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"grimasy nejen rockové"

! Začátky večerního promítání od 18 hodin ! 
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neděle 2. října v 17 hodin
USA  Premiéra
HARRY POTTER  
A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 2

Rodinný film. Vše končí... Přichází poslední dobrodružství ságy o Harry Potterovi. V tomto 
finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do otevřené války čarodějného světa. Nikdy 
nebylo v sázce tolik jako teď. Nikdo už není v bezpečí. 
Mládeži přístupný, dabováno, 130 minut, vstupné 75 Kč

středa 5. října v 18 hodin 
USA Premiéra 
BARBAR CONAN

Akční/dobrodružný/fantasy. Legendární Barbar Conan je zpátky! Conanova touha po 
pomstě za smrt jeho rodičů se změní v krutý boj za záchranu národů Hyborie před mocnými 
silami zla. Bitvy s nelítostnými nepřáteli se proplétají se souboji s odpornými monstry. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 110 minut, vstupné 75 Kč

neděle 9. října v 18 hodin
ČR Premiéra  
MUŽI V NADĚJI

Komedie. Může být nevěra základem šťastného manželství? Šaramantní bonviván 
Rudolf je o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se 
snažit a hlavně nesmí se nudit.“ V hlavních rolích B. Polívka, J. Macháček, S. Stašová, 
P. Hřebíčková a další. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 115 minut, vstupné 75 Kč

středa 12. října v 18 hodin
USA Premiéra
KAZATEL

Akční sci-fi, thriller. Film zasazený do alternativního světa – do světa zpustošeného 
staletími válek mezi lidmi a upíry. Příběh se točí kolem legendárního Kazatele-bojovníka 
z poslední Války upírů, který nyní žije v tajnosti mezi ostatními utiskovanými lidmi ve 
městech obehnanými zdmi. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky,87 minut, vstupné 70 Kč

neděle 16. října v 18 hodin
USA  Premiéra
STROM ŽIVOTA

Drama/fantasy. Texas, 50. léta minulého století. Jack O`Brien si prošel dětstvím plným 
her a krásné nevinnosti. Dospívání mu však přináší rozčarování a vztah s jeho otcem je 
dosti komplikovaný. Jack je ztracenou duší v moderním světě. Snímek získal Zlatou pal-
mu jako nejlepší film na MFF v Cannes. V hlavních rolích Brad Pitt, Sean Penn, Jessica 
Chastain. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 138 minut, vstupné 75 Kč

středa 19. října v 18 hodin
USA  Premiéra
SUPER 8

Sci-fi. Skupina teenagerů se rozhodne na kameru „Super osmičku“ natočit Zombie horor, 
ale nikoho z nich nenapadne, že výsledný film bude ještě děsivější, než zamýšleli. Jeden 
z nejoriginálnějších tvůrců J. J. Abrams (Ztracení, Mission:Impossible 4) spojil síly 
s expertem na mimozemšťany S. Spielbergem. Příběh vlaku, který převáží utajovaný 
náklad z Oblasti 51. 
Mládeži přístupný, dabováno, 112 minut, vstupné 70 Kč

neděle 23. října v 17 hodin
ČR Premiéra
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL

Animovaná komedie. Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ. Tři sta let po 
škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a mnoha lety nad Saxánou, studentkou čaro-
dějnické školy v Říši pohádek, která utekla za láskou do světa lidí. Nyní žije normálním 
životem v krásné vile s manželem Janem a dcerkou Saxánou. Zapomněla však na půdu 
skrývající tajemství o jejím předešlém životě...
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 80 Kč

středa 26. října v 18 hodin
USA  Premiéra
ZKAŽENÁ ÚČA

Komedie. Elizabeth Halseyová (Cameron Diaz) je učitelka, která by z chování dostala 
přinejmenším dvojku. Je sprostá, zlá a chová se naprosto nevhodně. Bizarní plány a jejich 
bláznivé následky na získání dobře situovaného, bohatého a pohledného náhradníka za 
bývalého snoubence šokují všechny. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 92 minut, vstupné 70 Kč

neděle 30. října v 18 hodin
USA Premiéra
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI

Sci-fi, western. Už zase u nás útočí mimozemšťané. Tentokrát si ale vybrali špatný čas 
a špatné místo. Jejich prvotním cílem se stal Divoký západ a doba, kdy všem, kdo chtěli 
přežít, visely kolty proklatě nízko. Jména tvůrců však slibují mimořádný zážitek. 
Mládeži přístupný, dabováno, 118 min., vstupné 70 Kč

čtvrtek 20. října od 19 hodin – Dům kultury Protivín
STAROPRAŽŠTÍ HELIGONKÁŘI 

Legendární kapela pod vedením kapelníka Štěpána Kozáka. Vstupné 60 Kč

neděle 16. října od 15 hodin – Dům kultury Protivín
KAŠPÁREK SLUHOU ČARODĚJE
Loutková pohádka v podání ochotnického souboru COPÁNEK. Délka představení 60 minut, vstupné 40 Kč

úterý 25. října od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín
KONCERTNÍ AUDIOVIDEO SHOW

Antarktida očima kytaristy a dobrodruha Lubomíra Brabce. Živé vyprávění, promítání fotografií proložené hudební produkcí. 
Vstupné 80 Kč


