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Thor: Láska jako hrom 119 minut
Taika Waititi se opět vyhýbá pravé epičnosti a dramatu, aby mohl diváky
umlátit nekonečným proudem vtipů. Thor už není s Jane asi 8let, 7
měsíců a 6 dní, ale kdo by to počítal, a k jeho překvapení zjišťuje, že ovládá mocné kladivo Mjolnir stejně jako on a spolu se vydávají do akce.
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Zachytit Presleyho osobnost se zdálo nemožné. Baz Luhrmann se režie zhostil
po svém a hlubšímu pronikání k samotnému Elvisovi se téměř vyhnul. Nevznikl
ultimátní film o životě a postavě Elvise, nýbrž skvěle dirigovaná postmoderní
pohádka, jež baví a provokuje. Austin Butler náročnou úlohu rockového Krále
bez problémů zvládá a úlisného plukovníka Parkera si Hanks vyloženě užívá.

Top Gun: Maverick 131 minut
Čekají 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 nutno
dodat, že je to asi jeden z Cruisových nejlepších výkonů. Dvojka vysoce
převyšuje svého předchůdce z 80.let a vlastně to je úplně jiný typ filmu.

Velká premiéra

90 minut

Velkou premiéru si film odbyl na KVIFF a teď míří do kin po republice.
Miroslav Krobot obsadil víceméně „své“ herce z Dejvického divadla
a film má rozporuplné hodnocení, neuvést ho, by však znamenalo
nezjistit, na jaké straně je pravda, nebo vkus. Hrají: Klára Melíšková, Pavel Šimčík, Jenovéfa Boková, Iva Janžurová, Iva Pazderková aj.

ÚT 21:15 | 120 / 140 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

Hodně štěstí, pane Veliký

ST 21:15 | 150 KČ

Vyloženě ženských filmů je letos málo, toto je vyjímka, která má navíc
předpoklady stát se diváckým hitem: je srozumitelná, zábavná i dojemná. Konverzační komedie s Emmou Thompson v hlavní roli ukazuje, jak by vypadala aktualizovaná verze Pretty Woman. Bývalá učitelka Nancy a nově také vdova, nikdy neměla orgasmus a rozhodne se
doplnit si v této oblasti vzdělání. Nejdřív ale musí překonat vlastní nejistotu.

100 minut
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DC Liga supermazlíčků 100 minut
Když je Liga spravedlnosti zajata Lexem Luthorem, Supermanův pes Krypto vytvoří tým domácích mazlíčků z útulku, kteří dostali superschopnosti:
ohař jménem Ace, který se stane supersilným a nezničitelným; prase jménem PB, které může dorůst obřích rozměrů; želva jménem Merton, která se
stane superrychlou; a veverka jménem Chip, která získá elektrické schopnosti.

Hádkovi 98 minut

PO 21:00 | 150 KČ | S TITULKY

Jsou rodiny, které se nehádají a pak jsou tu Hádkovi, kteří jsou pravým
opakem. Na ničem se neshodnou a neustále se hádají. Navíc, když ve
vzduchu visí takové téma, jako je dědictví po dědovi. Novou českou
komedii, ve které se v hlavních rolích představí Sandra Nováková, Jakub
Prachař, Jitka Čvančarová a Hynek Čermák, natočil Vojtěch Moravec.

ÚT 21:00 | 130 / 150 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

PŘIPRAVUJEME: Bullet Train, Střídavka, Secret Headquarters, Planeta
Praha, Přání k narozeninám, Jan Koller: Příběh obyčejného kluka a další.

ST 21:00 | 140 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ
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