Neveklov – duben 2019
pátek 05.04. od 20:00
TERORISTKA
ČR - 95 minut – mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 130 Kč
Hlavní hrdinkou černé komedie je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi, která se svérázně rozhodne postavit arogantnímu strůjci zla
(Martinu Hofmannovi) – zavraždit ho. Vražda je složitá jak morálně, tak i prakticky – cenné rady ohledně zbraní apod. jí dává její
bývalý žák, momentálně v podmínce, Pavel Liška.
pátek 12.04. od 17:30
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
ČR - 72 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 100 Kč
Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táboráku vzpomínají na dobrodružství, které zažili v minulém roce. Každý z hrdinů vypráví příběh,
který považuje za nejlepší. Pinďa podnikne horolezecký výlet, Myšpulín pátrá po Vlkodlakovi, Bobík cestuje do vesmíru a Fifinka
navštíví malé čertíky. Čí příběh bude nejkrásnější?
pátek 12.04. od 20:00
ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO
Island – 97 minut – mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 100 Kč
Muž havaruje s letadlem uprostřed ledové pustiny a doufá, že se dočká záchrany. Jednoho dne se objeví vrtulník, silná bouře však
zapříčiní pilotovu smrt a muž pochopí, že má jen dvě možnosti: zůstat v havarovaném vraku a připravovat se na jistou smrt, nebo se
vydat na stovky dlouho pouť s nejistým koncem...
pátek 19.04. od 20:00
VĚRNÍ NEVĚRNÍ
Francie – 75 min – mládeži nevhodný do 15 let – jednotné vstupné 80 Kč
Ábelovi se zhroutí svět poté, co ho opustí láska Marianne, která mu oznámí, že čeká dítě s jiným mužem. O deset let později se k němu
vrací, ale přináší s sebou také šokující tajemství. Drama o lásce, smutku, žárlivosti i nevěře. Je pozoruhodné, jak Francouzi umí takové
drama natočit s takovou lehkostí...
pátek 26.04. od 17:30
AVENGERS: ENDGAME
USA – 104 min – mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 130 Kč
Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny
k tomu, aby ve strhujícím finále 22 filmů studia Marvel zvaném Avengers: Endgame sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.
pátek 26.04. od 20:00
LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA
USA – 93 min – mládeži nevhodný do 15 let – jednotné vstupné 120 Kč
La Llorona. Plačící žena. Děsivý přízrak. Když ještě žila, utopila v záchvatu vzteku své děti. Po svém hrůzném činu ronila slzy bolesti a
sama se vrhla do vody. Nyní, tomu, kdo v noci zaslechne její nářek, není pomoci. La Llorona se plíží a loví děti v zoufalé snaze nahradit
ty své. Během staletí její nenasytnost roste a před ničím se nezastaví. Americký horor.

Pokladna otevřena 30 minut před promítáním

Změna programu vyhrazena
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

Rezervace na tel. 732 808 633

