Neveklov – červen 2019
pátek 07.06. od 20:00
DADDY COOL
Francie - 97 minut – mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 120 Kč
Adrien je flákač, bez ambicí a bez pořádné práce. Přítelkyně ho vykopne z bytu, protože už by chtěla dítě, ale nejde mít dítě s dítětem.
Adrien se jí pokusí dokázat, že je dospělý a zodpovědný tím nejneuvěřitelnějším způsobem – založí si soukromé jesle. Jak ale děti
přebalit, uspat, nakrmit a hlavně udržet na živu? Francouzská komedie.
pátek 14.06. od 17:30
TvMiniUni: ZLODĚJ OTÁZEK
ČR - 80 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 100 Kč
Kombinace herců a svérázných loutek, rodinný film plný života. Ve velkém stylu zakončuje seriál TvMiniUni, který na D:čku České
televize běží už pět let a má na kontě téměř 150 epizod. Na plátně se objeví i Pavel Liška, Bára Poláková nebo Miroslav Krobot.
pátek 14.06. od 20:00
BOLEST A SLÁVA
Španělsko – 93 minut – mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 100 Kč
Salvator je slavný režisér, který najednou není schopen tvořit. Jestli chce dál žít, musí najít příčinu. Vzpomíná na své dětství, svou první
lásku a na bolest, kterou mu přinesl rozchod. Psaní pro něj bylo únikem od bolesti a utrpění. Slavný režisér Pedro Almodóvar obsadil
do hlavních rolí své oblíbené herce Antonia Banderase a Penélope Cruz.
pátek 21.06. od 20:00
ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
USA – 108 minut – mládeži nevhodný do 15 let – jednotné vstupné 120 Kč
Příběh jednoho z nejznámějších a nejmilovanějších sériových vrahů historie, Teda Bundyho. Vypravěčem je jeho přítelkyně, která s ním
v době vražd žila a o jeho hrůzné činnosti neměla ani potuchy. Vraždil krutým způsobem, přesto se během procesu stal miláčkem mnoha
žen a dívek. Proč? Dozvíte se v tomto životopisném dramatu.
pátek 28.06. od 17:30
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
USA – 86 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 110 Kč
Veterinář Maxovi naordinoval pobyt na venkově! Pobyt v přírodě znamená pro každé městské zvíře doslova peklo, tvořené
nepřátelskými venkovany (zejména krocany). Max, jeho psí láska Brigitte a bílý králíček Snížek se ale statečně postaví všem svým
vlastním strachům a obavám.
pátek 28.06. od 20:00
RODIČE NA TAHU
USA – 97 minut – mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 120 Kč
Alec Baldwin a Salma Hayek tvoří manželský pár střední třídy. Mají dům, krásné auto a dceru na univerzitě. Nečekaně se však ze dne
na den octnou na mizině. Při lahvičce vína vymýšlí, jak udržet dceru na škole. A hlavně nikdo se nic nesmí dozvědět! Realizují šílené
plány, které však nemohou dobře dopadnout. Komedie.

Pokladna otevřena 30 minut před promítáním

Změna programu vyhrazena

Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

Rezervace na tel. 732 808 633

