Neveklov – červen 2018
pátek 01.06. od 20:00
TVÁŘ VODY
USA - 123 minut – mládeži nevhodný do 15 let – jednotné vstupné 90 Kč
Netradiční fantasy romance mezi němou uklízečkou laboratoře a podivuhodným obojživelným monstrem
nalezeným v Amazonii, který je v laboratoři zkoumán. Film oceněný 4 Oscary!!!
pátek 08.06. od 17:30
PAT A MAT ZNOVU V AKCI
ČR – 75 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 100 Kč
Pat a Mat se přestěhovali do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy. Jak si poradí s rojem včel,
opravou elektrické sekačky, ucpaným odpadem, bojem s krtkem nebo stavbou nové skalky?
pátek 08.06. od 20:00
DÁMSKÝ KLUB
USA - 103 minut – nevhodný mládeži do 12 let – jednotné vstupné 110 Kč
Čtveřici kamarádek pojí kromě přátelství společná záliba v knihách. Jednoho dne se ponoří do lechtivě
erotického románu Padesát odstínů šedi. Vášnivý a živočišný svět pana Graye doslova obrátí jejich unavené
životy vzhůru nohama. V dámách se opět naplno rozhoří touha po romantice a dobrodružství. V hlavních
rolích Diane Keaton, Jane Fonda a další.
pátek 15.06. od 20:00
TICHÉ MÍSTO
USA – 90 minut – nevhodný mládeži do 12 let – jednotné vstupné 110 Kč
Vybrali si k životu tiché místo. Až moc tiché. Jediný hlasitější zvuk se stává spouštěčem pro
nepředstavitelný teror, který už čtyřčlenná rodina nechce zažít. Hluk v těchto končinách může znamenat
rozsudek smrti. Herec John Krasinski režíruje sebe sama a svou manželku Emily Blunt.
sobota 16.06. od 20:00
DEADPOOL 2
USA – 119 minut – nevhodný mládeži do 15 let – jednotné vstupné 120 Kč
Deadpool je chlapík mnoha tváří, byť by ta jeho pravá, skrytá pod maskou, je pěkně hnusná. Ale za to
nemůže. Což ovšem neplatí o jeho hodně černém smyslu pro humor a netradičním přístupu
k superhrdinským pravidlům fair play. Pokračování akční komedie s Ryanem Reynoldsem v hlavní roli.
pátek 22.06. od 20:00
ESCOBAR
Španělsko/Bulharsko – 123 minut – mládeži nevhodný do 15 let – jednotné vstupné 120 Kč
Escobar, brutální zločinec,vrah, narkobaron a vládce kokainového impéria, ve své době jeden z nejbohatších
lidí planety. A jeden z nejnebezpečnějších. Jeho druhou tváří je ochránce chudých, milující otec, manžel
a pozorný milenec. V hlavních rolích životopisného dramatu Javier Bardem a Penélope Cruz.
pátek 29.06. od 17:30
JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA
Německo – 110 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 100 Kč
Tito tři nerozluční kamarádi se vydávají na cestu do Mandaly. Tam je císař požádá o pomoc při záchraně
jeho dcery, princezny Li Si. Stopy ztracené princezny je vedou přes moře a hory až do bájného dračího
města Žalmánie.
pátek 29.06. od 20:00
GHOST STORIES
VB – 98 min - mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 100 Kč
Profesor Goodman na duchy opravdu nevěří. Postupně se setkává se třemi vyděšenými lidmi, aby jim
racionálně vysvětlil, že duchové neexistují. Postupně je ale vtažen do odhalování dlouho pohřbeného
tajemství, které převrátí jeho dosavadní život a změní všechno, co si dosud myslel.
Pokladna otevřena 30 minut před promítáním. Změna programu vyhrazena. Rezervace na tel. 732 808 633

