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

POŘADY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA

březen 2012

pondělí 5. března od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín
BÁSNÍK A KOČKA

Divadelní společnost Háta uvádí americkou komedii. Hrají Lukáš Vaculík a Kateřina Hrachovcová.Vstupné 180 Kč

neděle 11. března od 15.00 hodin – Dům kultury Protivín
Tři zlATé vlASy dědA vševědA

Pohádka na motivy K. J. Erbena s písničkami. Délka představení 60 minut. Vstupné 45 Kč

středa 28. března od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín
15 leT v dÁmSKých šATech

Travesti skupina SCREAMERS L. Černého přijíždí s dalším premiérovým představením. Vstupné 220 Kč

sobota 31. března – Dům kultury Protivín
 Teátr Víti Marčíka od 15.00 hodin Teátr Víti Marčíka od 18.00 hodin
 šÍpKOvÁ RůžeNKA mORAvSKé pAšije
 Vstupné 45 Kč V. Marčík přichází s pašijemi, které ztvárnil svým osobitým 
  způsobem – lidovou formou, jako vypravěč a loutkář. 
  Vstupné 60 Kč

neděle 4. března v 18 hodin
ČR Premiéra
ŠKOLNÍ VÝLET

Komedie. ...v jiné době prožili nejkrásnější léta života, ve zcela jiné 
době zestárli. Nepřestávej věřit vlastním snům. Parta spolužáků je 
pozvána do lázní. Přitom však zažívá mnoho peripetií, vtipných situací, 
ale i osobních dramat. Souběžně budete sledovat i příběh mladého zlo-
dějíčka… Hrají L. Švormová, S. Nováková, St. Zindulka, B. Navrátil, 
J. Jirásková a další
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 65 Kč

středa 7. března v 18 hodin
Francie Premiéra
NEVĚSTINEC

Drama. Vzpomínky z „domu lásky“. Přelom 19. a 20. století – období 
velkých sociálních změn. Uzavřenému světu, proslulým pařížským 
nevěstincům, v nichž se nabízela krása a potěšení, ale i ponížení 
a bolest, hrozí zákaz. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 122 minut, vstupné 75 Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < < 
neděle 11. března v 17 hodin
ČR
AUTOPOHÁDKY

Animovaný film. Povídkový film sestavený ze čtyř epizod: O princez-
ně, která se nesmála. Účetní a víla. Příběh o rybáři, jeho ženě a zlaté 
rybce. Pan Vincent. Co mají společného princezna, víla, zlatá rybka 
a vynálezce! Vypravěčem je zpěvák skupiny Chinaski. 
Mládeži přístupný, 87 minut, vstupné 65 Kč

středa 14. března v 18 hodin
Dánsko/Švédsko/Francie
MELANCHOLIA

Drama. Začíná to honosnou svatbou, končí zánikem světa. Uhrančivý 
příběh dvou sester (Kirsten Dunst a Charlotte Gainsbourg), z nichž ta 
mladší se zrovna vdává a stává čerstvou matkou. Film získal Zatou 
palmu na MFF v Cannes 2011. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 130 minut, vstupné 70 Kč

neděle 18. března v 18 hodin
USA Premiéra
KONTRABAND

Thriller. Nikdo neriskuje tolik jako chlap, co může všechno ztratit. 
Vítězí tu ten, kdo má pistoli a nejostřejší lokty, kdo selže, musí z kola 
ven, nejlépe s kulkou v hlavě. V Hollywoodu zavál drsný severský 
vítr…
Mládeži přístupný od 15 let, titulky, 110 minut, vstupné 75 Kč

středa 21. března v 18 hodin
USA
PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI

Komedie. Příběh pana Poppera, který je úspěšným newyorským 
podnikatelem. Nakolik se mu daří v podnikání, natolik se mu nedaří 
v osobním životě. Utíká od všech zásadních rozhodnutí. Jednoho dne 
se však stane něco, co jeho život obrátí naruby. 
Mládeži přístupný, dabováno, 95 minut, vstupné 70 Kč

neděle 25. března v 18 hodin
Írán Premiéra
ROZCHOD NADERA A SIMIN

Drama. Vítězný film Berlinale 2011, nositel Zlatého glóbu za nejlepší 
zahraniční film. Strhující manželské drama ze současného Iránu uka-
zuje, jak fatálně mohou být lidské osudy a rodinné vztahy ovlivněny 
společenskými předsudky a přísným právním systémem. 
Mládeži přístupný, titulky, 120 minut, vstupné 75 Kč

středa 28. března v 18 hodin
USA Premiéra
NEPŘÍTEL POD OCHRANOU

Thriller. Exotické Kapské Město se stane dějištěm neobvyklého 
dramatu. Aktéři? Jeden z nejhledanějších zločinců a osamělý zelenáč 
z tajných služeb, který se ho snaží udržet naživu. Matt Weston sice 
pracuje u CIA, ale přesto se nudí. Jeho pověřením je spravovat tajné 
vězení CIA, v němž dosud nebyl nikdo „ubytován“. Hned první „host“ 
ale bude z kategorie VIP. Tobin Frost – bývalý elitní agent, který začal 
před lety pracovat proti mateřské organizaci... 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 114 minut, vstupné 75 Kč


