DUBEN v KiNO Brandýs nad Labem
A K CE
11 Dva muži v šachu

ČT 19.30 DIVADLO POD PETŘÍNEM SOKOL KAMPA, 100 / 150 KČ
Slavná Horníčkova konverzační komedie o dvou šlechticích a důstojnících, kteří se drží vzájemně
v šachu až do chvíle, než potkají dvě ženy a ze šachu je mat. Pořádá Samoděj za podpory Města.

14 Jak vycvičit draka, 3D

NE 10.00 ANIMOVANÁ DOBRODRUŽNÁ KOMEDIE, USA, 2019, 104 MINUT, 110 / 130 KČ
Závěr dračí trilogie je vtipný, akční, krásně se na všechno kouká a v neposlední řadě je dojemný. Škyťák
a jeho Bráška Bezzubka totiž oba najdou svoji roli v životě a chtě nechtě, každý musí jít svou cestou.

Dumbo

NE 15.00 FANTASY, USA, 2019, 114 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 100 / 120 KČ
Tim Burton natočil film o létajícím slůněti, které se stalo hvězdou showbyznysu. Záhy však Dumbo a jeho
přátelé zjišťují, že pod falešným pozlátkem cirkusu se skrývá temné tajemství. Hrají: Eva Green, Colin Farrell aj.

24 Jaro s Kantilénou

17 Ženy v běhu

03 Manželské etudy: Nová generace

18 Hellboy

04 My

19 Trabantem tam a zase zpátky

ÚT 19.00 KONCERT, VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Koncert pěveckých sborů a Komorního orchestru Základní umělecké školy Brandýs n. L.– St. Boleslav.

ST 20.00 DOKUMENTÁRNÍ, ČR, 2019, 91 MINUT, 100 KČ
V časosběrné metodě navazuje Hana Třeštíková na svou matku a vybírá si k tomu jeden mladý pár. Generační výpověď se tudíž nekoná, ale jako sociálně laděný dokument o vztahových problémech funguje přesně.

ČT 20.00 HOROR / THRILLER, USA, 2019, 121 MINUT, S TITULKY, 120 KČ
Jordan Peel natočil Uteč!, má Oscara a tak jede ve stejném žánru. ”My” je o rodině, která si užívá pohodu ve
svém domě na pláži. Chaos začne v noci, když dorazí nezvaní hosté, kteří navíc vypadají úplně stejně, jako oni.

05 Ženy v běhu

PÁ 20.00 KOMEDIE, ČR, 2019, 93 MINUT, 120 KČ
Komedie o ženách, které se nebojí štěstí vyběhnout naproti je film, který v historii české kinematografie
od roku 1992 viděl miliontý divák v nejkratší době od premiéry – za 42 dnů. Tvůrcům se to prostě povedlo.

06 Jak vycvičit draka

SO 15.00 ANIMOVANÁ DOBRODRUŽNÁ KOMEDIE, USA, 2019, 104 MINUT, 100 / 120 KČ
Závěr dračí trilogie je vtipný, akční, krásně se na všechno kouká a v neposlední řadě je dojemný. Škyťák
a jeho Bráška Bezzubka totiž oba najdou svoji roli v životě a chtě nechtě, každý musí jít svou cestou.

Shazam!

SO 17.00 AKČNÍ / FANTASY, USA, 2019, 132 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 130 KČ
Nováček ve světe DC Comics Billy Batson zjistí, že se s pomocí zaklínadla může proměnit v superhrdinu. A někdo takový nemůže sedět doma a koukat na telku, když je třeba chránit svět-i když má v těle duši teenagera.

Teroristka

SO 20.00 KOMEDIE / DRAMA, ČESKO, 2019, 95 MINUT, 130 KČ
Radek Bajgar (Teorie tygra) natočil příběh učitelky v důchodu (I. Janžurová), která celý život učila žáky, že
základem všeho je slušnost , jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají a rozhodne se, že už si nechce připadat jako „kráva“ a začne jednat. Dále hrají: Táňa Vilhelmová, Jana Plodková, Martin Hoffman, Pavel Liška.

07 Kouzelný park, 3D

NE 10.00 ANIMOVANÝ / DOBRODRUŽNÝ, USA / ŠPANĚLSKO, 2019, 85 MINUT, 120 / 140 KČ
Animák plný adrenalinu, jenž otevírá brány dětem, které se nebojí použít svoji fantazii a bezstarostně snít.
(Rozhodněte se, jak snášíte pouťové atrakce, ve 3D totiž není horská dráha jen bezpečný obraz na plátně).

Velké dobrodružství Čtyřlístku

NE 15.00 ANIMOVANÉ DOBRODRUŽSTVÍ, ČESKO, 2019, 72 MINUT, 110 / 130 KČ
Každý ze slavné čtveřice z Třeskoprsk vypráví svůj nejoblíbenější příběh. Tak si spolu s nimi vylezeme na Ďáblův
palec, budeme pátrat po ukrutném Vlkodlakovi nebo podnikneme fantastickou cestu do vesmíru. Hlasem
postavičky přivedli k životu Tereza Bebarová, Jan Maxián, Bohdan Tůma, Miroslav Táborský nebo Jiří Lábus.

10 LOVEní

ST 20.00 KOMEDIE / ROMANTICKÝ, ČR, 2019, 106 MINUT, 120 KČ
Eliška (Ester Geislerová), dostane košem přímo před oltářem a teď nějak neví, jak dál. Její kamarádka (Eva
Kramerová) jí založí profil na seznamce a tím začne méně či ještě méně úspěšné randění naslepo. Zároveň se
musí přestěhovat a jedinou možností je byt nevlastního bratra (Jakub Prachař), který z toho také není nadšen.

12 Teroristka

PÁ 20.00 KOMEDIE / DRAMA, ČESKO, 2019, 95 MINUT, 130 KČ
Radek Bajgar (Teorie tygra) natočil příběh učitelky v důchodu (I. Janžurová), která celý život učila žáky, že
základem všeho je slušnost , jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají a rozhodne se, že už si nechce připadat jako „kráva“ a začne jednat. Dále hrají: Táňa Vilhelmová, Jana Plodková, Martin Hoffman, Pavel Liška.

13 Putování se Sobíkem

SO 15.00 DOBRODRUŽNÝ, FR. / FIN. / NOR., 2018, 86 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 110 KČ
Jedná se o rodinný přírodopisný snímek podobného ražení jako byl Earth nebo Planeta Česko. Krásné
záběry jsou doplněné o mluvené slovo. V tomto případě Aila krajinou Laponska provází hlas Marka Ebena.

Řbitov zviřátek

SO 17.00 HOROR, USA, 2019, 101 MINUT, S TITULKY, 120 KČ
Některé adaptace Kingových knih jsou vyloženě špatné (Cell, Jízda na střele aj.) a některé se zařadily do
zlatého filmového fondu ( Shawshank, Osvícení, Zelená míle, aj. ) Kdo četl Řbitov zviřátek ví, že je to zatraceně dobře napsaná kniha a tak budeme věřit, že se její fimová adaptace dostane do kategorie druhé.

Trabantem tam a zase zpátky

SO 20.00 ROAD MOVIE, ČR, 2019, 120 MINUT, 100 KČ
Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně a tak podtrženo sečteno: 2 trabanti, 1 maluch, 1 Jawa rovná
se 123 koní a 25 000 kilometrů. Uzavírá se tím kapitola jednoho punkáče, který vzhledem k omezenému
rozpočtu na cestu, se místo v Land Roveru vydal trabantem a vznikla série vskutku legen...wait for it... dární.

ST 20.00 KOMEDIE, ČR, 2019, 93 MINUT, 120 KČ
Komedie o ženách, které se nebojí štěstí vyběhnout naproti je film, který v historii české kinematografie
od roku 1992 viděl miliontý divák v nejkratší době od premiéry – za 42 dnů. Tvůrcům se to prostě povedlo.

ČT 20.00 AKČNÍ SCI-FI, USA, 2019, 121 MINUT, S TITULKY, 130 KČ
Autor komisku Mike Mignola ocenil film jako dosud nejvěrnější jeho předloze. Dalším lákadlem jsou Milla
Jovovich jako hlavní záporačka a David Harbor jako Zvěstovatel zkázy, známý ze seriálu Stranger Things.
Ale to nejlepší závěrem - je to děj, protože vychází z epické trilogie Divoký hon, Temnota vábí a Bouře a běsy.

PÁ 20.00 ROAD MOVIE, ČR, 2019, 120 MINUT, 100 KČ
Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně a tak podtrženo sečteno: 2 trabanti, 1 maluch, 1 Jawa rovná
se 123 koní a 25 000 kilometrů. Uzavírá se tím kapitola jednoho punkáče, který vzhledem k omezenému
rozpočtu na cestu, se místo v Land Roveru vydal trabantem a vznikla série vskutku legen...wait for it... dární.

20 Hledá se Yetti

SO 15.00 ANIMOVANÝ / DOBRODRUŽNÝ / KOMEDIE, USA, 2019, 95 MINUT, 110 / 130 KČ
Na osobité animáky od studia Laika obvykle musíme čekat dlouho, ale čekání se vyplatí. Jejich nový film se
točí kolem dobrodruha, jenž vyráží na výpravu do americké divočiny, aby tu našel bytost, která je chybějícím
článkem ve vývoji člověka. Pokud na nějaký film chcete spolu s dětmi – doporučujeme v dubnu právě tento.

La Llorona

SO 17.00 HOROR / THRILLER, USA, 2019, 93 MINUT, S TITULKY, 120 KČ
Je oficiálně potvrzeno, že film je součástí provázaného hororového světa V zajetí démonů. Půjde o mexickou
legendu o krásné ženě, která se plíží ve stínech a loví děti v zoufalé snaze nahradit ty své, které v amoku utopila
a poté skočila za nimi. Vyvarujte se jejímu nářku, neboť ti, kteří v noci slyší její pláč, prý mají osud zpečetěný.

Teroristka

SO 20.00 KOMEDIE / DRAMA, ČESKO, 2019, 95 MINUT, 130 KČ
Radek Bajgar (Teorie tygra) natočil příběh učitelky v důchodu (I. Janžurová), která celý život učila žáky,
že základem všeho je slušnost , jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají a rozhodne se k rázné akci.

21 Hledá se Yetti

NE 10.00 ANIMOVANÝ / DOBRODRUŽNÝ / KOMEDIE, USA, 2019, 95 MINUT, 110 / 130 KČ
Osobitý animák od studia Laika, který má na svědomí třeba Koralínu, se točí kolem dobrodruha, jenž
vyráží na výpravu do americké divočiny, aby tu našel bytost, která je chybějícím článkem ve vývoji člověka.

Mrňouskové 2: Daleko od domova

NE 15.00 ANIMOVANÝ / DOBRODRUŽNÝ, FRANCIE, 2018, 90 MINUT, 120 KČ
Příběh rodičů Berušáků, kteří se musí vydat na dobrodružnou cestu, aby zachránili svoje dítě - berušku,
která nešťastnou náhodou uvízne v kartonové krabici a je poslána do Karibiku.

25 Avengers: Endgame

ČT 20.00 AKČNÍ SCI-FI, USA, 2019, CCA 140 MINUT, S TITULKY, 130 KČ
Marvel hlasí, že trailer na Endgame se stal během 24 hodin jejich nejsledovanější upoutávkou. A my ostatní
trapní smrtelníci se teď snažíme odhalit, co nás v téhle filmové bohorovnosti čeká, protože konec Infinity War byl
s nadsázkou řečeno, lehce překvapující. Necháme toho a raději se budeme jen těšit, protože až to přijde, bude
nám líto, že je Endgame. Takže: na sále zhasínáme na minutu přesně a rozsvěcíme až po závěrečných titulcích.

26 Avengers: Endgame

PÁ 19.00 AKČNÍ SCI-FI, USA, 2019, CCA 140 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 130 KČ

27 Hledá se Yetti

SO 15.00 ANIMOVANÝ / DOBRODRUŽNÝ / KOMEDIE, USA, 2019, 95 MINUT, 110 / 130 KČ
Osobitý animák od studia Laika, který má na svědomí třeba Koralínu, se točí kolem dobrodruha, jenž
vyráží na výpravu do americké divočiny, aby tu našel bytost, která je chybějícím článkem ve vývoji člověka.

Mia a bílý lev

SO 17.00 RODINNÝ / DOBRODRUŽNÝ, FRANCIE, 2018, 98 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 120 KČ
Mia se přestěhovala z Londýna na farmu v Jižní Africe a splnil se jí sen a dostala mládě vzácného bílého
lva. Z mláděte ale samozřejmě vyroste silný lev, což sebou přináší i problémy. Přátelství je ale silnější,než
strach a tak musí oba utéct do africké savany, aby v divočině, daleko od pušek, našli bezpečné lví království.

Ženy v běhu

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

28 Hledá se Yetti

NE 10.00 DOBRODRUŽNÝ, FR. / FIN. / NOR., 2018, 86 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 110 KČ
Jedná se o rodinný přírodopisný snímek podobného ražení jako byl Earth nebo Planeta Česko. Krásné
záběry jsou doplněné o mluvené slovo. V tomto případě Aila krajinou Laponska provází hlas Marka Ebena.

Avengers: Endgame, 3D

NE 15.00 AKČNÍ SCI-FI, USA, 2019, CCA 140 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 150 KČ
Po devastujících událostech v Infinity War je všechno v troskách. S pomocí zbývajících spojenců musí dát
Avengers hlavy a hlavně síly dohromady, aby zvrátili Thanosovy devastující činy a obnovili pořádek na Zemi.

