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Houštecký cyklomaraton
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SO 07.30 SPORTOVNÍ UDÁLOST, 50 -600 KČ

Největší sportovní událost v regionu a jeden z největších cyklistických závodů v ČR. Všechny trasy vedou
krásnou polabskou přírodou a jsou vhodné pro všechny druhy kol. Závod je určen nejen pro zkušené závodníky,
ale i pro cyklisty - pohodáře, rodiny s dětmi, seniory a handicapované. Přihlášky na www.cyklomaraton.cz.

Muži a ženy v černém vždy chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. Ve svém novém dobrodružství čelí dosud
největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci MiB. Obsazení je nové (ale Thor
s Valkýrou už jsou sehraní). Hrají: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Emma Thompson aj.
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Pokémon: Detektiv Pikachu
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Spitfire
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Podfukářky / “The Hustle”
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Psí poslání 2

22

Tajný život mazlíčků 2

ST 20.00 AKČNÍ SCI-FI, USA, 2019, 114 MINUT, S TITULKY, 130 KČ

Bez Logana to už nikdy nebude ono, ale i tak nás toho čeká dost. Magneto, Professor X a všichni “Mutant
and Proud” čelí dosud nejsilnějšímu nepříteli, který paradoxně pochází z jejich řad: Jean Grey. Během
vesmírné záchranné mise Jean téměř zemře, ale povstane jako Fénix z popela. Po návratu na zem zjišťuje,
že ji ale neznámá vesmírná síla udělala mnohem silnější, ale zároveň mnohem nestabilnější. Hrají: James
McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Sophie Turner, Jessica Chastain, Nicholas Hoult a další.

Máma / „Ma“

ČT 20.00 THRILLER / HOROR, USA, 2019, 99 MINUT, S TITULKY, 120 KČ

Když je vám krásných „náct“ a cizí člověk vám nabídne, že můžete pařit v jeho sklepě, asi budete skákat
radostí, ale spíš byste si měli dávat pozor. Nic totiž není zadarmo, jak dokazuje oscarová Octavia Spencer.
Možná nejúspěšnější hororový producent současnosti Jason Blum (Rozpolcený, Uteč) naplno využil jejího
talentu, když jí umožnil v jedné postavě zahrát jak politováníhodnou opuštěnou chudinku, tak děsivé
monstrum se zcela šílenými motivacemi. Jo... mamča se o vás hold postará, míněno v jakémkoliv smyslu.

X-Men: Dark Phoenix

V novém pokračování rozsáhlé ságy o mutantech se podíváme do devadesátých let a řešit se bude
slavná legenda komiksového světa - Dark Phoenix. Během standartní vesmírné záchranné mise Jean
Grey téměř zemře, ale po návratu na zem zjišťuje, že ji neznámá vesmírná síla udělala mnohem silnější,
ale zároveň mnohem nestabilnější. Bojovat proti záporákům X-Meni umí, co když se ale budou muset
postavit proti své spolubojovnici? V českém znění Lumír Olšovský, Vanda Chaloupková, Dana Černá aj.

Pokémon: Detektiv Pikachu

SO 10.00 HRANÝ / ANIMOVANÝ FILM, USA / JAP., 2019, 104 MINUT, ČESKÉ ZNENÍ, 110 / 130 KČ

Filmové zpracování fenoménu Pokémon ukazuje pulzující neonové velkoměsto s řadou detailů, které ocení
zejména fandové seriálu, hry nebo legendárních kartiček. Samostatnou kapitolou jsou pokémoni - jejich
zasazení do skutečného světa působí přirozeně od první chvíle. Celý svět a jeho vnitřní logika funguje
na jedničku, hlavní hrdinové jsou fajn, Pikachu má dobré hlášky (spoustu z nich mladší diváci přejdou bez povšimnutí, protože jsou určené starším ) a detektivní linka je zábavná, co víc bychom chtěli!
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Filmové zpracování fenoménu Pokémon ukazuje pulzující neonové velkoměsto s řadou detailů, které ocení
zejména fandové seriálu, hry nebo legendárních kartiček. Samostatnou kapitolou jsou pokémoni - jejich
zasazení do skutečného světa působí přirozeně od první chvíle. Celý svět a jeho vnitřní logika funguje
na jedničku, hlavní hrdinové jsou fajn, Pikachu má dobrý hlášky (spoustu z nich mladší diváci přejdou bez povšimnutí, protože jsou určené starším ) a detektivní linka je zábavná, co víc bychom chtěli!
.

ST 20.00 DOKUMENTÁRNÍ, VELKÁ BRITÁNIE, 2018, 99 MINUT, S TITULKY, 100 KČ

Z nespočtu dokumentárních filmů o druhé světové válce, Royal Air Force a Spitfiru se tento nejnovější
britský počin vymyká především úchvatně natočenými letovými záběry na Spitfiry. Jedná se o 99 minutovou nádheru z níž vám bude naskakovat prakticky celou dobu husí kůže. Existuje něco krásnějšího
než záběry na Spitfira letícího v nekonečné modři oblohy se svěží zelení Anglie pod sebou? Což existuje
hezčí zvuk než dokonalá souhra válců RR Merlin? Ano, tenhle dokument je hlavně pro letecké maniaky.

ČT 20.00 KOMEDIE, USA, 2019, 94 MINUT, S TITULKY, 120 KČ

Svět je prý plný bohatých, zkažených a sebejistých mužů. A přesně takové miluje ženská herecká dvojice:
angličanka Anne Hathaway a američanka Rebel Wilson, protože jim vážně nejde o lásku, ale o peníze. O
hodně peněz. Náhodou se setkají se v jednom městě a zjistí, že pro obě dvě tu prostě není místo. Rozhodnou
se tedy utkat se v tom, která z nich je v podvádění a kradení lepší a poražená bude muset uvolnit prostor.

PÁ 19.00 RODINNÝ, USA, 2019, 99 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 110 / 130 KČ

Jsou tu, aby nás chránili, děj se co děj. Podle tohoto pravidla se řídí i pes Bailey, jehož dobrodružná
cesta několika životy naplněnými láskou, přátelstvím, věrností a také několika fakt skvělými drbáními na
bříšku, právě začíná. V hlavní roli kromě bernardýna a dalších uvidíme již prověřeného Dennise Quaida.

SO 10.00 ANIMOVANÁ KOMEDIE, USA, 2019, 86 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 110 / 130 KČ

Pamatujete na první díl? Víme z něho, co naši zvířecí kamarádi dělají, když nejsme doma. Jestli vás to
krapet vykolejilo, tak se připravte na další překvapení. V pokračování zjistíme, jak se naši vícenozí miláčci vyrovnávají s velkými emocemi. K Maxovi a Katie se totiž nejdřív nastěhoval ten chlap, pak Katie začala
tloustnout, na nějaký čas odjela, a když se vrátila, přivezla s sebou malé řvoucí bezbranné mimino...

X-Men: Dark Phoenix, 3D

Tajný život mazlíčků 2

X - Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu nepříteli, který paradoxně pochází z jejich řad: Jean
Grey. Během obyčejné vesmírné záchranné mise totiž téměř zemře, ale povstane jako Fénix z popela a po návratu na zem zjišťujě, že ji ona vesmírná neznámá síla udělala mnohem silnější, ale
zároveň mnohem nestabilnější. V českém znění Lumír Olšovský, Vanda Chaloupková, Dana Černá aj.

...k Maxovi a Katie a tomu chlapovi přibylo to malé řvoucí mimino a jelikož bylo navíc naprosto neschopné, začal ho Max na každém kroku bránit a ochraňovat. Jenže z ustavičných starostí si vytvořil
nervový tik, na který veterinář Maxovi naordinoval pobyt na venkově. Jenže OUHA! Veliká chyba! Pobyt v
přírodě znamená pro každé městské zvíře peklo tvořené nepřátelskými venkovany (nejhorší jsou krocani!)

Rocketman

Rocketman

Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal křoví úspěšnějším muzikantům,
jenže pak potkal svou nejspřízněnější duši, textaře Bernieho Taupina. Od tohoto setkání vedla strmá
cesta na absolutní vrchol, možná až příliš rychlá na to, aby se dala zvládnout bez chlastu a drog. Ty
pomáhaly zejména ve chvílích, kdy se Elton cítil sám, opuštěný a nemilovaný, což se mu však stávalo prakticky pořád. Jenže když jste duší rocker i showman, tak se z každého splínu prostě vyzpíváte.

Každý velký hudebník, herec, malíř či prostě umělec potřebuje svou biografii, ze které relativně často vznikají filmy, ve kterých se všichni dělají lepší, než jsou. Je to pochopitelné, ale tohle slibuje víc.
Elton John totiž prožil hodně, hodně, hodně divoký život a tvůrci slibují, že nic nepřekroutí. Eltona hraje Taron Egerton ze série o Kingsmanech, jejichž režisér Matthew Vaughn Rocketmana produkuje a to
celé režíruje Dexter Fletcher, který za nespolehlivého Bryana Singera dotočil Bohemian Rhapsody.

SO 17.00 ANIMOVANÁ KOMEDIE, USA, 2019, 86 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 110 / 130 KČ

SO 20.00 ŽIVOTOPISNÉ HUDEBNÍ DRAMA, VB / USA, 2019, 120 MINUT, S TITULKYK, 120 KČ

SO 20.00 ŽIVOTOPISNÉ HUDEBNÍ DRAMA, VB / USA, 2019, 120 MINUT, S TITULKY, 130 KČ
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NE 10.00 HRANÝ ANIMOVANÝ FILM, USA / JAP., 2019, 104 MINUT, ČESKÉ ZNENÍ, 100 / 120 KČ

PÁ 19.00 AKČNÍ SCI-FI, USA, 2019, 114 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 130 KČ

SO 17.30 AKČNÍ SCI-FI, USA, 2019, 114 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 150 KČ

09

Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně
Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. Film režíruje Guy Ritchie, který do pohádkového přístavního města Agrabahu vnesl svižnou a strhující akci.V hlavní roli džina uvidíme Willa Smitha.

SO 19.00 KOMEDIE / SCI-FI, USA, 2019, 107 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 130 KČ

PÁ 18.00 KONCERT V LETNÍM KINĚ HOUŠTKA, 390 KČ

X-Men: Dark Phoenix - předpremiéra

SO 10.00 DOBRODRUŽNÉ FANTASY, USA, 2019, 128 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 100 / 120 KČ

Muži v černém: Globální hrozba

Tři sestry Gambrinus 11 Tour
Tradičnější než kapr na Vánoce je každoroční koncert Tří sester v Houštce i s jejich předkapelami: Doctor
P.P., E!E, Pirates of the Pubs. Vstup do areálu letního kina 17.00, předprodej vstupenek na ticketstream.cz.

Aladin

TvMiniUni: Zloděj otázek

23

NE 10.00 ANIMOVANÝ / RODINNÝ, ČESKO, 2019, 80 MINUT, 100 / 120 KČ

Film plný života, barev a vtipu kombinuje herce a loutky a má také jedno důležité poselství. To vše je TvMiniUni: Zloděj otázek zakončující seriál, který běží v televizi už pět let a má 150 epizod. Na velká plátna
se tak dostane pan Vrána, praještěr Voráček, králík Fleggy, Valentinka, Bóďa, Franta Štajn a další známé
i nové postavy. Spolu s nimi pak Pavel Liška, Barbora Poláková nebo Miroslav Krobot v lidských rolích.

Šprtky to chtěj taky / „Booksmart“

Tajný život mazlíčků 2, 3D

NE 10.00 ANIMOVANÁ KOMEDIE, USA, 2019, 86 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 130 / 150 KČ

Ani Maxovi kamarádi z prvního dílu nezažívají zrovna dobré časy. Jeho psí láska Brigitte dostane na
hlídání Maxovu nejoblíbenější hračku, která jí spadne do bytu plného vzteklých koček, a ona se pro ni
musí v přestrojení právě za kočku vydat. Panička bílého králíka Snížka se zase zhlédla v superhrdinech, a
tak ho obléká do směšných oblečků. To by Snížkovi až tak nevadilo, kdyby za ním kvůli jeho superhrdinské
pověsti nepřišla fenka Daisy a nepožádala ho o pomoc s misí, na kterou králík prostě nemůže stačit.

LETNÍ KINO STARÁ BOLESLAV

OD 29.6. DO 8.9.2019 PROMÍTÁME DENNĚ V LETNÍM KINĚ V HOUŠTCE, ULICE LÁZEŇSKÁ

ST 19.00 KOMEDIE, USA, 2019, 105 MINUT, S TITULKY, 120 KČ

Známky jsou uzavřeny a kostky vrženy, tak přijďte vypnout a třeba se možná inspirovat;) Děj filmu je
jednoduchý: v předvečer maturity na střední škole si dvě šprtky a „nejky“ uvědomí, že se měli méně učit
a více bavit, protože jejich cíl dostat se na ty nejlepší univerzity do puntíku splnili i všichni jejich spolužáci, kteří ale zároveň propařili celé noci. Holky mají jasno: nacpou čtyři roky zábavy do posledního dne.
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Tajný život mazlíčků 2
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Yesterday

Muži v černém: Globální hrozba
ČT 20.00 KOMEDIE / SCI-FI, USA, 2019, 107 MINUT, S TITULKY, 130 KČ

Thor a jeho Valkýra se po Avengers sešli v další, celkem ikonické sérii. Opět půjde o tajné agenty, kteří
dohlížejí na to, aby lidstvo nevědělo o existenci mimozemšťanů a navíc o tom, že se vlastně chovají slušně. Chris Hemsworth jako britský šarmantní a přitroublý agent s bondovským nádechem. Tessa
Thompson jako Molly je odhodlaná stát se agentem Mužů v černém a Kumail Nanjiani hraje parťáka,
vtipného hláškaře a sexem posedlého mimozemšťana z civilizace, která sídlí na Šachovnici. Liam Neeson
byl obsazen do pozice britského šéfa MiB a Emma Thompson se vrací jako Agentka O. Dost se těšíme!

Tři blízcí neznámí

PÁ 20.00 DOKUMENTÁRNÍ, USA / VB, 2018, 96 MINUT, S TITULKY, 100 KČ

Film, jenž v Americe způsobil senzaci. Ovlivňuje nás spíše prostředí, nebo geny? K této otázce se film
vyjadřuje s překvapivou lehkostí a naléhavostí zároveň. Z filmového festivalu Sundance si odnesl podivně nazvanou cenu, která je však dost trefná „Zvláštní cena poroty pro dokumentární film za osobitý
styl vyprávění“. Ano, tento dokument je jedinečný právě především opravdu za osobitý styl vyprávění.
Velmi stručně, nechceme nic prozradit: v roce 1961 se narodila jednovaječná trojčata, která byla dána
k adopci. Každé z dětí skončilo jinde a až ve věku 19 let se bratrům podařilo shledat. A co se dělo potom? Vyplatí se vám opravdu nic dopředu nezjišťovat, pouze uvedeme, že pak nesledujeme jen neobvyklý
rodinný příběh, nýbrž jsme svědky rozplétání dosti tajemného klubka událostí, jež k této situaci vedly.

SO 21.30 ANIMOVANÁ KOMEDIE, USA, 2019, 86 MINUT, ČESKÉ ZNĚNÍ, 110 / 130 KČ

Pamatujete na první díl? Víme z něho, co naše zvířata dělají, když nejsme doma. Jestli vás to krapet vykolejilo, tak se připravte na další překvapení. V pokračování zjistíme, jak se naši vícenozí miláčci vyrovnávají
s velkými emocemi. K Maxovi a Katie se totiž nejdřív nastěhoval ten chlap, pak Katie začala nějak hodně
tloustnout, na nějaký čas odjela, a když se vrátila, přivezla s sebou malé řvoucí bezbranné mimino. A jelikož
bylo naprosto bezbranné a neschopné, začal ho Max na každém kroku chránit. Z ustavičných starostí si
vytvořil nervový tik, na který veterinář Maxovi naordinoval pobyt na venkově. Veliká chyba! Pobyt v přírodě
znamená pro každé městské zvíře doslova peklo, tvořené nepřátelskými venkovany (nejhorší jsou krocani!)

NE 21.30 KOMEDIE, VB, 2019, 112 MINUT, S TITULKY, 120 KČ

Scenárista legendárních komedií Láska Nebeská nebo Bridget Jones, Richard Curtis a oscarový
režisér Danny Boyle (Trainspotting, Milionář z chatrče, aj.) spojili síly a natočili originální a hravou
komedii o muzice a lásce. Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale na Ringa, Paula, George,
Johna a jejich písničky pamatuje jeden jediný člověk na světě, neúspěšný muzikant, který toho hodlá
pořádně využít. Hlavní role Lily James a Himesch Patel. All you need is love and love is all you need.

Připravujeme

Tenkrát v Hollywoodu, Mrtví neumírají, Lví král, Avengers: Endgame, Teroristka, Bohemian Rhapsody, Ženy v běhu, Uzly
a pomeranče, Anabelle 3, Spider-Man: Daleko od domova, Zelená kniha, Dětská hra, Srážka s láskou, Rychle a zběsile:
Hobs a Shaw, Toy Story 4: Příběh hraček, Hodinářův učeň, Angry Birds ve filmu 2, It: Chapter 2, Willy a kouzelná planeta aj.
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