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Zelená kniha
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Kouzelný park

ČT 18.00 VYHLÁŠENÍ ANKETY, VSTUP VOLNÝ

Slavnostní vyhlášení ankety Sportovec roku 2018. Akci moderují Petr Vichnar a Jiří Vaníček. V případě
příznivého počasí akce proběhne u zimního kluziště v Zahradnické ulici.

SO 16.00 FILMOVÝ FESTIVAL, 110 / 150 KČ

Zažijte dobrodružství na plátně našeho Kina. Přehlídka outdoorových, adrenalinových dokumentů z celého
světa. Hostem bude dobrodruh, cestovatel a fotograf David Švejnoha, který bude vyprávět o své cestě do
Indie. Slosování anketních lístků o zajímavé ceny. Občerstvení zajištěno od kavárny a tvořílny Dvě Vrány.

Michal je pajdulák
NE 14.00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ, 195 / 200 KČ

Kouzelná školka slaví 20 let tvůrčí práce pro děti. Budeme si spolu hrát a vyprávět o našem tělíčku - od
hlavy až k patě a naopak. Předprodej pouze v informačním centru. Více na www.kouzelnaskolka.com.

XXX. ročník soutěže monologůa dialogů pro děti a mládež Kandrdásek SČDO 2019: Memoriál Bedřicha Čapka a Zdeňka Fürsta. Akce se koná pod záštitou města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

SO 17.00 DRAMA / KOMEDIE, IRSKO / VB, 2018, 119 MINUT, S TITULKY, 110 KČ

Olivia Colman byla favoritkou na Oscara, tak doufáme, že sošku má a předvedla ještě vtipnější děkovnou
reč, než na předávání Bafta. Jak se popraly o místo na královském dvoře Emma Stone a Rachel Weisz
uvidíte v ideálním mixu bizáru a povedeného historického dramatu z počátku 18. st. za vlády královny Anny.

Zelená kniha - předpremiéra

SO 20.00 KOMEDIE / DRAMA, USA, 2018, 130 MINUT, S TITULKY, 120 KČ

Jeden z nejdojemnějších a nejvtipnějších filmů roku uvádíme týden po Oscarech v předpremiéře a tak víte,
jestli zvítězil. Ikdyby ne, (Roma, že ano..) tak přijďte zažít jízdu tyrkysovým Cadillacem s Viggo Mortensenem a Mahershala Alim v klasickém „feel good“ filmu o skutečném přátelství dvou totálně rozdílných mužů.

Karkulka a sedm trpaslíků

17

Jak vycvičit draka 3, 3D
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Captain Marvel - předpremiéra
ST 20.00 AKČNÍ SCI-FI, USA, 2019, 124 MINUT, S TITULKY, 130 KČ

DC Comics s Wonder Woman ukázalo, že to holky umí pořádně rozjet a tak Marvel vrací úder. Elitní pilotka
Carol má smíchané geny s mimozemskou rasou Kree a výsledkem je bytost, která má nadlidskou výdrž,
sílu, umí létat i absorbovat energii. Dorazí krutí Skrullové a taky Nick Fury (Samuel L. Jackson) v době,
kdy ještě neměl pásku přes oko. Hlavní role Brie Larson, kterou uvidíme i za měsíc v Avengers: Endgame.

Úhoři mají nabito

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

Film Vladimíra Michálka je černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na Útvar rychlého nasazení stala únikem z jejich nudných životů. Zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do
svých her zatahují nic netušící okolí. Všechno jde hladce až do okamžiku, kdy se octnou v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Kam až může vést lidská hloupost ve spojení s nešťastnou shodou
okolností?! Hrají: Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Oldřich Kaiser, Jiří Vyorálek, Anna Kameníková aj.
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Bohemian Rhapsody
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Jak vycvičit draka 3

PÁ 20.00 ŽIVOTOPISNÉ DRAMA, VB / USA, 2018, 134 MINUT, S TITULKY, 110 KČ
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Úhoři mají nabito
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Co jsme komu zase udělali
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Ženy v běhu
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Psí veličenstvo

24

Kouzelný park, 3D
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Skleněný pokoj

Ženy v běhu

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

S běháním je to úplně stejné jako v životě. Důležité je vydržet a nevzdávat se, když cíl je i není na dosah.

10

LEGO® příběh 2, 3D

NE 10.00 ANIMOVANÁ AKČNÍ KOMEDIE, USA / AUSTR., 2019, 107 MINUT, 120 / 140 KČ

Obyvatelé Bricksburgu se pouštějí do boje za záchranu svého milovaného města. Více o filmu výše.

Psí veličenstvo

NE 15.00 ANIMOVANÁ KOMEDIE, BELGIE, 2019, 93 MINUT, KČ

Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. Když ztratí stopu své vyvolené psí dámy, vydává se na dobrodružnou cestu, během které objeví své pravé já a pozná sílu opravdové lásky a přátelství.

Kryštof a Matěj Hádkovi natočili vynikající drama Kobry a užovky a teď spojili síly znovu. Jejich novinku
režíruje Vladimír Michálek a na rozdíl od minula by to měla být o dost větší legrace. Více o filmu výše.

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

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

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

Herci Adamovská, Boková, Kosktová, Kubařová, Polívka a Vetchý v komedii roku, i když je teprve březen.

SO 10.00 ANIMOVANÁ KOMEDIE, BELGIE, 2019, 93 MINUT, 110 / 130 KČ

Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. Když ztratí stopu své vyvolené psí dámy, vydává se na dobrodružnou cestu, během které objeví své pravé já a pozná sílu opravdové lásky a přátelství.

NE 10.00 ANIMOVANÝ / DOBRODRUŽNÝ, USA / ŠPANĚLSKO, 2019, 85 MINUT, 130 / 150 KČ

Šikovná malá slečna June postavila ten nejbáječnější zábavní park na světě. Ve své fantazii. Jenže co když
takový ráj atrakcí skutečně existuje? Animák plný adrenalinu, jenž otevírá brány dětem, které se nebojí
snít. Rozmyslete se, jak snášíte pouťové atrakce, ve 3D je horská dráha víc, než jenom obraz na plátně!

ST 20.00 DRAMA, ČESKO / SLOVENSKO, 2019, 104 MINUT, 120 KČ

Milostný příběh inspirovaný zrodem vily Tugendhat v celé její železobetonové kráse. Bližší popis filmu výše.

Pašerák

ČT 20.00 KRIMI / DRAMA, USA, 2018, 116 MINUT, S TITULKY, 120 KČ

Možná je to věkem či silou osobnosti, ale faktem je, že Clint Eastwood nepodléhá způsobům vyprávění
dnešních filmů a zůstává věrný svým silným zadumaným příběhům, které umí vtáhnout do děje. V Pašerákovi
si vedle Bradleyho Coopera zahrál zlomeného osmdesátníka, kterému hrozí propadnutí majetku jeho firmy.
V této situaci je mu nabídnuta práce řidiče, jak ale název napovídá, nebude to obyčejný řidič z povolání.

29
30

Dumbo, 3D

PÁ 20.00 KOMEDIE, ČR, 2019, 93 MINUT, 120 KČ

Film o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naprosti. Věra prožila s Jindřichem báječný život a je rozhodnutá splnit jeho poslední přání - zaběhnout maraton! Rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém.

SO 17.00 FANTASY, USA, 2019, 114 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 130 / 150 KČ

Tim Burton je svůj, ale jeho nový film je trochu jinak burtonovský. Natočil „remake“ o létajícím slůněti
Dumbo, který se stává hvězdou a diváci dobře platí za jeho vystoupení. Angažuje ho proto obchodník
(Michael Keaton) do svého nového podniku. Záhy však Dumbo a jeho přátelé zjišťují, že pod falešným
pozlátkem se skrývá temné tajemství. Dále hrají: Eva Green, Colin Farrell nebo Danny DeVito a další.

Arctic

SO 20.00 DRAMA, ISLAND, 2018, 97 MINUT, S TITULKY, 110 KČ

Beznožka aka Škyťák, Bezzubka i jeho druhově spřízněná dračice v novém dobrodružství. Více o filmu výše.

Na stříbrné plátno se řítí jedna z nejmocnějších hrdinek filmového světa Marvel. Více o filmu v popisku výše.

ST 20.00 KOMEDIE, ČR, 2019, 101 MINUT, 110 KČ

Ženy v běhu

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

SO 17.00 AKČNÍ SCI-FI, USA, 2019, 124 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 110 / 130 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 že se všichni tak trochu znali. V případě Pohádek naruby je to rozhodně pravda.

Beznožka Škyťák, Bezzubka i jeho druhově spřízněná dračice v trojrozměrném formátu. Více o filmu výše.

Je to tady. Nechceme znít jako kdejaká skupina a zvát na „zaručeně poslední koncert“, ale zaručeně
naposledy v kině uvidíme Queen a pak necháme slzy dojetí vysušit až letním houšteckým větříkem.

Captain Marvel

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

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

NE 15.00 ANIMOVANÁ 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 nebezpečné 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

Jak vycvičit draka 3, 3D

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

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 pohádek a prostě je nemožné, aby se stihli nudit.

Velešikovná holka June postavila nejbáječnější zábavní park na světě. Ve své fantazii. Jenže co když takový ráj atrakcí skutečně existuje? Animák plný adrenalinu, jenž otevírá brány dětem, které se nebojí snít.

Milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi 20. století i zrodem ikonického architektonického
skvostu, brněnské vily Tugendhat. Snímek s hvězdným mezinárodním obsazením v režii držitele Českého
lva za film Masaryk, Julia Ševčíka. Hrají: Karel Roden, Carice Van Houten, Hanna Alström, Karel Dobrý aj.

Je krásné slyšet ze sálu tak hlasitý a častý smích. Film není úspěšný jen divácky. Donutil naše kino k zavedení
místenek, protože boj o sedadla byl na prvních projekcích opravdu nepříjemný. Zajímavost závěrem: dvě z
dětí páru Vetchý+Kostková hrají skuteční synové herců – poznáte, který je Antonín Kracík a Áron Vetchý?

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.

SO 15.00 ANIMOVANÝ / DOBRODRUŽNÝ, USA / ŠPANĚLSKO, 2019, 85 MINUT, 110 / 130 KČ

SO 20.00 DRAMA, ČESKO / SLOVENSKO, 2019, 104 MINUT, 120 KČ

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

SO 15.00 ANIMOVANÁ AKČNÍ KOMEDIE, USA / AUSTR., 2019, 107 MINUT, 110 / 130 KČ

Jeden z nejdojemnějších i nejvtipnějších filmů roku musíme reprízovat, protože šeptanda o tom, že vážně
stojí za návštěvu kina, určitě proběhla. Přijďte zažít jízdu tyrkysovým Cadillacem s Viggo Mortensenem
a Mahershala Alim v takzvaném „feel good“ filmu o skutečném přátelství dvou totálně rozdílných můžů.

Skleněný pokoj

Ženy v běhu

LEGO® příběh 2

PÁ 20.00 KOMEDIE / DRAMA, USA, 2018, 130 MINUT, S TITULY, 100 KČ

Na stříbrné plátno se řítí jedna z nejmocnějších hrdinek filmového světa Marvel. Více v popisku filmu výše.

Spolek skejtových nadšenců “Space Club” Vám představí svou vizi našeho města otevřenému dalšímu
sportu, který rozšíří portfolio aktivit, kterých se občané mohou zúčastnit. Kulturní program: výstava autorských fotografií či hudební vystoupení lokálních umělců. Naším cílem je podpořit návrh městského
skateparku a rozšířit povědomí o něm mezi širší skupinu obyvatel. Skejtu zdar, uvidíme se na baru.

SO 09.00 SOUTĚŽ AMATÉRSKÝCH MONOLOGŮ, JEN PRO PŘIHLÁŠENÉ

Film o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naprosti. Věra prožila s Jindřichem báječný život a je rozhodnutá splnit jeho poslední přání - zaběhnout maraton! Rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém.

SO 17.00 AKČNÍ SCI-FI, USA, 2019, 124 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 130 / 150 KČ

SO 20.30 PŘEDNÁŠKA / DEBATA, VSTUP VOLNÝ

Kandrdásek

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

Captain Marvel, 3D

Sk8ters of Brandýs

Favoritka

03

13

Ženy v běhu

Muž z havarovaného letadla uvízne v arktické ledové pustině. Naštěstí je tím mužem Mads Mikkelsen,
takže má alespoň trochu šanci přežít. Budeme svědky filmu o lidské houževnatosti, odhodlání a síle
přežít za každou cenu. Navíc Mads předvádí stoprocentvní výkon: minimum dialogů a maximum herectví.

31

Psí veličenstvo

NE 10.00 ANIMOVANÁ KOMEDIE, BELGIE, 2019, 93 MINUT, 110 / 130 KČ

Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. Když ztratí stopu své vyvolené psí dámy, vydává se na dobrodružnou cestu, během které objeví své pravé já a pozná sílu opravdové lásky a přátelství.

Putování se sobíkem

NE 15.00 PŘÍRODOPISNÝ, FRANCIE / FINSKO / NORSKO, 2018, 86 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 120 KČ

Název filmu je lehce zavádějící a zní poněkud dětsky, ale jedná se o rodinný přírodopisný snímek podobného ražení jako byl Earth nebo Planeta Česko a doporučujeme ho všem od 6 let. Krásné záběry jsou
doplněné o mluvené slovo. V tomto případě bude Aila krajinou Laponska provázet hlas Marka Ebena.

Připravujeme

 y, Shazam!, Teroristka, Velké dobrodružství Čtyřlístku, Hellboy, Trabantem tam a zase zpátky, Řbitov zviřátek, Hledá se
M
Yeti, La Llorna: Prokletá žena, Avengers: Endgame, Mrňouskové 2: Daleko od domova, Westwood: Punk, Icon, Activist aj.

Rezervace vstupenek formou sms na telefonním čísle 602 258 582 (potvrzovací zprávy nejsou zasílány) nebo emailem na kinobrandys.rezervace@gmail.com

Kino Brandýs nad Labem a Letní kino Stará Boleslav | Tel.: 602 258 582 | e-mail: kino@prodance.cz | www.kinobrandys.cz

