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Ubal a zmiz 90 minut
Každej dokonalej plán se může podělat. Bláznivá noční jízda, v níž jde o velké
peníze, podivný kšeft s balíkem trávy i o sekání malíčků. Film se odehrává v
průběhu jednoho dne a noci v jednom městě. Tři kamarádi si přivydělávají
pěstováním a prodejem kvalitní trávy a dostanou nabídku, která se neodmítá:
prodat kompletní úrodu za jednu noc. Jenže když uzavřou obchod s
nebezpečným Bulharem a jeho pravou rukou, zjistí, že jim někdo vykradl
pěstírnu. Mají pár hodin na to, aby zachránili nejen kšeft roku, ale taky
vlastní malíčky. Hrají: Matouš Ruml, Marek Lambora, Martin Hoffman aj.
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Prvok, Šampón, Tečka a Karel 118 minut
Film podle stejnojmenné knihy Patrika Hartla o čtyřech kamarádech,
kteří vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi středního věku:
prozatím plněním odvážných úkolů. Prvním z nich bude svléknout se na
veřejnosti do naha. V hlavních rolích David Švehlík, Hynek Čermák,
Martin Hofmann a Martin Pechlát. Filmovou píseň Romana Holého nazpívala
jiná boží čtyřka: Dan Bárta, Vojtěch Dyk, Matěj Ruppert a Vladimir 518.

Expedice: Džungle 127 minut
Tak trochu v duchu Indiana Jonese, tak trochu nesmrtelná Honba za
diamantem. Vydejte se na napínavou plavbu po Amazonce s mazaným
kapitánem Frankem Wolffem a neohroženou archeoložkou, doktorkou Lily
Houghton. Lily pátrá, v podmanivé kráse bujného deštného pralesa, po
prastarém stromě s léčivou mocí tak nevídanou, že by mohla změnit
budoucnost světové medicíny. Hlavní role Dwayne Johnson a Emily Blunt.

Sebevražedný oddíl 132 minut
Parta nejdegenerovanějších delikventů světa DC, kteří umírají touhou
zachránit svět před hlavním záporákem Starrem, mimozemskou formou
života s dobyvatelskými choutkami. Bloodsport, Peacemaker, King Shark,
Captain Boomerang a Harley Quinn: všichni pod přísným dozorem Amandy
Waller, která drží prst na detonátoru výbušného čipu v hlavách všech členů
této jednotky. Hrají: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman aj.

Chyby 99 minut
Scénárista a režisér Jan Prušinovský natočil vztahovou romanci o lidech, kteří
nejsou ani dobří, ani špatní. Zkrátka, jak název napovídá, udělali
v určitých momentech svého života chyby a minulosti se, zpravidla,
nedá utéct. Nečekejte jeho Most, Okresní přebor ani Kobry a užovky,
ke kterým má ale film nejblíže. Záměrně obsadil neznámé herce a natočil komorní, nejednoznačný, ale přímočarý příběh, anabázi jedné letní
romance na maloměstě. Hlavní role: Pavla Gajdošíková a Jan Jankovský.
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Shoky & Morthy: Poslední velká akce 100 minut

NE 21:00 | 130 KČ

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.
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Jan Werich: Když už jednou člověk je...105 minut

ÚT 21:00 | 130 KČ

ST 21:00 | 120 KČ

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

Film mapuje klíčové okamžiky jeho života, vznik Osvobozeného divadla,
jeho boj proti fašismu, dramatický útěk před nacisty, působení v USA,
rozčarování po návratu do Československa, přináší málo známá fakta o
jeho napínavém útěku do Rakouska nebo o jeho druhé emigraci do USA.
Po definitivním návratu domů Werich odmítl spolupracovat s husákovským
režimem, zmizel z televizních obrazovek, nesměl hrát ani psát. Pro
národ se tak stal symbolem vzdoru a nesouhlasu s okupací sovětskými
vojsky. Přesto byl obklopen přáteli, které sledovala a evidovala StB.
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