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KINO JE VYBAVENO SYSTÉMEM DOLBY SR

neděle 4. prosince v 18 hodin 
USA / Spojené Arabské Emiráty  Premiéra
NÁKAZA

Thriller. Sledujete rychlé šíření smrtícího vzduchem přenosného viru, 
který nemocné zabíjí během několika dnů. S rychlým šířením epidemie 
se lékaři po celém světe snaží najít lék a minimalizovat paniku, která 
se šíří ještě rychleji, než samotný virus. Dochází k mobilizaci všech 
výzkumných pracovníků, kteří se snaží rozluštit kód unikátního pato-
genu, který neustále dále mutuje. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 105 minut, vstupné 75 Kč

středa 7. prosince 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
„BARONKY“
neděle 11. prosince v 18 hodin
USA  Premiéra
JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ

Komedie. Nebezpečí je třeba zesměšnit. Kdo zachrání Její veličenstvo 
britskou královnu, když agent 007 James Bond zrovna leží u ledu? 
Jeden muž už před lety dokázal, že je na něj spolehnutí a že raději 
Britské ostrovy zbourá, než by je vydal nepříteli všanc. Jmenuje se 
Johnny English, nosí tvář Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana, dispo-
nuje mimořádným rejstříkem grimas a silným magnetem na katastrofy 
všeho druhu. 
Mládeži přístupný, titulky, 101 minut, vstupné 70 Kč

středa 14. prosince v 18 hodin
ČR  Premiéra
BASTARDI 2

Drama. Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarka Michala 
Dostála. Michalův otec a dědeček jsou přesvědčeni, že učitel Majer 
stál za vraždami všech tří žáků. Začnou tak Majera psychicky deptat 
a hledají důkazy… 
Mládeži od 12 let přístupný, 95 minut, vstupné 70 Kč

neděle 18. prosince v 18 hodin
USA  Premiéra
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA

Romantická komedie. Oskarový Tom Hanks hraje chlapíka středního 
věku, který díky ekonomické krizi ztratí práci úspěšného šéfa marketu. 
Zjištuje, že bez vzdělání dobrou práci nesežene a tak se rozhodne pro 
návrat do školních lavic. Zapíše se do hodin komunikace a zamiluje 
se do své učitelky Mercedes (Julia Roberts). 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 98 minut, vstupné 75 Kč

středa 21. prosince v 18 hodin
ČR  Premiéra
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU

Drama. Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet. 
Libor (Igor Chmela), bývalý učitel dějepisu, který dosáhl vysokého 
manažerského postu ve významném finančním ústavu, si řadu let 
spokojeně žije společně se svou rodinou v luxusní vile na okraji Pra-
hy. Bezstarostný život ale netrvá věčně a na povrch začnou vyplouvat 
machinace s penězi klientů, týkající se celého vedení banky. 
Mládeži od 12 let přístupný, 106 minut, vstupné 70 Kč

neděle 25. prosince
NEPROMÍTÁME – PRVNÍ SVÁTEK 
VÁNOčNÍ
středa 28. prosince v 18 hodin
USA  Premiéra
PŮLNOC V PAŘÍŽI

Romantická komedie. Mladý pár Gil – významný spisovatel (Owen 
Wilson) a Inez (Rachel McAdams), který se má na podzim brát při-
jíždí s jejími rodiči do Paříže. Půlnoční zážitky z noční Paříže mění 
romantické představy Gila o společném životě ve městě. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 109 minu, vstupné 70 Kč

středa 7. prosince od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín

BARONKY 
Herecký koncert EVY HOLUBOVÉ a ZUZANY BYDŽOVSKÉ, vstupné 240 Kč

pátek 16. prosince od 19 hodin – kostel sv. Alžběty Protivín

J. J. Ryba: Česká mše vánoční – „HEJ MISTŘE“
Účinkují: Písecký smíšený sbor SONITUS a Písecký komorní orchestr. vstupné 60 Kč

sobota 17. prosince – Dům kultury Protivín od 13 hodin 

VÁNOČNÍ TRH ZŠ PROTIVÍN
od 15 hodin

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI 
Pohádka pro nejmenší diváky, vstupné 30 Kč


