
Rezervace vstupenek v MěKS telefonem 382 251 806.
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před 

představením v pokladně kina.

POŘADY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA

červenec 2011
> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < <
neděle 3. července v 17 hodin
USA  Premiéra
RIO

Animovaný/komedie, o vzácném papouškovi Blu, který žije na malém městě se 
svojí paničkou Lindou, s níž tvoří nerozlučnou dvojku. Před léty ho zachránila 
před pašeráky, kteří ho jako papouščí miminko ulovili uprostřed brazilského 
lesa. Blu se kvůli tomu nikdy nenaučil létat, ale natolik se zabydlel, že pro 
něj není problém uvařit kávu... Příběh nás zavede do pestrobarevné džungle, 
velkoměsta, na brazilské pláže i karneval. 
Mládeži přístupný, dabováno, 96 minut, vstupné 70 Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < <
středa 6. července v 17 hodin 
USA   Premiéra 
HOP

Komedie. Cukrátka, kuřátka a pořádnej nářez. Když dostanete zálusk na kraslice 
a bonbóny, musíte si je vykoledovat. Jinde to obstarává Velikonoční zajíc. Žije 
na Velikonočním ostrově, velí armádě zajíců a kuřat, kteří vyrábějí sladkosti 
pro děti. Má syna, kterému by rád svůj podnik předal. Jenže Zajda kašle na 
povinnosti i tradice a touží stát se slavným rockovým bubeníkem. 
Mládeži přístupný, dabováno, 95 minut, vstupné 65 Kč

neděle 10. července v 19 hodin
USA    Premiéra  
VODA PRO SLONY

Romantický. Výpravná romance z cirkusového prostředí 30. let minulého 
století o zakázané lásce, která se zrodí na magickém místě plném dobrodružství, 
zázraků a nebezpečí. Vznikla podle celosvětového knižního bestselleru Sary 
Gruenové. Hlavní role ztvárnili držitelka Oscara Reese Witherspoon a hvězda 
ságy Stmívání Robert Pattinson. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 120 minut, vstupné 70 Kč

středa 13. července v 19 hodin
USA  Premiéra
PIRÁTI Z KARIBIKU

Dobrodružný. Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli kapitána Jacka Spar-
rowa ve filmu nabitém akcí a dobrodružstvím. Když se mu do cesty připlete 
tajemná Angelica (Penélope Cruz), není si jistý, zda se zamiloval nebo zda 
se jedná o nemilosrdnou podvodnici, která ho využívá k tomu, aby nalezla 
legendární Pramen mládí.
Mládeži přístupný, dabováno, 137 minut, vstupné 75 Kč

neděle 17. července v 19 hodin
USA  Premiéra
ÚTĚK ZE SIBIŘE

Drama založené na skutečnosti z roku 1940, popisuje útěk mezinárodní skupin-
ky vězňů z ruského Gulanu. Uprchlíci se vymaní ze sevření nelítostné sibiřské 
zimy, projdou oblastí jezera Bajkal a překročí Transsibiřskou magistrálu. Před 
sebou však mají ještě mnohem krutější zkoušky...
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 133 minut, vstupné 70 Kč

středa 20. července v 19 hodin
USA  Premiéra
RYCHLE A ZBĚSILE 5

Akční. Nohou zašlapávají pedál do podlahy, jednou rukou řídí a ve druhé třímají 
zbraň nebo aspoň ukazují vztyčený prostředník. Jsou prostě rychlí a zběsilí, 
už popáté. Pod vedením režiséra Justina Lina, jenž si vydobyl ostruhy na 
předchozích dvou dílech slavné akčně závodní série, se potkávají všichni staří 
známí – Paul Walker, Vin Diesel a Jordana Brewster – které tentokrát doplní 
akční hvězda Dwayne Johnson. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 130 minut, vstupné 75 Kč

neděle 24. července v 19 hodin
USA  Premiéra
THOR

Akční/fantasy. Poznáte ho podle kladiva. Bez něj nedá ani ránu. Je to bůh 
a také rebel. A možná se stane legendou. Pokud zkrotí vlastní pýchu... Thoro-
vu (Chris Hemsworth) otci, vládci bohů Odinovi (Anthony Hopkins), trvalo 
spoustu let, než ve své říši nastolil křehký mír. Jeho arogantní a domýšlivý syn 
ale dělá vše proto, aby...
Mládeži do 12let nevhodný, titulky, 130 minut, vstupné 70 Kč

středa 27. července v 19 hodin
ČR Premiéra
LIDICE

Drama. Opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic? Příběh Lidic je příběhem 
obyčejných lidí, kteří se absurdní shodou náhod připletli do cesty dějinám. Podle 
scénáře Zdeňka Mahlera, oceněného cenou Sazky v roce 2007, nabízí pohled 
na tragický osud Lidic za 2. světové války z neobvyklé perspektivy. Velkofilm 
plný emocí, který poukazuje na to, jak zdánlivé maličkosti mohou změnit chod 
dějin a způsobit tragédii. Hrají  K. Roden, Z. Fialová, R. Luknár, M. Adamczyk, 
Z. Bydžovská, S. Remundová, J. Budař a další...
Mládeži do 12 let nevhodný, 126 min., vstupné 75 Kč

neděle 31. července

Nepromítáme 

koná se SVATOANENSKÁ POUŤ

pondělí 25. července – Dům kultury Protivín

POHÁDKOVÝ DEN
Loutkový spolek BOĎI Jaroměř zve malé i velké na pohádky

od 10 hodin – Kašpárek a princezna, od 15 hodin – O Zubejdě Solimánské

čtvrtek 28. července – v 19. hodin, kaple sv. Anny

VĚRA KLÁSKOVÁ & ONDŘEJ POUR
OHLAS PÍSNÍ KELTSKÝCH

Od irských balad ke skvostům amerického folku a country v podání vynikajícího kytarového dua. 
Vstupné 50 Kč


