
KINO Radnice
M̧LÁZOVICE

nejnovìjší filmy  øada èeských titulù  nejnižší vstupné  pøíjemné 
prostøedí moderního kina l bezproblémové parkování l  výborná 

domácí kuchynì i po skonèení promítání (toèené pivo, minutky ap.)

l l l

TADY HLÍDÁM JÁ
Rodinná letní komedie o tom, jak Vám pes zmìní život. Úspìšný chemik je 
donucen vrátit poukazy na svatební cestu do Øecka. Jeho nastávající totiž 
poøídila svojí hyperaktivní dcerce pøes jeho nesouhlas psa. Celá rodina se 
díky spiknutí holèièky a psa ocitne na prázdninách uprostøed šumavské 
"divoèiny".

mládeži pøístupno Vstupné: 49+1 Kè

13.7. Pátek

od 20.00 hod

PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY 
„Nechápu, jak mi za rok mùže být pìtaètyøicet, když poøád ještì nevím, èím chci 
být až vyrostu !“ Celý pøíbìh zaèíná ètyøiaètyøicátými narozeninami Eriky, která 
sice nedostane nejvìtší kytici, jakou si dovede pøedstavit, zato ale pìkné 
pøáníèko od své bývalé švagrové a trapný vzkaz v rozhlasovém poøadu od 
bývalého manžela. Komedie Alice Nelis s Ivanou Chýlkovou, Bobem Kleplem, 
Zuzanou Bydžovskou a Vojtou Kotkem.

pøístupno od 15ti letVstupné: 49+1 Kè

27.7. Pátek

od 20.00 hod

OKRESNÍ PØEBOR - POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
„Na žádnej �ukec nemáte, jste døeváci, a proto taky hrajete vokres.“ Vynikající 
komedie o jednom vesnickém fotbalovém klubu, jehož trenér neváhá støílet, 
mlátit nebo nadávat - jen aby své svìøence dostal do krajského pøeboru. I za 
cenu vlastního zdraví. Ve filmu exceluje Josef Krobot, Ondøej Vetchý, Ludìk 
Sobota, Jan Hartl a mnozí další. 

mládeži pøístupnoVstupné: 49+1 Kè

3.8. Pátek

od 20.00 hod

ŠKOLNÍ VÝLET
Parta spolužákù je pozvána na pobyt do lázní. Pøitom však zažívá mnoho 
peripetií, vtipných situací, ale i osobních dramat. Film je hereckým koncertem 
mnoha hvìzd èeského filmu, jimž smìle sekundují dnešní mladí herci. 
Odehrává se v Lázních Bìlohradì. Digitální projekce filmu za úèasti tvùrcù !!

10.8. Pátek

 od 20.00 hod

Léto
2012

LÍBÁŠ JAKO ÏÁBEL
Nová komedie Marie Poledòákové, volné pokraèování nejúspìšnìjšího filmu 
roku 2010 Líbáš jako bùh. Autorka se rozhodla dát svým hrdinùm druhou šanci 
a nechat je žít, aby svoji vzájemnou životní situaci vyøešili sami. V Praze a 
Maroku exceluje Bartoška, Kaiser, Holubová, Nárožný, Langmajer, Kostková, 
Vojtek, Šteindler. U tohoto filmu se budete skvìle bavit!

mládeži pøístupnoVstupné: 49+1 Kè

31.8. Pátek

 od 20.00 hod

PROBUDÍM SE VÈERA
Nová èeská komedie ze školního prostøedí. Petr Kováø je sympatický 
ètyøicátník, oblíbený profesor èeštiny na gymnáziu, který ale totálnì 
„propadá“ ve vztahu k ženám. Když dostane jedineènou šanci vrátit se na 
chvíli do svých studentských let, do èervna 1989, kdy byl ve tøe�áku na 
gymnáziu, neváhá ani vteøinu. Vidí v tom pøíležitost dohnat to, co zameškal. 

mládeži pøístupnoVstupné: 49+1 Kè

4.8. Sobota
!!!!!!!!!!!!!!!!

od 20.00 hod

mládeži pøístupnoVstupné:49+1 Kè

více na www.mlazovice.cz
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