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Tenkrát v Hollywoodu

O pestrosti letního programu můžeme vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. Za jeho relativní
nerůznorodost může pár faktů: letní premiéry a hlavně opakovaně nadprůměrný divácký zájem o staré tituly. Nicméně v programu najdete
nové pohádky, horor, debut Petra Kolečka, unikátní dokument, který jinde v kině neuvidíte a hlavně konečně... konečně tu máme Tarantina.
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Hodinářův učeň
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Tenkrát v Hollywoodu

17
18
19
20
21

ČT 20.45 | POHÁDKA | ČR / SR | 2019 | 102 MINUT | 110 / 130 KČ
V hlavních rolích tří “sudiček“ hrají Václav Neužil, Jaroslav Plesl a Jana Plodková. Je to příběh o
lásce, hamižnosti, lidské malosti, ale také o odvaze hodinářského učně Urbana, který je na cestě
za hodinkami, které dokáží varovat před Smrtí. A jak už to v dobrých pohádkách bývá, ti chudí
díky svému dobrému srdci a šikovnosti překonají mnohé nástrahy. A jelikož každá voda nakonec
steče dolů, tak se Laura dostane Urbanovi za ženu. Dále hrají: Viktor Preiss nebo Miroslav Krobot.

PÁ 20.45 | KOMEDIE / DRAMA | USA | 2019 | 162 MINUT | TIT | 130 KČ
Nejočekávanějsí film roku 2019 aneb: Brutální, zábavné, napínavé, provokativní, černohumorné,
neuvěřitelně zneklidňující, mistrovské dílo, skvělá mozaika postav a příběhů, překvapivé, šílené
a dojemné finále... Všechny tyto přívlastky měl film už před prvním uvedením v Cannes, kde mu
pak ve stoje 10 minut tleskali ... nezbývá, než přijít a udělat si názor vlastní, protože právě toto
bychom, z našeho pohledu, v kině neměli promeškat. Hrají: Leondardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Tim Roth, Luke Perry, Michael Madsen, Timothy Olyphant aj.

Toy Story 4: Příběh hraček

SO 20.45 | ANIMOVANÝ | USA | 2019 | 100 MINUT | DAB | 110 / 130 KČ
Čtvrtý příběh o ožívajících hračkách nám přináší zábavnou a milou podívanou nejen pro děti.
Velká vlna nostalgie zaplaví zejména generaci, která s předchozími třemi snímky vyrůstala a je také vidět, že tvůrci na to z velké části cílili. Animátoři v Pixaru se zase překonali a
vytvořili opravdu realistické prostředí. Od úvodní scény v dešti, která by se klidně mohla
odehrávat ve skutečném světě, až po animovanou kočku, u které nevěříme, že není živá.

Ženy v běhu

NE 20.45 | KOMEDIE | ČR | 2018 | 96 MINUT | 110 KČ
Svérázná máma Věra musí napnout všechny síly, aby své tři dcery přivedla i přes řadu překážek
a komediálních komplikací na start maratonské štafety a splnila tak poslední přání svého
zesnulého manžela. S běháním je to úplně stejné jako v životě. Důležité je vydržet a nevzdávat se,
když cíl je na dosah. Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý.

Tenkrát v Hollywoodu

PO 20.30 | KOMEDIE / DRAMA | USA | 2019 | 162 MINUT | TIT | 130 KČ
Už teď se ví, že 9. Tarantinův film je především hereckým koncertem Leonarda DiCapria a
Brada Pitta. Odehrává se na konci šedesátých let, kdy bývalá televizní hvězda spolu s jeho
kamarádem a zároveň kaskadérem by rádi oprášili zašlou slávu a vrátili se na výsluní. Protože jejich sousedkou se stane Sharon Tate, herečka, která se zapsala do dějin tím, že ji
brutálně zavraždila parta “Manson Family” vedená Charlesem Mansonem, se jim to možná
povede. Dále hrají: Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madsen aj.

Toy Story 4: Příběh hraček
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Toy Story 4:
Příběh hraček, 3D

ST 20.30 DOKUMENTÁRNÍ | ČR / FR. | 2019 | 78 MINUT | VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Ve spolupráci s KineDok.net zveme milovníky Miloše Formana a Heleny Třeštíkové na unikátní letní promítání v Houštce. Dokument, který nepůjde do veřejné kinodistribuce, je koláží často neviděných soukromých i oficiálních archivů, autobiografického vzpomínání a dosud nezveřejněných
záběrů na českého režiséra, který svým dílem nezvykle oslovil jak evropské publikum, tak se
etabloval současně jako režisér „velkého“ filmového průmyslu v Americe, kde získal dva Oscary®.

602 258 582 | www.kinobrandys.cz | kino@prodance.cz | IG kinobrandys | FB @kinobrandys

PÁ 20.30 | POHÁDKA | ČR/SR | 2019 | 102 MINUT | 110 / 130 KČ
Nová výpravná pohádka pro celou rodinu pyšnící se výraznými kostýmy, byla natáčena po celé
repulice. Přináší zábavu i klasický pohádkový příběh o boji dobra a lásky se zlem, lakotou a podlostí. V hlavních rolích: Jaroslav Plesl, Václav Neužil, Jana Plodková, Viktor Preiss nebo Miroslav
Krobot. Ústřední dvojici zamilovaných hrají Michal Balcar a slovenská herečka Dana Droppová.

SO 20.30 | KOMEDIE / DRAMA | USA | 2019 | 162 MINUT | TIT | 130 KČ
Je to Tarantinovo milostné vyznání pozlátku Hollywoodu konce 60. let? Je to “pouze” příběh o
smolném herci a jeho kaskadérovi? Je to krimi, které svérázným způsobem zobrazuje vražedné
běsnění „Mansonovy rodiny“? Je to tohle všechno a ještě mnohem víc. Hlavně však Tarantino
ukazuje bezbřehou lásku řemeslníkům zlaté éry továrny na sny a vyznává se tak nakažlivě, až
té radosti s radostí podlehne i člověk, který vyrůstal jindy, jinde a v totálně jiném prostředí.

NE 20.30 | HOROR / KOMEDIE | USA | 2019 | 96 MINUT | TIT | 120 KČ
I hvězdy jako Andie MacDowellová se nechaly zlákat do hororové komedie s neobvyklou zápletkou.
Lépe mu však sedí slovenský titul Nevěsta na zabití, neboť právě novomanželce jde o svatební
noci o život. Grace se provdá do bohaté, podivínské rodiny, která ctí letitou a velice zvláštní
svatební tradici: každý nový člen si musí zahrát náhodně vylosovanou hru. Tu však nemusí přežít.

PO 20.15 | KOMEDIE | 2018 | 96 MINUT | 110 KČ
Příjemná romantická komedie sází na osvědčený recept: velmi schopní herci a optimistický scénář. Ženy v běhu nejsou jen o snaze uběhnout náročný závod, nýbrž hlavně o jejich
zápolení v každodenním životě. Hrají: Zlata Adamovksá, Tereza Kostková, Ondřej Vetchý aj.

ÚT 20.15 | ANIMOVANÁ KOMEDIE | USA | 2019 | 100 MINUT | DAB | 130 / 150 KČ
Trojrozměrná dobrodružná výprava do života kovboje Woodyho, který vždycky dobře věděl, co je
smyslem jeho života. Tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo
holčika Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého pokojíčku novou hračku, které říká „Vidlík“,
otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět. V českém znění uslyšíme
Michala Dlouhého, Zbyška Pantůčka, Petru Tišnovskou, Bereniku Kohoutovou nebo Vojtu Kotka.

ÚT 20.30 | ANIMOVANÝ | USA | 2019 | 100 MINUT | DAB | 110 / 130 KČ
Čtvrtý příběh o ožívajících hračkách nám přináší zábavnou a milou podívanou nejen pro děti.
Velká vlna nostalgie zaplaví zejména generaci, která s předchozími třemi snímky vyrůstala a je také vidět, že tvůrci na to z velké části cílili. Animátoři v Pixaru se zase překonali a
vytvořili opravdu realistické prostředí. Od úvodní scény v dešti, která by se klidně mohla
odehrávat ve skutečném světě, až po animovanou kočku, u které nevěříme, že není živá.

Forman vs. Forman

ČT 20.30 | ŽIVOTOPISNÝ | VB / USA | 2018 | 134 MINUT | TIT | 110 KČ
Film o jedné z nejlepších hudebních skupin všech dob vidělo v Brandýse nad Labem a Staré
Boleslavi bezmála 3 000 diváků a pokud je pravdivé pořekadlo „podle sebe soudím tebe“, tak
je mezi námi mnoho těch, kteří na film chodí opakovaně. Tvůrci totiž pojali film jako velkolepou
oslavu kamarádství, energie, svobody, lásky a především hudby. Namísto informací ze soukromí,
umírání na AIDS nebo vyhrocených konfliktů mezi hrdiny se tu koncertuje, zpívá a krásně působí
i retro atmosféra doby – především koncert Live Aid: kdo tam nebyl, díky filmu jakoby byl.

28

Přes prsty - předpremiéra

ST 20.15 | KOMEDIE | ČR | 101 MINUT | 130 KČ
Scenárista Petr Kolečko je, asi bez debat, současným nejúspěšnějším českým scénáristou a
na kontě má Okresní přebor, Čtvrtou hvězdu, Most nebo Lajnu. Teď si film napsal i zrežíroval.
Film je to o lásce (na Kolečka zatím nezvyklé) a točí se okolo dvou hrdinek, které hrají plážový
volejbal a povedlo se jim kvalifikovat na Mistrovství Evropy. Problém je v tom, že mladší Pavla
chce otěhotnět a starší Linda by raději bojovala o titul. A to je jen první z mnoha komplikací.
Hrají: Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer, Denisa Nesvačilová, Vojtěch Dyk nebo Jakub Prachař.

