Neveklov – září 2018
pátek 07.09. od 20:00
TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?
USA - 90 minut – mládeži nevhodný do 15 let – jednotné vstupné 120 Kč
Keanu Reeves a Winona Ryder na sebe narazí jako věčně nepříjemní a nabručení samotáři na svatbě, kam prostě museli. Zjistí, že
nemohou vystát nevěstu, ženicha, ale ze všeho nejvíc sebe navzájem. Nikdo se s nimi nechce bavit, a tak si prostě zbydou a musí si začít
povídat. A když si s někým povídáte u sklenky vína, může se nakonec stát cokoliv… příjemná romantická komedie.
pátek 14.09. od 17:30
MALÁ ČARODĚJNICE
Německo/Švýcarsko – 103 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 100Kč
Hlavní čarodějka baba Bimbula uloží jen několik set let „mladé“ čarodějnici, že se do roka musí stát dobrou čarodějkou. Dívenka se
hned pustí do učení a koná jen samé dobré skutky. Její kouzla sleduje s nevolí stará ježibaba Pingula a pošle na ni mráz a vánici. Ale
i toho však malá čarodějnice dokáže využít k dobru a uspořádá dětský veselý karneval.
pátek 14.09. od 20:00
MCQUEEN
VB – 111 minut – mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 80 Kč
Životopisný dokument sleduje mimořádný osud jednoho z nejvýraznějších umělců našeho tisíciletí, Alexandra McQueena, který
v 27 letech stanul v čele Givenchy a následně založil svou módní značku. Svými originálními modely šokuje veřejnost a obléká mnoho
celebrit. Zároveň však film nahlíží i do jeho nitra – zmučené duše radikálního génia a jeho osobní traumata, která ovlivnila jeho tvorbu
a zřejmě také předčasně zkrátila život…

PÁTEK 21.09. – SOBOTA 22.09. - V I I I . F I L M O V Ý F E S T I V A L
„MARVELOVKY“ aneb VÍKEND SE SUPERHRDINY V NEVEKLOVĚ
pátek 21.9. - 17:30 – Spiderman – Homecoming (český dabing), 20:00 – Black Panther (originální znění s titulky)
sobota 22.9. - 17:30 – Doctor Strange (český dabing), 20:00 – Thor: Ragnarok (originální znění s titulky)
podrobnější informace na samostatném plakátu
pátek 28.09. od 20:00
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
ČR – 95 min – mládeži přístupný – jednotné vstupné 130 Kč
Charismatický šéfredaktor časopisu Playboy Jiří Langmajer, trochu šovinista, na kterého ženy letí, jednoho dne doplatí na svůj
nevázaný způsob života a dostává výpověď. Opije se a prohlásí, že by byl radši ženskou, protože „ženy to mají v životě mnohem
jednodušší“. Zásahem vědmy Pavly Tomicové se ráno probouzí jako žena (Anna Polívková). Musí se naučit fungovat v ženském těle
a zjistit, zda to mají ženy opravdu snazší… bláznivá česká komedie.
sobota 29.09. od 20:00
HELL FEST: PARK HRŮZY
USA – 90 min - mládeži nevhodný do 15 let – jednotné vstupné 120 Kč
Sériový zabiják v masce si z celého lunaparku Hell Fest udělá dokonalé maskování a svoje vlastní smrtonosné hřiště. Panoptikum
strašidel skropí skutečná krev, na velevážené publikum čeká opravdový děs a smrt.

Pokladna otevřena 30 minut před promítáním

Změna programu vyhrazena
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

Rezervace na tel. 732 808 633

