Neveklov – březen 2018
pátek 02.03. od 20:00
NOČNÍ HRA
USA - 100 minut – mládeži nevhodný do 15 let – jednotné vstupné 80 Kč
J. Bateman a R. McAdams pravidelně pořádají herní večery. Jasonův bratr zorganizuje párty se záhadnou
vraždou, včetně falešných lupičů a federálních agentů. Co je ale součástí hry a co už ne? Akční komedie.
sobota 03.03. od 20:00
JÁ, TONYA
USA – 119 minut – nevhodný mládeži do 15 let – jednotné vstupné 110 Kč
Černočerná komedie přináší divoký a stěží uvěřitelný příběh jedné z nejlepších krasobruslařek světa Tonyy
Harding. Všichni si ji ale budou navždy pamatovat ve spojení s útokem na její soupeřku Nancy Kerrigan.
pátek 09.03. od 17:30
VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
Německo/Austrálie – 85 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 80 Kč
V Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokončili letní sklizeň a z Buzztropolis přijel vysoký hodnostář
s důležitým vzkazem pro královnu. Obdrží její úl už konečně pozvánku na Velké medové hry?
pátek 09.03. od 20:00
PREZIDENT BLANÍK
ČR - 95 minut – nevhodný mládeži do 15 let – jednotné vstupné 100 Kč
Hlavní hrdina Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu, v kampani slíbil například máslo a lithium
do každé rodiny nebo korupci dostupnou pro všechny a sehnal i sto tisíc podpisů. Kandidaturu sice nakonec
nepodal, přesto pokračuje ve snaze zachránit českou zemi. Ve filmu vystupují i skuteční kandidáti na Hrad.
pátek 16.03. od 20:00
TÁTOVA VOLHA
ČR – 90 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 130 Kč
Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Náhodou zjistí, že manžel měl nemanželského syna. Dcera
Tereza (Tatiana Vilhelmová) se k přízraku nevlastního bratra upne. Společně se svou matkou se vydávají
veteránem volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek. Další z úspěšných komedií Jiřího Vejdělka.
sobota 17.03. od 20:00
PŘÁNÍ SMRTI
USA – 103 minut – nevhodný mládeži do 15 let – jednotné vstupné 120 Kč
Paul (Bruce Willis) má krásnou rodinu a je úspěšný chirurg. Jednoho dne se všechno změní – jeho manželka
je zavražděna. Policie krčí rameny, a tak Paul vezme zákon do vlastních rukou a ozbrojený vyráží do ulic…
pátek 23.03. od 20:00
TLUMOČNÍK
Slovensko/ČR/Rakousko – 113 minut – mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 110 Kč
Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří páni, kteří cestují napříč Slovenskem, aby poznali
pravdu o vlastní minulosti. Díky poznání života toho druhého, začínají chápat vlastní činy a přehodnocují i
svou identitu. V hlavních rolích Jiří Menzel a Peter Simonischek.
pátek 30.03. od 17:30
KRÁLÍČEK PETR
USA – 89 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 100 Kč
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel se
však o svůj životní prostor dělit nemíní – a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka mezi
majitelem a obyvateli zahrady.
pátek 30.03. od 20:00
DEJ MI SVÉ JMÉNO
USA/Itálie/Francie/Brazílie – 132 min - mládeži nevhodný do 15 let – jednotné vstupné 120 Kč
Rodiče 17letého Elieho pozvou do své italské vily na léto hosta – 24letého studenta Olivera. Elie zpočátku
není nadšený, ale postupně začne mezi nimi vznikat něco mnohem hlubšího než jen přátelství…
Pokladna otevřena 30 minut před promítáním. Změna programu vyhrazena. Rezervace na tel. 732 808 633.

