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Hodinářův učeň

ČT 20:45 | 110 / 130 KČ

PÁ 20:45 | 130 KČ

SO 20:45 | 110 / 130 KČ

NE 20:45 | 110 KČ

PO 20:30 | 130 KČ

ÚT 20:30 | 110 / 130 KČ

ST 20:30 | VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

ČT 20:30 | 110 KČ

PÁ 20:30 | 110 / 130 KČ

SO 20:30 | 130 KČ

NE 20:30 | 120 KČ

PO 20:15 | 110 KČ

ÚT 20:15 | 130 / 150 KČ

ST 20:15 | 130 KČ

Prodej vstupenek 60 min. před začátkem v Letním kině Stará Boleslav, Houštka.

Hodinářův učeň 102 minut
Pohádka o lásce, hamižnosti, lidské malosti, ale také o šikovnosti a odvaze
hodinářského učně Urbana, který je na cestě za hodinkami, jež dokáží varovat před Smrtí. A jak už to v pohádkách bývá, ti chudí díky svému dobrému
srdci a šikovnosti překonávají mnohé nástrahy a jak se dobře ví, každá
voda nakonec steče dolů a Laura se dostane Urbanovi za ženu. Hrají: Václav Neužil, Jaroslav Plesl, Jana Plodková, Viktor Preiss, Miroslav Krobot aj.

Tenkrát v Hollywoodu 162 minut
Nejočekávanější film roku 2019 od Quentina Tarantina je právě v kinech.
Brutální, zábavné, napínavé, provokativní, černohumorné, neuvěřitelně
zneklidňující, mistrovské dílo, skvělá mozaika postav a příběhů, překvapivé,
šílené a dojemné finále... Všechny tyto přívlastky měl film už před prvním
uvedením v Cannes, kde mu pak ve stoje 10 minut tleskali ... nezbývá, než
si udělat názor vlastní, protože toto bychom, z našeho pohledu, v kině neměli
promeškat. Hrají: Leondardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino,
Kurt Russell, Tim Roth, Luke Perry, Michael Madsen, Timothy Olyphant aj.

Toy Story 4: Příběh hraček 100 minut
Čtvrtý příběh o světě ožívajících hraček nám přináší zábavnou a milou podívanou nejenom pro děti - velká vlna nostalgie totiž zaplaví zejména generaci,
která s předchozími třemi snímky vyrůstala a je také vidět, že tvůrci na to z
velké části cílili. Ti nejlepší animátoři jsou v Pixaru a i tentokrát se překonali a
vytvořili opravdu realistické prostředí. Od úvodní scény v dešti, která působí,
jako by se mohla klidně odehrávat ve skutečném světě, až po animovanou
kočku, která prostě musí být živá. V tomto ohledu opravdu není co vytýkat.

Forman vs. Forman

78 minut

Ve spolupráci s KineDok.net zveme všechny milovníky Miloše Formana a Heleny
Třeštíkové na unikátní letní promítání. Dokument, který nepůjde do běžné kino
distribuce, je koláží často neviděných soukromých i oficiálních archivů, autobiografického vzpomínání a dosud nezveřejněných záběrů na českého režiséra,
který svým dílem nezvykle oslovil jak evropské publikum, tak se etabloval jako
režisér „velkého“ filmového průmyslu v Americe, kde získal dva Oscary®.

Krvavá nevěsta / Ready or Not 96 minut
Hvězdy jako Andie MacDowell nebo Adam Brody se nechaly zlákat do hororové
komedie s neobvyklou zápletkou. Lépe mu však sedí slovenská mutace překladu
Nevěsta na zabití, protože právě novomanželce jde o svatební noci o život. Samara Weaving (Tři billboardy kousek za Ebbingem) v roli Grace se provdá do bohaté
a krapet podivínské rodiny, která ctí letitou a velice zvláštní svatební tradici:
každý nový člen si musí zahrát náhodně vylosovanou hru. Tu však nemusí přežít.

Přes prsty PŘEDPREMIÉRA | 101 minut
Dosud platilo, že Petr Kolečko je, asi bez debat, současným nejúspěšnějším
domácím scénáristou. Napsal divácky oblíbené věci s hojně citovanými
hláškami jako Okresní přebor, Most, Lajna, Čtvrtá hvězda, Nevinné lži,
Padesátka, Trpaslík nebo Masaryk. Teď si svůj film napsal i zrežíroval. Příběh
je o lásce (na Kolečka zatím nezvyklé) a točí se okolo dvou hrdinek, které hrají
plážový voleyball a povedlo se jim kvalifikovat na Mistrovství Evropy. Problém
ale nastane, když mladší hráčka Pavla chce otěhotnět a starší Linda by raději
bojovala o titul. A to je jen první z mnoha komplikací. Hrají: Petra Hřebíčková,
Jiří Langmajer, Denisa Nesvačilová, Vojtěch Dyk nebo Jakub Prachař.
PŘIPRAVUJEME: Andry Birds ve filmu 2, Nabavené ptáče, To: Kapitola
2, Panství Downtown, Národní třída, Playmobil ve filmu, Ad Astra,
Zlatokopky, Rambo: Poslední krev, Román pro pokročilé a mnoho dalších.
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