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Srpen 2014
pátek 1 (3D), sobota 2. (3D)

vstupné:

DABING

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI

84 min.

17:30 hod.

Létají tam, kam se jiní neodváží

děti 135 Kč

USA – Animovaný

pátek 1 (2D), sobota 2. (2D)

ZEJTRA NAPOŘÁD
ČR/SR – Drama, komedie

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY

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.

neděle 3. (2D)

TITULKY

plné 155 Kč

do 12 let nepřístupný - 125 min.

20:00 hod.

Nejvtipnější smutná lovestory podle světového knižního bestselleru.

120 Kč
110 Kč

USA – Romantický, drama

pátek 8. (2D)

OČISTA: ANARCHIE
USA – Thriller

TITULKY

USA – Dobrodružný, animovaný

USA – Akční, dobrodružný

ČR – Pohádka

USA – Akční, thriller

USA – Drama

USA – Akční, thriller

86 min. čtvrtek 20:00 hod., pátek a sobota 17:30 hod

TITULKY

do 12 let nepřístupný - 126 min.

20:00 hod.

163 min.

TITULKY

20:00 hod.

Režisér Richard Linklater nesmírně precizně mapuje život obyčejného kluka od jeho pěti let až do
dospělosti. Film Chlapectví je jedním z nejoriginálnějších snímků posledních doby, Richard Linklater
jej natáčel 12 let.
90 min.

TITULKY

20:00 hod.

Režisér Steven Quale Nezvratným osudem 5 dokázal, že umí kreativně, zábavně a děsivě zabíjet
postavy. Ve svém dalším snímku V oku tornáda Smrt nahradilo tornádo. Jaké škody napáchá ?

sobota 23. (2D), neděle 24. (2D)

165 min.

DABING

19:00 hod.

TRANSFORMERS – ZÁNIK Nehrozí nám válka, hrozí nám zánik. Se čtvrtým dílem jedné z nejúspěšnějších filmových sérií přichází
USA – Akční, sci-fi

Německo – Komedie

DABING

do 12 let nepřístupný - 118 min.

20:00 hod.

Příběh o přepracovaných učitelích a duševně nevyrovnaných středoškolácích. Zároveň dává nový směr
žánru klasické „středoškolské komedie“ prostřednictvím úžasných dialogů a „nakažlivého“ žargonu
dospívajících.

pátek 29. (3D), sobota 30. (3D)

DABING

98 min.

17:30 hod.

ŽELVY NINJA

Populární Želvy Ninja se vracejí na filmové plátno, kam je doprovází slavný akční
USA - Akční, animovaný, dobrodružný, fantasy, komedie, sci-fi režisér Michael Bay.

sobota 30. (2D), neděle 31. (2D)

SEX TAPE
USA – Drama, komedie

plné 115 Kč
děti 90 Kč

plné 130 Kč
děti 105 Kč

plné 130 Kč
děti 110 Kč

110 Kč

110 Kč

100 Kč
110 Kč

nový lidský hrdina a také dosud nevidění Transformeři

čtvrtek 28. (2D), pátek 29. (2D)

FAKJŮ PANE UČITELI

110 Kč

Úspěšná a oblíbená akční série Expendables přináší ve třetím díle další výbušnou porci zábavy a jako
posily nové filmové legendy. Vedle Stalloneho, Stathama, Lundgrena, Li nebo Schwarzeneggera budou
jako nováčci na odstřel i Antonio Banderas, Harrison Ford a Wesley Snipes.

čtvrtek 21. (2D), pátek 22. (2D)

V OKU TORNÁDA

20:00 hod.

Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých situací, ale také laskavého
humoru. Děj filmu, včetně známých a oblíbených písniček, které ve filmu zazní, pochází z pera Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

neděle 17. (2D)

CHLAPECTVÍ

122 min.

DABING

Studio Marvel, které stvořilo světově úspěšné filmové série Iron Man, Thor, Captain America a Avengers,
představuje zcela nový tým superhrdinů, jež si říkají Strážci galaxie. Akcí nabité, výpravné
dobrodružství se odehrává tentokráte v kosmu, a tak se součástí filmového světa studia Marvel stává i
vesmír.

pátek 15. (2D), sobota 16. (2D)

POSTRADATELNÍ 3

17:30 hod.

Ostrov Blp býval místem, kde Vikingové ve dne v noci bojovali s draky. Pak však mladý snílek Škyťák
vycvičil draka Bezzubku, spřátelil se s ním a hlavně všem vysvětlil, že lidé a draci mohou žít v harmonii.
Ještě důležitější bylo, že film Jak vycvičit draka se stal jedním z nejlepších a nejúspěšnějších počinů
studia DreamWorks Animation, které se proto rozhodlo, že si zaslouží pokračování, a natočilo „dračí“
dvojku.

čtvrtek 14. (2D), pátek 15. (2D), sobota 16. (2D) ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

TŘI BRATŘI

105 min.

DABING

sobota 9. (2D), neděle 10. (2D)

STRÁŽCI GALAXIE

20:00 hod.

Jednou za rok se americké ulice vždy na dvanáct nočních hodin promění v peklo. Nepracuje ani jedna
ze složek záchranného systému a všechny zločiny, včetně těch nejtěžších, jsou zcela legální. Téhle
brutální noci se říká Očista.

pátek 8. (2D), sobota 9. (2D)

JAK VYCVIČIT DRAKA 2

do 15 let nepřístupný - 98 min.

TITULKY

95 min.

20:00 hod.

Když se Jay a Annie poprvé poznali, byly jejich vzájemné city opravdu velice silné - ale o deset let a dvě
děti později by jejich láska potřebovala poněkud povzbudit. Aby obnovili svou vášeň, rozhodnou se protože proč ne? - natočit si video, ve kterém během nepřerušeného tříhodinového natáčení
vyzkoušejí všechny pozice z knihy o sexu. Zdá se to jako skvělý nápad - než zjistí, že jejich
nejsoukromější nahrávka už jaksi není soukromá.

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

120 Kč

150 Kč
130 Kč

facebook.com/kino.milevsko

