Neveklov – duben 2018
pátek 06.04. od 20:00
ZTRATILI JSME STALINA
VB/Francie/Belgie - 106 minut – mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 120 Kč
Velký vůdce padl. Přímo na koberec. Jmenuje se Stalin. Nad jeho mrtvolou začíná tragikomický boj o
nástupnictví. Soudruzi se pomalu zbavují letitého strachu a začíná ta pravá podívaná. Jestli se vám to nezdá
jako dostatečně důvtipná zápletka, tak věřte, že tento film ve své tragičnosti a schopnosti utahovat si
z velkých věcí je vtipný velmi. V Rusku tento film zakázali.
sobota 07.04. od 20:00
PLANETA ČESKO
ČR – 81 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 80 Kč
Expedice do tuzemské přírody odhaluje dobrodružné příběhy zvířat a rostlin, které se každodenně odehrávají
kolem nás. Obraz s autorským komentářem zachycuje skutečnou divokou přírodu i průběh natáčení.
pátek 13.04. od 17:30
SHERLOCK KOUMES
USA/VB – 90 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 100 Kč
Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová
ozdoba nějaké zahrádky a nejde vám tím pádem o kejhák. Naštěstí se po okolí potuluje jistý detektiv
Sherlock Koumes, který tuto záhadu začne řešit.
pátek 13.04. od 20:00
PEPA
ČR - 90 minut – nevhodný mládeži do 12 let – jednotné vstupné 120 Kč
Pepa je 50letý úředník, dost podpantoflák, který nemá respekt ani u ženy, ani u dcery. Pepa ví, že musí
„něco“ změnit. Sledujeme tak sled více či méně marných a tragikomických pokusů Pepy, hrdiny outsidera, o
to začít svůj život konečně žít. Hrají Michal Suchánek, Petra Špalková, Filip Blažek, Jakub Kohák,
Alice Bendová, Marek Vašut a další
pátek 20.04. od 20:00
HASTRMAN
ČR – 100 minut – nevhodný mládeži do 12 let – jednotné vstupné 120 Kč
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska k venkovské dívce
Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Z počátku 19. století se děj na moment přesune do
současnosti, kde příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny končí.
sobota 21.04. od 20:00
FAKJŮ PANE UČITELI 3
Německo – 120 minut – nevhodný mládeži do 12 let – jednotné vstupné 130Kč
Zeki Müller, samozvaný učitel, byl vždy zastáncem drsných a nezvyklých metod. Přiměřené násilí na žácích
mu nebylo cizí. Ať už po nich střílel, nasazoval jim pouta nebo je dokonce nutil se ve škole něco naučit.
Potřetí a naposledy přichází nekorektní komedie, ve které jde tentokrát opravdu do tuhého – protlačí Zeki
všechny žáky k maturitě?
pátek 27.04. od 17:30
V HUSÍ KŮŽI
USA/Čína – 88 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 100 Kč
Být V husí kůži je těžká pohoda, především pro housera v nejlepších letech. A právě jeden takový houser má
zvláštní úkol – postarat se o dvě malé kachničky a pomoci jim z bryndy, kterou sám tak trochu způsobil…
pátek 27.04. od 20:00
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
ČR – 90 min - mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 130 Kč
Marie, typická městská singl, jede na svatbu své sestry Karolíny. V rodné vesnici potkává dávnou lásku,
Jiřího. Hned je jim jasné, že jejich city nejsou minulostí. Jenže celá věc má jeden velký háček – Jiří je
snoubencem její sestry! Hrají Anna Polívková, Jakub Gottwald, Ester Geislerová, Eva Holubová a další
Pokladna otevřena 30 minut před promítáním. Změna programu vyhrazena. Rezervace na tel. 732 808 633.

