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ČT 19.30 | 80 / 130 KČ | IMPROVIZAČNÍ VEČER

Kdo holduje poezii a improvizaci, má chuť podpořit kulturu a zároveň si
užít netradiční večer, nechť přijde a udělá si ho s námi pěkný! Účast slíbili: Tukan, Thea, Tim Postovit, Honza Dibitanzl a Večerka: všichni mistři
nebo vícemistři v oboru. Moderovat a předskakovat bude finalista MČR
2019 ve slamu, slovy protřelý Třebíčan Michel. Předprodej v infocentru.

Stand-up Show

ÚT 19.00 | 150 / 200 KČ | KOMEDIÁLNÍ VEČER
Jen komik a jeho publikum. Žádné kulisy, kostýmy, nebo žádné role a
připravené skeče. Na našich pravidelných show vám vyprávíme vtipy ostré jako pepřový sprej. Humor, který vás nenechá v klidu. Témata, o kterých se nemluví. Předprodej v brandýském infocentru.

Bábovky
PÁ 20.00 | 130 KČ

ROMANTICKÁ KOMEDIE | ČR | 2020 | 97 MINUT
Filmová adaptace stejnojmenné knihy Radky Třeštíkové s naprosto parádním obsazením. Film primárně cílí na ženské publikum, ale
oproti knize jsou posíleny i mužské postavy, které výborně doplňují své
ženské protějšky. Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková,
Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Jiří Langmajer aj.

Princezna zakletá v čase
SO 15.00 | 110 / 130 KČ

POHÁDKA | ČR | 2020 | 115 MINUT
Na tuto českou pohádku budete chtít přijít znovu, znovu a znovu. Vtipná,
nápaditá, nestrojená, s hereckými výkony, které lahodí oku a hudbou,
která zase uchlácholí ucho. Doporučujeme, běžte na ni! Hrají: Natalia
Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora, Jan Révai, Martin Pisařík aj.

AKČNÍ THRILLER | USA | 2020 | 119 MINUT | TIT
Katastrofické snímky máme rádi už ode Dne, kdy se zastavila Země a
Greenland vypadá také slibně. Ve filmu jde o přírodní katastrofu masivních rozměrů, která na Zemi během několika dní pravděpodobně
způsobí zánik lidstva. Jedinou nadějí na přežití se ukazuje být úkryt v
rozsáhlých bunkrech a Gerald Butler udělá vše, aby svou rodinu dostal
do bezpečí. Panika, napětí, bezpráví. Apokalyptické, napínavé, uvěřitelné.

PÁ 20.00 | 130 KČ

DOKUMENTÁRNÍ | ČR | 2020 | 127 MINUT
Celému filmu velice pomáhá Gottův nadhled a humor a velice dobrá je i druhá rovina filmu, ta životopisná. Neotravuje, ukazuje záběry, které nejsou veřejnosti známé a navzdory miliardě už natočených televizních filmů o Karlovi, působí svěže a neuondaně.

SO 14.30 | 110 / 130 KČ
ANIMOVANÝ | JIŽNÍ KOREA | 2019 | 94 MINUT | DAB
Co je vlastně krása? Pochopí Sněhurka a jejích sedm statečných společníků,
co krása doopravdy znamená? Plnoštíhlá Sněhurka najde kouzelné střevíce,
díky kterým zkrásní. Má to ale jeden háček! Střevíce patří zlé čarodějnici
a ta, když zjistí, že zmizely, použije veškerá kouzla, aby je dostala zpět.

DOKUMENTÁRNÍ | ČR | 2020 | 127 MINUT
Olga Špátová strávila s Karlem Gottem celý rok a díky jeho otevřenosti vznikl
nezvykle intimní pohled na jeho život. Celému filmu velice pomáhá Gottův
nadhled a humor a velice dobrá je i druhá rovina filmu, ta životopisná.
Neotravuje, ukazuje záběry, které nejsou veřejnosti známé a navzdory miliardě už natočených televizních filmů o Karlovi, působí svěže a neuondaně.

Bábovky

Šarlatán

SO 20.00 | 130 KČ

SO 20.00 | 120 KČ

ROMANTICKÁ KOMEDIE | ČR | 2020 | 97 MINUT
Film primárně cílí na ženské publikum, ale oproti knize Radky Třeštíkové
jsou posíleny i mužské postavy, které výborně doplňují své ženské
protějšky. Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková,
Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Jiří Langmajer aj.

DRAMA | ČR / IR | 2020 | 118 MINUT
Hrají: Josef Trojan, Ivan Trojan, Martin Myšička, Miroslav Hanuš a další.
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ČT 20.00 | 130 KČ

SO 17.00 | 130 KČ

SO 17.30 | 120 KČ
SPORTOVNÍ DRAMA | ČR | 2020 | 94 MINUT
Davidovi je šestnáct, má krásnou přítelkyni a skvělé rodiče, s kterými se
právě přestěhovali. Má nastoupit do nové školy a hokejového týmu. Jenže
je v pevně semknutém kolektivu nováčkem... Co dělat, když tě spoluhráči
nevezmou mezi sebe a opustí tě holka? Spirála šikany, odvety a vzájemných
bojů se roztáčí. Pokud máte doma náctiletého, je povinost zajít s ním do kina.

Mlsné medvědí příběhy
NE 15.00 | 80 / 100 KČ

ANIMOVANÝ / POVÍDKOVÝ | ČR | 2020 | 45 MINUT
Medvěd Nedvěd rád čte denní tisk, odborné publikace, dívá se na televizi
a surfuje po internetu. Miška miluje pohádky a příběhy o medvědech.
Mnohdy se jim ale stane, že i ten nejlepší plán nevychází podle původních představ. To je pak v medvědím životě všechno vzhůru nohama.
I přes všechny nezdary ale dopadnou jejich příhody nakonec šťastně.

Karel

DRAMA | DÁNSKO | 2020 | 117 MINUT | TIT
Čtyři přátelé, učitelé středních škol, testují teorii, která tvrdí, že zlepší
svůj život udržováním stálé hladiny alkoholu v krvi a že mírná podnapilost
otevírá naši mysl světu kolem nás a zvyšuje naši kreativitu. Martin a jeho tři
přátelé se tedy pustí do experimentu. Jestliže Churchill vyhrál válku v alkoholovém oparu, co by pár kapek mohlo znamenat pro ně a jejich studenty?

Karel

Smečka
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ST 19.05 | 100 KČ | FILMOVÝ KLUB V KAVÁRNĚ KINA

předpremiéra

ST 19.00 | 140 KČ

DOKUMENTÁRNÍ | ČR | 2020 | 127 MINUT
Věděl, co se stane a přesto/proto chtěl točit. Vybral si Olgu Špátovou,
protože má velký cit pro zachycení každodennosti. Ta s Gottem byla po
dobu celého jednoho roku a díky jeho otevřenosti vznikl nezvykle intimní
pohled na jeho život. Celému filmu velice pomáhá Gottův nadhled a
humor a velice dobrá je i druhá rovina filmu, ta životopisná. Neotravuje, ukazuje záběry, které nejsou veřejnosti známé a navzdory miliardě
už natočených televizních filmů o Karlovi, působí svěže a neuondaně.
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NE 15.00 | 110 / 130 KČ

POHÁDKA | ČR | 2020 | 115 MINUT
Na tuto novou pohádku budete chtít přijít znovu, znovu a znovu.
Vtipná, nápaditá, nestrojená, s hereckými výkony, které lahodí oku a
hudbou, která zase pohladí ucho. Doporučujeme, běžte na ni! Hrají:
rolích Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora, Jan Révai aj.

ST 20.00 | 130 KČ

DOKUMENTÁRNÍ | ČR | 2020 | 127 MINUT
Dokument přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta.
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