KINO MLADÁ VOŽICE
ČERVEN 2016
4.6.

sobotaKriminální thriller Itálie a Francie v českém znění

příst.od 15

132´

SUBURRA

19.30.hod.

Řím je město moci, kde zločin hledá co nejpřímější cestu, jak všem vnutit vlastní zákon. Příběh roztočených peněz kolem výstavby v Osetii, kde chtějí na pobřeží vybudovat Las Vegas. Tento projekt je spojený až po krk s podsvětím, mafiány i kardinály.

5.6.

neděle Romantické drama USA v českém znění

50,-

příst.od 15

122´

U MOŘE

16.30.hod.

V režii A. Jolie a podle jejího scénáře budeme sledovat drama manželského páru,

50,-

19.30.hod.

které se během let proměnilo v jakýsi toxický vztah.Manžel /Bret Pitt/ zde chce najít
klid pro svoji novou knihu.Naopak jeho žena /A. Jolie/, ani neví, co zde chce…...
příst.od 12
11.6. sobotaČeské životopisné romantické drama v režii Filipa Renče
110´

LÍDA BAAROVÁ

16.30.hod.

Lída je v r. 1934 pozvána do berlínských atelierů, okouzlí celé Německo. Tisk z ní udělá nejkrásnější ženu Evropy.Užívá si náklonosti Frelicha a obdiv neskrývá ani Hitler.

19.30.hod.

Gebls ji začne zvát na večírky a vtahuje ji do svých sítí. Hrají : Pauhofová,Markovics
Burkhard,Kříž,Huba,Vlasáková,Stašová,Fialová,Mádl,Táborský,Švehlík,Dlouhý…

12.6. neděle Akční komedie USA v českém znění
105´

50,-

POLDŮV ŠVAGR

příst.od 12

50,-

16.30.hod.
19.30.hod.

Ben má čerstvý diplom z akademie a vyhlídku na šťastný život po boku krásné Angely.
Brácha z toho není nadšený, protože se mu nepodařilo sestře svatbu rozmluvit.
Nadřízení jej pošlou jako elitního detektiva, aby zarazil dopravu drog do země….
příst.
18.6. sobotaNová česká pohádka
116´
16.30.hod.
19.30.hod.

ŘACHANDA

113´

MACBETH

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…..
19.6. neděle Drama USA,Francie a Velké Británie v českém znění
příst.od 15

50,-

Klasické Shakespearovské drama se vrací na plátna kin. Je to příběh neohroženého
19.30.hod. skotského válečníka,který se neleká zuřivých bitev. Když na vřesovišti vyslechne
věštbu,že bude příštím králem, uvěří. Netuší, jak velkou cenu bude muset zaplatit.
příst.
25.6. sobotaČeská rodinná komedie
110´

DĚDA

16.30.hod.
19.30.hod.

K rázovitému Valašskému dědovi přijíždějí na prázdniny vnoučci. Rodiče posílají k
dědovi děti v dobrém úmyslu, že změní jejich vyrtuální svět, internetu, mobilu a tab-.
letů… Hrají:Suchařípa, Polívka, Čtvrtníček, Hřebíčková,Frejová…..

26.6. neděle Akční thriller USA v českém znění

50,-

příst.od 15

13 HODIN:TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ

144´
19.30.hod.

23.6.

27.6.
28.6.

50,-

Jedenácté výročí útoku na newyorská dvojčata se rozhodla teroristická bojůvka operující na severu Afriky "oslavit " útokem na americkou ambasádu v Benghází.Její
zaměstnanci sice tušili, že se něco chystá, ale tajné služby ne.Pracovníci ambasády
se ocitli tváří v tvář před obrovskou přesilou a bez ochrany.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
9.15.h. ZVONILKA A PIRÁTI

O VÍLE A KOUZELNÉM PRÁŠKU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
8,10 h. SEDMERO KRKAVCŮ
ČESKÁ POHÁDKA
8.10.h. MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ
ČESKÝ

25,-

35,TANEČNÍ

35,-

