Neveklov – únor 2019
PÁTEK 1. 2. KINO NEHRAJE
sobota 02.02. od 20:00
ŽENY V BĚHU
ČR - 93 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 130 Kč
Věra (Zlata Adamovská) je pevně rozhodnuta splnit poslední přání svého zesnulého manžela – zaběhnout maraton. Hodlá do toho zapojit
i své tři dcery – Terezu Kostkovou, Veroniku Kubařovou a Jenovéfu Bokovou, které se do toho ale moc nehrnou. Výborná česká
komedie! Dále hrají Ondřej Vetchý, Vladimír Polívka, Martin Hofmann, David Kraus, Petr Vondráček a další.
pátek 08.02. od 17:30
RAUBÍŘ RALF A INTERNET
USA - 113 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 100 Kč
Známý videoherní záporák Ralf a jeho kamarádka Vanilopka musí podstoupit riskantní dobrodružství, aby našli náhradní část do
Vanilopčiny videohry. Setkávají se s webovými občany „Webčany“. Vydejte se s hrdiny na cestu po světové počítačové síti!
pátek 08.02. od 20:00
FAVORITKA
Irsko/VB/USA – 119 minut – mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 120 Kč
Britská královna Anna má svoji oporu v Lady Sarah. Je prostě její favoritkou. Na zámek ale přijíždí ctižádostivá Abigail. Její přízeň u
královny rychle stoupá a pozice Lady Sarah začíná být silně ohrožena. A to nemůže zůstat bez odplaty. Film získal obrovské množství
domácích i zahraničních ocenění!!
pátek 15.02. od 20:00
LÉTO S GENTLEMANEM
ČR – 98 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 130 Kč
Manželství Anny (Aleny Antalové) a Igora Bareše sklouzlo do stereotypu. Léto si Anna zpříjemňuje s kamarádkami v okolí hradu
Kamýk. Jednoho dne se tam objeví Artur (Jaromír Hanzlík) – šaramantní gentleman. Mezi Annou a Arturem přeskočí jiskra a romantická
komedie může začít! Dále hrají Miroslav Šimůnek, Ivana Chýlková, Dana Batulková a další.
sobota 16.02. od 20:00
NEDOTKNUTELNÍ
USA – 125 min - mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 120 Kč
Komedie s dramatickou zápletkou je zpět! Tentokrát v americké verzi, a to velice povedené! Komedie o tom, že ani od krku po prsty u
nohou nepohyblivý člověk odkázaný na pomoc druhých, nemusí ztratit smysl života. Nejméně pravděpodobné spojení melancholického
multimilionáře a extrovertního recidivisty na člověka působí velice humorně a z filmu je trhák!
pátek 22.02. od 17:30
LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
USA/Indie – 90 min - mládeži přístupný – jednotné vstupné 110 Kč
Naše oblíbené medvědy tentokrát ohrožuje chamtivá korporace, která začala těžit led z jejich domova. O osudu drahocenného ledu, na
kterém všichni žijí, rozhodne jedno velkolepé hokejové utkání. Sob do brány, lumíci do obrany, tuleňové na křídla a medvěd do útoku!!
pátek 22.02. od 20:00
NA STŘEŠE
ČR – 97 min - mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 110 Kč
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu. Mohou však
dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa? Komedie Jiřího Mádla.
Pokladna otevřena 30 minut před promítáním

Změna programu vyhrazena
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

Rezervace na tel. 732 808 633

