pátek 3., sobota 4.

20.00 hod.

110 min.

KŘÍDLA VÁNOC
Česko – Drama/Komedie - Hrdinové filmu dostanou možnost něco si přát a jejich život se tak rozeběhne směrem, který si sami určili. Řada „náhod“ jim
přinese to, co chtěli, a tak mají možnost si svá přání prožít.
12 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč

neděle 5., pondělí 6.

20.00 hod

111 min.

ROZKOŠ
ČESKO - Tragikomické melodrama - Posedlost láskou, posedlost uměním, posedlost originalitou, posedlost napodobováním, posedlost úspěchem,
posedlost penězi a…posedlost sám sebou. Každá posedlost nás dříve či později dovede k zániku, pokud nad ní ztratíme nadhled, pokud se jí necháme
uvláčet. Jenomže jedině při tom „vláčení“ - i přes všechny odřeniny a šrámy, můžeme na několik málo okamžiků dojít k nalezení jedinečné ROZKOŠE - a o
co jiného v životě vlastně jde?
do 15 let nepřístupný, vstupné: 100,- Kč

pátek 10., sobota 11.

47 RÓNINŮ

20.00 hod

119 min.

3D DABING

USA - Dobrodružné fantasy - 47 válečníků se postavilo nepředstavitelné přesile, jen aby očistili čest svého mrtvého pána. Legenda o 47 róninech patří
k nejznámějším příběhům japonské historie a teď se z téhle exotické země přes hollywoodská studia dostává do našich kin v podobě výpravného a akčního
fantasy dobrodružství, v němž proti těmto mstitelům stanou i nepřátelé, kteří nejsou z masa a kostí.
vstupné: 150,- Kč

neděle 12.

15.00 hod.

72 min.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE – VĚNEČEK POHÁDEK
Odpolední promítání kreslených a loutkových filmů pro nejmenší.

neděle 12

vstupné: 40,- Kč

20.00 hod

110 min.

NYMFOMANKA, ČÁST I.
Dánsko – Drama - Otevřená studie ženské sexuality podle kontroverzního dánského režiséra Larse von Triera.

pátek 24., sobota 25.

do 18 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč

17.30 hod.

80 min.

MRŇOUSKOVÉ
FRANCIE/BELGIE - Animovaný/komedie - V roce 2006 se na televizní obrazovky dostal francouzský seriál Mrňouskové, který se stal okamžitým hitem mezi
nejmenšími. Originální a zábavné příběhy ze světa hmyzu znají děti i dospělí téměř na celém světě. Pro velký úspěch televizní série se tvůrci rozhodli
přenést tento jedinečný mikrokosmos plný barev a fantazie i na filmová plátna.
vstupné: 95,- Kč

pátek 24., sobota 25.

20.00 hod

85 min.

VEJŠKA
Česko – Komedie - Volné pokračování divácky nejúspěšnějšího filmu Tomáše Vorla Gympl. Hlavní hrdinové, Petr Kocourek a Michal Kolman, se tentokrát
potýkají s nástrahami vysokoškolského studia.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120,- Kč

neděle 26., pondělí 27

20.00 hod

103 min.

NĚŽNÉ VLNY
Česko – Komedie -Tvůrce diváckých hitů Účastníci zájezdu, Ženy v pokušení a Muži v naději – Jiří Vejdělek přichází s novým filmem Něžné vlny. Navazuje
na své úspěšné filmy o lásce a naději, které se nikdy nesmíme vzdát.
vstupné: 120,- Kč

pátek 31., sobota 1. 2.

20.00 hod

105 min.

JACK RYAN: V UTAJENÍ
USA – thriller - Jack Ryan právem patří do elitní ligy tajných agentů, kteří mají v náplni práce zachraňovat svět, i když není takový lamač srdcí jako James
Bond, ani tak drsný jako Jason Bourne.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120,- Kč

Provozní doba pokladny: 30 minut před začátkem představení.

OD 20. 12. BUDE SPUŠTĚN PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NOVĚ
V PŘEDPRODEJNÍM SYSTÉMU www.dkmilevsko.cz – možnost
rezervace vstupenek či platby online platební kartou
a vytištění eVstupenky v pohodlí domova…
!!!! NOVĚ - FACEBOOK.COM/KINO.MILEVSKO!!!!

tel.: 382 521 216, kino@dkmilevsko.cz

