v minulosti, na nečekaný závěr a na Táňu Vilhelmovou
s Eliškou Balzerovou v hlavních rolích – budete se smát a zároveň vám potečou slzy.
Připravujeme: Mamma Mia: Here We Go Again!, Ant Man a Wasp, Sicario 2: Soldano, Jim Knoflík,
Lukáš a lokomotiva Ema, Manžel na zkoušku, Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená, Mrakodrap,
Úsměvy smutných mužů a další. Více na www.kinobrandys.cz

