Neveklov – červenec 2018
pátek 06.07. od 20:00
LÁSKA BEZ BARIÉR
Francie/Belgie - 107 minut – mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 110 Kč
Jocelyn je typický lovec žen. Používá základní postupy: vytahuje se, přetvařuje se a především lže. Repertoár svůdnických postupů
rozšíří o nový trik – posadí se na invalidní vozík a hned potká Julii, která se o něj chce starat. Ta ho představí své sestře Florence,
která je také na vozíku, ovšem doopravdy. Stane se nečekané – Jocelyn se do ní beznadějně zamiluje. Jak ale teď z takové šlamastiky
ven? Krásná romantická komedie.
sobota 07.07. od 20:00
MÁŠ JI!
USA – 93 minut – mládeži nevhodný do 15 let – jednotné vstupné 80Kč
Každý rok se parta soupeřivých přátel pustí do měsíc trvající hry na babu. Letos se hra koná ve stejném termínu, jako svatba jediného
dosud neporaženého hráče, což by z něj mělo konečně udělat snadný terč. Ale on dobře ví, co se blíží…a je připraven! Bláznivá
komedie.
pátek 13.07. od 17:30
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
USA - 87 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 130Kč
A je tu něco, na co snad všechny děti už dlouho čekají! Oblíbená rodinka strašidel se vrací! Tentokrát se vydají na výletní parník, kde
si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Vše se ale zkomplikuje, když se Drákula zamiluje do záhadné kapitánky lodi
Eriky. Netuší, že jeho nová láska je ve skutečnosti potomkem legendárního lovce upírů!
pátek 13.07. od 20:00
DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
USA – 110 minut – nevhodný mládeži do 12 let – jednotné vstupné 80 Kč
Komedie volně navazující na legendární sérii Dannyho parťáci. Debbie a její tým mají smělý plán loupeže, kterou se chystají provést
na velkolepé kostýmní gala přehlídce celebrit v newyorském Metropolitním muzeu. Hvězdné obsazení – Sandra Bullock, Cate
Blanchett, Anne Hathaway, Rihhana, Dakota Fanning, Kim Karadishan, Matt Damon, Anna Wintour, Maria Šarapovová,
Serena Wiliiams a další
pátek 20.07. od 20:00
JSEM BOŽSKÁ
USA – 110 minut – nevhodný mládeži do 12 let – jednotné vstupné 110Kč
Renne je běžná žena s lehkou nadváhou a nízkým sebevědomím. Při jedné z jízd ve fitku, kde na rotopedu marně stíhá nižší váhu,
spadne a praští se do hlavy. Když se probere, zjistí, že kouzla přeci jen existují. Stala se z ní neodolatelná krasavice a také se tak
začíná chovat. Flirtuje se šéfem, nebojí se soutěže krásy v plavkách a zamilovat se…Má to však jeden háček – ve skutečnosti se nic
nezměnilo, špíčky jsou stále na svém místě…
sobota 21.07. od 20:00
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
Dánsko – 85 minut – mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 80 Kč
Bývalý policista, kterému byla přidělena služba na tísňové lince, odpoví na volání unesené ženy. Když je hovor náhle přerušen, začíná
pátrat na vlastní pěst. Zločin, který odkrývá, je však mnohem větší, než se na začátku mohlo zdát. Film experimentuje s lidskou
představivostí a diváka neskutečně vtáhne do děje.
pátek 27.07. od 17:30
PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Německo/Lucembursko/Dánsko – 90 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 100Kč
Na dohled planety Země krouží obrovský křižník plný mimozemšťanů všemožných tvarů, velikostí a se zcela nahodilým počtem očí,
uší nebo rukou. Tři ufonští kamarádi si na křižníku naladí vysílání teleshoppingu a okamžitě se zamilují do nejlepší masážní matrace,
samozřejmě za bezkonkurenčně nejlepší cenu. Rozhodnou se, že ji musí mít! Jsou to ale ťulpasové, dělají blbosti a místo hladkého
přistání ztroskotají…
pátek 27.07. od 20:00
MANŽEL NA ZKOUŠKU
USA – 110 min - mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 100 Kč
Kdo by nemiloval krásnou romantickou komedii Přes palubu z roku 1987, s bohatou Goldie Hawn a chudým truhlářem Kurtem
Russellem v hlavní roli? Vše začíná snahou o pomstu a končí láskou…V komedii Manžel na zkoušku se role obrátí – rozmazlený
bohatý playboy John Hannah odmítne zaplatit uklízečce Anně Faris. Po pádu z jachty ztrácí John paměť a Anna vymyslí ďábelský
plán, jak se pomstít – přijde si pro něj do nemocnice jako jeho zákonitá manželka a udělá z něj najednou těžce pracujícího muže a otce
3 dětí. A jak to všechno asi tak dopadne, když se jedná o romantickou komedii???
Pokladna otevřena 30 minut před promítáním

Změna programu vyhrazena
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

Rezervace na tel. 732 808 633

