Neveklov – červenec 2019
středa 10.07. od 20:00
YESTERDAY
VB - 112 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 130 Kč
Jack je velmi neúspěšný písničkář. Jednoho dne dojde k chvilkovému záhadnému globálnímu
zatmění. Jack na jedné párty zabrnká na kytaru „Yesterday“ od Beatles a nestačí se divit reakcím
svých přátel. Nikdo žádné jejich písničky nezná, Beatles jako by nikdy neexistovali! Dokonce
i samotný Ed Sheeran, který ve filmu hraje sebe sama.
pátek 12.07. od 17:30
SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
USA - 130 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 110 Kč
Peter Parker se vrací! Náš superhrdina si chce udělat prázdniny a odjíždí se svými přáteli do Evropy.
Ale ani zde si neodpočine. Cestu mu zkříží agent Nick Fury, který po něm chce, aby mu pomohl
vypátrat, proč na starý kontinent útočí obří elementálové.
pátek 12.07. od 20:00
ANNABELLE 3
USA – 106 minut – nepřístupné mládeži do 15 let – jednotné vstupné 100 Kč
Opět se potkáváme s démony posedlou panenkou, která byla bezpečně uložena za posvěcené sklo
v úkrytu, který ještě kněz zpečetil požehnáním. Kdo mohl tušit, že Annabelle probudí zlé duchy a svět
zažije další děsivý útok temných sil!
pátek 19.07. od 20:00
ZATOULANÝ
Francie – 99 min – nepřístupný mládeži do 18 let – jednotné vstupné 100 Kč
Přítomnost 22letého Léa není zrovna růžová. Prodává se na ulici, ale na rozdíl od ostatních prostitutů
nechodí s klienty, aby si vydělal peníze, ale aby si na pár okamžiků užil blízkost a teplo těl, která má
uspokojit. Odmítá se smířit s tím, že je pro své zákazníky pouhou hračkou, za kterou platí. Oběť,
kterou je ochoten přinést, aby byl milovaný
úterý 23.07. od 20:00
MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
USA/Švédsko – 105 min – nepřístupné mládeži do 15 let – jednotné vstupné 120 Kč
V ospalém městečku Centerville začnou vystupovat z hrobů mrtví, kteří začínají terorizovat
obyvatele. Bát se ale tolik nemusíte, jedná se totiž o hororovou komedii!
pátek 26.07. od 17:30
LVÍ KRÁL
USA – 118 min - mládeži přístupný – jednotné vstupné 110 Kč
Malý lvíček Simba se připravuje na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni se z malého Simby radují.
Jeho strýc Scar, původní následník trůnu, spřádá temné plány. Souboj o Lví skálu nedopadne
pro Simbu dobře. Podaří se mu dospět a stát se tím, kým je mu souzeno být?
pátek 26.07. od 20:00
BOUŘLIVÉ VÝŠINY
VB – 129 min - mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 80 Kč
Chudý mladý chlapec Heathcliff se dostává pod křídla zámožné rodiny Earnshawových, kde navazuje
silné pouto s nevlastní sestrou Cathy. Film je založený na novele od klasické autorky Emily Brontö.
Pokladna kina je otevřena 30 minut před promítáním. Změna programu vyhrazena.
Rezervace na tel. 732 808 633
www.neveklov.cz

