
KINO MLADÁ VOŽICE

ZÁŘÍ 2016
3.9. sobota Akční dobrodružná sci-fi komedie USA a Kanady s titulky příst.od 12

108´ DEADPOOL 50,-
Býval členem speciálních jednotek, než mu lékaři diagnostikovali pokročilé stádium

16.30. hod. rakoviny.Podrobil se léčbě v rámci programu známého mezi X-menovskými mutanty.

19.30. hod. Zbavil se rakoviny a získal bonus rychlého samouzdravování, ale již nezůstal sexy a

proto přijal okostýmované alter ego jménem Deapool.V hlavní roli Ryan Reynolds.

4.9. neděle Nové historické, životopisné drama Česka, Polska, Francie a Slovenska příst.od 15

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ 50,-

105´ Film je příběhem mladé ženy, která v r.1973 nasedla do nákladního auta a v centru

16.30. hod. Prahy zabila 8 lidí. Svůj čin považovala za akt pomsty společnosti, která ji podle ní ce-

19.30. hod. lý život ubližovala. V r.1975 byla jako poslední žena na území Československa  popra-

vena.Je to příběh osamělého člověka, není zde vítěz ani poražený, nejlepší český film.

10.9. sobota Nová 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 vel-

kého biče… Hrají: Bartoška,Balzerová,Vilhelmová,Janžurová, Kohák, Havelka….

11.9. neděle Animovaná dobrodružná rodinná komedie USA v českém znění příst.

109´ ZOOTROPOLIS:MĚSTO ZVÍŘAT 50,-

16.30. hod. Zootropolis je město jako žádné jiné, najdeme zde luxusní čvrtˇ jako je Sousedství 

19.30. hod. Sahara nebo chladný Tundrov. Je to velkolepé město,ve kterém  žijí pospolu zvířata

z celého světa, kde můžete být kdokoli, atˇjste velký slon či malá myška….

17.9. sobota Nové české drama příst.

105´ NIKDY NEJSME SAMI 50,-

16.30. hod. Do obce se nastěhuje paranoidní pracovník vězeňské správy a jeho rodina.Jejich

19.30. hod. soused je nezaměstnaný hypochondr, kterého živí jeho žena. Drama o současné do-

bě a lidech, kteří jsou obětmi i strůjci svých běsů.V hlavní roli: Karel Roden,Vlasáková. 

18.9. neděle Animovaná dobrodružná rodinná komedie v českém znění příst.

94´ KUNG FU PANDA 3 50,-
Jedna z nejúspěšnějších animovaných komediích na světě se vrací a v jejím čele ne-

16.30 hod. stojí nikdo jiný než slavný kung-fu bojovník, tak trochu i do šířky urostlý panda PO.

19.30. hod. Vše začíná tím,že se objeví Poův ztracený otec a odcestují do tajného pandího ráje.

24.9.+25.9. NEHRAJEME



MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Animovaná rodinná komedie v českém znění

15.9. 9.15.h. MRŇOUSKOVÉ ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ 25,-

88´ Na malém paloučku žijí černí a červení mravenci a malá odvážná beruška.


