pátek 4., sobota 5., neděle 6.

20:00 hod.

100 min.

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Česko – Komedie - Filmová komedie 10 pravidel jak sbalit holku je novým snímkem tvůrce diváckých hitů Karla Janáka, autora úspěšných filmů
Snowboarďáci a Rafťáci.
vstupné: 120,- Kč
pondělí 7.
20:00 hod.
100 min.

FAIR PLAY
Česko – Drama – Jsou hranice za které se nejde.
pátek 11., sobota 12.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 100,- Kč
17:30 hod.

RIO 2
USA - Animovaná komedie - Blu, Perla a jejich tři děti opustí Rio a odletí do amazonské divočiny, kde na ně čeká skutečná džungle.
vstupné: plné 150,- Kč, děti 130,- Kč
pátek 11.
20:00 hod.
130 min.

NEED FOR SPEED
USA – Akční - Nadupaný film podle herní legendy je návratem k poctivé podívané s minimem triků. Jejím základem před kamerou jsou skutečná auta.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100,- Kč
sobota 12.
20:00 hod.
105 min.

VAMPIRE ACADEMY
USA – Fantasy, Akční, Mysteriózní - Ve škole jim pijou krev.
neděle 13.

vstupné: 90,- Kč
82 min.

20:00 hod.

POSLEDNÍ VRCHOL
Španělsko – Dokumentární - Není dnes lehké najít v mediích modely dobrých kněží. La Ultima Cima ukazuje typ kněze, o kterém nikdo nemluví: anonymní
kněze, kteří slouží Bohu tím, že slouží druhým. Pablo Domínguez Prieto - španělský kněz překypující radostí s velkou zálibou v horolezectví - věděl, že
zemře mladý a přál si, aby to bylo v horách. Odevzdal svůj život Bohu a Bůh přijal jeho nabídku. Ve 42 letech umírá při sestupu hory Moncayo. Pablo byl
znám a milován velkým počtem osob, které o tom svědčí po jeho smrti.
vstupné: 90,- Kč
pondělí 14.
20:00 hod.
123 min.

PŘEŽIJÍ JEN MILENCI
Německo, USA, VB, Francie, Kypr – Drama, Horor, Romantický - Láska, která trvá po celá staletí. Upíři Adam a Eva sice žijí na opačných koncích země
a jejich přístup ke světu je takřka protikladný, přesto jde o dokonalý pár.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 90,- Kč
pátek 18. od 17:30 hod. sobota 19. od 17:30 a 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: 80,- Kč
pátek 18.
20:00 hod.
136 min.

CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA
USA – Akční - Po katastrofických událostech, které Avengers prožili v New Yorku, žije Steve Rogers neboli Captain America ve filmu Captain America:
Návrat prvního Avengera poklidně v ústraní ve Washingtonu, D.C. a snaží se přizpůsobit modernímu světu. Když ale dojde k útoku na jeho kolegu z
organizace S.H.I.E.L.D., zaplétá se do pavučiny intrik, které ohrožují celý svět.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 155,- Kč
neděle 20.
20:00 hod.
126 min.

ONA
USA - Drama, Romantický, Sci-fi - Snímek o moderním romantickém vztahu s názvem Ona (Her), který se velice nekonvenčním způsobem zaměřuje na
téma skutečné povahy lásky. 5 nominací na cenu Akademie, Vítěz ceny ZLATÝ GLÓBUS.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110,- Kč
pondělí 21.
20:00 hod.
98 min.

TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA
Česko – Dokument - Neuvěřitelné dobrodružství cestovatelů, kteří dokázali přejet celou Jižní Ameriku ze severu až na nejjižnější výběžek. Místo Land
Roverů si přitom vystačili s vozovým parkem v podobě dvou Trabantů, polského Fiátku a Jawy z roku 1957.
vstupné: 80,- Kč
pátek 25.
19:00 hod.

IVO JAHELKA § MIROSLAV PALEČEK
dvoj koncert
sobota 26., neděle 27.

20:00 hod.

vstupné : předprodej 150,- Kč na místě 180,- Kč
102 min.

POMPEJE
USA – Katastrofický, Romantický - Největší zkázu v dějinách lidstva přežil jen tento příběh. Velkolepá katastrofická podívaná, která spojuje zkázu
kvetoucího antického města s akčním a milostným příběhem. „Titanic na souši“, tak se hovoří o novém filmu.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130,- Kč
pondělí 28.
20:00 hod.
100 min.

GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
VB, Německo – Komedie - Grandhotel Budapešť nabízí šestihvězdičkovou zábavu, která žánrově plynule přechází mezi akční komedií, dramatem, romancí,
detektivkou i groteskou, to vše v odzbrojujícím tempu.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100,- 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

