LETNÍ KINO
HOUŠTKA

4. - 17.8.
2022

Bullet Train

04
Mimoni 2: Padouch přichází
05
Střídavka
06
Bullet Train
07
Planeta Praha
08
09 Top Gun: Maverick
10 Mimoni 2: Padouch přichází
11 Bullet Train
12 Střídavka
13 Houšťák
14 Planeta Praha
15 Bestie
16 Top Gun: Maverick
17 Střídavka
Top Gun: Maverick

ČT 21:00 | 150 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

PÁ 21:00 | 130 / 150 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

SO 21:00 | 150 KČ

Planeta Praha

83 minut

Na vzrušující a dobrodružnou výpravu do městské džungle vás zvou tvůrci
Planety Česko. V hlavních rolích špačci, kosi, sokoli, vodní ptáci,
nutrie, roháči, hrobaříci, netopýři, křečci, mufloni aj. Natáčelo se v
liduprázdné Praze loňského roku a uvidíme díky tomu naprosto unikátní
záběry prázdných ulic plných zvířat. Komentář čte Jiří Macháček.

Střídavka

90 minut

Byli ženatí či vdaní, mají děti, ale nějak jim to nevyšlo. A tak se rozešli a zkusili
to znovu, jenže skloubit starý život s novým, postarat se o děti a budovat nový
vztah bez toho, že by zničili ten starý, to není úplně snadné. V hlavních
rolích Jitka Čvančarová, Martin Hofmann, Eva Holubová, Anna Polívková aj.

Bullet Train

129 minut

Mimořádná linka Praha - Tokio, nastupovat! Film natočil David Leitch,
režisér Deadpoola 2 nebo Johna Wicka, tak asi tušíme, co nás čeká. Brad
Pitt se ocitá v čele party nájemných vrahů, kteří překypují kreativitou,
jak se vzájemně připravit o život a vyrovnat tak nevyřízené účty.
To vše během non-stop rychlé jízdy Bullet Train napříč Japonskem.

NE 21:00 | 150 KČ | S TITULKY

PO 21:00 | 150 KČ

ÚT 21:00 | 150 KČ | S TITULKY

ST 21:00 | 130 / 150 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

ČT 21:00 | 150 KČ | S TITULKY

PÁ 21:00 | 150 KČ

SO 13:00 | MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL

Bestie 93 minut
Vyvézt své dcery na Safari vypadá na první pohled jako báječný nápad a
zároveň náplast na nedávnou smrt jejich matky. Snadno se ale může stát, že
to bude poslední nápad, který Idris Elba bude v životě mít. Stačí zkřížit cestu
naštvanému lvu, který si po bolestivém střetu s pytláky vzal do hlavy, že člověk
je jeho největší nepřítel, a Nate a jeho dcery to brzy poznají na vlastní kůži.

Top Gun: Maverick 131 minut
Hlavním borcem, vedle neskutečných akčních leteckých scén, je tu
samozřejmě Pete “Maverick” Mitchell a už to tvrdí mladí, staří, tencí,
tlustí, že je to nejlepší z Cruisových filmů vůbec. Dvojka vysoce převyšuje
svého předchůdce z 80.let, ale vlastně je to úplně jiný, lepší film.

Mimoni 2: Padouch přichází 90 minut
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

NE 20:45 | 150 KČ

PO 20:45 | 150 KČ | S TITULKY

Houšťák Multižánrový festival
V rámci festivalu, ve kterém se prolínají témata / skate / hudba / umění /
proběhne promítání série skateboardingových videí. BigBang Boomer, 2021, 29
minut; Social Distancing video, 2021, 27 minut; Good Ilness, 2006, 41 minut.

ÚT 20:45 | 150 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

ST 20:45 | 150 KČ

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