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AKCE

15.00 Neděle Animovaná komedie, USA, 2018, 96 minut, české znění

10.10. Trabantem napříč kontinenty
19.00 Středa

Dva trabanti, maluch a jawa. Češi, Slováci a možná přijde i jeden šílený Polák! Přijďte i vy,
170 Kč
stojí to za to, ostatně jako pokaždé. Vstupenky na www.smsticket.cz.

11.10. Egzyl Slam Vol. 1
20.00 Čtvrtek

20.00 Čtvrtek

Samoděj Vás zve na vůbec první večer slam poetry v Brandýse! Vystoupí Anatol Svahilec z
Mladé Boleslavi, mistr ČR za rok 2014, Dr. Filipitch z Plzně, mistr ČR v Duo slamu z roku ´17,
mladá krev Dave Naslamkejv a záhadný Siegfried, takřečený David Lynch českého slamu.

3.10. Sestra

Mysteriózní horor, USA, 2018, 96 minut, s titulky

110 Kč

4.10. Po čem muži touží

Komedie, ČR, 2018, 95 minut 130 Kč
20.00 Čtvrtek Režisér Pohádky pro Emu přichází s novou komedií, jehož scénář o věčném soupeření

mužského a ženského světa napsal společně se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou, nejprodávanější domácí knižní autorkou. Hrají: Jiří Langmajer, Anna Polívková, Matěj Hádek.

Bakerův poklidný život v Karibiku převrátí naruby jeho bývalá žena, která se ho snaží přesvědčit,
aby zabil jejího současného násilnického manžela. Tím se rozpoutává série událostí, kdy je divák
neustále překvapován novými zvraty a do poslední chvíle netuší jakou boudu kdo na koho hraje.
Hrají: Matthew McConaughey , Anne Hathaway. Režie: Steven Knight (Východní přísliby, Spojenci).

19.10. Králové zlodějů

5.10. Venom

antihrdinů filmového světa značky Marvel. V hlavní roli smrtonosného Venoma Tom Hardy.

6.10. Yeti: Ledové dobrodružství

15.00 Sobota Animovaná komedie, USA, 2018, 96 minut, české znění

110 Kč

Yeti je v komunitě sněžných lidí považován trochu za pako. Naprosto neochvějně totiž věří,
že podivné bytosti z legend nazývaní „lidé“ skutečně existují. A rozhodne se to všem dokázat.

20.10. Yeti: Ledové dobrodružství
15.00 Sobota

110 Kč

Animovaná komedie, USA, 2018, 96 minut, české znění

20.10. Jack staví dům

Thriller, Dánsko / Fr., 2018, 155 minut, s titulky 100 Kč
17.00 Sobota Vražda je umělecké dílo a Jack chce být dokonalým tvůrcem. V hl. rolích filmu geniálního provokatéra,

režisérského svéráze Larse von Triera září Matt Dillon, Uma Thurman, černý humor a chytré přesahy.

20.10. Hovory s TGM

Historické drama, ČR, 2018, 85 minut
120 Kč
20.00 Sobota Jan Budař (Karel Čapek) a Martin Huba (TGM) excelují v příběhu jednoho z nejslavnějších rozhovorů

21.10. Vilík: Rychle a vesele
10.00 Neděle

15.00 Neděle

šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu.
To vše s velkým důrazem na historickou přesnost. Hlavní role Jiří Macháček.

6.10. Zrodila se hvězda

20.00 Sobota Hudební romantické drama, USA, 2018, 136 minut, s titulky

120 Kč

Hlavní roli v dechberoucím romantickém dramatu hrají Bradley Cooper a Stefani Germanotta, kterou celý svět zná jako Lady Gaga. Pokud máte rádi původní verzi s Barbrou Strei
sand pak věřte, že tento film se povedl o trochu lépe – jak po hudební stránce (Lady Gaga)
pak i po herecké – Gaga to dokázala Zlatým Globem, Cooper 4 oscarovými nominacemi.

7.10. Hotel Transylvánie 3

10.00 Neděle Animovaná komedie, USA, 87 minut

100 Kč

7.10. Alfa

ledové, kdy bylo hlavní starostí hlavně přežití a neustálý souboj s přírodními živly i zvířaty.

Životopisné drama, USA, 2018, 138 minut, s titulky 130 Kč
20.00 Pátek Ryan Gosling je herecký bůh. Damien Chazelle si po Whiplash a LaLaLandu v Hollywoodu

může dělat, co chce. Ve své novince vymění svět hudby za výlet do vesmíru. Půjde o
biografický příběh Neila Armstronga, prvního člověka, jenž vstoupil na Měsíc. Dá se
očekávat, že Chazelle natočí vizuálně strhující podívanou a že to bude prostě dobrý film.

13.10.Zlý časy v El Royale
20.00 Sobota Mysteriózní thriller, USA, 2018, 140 minut, s titulky

110 Kč / 130 Kč

130 Kč
Rowan Atkinson se opět stává agentem, jemuž se nedaří. Příběh odstartuje kybernetický útok, který
odhalí identitu všech tajných britských agentů a jedinou dosud neodhalenou nadějí tak zůstává ON.

26.10. Po čem muži touží
20.00

Pátek

Komedie, ČR, 2018, 95 minut

27.10. Tři oříšky pro Popelku
27.10. Hovory s TGM
27.10. Toman
27.10. První člověk
15.00 Sobota

zdarma

Životopisné drama, USA, 2018, 138 minut, s titulky

100 Kč

Sebastian dospívá a z Belly je maminka tří štěňat. Pierre a Angelina budou mít svatbu a sní
o novém životě jinde, než v horách… Sebastian však své zamilovné kopce opustit nechce.

130 Kč

100 Kč / 120 Kč

28.10. Když draka bolí hlava

110 Kč / 130 Kč

15.00 Neděle

20.00

14.10.Bella a Sebastian: Přátelé navždy

zdarma

28.10. Princezna a dráček
Animovaná pohádka, Rusko, 2018, 75 minut, české znění

Pohádka, ČR / SR, 2018, 99 minut

Ve výpravné pohádce je Karel Gott kovář i král, dcera Charlotta jeho vnučka Bára, v roli panímámy
Kamila Magálová, králové jsou Ján Koleník a Miroslav Šimůnek, jejich královnami Zuzana Mauréry
a Kateřina Brožová. Zajímá Vás jak se slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto
let nemytý dračí zub a hlavně proč draka bolí hlava? Přijte do KINA.

31.10. Zlatý podraz
120 Kč

120 Kč

zdarma

Historické drama, ČR, 2018, 85 minut - V rámci oslav 100. výročí založení republiky.

20.00 Sobota

130 Kč

Sedm podivných cizinců, každý s tajemstvím, se setkává v hotelu El Royale, který má svou
temnou minulost. Mysteriózní thriller hvězdně obsazený, s výraznou vizuální a hudební
stránkou. Původní scénář zasazený do 60.let se vyjímá ve filmovém světě komiksových
adaptací. Film je prostě cool a je naši divokou kartou. Hl.role: Chris Hemsworth.

10.00 Neděle Rodinný, Francie, 2018, 91 minut, české znění

20.00 Čtvrtek Akční komedie, VB / USA, 2018, 88 minut, české znění

10.00 Neděle

Princezna Barborka nalezne v komnatách zámku magickou knihu, která ji přenese do říše
pohádek a zázraků, spřátelí se s roztomilým dráčkem, se kterým se vydá najít kouzelné
zrcadlo, které ji dokáže najít ztracenou maminku, která je kdysi opustila.
Akční Sci-Fi, USA, 2018, 112 minut, české znění

25.10. Johnny English znovu zasahuje

17.00 Sobota Historické drama, ČR / SR, 2018, 145 minut - V rámci oslav 100. výročí založení republiky.

12.10.První člověk

15.00 Sobota Animovaná pohádka, Rusko, 2018, 75 minut, české znění

120 Kč

Horor, USA, 2018, 109 minut, s titulky

Královnou Halloweenu je samozřejmě Jamie Lee Curtis, která se vrací jako Laurie. Jinak je
ale chválen celkový přístup k látce (mezi vší tou krví nechybí humor) z něhož se mohou radovat
milovníci klasiky ze ´78. roku i ti mladší. V tomto případě je ale důležitější "omáčka", která je plná
jásotu nad tím, jak režisér poznal silné stránky značky (dvě ústřední postavy, přímočaré napětí)
a naopak dokázal obejít ty slabé (pokroucená mytologie kolem postavy Myerse).

10.00 Sobota Pohádka, ČSSR / N, 1973, 85 minut - V rámci oslav 100. výročí založení republiky.

Dobrodružný thriller, USA, 2018, 97 minut, s titulky
120 Kč
15.00 Neděle Velkolepé dobrodružství, odehrávající se v Evropě před 20 tisíci lety - během poslední doby

13.10.Princezna a dráček

110 Kč

Fantasy , USA, 2018, 105 minut, české znění

Záhadný strýc Jack Black, jeho sousedka Cate Blanchett , scenárista Eric Kripke a režisér
Eli Roth. Z tohoto mixu vznikla velkolepě efektní fantasy ze světa kouzel.

24.10. Halloween
20.00 Středa

6.10. Toman

Animovaný., 2018, 85 minut 110 Kč

Je to tak trochu vykrádačka Aut, ale to děti neřeší. Budou Vildovi fandit, protože je prostě hustej.

21.10. Čarodějovy hodiny

Historické drama, ČR / SR, 2018, 145 minut
120 Kč
17.00 Sobota Ondřej Trojan vypráví neuvěřitelný, ale pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana,

17.00 Sobota

Krimikomedie, VB, 2018, 108 minut, s titulky 120 Kč

Michael Caine krade diamanty. A ve velkém. Jestli si vzpomínáte, v roce 2015 se v Londýně odehrála největších loupeží diamantů v britské historii. Odhalení, že ji má na svědomí gang důchodců a vysloužilých podvodníků, způsobilo senzaci. Režie: James Marsh (Muž na laně, Teorie všeho)

naší historie. Film přináší na plátna kin nečekané napětí, emoce a střet dvou významných mužů.

Akční Sci-Fi, USA, 2018, 112 minut, s titulky
110 Kč /130 Kč
20.00 Pátek Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších

13.10. Venom

120 Kč

120 Kč

Thriller, USA, 2018, s titulky

20.00 Pátek

Nejoblíbenější postavá jeptišky byla do Insidous přidána až naposled, ale je nejlepší z celé
série a dočkala se vlastního hororu. O co jde? Kněz odjíždí do Říma zjistit, co je pravdy na
tom, že tam zemřela jeptiška za hodně, hodně podivných okolností. Hodnocení jsou skvělá
a víc prosím nechtějte. Distribuční videa jsou tak děsivá a z našeho pohledu nekoukatelná;)

130 Kč

Komedie, ČR, 2018, 95 minut

20.00 Středa

70 Kč / 100 Kč

FILMY
20.00 Středa

14.10. Yeti: Ledové dobrodružství, 3D
17.10. Po čem muži touží
18.10. Ticho před bouří / Serenity

Středa

Romantické drama, ČR, 2018, 106 minut

120 Kč

Sportem číslo 1 je u nás fotbal, nebo hokej. Nebo biatlon. Nebo prostě to, v čem jsme zrovna dobří,
basket ale ne, v minulosti tomu tak však nebylo. V roce 1951 totiž čeští hráči přivezli z MS Evropy v
Ženevě zlato. Tento film ale není jen o sportu, ale i o politice, která do života hráčů začala hodně
ošklivě zasahovat a také o lásce a o tom, co všechno pro ni budou hrdinové ochotni obětovat.
Režie: Radim Špaček. Hlevní role Zdeněk Piškula.

Připravujeme:

Svědkové Putinovi, Bohemian Rhapsody, Louskáček a čtyři říše, Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny,
Robin Hood, Dívka v pavoučí síti, Grinch, Ten, kdo tě miloval, Čertí brko, koncert Vladivojna La Chia a mnoho jiných.

Možnost pronájmu sálu, kino klubu
a vybavení - kino@prodance.cz,
nebo volejte 602 258 582

Rezervace na kinobrandys.rezervace@gmail.com nebo na
tel.č. 602 258 582. Sedadla nejsou číslována.

