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Elvis životopisný / hudební | 157 minut
V titulní roli Elvise uvidíme Austina Butlera, kterého jsme viděli v zombie
parodii Mrtví neumírají nebo v Tarantinově Tenkrát v Hollywoodu.
Společnost mu dělá Tom Hanks jako Presleyho vypráskaný manažer
plukovník Tom Parker nebo Olivia DeJonge jako Priscilla Presley.

Top Gun: Maverick
ST 21:30 | 140 KČ | TITULKY

akční drama | 131 minut
NČekají vás jedny z nejlepších akčních leteckých scén, které kdy
byly natočeny, naprosto strhující vizuál a správný poměr nostalgie
a moderní doby. Hlavním borcem je tu samozřejmě Maverick a je to
asi jeden z Cruisových nejlepších výkonů. Dvojka vysoce převyšuje
svého předchůdce z 80.let a vlastně to je úplně jiný typ filmu.

ČT 21:30 | 140 KČ

Prezidentka romantická komedie | 97 minut

Thor: Láska jako hrom

22 Elvis
23 Prezidentka
24 Top Gun: Maverick
Rakeťák
25
26 Jurský svět: Nadvláda
Elvis
27
Vyšehrad: Fylm
28
29 Jurský svět: Nadvláda
30 Mimoni: Padouch přichází
01 Prezidentka
02 Mimoni: Padouch přichází
03 Top Gun: Maverick
04 Elvis
Rakeťák
05
06 Thor: Láska jako hrom
PÁ 21:30 | 140 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

SO 21:30 | 120 / 140 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

NE 21:30 | 140 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

Kateřina (Aňa Geislerová) má za sebou rok v úřadu prezidentky, kde je
zahlcena prací a každý den je pro ni nabitý k prasknutí. Jednoho večera
se v převleku vydává “do ulic”, aby si trochu odpočinula od neustálé
pozornosti veřejnosti a potkává sochaře Petra (Ondřej Vetchy)... ano, do
kterého se zamiluje. Má právo na lásku, když zastupuje úřad nejvyšší?

Jurský svět: Nadvláda dobrodružný | 147 minut
Vekolepá tečka za Jurským parkem a Jurským světem hledá odpověď
na otázku, zda bychom mezi dinosaury přežili i my. Nepřežili. Colin
Trevorrow, režisér prvního dílu, pod bedlivým dozorem produkujícího
Stevena Spileberga, natočil sen každého fanouška pravěkých
ještěrů. Hrají: Chris Pratt, Sam Neil, Laura Dern nebo Jeff Goldblum.

PO 21:30 | 140 KČ | TITULKY

Rakeťák animované dobrodružství | 105 minut

ST 21:30 | 140 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

V roce 1995 získal Andy hračku Buzze Rakeťáka ze svého oblíbeného
filmu.... tohle je ten film a Pixar je zpět na vrcholu. Buzz je zkušený člen
Vesmírného sboru a posádka jeho lodi se vrací ze své mise. Přibližně
4,2 milionu světelných let od Země je senzor upozorní na přítomnost
blízké nezmapované planety a rozhodnou se, že ji prozkoumají.

ČT 21:30 | 120 / 140 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

Mimoni 2: Padouch přichází | 90 minut

ÚT 21:30 | 120 KČ

PÁ 21:30 | 140 KČ

V neutuchající touze najít toho největšího padoucha všech dob,
aby mu mohli věrně sloužit, narazí Mimoni na malého nosatého
černovlasého chlapce, který vyrůstá jen se svou německou matkou.
Jmenuje se Gru a aniž to tuší, tohle setkání mu zásadně změní život.

SO 21:30 | 120 / 140 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

Vyšehrad: Fylm komedie | 105 minut

NE 21:30 | 140 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

Od chvíle, kdy jsme Laviho viděli naposledy (tehdy, když „prodal”
zápas, zapomněl na to a dal krásný gól), uběhl více, než rok. Lavi je
pořád stejný genius i dylina a právě díky tomu pořád všechny baví.
Hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, Šárka Vaculíková.

PO 21:30 | 140 KČ | TITULKY

Thor: Láska jako hrom fantasy | 119 minut

ÚT 21:30 | 120 / 140 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

Thor už není se svou ex-přítelkyní Jane asi 8let, 7 měsíců a 6 dní, ale kdo
by to počítal. K jeho překvapení zjišťuje, že Jane ovládá Mjolnir stejně
jako mocný Thor. Společně se vydávají na vesmírné dobrodružství,
aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dříve než bude pozdě.

ST 21:30 | 140 KČ | PŘEDPREMIÉRA | TITULKY

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