
KINO MLADÁ VOŽICE

KVĚTEN 2017
6.5. sobota Česká romantická komedie 

104´ MANŽEL NA HODINU
16.30 hod. Milanův vztah k doktorce se slibně vyvíjí, a když se jí Milan odhodlá požádat o ruku,

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

stále ženatý se Slovenkou Jankou. Hrají:Holubová ,Polívka, Studénková, Babčáková..

7.5. neděle Česká romantická komedie 

112´ POHÁDKY PRO EMU
16.30 hod. Petr Miler pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus života 

19.30 hod. jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici po autonehodě leží zra-
něná matka, která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka pro své dítě. Ema je

totiž jeho dcera.Hraji:Vetchý, Geislerová, Cibulková,Dvořák,Taclík,Vlach,Polívková... 

8.5. pondělíDokument pana J. Dintara z r. 1945

MLADÁ VOŽICE -  KVĚTEN 1945
16.30 hod. Dokumentární snímek, který zaznamenal květnové události z konce války, jak poz-

namenaly  a prošly naším městem.

13.5. sobota Nová česká pohádka

99´ ANDĚL PÁNĚ 2
Anděl Petronel stále pracuje u nebeské brány, ale je přesvědčen,že by si zasloužil 

16.30 hod. lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne opět Petronela ponoukat.

19.30 hod. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání, a bude vědět, to co ví jen Bůh….

Hrají:Dvořák,Trojan,Bartoška, Polívka, Kerekes, Dyk, Liška,Taclík,Labuda, Žilková…. 

14.5. neděle Nový český romantický hudební film

109´ MUZZIKANTI
16.30 hod. Film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou součas-

19.30 hod. nost odehrávající se v kraji Těšínského Slezska, kde hudba má své nezastupitelné 

místo.Hrají:P.Kříž,P.Děrgel,M.Dejdar,M.Kramár,J.Nohavica,M.Konvičková,Wronková...

20 5. sobota Česko-slovenská romantická komedie 

112´ VŠECHNO NEBO NIC
16.30 hod. Linda a Vanda jsou nerozlučné kamarádky a spolumajitelky malého knihkupectví.

19.30 hod. Linda má malou dceru a pocit zodpovědnosti, která Vandě chybí. V obchodě pracuje

plachý a citlivý gay Edo. Všicni tři touží po lásce na věky věkův. Jejich životy zamotá 

několik mužů.Hrají:Pauhofová, Issová,Žebrowski,Sokol,Sobota,Budař,Hřebíčková...

21.5. neděle Akční dobrodružné sci-fi Francie a Velké Británie v českém znění

115´ ASSASSIN´S CREED
16.30 hod. Usvědčený vrah Callum je nedobrovolně vysvobozen z cely smrti, jen proto aby se 

19.30 hod. stal součástí staletého boje mezi assasíny, templáři a španělskými inkvizitory. Jeho 

novým vězením se stává tajné zařízení Abstergo.
27.5. sobota Nová česká romantická komedie

97´ BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU



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

19.30 hod. co ji na prahu čtyřicítky, korektním způsobem požádá o rozvod. Eliška si řekne, když

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

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

28.5. neděle Rodiná,animovaná muzikální komedie USA v českém znění

110´ ZPÍVEJ
16.30 hod. Koalí chlapík Baster, má poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil po svém otci. 

19.30 hod. Všechno vsadil na jednu kartu, na velkolepou pěveckou talentovou soutěž. A stejně 
jako je pestré složení zvířecích soutěžících je  pestrý i jejich repertoár. 





příst.od 12

50,-

Milanův vztah k doktorce se slibně vyvíjí, a když se jí Milan odhodlá požádat o ruku,

vypadá to, že svatbě nestojí nic v cestě. Teda kromě jedné malé drobnosti. Milan je

stále ženatý se Slovenkou Jankou. Hrají:Holubová ,Polívka, Studénková, Babčáková..

příst.

50,-

Petr Miler pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus života 

jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici po autonehodě leží zra-
něná matka, která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka pro své dítě. Ema je

totiž jeho dcera.Hraji:Vetchý, Geislerová, Cibulková,Dvořák,Taclík,Vlach,Polívková... 

příst.

50,-
Dokumentární snímek, který zaznamenal květnové události z konce války, jak poz-

příst.

50,-
Anděl Petronel stále pracuje u nebeské brány, ale je přesvědčen,že by si zasloužil 

lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne opět Petronela ponoukat.

Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání, a bude vědět, to co ví jen Bůh….

Hrají:Dvořák,Trojan,Bartoška, Polívka, Kerekes, Dyk, Liška,Taclík,Labuda, Žilková…. 

příst.

50,-
Film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou součas-

nost odehrávající se v kraji Těšínského Slezska, kde hudba má své nezastupitelné 

místo.Hrají:P.Kříž,P.Děrgel,M.Dejdar,M.Kramár,J.Nohavica,M.Konvičková,Wronková...

příst.

50,-
Linda a Vanda jsou nerozlučné kamarádky a spolumajitelky malého knihkupectví.

Linda má malou dceru a pocit zodpovědnosti, která Vandě chybí. V obchodě pracuje

plachý a citlivý gay Edo. Všicni tři touží po lásce na věky věkův. Jejich životy zamotá 

několik mužů.Hrají:Pauhofová, Issová,Žebrowski,Sokol,Sobota,Budař,Hřebíčková...

příst.od 12

50,-
Usvědčený vrah Callum je nedobrovolně vysvobozen z cely smrti, jen proto aby se 

stal součástí staletého boje mezi assasíny, templáři a španělskými inkvizitory. Jeho 

příst.

50,-



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

co ji na prahu čtyřicítky, korektním způsobem požádá o rozvod. Eliška si řekne, když

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

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

příst.

50,-

Koalí chlapík Baster, má poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil po svém otci. 

Všechno vsadil na jednu kartu, na velkolepou pěveckou talentovou soutěž. A stejně 
jako je pestré složení zvířecích soutěžících je  pestrý i jejich repertoár. 




































