Neveklov – srpen 2018
pátek 03.08. od 20:00
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
ČR - 92 minut – mládeži nevhodný do 15 let – jednotné vstupné 120 Kč
Drama/Komedie nám přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno láhve dostali na samotné dno života. Pod dohledem přísné
primářky a v pevném režimu společně poznávají, jak lehké bylo opojnému alkoholu propadnout a jak je naopak těžká cesta ze závislosti
ven. Jediná šance je nahradit alkohol něčím jiným. Co takhle uběhnout maratón? V hlavních rolích David Švehlík, Jaroslav Dušek a
další.
pátek 10.08. od 17:30
ÚŽASŇÁKOVI 2
USA - 118 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 100Kč
Oblíbená rodina superhrdinů se vrací! Opět se setkáme s Helen, Bobem i malým Jack-Jackem, jehož superschopnosti překvapí i jeho
rodiče. Ti musí zvládnout domácnost, pubertu dětí, školní docházku a ještě zachránit svět, protože se objeví nový nepřítel s geniálním
plánem. Ne nadarmo jsou však Úžasní!
pátek 10.08. od 20:00
CHATA NA PRODEJ
ČR – 77 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 120 Kč
Rodiče Ivana Chýlková a David Vávra se rozhodnou prodat starou rodinnou chatu. Těsně před prodejem si ale matka usmyslí, že se tu
ještě všichni musí naposledy setkat. Začíná víkend, na který nikdo z nich nezapomene! Dále hrají Jan Kačer, Jana Synková, Tereza
Voříšková a další.
pátek 17.08. od 20:00
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
USA – 114 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 120Kč
Je to přesně deset let, co muzikál Mamma mia! zboural kina po celém světě. V pokračování nás čekají rovnou dva příběhy. První se
odehrává v době, kdy Donna teprve potkává tři mladíky a pak odcestuje na řecký ostrov. Druhý příběh se odehrává deset let po událostech
prvního dílu. Oba příběhy opět propojují hity nejslavnější švédské skupiny ABBA.

PÁTEK 24.08. – NEDĚLE 26.08.
VEČERNÍ MARATÓN DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ Z FESTIVALU
„JEDEN SVĚT“
ZCELA ZDARMA!!!
podrobnější informace na samostatném plakátu
pátek 31.08. od 17:30
ANT-MAN A WASP
USA – 118 min - mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 100 Kč
Filmový svět studia Marvel se rozrůstá o novou kapitolu superhrdinů, kteří se umějí zmenšovat. Hope van Dyneová a dr. Hank Pym se
objeví s naléhavou misí. Scott Lang musí obléci zmenšovací oblek, naučit se bojovat po boku Wasp a pomoci jí odhalit tajemství
z minulosti.
pátek 31.08. od 20:00
DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
ČR/Slovensko – 108 min - mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 120 Kč
Vojtěch Dyk se zabývá vývojem tzv. „inteligentního domu“, do jehož funkčního prototypu se s manželkou Gabrielou Marcinkovou
nastěhuje. Dům je ovládaný pouze hlasem, je celý ze skla a kamene uprostřed nádherné přírody. To, co se ze začátku jevilo jako pohádka,
se však pomalu ale jistě mění v noční můru. Výborný psychologický thriller.

Pokladna otevřena 30 minut před promítáním

Změna programu vyhrazena
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

Rezervace na tel. 732 808 633

