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Květen 2014
čtvrtek 1. (2D), pátek 2. (3D), sobota 3. (3D)

ZVONILKA A PIRÁTI

sobota 17.5.
78 min.

DABING

vstupné:
17:30 hod.

Zvonilka uteče ze země víl a spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají kapitánku své lodi.

USA – Animovaný

čtvrtek 1. (2D)

(NE)ZADANÍ

TITULKY

do 15 let nepřístupný - 94 min.

20:00 hod.

90 min.

20:00 hod.

Když sex zamíchá kartami.

80 Kč 2D
130 Kč 3D
100 Kč

USA – Romantická komedie

pátek 2. (2D), sobota 3. (2D)

POJEDEME K MOŘI
Česko - Rodinný film

ORIGINÁLNÍ ZNENÍ

Jiří Mádl se představí filmovým divákům ve zcela nové roli - jako režisér i scénárista celovečerního
autorského filmu o klukovi, který chce být slavným režisérem.

neděle 4. (2D)

KRÁSKA A ZVÍŘE

112 min.

17:30 hod. a 20:00 hod.

do 12 let nepřístupný - 104 min.

20:00 hod.

DABING

Příběh o tom, že láska nezná hranic.

100 Kč
90 Kč

Francie - Fantasy, Romance, Thriller

pondělí 5. (2D)

NEKONEČNÁ LÁSKA
USA – Romantický

TITULKY

První láska je nezapomenutelná. Připomíná jízdu na horské dráze, kdy člověka ovládají síly, proti nimž
je bezmocný.

čtvrtek 8. (2D)

DLOUHÁ CESTA DOLŮ

do 12 let nepřístupný - 96 min.

TITULKY

20:00 hod.

Komedie o přátelství a o tom, co se může stát, když dáte životu druhou šanci.

110 Kč
90 Kč

VB – Komedie

pátek 9. (2D), sobota 10. (2D)

91 min.

20:00 hod.

do 12 let nepřístupný - 90 min.

20:00 hod.

TITULKY

JUSTIN BIEBER´S BELIEVE Intimní pohled na Justinovo vyprodané celosvětové turné ,,BELIEVE".

100 Kč

USA - Dokument, Hudební

neděle 11. (2D)

VŠECHNY MOJE DĚTI
Slovensko – Dokument

ORIGINÁLNÍ ZNENÍ

Ústřední postavou filmu je charismatický farář Marián Kuffa. Divák ho ve filmu vidí spíše ve špinavých
montérkách a sleduje drama mise do prostředí bídy a beznaděje v zapomenutých romských osadách.

pondělí 12. (2D)

DETEKTIV DOWN

TITULKY

do 12 let nepřístupný - 90 min.

20:00 hod.

do 12 let nepřístupný - 139 min.

20:00 hod.

Jedině, co potřebujete, je skutečný případ.

80 Kč
100 Kč

Norsko/ČR/Dánsko – Komedie

pátek 16. (2D)

DIVERGENCE
USA – Akční, Dobrodružný, Sci-fi

TITULKY

Natočeno podle stejnojmenné knižní předlohy - úspěšného dystopického románu. Líčí postapokalyptickou civilizaci a
svět, má originální příběh a silnou dívčí hrdinku, která svádí boj s nelítostným systémem. Příběh, dobrodružství a akce v
Divergenci převažuje nad romantikou. Ne náhodou bývá Divergence přirovnávána k jinému fenoménu, k Hunger Games.

sobota 17. (3D)

GODZILLA

119 min.

TITULKY

17:30 hod. a 20:00 hod.

Nejznámější monstrum na světě se postaví proti zlým nestvůrám ohrožujícím existenci lidstva.

110 Kč
140 Kč

USA – Akční

neděle 18. (2D), neděle 25. (2D)

HANY

DABING

do 15 let nepřístupný - 85 min.

20:00 hod.

Aktuální výpověď mladé filmařské generace o současné společnosti a mladých lidech.

100 Kč

Česko – Komedie, drama

pondělí 19. (2D)

YVES SAINT LAURENT

TITULKY

do 12 let nepřístupný - 106 min.

20:00 hod.

Jeden z nejtalentovanějších návrhářů světa módy a jeho příběh…

100 Kč

Francie – Drama, životopisný

pátek 23. (2D), sobota 24. (2D)

90 min.

DABING

17:30 hod.

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ Ve snaze přežít zimu se rozhodnou nerozluční přátelé krysa a veverka Bručoun vyloupit
USA – Animovaný

obchod plný oříšků.

pátek 23. (3D), sobota 24. (3D)

AMAZING SPIDER-MAN 2

80 Kč

DABING

do 12 let nepřístupný - 142 min.

20:00 hod.

Peter Parker zjišťuje, že před ním stojí ještě náročnější bitva.

130 Kč

USA - Akční, dobrodružný

pondělí 26. (2D)

TITULKY

do 12 let nepřístupný - 114 min.

17:30 hod.

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL „Věci jsou tak, jak jsou a budou tak, jak budou.“ To je motto svérázného
pana Karlssona, jehož životní příběh je bez přehánění pozoruhodný.

ŠVÉDSKO - Dobrodružný, komedie

pátek 30. (3D), sobota 31. (3D)

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST
USA – Akční, Dobrodružný, Fantasy

110 Kč

DABING

do 12 let nepřístupný - 120 min.

20:00 hod.

Nelítostný boj zuří ve dvou různých časových rovinách, a proto v něm můžou spojit síly hrdinové původní trilogie a
jejich mladší Já z filmu X-Men: První třída. Ti všichni musí změnit minulost, aby zachránili naši budoucnost.

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

150 Kč

facebook.com/kino.milevsko

