
KINO MLADÁ VOŽICE

ČERVEN 2017
3.6. sobota Životopisné česko-slovenské historické drama

113´ MASARYK
Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího ministra zahraničí 

16.30 hod. J.Masaryka.Extravagantní umělec s povinností a morálkou diplomata, žil život bo-

19.30 hod. héma a miloval ženy. Muž oceňovaný jako brilantní řečník má však i temnou stránku.

Hrají:K.Roden,H.Zichler, O. Kaiser,J. Vyorálek,E.Vašáryová,M. Hofman, Z.Kronerová,…

4.6. neděle Komedie Francie a Velké británie v českém znění

118´ I DVA JSOU RODINA
16.30 hod. Vtipný a nonšalantní Samuel si užívá bezstarostný život na francouzské Riviéře.

19.30 hod. Jednoho dne jej však navštíví jeho víkendový flirt Kristin a oznámi mu, že dítě, které

drží v náručí je jeho. Předá mu holčičku a uteče. Samuelovi s malou Glorií končí

jeho bezstarostný život a okouzlujícím způsobem se pouští do výchovy malé Glorie.

10.6. sobota Nová česká komedie

99´ ŠPUNTI NA VODĚ
Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec,

16.30 hod. povahou tak trochu dobrodruh.Bratry napadne vyrazit za rodiči, jen ve třech, na ka-

19.30 hod. noích! Jenže, oba jsou ženatí a mají děti! Ondra má mladou přítelkyni a katastrofy se

 vrší.Hrají:Čermák, Polívková, Langmajer,Vilhelmová, Liška,F. Antonio, Syslová….

11.6. neděle Akční, dobrodružné fantasy,sci-fi USA v českém znění

133´ ROGUE ONE: STAR WARS STORY
16.30 hod. Star Wars Story je první z nové série samostatných fimů Lukasfilmu. Vypráví příběh

19.30 hod. skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě 

nemožný úkol: Ukrást plány Hvězdy smrti….

17.6. 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, ten Vandě chybí. V obchodě pracuje

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

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

18.6. neděle Krimi film Česka, Polska,Slovenska,Německa s titulky

128´ PŘES KOSTI MRTVÝCH
16.30 hod. Učitelka angličtiny, energická postava v důchodovém věku sleduje hrůzu malé osady

19.30 hod. na česko-polském pohraničí,ve kterém se v rychlém sledu stane několik záhadných 

vražd bez jasně vysvětlitelné logiky nebo motivu…..

24.6. sobota Nová česká  komedie

94´ SKOKAN
16.30 hod. Začátek května a zlodějíček Julius byl zrovna propuštěn z vězení.Představa budou-

19.30 hod. cnosti na teplickém předměstí rozhodně nezahřeje. Co budu dělat? Opět prodávat 



pervitin! Opět stejná parta? Do zimy budu opět v base! Jedu  do Cann na festival…

25.6. neděle Rodinná, animovaná česko-slovenská komedie 

83´ LICHOŽROUTI
16.30 hod. Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří  žijí s námi s lidmi a mohou za to, že lidstvu z kaž-

19.30 hod. dého páru ponožek chybí vždy jen jedna - lichá…..

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
28.6. 8+10h. ANDĚL PÁNĚ 2 ČESKÁ POHÁDKA

29.6. 8+10h. BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU ČESKÁ KOMEDIE

MATEŘSKÁ ŠKOLA

15.6. 9.15.h. DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY I
Jak Žofka překazila chuligánům spády Jak Skok a Kuk zachránili mušku

Aby bylo jasno Dorotka a pštros

Tajemný kocourek Školní výlet

Mikeš se učí mluvit O Pardálu, který voněl
Krtek a ježek





příst.od 12

50,-

Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího ministra zahraničí 

J.Masaryka.Extravagantní umělec s povinností a morálkou diplomata, žil život bo-

héma a miloval ženy. Muž oceňovaný jako brilantní řečník má však i temnou stránku.

Hrají:K.Roden,H.Zichler, O. Kaiser,J. Vyorálek,E.Vašáryová,M. Hofman, Z.Kronerová,…

příst.od 12

50,-

Vtipný a nonšalantní Samuel si užívá bezstarostný život na francouzské Riviéře.

Jednoho dne jej však navštíví jeho víkendový flirt Kristin a oznámi mu, že dítě, které

drží v náručí je jeho. Předá mu holčičku a uteče. Samuelovi s malou Glorií končí

jeho bezstarostný život a okouzlujícím způsobem se pouští do výchovy malé Glorie.

příst.

50,-
Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec,

povahou tak trochu dobrodruh.Bratry napadne vyrazit za rodiči, jen ve třech, na ka-

noích! Jenže, oba jsou ženatí a mají děti! Ondra má mladou přítelkyni a katastrofy se

 vrší.Hrají:Čermák, Polívková, Langmajer,Vilhelmová, Liška,F. Antonio, Syslová….

příst.

50,-
Star Wars Story je první z nové série samostatných fimů Lukasfilmu. Vypráví příběh

skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě 

příst.

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

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

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

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

příst.od 12

50,-
Učitelka angličtiny, energická postava v důchodovém věku sleduje hrůzu malé osady

na česko-polském pohraničí,ve kterém se v rychlém sledu stane několik záhadných 

příst.

50,-

Začátek května a zlodějíček Julius byl zrovna propuštěn z vězení.Představa budou-

cnosti na teplickém předměstí rozhodně nezahřeje. Co budu dělat? Opět prodávat 



pervitin! Opět stejná parta? Do zimy budu opět v base! Jedu  do Cann na festival…

příst.

50,-

Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří  žijí s námi s lidmi a mohou za to, že lidstvu z kaž-

35,-

35,-

25,-

Jak Skok a Kuk zachránili mušku






































