neděle 2.
15:00 hod.
65 min.
POHÁDKOVÁ NEDĚLE – TŘI LOUPEŽNÍCI
Odpolední promítání kreslených a loutkových filmů pro nejmenší.
vstupné: 40,- Kč
pátek 7., sobota 8. ve 3D a neděle 9. ve 2D
17.30 hod.
92 min.
DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA
USA - Animovaná komedie - Pan Peabody je nejdokonalejší pes na světě a společně se svým nezbedným synkem Shermanem používá stroj času nazývaný
ČASOMAT, aby společně zažili neskutečná dobrodružství, která si člověk nebo pes dokáže sotva představit..
vstupné: 3D představení - plné 150,- Kč, děti 130,- Kč na 2D představení - plné 120,- Kč, děti 100,- Kč
pátek 7.
20:00 hod.
106 min.
KANDIDÁT
Česko,Slovensko – Thriller - Skutečný příběh, který se nestal…V dnešní době jsou nejcennějším zbožím informace. Film Kandidát ukazuje velkou moc
médií, která manipulováním s událostmi mohou ovlivňovat celý svět. Příběh sleduje zákulisí politické kampaně kandidáta na prezidenta.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110,- Kč
sobota 8.
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: 100,- Kč
neděle 9., pondělí 10.
20:00 hod.
113 min.
ANGELIKA
Francie, Belgie, Česko, Rakousko - Romantický, dobrodružný - Nové zpracování nesmrtelného příběhu lásky, který okouzlil milióny diváků po celém světě.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110,- Kč
pátek 14., sobota 15.
20:00 hod.
180 min.
VLK Z WALL STREET
USA – Životopisný/komedie - Zábavný, zhýralý až na kost a 5 nominací na Oscara. Neuvěřitelný, fascinující a divoký je příběh Jordana Belforta, který
proslul jako vlk z Wall Street. Na plátno ho převedl režisér Martin Scorsese a v hlavní roli muže, který ve dne vydělával tisíce dolarů za minutu a stejně
rychle je v noci roztáčel, se představí Leonardo DiCaprio.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 100,- Kč
neděle 16., pondělí 17.
20:00 hod.
119 min.
KRÁSNO
Česko- Černá komedie Ondřeje Sokola o návratu dvou čtyřicátníků do rodného města, kteří se rozhodnou vyřešit smrt matky jednoho z nich. A roztočí
spirálu nezadržitelných katastrof.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100,- Kč
pátek 21., sobota 22.
20:00 hod.
102 min.
300: VZESTUP ŘÍŠE
USA – Akční/historický/válečný - Pokračování epické ságy podle nového komiksového románu Franka Millera Xerxes, vyprávěného úchvatným vizuálním
stylem úspěšné série „300”, se přesouvá na nové bojiště - na moře, kde řecký generál Themistokles, usilující o sjednocení celého Řecka, vede bitvu, která
zvrátí dosavadní vývoj války.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130,- Kč
neděle 23.
20:00 hod.
100 min.
FAIR PLAY
Česko – Drama - Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka Anna se stává členkou Střediska vrcholového sportu. Její matka a trenér doufají,
že splní kvalifikační limit a postoupí na olympijské hry. Anně začnou být bez jejího vědomí podávány anabolické steroidy. Její výkonnost stoupá, objevují se
ale rovněž první zdravotní problémy. Anna se o přípravcích dozvídá pravdu, a přestože je v sázce její účast na olympiádě, hodlá dál trénovat bez nich. Její
matka však doufá, že Anna účast na olympijských hrách využije k emigraci, a rozhodne se jí anabolika pod rouškou neškodných vitaminů aplikovat tajně.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110,- Kč
pondělí 24.
18:00 hod.
FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA
5. ročník Expediční kamery, přehlídky nejúspěšnějších cestovatelských a outdoorových filmů uplynulé sezóny. I tentokrát je připravena pořádná dávka
dobrodružství, objevování adrenalinu a napětí. Nově i ve 3D!
vstupné: 80,- Kč
pátek 28. a neděle 30.
20:00 hod.
135 min.
NOE
USA - Dodobrodružný / katastrofický - Konec světa právě začíná. Svět už zachránila řada hrdinů, ale on byl první. Noe. Režisér Darren Aronofsky, tvůrce
Černé labutě a dalších výjimečných filmů stvořil výpravné katastrofické drama, které vám odvypráví jednu z nejstarších legend lidstva tak, jak jste ji asi
ještě neslyšeli.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150,- Kč
sobota 29.
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: 80,- Kč
pondělí 31.
20:00 hod.
112 min.
PAMÁTKÁŘI
USA – Válečný - Tohle je možná poslední velký příběh Druhé světové války, který ještě nikdy nikdo nevyprávěl. Do 12 let nepřístupný, vstupné: 110,- Kč

Provozní doba pokladny: 30 minut před začátkem představení. – Tel. 382 521 216
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V PŘEDPRODEJNÍM SYSTÉMU www.dkmilevsko.cz
FACEBOOK.COM/KINO.MILEVSKO

