
                   
sobota 1., neděle 2.        17.00 hod.                                             170 min. 

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ     

USA – Fantasy - Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky. 
                       vstupné: 110,- Kč  

neděle 2., pondělí 3.      20.00 hod                                 84 min. 

PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ       
USA - Horor - Nešmírujte sousedy, zvlášť když u nich řádí temné síly. Slavná hororová série Paranormal Activity nabírá druhý 
dech, když s pomocí záběrů amatérské digitální kamery opět uvádí diváky do hororového nebe.  
                                                                                                                                                          do 15 let nepřístupný, vstupné: 110,- Kč 

sobota 8.         20.00 hod                                   92 min. 

JÁ FRANKENSTEIN          

USA - Fantasy thriller - Akční fantasy film od tvůrců Underwold - novodobý příběh o Frankensteinovi vypráví příběh monstra, 
kterému se podařilo přežít až do dnešní doby.                                                             do 12 let nepřístupný, vstupné: 150,- Kč 

neděle 9.        15.00 hod.                                                76 min. 

POHÁDKOVÁ NEDĚLE – POHÁDKY PRO KOČKU 

Odpolední promítání kreslených a loutkových filmů pro nejmenší.                   vstupné: 40,- Kč 

neděle 9.       20.00 hod                               124 min.  

NYMFOMANKA, ČÁST II.         
Dánsko – Drama - Otevřená studie ženské sexuality podle kontroverzního dánského režiséra Larse von Triera.           
                                                                                                                                                            do 18 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč  

pátek 21., sobota 22.      17.30 hod                   80 min.  

LEGO PŘÍBĚH         

USA - Animovaný/komedie - Příběh 3D filmu, natočeného pomocí počítačové animace podle původního scénáře, sleduje 
osudy Emmeta, obyčejné, pravidel dbalé a dokonale průměrné mini-figurky LEGO, která je omylem považována za 
nejvýjimečnější osobu, která jediná může zachránit svět. Je odveden do společenstva cizinců, kteří se vydali na velkolepou 
výpravu proti zlému tyranovi. Emmet je na takovou cestu až k popukání zoufale nepřipraven.                         vstupné: 130,- Kč  

pátek 21., sobota 22., neděle 23., pondělí 24.       20.00 hod                               106 min.  

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ 
Česko – Komedie - Dědictví aneb Kurvaseneříká je dlouho očekávaným pokračováním kultovní komedie Dědictví aneb 
Kurvahošigutntag z roku 1992. Na plátno se tak opět vrátí hlavní hrdina příběhu Bohuš v podání Bolka Polívky a spolu s ním 
další divákům dobře známé postavy.                         do 12 let nepřístupný, vstupné: 120,- Kč  

čtvrtek 27., pátek 28., sobota 1. 3., neděle 2. 3., pondělí 3. 3.,  20.00 hod                               110 min.  

BABOVŘESKY 2       
Česko – Komedie - Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a 
komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně 
zamotají hlavu její obyvatelům. V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se někteří 
i najdou.                                                                                                                                                                       vstupné: 130,- Kč  

Provozní doba pokladny: 30 minut před začátkem představení.  
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 


