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Instrumental Battle Vol. V
SO 19.30 KRUTOPŘÍSNÝ KONCERTNÍ SOUBOJ, VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Pátý brandýský hudební battle! Nejlepší muzikanti brandýského Polabí vám předvedou nevšední hudební
zážitek při improvizačním souboji se svými nástroji v rytmu drum´n´bass. Akce se koná v Kino Klubu.

Nikdy jsme nezažili v kině tak rozdílné publikum, které chodí na tento filmový fenomén a přesto všichni
bez rozdílu nadšeně odchází. Zažili jsme potlesky, uslzené odchody i nadšené návraty. Trochu statistiky
závěrem: Bohemian Rhapsody zbořil dosavadní rekord Avatara a stal se nejúspěšnějším filmem v Česku.

Čertí brko

NE 10.00 POHÁDKOVÁ KOMEDIE, ČR / SR, 2018, 99 MINUT, 100 KČ

Ironickým humorem a nadsázkou navazuje Čertí brko na nejlepší tradice české filmové pohádky a přitom ji
vypráví originálním způsobem. Film se opírá i o chytlavou hudbu a skvělé herce: Ondřej Vetchý, Jan Cina,
Jan Budař, Judit Bárdos nebo pobaveníhodné vedlejší role manželů v podání Jany Plodkové a Marka Daniela.

Psí domov

NE 15.00 RODINNÝ FILM, USA, 2019, 92 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 100 / 120 KČ

Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně a od té doby se stali přáteli na život a na smrt.
Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od svého pána. Láska ke svému páníčkovi
je však silnější, než nepřízeň osudu a Bella se rozhodne vrátit domů ve stylu Gora, bílého psa;)

Favoritka

ST 20.00 DRAMA / KOMEDIE, IRSKO / VB, 2018, 119 MINUT, S TITULKY, 120 KČ

Mix bizáru a povedeného historického drama z 18. st., kdy na anglickém trůně seděla nejistá královna
Anna, za kterou vládla Lady Sarah (Rachel Weisz), než jí však ohrozí její sestřenice (Emma Stone). Obě
se porvou ve filmu i o Oscara za vedlejší role a Lady Gaga má v hlavní kategorii velmi vážnou soupeřku.

Bohemian Rhapsody

ČT 20.00 ŽIVOTOPISNÉ DRAMA, VB / USA, 2018, 134 MINUT, S TITULKY, 110 KČ

Namísto informací ze soukromí, umírání na AIDS nebo vyhrocených konfliktů mezi hrdiny se tu koncertuje,
zpívá a tvůrci se pokoušejí především bavit. Diváci bez rozdílu věku, vzdělání i pohlaví to oceňují stále
dokola, neboť kina po celém světě hlásí stále vyprodáno a v ČR je nejúspěšnějším filmem všech dob.

Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně v míru. Náhle se však objeví neočekávaní hosté – černí
vlci, kteří chtějí, aby se život vrátil do starých kolejí, kde vlci jsou šelmy a ovce kořist. Ovečky a vlky
teď může zachránit jen spojení sil a týmová práce. Podaří se jim vrátit do vesnice klid a harmonii?
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Na střeše
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Potomek
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Léto s gentlemanem
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Marie, královna skotská
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Úhoři mají nabito
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Jak vycvičit draka 3

Uplynulo již pět let od chvíle, kdy všechno bylo boží a obyvatelé města musí čelit nové obrovské hrozbě: nájezdníkům LEGO DUPLO® z vesmíru, kteří ničí vše rychleji, než stačí obyvatelé obnovovat. Staří
známí hrdinové z Bricksburgu se pouštějí do boje za záchranu svého milovaného kostičkového města.

24

Komedie od tvůrců Bezva ženské na krku vypadá velmi sympaticky. Kvartet Adamovská, Kostková, Boková
a Kubařová je krásně sladěn a Ondřej Vetchý je vynikající ve všem. Věra prožila s Jindřichem báječný život a
chce mu splnit poslední přání - uběhnout maraton. Jediná možnost, jak mu to splnit, je s urnou na zádech.

Bohemian Rhapsody

PÁ 20.00 ŽIVOTOPISNÉ DRAMA, VB / USA, 2018, 134 MINUT, S TITULKY, 110 KČ

Nikdy jsme nezažili v kině tak rozdílné publikum, které chodí na tento filmový fenomén a přesto všichni
bez rozdílu nadšeně odchází. Zažili jsme potlesky, uslzené odchody i nadšené návraty. Trochu statistiky
závěrem: Bohemian Rhapsody zbořil dosavadní rekord Avatara a stal se nejúspěšnějším filmem v Česku.

ČT 20.00 MHISTORICKÉ DRAMA, VB / USA, 2018, 124 MINUT, S TITULKY, 120 KČ

Saoirse Ronan hraje Marii Stuartovnu, kterou 6 dní po narození korunovali skotskou královnou, v 16 letech
se stala královnou francouzskou, aby v 18 ovdověla. Skotsku a Anglii však vládla Alžběta I. (Margot Robbie), kterou se po návratu pokusí sesadit, ale úplně jí to nevyjde. Skončí nakonec vězení i na popravišti.

PÁ 20.00 KOMEDIE, ČR, 2019, 101 MINUT, 120 KČ

Černá komedie Vladimíra Michálka sleduje partu, která si hraje na příslušníky URNA. Zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do svých akcí zatahují nic netušící okolí. Jednou se ale ocitnou v
nesprávný čas na nesprávném místě. Hrají: Matěj a Kryštof Hádek, Oldřich Kaiser, Anna Kameníková aj.

SO 15.00 MANIMOVANÁ DOBRODRUŽNÁ KOMEDIE, USA, 2019, 104 MINUT, 110 / 130 KČ

Škyťákovi se definitivně podařilo vybudovat dokonalý svět, ve kterém lidé a draci žijí v míru a vzájemné shodě. V dokonalosti se však začnou objevovat trhliny, když se Bezzubka zamiluje do druhově
spřízněné dračice a když se na scéně objeví drakobijec, který chce jeho i jeho „Bílou běsku“ ulovit.

Pohádky naruby

NE 10.00 ANIMOVANÝ, VB, 2016, 60 MINUT, 80 KČ

Na Oscara nominovaný britský film natočený podle příběhů klasika dětské literatury Roalda Dahla. Možná,
že s Karkulkou, vlkem, Sněhurkou, trpaslíky i třemi prasátky to bylo celé trochu jinak! Možná že vlk nebyl
jenom jeden. A možná, že se všichni tak trochu znali...

Jak vycvičit draka 3, 3D

Konečně zase jednou nové české animované pohádky hlavně pro malé (ale i větší) děti. Kouzelné pásmo
8 originálních filmů testovaných na dětech MŠ i ZŠ. Doporučujeme i jako první návštěvu kina. Pozornost dětí bude koncentrována do krátkých epizodních sekvencí a prostě je nemožné, aby se stihli nudit.

ST 20.00 KOMEDIE, ČR, 2019, 93 MINUT, 130 KČ

V roce 1976 zářil v Létě s kovbojem a nyní Jaromír Hanzlík hraje v obdobně laděné romantické komedii, k níž napsal i scénář. „Jsem zloděj všednosti a nudy,“ představuje sám autor, jehož – spolu s Alenou Antalovou, Terezou Kostkovou, Ivanou Chýlkovou nebo Lucií Vondráčkovou, režíruje Jiří Adamec.

Namísto informací ze soukromí, umírání na AIDS nebo vyhrocených konfliktů mezi hrdiny se tu koncertuje,
zpívá a tvůrci se pokoušejí především bavit. Diváci bez rozdílu věku, vzdělání i pohlaví to oceňují stále
dokola, neboť kina po celém světě hlásí stále vyprodáno a v ČR se stal nejúspěšnějším filmem všech dob.

NE 10.00 ANIMOVANÉ PÁSMO, ČR, 2018, 56 MINUT, 80 KČ

Ženy v běhu

ST 20.00 ROMANTICKÁ KOMEDIE, ČR, 2019, 98 MINUT, 130 KČ

SO 20.00 ŽIVOTOPISNÉ DRAMA, VB / USA, 2018, 134 MINUT, S TITULKY, 110 KČ

Karkulka a sedm trpaslíků

Jednička nápady předčila i Simpsonovy a i když je dvojka trochu slabší, v porovnání s ostatními animáky
má pořád navrch. Ralph má kámošku, závodnici z arkádové hry, ale po zlomení ovládacího volantu má být
zrušena, pokud se nekoupí nový. Ten se ale dá sehnat pouze na eBay-i, vydávají se tedy do útrob internetu.

Ve stejnou dobu jako se narodil Miles, se na jiném místě odehrála tragédie. Dvě nesouvisející události
se o několik let později propojí děsivým způsobem. Milesova máma chce za každou cenu znát pravdu.
Odpovědi se skrývají hluboko v minulosti a ona brzy pochopí, že skutečnost je daleko horší než představy.

Bohemian Rhapsody

SO 15.00 ANIMOVANÁ AKČNÍ KOMEDIE, USA / AUSTR., 2019, 107 MINUT, 120 KČ

NE 15.00 ANIMOVANÁ KOMEDIE, USA, 2018, 113 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 120 / 140 KČ

ÚT 20.00 HOROR, USA / HONG KONG, 2019, 92 MINUT, S TITULKY, 110 KČ

Hans Petter Moland natočil remake vlastního filmu Boj sněžného pluhu s mafií. Přesto, že to nebylo
zapotřebí, prostor ke zlepšení nalezl. Jak? Obsadil Liama Neesonem do hlavní role a příběh “spravedlivé“ pomsty s lavinou mrtvých těl vypráví s daleko ovětší porcí černého humoru, nečekaných
zvratů i elegancí. Výsledkem je zábavný, přesto inteligentní akční thriller z prostředí zasněžených hor.

LEGO® příběh 2

Raubíř Ralph a internet, 3D

První Mádlův film byl vyzrálý a výborný, takže logicky čekáme minimálně to samé. Je o zahořklém profesorovi, který se rozhodne ujmout mladého Vietnamce, který se skrýval na střeše jeho domu. Soužití dvou
zcela odlišných hrdinů nebude úplně jednoduché. Hrají: Alois Švehlík, Vojtěch Dyk nebo David Švehlík.

SO 17.00 AKČNÍ ČERNÁ KOMEDIE / DRAMA, VB, 2019, 118 MINUT, S TITULKY, 130 KČ

První Mádlův film byl vyzrálý a výborný, takže logicky čekáme minimálně to samé. Je o zahořklém profesorovi, jenž se rozhodne ujmout mladého Vietnamce, který se skrýval na střeše jeho domu. Soužití dvou
zcela odlišných hrdinů nebude úplně jednoduché. Hrají: Alois Švehlík, Vojtěch Dyk nebo David Švehlík.

Příběh armádních letců, kteří navzdory tomu, že jim na záda dýchali politici i udavači, létání milovali. Jejich
úkolem bylo hlídat vzdušný prostor. Pak ale zjišťují pravdu o smrti jednoho z nich a dojde jim, že je na čase vzít
kramle. Hrají: Jiří Dvořák, Petr Kostka, Veronika Arichteva aj. pod vedením režisérského esa Davida Baldy.

PO 20.00 HOŘKOSLADKÁ KOMEDIE, ČR, 2019, 97 MINUT, 120 KČ

Mrazivá pomsta

PÁ 20.00 HOŘKOSLADKÁ KOMEDIE, ČR, 2019, 97 MINUT, 120 KČ

SO 17.00 DRAMA, ČESKO, 2019, 90 MINUT, 120 KČ
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NE 10.00 ANIMOVANÁ KOMEDIE, RUSKO, 2018, 80 MIN, 100 KČ

NE 15.00 ANIMOVANÁ AKČNÍ KOMEDIE, USA / AUSTR., 2019, 107 MINUT, 140 KČ

Na střeše

Narušitel

13

Ovečky a vlci: Veliká bitva

Uplynulo již pět let od chvíle, kdy všechno bylo boží a obyvatelé města musí čelit nové obrovské hrozbě: nájezdníkům LEGO DUPLO® z vesmíru, kteří ničí vše rychleji, než stačí obyvatelé obnovovat. Staří
známí hrdinové z Bricksburgu se pouštějí do boje za záchranu svého milovaného kostičkového města.

Komedie od tvůrců Bezva ženské na krku vypadá velmi sympaticky. Kvartet Adamovská, Kostková, Boková
a Kubařová je krásně sladěn a Ondřej Vetchý je vynikající ve všem. Věra prožila s Jindřichem báječný život a
chce mu splnit poslední přání - uběhnout maraton. Jediná možnost, jak mu to splnit, je s urnou na zádech.

10

17

Lední medvědi vynikají silou a obratností a žijí samotářským životem. Hrozivou bílou šelmou se Norm stal
asi jen omylem. Má totiž rád legraci a kámoše, zatímco v tom, jak být dravým, děsivým a nebezpečným
vládcem promrzlých planin docela pokulhává. Tentokrát ta pravá Ledová sezóna začíná v Novém Yorku.

SO 20.00 KOMEDIE, ČR, 2019, 93 MINUT, 130 KČ
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V roce 1976 zářil v Létě s kovbojem a nyní Jaromír Hanzlík hraje v obdobně laděné romantické komedii, k níž napsal i scénář. „Jsem zloděj všednosti a nudy,“ představuje sám autor, jehož – spolu s Alenou Antalovou, Terezou Kostkovou, Ivanou Chýlkovou nebo Lucií Vondráčkovou, režíruje Jiří Adamec.

LEGO® příběh 2, 3D

Ženy v běhu
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PO 20.00 ROMANTICKÁ KOMEDIE, ČR, 2019, 98 MINUT, 130 KČ

SO 15.00 ANIMOVANÁ KOMEDIE, USA, 2018, 90 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 120 KČ

Únikové hry zažívají obrovský boom a byla jen otázka času, kdy toho využije Hollywood. Šest cizinců se
ocitá ve hře, ze které vede cesta klasicky - splněním všech úkolů, zapojením mozku a týmovou spoluprácí. Nikdo však z počátku netuší, že tentokrát se pravidla hry berou vážně. Jakože smrtelně vážne.
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Léto s gentlemanem

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět

SO 17.00 MYSTERIÓZNÍ HOROR, USA, 2019, 100 MINUT, S TITULKY, 120 KČ

06

Alita je normální holka s robotickým tělem, předurčená k velkým věcem. Jen o tom zatím neví. James
Cameron a Robert Rodriguez, dvě výjimečná jména světové kinematografie, vás zvou na epický a neobyčejný příběh o pádu anděla a zrození bojovnice. Hrají: Rosa Salazar, Jennifer Connelly, Christoph Waltz.

Samoděj uvádí povedenou fantasy komedii na motivy románu Terryho Prachetta Soudné sestry v
podání DS Ty-já-tr K.O. Na Zeměploše, která je placatá a putuje vesmírem na zádech obrovské želvy,
se najednou dějí nepředstavitelné věci. Kdo stojí mezi královstvím a zkázou? Vtipná a svérázná variace na Macbetha i jiné shakespearovské příběhy. Předprodej v brandýském infocentru a v kině.

PÁ 20.00 HUDEBNÍ DRAMA, VB / USA, 2018, 134 MINUT, S TITULKY, 110 KČ

Lední medvědi vynikají silou a obratností a žijí samotářským životem. Hrozivou bílou šelmou se Norm stal
asi jen omylem. Má totiž rád legraci a kámoše, zatímco v tom, jak být dravým, děsivým a nebezpečným
vládcem promrzlých planin docela pokulhává. Tentokrát ta pravá Ledová sezóna začíná v Novém Yorku.

SO 17.00 AKČNÍ SCI-FI, USA / KANADA, 2019, ČESKÉ ZNĚNÍ, 120 MINUT, 150 KČ

ČT 19.30 DIVADLO, 100 / 150 KČ

Bohemian Rhapsody

SO 15.00 ANIMOVANÁ KOMEDIE, USA, 2018, 90 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 120 KČ

Alita, bojový anděl, 3D

Soudné sestry

Úniková hra

03
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Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět

NE 15.00 MANIMOVANÁ DOBRODRUŽNÁ KOMEDIE, USA, 2019, 104 MINUT, 130 / 150 KČ

Škyťákovi se definitivně podařilo vybudovat dokonalý svět, ve kterém lidé a draci žijí v míru a vzájemné shodě. V dokonalosti se však začnou objevovat trhliny, když se Bezzubka zamiluje do druhově
spřízněné dračice a když se na scéně objeví drakobijec, který chce jeho i jeho „Bílou běsku“ ulovit.
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Alita: Bojový anděl

28

Co jsme komu zase udělali

ST 20.00 AKČNÍ SCI-FI, USA / KANADA, 2019, ČESKÉ ZNĚNÍ, 120 MINUT, S TITULKY, 130 KČ

Alita je normální holka s robotickým tělem, předurčená k velkým věcem. Jen o tom zatím neví. James
Cameron a Robert Rodriguez, dvě výjimečná jména světové kinematografie, vás zvou na epický a neobyčejný příběh o pádu anděla a zrození bojovnice. Hrají: Rosa Salazar, Jennifer Connelly, Christoph Waltz aj.

ČT 20.00 KOMEDIE, FRANCIE, 2019, 98 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 120 KČ

Pokračování francouzské komedie nás opět pobaví. Claude a Marie Verneuilovi si mysleli, že to nejhorší už
mají za sebou. Jenže jejich čtyři dcery s manželi se rozhodli opustit Francii a každý z nich k tomu má dobrý
důvod. Rodiče samozřejmě udělají všechno pro to, aby se jim mladí nerozprchli každý na jiný konec světa.

Připravujeme

C aptain Marvel, Chaos Walking, Dumbo, LOVEní, Kafarnaum, Kouzelný park, Manželské etudy: Nová generace, My,
Skleněný pokoj, Pašerák, Psí veličenstvo, Všechno nejhorší 2, Zelená kniha, Zraněná srdce, festival Expediční kamera aj.
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