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POŘADY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA

květen 2012

VESTIBUL KINA

středa 2. května v 19 hodin
Německo 
KONEČNÁ UPROSTŘED CESTY

Drama ze života čtyřicátníků Simonea a Franka, kteří se v oka-
mžiku nastěhování do nového domu dozvídají tragickou událost 
– Frank má rakovinu… Osobitý a nekompromisní pohled na pro-
blém péče o nemocného člověka. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 90 minut, vstupné 75 Kč

neděle 6. května v 19 hodin 
Německo/Maďarsko/Francie  Premiéra
LŮNO 

Milostné drama. Příběh osudové lásky v blízké budoucnosti – co 
všechno budeme schopni udělat pro lásku? Eva Green se v roli 
mladé ženy Rebeccy vrací do dědečkova domu, kde před mnoha 
lety prožila svou první dětskou lásku. Rebecca a Tommy naváží 
přesně tam, kde se jejich cesty rozešly. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 111 minut, vstupné 65 Kč

středa 9. května v 19 hodin 
USA  Premiéra
MISSION:  
IMPOSSIBLE – GHOST PROTOCOL 

Akční. Bez plánu. Bez podpory. Bez šance. Vybírají si mise, jejichž 
splnění je prakticky nemožné. Ve 4. díle Mission:Impossible tým 
vedený E. Huntem (Tom Cruis) posune hranice nemožného ještě 
o něco dál. Praha si zahrála na ruskou metropoli Moskvu. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 132 minut, vstupné 75 Kč

neděle 13. května v 19 hodin
ČR/Slovinsko  Premiéra
PŘÍLIŠ MLADÁ NOC

Drama. Dva dvanáctiletí kluci se den po Silvestru ocitnou na 
zvláštní oslavě v bytě mladé dívky a ve společnosti dvou dospě-
lých mužů. Prožijí své první setkání s láskou a sexualitou. Intimní 
aktuální příběh. 
Mládeži od 15 let přístupný, 65 minut, vstupné 70 Kč

středa 16. května v 19 hodin
Německo
TŘI

Milostný příběh. Jedna láska nestačí. Novinářka Hanna a archi-
tekt Simon jsou úspěšný pár žijící v Berlíně v 20 let trvajícím 
harmonickém svazku. Až do okamžiku, kdy jim do života vstoupí 

atraktivní Adam. Problém je v tom, že Hanna ani Simon o svých 
citech k Adamovi netuší…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 119 minut, vstupné 75 Kč

neděle 20. května v 19 hodin 
ČR
LIDICE

Drama, které dobývá divácká srdce nejen u nás, ale i v zahraničí. 
V Čechách ho shlédlo více než 520 000 diváků, na Phoenix Film 
Festivalu mu udělili speciální diváckou cenu. Příběh obyčejných 
lidí, kteří se absurdní shodou náhod připletli do cesty dějinám. 
Pohled na tragický osud Lidic z neobvyklé perspektivy.Repríza. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 126 minut, 65 Kč

středa 23. května v 19 hodin
USA  Premiéra
TOHLE JE VÁLKA

Akční komedie. Jak lehce lze ze souboje o vysněnou dívku udě-
lat Třetí světovou válku. Dva špičkoví agenti CIA, Tuck a FDR 
jsou kamarádi na život a na smrt. To ovšem pouze do doby, než 
se oba zblázní do jedné a téže slečny – Lauren Scottová (Reese 
Witherspoon). Se snímkem Tohle je válka! se na plátna kin vrací 
režisér Charlieho Andílků McG, kterému se i tentokrát podařilo 
nakombinovat dokonalou směsici akce, napětí, vášně a humoru se 
skvělým hereckým obsazením. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 96 minut, vstupné 70 Kč

neděle 27. května v 19 hodin
USA  Premiéra
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ

Komedie. To nejlepší nakonec. Jablečný koláč coby trenažér první-
ho sexu už nečekejte. Hrdinové se ale příliš nezměnili, i když jako 
dospělí spíš než erotické úspěchy sbírají trapasy a ztráty. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 113 minut, vstupné 75 Kč

středa 30. května v 19 hodin
ČR  Premiéra
OKRESNÍ PŘEBOR –  
– POSLEDNÍ ZÁPAS PEPÍKA HNÁTKA

Komedie. „Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto taky 
hrajete vokres.“ Málokterý trenér by hru svého fotbalového 
mužstva popsal lépe. Děj filmu předchází časové období, ve kte-
rém se odehrává stejnojmenný seriál. Hrají M. Krobot, O. Vetchý,  
L. Sobota a další. 
Mládeži od 12 let přístupný, 104 minut, vstupné 70 Kč

neděle 13. května od 15 hodin – Dům kultury Protivín

JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ A…
Pohádkový příběh z Podkrkonoší. Délka 50 minut. Vstupné 45 Kč.

čtvrtek 31. května od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín

DÁMY, NA KAFÍČKO
Večer s Květou Fialovou a Naďou Konvalinkovou. Vstupné 120 Kč.

výstava fotografií – SKUPINA 12 
Jaroslav Žižka ● Pavel Holba ● Jaromír Vomáčka ● Pavel Komas


