Neveklov – leden 2019
pátek 04.01. od 20:00
AQUAMAN
USA – 143 minut – mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 120 Kč
Příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho (Jason Momoa), napůl člověka, napůl
obyvatele bájné Atlantidy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě nejen o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, zda-li
je hoden stát se tím, pro co byl zrozen… králem.

pátek 11.01. od 17:30
BUMBLEBEE
USA - 113 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 120 Kč
Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám dostane od majitele autoservisu, kam chodí pomáhat, omláceného žlutého Brouka. Není to
ledajaký Brouk, ale Transformer Bumblebee, který se v zapadlém kalifornském městečku ukrýval před světem.

pátek 11.01. od 20:00
SVÁTKY KLIDU A MÍRU
Dánsko – 101 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 80 Kč
Hořká komedie o tom, že rodina je největší požehnání... i prokletí. Katrine se vždy děsí vánočních svátků. Znamená to vařit pro 13 členů
rodiny, přežít napjatou atmosféru mezi aktéry a postarat se o sestru, která právě vyšla z protialkoholní léčebny.

pátek 18.01. od 20:00
CENA ZA ŠTĚSTÍ
ČR – 92 minut – mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 120 Kč
Film ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se ji znovu najít. Vztah, láska, moc, útěk a vlastní děti
mohou přinášet naději a radost, ale mnohem častěji pykají za naše chyby. Propletenec hrdinů – rodičů – které můžeme potkat každý den,
se nakonec spojí v jeden velký příběh života. Hrají Ivana Chýlková, Vanda Hybnerová, Tomáš Hanák, Pavel Řezníček a další.

pátek 25.01. od 17:30
PSÍ DOMOV
USA – 92 min - mládeži přístupný – jednotné vstupné 110 Kč
Když si Lucas adoptoval Bellu, byla ještě malé štěně. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se 600 km od domova. Láska k páníčkovi je
však silnější než nepřízeň osudu a Bella se rozhodne najít cestu domů. Cestou jí čeká mnoho nástrah a dobrodružství!

pátek 25.01. od 20:00
AMATÉŘI
Švédsko – 102 min - mládeži nevhodný do 15 let – jednotné vstupné 80 Kč
Ospalé švédské městečko Lafors nutně potřebuje nakopnout. Postarat se o to má řetězec Superbilly. Aby město nemecký diskont
přesvědčilo k investici, rozhodne se pořídit nabubřelé reklamní video, které vyzdvihne jeho klady. Proti se ale postaví dvě dívky.
Vyzbrojené mobily a selfie tyčemi se rozhodnou dát hlas těm, kteří se do oficiální verze vyprávění o Laforsu nehodí.

Pokladna otevřena 30 minut před promítáním

Změna programu vyhrazena

Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

Rezervace na tel. 732 808 633

