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vstupné:
čtvrtek 3. 6. , (2D) pátek 4. 6. (2D)

DUŠE

USA – Animovaný,
rodinný, hudební

Všichni máme duši. Joe Gardner chce najít tu svou. Co dělá člověka… člověkem? Středoškolský
učitel hudební výchovy Joe Gardner dostane životní šanci hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden
chybný krok ho však přenese z ulic New Yorku do Neznáma před, což je fantastické místo, kde čerstvě
narozené duše získávají před vstupem na Zemi vlastnosti, návyky i zlozvyky.
TITULKY

sobota 5. 6. (2D)

NAPĚTÍ
VB – Horor

USA – Drama, road movie

TITULKY

ČR – Drama, komedie

ČESKÉ ZNĚNÍ

USA – Thriller, horor

ČR – Drama

ČESKÉ ZNĚNÍ

Rusko – Animovaný

USA – Akční

Korea – Animovaný

ČR – Komedie, romantický

82 min.

DABING

do 12 let nepřístupný – 145 min.

DABING

83 min.

ČESKÉ ZNĚNÍ

do 12 let nepřístupný – 95 min.

120 Kč

20:00 hod.

130 Kč

17:30 hod.

120 Kč

20:00 hod.

Hereckými hvězdami obsazená komedie o tom, jaké to opravdu je být v dnešní době mámou malých
dětí a k tomu současně ženou, partnerkou a kamarádkou. Zkrátka, jak být matkou a nezbláznit se
z toho.

Provozní doba pokladny: 30 minut před začátkem představení. – Tel. 382 521 216
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK www.milevskem.cz

120 Kč

17:30 hod.

Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, které ji promění na hubeňoučkou
krasotinku. Má to ale jeden háček! Střevíce patří zlé čarodějnici a ta, když zjistí, že zmizely, použije
veškerá kouzla a čáry, aby je dostala nazpět. Jakoby nestačilo, že má Sněhurka plné ruce práce
s ježibabou, do cesty se jí musí ještě připlést sedm neodbytných trpaslíků, kteří od ní chtějí pusu.

pátek 25. 6. (2D), sobota 26. 6. (2D)

MATKY

DABING

130 Kč

20:00 hod.

Ani ten nejrychlejší řidič na světě nedokáže ujet před svou minulostí. Zjistí to i drsňák Dominic
Toretto, kterému osud přihrál do cesty nejzáludnějšího nepřítele. Vlastního bratra. Režisér Justin
Lin, který má zásadní podíl na úspěchu benzínem vonící ságy, natočil další nadupaný díl, který opět
posouvá hranice možného, platným fyzikálním zákonům navzdory.

čtvrtek 24. 6. (2D), neděle 27. 6. (2D)

ČERVENÝ STŘEVÍČEK
A 7 STATEČNÝCH

do 15 let nepřístupný – 116 min.

120 Kč

20:00 hod.

Mladý delfín Delfi je odjakživa strašpytlík a hodně velký stydlivka. V moři náhodou objeví kouzelnou
klenbu, která dokáže každou rybu proměnit v to, čím si přeje být. A Delfi by si moc přál být statečný,
aby v sobě našel odvahu vydat se hledat svého otce, který záhadně zmizel.

pátek 18. 6. (2D), sobota 19. 6. (2D)

RYCHLE A ZBĚSILE 9

do 12 let nepřístupný, – 97 min.

Film režisérky Miry Fornay rozehrává nebezpečné vztahové hry, které probíhají v jedné rodině,
v průběhu jednoho dne.

čtvrtek 17. 6. (2D), neděle 20. 6. (2D)

MOŘE KOUZEL

TITULKY

120 Kč

20:00 hod.

Přežijete, jen když budete potichu. Díky respektování jednoduchého, ale životně důležitého pravidla
dokázali Abbottovi (tedy skoro všichni) přežít Tiché místo I. Pokračování úspěšného hororu jim do
cesty postaví nové, mnohem náročnější výzvy.

neděle 13. 6. (2D)

ŽÁBY BEZ JAZYKA

100 min. do 12 let nepřístupný

120 Kč

20:00 hod.

Klára Issová, Boleslav Polívka a Ondřej Malý v poetické tragikomedii o životě na vsi, kde dojde místo
na hřbitově. Otec hlavní hrdinky se navíc rozhodne potopit na dno přehrady pro starou slivovici.

pátek 11. 6. (2D), sobota 12. 6. (2D)

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II

107 min.

120 Kč
děti 100 Kč

20:00 hod.

Poté, co v malém městě na nevadském venkově dojde k ekonomickému kolapsu, se Fern rozhodne
sbalit si věci a ve své dodávce se vydat na cesty a prozkoumat život za hranicemi klasických
společenských zvyklostí jako novodobý nomád.

čtvrtek 10. 6. (2D)

TICHÝ SPOLEČNÍK

do 12 let nepřístupný – 93 min.

Zdravotní sestřičku Val ve zchátralé londýnské nemocnici čeká její první pracovní den. Je ale mladá
a neprůbojná, proto ji hned vrchní sestra přiřadí noční směnu. A co hůř. Na tuto noc je naplánována
odstávka proudu.

neděle 6. 6. (2D)

ZEMĚ NOMÁDŮ

17:30 hod.

DABING 100 min

130 Kč

