KINO MLADÁ VOŽICE
ČERVENEC 2016
2.7.

sobotaČeské životopisné romantické drama v režii Filipa Renče

příst.od 12

LÍDA BAAROVÁ

110´

50,-

Lída je v r. 1934 pozvána do berlínských atelierů, okouzlí celé Německo. Tisk z ní udě16.30. hod.
19.30. hod.
3.7.

lá nejkrásnější ženu Evropy.Užívá si náklonosti Frohlicha a obdiv neskrývá ani Hitler.
Goebbels ji začne zvát na večírky a vtahuje ji do svých sítí. Hrají : Pauhofová,Mádl,
Markovics,Burkhard,Kříž,Huba,Vlasáková,Stašová,Fialová,Táborský,Dlouhý…

neděle Nová česká komedie

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
16.30. hod.

příst.

50,-

Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami sebou. Jsou to nerozluční kamarádi se smyslem pro humor i schopností sebeironie.V něčem jsou jiní, dospívají

19.30. hod.
9.7.

svým typicky básnickým stylem.Měli by dát svým životům řád a splnit své touhy.Hrají:
Kříž, Matásek,Rybová,Brodská,Vaculík,Somr,Zedníček,Lábus,Hrušinský,Holubová.
příst.od 15
sobotaRomantické,životopisné drama Velké Británie,Belgie v českém znění

119´

DÁNSKÁ DÍVKA

50,-

Einar Wegener je nejlepší dánský malíř své doby a jeho žena Gerda je portrétistka.
Pozvolné borcení jejich vztahu odstartuje banální příhoda - Gerdě, která připravuje
19.30. hod.

sérii baletních portrétů, nedorazí figurantka. Einar svolí, že své ženě bude sedět mo-

delem, což v něm rozpoutá emocionální zmatek a zjistí,že je šťastný pouze jako žena....
příst.
10.7. neděle Animovaná dobrodružná komedie Francie a Belgie v českém znění
90´

ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK

50,-

16.30. hod.
19.30. hod.

Na exotickém ostrově žije papoušek Úterý ve společnosti svých zvířecích přátel a
celý život sní, že bude objevovat svět. Po strašlivé bouři najde na pláži člověka jménem Robinson. Úterý pochopí, že nyní má možnost dostat se pryč z ostrova.
příst.
16.7. sobotaNová česká pohádka
116´
16.30. hod.
19.30. hod.

ŘACHANDA

97´

KRÁLOVÉ HOR

16.30 hod.
19.30. hod.

Mládě orla je svým starším bratrem vyhozeno z hnízda a odsouzeno k smrti.Chlapec
Lukas nezná lásku domova a po smrti matky se jeho otec utápí v žalu. Chlapec orla
zachrání a pojmenuje ho Abel. Stará se o něj,krmí ho a nachází zde lásku i přáteltví.

50,-

Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždy poctivě.
Když se ocitnou v kouzelném Černém lese začnou se dít podivné věci.Hrají: Pfauserová,Polívka,Rarach,Cibulková,Hrušinský, Nosek,Kaiser,Vaculíková,Stropnická…..
17.7. neděle Rakouské drama v českém znění
příst.

23.7. sobotaNová česká komedie

50,-

příst.

103´

DVOJNÍCI

16.30. hod.

Honza Rambousek je podvodník, který je v podsvětí odborník na zámky,elektroniku
a auta.Je to sukničkář,kterého ženy milují. Nyní ho má v hrsti mafián kvůli dluhům.

50,-

19.30. hod.

Do cesty se mu připlete dvojník profesor pedant a slušnák. Od té chvíle se oběma
změní život od základu.Profesora honí mafiáni a Honza si užívá jeho života. Hrají:
Sokol,Kohák,Nárožný,Etzler, Čtvrtníček, Schneiderová,Slavíková, Krainová, Táborský…..

24.7. neděle Komedie USA v českém znění

AVE CESAR !

106´

příst.od 12

50,-

19.30. hod.

Den "žehliče problémů"Eddieho/Josh Brolin/, začíná brzy ráno záchranou pověsti začínající hvězdičky, hned nato smiřuje rozzuřené církevní představitele. Problémy mu
dělá hvězdná plavkyně, tanečník Burt a největší je únos.Krize není problém ale výzva.
příst.od 12
30.7. sobota Nové české drama

RODINNÝ FILM

95´

50,-

16.30 hod. Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dvě dospívajíci děti, jejichž rodiče se vyda19.30. hod. li na plavbu jachtou po oceánu?Co udělá odloučení s dosud perfektně fungující rodinou? Hrají: Roden, Hybnerová, Boková, Kadlec,Pechlát Křenková….
příst.
31.7. neděle Animovaná rodinná hudební komedie USA v českém znění
92´

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ:ČIPERNÁ JÍZDA

16.30. hod.
19.30. hod.

Čiperné veverky Alvin,Simon a Theodore jsou zpět. A jako vždy nabití energií a písničkami a především naprosto šílenými nápady. Bojí se , že je Dave, který chce požádat
přítelkyni o ruku, opustí. A můžeme těšit na šílenou jízdu a hromadu pravé muziky.

50,-

KINO MLADÁ VOŽICE
SRPEN 2016

5.8.

sobotaNová česká komedie

103´

DVOJNÍCI

příst.

50,-

Honza Rambousek je podvodník, který je v podsvětí odborník na zámky,elektroniku
16.30. hod. a auta.Je to sukničkář a přesto ho ženy milují.Nyní ho má v hrsti mafián kvůli dluhům.
19.30. hod. Do cesty se mu připlete dvojník profesor pedant a slušnák. Od té chvíle se oběma
změní život od základu.Profesora honí mafiáni a Honza si užívá jeho života. Hrají:
Sokol,Kohák,Nárožný,Etzler, Čtvrtníček, Schneiderová,Slavíková, Krainová, Táborský…..
příst.od 12
6.8. neděle Drama Slovenska a Česka
119´

UČITELKA

50,-

Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých
19.30. hod. žáků jejich rodiči za účelem svého obohacení. Děj snímku, o síle lidského charakteru,
který odehrává na začátku 80.let, se sice mohl odehrát v jakékoli době, neboť zkorumpovanost, stejně jako malost a vypočítavost vládnou světem bez ustání….
13.8. sobotaNová česká komedie
příst.

TEORIE TYGRA

50,-

101´

Veterinář Jan již toho má dost.Poslední kapkou byla smrt tchána, kterému došly síly.

16.30. hod.

Babička vždy rozhodovala o jeho životě, smrti i o tom jak bude pohřbený.Janovi začí-

19.30. hod.

ná být jasné, že je na stejné cestě. Jeho manželka se řídí teorií malého dvorku a velkého biče… Hrají: Bartoška,Balzerová,Vilhelmová,Janžurová, Kohák, Havelka….

14.8. neděle Horor USA,Kanady a Velké Británie v českém znění
92´

ČARODEJNICE

příst.od 15

50,-

Sedmičlenná rodina farmáře Williama žila v Nové Anglii v bezpečí.Opustila kolonii a
19.30. hod. vydala se dobýt americkou divočinu. Po krátkém putování se usadila u temného lesa.
Život jim provází obtížně vysvětlitelné události a poslední kapkou je zmizení syna…
příst.
20.8. sobotaDobrodružný Oscarový thriller USA v českém znění
156´

REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

50,-

Zkušený lovec /L.DiCaprio/ je se svým synem na výpravě s lovci kožešin. Vzdorují
útokům indiánů a osudným se mu stává střet se samicí medvěda grizzlyho.Je vážně
19.30. hod. zraněn a proto se lovci rozdělí. Zůstanou s ním jen dva lovci a jeho syn.Lovci čekají
až zemře. Zabijí mu syna a jeho ještě za živa pohřbí.Jenomže lovec vyleze z hrobu
a při životě jej drží jen touha po odplatě.L.DiCaprio za tento výkon obdržel Oskara…
21.8. neděle Nová česká komedie
příst.
120´

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK

50,-

Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami sebou. Jsou to nerozluční ka16.30. hod. marádi se smyslem pro humor i schopností sebeironie.V něčem jsou jiní, dospívají
19.30. hod. svým typicky básnickým stylem.Měli by dát svým životům řád a splnit své touhy.Hrají:
Kříž, Matásek,Rybová,Brodská,Vaculík,Somr,Zedníček,Lábus,Hrušinský,Holubová.
příst.od 12
27.8. sobota Nové české drama
95´

RODINNÝ FILM

50,-

16.30 hod. Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dvě dospívajíci děti, jejichž rodiče se vyda19.30. hod. li na plavbu jachtou po oceánu?Co udělá odloučení s dosud perfektně fungující rodinou? Hrají: Roden, Hybnerová, Boková, Kadlec,Pechlát, Křenková….
příst.
28.8. neděle Akční dobrodružné sci-fi v českém znění
144´

19.30. hod.

MARŤAN

50,-

Astronaut Mark/Matt Damon/ během mise na Mars málem zahynul v prašné bouři.
Zbytek jeho posádky planetu opustil v domění, že je mrtvý.Mark přežil a ocitne se sám
na nepřátelské planetě.Má hubené zásoby a snaží se vyslat signál na Zemi, že je živý.
V okamžiku, kdy se mu to podaří NASA a členové posadky se snaží jej dostat domů.

