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ST 20:05 | 130 KČ

Kdo knihu četl, zůstala v něm navždy. Václav Marhoul film natáčel 11 let.
Putování devítiletého “nabarveného ptáčete” bezútěšnou, chladnou a ponurou
krajinou, kde každé zastavení přináší smrt, zkázu, zmar, bolest a strašlivá
ponížení. Není to pro každého, ale všichni bychom to měli vidět. A že to nakonec
není Kosińského přesná autobiografie, jak tvrdil? To je snad jedině dobře.

Panství Downton 122 minut
Stejnojmenný film podle seriálu završuje často neuvěřitelné osudy příslušníků
starobylého rodu Crawleyů a jejich služebnictva. O co v kostce jde? Na návštěvu
má přijet královská honorace. Režisér Michael Engler slibuje, že diváci se
mohou těšit na vše, co mají na Panství Downton rádi. „Intriky, romance,

úchvatná výprava – to všechno tu je, jen jsme to posunuli o úroveň výš”.

ČT 19:00 | 130 KČ

Ad Astra 123 minut

PÁ 20:00 | 120 KČ

James Gray režíruje zajímavé věci, ale nikdo ho nezná. Tento film by ho
mohl, nebo přesněji měl, dostat do diváckého povědomí a to nejen kvůli pozornosti, kterou přitáhne hlavní hrdina, kterého hraje Brad Pitt. Ten
se vydá na cestu vesmírem a pokusí se zjistit, kam zmizel jeho otec,
který se před dvaceti lety pokusil odhalit tajemství mimozemského
života. Dále uvidíme Tommy Lee Jonese nebo Donalda Sutherlanda.

SO 15:00| 100 / 120 KČ

Národní třída 146 minut

Román pro pokročilé

Protože nám všichni o víkendu utečete na slavnosti do Houštky, zajistili jsme
vám předpremiéru filmu nejen o chlapském přátelství. Jeho hrdinou je Vandam: rváč, kolem kterého jsou problémy, ale jeho kamarádi z hospody ho
považují za hrdinu. Když zjistí, že servírka, do které je zakoukaný má problémy, rozhodne se jí pomoci, ale malinko se mu to vymkne z rukou. Hrají:
Hynek Čermák. Jan Cina, Jiří Langmajer, Václav Neužil a Kateřina Janečková.

SO 17:00 | 130 KČ

Ad Astra

SO 20:00 | 130 KČ
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NE 10:00 | 110 / 130 KČ
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NE 15:00 | 110 KČ
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Krvavá nevěsta 96 minut
Tuto černočernou komedii s neobvyklou zápletkou, precizně dávkovaným humorem, skvěle napsanými a grandiózním finále musíme reprízovat, protože to
sami chceme ještě jednou vidět. Grace (Samara Veawing) se provdá do bohaté,
podivínské rodiny, která ctí letitou a velice zvláštní svatební tradici: každý
nový člen si musí zahrát náhodně vylosovanou hru. Tu však nemusí přežít.

ST 20:00 | 140 KČ

ČT 20:00 | 120 KČ

PÁ 20:00 | 120 KČ

SO 20:00 | 120 KČ

NE 10:00 | 120 KČ

PÁ 21:00 | ZDARMA | V LETNÍM KINĚ HOUŠTKA

SO 14:00 | ZDARMA | V LETNÍM KINĚ HOUŠTKA

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

Deštivý den v New Yorku

92 minut

Woody Allen točí každý rok film. Kvantita by ale neměla jít na úkor kvality
a upřímně.. poslední roky to nebylo nic moc. Tento film je jiný a to nejen
proto, že námět nosí v hlavě už 15 let. Uvidíme příběh o třech mladých
lidech a humorně problematickém milostném trojúhelníku. Nejlepší zpráva
nakonec je obsazení Timothée Chalameta – o tom jesště hodně uslyšíme.
Dále hrají Elle Fanning, Jude Law, Selena Gomez nebo Liev Schreiber.

Jiří Suchý: Lehce s životem se prát
Málokdo si uvědomuje, jak ojedinělou stopu zanechává Jiří Suchý v kulturním
a společenském životě české společnosti (a nejenom české). Během šedesáti
let uvedl 97 her, napsal texty k 1 400 písním a hudbu k 500 písním a také
obohatil český jazyk jako takový. O Suchém bylo už pár filmů natočeno, ale
nikdy nebyly tak dobře hodnoceny, jako právě tento dokument od režisérky
Olgy Sommerové, která se kromě profesního života zaměřila více na umělcův
osobní život. Film byl uveden v premiéře na MFFKV, kde vyhrál Diváckou cenu.
PŘIPRAVUJEME: Národní svatováclavská pouť 2019 v Houštce, Nabavené
ptáče, Panství Downtown, Národní třída, Playmobil ve filmu, Ad Astra,
Zlatokopky, Rambo: Poslední krev, Román pro pokročilé a mnoho dalších.
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