3D
ul 5. května 117
tel.: 382 521 216
email: kino@dkmilevsko.cz

Září 2014

vstupné:

čtvrtek 4. (2D), pátek 5. (2D), sobota 6. (2D) TITULKY

22 JUMP STREET
neděle 7. (2D)
USA – Drama

20:00 hod.

Poté, co si prošli nástrahami střední školy čekají na policejní důstojníky Schmidta a Jenka
velké změny - jsou pověřeni prací v utajení na místní vysoké škole.

USA – Akční komedie

JOE

do 12 let nepřístupný - 112 min.

TITULKY

do 15 let nepřístupný - 117 min.

20:00 hod.

Drsný příběh o přátelství. Joe Ransom (Nicolas Cage) není zrovna příjemným chlápkem, který by se
hned s každým kamarádil. Je to horkokrevný tvrďák, který se často více než rozumem řídí vlastními
instinkty. A ty ho bohužel už párkrát přivedly do křížku se zákonem a taky do basy.

čtvrtek 11. (3D), pátek 12. (3D)

SIN CITY: ŽENSKÁ,
PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL

TITULKY

do 15 let nepřístupný - 103 min.

20:00 hod.

V pokračování kultovního snímku Sin City se v několika propojených povídkách vracíme
do města hříchu, plného kriminálníků, zkorumpovaných policistů, zabijáků a sexy žen.

80 Kč
100 Kč

130 Kč

USA – Akční

pátek 12. (2D), sobota 13. (2D)

ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ
USA/Kanada – Animovaný

USA – Hudební, romantický

Polsko – Drama

20:00 hod.

Gretta (Keira Knightley) a její přítel Dave (Adam Levine) jsou spolu již od vysoké školy a společně
skládají hudbu. Když Dave podepíše smlouvu s jednou z největších nahrávacích společností, odstěhují
se spolu do New Yorku, aby zde začali život, o kterém vždycky snili.
80 min.

TITULKY

20:00 hod.

Originální a poetický příběh hledání vlastní identity je moderní poctou klasické kinematografii 60. let.
Film vyhrál hlavní ceny na festivalech v Londýně, Gijónu nebo Varšavě.

čtvrtek 18. (3D), pátek 19. (3D)

HERCULES

104 min.

TITULKY

neděle 14. (2D)

IDA

17:30 hod.

Slyšeli jste už o planetě Baab? A věděli jste, že tam žijí zábavní modří ufoni, kteří mají dokonce svého
národního hrdinu?

sobota 13. (2D)

LOVE SONG

89 min.

DABING

DABING

95 min.

20:00 hod.

Narodil se, aby se stal hrdinou. Klasický mytologický příběh o Herculovi dostává úplně nový rozměr.

100 Kč
100 Kč

80 Kč
140 Kč

USA – Akční, dobrodružný

sobota 20. (2D)

DÍRA U HANUŠOVIC

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

do 15 let nepřístupný - 98 min.

20:00 hod.

100 Kč

Načernalá komedie Miroslava Krobota s Tatianou Vilhelmovou v hlavní roli.

ČR – Komedie, drama

neděle 21. (2D)

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
ČR – Dokument

čtvrtek 25. (2D), pátek 26. (2D)

LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY
USA – Komedie, drama

ČR – Pohádka

sobota 27. (2D)

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
ČR – Komedie

neděle 28. (2D)

ZTRACEN 45
ČR – Dokumentární, drama

20:00 hod.

Životopisný film přináší osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže,
který poznal celý svět.
94 min.

TITULKY

20:00 hod.

Romantická komedie s Michaelem Douglasem a Diane Keaton v hlavních rolích. Režie filmu se ujal Rob
Reiner.

pátek 26. (2D), sobota 27. (2D)

TŘI BRATŘI

75 min.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

90 min.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

17:30 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.
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.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

67 min.

20:00 hod.

Nevšední příběh jedné z nejvýznamnějších českých uměleckých rodin 20. století, do něhož nám dávají
nahlédnout osobní a cestovní deníky ženy Josefa Čapka. V hlavní roli Taťjána Medvecká, Saša Rašilov a
Anna Císařovská.

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

90 Kč
110 Kč
110 Kč

80 Kč
80 Kč

facebook.com/kino.milevsko

