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V zajetí démonů 3: Na ďáblův příkaz
ČT 21:30 | 130 KČ | TITULKY

PÁ 21:30 | 110 / 130 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

SO 21:30 | 130 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

NE 21:30 | 130 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

PO 21:15 | 130 KČ

ÚT 21:15 | 130 KČ | TITULKY

ST 21:15 | 130 KČ

ČT 21:15 | 130 KČ

PÁ 21:15 | 130 KČ

SO 21:15 | 110 / 130 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

NE 21:15 | 130 KČ | TITULKY

PO 21:15 | 120 KČ | TITULKY

ÚT 21:15 | 130 KČ

ST 21:15 | 110 / 130 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

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

Raya a drak 114 minut
Vizuálně strhující podívaná a asi nejlepší animák, který letos uvidíme.
Příběh protkaný asijskou mytologií, vypráví o světe Kumandry,
kde žili v harmonii lidé s draky. Kdykoli je zákeřné nestvůry Druuni
ohrožovaly, draci se pro záchranu lidí obětovali. O 500 let později,
jsou tato monstra zpět a Raya se vydává na dlouhou cestu, aby vystopovala
posledního draka a zlověstná monstra jednou provždy zastavila.

Zabijákova žena a bodyguard 99 minut
Zabiják a bodyguard z r. 2017 byla vtipná akční komedie s Ryanem Reynoldsem
a Samuelem L. Jacksonem a klukům to spolu klapalo víc, než... no prostě fakt
klapalo. Klíčovou roli v nové misi plné hrozivých i slovních přestřelek sehraje
(spolu s původním obsazením) Salma Hayek coby zabijákova žena, která je v
akci i zábavě ještě zdatnějším zločincem než její manžel. Společným nepřítelem
celé trojice se stane pomstychtivý šílenec, kterého hraje Antonio Banderas.

Space Jam: Nový začátek 115 minut
Globální hvězda, LeBron James z LA Lakers, v ikonické roli, kterou
si kdysi zahrál Michael Jordan. Ani tentokrát samozřejmě nebude
chybět Bugs Bunny a na kus řeči se staví Batman, Joker, Mad Max i Pennywise.
LeBron James se ocitne, společně se svým synem, uvězněný ve
virtuálním prostoru, odkud vede cesta ven skrze vyhrocené
sportovní utkání. Pilířem vyprávění má být ale především vztah otce a syna.

Chyby 99 minut
Jan Prušinovský natočil film o lidech, kteří nejsou ani dobří, ani
špatní. Všichni totiž děláme během svého života chyby a před minulostí
se zpravidla neschováme. Nečekejte Prušinovského 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 jednom maloměstě.

Čas 95 minut
Už od Šestého smyslu máme před každým filmem M. Night Shyamalana
velká očekávání. Jeho nejnovější Old vypráví o rodině, která na tropické dovolené navštíví odlehlou pláž. Tam se začnou dít dost divné věci s plynutím času
a největší noční můra mnohých se stane realitou: dospělost a stáří přichází
v horizontu hodin. Osazenstvo pláže tak musí přijít na to, jak podivné kletbě
uniknout a hlavně najít smysl zdánlivě nevysvětlitelného. Dost se těšíme.

Croodsovi: Nový věk 95 minut
Nejslavnější pravěká rodina se vrací! Croodsovi, na tehdejší 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. A skřípe to tak, že je to slyšet na míle daleko.

Rozhněvaný muž 118 minut
Předloni jsme se bavili jeho Gentlemany, teď nám úsměv ztuhne,
ale akce zůstane. Guy Ritchie napsal a natočil zatím jeho
nejtemnější a nejdrsnější krimi s Jasonem Stathamem. Disciplinovaně se
oprostil od jeho typické cool fasády, nasadil seriózní kabát,
inspiroval se klasikami v žánru, ale zároveň filmu nechal svůj
podpis.
Záhadný muž přezdívaný „H“ se vydává na cestu
pomsty a vykoupení. Dále hrají: Josh Hartnett nebo Scott Eastwood.
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