Neveklov – únor 2018
PÁTEK 2.2.
02.02. od 20:00
CUKRÁŘ
Izrael/Německo - 104 minut – mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 80Kč
Po smrti milence se Thomas vydává do Izraele - rodné země muže, jehož miloval. Nachází vdovu po
zesnulém Oranovi, která však netuší, že smutek, který ji s cizincem spojuje, se váže k jednomu a tomu
samému muži… Film oceněn na MFF v Karlových Varech.

SOBOTA 3.2.
03.02. od 20:00
WIND RIVER
VB/Kanada/USA – 107 minut – nevhodný mládeži do 15 let – jednotné vstupné 90Kč
Stopař Cory objeví uprostřed zasněžené pusté krajiny tělo mrtvé indiánské dívky. Vyšetřování se ujímá
novopečená agentka FBI Jane a společně s Corym se snaží přijít na kloub záhadné smrti…Film oceněn na
MMF Karlovy Vary i MMF Cannes. Hodnocení na csfd.cz 84% !!!

SOBOTA 10.2.
10.02. od 17:30
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
Rusko – 89 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 100Kč
Odvážná Gerda pomocí skřítka Orma porazila Sněhovou královnu a teď je jejím snem nalézt své rodiče. Při
cestě objeví starobylý kouzelný artefakt Trolů – Kámen ohně a ledu. Dokáže Gerda zkrotit síly kouzelných
prvků a své rodiče najít?
10.02. od 20:00
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
USA - 105 minut – nevhodný mládeži do 15 let – jednotné vstupné 140Kč
Tolik očekávané pokračování Padesáti odstínů je opět zde! Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro
Anastasii a Christiana končí veškerá legrace a že legendární Červenou mučírnu předělají na dětský pokoj,
nemůžete se víc mýlit! Vynalézavost a fantazie manželů nezná mezí!

PÁTEK 16.2.
16.02. od 20:00
S LÁSKOU VINCENT
VB/Polsko – 88 minut – mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 100 Kč
Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi byl natočen kombinací hraného filmu a animace
originálních olejomaleb – jedná se o první film svého druhu na světě!!! Příběh vrcholí roku 1890, kdy se van
Gogh ve svých 37 letech smrtelně postřelí. Okolnosti jeho smrti nebyly nikdy zcela objasněny. Film
nominovaný na Oscara!

PÁTEK 23.2.
23.02. od 17:30
PRAČLOVĚK
VB – 89 minut – mládeži přístupný – jednotné vstupné 100 Kč
Hlavní hrdina Dug pochází z doby kamenné. Spolu se svým čtyřnohým přítelem Čenichem se snaží uchránit
svůj kmen. Na jejich území totiž vtrhli pokrokoví lidé z doby bronzové. Vybojovat své území mohou pouze
ve fotbale. Dokáže Dug vytrénovat deset nemotorných pralidí a vyhrát nad elitním klubem Real Bronzio?
23.02. od 20:00
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
ČR – 92 min - mládeži nevhodný do 12 let – jednotné vstupné 130 Kč
Manželství Josefa a Milušky se pomalu řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta, zkušená
psycholožka, která má šílený plán – naordinuje manželům nevěru a musejí se přistihnout in flagranti.
Bláznivá hra může začít! V hlavních rolích Vilma Cibulková, Saša Rašilov, Lenka Vlasáková a další

SOBOTA 24.2.
24.02. od 20:00
HMYZ
ČR/Slovensko – 98 minut – nevhodný mládeži do 12 let – jednotné vstupné 110Kč
Skupina ochotníků nacvičuje v hospodském sále hru bratří Čapků Ze života hmyzu. Osudy Čapkových figur
– Cvrčka, Parazita či Larvičky – se na plátně prolnou se životy filmových postav - režisér Cvrček umoří
pana Václava, milence své ženy. Pan Kopřiva – Parazit – sežere slečnu Jitku – Larvičku, pan Borovička se
do chrobáka převtělí tak přesvědčivě, že svou lidskou podobu opustí na dobrou… poslední film kultovního
režiséra Jana Švankmajera. V hlavních rolích černé komedie Jan Budař, Jaromír Dulava, Jiří Lábus,
Norbert Lichý, Kamila Magálová, Ivana Uhlířová a Pavel Nový.

Pokladna otevřena 30 minut před promítáním
Změna programu vyhrazena
Rezervace na tel. 732 808 633

Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

