Neveklov – leden 2018
pátek 05.01. od 17:30
ČERTOVINY
ČR - 101 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 110Kč
Dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce každý
přivedl jednu hříšnou duši. Další čertovská pohádka od Zdeňka Trošky!
pátek 05.01. od 20:00
THELMA
Norsko - 116 minut – nevhodný mládeži do 15 let – jednotné vstupné 80Kč
Uhrančivý thriller o nejtemnějších lidských touhách, rodinných prokletích a zakázané lásce natočil jeden
z nejtalentovanějších skandinávských tvůrců současnosti Joachim Trier.
pátek 12.01. od 20:00
MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH
USA – 116 minut – nevhodný mládeži do 15 – jednotné vstupné 80Kč
Tři matky rebelky se rozhodnou, že tentokrát místo vánočního uklízení, vaření a shánění dárečků, se vzbouří
a rozhodnou se, že si Vánoce užijí po svém! To by ale nesměli přijít nezvaní hosté – jejich vlastní matky 
pátek 19.01. od 20:00
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
ČR – 83 minut – mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 130 Kč
Zdá se, že najít ideální vztah je pro hlavní hrdinku Olgu nemožné…Určitě ale platí, že tento film je komedie,
ze které vyplývá, že co se týče lásky, tak, i když je vám hrozně, i když jste k smíchu, tak to prostě nesmíte
vzdát! Scénář Halina Pawlowská, režie Filip Renč.
sobota 20.01. od 20:00
TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
USA – 115 minut – nevhodný mládeži do 15 let – jednotné vstupné 110Kč
Mildred Haynesové zavraždili dceru. Vyšetřování se vleče, a tak se rozhodne jednat. U vjezdu do města vylepí
tři billboardy s velmi kontroverzními vzkazy adresované váženému šerifovi (Woody Harrelson). Tímto
nezvyklým činem začíná bitva mezi zoufalou matkou a zástupci zákona. Perfektní krimi s prvky drsného
humoru!
sobota 27.01. od 17:30
COCO
USA – 105 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 100 Kč
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným hudebníkem. Spolu
s okouzlujícím šejdířem Hectorem se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.
sobota 27.01. od 20:00
VŠECHNY PRACHY SVĚTA
USA – 135 min - mládeži nevhodný do 15 let – jednotné vstupné 80 Kč
Film sleduje únos šestnáctiletého chlapce a zoufalou snahu jeho matky přesvědčit jeho miliardářského
dědečka, aby zaplatil výkupné, což senior odmítne… Matka se obrátí na seniorova poradce a začíná sotva
myslitelné spojenectví v závodě s časem. V hlavních rolích excelují Michelle Williams a Mark Wahlberg.
Pokladna otevřena 30 minut před promítáním. Změna programu vyhrazena. Rezervace na tel. 732 808 633

