KINO MLADÁ VOŽICE
PROSINEC 2016
3.12. sobotaAnimovaná komedie v českém znění
173´

příst.

DOBA LEDOVÁ:MAMUTÍ DRCNUTÍ

50,-

Přichází ledová událost roku a s ní mamuti Manny, Ellie a Broskvička,něco jako leno19.30. hod. chod jménem Sid,tygr Diego a vačičáci Crash a Eddie. Nesmíme zapomanout na toho
veverčáka Scrata, jak je jeho zvykem se snaží ulovit žalud a vždy způsobí karambol…..
4.12. neděle Drama Francie, Rumunska, Chorvatska a Makedonie s titulky
příst.od 15
173´

SIERANEVADA

50,-

Tři dny po teroristických útocích na pařížskou redakci časopisu Charlie Hebdo a
čtyřicet dni po smrti otce přijíždí Lary, úspěšný lékař, do rodičovského bytu, aby
zde strávil sobotu se zbytkem rodiny.
10.12. sobotaCestopis Ladislava Bacila
19.30. hod.

30´
16.30. hod.
19.30. hod.

NAMASTÉ NEPÁL
Cestopisný dokument pana Ladislava Bacila a jeho přátel o treku k Mount Everestu.
Uvidíme krásnou divokou přírodu, majestátné Himaláje i úžasné památky …

10.12. sobotaSci-fi akční dobrodružný film USA v českém znění

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK

120´
17.00. hod.
20.00. hod.

příst.od 12

50,-

Věděli jsme, že se jednou vrátí. Využili jsme proto k obraně všech možností a zdrojů
Země. Studovali jsme ukořistěné mimozemské technologie, plány a způsob myšlení
vetřelců. Poučili jsme se z předchozího boje o přežití i z cesty k našemu vítězství.Ale
bude to stačit?Jsme připraveni na to co se z hloubi vesmíru blíží k naší Zemi? Je vů-

bec možné čelit vesmírné lodi, která k zaparkování potřebuje celý Atlantský oceán?
11.12. neděle Norský rodinný film v českém znění
příst.
87´

AKCE ARKTIDA

50,-

Ve snaze setkat se s otcem v jižním Norsku se třináctiletá Julia a její osmiletí sourozenci, dvojčata Ida a Sindre, schovají ve vrtulníku, který však náhle za letu musí změnit směr.Po té co děti vystoupí a vrtulník odletí, všichni tři zjistí, že jsou zanecháni
na neobydleném ostrově v arktické části Norska……
17.12. sobotaAkční thriller USA v českém znění
příst.od 15
16.30. hod.
19.30. hod.

105´
16.30. hod.
19.30. hod.

JASON BOURNE

90´
16.30. hod.

SEZNAMKA

50,-

Jason Bourne /Matt Damon/ chce hodit minulost za hlavu a dál pokračovat prostou
přítomností, kterou představují ilegální boxerské zápasy.Z tohoto konfortu jej vytrhne
bývalá kolegyně, zběhlá agentka Nicky/Julia Stiles/, která mu připomene, že na ty nejpalčivější otázky ještě odpovědi nedostal.A tak se pustí znovu do boje s Agenturou…
18.12. neděle Nová česká komedie
příst.od 12

19.30. hod.

50,-

Léta randění, blbnutí na seznamkách a je to pořád stejný.Povzdechne si hrdinka filmu a její další rande na inzerát s tváří Lukáše Pavláska se rychle zařadí do jejího oddílu katastrof.Komedie o mužích, ženách a o tom co se může na takovém rande stát….

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

21.12. 8+10h. DĚDA

ČESKÁ RODINNÁ KOMEDIE

35,-

22.12. 8+10h. DVOJNÍCI

ČESKÁ KOMEDIE

35,-

