
1.7. NE Nová česká komedie přís.od 12

92´ VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ 50,-

Josef a Miluška jsou manželé celou věčnost.Ona zahrnuje manžela a dceru neúnav-

16.30 hod. nou péčí, ale on má slabost pro mladší ženy. Jejich manželství s Josefovým nakla-

19.30 hod. datelstvím se řítí do záhuby.Na záchranu přijíždí teta a má šílený plán jak manželství

zachránit. Naordinuje manželům nevěru a její bláznivá hra začíná. Hrají: Vlasáková, 

Cibulková, Rašilov, Sandeva, Lábus, Kříž, Blažek, Šafařík, Černík, Maryško…. 

6.7. PÁ Cestopisné filmy Ladislava Bacila příst.

60´ INDIE  2008 50,-

KEŇA - HORY, ZVÍŘATA, LIDÉ
V prvním filmu se podíváme do jedné z nejlidnatějších zemí světa. Poznáme kulturu, 

úchvatnou přírodu a zcela jiný způsob života. Druhý snímek nás zavede do Afriky do 

19.30 hod. Keni. Uvidíme výstup na nejvyšší horu, zažijeme pravé dobrodružné safari a setkáme 

se s místními domorodci. Po shlédnutí snímků Vám autor rád odpoví na Vaše dotazy.

7.7. SO Nová česká komedie přís.od 12

86´ DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA 50,-

Marie pracuje jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat 

16.30 hod. samé blbce. Její sestra Karolína již pravého našla a plánuje svatbu. Právě kvůli tomu 

19.30 hod. přijíždí po dlouhé době domů, ale zde potká svoji  dávnou lásku. Hrají: Polívková, Holu-

bová, Geislerová, Gottwald, Klepl, Vondráček ,Holiček, Jansová, Dolanský,Svoboda…

8.7. NE Oscarové romantické fantasy drama přís.od 15

151´ TVÁŘ VODY 50,-

16.30 hod. V americké laboratoři, probíhá výzkum s obojživelným monstrem nalezeným v Ama-

19.30 hod. zonii, kde jej domorodci uctívali jako boha, který dýchá na vzduchu i pod vodou.V la-

boratoři s ním vládní agent zachází jako s biologickým odpadem.Zde  pracuje němá 

uklízečka, která s ním umí navázat kontakt a pochopí, že jej musí zachránit a utéci.

14.7. SO Nový  český romantický thriller příst.od 12

104´ HASTRMAN 50,-

16.30 hod. Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska

19.30 hod. k venkovské dívce Katynce, jej naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní.

Hrají: Dobrý, Lábus,Polívka, Zmrzlá,Kolařík, Berecková,Maryško, Kratochvílová….

15.7. NE Oscarové romantické  drama USA a Velké Británie v českém znění příst.od 12

130´ NIŤ Z PŘÍZRAKŮ 50,-

16.30 hod. Návrhář Woodcock měl ve své době statut génia, aby si vybral svou daň vyprázněno-

19.30 hod. sti.On všechny ženy stavěl na roveň krejčovských panen.O vše praktické se starala

jeho sestra.Měl po ruce vždy milenku nebo múzu. Objevil stydlivou servírku Almu

a nabídl ji uvolněné místo po svém boku.Rychle pochopila pravidla hry a začal boj…

KINO MLADÁ VOŽICE

ČERVENEC 2018



21.7. SO Nová česká komedie příst.od 12

93´ PEPA 50,-

16.30 hod. Pepa nebyl oblíbený ani ve školce ani ve škole, trvalo mu dlouho než si našel práci 

19.30 hod. a založil rodinu. Možná to není život o kterém snil a možná přijde něco nového….

Hrají:Suchánek, Kohák,Špalková, Blažek, Bendová,Vašut, Grosová, Stropnická …. 

22.7. NE Animovaná  pohádková fantasy komedie  Ukrajiny v českém znění příst.

85´ HLEDÁ SE PRINCEZNA 50,-

16.30 hod. Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných prin-

19.30 hod. cezen a zlých čarodějů. Oba se zamilují a zlý čaroděj Černomor potřebuje Milinu sílu 

lásky, aby ji proměnil v temnou sílu. Milu unese a Ruslan se vydává zachránit Milu…

28.7. SO Životopisný romantický muzikál USA v českém znění příst.

105´ NEJVĚTŠÍ SCHOWMAN 50,-

16.30 hod. T. Barnum je vizionář, jehož nadšení je nakažlivé a to i v časech jehož optimismus a

19.30 hod. energie jsou jediným bohatstvím, které má k dispozici. Díky nim  vytvoří fascinující

schow, ze které se navzdory předsudkům stane celosvětová senzace.

29.7. NE Romantické drama USA v českém znění příst.

110´ 50 ODSTÍNŮ SVOBODY 50,-

16.30 hod. Anastasie se nechce stát manželkou uvězněnou ve zlaté kleci a je rozhodnutá pok-

19.30 hod. račovat v úspěšné kariéře knižní redaktorky, což Christian snáší se skřípěním zubů.

Anastasin kolega Jack má nevyřízené účty s oběma, ale ona ví, že i svoboda může

mít padesát odstínů a o žádný z nich nechce přijít….

4.8. SO Nová česká komedie přís.

TÁTOVA VOLHA 50,-

90 ´ Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla. Ludvík se ji ani nestačil svěřit s tím,že

16.30 hod. kromě jejich dcery Terezy, má ještě stejně starého nemanželského syna. Eva je

19.30 hod. rozhodnuta vše ignorovat, zatímco dcera se k přízraku nevlastního bratra upne. Spo-

lečně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem GAZ 21 po stopách jeho milenek.

Hrají:Balzerová, Vilhelmová,Cibulková,Holubová,Maciuchová, Vašáryová,Polívka…

5.8. NE Animovaná,hudební rodinná fantazy komedie USA v českém znění přís.

105´ COCO 50,-

16.30 hod. Navzdory prazvláštnímu zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným hudebníkem

19.30 hod. jako jeho idol Ernesto de la Crus. V touze ukázat svůj talent se Miguel souhrou neu-

věřitelných okolností  ocitne v překrásné a barevné říši….

11.8. SO Česko-slovenské-rakouské drama s titulky přís.od 12

111´ TLUMOČNÍK 50,-

16.30 hod. Hlavními hrdiny svérázné roadmovie, jsou dva staří páni, kteří cestují napříč Sloven-

19.30 hod. skem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti.Během cesty se dostávají do bizarních

situací, potkávají rozmanité lidi, postupně si skládají  obraz světa, který se navenek

mění, ale ukrývá nevyřešené konflikty. Hrají:Jiří Menzel, Simonischek, Mauéry…

SRPEN 2018



12.8. NE Thriller USA v českém znění příst.od 15

140´ RUDÁ VOLAVKA 50,-

Baletky,které předčasně musí ukončit kariéru, mají nejasnou budoucnost. Takové

19.30 hod. jsou snadnou kořistí ruské zpravodajské služby a procházejí tvrdým výcvikem důs-

tojníka CIA, který řídí jednoho z nejdůležitějších špionů v Rusku…..

18.8. SO Nová česká komedie přís.od 12

86´ DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA 50,-

Marie pracuje jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat 

16.30 hod. samé blbce. Její sestra Karolína již pravého našla a plánuje svatbu. Právě kvůli tomu 

19.30 hod. přijíždí po dlouhé době domů, ale zde potká svoji  dávnou lásku. Hrají: Polívková, Holu-

bová, Geislerová,Gottwald,Klepl,Vondráček,Holiček, Jansová, Dolanský,Svoboda…

19.8. NE Historické drama Velké Británie, Austrálie a USA v českém znění příst.od 12

93´ MÁŘÍ MAGDALÉNA 50,-

16.30 hod. Biblický příběh líčí osudy Máří, hledající nový způsob života. Zavrhne svoji rodinu a 

19.30 hod. přidá se k novému společenskému proudu, který vede charismatický Ježíš Nazaret-

ský.Brzy se stane srdcem tohoto hnutí a po Ježíšově boku se vydá do Jeruzaléma.

24.8. PÁ Premiéra dokumentu o srpnových událostech  - okupace přís.od 12

Československa 21.8.1968

75´ MŮJ NEZNÁMÝ VOJÍN 50,-

16.30 hod. Film překvapivým způsobem nahlíží do událostí srpnové invaze 1968 z pohledu 

19.30 hod. vojáků, kteří se ocitli nedobrovolně v roli okupantů. Poslali je prý zachránit 

Československo. To, co tady viděli na vlastní oči, však někteří neunesli. 

25.8. SO Akční dobrodružný film Austrálie a Kolumbie v českém znění přís.od 12

110´ ZTRACENI V DŽUNGLI 50,-

16.30 hod. Mladý muž chce uniknout ze západoevropského způsobu života a vydá se do boli-

19.30 hod. vijské metropole. Zde potká nové parťáky z různých koutů světa a tajuplného prů-

vodce, který je vezme do amazonského pralesa. Uprostřed divočiny průvodce zmizí

a skupina cestovatelů se při ztroskotání na divoké řece rozpadne. Muž zůstane sám...

26.8. NE Akční thriller USA, Velké Británie a Francie v českém znění příst.

105´ CIZINEC VE VLAKU 50,-

16.30 hod. Michael vede spokojený rodinný život. Nastoupí do vlaku, zdraví známé a průvodčí

19.30 hod. nic nenasvědčuje tomu, že tato cesta bude úplně jiná, během které si sáhne na dno 

fyzických i psychických sil.


