
KINO MLADÁ VOŽICE

BŘEZEN 2017
4.3. sobotaČesko-francouzská komedie příst.od 12

85´ PRÁZDNINY V PROVENCE 50,-

16.30 hod. Léto neskončilo, zábava trvá. V. Kotek, J. Prachař a K.Hádek se po zimní komedii

19.30 hod. vrací na plátna kin s letní atmosférou. Tito kamarádi jsou členové hudební skupiny, 

kteří utíkaji do slunné Francie.Dále hrají:Ch. Poullain Polívková,Stropnická,Novotný…

5.3. neděleHistorické romantické drama Francie a Švédska v českém znění příst.od 12

106´ KRÁLOVNA KRISTÝNA 50,-
16.30 hod. Příběh švédské královny Kristýny, která na trůn nastoupila ve věku šesti let. Je portré-

19.30 hod. tem extravagantní mladé ženy, která se vzpírala tradicím i konvencím. Vzdoruje silám

bránícím pokroku. Je vedena rozumem,citem, vzděláním a státnickými povinnostmi.

10.3. pátek Cestopisy Ladislava Bacila příst.

80´ NEMASTÉ NEPÁL       ZNOVU V NEPÁLU 50,-

16.30 hod. Cestopisné dokumenty o putování s přáteli nejvyšším pohořím světa - Himalájemi.

19.30 hod. První je o treku k Mont Everestu, druhý o treku kolem Annapurny. Uvidíme krásnou 

přírodu, majestátné Himaláje a úžasné památky.

Scénář, kamera a režie Ladislav Bacil.

11.3. sobotaNové české drama příst.

105´ NIKDY NEJSME SAMI 50,-
Do obce roztažené kolem státní hranice se nastěhuje paranoidní pracovník vězeňské

16.30 hod. správy. Spřátelí se se svým sousedem, nezaměstnaným hypochondrem, kterého živí  

19.30 hod. jeho žena. Unavená životem a starostí o dva syny, všimne si vyhazovače z nočního klu-

bu... Drama o současné době a lidech, kteří jsou obětmi i strůjci jejich běsů….

Hrají: Karel Roden,Lenka Vlasáková, Miroslav Hanuš,Klaudia Dudová, Zdeněk Godla…

12.3. neděleDobrodružné fantasy USA v českém znění příst.

127´ SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho milovaný dědeček, 50,-

16.30 hod. poodhalí tajemství jiných světů a doby. James objeví místo známé jako sirotčinec pro

19.30 hod. podivné děti. Pozná jeho obyvatele a jejich zvláštní schopnosti, ale i jejich strašlivé

nepřátele. Hrají: Samuel L. Jackson, Eva Green, Allison Janney,O-Lan Jones….

18.3. sobotaČeská romantická komedie příst.

97´ BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 50,-

16.30 hod. Eliška je na plný úvazek milující manželkou bohatého Pavla. Ovšem jen do té doby, co 

19.30 hod. ji na prahu čtyřicítky, korektním způsobem požádá o rozvod. Eliška si řekne. Když no-

vý život, tak od základu. Rozhodne se začít od nuly, jako učitelka v malé vesničce.

Hrají:Hřebíčková, Vetchý, Táborský,Langmajer, Kostková, Pavlicová,Postránecký.

19.3. neděleRodinný animovaný fantasy film USA v českém znění příst.

100´ KUBO A KOUZELNÝ MEČ 50,-
16.30 hod. Kubo umí vyprávět příběhy až to bere dech a tento talent mu pomáhá uživit sebe i ne-



19.30 hod. mocnou matku. Každý den opouští jeskyni a v přilehlé vesnici ohromuje svým vyprávě-

ním.Domů se musí vrátit před setměním, jinak by jej stihla kletba.Jednou to nedokáže.

25.3. sobotaNová česká komedie příst.

106´ MANŽEL NA HODINU 50,-

16.30 hod. Milanův vztah k doktorce Elišce se slibně vyvíjí, a když se jí už Milan odhodlá požádat

19.30 hod. o ruku, vypadá to, že svatbě nestojí nic v cestě. Teda kromě jedné malé drobnosti. 

Milan je stále ženatý se Slovenkou Jankou,  matkou Kryštofa, se kterou se před lety

jaksi zapomněl rozvést. Hrají:Holubová,Polívka,Studénková,Novotný, Babčáková,….

26.3. neděleAkční thriler USA v českém znění příst.od 12

88´ VE JMÉNU KRVE 50,-

16.30 hod. Mel Gibson představuje bývalého člena motocyklového gangu, kterého právě propus-

19.30 hod. tili z vězení. Svobodu si ale neužije dlouho. Jeho 16-letá dcera Lydie se dostane do 

problémů s drogovými dealery poté, co je namočena do krádeže špinavých peněz.

Nevinná Lydie si neví rady a zavolá otci a ten chce své dceři pomoci i za cenu vězení.


