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Prvok, Šampón,
Tečka a Karel
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Croodsovi: Nový věk
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Deníček moderního
fotra

ČT 21.00 | 130 KČ | KOMEDIE | ČR | 2021 | 118 MIN
Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi
středního věku plněním odvážných úkolů. Prvním z nich je svléci se
na veřejnosti do naha na několik minut. Schválně, zkuste si to, jestli
nejste s*áč. My v kině bohužel zjistili, že zatím jsme, ale makáme na
tom! V hlavních rolích David Švehlík, Hynek Čermák, Martin Hofmann,
Martin Pechlát. Filmovou píseň Romana Holého nazpívala jiná
boží čtyřka: Dan Bárta, Vojtěch Dyk, Matěj Ruppert a Vladimir 518.
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Houšťák

PÁ 17.00 | 250 / 290 KČ
Sto zvířat na pódiu Letního kina Houštka! O úvod se postarají
Spolková kapela Space Club a Vasilův Rubáš, o after party D-live,
kteří zaplaví Houštku drum´n´bass. Festival pokračuje 14.8. před
Slunečními Lázněmi, kde bude probíhat, kromě celodenní hudební
produkce, soutěž Game of Skate, Fingerboard Deathmatch
a Houšťácký Slalom. Pro ty z vás, kteří ďáblovu prkénku ještě nepřišli
na chuť, bude připravena graffiti stěna, workshopy, výstavy i divadlo.

Deníček moderního
fotra

SO 21.00 | 130 KČ | KOMEDIE | ČR | 2021 | 101 MIN
Stejnojmenná kniha vznikla na základě úspěšného blogu, který
spisovatel Dominik Landsman založil s příchodem prvního dítěte. Ve
filmové verzi se v hlavních rolích představí Tereza Ramba a Jiří Mádl,
který ve své nové roli otce zjišťuje, že pojem „otcovská dovolená“
je nejspíš míněn jako hodně krutý sarkasmus. Dále hrají: Lukáš
Hejlík, Pavla Tomicová, Ondřej Malý, Lucie Benešová, Roman Zach.
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Sebevražedný oddíl II

NE 20.45 | 130 KČ | SCI-FI | USA | 2021 | 115 MIN | TIT
Parta nejdegenerovanějších delikventů světa DC, kteří umírají touhou
zachránit svět před hlavním záporákem Starrem, mimozemštanem
s dobyvatelskými choutkami. “Elitní” jednotka pod přísným
dozorem Amandy Waller, která drží prst na detonátoru výbušného čipu
v jejich hlavách. Hrají: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel
Kinnaman. Třešničkou na dortu je fakt, že film natočil James Gunn,
který režíroval všechny Strážce Galaxie u konkurenčního Marvelu.

Deníček moderního
fotra

PÁ 20.45 | 130 KČ | KOMEDIE | ČR | 2021 | 101 MIN
Ve filmové verzi knihy Dominika Landsmana se v hlavních
rolích představí Tereza Ramba a Jiří Mádl, který ve své nové
roli otce zjišťuje, že pojem „mateřská (otcovská) dovolená“ je
nejspíš míněn jako hodně krutý sarkasmus. Dále hrají: Lukáš
Hejlík, Pavla Tomicová, Ondřej Malý, Lucie Benešová, Roman Zach.
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Prvok, Šampón,
Tečka a Karel
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Shoky & Morthy:
Poslední velká akce

18

Prvok, Šampón,
Tečka a Karel

ÚT 20.45 | 130 KČ
SCI-FI KOMEDIE | USA | 2021 | 115 MIN | CZ
Ryan Reynolds hraje úředníka. Nijak vyjímečného úředníka. Vlastně
docela nudného, obyčejného, bankovního úředníka, který najednou
zjistí, že je ve skutečnosti jen postavou ve videohře. A tak se
rozhodne stát hrdinou, který přepíše vlastní příběh. V prostředí, kde
neexistují žádná omezení, žádná pravidla a kde je vše dovoleno,
musí zachránit svět dřív, než bude zničen. Kdo by si to nepřál zažít!

ST 20.45 | 130 KČ | KOMEDIE | ČR | 2021 | 118 MIN
V hlavních rolích David Švehlík, Hynek Čermák, Martin Hofmann,
Martin Pechlát. Filmovou píseň Romana Holého nazpívala jiná
boží čtyřka: Dan Bárta, Vojtěch Dyk, Matěj Ruppert a Vladimir 518.

NE 20.30 | 130 KČ | KOMEDIE | ČR | 2021 | 118 MINUT
Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi středního
věku plněním odvážných úkolů. Prvním z nich bude svléknout se na
veřejnosti do naha. Hlavní role: David Švehlík, Hynek Čermák, Martin
Hofmann, Martin Pechlát. Filmovou píseň Romana Holého nazpívala
jiná boží čtyřka: Dan Bárta, Vojtěch Dyk, Matěj Ruppert a Vladimir 518.

PO 20.30 | 120 KČ | KOMEDIE | ČR | 2021 | 103 MIN

Andy Fehu natočil internetovou Pěstírnu, která se, podle našeho názoru,
povedla. Hrdiny jeho nového filmu, který se dostal na velké plátno, jsou dva
youtoubeři, jejichž kariéra se nevyvíjí úplně podle jejich představ, a tak se
rozhodnou udělat něco velkého. Něco, o čem by se hodně mluvilo. Jenomže
se jim to malinko vymkne z ruky. Hlavní role Štěpán Kozub a Jakub Štáfek.

Ve filmové verzi knihy Dominika Landsmana v hlavních rolích hrají
Tereza Ramba a Jiří Mádl, který ve své nové roli otce zjišťuje, že pojem
„otcovská dovolená“ je nejspíš míněn jako hodně krutý sarkasmus.
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Tlapková patrola ve
filmu

SO 20.30 | 110 / 130 KČ | USA | 2021 | 88 MIN | CZ
Tlapková patrola patří k největším fenoménům současnosti a tak
bylo jen otázkou času, než se tahle odvážná štěňata vydají do kina za
svým dosud největším dobrodružstvím. Asi nejslavnější, ale rozhodně
nejroztomilejší záchranáři zažijí pořádnou jízdu, připraveni kdykoliv
vyrazit i na tu nejnebezpečnější misi a zachránit i to, co se na první pohled
zachránit nedá. Ostatně co jiného byste mohli od Patroly čekat.

PO 20.45 | 130 KČ | KOMEDIE | ČR | 2021 | 101 MIN

Free Guy

ČT 20.45 | 110 / 130 KČ | KOMEDIE | USA | 2021 | 95 MIN
Croodsovi, na tehdejší pravěké poměry tak trochu vývojově
zaostalá rodina, zjistí, že hrdinové doby kamenné to fakt nemají
jednoduché. Nestačí, že jim na každém kroku hrozí sežrání od
hladových potvor. Oni navíc musejí potkat rodinu, která je lepší, než
ta jejich. Lepšíkovi. Už jejich příjmení napovídá, že jsou na trochu
jiné civilizační úrovni a z historie víme, že když na sebe narazí
různě vyspělé civilizace, nevyhnutelně to mezi nimi začne skřípat.
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Večírek
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Prvok, Šampón,
Tečka a Karel

ÚT 20.30 | 130 KČ | KOMEDIE | ČR | 2021 | 90 MIN

Režijní prvotina Michala Suchánka se může pyšnit silným hereckým
obsazením: Jiří Langmajer, Tatiana Dyková, Karel Roden, Nela Boudová,
Marián Čekovský, Marek Taclík či Miroslav Vladyka. Večírek bývalých
spolužáků by se pravděpodobně nesl v duchu nostalgických vzpomínek,
kdyby se nestalo, že jeden z nich už na setkání nikdy nedorazí. Účastníci večírku se za ním tedy společně vydávají autobusem. Během cesty se
ukáže, že mluvit o skutečných pocitech je mnohem složitější, než se zdá.

ST 20.30 | 130 KČ | KOMEDIE | ČR | 2021 | 118 MIN
Film podle knihy Patrika Hartla. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi středního věku plněním odvážných
úkolů. Prvním z nich bude svléknout se na veřejnosti do naha.

Prodej vstupenek 60 min. před začátkem projekcí. Denně je od 16h. v areálu otevřen kiosek.
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