Neveklov – září 2019
pátek 06.09. od 20:00
KRVAVÁ NEVĚSTA
USA - 96 minut – nepřístupné mládeži do 15 let – jednotné vstupné 120 Kč
Mladá nevěsta se provdá do bohaté, podivínské rodiny, která ctí letitou svatební tradici – hru na schovávanou. Hledá se nevěsta a
svatebčané se chopí všech smrtelných zbraní. Není divu, že nevěsta se začne bránit, svatební noc tak bude krvavá a dlouhá a je možné, že
na jejím konci nezbudou žádní živí svatebčané. Hororová komedie.
pátek 13.09. od 17:30
ANGRY BIRDS VE FILMU 2
USA - 97 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 100 Kč
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři opět v akci! Objeví se nový nepřítel, který chce zničit Ptačí i Prasečí ostrov. Supertým
bývalých zapřísáhlých nepřátel se vydává na misi, aby ostrovy zachránili.
pátek 13.09. od 20:00
NABARVENÉ PTÁČE
ČR/Slovensko/Ukrajina – 169 minut – nevhodný mládeži do 15 let – jednotné vstupné 140 Kč
Dramatický příběh zaobírající se bezprostředním vztahem mezi hrůzou a krutostí na jedné straně a nevinností a láskou na straně druhé. Je
to první a nejslavnější román jednoho z nejvýznamnějších a nejvýraznějších světových spisovatelů Jerzyho Kosinského.
pátek 20.09. od 20:00
ROMÁN PRO POKROČILÉ
ČR – 99 min – nepřístupný mládeži do 18 let – jednotné vstupné 130 Kč
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku a
sebevědomí? Nejnovější česká komedie. Hrají Marek Vašut, Miroslav Etzler, Jitka Čvančarová, Berenika Kohoutová, Vanda
Hybneroví, Vincent Navrátil a další.
pátek 27.09. od 17:30
PRINC KRASOŇ
Kanada – 85 min - mládeži přístupný – jednotné vstupné 100 Kč
Co má společného Sněhurka, Šípková Růženka či Popelka? Všechny jsou zamilované do Prince Krasoně. Pohádka od tvůrců Shreka přináší
vtipný příběh pro celou rodinu o odvážných a správných rozhodnutích či pravé lásce.
pátek 27.09. od 20:00
AD ASTRA
USA/Brazílie – 129 min - mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 130 Kč
Vesmírný inženýr McBride cestuje na okraj sluneční soustavy ve stopách svého otce, který se před dvaceti lety vydal na jednosměrnou
cestu k Neptunu hledat známky mimozemské civilizace. McBride by chtěl otce najít a pochopit, proč mise selhala. Cestou začíná odhalovat
tajemství, které ohrožuje přežití naší planety. Hvězdné obsazení: Brad Pitt, Liv Tyler, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland a další.

Pokladna otevřena 30 minut před promítáním

Změna programu vyhrazena

Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

Rezervace na tel. 732 808 633

