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ul 5. května 117
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vstupné:

ČESKÉ ZNĚNÍ

čtvrtek 2. 9. (2D), pátek 3. 9. (2D)

GUMP – PES, KTERÝ
NAUČIL LIDI ŽÍT
ČR – Dobrodružný, rodinný

USA – Animovaný, komedie

ČR – Komedie

ČESKÉ ZNĚNÍ

USA – Dobrodružný, akční, fantasy

ČR – Komedie, romantický

USA – Horor, kriminální, drama

ČESKÉ ZNĚNÍ

USA, Irsko – Fantasy, drama

TITULKY

ČR, Norsko – Drama, romantický

TITULKY

ČR – Komedie

ČESKÉ ZNĚNÍ

Peru, Nizozemsko – Animovaný
čtvrtek 30. 9. (2D), pátek 1. 10. (2D)

NENÍ ČAS ZEMŘÍT
USA – Akční

77 min. – do 12 let nepřístupný

ČESKÉ ZNĚNÍ

99 min. – do 12 let nepřístupný

85 min.

163 min. – do 15 let nepřístupný

130 Kč

20:00 hod.

130 Kč

17:30 hod.

120 Kč

20:00 hod.

James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání – objeví
se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc. Mise na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se
na začátku zdálo. Bond se během vyšetřování dostane na stopu nevyzpytatelného zločince, který disponuje nebezpečnou novou
technologií.

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

130 Kč

20:00 hod.

Celý život Ainbo se odehrává uprostřed amazonské džungle a ona ji nade vše miluje. Jednoho dne však zjistí, že je její domov ohrožen
hamižnými těžaři, kteří začali kácet vzácné stromy. S pomocí svých „andělů strážných,“ roztomilého a legračního armandilla Dilla
a obtloustlého tapíra Vacyho se Ainbo vydává na záchrannou misi svého ráje. Podaří se jí najít moudrou matku pralesa želvu Motelo
Mamu a společně s ní zabránit blížící se katastrofě?

TITULKY

130 Kč

20:00 hod.

Jeden z nejuznávanějších českých scenáristů Petr Kolečko (seriály Most!, Lajna, Okresní přebor, filmy Masaryk, Bajkeři) se při psaní
komedie Zbožňovaný nechal inspirovat svým dědou. Proto se tentokrát rozhodl i režírovat. Pro svůj film se mu podařilo získat plejádu
předních hereckých osobností. Hlavní role se s grácií zhostil stále šarmantní Jiří Bartoška. Další postavy si s chutí zahráli Ivana Chýlková,
Zuzana Kronerová, Jiří Langmajer, Petra Hřebíčková, Štěpán Kozub a další.

DABING

120 Kč

20:00 hod.

Hlavní hrdinové filmu Marťanské lodě, se poprvé setkávají na narozeninové party ve vybydlených prostorách brněnského nádraží.
Mladá psycholožka hudebníka pozve na přednášku, kterou pořádá. Na Martina zapůsobí. On kolem ní krouží, ona ho loví. Martin za
ní odletí do Norska. Po návratu domů zjišťují, že bez sebe nemůžou být. Je to jak z hollywoodské romance, jen v kulisách Brna. Vyléčí
vesmírná láska všechny bolesti?

pátek 24. 9. (2D), sobota 25. 9. (2D), neděle 26. 9. (2D)

AINBO: HRDINKA
PRALESA

130 min. – do 15 let nepřístupný

plné 150 Kč,
děti 130 Kč

20:00 hod.

Chrabrý ale svéhlavý rytíř kulatého stolu, synovec krále Artuše, Sir Gawain, se vydává na troufalou cestu, na jejímž konci ho čeká
osudový vyzyvatel - obrovský a tajemný Zelený Rytíř. Sir Gawain na této pouti, během níž blíž poznává i sám sebe, musí čelit duchům,
obrům i zlodějům, aby dokázal, že je hoden cti v očích jeho rodiny a celého království.

čtvrtek 23. 9. (2D), pátek 24. 9. (2D), sobota 25. 9. (2D), neděle 26. 9. (2D)

ZBOŽŇOVANÝ

111 min. – do 15 let nepřístupný

130 Kč

20:00 hod.

James Wan se vrací ke svým žánrovým kořenům příběhem o dívce Madison, kterou paralyzují neustávající vize strašlivých vražd, které
bohužel mají daleko k obyčejným snům.

neděle 19. 9. (2D)

MARŤANSKÉ LODĚ

92 min. – do 12 let nepřístupný

plné 130 Kč,
děti 110 Kč

20:00 hod.

Snímek navazuje na filmy režiséra Vorla: Cesta z města a Cesta do lesa, vytvoří z nich uzavřenou trilogii a završí osudy všech stěžejních postav.

pátek 17. 9. (2D), sobota 18. 9. (2D)

ZELENÝ RYTÍŘ

133 min.

100 Kč

17:30 hod.

Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu Schang‑Chi, který je konfrontován se svojí minulostí, když je zapleten do sítě
tajemné organizace Deset prstenů. Jedná se o druhý film ze čtvrté fáze MCU. Ve filmu uvidíme skutečného záporáka Mandarina.

čtvrtek 16. 9. (2D)

ZHOUBNÉ ZLO

117 min. – do 12 let nepřístupný

DABING

sobota 11. 9. (2D), neděle 12. 9. (2D)

CESTA DOMŮ

107 min.

V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou
se vyřešit svou krizi provokativní hrou s téměř nesplnitelnými úkoly. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi
svých ideálů, rozplynutí snů a scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu
jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu myslí. Kdo splní úkol, není sráč…

čtvrtek 9. 9. (3D), pátek 10. 9. (3D)

SHANG‑CHI A LEGENDA
O DESETI PRSTECH

DABING

Pamatujete si na přechytralý mimino v obleku a jeho staršího bráchu Tima? S komedií Mimi šéf před pár lety „zbourali“ kina a teď se
pustí do další akce. Oba bráchové sice v mezidobí trochu dospěli, ale do obleku se nasoukala Timova dcera Tina, která je, batolecímu
věku navzdory, fakt ostrá holka.

sobota 4. 9. (2D), neděle 5. 9. (2D)

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA
A KAREL

20:00 hod.

„Jsem Gump a byl jsem toulavej pes…“ Dobrodružný příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich. V lidských rolích se představí
Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková, Richard Krajčo, Anna Šulc a další.

pátek 3. 9. (2D), sobota 4. 9. (2D), neděle 5. 9. (2D)

MIMI ŠÉF: RODINNÝ
PODNIK

90 min.

140 Kč

