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Červenec 2014

vstupné:

čtvrtek 3. (2D), pátek 4. (2D), sobota 5. (2D) TITULKY

VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU
USA – Komedie

do 15 let nepřístupný - 116 min.

Jak může normální člověk přežít na místě, kde Zubatá číhá doslova na každém kroku? A
jak tam může přežít chronický posera s panickou hrůzou ze smrti? Stvořitel komediálního
hitu Méďa, Seth MacFarlane protentokrát odhodil měkoučký plyš a v další pekelně
zábavné jízdě vám naservíruje příběh, díky němuž poznáte pravý význam slovního
spojení „ukrutná sranda“.

pátek 4. (3D), sobota 5. (3D)

97 min.

DABING

ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE
USA - Fantasy, Rodinný

20:00 hod.

17:30 hod.

Snímek Zloba-Královna černé magie vypráví dosud nezpracovaný příběh legendární zlé
královny z klasického snímku společnosti Disney Šípková Růženka z roku 1959, a
seznamuje diváky s její zradou, která nakonec způsobila, že se její kdysi čisté srdce
proměnilo v kámen.

neděle 6. (2D)

do 12 let nepřístupný - 114 min.

TITULKY

20:00 hod.

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL „Věci jsou tak, jak jsou a budou tak, jak budou.“ To je motto svérázného
čtvrtek 10. (2D), pátek 11. (2D)
ČR – Komedie

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

do 12 let nepřístupný - 77 min.

20:00 hod.

Režisér Jan Hřebejk se Zakázaným uvolněním vrací k žánru komedie. A to v tandemu s jedním z našich
nejvtipnějších a nejoriginálnějších autorů Petrem Kolečkem, scenáristou Okresního přeboru.

sobota 12. (3D)

DABING

do 12 let nepřístupný - 132 min.

20:00 hod.

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST Nelítostný boj zuří ve dvou různých časových rovinách, a proto v něm můžou spojit síly hrdinové
neděle 13. (2D)
Německo/Polsko/Francie – Drama

USA – Akční, Sci-fi

20:00 hod.

Dojemný a zároveň inspirující příběh o cestě jednoho chlapce, který musel ze dne na den dospět, aby
přežil. Film je skutečným příběhem Yorama Fridmana, natočeným podle stejnojmenného knižního
bestselleru Uriho Orleva.
TITULKY

do 12 let nepřístupný - 130 min.

20:00 hod.

Poslední šance na mír - Caesar je šimpanz, se kterým jsme se seznámili před třemi lety ve velmi
úspěšném filmu Zrození planety opic. Tehdy právě on, jako první z lidoopů, získal mimořádně vysokou
inteligenci a to kvůli pokusům s ještě neschváleným lékem na Alzheimerovu nemoc. Chytrý lidoop se
stal senzací, ale zároveň předznamenal zásadní revizi pohledu na to, kdo je skutečným pánem tvorstva.

sobota 19. (3D), neděle 20. (3D)

MRŇOUSKOVÉ

112 min.

TITULKY

čtvrtek 17. (3D), pátek 18. (3D), sobota 19. (3D)

ÚSVIT PLANETY OPIC

90 Kč
100 Kč
130 Kč

původní trilogie a jejich mladší Já z filmu X-Men: První třída. Ti všichni musí změnit minulost, aby
zachránili naši budoucnost.

USA – Akční, Dobrodružný, Fantasy

BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ

130 Kč

pana Karlssona, jehož životní příběh je bez přehánění pozoruhodný.

ŠVÉDSKO - Dobrodružný, Komedie

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

110 Kč

DABING

80 min.

17:30 hod.

85 min.

20:00 hod.

100 Kč

150 Kč

110 Kč

Populární mrňouskové tentokrát ve 3D.

Francie – Animovaný

neděle 20. (2D)

ORIGINÁLNÍ ZNENÍ

CYRIL A METODĚJ – APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ Pravdivý příběh o zrodu naší kultury. Příběh z 9. století ve strhujících obrazech
líčí počátky šíření křesťanství na Velké Moravě a v našich zemích.

ČR – Dobrodružný, Dokument

čtvrtek 24. (2D), pátek 25. (2D), sobota 26. (2D)

DÍRA U HANUŠOVIC

80 Kč

ORIGINÁLNÍ ZNENÍ

do 15 let nepřístupný - 98 min.

20:00 hod.

Načernalá komedie Miroslava Krobota s Tatianou Vilhelmovou v hlavní roli.

120 Kč

ČR – Komedie, Drama

neděle 27. (2D)

CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO

TITULKY

do 15 let nepřístupný - 119 min.

20:00 hod

Opravdové zlo Vás teprve čeká. Inspirováno skutečným příběhem Neworského policisty.

120 Kč

USA – Horor

čtvrtek 31. (2D), pátek 1. (2D), sobota 2. (2D)

ZEJTRA NAPOŘÁD
ČR/SR – Drama, komedie

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

do 12 let nepřístupný - 98 min.

20:00 hod.

„Každou noc milióny lidí usínají s tím, že změní svůj život a že zítra udělají něco konečně jinak. Film je o
nás všech. O našich snech, o změnách v životě, které chceme udělat, ale často se jich bojíme.

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

120 Kč

facebook.com/kino.milevsko

