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Vánoční příběh

118 minut

Příběh hvězdně obsazené komedie se odehrává během Štědrého dne a
uvidíme v ní jak starší herecku sestavu: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Karel
Roden, Hynek Čermák, Jiřina Bohdalová, tak i tu mladší: Václav
Neužil, Jaroslav Plesl, Vladimír Polívka, Anna Fialová, Sára Sandeva a v
neposlední řadě nezařaditelnou francouzskou legendu Pierra Richarda.

Ukradená vzducholoď 88 minut

25

Princ Mamánek

Proč tento film? Protože kvalita nápadu naprosto
možnosti tehdejších filmařů minimálně v porovnání
Ano, v porovnání se současnými triky je tehdejší
smíchu, ale obsahově většina současných filmů může

Vánoční příběh

Divnosvět 93 minut

Divnosvět

Členové animované rodiny Cladesových jsou legendární průzkumníci,
jejichž neshody ohrožují jejich poslední a nejdůležitější misi. Podaří
se jim tentokrát překonat jejich vzájemné rozdílnosti, a přežít cestu skrze
zvláštní, podivuhodný a poněkud dost často, nepřátelský nový svět?

PÁ 17:00 | 130 / 150 KČ

PÁ 19:30 | 150 KČ

26

SO 15:00 | 130 / 150 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

Vánoční příběh
SO 17:00 | 150 KČ

Grand Prix

SO 19:30 | 150 KČ

27

Princezna zakletá v čase II
NE 15:00 | 130 / 150 KČ

Fabelmanovi

NE 17:30 | 150 KČ | S TITULKY

02

Největší dar

PÁ 17:00 | 130 / 150 KČ

Když promluvila

PÁ 19:00 | 150 KČ | S TITULKY

03

Ukradená vzducholoď
SO 13:00 | 130 / 150 KČ

Divnosvět

SO 15:00 | 130 / 150 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

Největší dar

SO 17:00 | 130 / 150 KČ

Vánoční příběh
SO 19:30 | 150 KČ

04

Srdce dubu

NE 15:00 | 130 / 150 KČ

Princezna zakletá v čase II
NE 17:00 | 130 / 150 KČ

Princezna zakletá v čase II

převálcovala
s dneškem.
animace k
jen závidět.

130 minut

Přestože je Princezna zakletá v čase jednou z nejlépe hodnocených
pohádek posledního desetiletí, stala se oficiálně nejpostiženějším
filmem pandemie. Nebyla kde hrát. Hereckou posilou, trojici Germani
-Křenková-Lambora, bude třeba Petra Nesvačilová nebo Vojtěch Kotek.

Největší dar

93 minut

Osudy svérázných obyvatel vesničky se protnou s prastarými slovanskými
bohy Peruna, Radegasta nebo Černoboga. Bohyně zimy Morena nechce
předat žezlo nad světem jarní Vesně a lidé s bohy musí spojit své síly,
aby se společně pokusili dát věci do pořádku. Hrají: Sabina Rojková,
Bolek Polívka, Jiří Dvořák, Petr Vančura, Anna Polívková, Petr Čtvrtníček aj.

Grand Prix

107 minut

Roman (Kryštof Hádek) vede pofidérní autobazar, má tři děti, živelnou
ženu a pije. Emil, jeho bratranec, (Robin Ferro) je puntičkář s vymydlenou
autodílnou, který vyhraje lístky na závod Formule 1 a protože nemá řidičák,
poprosí Romana, aby ho tam odvezl. Vyrazí na road trip přes půl Evropy,
jenže se k nim připojí i místní zlodějíček (Štěpán Kozub) a všechno se
krapýtek zkomplikuje. Dále hrají: Táňa Dyková, Anna Kameníková aj.

Fabelmanovi

155 minut

Snímek o zrození legendárního filmaře. Pokud Steven Spielberg něco opravdu
umí, pak je to vyprávění. Příběhy miloval už od dětství, což uvidíme v jeho
novém filmu, kde na dospívání vzpomíná. Částečně autobiografický snímek
vyprávěný optikou mladého začínajícího filmaře, který vyrůstal obklopený
lidmi, kteří rozhodně vyprávět uměli. Filmování se mu stane životní cestou, čehož
jsme byli mnohokrát svědky. Jenže vztahy v rodině mnohokrát ideální nebývají.

Když promluvila

129 minut

Harvey Weinstein býval jedním z největších a nejvlivnějších hollywoodských
producentů (za Pulp Fiction mu budeme do smrti vděčni). Nicméně tento
film mapuje události, které vedly k jeho pádu a odhalily tajemství slavné
továrny na sny, které bylo prý víceméně tajemstvím veřejným. Nikdo neví,
kdo a jak si za co může, víme ale, že díky tomu vzniklo hnutí #MeToo.
Prodej vstupenek 60 min. před začátkem představení pouze v kině Brandýs nad Labem
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