
1.6. SO Sci-fi drama USA, Francie,Velké Británie s titulky příst.15

113´ HIGHT LIFE 50,-

Monte a jeho malá dcera žijí v naprosté izolaci na palubě kosmiské lodi hluboko ve 

19.30 hod. vesmíru. On i žena, která dítě porodila, byli členové posádky vězňů - odsouzenců k

smrti. Pokusní králíci poslaní na misi s cílem najít alternativní zdroje energie……

2.6. NE Dobrodružný rodinný film Francie, Finska a Norska v českém znění příst.

75´ PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM 50,-

Malý sob Ailo se právě narodil v Laponsku,které leží až za polárním kruhem. Je zde 

16.30 hod. velká zima až - 40 stupňů. Ale on se hned dokáže postavit na nohy, chodit a též pla-

vat,díky svým kopýtkům se rychle pohybuje v závějích. Hledá potravu - mech,trávu

a lišejník.Při své pouti potká hranostaje, vlka, rosomáka, lišku, veverku, sovu a orla...  

8.6. SO Nové české drama příst.

90´ NARUŠITEL 50,-

16.30 hod. Silný a napínavý příběh českého leteckého esa, jeho kamarádů a velikou láskou k

19.30 hod. létání. Čtveřice kamarádů spolu létají a slouží v armádě již přes dvacet let.Jste naru-

šitel, následujte mne,jsou slova, která  při pokusu o přelet na západ, často sám hlá-

sí do vysílačky. Hrají:Dvořák, Kostka, Zindulka, Neškudla, Anděl…

9.6. NE Dokumentární film pana Dintara - květen 1945 příst.

KONEC VÁLKY V MLADÉ VOŽICI 50,-

16.30 hod. Dokumet zachycuje konec války v měsíci květnu v roce 1945. Některé úryvky z tohoto filmu

19.30 hod. byly použity Československým státním filmem do filmu Osvobození.

15.6. SO Akční sci-fi USA v českém znění příst.od 12

112´ VENOM 50,-

16.30 hod. Do kin přichází jedna z nejlepších a nejkomplexnějších comicsových postav novinář

19.30 hod. Brock, který se stává hostitelem mimozemského symbionta Venoma.Zároveň dispo-

nuje novými superschopnostmi a může dělat co chce. Zvrhlý, temný a zuřivý Venom

se pokouší Brocka ovládat a není jasné, kde končí Brock a kde začíná Venom.

16.6. NE Dobrodružný rodinný film USA v českém znění příst.

99´ LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE 50,-

16.30 hod. Klára chce jediné a to je klíč, který otevře skříňku, ve které se skrývá dar od její zes-

19.30 hod. nulé matky. Zlatá nitˇ, kterou napne její kmotříček o Štědrém večeru a ta ji zavede k 

tomu klíči. Ale on zmizí do paralelního světa.Klára se vydá za ním s louskáčkem Fili-

pem prochází všechny říše, aby získali její klíč a vrátili nestabilnímu světu harmonii.

KINO MLADÁ VOŽICE
ČERVEN 2019



22.6. SO Polsko české drama s titulky příst.15

92´ MILOST 50,-

16.30 hod. Příběh rodičů prokletého vojáka. Prokletí vojáci byli příslušníci protikomunistických

19.30 hod. odbojových hnutí zformovaných na konci II.světové války.Oldřivous byl zabit v r.1946.

StB ho čtyřikrát vyhrabala z hrobu, aby se ujistila, že je "nepřítel lidu" mrtvý. Matka

nesnese to ponížení ukradne rakev svého syna, aby jej s manželem znovu pohřbili. 

23.6. NE Český animovaný rodinný film příst.

80´ TV MINI UNI:ZLODĚJ OTÁZEK 50,-

16.30 hod. Zloděj otázek je film jaký tu ještě nebyl.Kombinace herců a svérázných loutek, je ro-

19.30 hod. dinný film plný života, barev, vtipu. Na velká plátna se dostane pan Vrána, praještěr

Voráček, králík,Boďa a s nimi P. Liška, B. Poláková, M.Krobot v lidských rolích. 

29.6. SO Česko-slovenské drama příst.15

101´ SKLENĚNÝ POKOJ 50,-

16.30 hod. Na kopci nad Brnem vyrostl obdivuhodný dům z betonu a oceli. Středobodem domu je

19.30 hod. "Skleněný pokoj". Architekt jej navrhl pro Viktora a jeho ženu Lisel.Viktor je žid a Evro-

pu čím dál víc zahaluje stín nacismu.A tak Landauerovi za dramatických okolností  

prchají z Československa.Vila však zůstává a její příběh pokračuje.Hrají:Roden,,…

30.6. NE Akční dobrodružné sci-fi USA  v českém znění příst.

113´ BUMBLEBEE 50,-

16.30 hod. Charlie dostane k 18. narozeninám staré auto. Sotva dojede domů a zjistí, že staré  

19.30 hod. auto je vlastně autobot. Rychle se spolu spřátelí a zjistí, že ho hledají nepřátelsky na-

ladění Deceptikoni z jeho rodné planety a nepřátelský,nebezpečný vládní agent Burns.

Na útěku před nepřáteli zjistí, že můžou být v tomhle tandemu neporazitelní...

MATEŘSKÁ ŠKOLA

6.6. 9.15. h. VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ 25,-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

25.6.

8+10.0

0 ČERTÍ BRKO 40,-

26.6.

8+10.0

0 ZLATÝ PODRAZ - český film 40,-

- pohádka

- pohádka


