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Angry Birds 97 minut
Když se objeví nový nepřítel, který hrozí totálním zničením Ptačího i Prasečího
ostrova, Rudohněv (aka Ruďák), Žluťas, Bombas, Orel Vazoun a Žluťasova
sestra Stříbrnka musí spojit síly s velevepřem Leonardem, jeho asistentkou
Courtney a nemůže chybět ani vepřovým sádlem mazaným vynálezce Garry. Tahle superparta bývalých zapřísáhlých nepřátel se vydává na zdánlivě
nesplnitelnou misi, jejímž cílem je zachránit jak domovy ptáků i vepřů.

Přes prsty 101 minut

Angry Birds ve filmu 2

Nová komedie Petra Kolečka (scénárista i debutující režisér) o lásce pod
volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk sice udělá hodně chyb, ale přesto
vždycky přijde od života nová šance. Tedy většinou. Hrají: Petra Hřebíčková,
Jiří Langmajer, Denisa Nesvačilová, Vojtěch Dyk nebo Jakub Prachař.

ČT 20:15 | 110 / 130 KČ

PÁ 20:15 | 130 KČ

To: Kapitola 2 - PŘEDPREMIÉRA 164 minut
Jednička byla jedním z největších komerčních překvapení loňského
roku a z příběhu o partě dětí, které se musejí utkat se svými nejhoršími
nočními můrami se vyklubal obří hit. Fandové Kingovy předlohy ale vědí,
že jsme zatím viděli jen půlku. Ve dvojce se hrdinové vrací už jako dospělí a čeká je druhé kolo souboje. Režisér Andy Muschietti si dokázal
sehnat luxusní herce: James McAvoy, Jessica Chastain nebo Bill Skarsgård v roli vraždícího klauna Pennywise, který po prvním díle trpěl
skutečně děsivými nočními můrami a původně nechtěl o TOm ani slyšet.

SO 20:15 | 110 / 130 KČ

NE 20:15 | 100 KČ

PO 20:00 | 130 KČ

Slunovrat 146 minut

ÚT 20:00 | 120 KČ

PŘEDPREMIÉRA

ST 20:00 | 130 KČ

ČT 20:00 | 18 MINUT, V CENĚ NÁSL. FILMU

Teleport Zovko – Balkán v Houštce 18 minut

Comic Sans

ČT 20:20 | 120 KČ
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Angry Birds ve filmu 2,

Slunovrat se může pyšně srovnávat s těmi nejlepšími filmy Von Triera a definitivně stvrzuje, že Ari Aster má režisérský talent. Kontroverzní horor pro
ne kdejakého diváka je nečekaně vtipný, ale hlavně precizně napsaný a
nekonečně originální – vážně, celou dobu si budete říkat s pusou dokořán,
že tohle jste opravdu ještě nikdy neviděli. O co jde: Vztah Dani a Christiana už nestojí za moc a chtějí ho zkusit nakopnout výletem do Skandinávie
i s partou kamarádů. V odlehlé vestničce se jednou za 90 let, na letní
slunovrat, koná slavnost. Mladí Američané si užívají do chvíle, kdy jsou
na onu rituální slavnost přizváni. Pak si užívají také, ale už trochu jinak...

3D

PÁ 20:00 | 110 / 130 KČ

SO 20:00 | 130 KČ

PÁ 17:00 | VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ | V KINĚ

SO 09:00 | 350 - 700 KČ | LETNÍ KINO

Možná nejvtipnější chorvatská komedie všech dob je po dlouhých 6 letech
v české distribuci! Nenechte si tenhle krátkometrážní skvost ujít. Je libo
rychlý transport na rodinnou dovolenou? Pak jedině s teleportem Zovko!

Comic Sans - Balkán v Houštce

103 minut

Balkánský humor je velmi specifický a také velmi nakažlivý. Tohle je taková normální balkánská komedie o lásce, ve které se mísí slzy a smích
a humor je prostředkem pro zobrazení vážných věcí. Takový podobný
vypravěčský přístup je typický třeba pro Kusturicovy filmy, a nacházíme
jej i v tomto snímku chorvatského režiséra Nevia Marasoviće. Jeho film je
ale na rozdíl od Kusturicových snímků mnohem civilnější a uvěřitelnější.

CZ & SK DMC Championship Final
Kromě samotné DJské soutěže proběhne tradičně i scratch session
a promítaní filmu. Porota, ceny a další podrobné informace o eventu
sledujte aktuálně na www.djacademy.cz. nebo na www.kinobrandys.cz.

SO 17:00 | VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ | V KINĚ

NE 17:00 | ZDARMA | V KINĚ

Prodej vstupenek 60 min. před začátkem v Letním kině Stará Boleslav, Houštka.

PŘIPRAVUJEME: Národní svatováclavská pouť 2019 v Houštce, Nabavené
ptáče, Panství Downtown, Národní třída, Playmobil ve filmu, Ad Astra,
Zlatokopky, Rambo: Poslední krev, Román pro pokročilé a mnoho dalších.
602 258 582 | www.kinobrandys.cz | kino@prodance.cz | IG kinobrandys | FB @kinobrandys

