18.9. - 2.10. 2019
Stěhováním promítačky zpět do brandýského kina a do pohodlí bohatě čalouněných křesel v sále začínáme letos už šestou
digitální sezónu. Případné podzimní deprese z pohledu kinaře téměř nehrozí, protože letošní nabídka konce roku je prostě
nadprůměrná. V Houštce zůstává otevřený kiosek a na další nával návštěvníků se těší při svatováclavských slavnostech.
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Lenka Filipová
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PÁ 21.00 | ZDARMA

Koncert v Letním kině v rámci programu Národní svatováclavské poutě.
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Přes prsty
ST 20.00 | 130 KČ

NE 15.00 | 110 KČ
ANIMOVANÁ KOMEDIE | USA | 2019 | 100 MINUT | ČD
Staří známí v čele s Kovbojem Woodym v dalším dobrodružství Studia
Pixar - jeho animátoři i scénáristé ze sebe vypotili tradičně to nejlepší.
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Národní třída předpremiéra
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Krvavá nevěsta

27

Deštivý den
v New Yorku

KOMEDIE | ČR | 2019 | 101 MINUT
Petra Kolečka všichni známe jako scénáristu a teď si film nejen napsal,
ale i natočil. Je hlavně plný vtipných hlášek a točí se okolo dvou hrdinek,
které hrají plážový volejbal a podařilo se jim kvalifikovat na Mistrovství
Evropy. Problém je, že každá chce něco jiného. Hrají: Petra Hřebíčková,
Jiří Langmajer, Denisa Nesvačilová, Vojtěch Dyk nebo Jakub Prachař.

Nabarvené ptáče
ČT 19.00 | 130 KČ

DRAMA | ČR / SR / UK | 2019 | 169 MINUT | TIT
Kdo knihu četl, tak ví, jak ta příšerná a nesmírná brutalita, křičící
z každé stránky uhrane a zůstane v něm navěky. Václav Marhoul
film natáčel 11 let. Putování devítiletého “nabarveného ptáčete”
bezútěšnou, chladnou a ponurou krajinou, kde každé zastavení
přináší smrt, zkázu, zmar, bolest a strašlivá ponížení. No, není to
pro každého, ale měli byste to vidět všichni. A že to nakonec není
Kosińského přesná autobiografie, jak tvrdil? To je snad jedině dobře.

Panství Downton

Angry Birds ve filmu 2
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SO 15.00 | 100 / 120 KČ
ANIMOVANÁ KOMEDIE | USA | 2019 | 97 MINUT | ČD
Ruďák, Žluťas, jeho sestra Stříbrnka, Vazoun, velevepř Leonard s jeho
asistentkou a vepřovým sádlem mazaný vynálezce Garry jsou zpět ve hře!

Román pro pokročilé

SO 17.00 | 130 KČ
KOMEDIE | ČR | 2019 | 95 MINUT
Po rozvodu se Rudolf stěhuje z městského luxusu do venkovského hotelu, který s bratrem vlastní a snaží se změnit život: především zdraví
a monogamie. Jenže Čechy jsou malé a lež má krátké nohy. Hrají:
Marek Vašut, JItka Čvančarová, Vanda Hybnerová, Miroslav Etzler aj.

ČT 20.00 | 120 KČ

HOROROVÁ KOMEDIE | USA | 2019 | 96 MINUT | TIT
Film s neobvyklou zápletkou, precizně dávkovaným humorem, vtipně
napsanými dialogy a s famózním finále musíme reprízovat, protože
to sami chceme ještě vidět. 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.

PÁ 20.00 | 120 KČ
ROMANTICKÁ KOMEDIE | USA | 2019 | 92 MINUT | TIT

Jiří Suchý:
Lehce s životem se prát

SO 20.00 | 120 KČ
DOKUMENTÁRNÍ / HUDEBNÍ | ČR | 2019 | 102 MINUT
Málokdo si uvědomuje, jak ojedinělou stopu zanechává Jiří Suchý ve
společenském a kulturním životě nás všech. Uvedl 97 her, otextoval
1 400 písní, složil hudbu k 500 písním a obohatil český jazyk jako takový. Film Olgy Sommerové, která se kromě profesního života zaměřila
více na umělcův život, byl uveden na MFFKV, kde vyhrál Diváckou cenu.
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Princ Krasoň

02

Národní třída

Ad Astra

SO 20.00 | 130 KČ
SCI-FI / THRILLER | USA | 2019 | 123 MINUT | TIT
James Gray režíruje zajímavé věci, ale nikdo ho moc nezná. Tento film
by ho mohl, nebo spíše měl, dostat do diváckého povědomí a to nejen
kvůli pozornosti, kterou přitáhne hlavní hrdina, kterého hraje Brad Pitt.
Ten se vydá na cestu vesmírem a pokusí se zjistit, kam zmizel jeho otec,
který se před dvaceti lety pokusil odhalit tajemství mimozemského
života. Dále uvidíme Tommy Lee Jonese nebo Donalda Sutherlanda.

ST 20.00 | 140 KČ
DRAMA | ČR / N | 91 MINUT | 2019
Protože nám všichni o víkendu utečete na slavnosti do Houštky, zajistili
jsme vám předpremiéru filmu, jehož hrdinou je Vandam, kolem kterého
jsou problémy, ale jeho kamarádi z hospody ho považují za hrdinu.
Když zjistí, že servírka, do které je zakoukaný má problémy, rozhodne se
jí pomoci. Hlavní roli v příběhu Jaroslava Rudiše hraje Hynek Čermák.

Woody Allen točí každý rok jeden film. Kvantita by ale neměla jít na úkor
kvality a upřímně.. poslední roky to nebylo nic moc. Tento film je jiný a
to nejen proto, že námět nosí v hlavě už 15 let. Příběhu třech mladých
lidí v humorně problematickém milostném trojúhelníku kraluje Timothée Chalamet. Dále hrají Elle Fanning, Jude Law nebo Selena Gomez.

PÁ 20.00 | 120 KČ

HISTORICKÉ DRAMA | VB | 2019 | 122 MINUT | TIT
Jeden z nejslavnějších televizních seriálů moderní éry získal bezpočet
ocenění a dospěl k velkolepému finále, které se ale neodehraje ve vašich
obývácích, nýbrž v atmosféře kina. Film navazuje na seriál a završuje
často neuvěřitelné osudy příslušníků starobylého rodu Crawleyů a jejich služebnictva. O co jde? Na návštěvu má přijet královská honorace.

NE 10.00 | 110 / 130 KČ
ANIMOVANÁ KOMEDIE | F / N | 2019 | 100 MINUT | ČD
Když má své filmy Lego, proč ne Playmobil. Marla nevěří svým očím, když
jejího mladšího bráchu do sebe vtáhne velký hračkový model města a
musí ho jít hledat. Režíruje Lino DiSilva, který dělal třeba na Frozen.

Toy Story 4

S0 14.00 | ZDARMA

14.00 - 15.00 The Dietels, 15.30 - 16.30 Klasickej postup, 17.00 18.00 Marek Ztracený, 18.30 - 19.30 Moped 56, 21.00 - 22.00 Queenie.

Playmobil ve filmu

NE 10.00 | 110 / 130 KČ
ANIMOVANÁ KOMEDIE | KAN | 2019 | 85 MINUT | ČD
Pohádka od tvůrců Shreka přináší vtipný příběh o pravé lásce. Ještě
když byl princ malý, zaklela ho zlá královna. Od té doby se do něj každé
děvče beznadějně zamiluje. Aby zlomil kletbu a našel pravou lásku,
vydává se na cestu s neznámým Lennym, o kterém netuší, že je to
vlastně dívka, natož jediná dívka v zemi, na kterou kletba neplatí.
.

ST 20.00 | 130 KČ
DRAMA | ČR / N | 91 MINUT | 2019

Hrají: J. Cina, V. Neužil, J. Langmajer, K. Janečková aj. Popisek výše.
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