Neveklov – říjen 2018
pátek 05.10. od 20:00
TURNÉ
Srbsko/Bosna a Hercegovina - 103 minut – mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 80 Kč
Herci bělehradského divadla mají nesnadný úkol – kulturně povznést srbské vojáky těsně za frontovou linií. Ti jsou ale nevděčným
publikem a představení končí fiaskem. Zhýčkaní herci se rozhodnou utéci, ale cesta domů se pro ně najednou stává bojem o přežití.
Zachránit je mohou pouze jejich herecké schopnosti. I balkánské komedie mohou být výborné!
pátek 12.10. od 17:30
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
USA - 96 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 100Kč
Animovaný dobrodružný film pro diváky všech věkových kategorií. Je opakem legendy o yetim, protože v tomto filmu mladý bystrý yeti
Migo objevuje svět pidinožek = lidí. Veselý příběh o přátelství, odvaze a radosti z objevování nových věcí.
pátek 12.10. od 20:00
TOMAN
ČR/Slovensko – 145 minut – mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 120 Kč
Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana (Jiří Macháček), šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně
ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka s obrovskou mocí a zásadním úkolem – sehnat peníze, které
komunistům vyhrají volby. Režisér Ondřej Trojan přináší na plátno co nejvěrnější dobovou rekonstrukci skutečných událostí opírající se
o nezvratná archivní a očitá svědectví.
pátek 19.10. od 20:00
ZRODILA SE HVĚZDA
USA – 136 min – nevhodný mládeži do 12 let – jednotné vstupné 110 Kč
Hvězda country Jack Maine objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally a přiměje ji k vystupování v záři reflektorů. Ale její raketový
start zastíní jeho vlastní kariéru, což Jack nese stále obtížněji. Hlavní roli v dechberoucím romantickém dramatu hrají Bradley Cooper a
Stefani Germanotta, kterou celý svět zná pod pseudonymem Lady Gaga.
sobota 20.10. od 20:00
TVÁŘ
Polsko – 91 min - mládeži nevhodný do 15 let – jednotné vstupné 80 Kč
Hlavní hrdina Jacek, maloměstský podivín, pracuje na staveništi, kde má vyrůst nejvyšší socha Ježíše na světě. Když jej nečekaně
zmrzačí tragická nehoda, obrátí se k němu oči celé země – Jacek se totiž stane prvním občanem Polka, který podstoupí transplantaci
obličeje. Tvář je nekonvenční bajka o vnitřní síle a lásce, která kloubí realismus s fantazijními prvky a černý humor. Výsledkem je
nekompromisní, ale mimořádně zábavná studie krize identity.
pátek 26.10. od 17:30
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
ČR/Slovensko – mládeži přístupný – jednotné vstupné 120Kč
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník
dvouhlavý dráček Čmoudík. Zajímá vás, kdy draci tančí hip hop, jak slaví Vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto let
nemytý dračí zub a hlavně proč draka bolí hlava? V hlavní roli Karel Gott!
pátek 26.10. od 20:00
NEBEZPEČNÁ LASKAVOST
USA – 117 minut – mládeži nevhodný do 15 let – jednotné vstupné 110 Kč
Stephanie (Anna Kendrick), matka a blogerka, se snaží odhalit pravdu o náhlém zmizení své nejlepší přítelkyně Emily (Blake Lively)
z jejich městečka. Do napínavé hry plné nečekaných zvratů, tajemství, odhalení, černého humoru, vztahů, lásky, zrady, oddanosti, vraždy
a odplaty se zaplete i Emilyn manžel Sean. Nebezpečný koktejl filmů Dívka ve vlaku a Zmizelá vám namíchá režisér Paul Feig.

Pokladna otevřena 30 minut před promítáním

Změna programu vyhrazena
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

Rezervace na tel. 732 808 633

