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Ještě žiju s čepicí, věšákem a plácačkou
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John Wick 3
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Pokémon: Detektiv Pikachu, 3D

ÚT 19.30 HRAJE DIVADLO KLIKA, VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Drážní drama s dvěma mrtvolami, z nichž jedna, jsouc na scéně položena, způsobem oku příjemným
zde umírá. Také však příběhy mnohé hra v sobě ukrývá. V té hře to vře. Třeba, jde-li někdo z nás
obyčejných lidí hledat svou čubu, má to trochu jiný význam, než koná-li tuto vycházku železničář…

ČT 20.00 AKČNÍ THRILLER, USA, 2019, 131 MINUT, S TITULKY, 130 KČ

Třetí pokračování začíná dějově jen hodinu po konci druhého dílu a těšíme se na něj nejen proto, že Keanu
Reeves bere přípravu na roli vážně a radí se jen s lidmi z oboru (CIA), co mu mají co říct;) Wick porušil
pravidla a je z něho lovná zvěř za odměnu 14 milionů dolarů, takže mu po krku jde úplně každý, kdo v
New Yorku umí alespoň trošku zacházet se zbraní. Z města se stává past a přátel je čím dál tím méně.
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Sráči a hráči

17

domaci@stesti.hned

Free Solo

Hledáte manželské štěstí? Pořiďte si hospodyni! Hospodyně Vilemína Gruntorádová, v podání Ivy
Hüttnerové, je ta pravá odbornice na vše, ale svou upířmností taky ta správná “baba na zabití”, která v
mnohém připomíná strýce Pepina. Dále hrají: Michaela Dolinová a David Suchařípa. Autor hry: Jiří Just.
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Z tance do tance

Blázen a superhrdina. Alex Honnold je rozhodně něco mezi, ale je to hlavně chlápek, kterého byste si měli
všimnout i když jen sedáváte na gauči. A nejen proto, že jeho smělý pokus vylézt na téměř kilometr dlouhou
strmou stěnu El Capital bez jištění, získal před pár měsíci Oscara. Budete se potit, i když víte jak to dopadne
a zbožně koukat se zatajeným dechem na člověka, co se rozhodl nakopat zadek fyzikálním zákonům.
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ČT 19.30 HRAJE DIVADLO MAŠKARA, 100 / 150 KČ

Samoděj zve na představení Divadla Maškara. Možná Vás svezeme na kolotoči a možná ukážeme temná
místa v divadle. Trocha špíny, kapka krve. Snad to přežijeme. Dvě drsné komedie o tom horším v nás za
cenu jedné! Rezervace na tel. č. 603 190 841. Předprodej v brandýském infocentru (nově v Kočárkovně).

PÁ 20.00 DIVADELNÍ KOMEDIE, 110 MINUT, 300 KČ

ÚT 18.00 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ, VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Tradičně netradiční vystoupení žáků tanečního oboru Základní umělecké školy Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav pod vedením Ludmily Ogounové a Ilony Copákové.

LOVEní

ST 20.00 ROMANTICKÁ KOMEDIE, ČR, 2019, 106 MINUT

1.máj je lásky čas, ale mladá hrdlička (Ester Geislerová) zjistí až přímo před oltářem, že ještě hnízdit
nebude. Je v koncích a tak se jí její kamarádka (Eva Kramerová alias Evelyn) rozhodne pomoci. Do toho se
musí odstěhovat a jediné volné místo je u nevlastního bratra (Jakub Prachař), který ji doma moc nechce.

Trabantem tam a zase zpátky
ČT 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 se místo v Land Roveru vydal trabantem a vznikla tak série vskutku legen...wait for it... dární.

Avengers: Endgame

PÁ 19.00 AKČNÍ SCI-FI, USA, 2019, 182 MINUT, S TITULKY, 130 KČ

Marvel jednotlivé filmy točí tak, aby si je užil každý, nicméně čím víc filmů máme v živé paměti, tím
více odkazů plně doceníme. Doporučujeme tedy malé domácí opáčko Captain America: První Avenger,
Avengers i Strážce Galaxie. Samozřejmostí pak jsou Captain America: Občanská válka a Avengers: Infinity War. Hrají: Iron Man, Captain America a Marvel, Thor, Thanos, Bruce Banner a Hulk, Black Widow aj.

Mrňouskové 2: Daleko od domova
SO 10.00 ANIMOVANÁ KOMEDIE, FRANCIE, 2018, 90 MINUT, 110 / 130 KČ

Co se děje v trávě aneb druhé pokračování Mrňousků, kteří si v roce 2013 získali nás i prestižní filmovou cenu César pro nejlepší animovaný film. Stejní tvůrci = stejná kvalita filmu. Je jedinečný hlavně
v neutuchající nápaditosti projevující se v každé scéně filmu a jeho vizuální stránce. I když v pozadí
skrývá jistou melancholičnost, pořád zůstává zábavou pro malé a možná právě proto i pro dospělé diváky.

Ostrým nožom

SO 20.00 DRAMA, SLOVENSKO, 2019, 89 MINUT, 120 KČ, S TITULKY (ANO, ČTETE SPRÁVNĚ)

Do kin se dostává výrazný slovenský film, který sice vychází z tamního slavného případu, je nám
však vykreslením děsivé byrokracie velmi blízko. Je to příběh otce, kterému zavraždili syna. Je to
smutek otce, který musí pochovat své dítě. Je to emotivní drama otce, který si pro spravedlnost musí
dojít sám. Je to přímočaré funkční drama, které zase jednou můžeme směrem na východ závidět.
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Uglydolls

NE 10.00 ANIMOVANÁ KOMEDIE, USA, 2019, 88 MINUT, 110 / 130 KČ

V rozkošně podivném světě Uglyville je vše divné vítáno, vše zvláštní je zajímavé a pravá krása je víc,
než se dá vidět pouhým okem. Moxy ale sebere partu kamarádů a na druhé straně hor objeví město
Perfection, kde je vše - již podle názvu - trochu dost jiné. Po nepříjemné konfrontaci s jejími obyvateli
však zjišťují, že přece jen nemusíme být perfektní, protože ze všeho nejdůležitejsí je, jací doopravdy jsme.

Teroristka

ST 20.00 KOMEDIE / DRAMA, ČESKO, 2019, 95 MINUT, 120 KČ

Radek Bajgar (Teorie tygra) natočil příběh učitelky v důchodu (Iva 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 „blbá kráva“. Dále hrají: Tatiana Vilhelmová, Martin Hoffman, Pavel Liška, Jana Plodková aj.
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The Beach Bum

11

Pokémon: Detektiv Pikachu

PÁ 20.00 KOMEDIE, USA / FR. / VB, 2019, 95 MINUT, S TITULKY, 120 KČ

Tak trochu jako kdyby se Dude z Big Lebowski ocitl ve Strachu a hnusu v Las Vegas. Moondog je
věčně pod vlivem čehokoliv omamného, co je zrovna po ruce, a žije mimo jakákoliv popsatelná kritéria
pravidly, vytvořených jen sobě na míru. K tomu je ale básník a je až nechutně bohatý a hraje ho Matthew McConaughey. Dále hrají: Isla Fisher, Snoop Dogg, Zac Efron, Jonah Hill, Martin Lawrence aj.

SO 10.00 ANIMOVANO-HRANÝ FILM, USA / JAPONSKO, 2019, 104 MINUT, ČESKÉ ZNENÍ, 130 KČ

Tato multigenerační zábavní značka možná tak dlouho vzdorovala hranému filmovému zpracování, protože přivést na plátna kin takový fenomén je nevděcný úkol. Příběh začíná záhadným zmizením špičkového
detektiva Goodmana, které přiměje jeho syna Tima, aby začal pátrat co se otci stalo. Asistuje mu detektiv
Pikachu, Pokémon, kterému není rovno a v neony ozářeném velkoměstě Ryme City, kde žijí bok po boku
odhalují pravdu. Je velká škoda, že film neuslyšíme v originále – Pikachu totiž mluví hlasem Deadpoola.
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Mrňouskové 2: Daleko od domova
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Syn temnoty / Brightburn
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Trhlina
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Aladin, 3D
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Uglydolls
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Bolest a sláva

30

Ted Bundy: Zlo s lidskou tváří

31

Rocketman
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Aladin
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Na osobité animáky od studia Laika, které stojí za Koralínou nebo Kubo a kouzelný meč, 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.

Láska na druhý pohled

ST 20.00 KOMEDIE, FRANCIE, 2019, 117 MINUT, S TITULKY, 120 KČ

Zdá se, že Raphael má dokonalý život. Je slavným spisovatelem, čtenáři ho obdivují, milující a krásná žena
ho podporuje. A to až do jednoho večera, kdy to v jejich vztahu zaskřípe. Druhý den ráno se Raphael probudí do úplně jiného, paralelního světa, ve kterém musí znovu a od začátku bojovat o svou životní lásku.

Co se děje v trávě aneb druhé pokračování Mrňousků, kteří si v roce 2013 získali nás i prestižní filmovou cenu César pro nejlepší animovaný film. Stejní tvůrci = stejná kvalita filmu. Je jedinečný hlavně
v neutuchající nápaditosti projevující se v každé scéně filmu a jeho vizuální stránce. I když v pozadí
skrývá jistou melancholičnost, pořád zůstává zábavou pro malé a možná právě proto i pro dospělé diváky.

ST 20.00 KOMEDIE / DRAMA, ČESKO, 2019, 95 MINUT, 120 KČ

Radek Bajgar (Teorie tygra) natočil příběh učitelky v důchodu (Iva Janžurová), která celý svůj profesní život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to
gauneři spoléhají a rozhodne se, že už si nechce připadat jako „blbá kráva“ a začne jednat. Dále
uvidíme v hlavních rolích Tatianu Vilhelmovou, Janu Plodkovou, Martina Hoffmana, Pavla Lišku aj.

ČT 20.00 MYSTERIÓZNÍ HOROR / SCI-FI, USA, 2019, 95 MINUT, 120 KČ

Co kdyby nadané dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, ale místo aby se pro lidstvo stalo hrdinou, jak
je “běžné”, začalo by se projevovat velmi zlověstně? Vizionářský tvůrce Strážců galaxie David Yaroveski nám přináší nový radikální žánr: superhrdinský horor. V hlavních roli uvidíme Elizabeth Banks.

PÁ 20.00 MYSTERIÓZNÍ THRILLER, SLOVENSKO, 2019, 111 MINUT, 120 KČ

Možná je to jen legenda, možná záměrná mystifikace a možná děsivá pravda. Ale až příliš mnoho z
tohoto příběhu se skutečně stalo. Film, podle stejnojmenného knižního bestselleru Jozefa Kariky - autora knih, které disponují unikátní temnou atmosférou - vypráví tajemný a hrůzostrašný případ
a zároveň odhaluje jednu z největších záhad Slovenska – nevysvětlitelné mizení lidí v pohoří Tribeč.

SO 10.00 DOBRODRUŽNÉ FANTASY, USA, 2019, 120 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 150 KČ

Klasický příběh o kouzelném džinovi z láhve, který splní tři přání mladému zlodějíčkovi Aladinovi, jenž
se zamiloval do princezny. To celé v režii Guy Ritchieho? Takže nejspíš můžeme čekat, že do přístavního
města Agrabahu vnese hodně velkolepé akce v trochu divočejší režii. Hlavní roli džina hraje Will Smith.

NE 10.00 ANIMOVANÁ KOMEDIE, USA, 2019, 88 MINUT, 110 / 130 KČ

V rozkošně podivném světě Uglyville je vše divné vítáno, vše zvláštní je zajímavé a pravá krása je víc,
než se dá vidět pouhým okem. Moxy ale sebere partu kamarádů a na druhé straně hor objeví město
Perfection, kde je vše - již podle názvu - trochu dost jiné. Po nepříjemné konfrontaci s jejími obyvateli
však zjišťují, že přece jen nemusíme být perfektní, protože ze všeho nejdůležitejsí je, jací doopravdy jsme.

ST 20.00 DRAMA, ŠPANĚLSKO, 2019, 108 MINUT, S TITULKY, 120 KČ

Pokud máte rádi Pedra Almodóvara, přijďte na jeho novinku, která se točí kolem filmového režiséra, jenž
rekapituluje svůj osobní život a kariéru a snaží se přijít na to, kde udělal chybu a proč se celý jeho svět řítí
do záhuby. Hrají: Penelope Cruz a Antonio Banderas, který potvrzuje pravidlo, že chlapi zrajou jako víno.

ČT 20.00 ŽIVOTOPISNÝ KRIMI-THRILLER, USA, 2019, 108 MINUT, S TITULKY, 120 KČ

Příběh jednoho z nejznámějších, nejmilovanějších a „nejvýkonnějších“ sériových vrahů historie, Teda Bundyho, vyprávěného z pohledu jeho blízké přítelkyně a kamarádky Elizabeth Kloepfer, která odmítla věřit,
že by mohl spáchat zvěrstva, ze kterých byl obviněn.Hrají: Zac Efron, Jim Parson nebo John Malkovich.

PÁ 20.00 ŽIVOTOPISNÉ DRAMA, VB / USA, 2019, 120 MINUT, S TITULKY, 130 KČ

Každý velký umělec potřebuje svou biografii, ze které relativně často vznikají nudné filmy, ve kterých se
všichni dělají lepší, než jsou. Což je celkem pochopitelné, ale Rocketman slibuje víc – jde totiž o příběh
Eltona Johna, který prožil hodně divoký život a tvůrci slibují, že se nevyhnou ani těm kontroverzním,
ostrým a nepříjemným momentům z jeho kariéry i soukromí. Eltona hraje Taron Egerton z Kingsmanů,
jejichž režisér Matthew Vaughn Rocketmana produkuje. Režíruje Dexter Fletcher, který má už s hudebním
žánrem vzácné zkušenosti jako záskok za nespolehlivého Bryana Singera u Bohemian Rhapsody. Hmm...

SO 10.00 DOBRODRUŽNÁ FANTASY, USA, 2019, ČESKÉ ZNĚNÍ, 110 / 130 KČ

Klasický příběh o kouzelném džinovi z láhve, který splní tři přání mladému zlodějíčkovi Aladinovi, jenž
se zamiloval do princezny. A v režii Guy Ritchieho? Takže nejspíš můžeme čekat, že do přístavního města Agrabahu vnese hodně velkolepé akce v trochu divočejší režii. Hlavní roli džina hraje Will Smith.

SO 20.00 AKČNÍ SCI-FI, USA, 2019, 132 MINUT, S TITULKY, 150 KČ

A ještě jedna repríza i pro ty, kteří oželí Thorův hlas, který doslova přikováva k sedačce a mají to raději
česky. Marvel sice jednotlivé filmy točí tak, aby si je užil každý, nicméně čím víc filmů máme v živé
paměti, tím více odkazů plně doceníme. Doporučujeme domácí opáčko Captain America: První Avenger,
Avengers i Strážce Galaxie. Captain America: Občanská válka a Infinity War jsou samozřejmostí.

NE 10.00 ANIMOVANÁ DOBRODRUŽNÁ KOMEDIE, USA, 2019, 95 MINUT, 110 / 130 KČ

NE 10.00 ANIMOVANÁ KOMEDIE, FRANCIE, 2018, 90 MINUT, 110 / 130 KČ

Godzila II: Král monster, 3D

SO 19.00 AKČNÍ SCI-FI, USA, 2019, 182 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 130 KČ

Hledá se Yetti

Tato multigenerační zábavní značka možná tak dlouho vzdorovala hranému filmovému zpracování, protože přivést na plátna kin takový fenomén je nevděcný úkol. Příběh začíná záhadným zmizením špičkového
detektiva Goodmana, které přiměje jeho syna Tima, aby začal pátrat co se otci stalo. Asistuje mu detektiv
Pikachu, Pokémon, kterému není rovno a v neony ozářeném velkoměstě Ryme City, kde žijí bok po boku
odhalují pravdu. Je velká škoda, že film neuslyšíme v originále – Pikachu totiž mluví hlasem Deadpoola.

SO 20.00 DOKUMENTÁRNÍ, USA, 2018, 100 MINUT, S TITULKY, 120 KČ

Avengers: Endgame
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SO 10.00 ANIMOVANO-HRANÝ FILM, USA / JAPONSKO, 2019, 104 MINUT, ČESKÉ ZNENÍ, 150 KČ

Pro popkornovou béčkovou zábavu, která si nehraje na něco, co není, je v kině stále místo a tak ve výpravném
akčním dobrodružství se Godzilla střetne s jedněmi z nejznámějších monster v historii popkultury, které
byly dosud považovány za mýty – radioaktivní můrou Mothrou, kaiju Rodanem a trojhlavým Kingem Ghidorahem. A pěkně trojrozměrně, ať si vítězství lidské rasy pořádně užijeme. Tedy, pokud v souboji přežijeme.
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Mrňouskové 2: Daleko od domova
NE 10.00 ANIMOVANÁ KOMEDIE, FRANCIE, 2018, 90 MINUT, 110 / 130 KČ

Co se děje v trávě aneb druhé pokračování Mrňousků, kteří si v roce 2013 získali nás i prestižní filmovou cenu César pro nejlepší animovaný film. Stejní tvůrci = stejná kvalita filmu. Je jedinečný hlavně
v neutuchající nápaditosti projevující se v každé scéně filmu a jeho vizuální stránce. I když v pozadí
skrývá jistou melancholičnost, pořád zůstává zábavou pro malé a možná právě proto i pro dospělé diváky.

Připravujeme
.

Š prtky to chtěj taky, Tři blízcí neznámí, X-Men: Dark Phoenix, Man in Black: Globální hrozba, Psí poslání 2, TV MiniUni a
zloděj otázek, Rodiče na tahu, Tajný život mazlíčků 2, Podfukářky, Anabelle 3, Slunce je také hvězda, Yesterday a další.

Kino Brandýs nad Labem a Letní kino Stará Boleslav | Tel.: 602 258 582 | e-mail: kino@prodance.cz | www.kinobrandys.cz
Rezervace vstupenek pouze prostřednictvím sms na telefonní číslo 602 258 582 nebo na kinobrandys.rezervace@gmail.com

