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Venom 2: Carnage přichází

ČT 17.30 | AKČNÍ SCI-FI | USA | 2021 | 96 MINUT | DAB | 130 KČ
Venom, jedna z nejkomplexnějších comicsových postav společnosti Marvel. Nic víc k tomu
není třeba psát, snad jen doporučení: rozhodně byste si měli počkat na potitulkovou scénu,
která je zásadní. Hrají: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris a další.

Kurz manželské touhy

ČT 20.00 | KOMEDIE / DRAMA | ČR | 2021 | 90 MINUT | 130 KČ
Teorie Tygra režiséra Radka Bajgara byl velmi dobrý film – pravdivý, místy trpký, jako život
bývá, ale hlavně byl plný dobrého humoru. Teď přichází se svým druhým filmem, který sám
popisuje jako komedii s detektivní zápletkou rozvíjející teorii o vztazích mužů a žen. Hrají:
Vojtěch Kotek, Lenka Vlasáková, Jiří Bartoška, Stanislav Majer, Jana Plodková, Petra Nesvačilová aj.
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Rozbitý robot Ron

PÁ 15.00 | ANIMOVANÁ KOMEDIE | USA | 2021 | 106 MINUT | DAB | 110 / 130 KČ
Film se odehrává ve světě, kde je nejžhavější digitální umělou inteligencí robot zvaný B-Bot, který
má nálepku “nejlepší kamarád robot”. Jenže Barney dostane nefunkční kousek, který působí
jenom problémy. Ale zdá se, že ani to nezabrání, aby se z něj pro Barneyho stal nejlepší kamarád.

Karel

PÁ 20.00 | DOKUMENTÁRNÍ | ČR | 2020 | 133 MINUT | 130 KČ
Olga Špátová vstoupila s kamerou tam, kde sláva končí a ze Zlatého slavíka se stává malíř, manžel
a milující táta. Tvůrci zachytili Karla především v domácím prostředí, v Praze na Bertramce, na
chalupě, nebo na vsi, kde trávil dětství. Uvidíme autentický filmový portrét intimních vzpomínek.
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Addamsova rodina 2

Tlapková patrola ve filmu

SO 16.30 | SCI-FI | USA | 2021 | 152 MINUT | TIT | 130 KČ
Duna, považovaná za nezfilmovatelnou, je konečně tady a je fenomenální. Je to bezesporu jeden
z těch filmů, na něž si do kina musíte zajít, doma v obýváku to nelze docenit. Jde o snímek, který
nikterak nezastírá ambice být na příští roky součástí dominující filmové ságy a zcela jistě tím i bude.
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SO 19.30 | KOMEDIE / DRAMA | ČR | 2021 | 90 MINUT | 130 KČ
Druhý film Radka Bajgara (Teorie tygra) s Vojtěchem Kotkem, Jiřím Bartoškou nebo Lenkou Vlasákovou.

07

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

Myši patří do nebe

NE 15.00 | ANIMOVANÝ | ČR | 2021 | 87 MINUT | 110 / 130 KČ
Dva v přírodě nesmiřitelní rivalové myška Šupito i lišák Bělobřich se dostanou do zvířecího nebe a
musí při společném nebeském putování nalézt přátelství i sami sebe. Mimořádný český film je
obsahově i technicky obdivuhodný. V českém znění: Matouš Ruml, Ondřej Vetchý, Lukáš Pavlásek.

Eternals

NE 15.00 | ANIMOVANÁ KOMEDIE | USA | 2021 | 93 MINUT | DAB | 110 / 130 KČ
Morticia a Gomez s jistým nepokojem sledují, jak jejich děti dospívají a začínají se vyhýbat rodinným
večeřím a společným aktivitám. Proto se rozhodnou vyrazit na poslední strašnou rodinnou
dovolenou. Naloží Wednesday, Pugleyho, strýčka Festera a další členy rodiny do karavanu
a vydají se na cestu napříč Amerikou, aby se opět sblížili a zažili nové vzrušující dobrodružství.

NE 17.00 | MYSTERIÓZNÍ HOROR | USA | 2021 | 99 MINUT | TIT | 130 KČ
Pro ty z vás, kteří máte rádi, když se vám ze strachu dělají opary, tu máme Paroží. V izolovaném
městě v Oregonu se středoškolská učitelka a její bratr, místní šerif, zaplete s jedním ze studentů, jehož
temná tajemství vedou až k děsivému setkání s legendární bytostí, která zde byla dávno před nimi.

SO 15.00 | ANIMOVANÁ KOMEDIE | USA | 2021 | 93 MINUT | DAB | 110 / 130 KČ
Morticia a Gomez s jistým nepokojem sledují, jak jejich děti dospívají a začínají se vyhýbat rodinným
večeřím a společným aktivitám. Proto se rozhodnou vyrazit na poslední strašnou rodinnou
dovolenou. Naloží Wednesday, Pugleyho, strýčka Festera a další členy rodiny do karavanu
a vydají se na cestu napříč Amerikou, aby se opět sblížili a zažili nové vzrušující dobrodružství.

Kurz manželské touhy

Addamsova rodina 2

Paroží

PÁ 19.00 | SCI-FI | USA | 2021 | 157 MINUT | DAB | 130 KČ
Nový film studia Marvel představí tým superhrdinů, starších, než samo lidstvo. Epický příběh
se odehrává tisíce let a sleduje skupinu Nesmrtelných, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů, aby
se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. Hrají: Angelina Jolie, Richard
Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Kit Harington nebo Harry Styles (v roli Thanosova bratra?)

SO 17.00 | AKČNÍ SCI-FI | USA | 2021 | 96 MINUT | TIT | 130 KČ
Venom, jedna z nejkomplexnějších comicsových postav společnosti Marvel. Nic víc k tomu
není třeba psát, snad jen doporučení: rozhodně byste si měli počkat na potitulkovou scénu,
která je zásadní. Hrají: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris a další.

Duna

SO 20.00 | KOMEDIE / DRAMA | ČR | 2021 | 90 MINUT | 130 KČ
Teorie Tygra režiséra Radka Bajgara byl velmi dobrý film – pravdivý, místy trpký, jako život
bývá, ale hlavně byl plný dobrého humoru. Teď přichází se svým druhým filmem, který sám
popisuje jako komedii s detektivní zápletkou rozvíjející teorii o vztazích mužů a žen. Hrají:
Vojtěch Kotek, Lenka Vlasáková, Jiří Bartoška, Stanislav Majer, Jana Plodková, Petra Nesvačilová aj.

ČT 20.00 | KOMEDIE / DRAMA | ČR | 2021 | 90 MINUT | 130 KČ
Teorie Tygra režiséra Radka Bajgara byl velmi dobrý film – pravdivý, místy trpký, jako život
bývá, ale hlavně byl plný dobrého humoru. Teď přichází se svým druhým filmem, který sám
popisuje jako komedii s detektivní zápletkou rozvíjející teorii o vztazích mužů a žen. Hrají:
Vojtěch Kotek, Lenka Vlasáková, Jiří Bartoška, Stanislav Majer, Jana Plodková, Petra Nesvačilová aj.

Venom 2: Carnage přichází

SO 14.30 | ANIMOVANÁ KOMEDIE | USA | 2021 | 88 MINUT | DAB | 100 / 120 KČ
Tlapky jsou připraveny kdykoliv vyrazit na nebezpečnou misi a zachránit to, co se na první pohled nedá.

Kurz manželské touhy

ST 19.00 | SCI-FI | USA | 2021 | 157 MINUT | TIT | 140 KČ | PŘEDPREMIÉRA
Nový film studia Marvel představí tým superhrdinů, starších, než samo lidstvo. Epický příběh
se odehrává tisíce let a sleduje skupinu Nesmrtelných, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů, aby
se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. Hrají: Angelina Jolie, Richard
Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Kit Harington nebo Harry Styles (v roli Thanosova bratra?)

NE 17.00 | SCI-FI | USA | 2021 | 157 MINUT | DAB | 130 KČ
Marvel představí tým superhrdinů, starších, než samo lidstvo. Epický příběh se odehrává
tisíce let a sleduje skupinu Nesmrtelných, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů, aby se spojili
proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. Hrají: Angelina Jolie, Kit Haringtonon nebo Harry Styles.
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Karel

ST 20.00 | DOKUMENTÁRNÍ | ČR | 2020 | 133 MINUT | 120 KČ
Intimní pohled na život zpěváka, jaký se doposud jeho fanouškům, natož široké veřejnosti, nenaskytl.

