Neveklov – prosinec 2018
KAŽDÝ TÝDEN POHÁDKA PRO DĚTI !!!
pátek 07.12. od 17:30
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
ČR - 60 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 100 Kč
Jak si naši dva kutilové poradí se sněhovou nadílkou, vánoční výzdobou nebo s výrobou nového stroje na sníh? Jak asi bude probíhat
výroba horké sauny? Jak oslaví Silvestra? Nejoblíbenější „šikulové“ znovu v akci!
pátek 07.12. od 20:00
DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
ČR – 90 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 120 Kč
Příběhy populárního doktora Martina s tváří Miroslava Donutila vyvrcholí největším případem jeho kariéry – v beskydských lesích se
nalezne lidská kostra. Do řešení případu se vrhnul i strážmistr Topinka. Výborná česká krimikomedie.
pátek 14.12. od 17:30
ČERTÍ BRKO
ČR/Slovensko - 99 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 100Kč
Pohádka o krásné Markétce, čertu Bonifácovi, úplatných radních a jednom šejdíři. V městečku Pytlov žijí obyčejní lidé, jejichž hříchy v
pekle spravedlivě zapisuje kouzelné Čertí brko. Co se ale stane, když jednoho dne brko přestane fungovat?
pátek 14.12. od 20:00
NA STOJÁKA V KINĚ
ČR – 90 minut – nevhodný mládeži do 12 let – jednotné vstupné 120 Kč
Parta známých komiků připravila jeden jediný a neopakovatelný speciální a úplně nejvíc unikátní večer nabitý humorem. Představí se
oblíbení stand up komici Iva Pazderková, Lukáš Pavlásek, Karel Hynek, Richard Nedvěd, Ester Kočičková a další.
sobota 15.12. od 20:00
BOHEMIAN RHAPSODY
VB/USA – 134 min - mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 120 Kč
Pro velký úspěch opakujeme životopisné drama rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho. Snímek
mapuje jejich raketový vzestup a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce 1985.
pátek 21.12. od 17:30
MARY POPPINS SE VRACÍ
USA – mládeži přístupný – jednotné vstupné 110Kč
V rodině Banksových v Třešňové ulici se opět objeví tajemná chůva Mary Poppins. Za pomoci veselého lampáře a svých kouzelných
schopností pomůže rodině nalézt ztracenou radost a štěstí.
pátek 21.12. od 20:00
ZLODĚJI
Japonsko – 121 minut – mládeži nevhodný do 15 let – jednotné vstupné 80 Kč
Osamu si přivydělává kradením v obchodech. Do rutiny krádeží zasáhne holčička, která si osaměle hraje v mrazu. Osamu si dítě vezme,
protože vzít si dítě, které rodiče zanedbávají, není zločin… Film je citlivým a rafinovaným dramatem o bezpodmínečné lásce a
důstojnosti chudých. Vítězný film na IFF v Cannes, hodnocení csfd.cz 85 % !!!
pátek 28.12. od 17:30
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V ZEMI ZRCADEL
Rusko – 80 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 100Kč
Mocný král Harald chce zničit magii na celém světě, a tak uvězní všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Jediným, kdo zajatce může
osvobodit a udržet pohádková kouzla v našem světě, je odvážná Gerda a její kamarádi.
pátek 28.12. od 20:00
UTOP SE, NEBO PLAV
Francie – 122 minut – mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 120 Kč
Depresivní Bertrand trpící krizí středního věku odpoví na inzerát, který hledá nového člena do družstva mužských akvabel. Netuší, že
v amatérském družstvu najde nejen přátele, ale i novou chuť do života. Francouzské komedie jsou prostě výborné!

Pokladna otevřena 30 minut před promítáním

Změna programu vyhrazena
Těšíme se na vaši návštěvu!!!

Rezervace na tel. 732 808 633

