Neveklov – srpen 2019
pátek 02.08. od 20:00
PAVAROTTI
VB/USA - 114 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 120 Kč
Do kin přichází rozmáchlý i intimní pohled na život, práci a osobu operní legendy Luciana Pavarottiho. Z chudého italského chlapce se
stala mezinárodní hvězda. V dokumentu se nachází i soukromé videozáznamy od jeho přátel, rodiny, z nichž většina dosud nespatřila
světlo světa.

PÁTEK 09.08. – 21:00 - LETNÍ KINO – ŽENY V BĚHU
neveklovský park – vstupné dobrovolné – občerstvené zajištěno
pátek 16.08. od 17:30
TLAPKOVÁ PATROLA
USA – 70 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 80 Kč
Požárník Marshall, technik Rubble, policista Chase, mechanik Rocky, vodní záchranář Zuma a letecká záchranářka Skye. To je známý
tlapkový tým, který má vždy správný směr a vždy najde řešení i v těch nejzapeklitějších situacích.
pátek 16.08. od 20:00
TENKRÁT V HOLLYWOODU
USA – 161 minut – mládeži nepřípustné do 15 let – jednotné vstupné 130Kč
Quentin Tarantino opět boduje! Televizní herec Leonardo DiCaprio a jeho dlouholetý přítel Brad Pitt se rozhodnou prosadit u filmu
na konci zlaté éry Hollywoodu – v roce 1969 v Los Angeles.

PÁTEK 23.08. – NEDĚLE 25.08.
VEČERNÍ MARATÓN DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ Z FESTIVALU
„JEDEN SVĚT“
ZCELA ZDARMA!!!
pátek 30.08. od 17:30
HODINÁŘŮV UČEŇ
ČR/Slovensko – 102 min - mládeži přístupný – jednotné vstupné 110 Kč
Hodinářův učeň se vydává do světa najít bájné hodinky, které umí varovat před smrtí. Nikdo neví, jestli hodinky vůbec existují, ale
pokud je učeň nepřinese, nemůže si vzít za ženu hodinářovu dceru Lauru. Láska k ní ho žene vpřed, v patách má dvě sudičky, které mu
pomáhají, ale také jednu, která škodí.
pátek 30.08. od 20:00
PŘES PRSTY
ČR – 101 min - mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 130 Kč
Nejnovější česká komedie se odehrává (nejen) na volejbalových hřištích. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou
skvělé spoluhráčky. Vše se ale trochu zkomplikuje, když Pavla chce s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) co nejdříve otěhotnět. Linda to
nechápe. Zvlášť když se jim podařila kvalifikace na mistrovství Evropy. Všechno ale nakonec zamotá svérázný správce hřiště Jíra (Jiří
Langmajer). Režie a scénář: Petr Kolečko, známý hlavně díky seriálu Most!

Pokladna otevřena 30 minut před promítáním.

Změna programu vyhrazena.

Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

Rezervace na tel. 732 808 633

