
3.10. SO Nová česká komedie příst.

99´ ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC 80,-

Výhra balíku peněz v loterii rozhodně změní život. Otázkou je jak? Čenda s Janou ne-

16.30 hod. mají na růžích ustláno. Oba nezaměstnaní, dluhy a častou návštěvou je exekutor. Fa-

19.30 hod. rářem požehnaný tiket jim přinese pohádkovou výhru. Vztah této dvojici to přece jen

nabourá. Oba nakonec zjistí, že největším štěstím je láska. Hrají: Hřebíčková, Zima,

Dolanský, Taclík, Pavelka, Písařík, Kotvald,Hrubešová, Geislerová,Jeřábek, Godla….

4.10. NE Animovaná rodinná komedie příst.

90´ LEDOVÁ SEZONA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT 50,-

16.30 hod. Lední medvědi vynikají silou a obratností a žijí samotářským životem. Hrozivou bílou

19.30 hod. šelmou se stal medvěd Norm. Má rád společnost, legraci a kámoše. Je to dobrák

od kosti. Se svým synem a skupinou lumíků se vydá do města a nastane mela….

10.10. SO Nová česká komedie příst. od 12

88´ ŽENSKÁ POMSTA 80,-

16.30 hod. Na psychoterapii se setkají tři ženy zralého věku. Liší se profesí i povahově, ale mají

19.30 hod. stejný problém. Deprese a trápení mají společného jmenovatele: nevěru manželů, 

kterým obětovaly desítky, často nelehkých let společného života.Sblíží se a zjistí, než 

drahé sezení, bude pomsta. Pro nevěrníky připraví skutečné peklo na zemi. Hrají: 

Paulová, Bočanová, Vejmělková, Rychlý, Jaškow, Etzler, Morávková, Kohák, Zedníček…..

11.10. NE Rodinný dobrodružný film Francie, Itálie a Velké Británie dabing příst.

125´ PINOCCHIO 80,-

16.30 hod. Řezbář Geppetto vychová oživlou loutku Pinocchia jako vlastního syna. Není zrovna 

19.30 hod. nejvzornější klučina a nechá se lehce svést k rošťárnám, díky kterým prožívá nes-

počet napínavých dobrodružství. Jednoho dne je podveden,unesen a dostane se

na pole zázraků. Podaří se mu uniknout a stát se opravdovým klukem????

17.10. SO Česko-slovenská romantická komedie příst.

109´ ŽENSKÁ NA VRCHOLU 80,-

16.30 hod. Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny, odjíždí na popud

své tety, s nadšeným osmiletým synem Mikulášem, strávit advent na horách.Tam 

19.30 hod. potká dva muže. Jeden je vážený člen horské služby a druhý milovník žen a zábavy.

Hrají: Polívková, Polívka, Preissová,Dejdar, Němec, Taclík, Krausová, Adamczyk...

KINO MLADÁ VOŽICE

ŘÍJEN 2020



18.10. NE Nová česká pohádka příst.

115´ PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 80,-

16.30 hod. Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čaro-

19.30 hod. dejnice Murien. Kletba se má splnit v den jejich dvacátých narozenin po západu slun-

ce. Přesně kdy zajde poslední paprsek zůstává princezna uvězněná v čase. Po kaž-

dé kdy se probudí, je zpět v den dvacátých narozenin a vše prožívá znova.Postaví se 

kletbě?Hrají:Germani,Křenková,Lambora,Zmrzlá,Dejdar,Zach,Písařík,Révai,Holá..  

24.10. SO Nová česká komedie příst.od 12

111´ BOURÁK 80,-

Komedie věčného frajera, kterému teče do baráku i do života a rodina už ho má

16.30 hod. plný zuby. Ale i srdce.V imaginárním městě na severu Čech se po zavřených továr-

19.30 hod. nách vyrojily herny, kasina a šlapky.  Kamile dojde, že musí zasáhnout a donutit má-

mu,aby tátovi šlápla na jeho špičatý perka, nebo všechno poletí do luftu.Komedie co

může způsobit jedna letní bouřka a jedna naštvaná dcera.Hrají:Trojan, Macháček,

Nesvačilová, Hádek, Bokov, Pajtinková, Dulava, Róna, Rupert……

25.10. NE Animovaná rodinná dobrodružná komedie USA, Francie a V. Británie příst.

86´ OVEČKA SHAUN VE FILMU:FARMAGEDDON 50,-

16.30 hod. Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem v Shaunově z brusu

19.30 hod. novém filmovém dobrodružství. Podivná světla nad klidným městečkem oznamují

záhadného návštěvníka ze vzdálené galaxie….

31.10. SO Komedie česko-slovenská příst.od 15

106´ PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 50,-

16.30 hod. Natálie je šťastná svobodná třicátnice se skvělou kariérou a nejlepší kamarádkou,

19.30 hod. Simonou, které se právě obrátil život vzhůru nohama. Po rozvodu syn odchází žít

k otci.Simona i Natálie se snaží najít životní partnery.Hrají: Hřebíčková,Dyková, Bal-

zerová,Trifunovič,Volarič,Bečková, Mitaš, Kostelný,Bečková,Kovář….




