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Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 
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POŘADY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA

červen 2012

VESTIBUL KINA

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

neděle 3. června v 19 hodin 
USA  Premiéra
BITEVNÍ LOĎ

Akční scifi. Hopper nikdy nechtěl sloužit u válečného námoř-
nictva jako jeho starší bratr. Kvůli průšvihu ale musel. Nikdy 
nechtěl bojovat proti mimozemské invazi. I k tomu ho okolnosti 
donutí. Pokud ne, všichni končíme. Bitva o Zemi začne na 
vodě. Velkolepá akční podívaná plná úžasných trikových scén, 
ale také humoru. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 129 minut, vstupné 70 Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < < 
středa 6. června v 17 hodin
USA 
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3

Animovaný/rodinný. Chipmunkové jsou opět zpět. Tentokrát si 
naši staří zmámí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď, 
kterou svým dováděním během chvíle obrátí naruby. Chipmun-
kové a Chipettky páchají na parníku, který se stal jejich hracím 
hřištěm, jednu lumpárnu za druhou. Legrace končí ve chvíli, kdy 
ztroskotají na opuštěném ostrově, ze kterého není úniku. 
Mládeži přístupný, dabováno, 87 minut, vstupné 70 Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < < 
neděle 10. června v 17 hodin
ČR/Německo/Slovensko  Premiéra
MODRÝ TYGR

Rodinný/dobrodružný film pro děti, jejich rodiče a tygry. Co 
se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Středobodem 
dění je kouzelná botanická zahrada ukrytá uprostřed hlučícího 
města. Johanka a Matyáš žijí bezstarostně mezi tropickými 
rostlinami společně s mluvícím papouškem a svéráznými rodiči 
v podání Báry Hrzánové a Jana Hartla. Ambiciózní starosta se 
však rozhodne zahradu zbourat...
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 70 Kč

středa 13. června 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 hra-
nice nemožného ještě o něco dál. Praha si zahrála na ruskou 
metropoli Moskvu. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 132 minut, vstupné 75 Kč

neděle 17. června v 19 hodin
USA  Premiéra
ŽELEZNÁ LADY 

Biografický film. Bez kompromisu... Neuvěřitelně poutavý 
životopisný film od režisérky P. Loyd (Mamma Mia) o nejvý-
znamnějí političce 20. století. Margaret Thatcherová, neobyčejná 
a všestranná žena, dokázala, že vysoká politika není jen výsadou 
mužů. Film ukazuje její jedenáctileté působení v pozici před-
sedkyně britské vlády, její neústupnost a rozhodnost, ale i to, 
jakou cenu zaplatila za politický vliv a moc. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 105 minut, vstupné 75 Kč

V TERMÍNU 
OD 18. DO 30. ČERVNA 2012 

BUDE KINO PROTIVÍN 
Z DŮVODU DIGITALIZACE 

UZAVŘENO 
Děkujeme za pochopení

čtvrtek 31. května od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín
DÁMY, NA KAFÍČKO

Večer s Květou Fialovou a Naďou Konvalinkovou. Vstupné 120 Kč

středa 20. června od 19.30 hodin
TURNÉ 4 MŮSTKŮ

Populární bavič ZDENĚK IZER 
spolu se zpěvačkou a finalistkou Superstar ŠÁRKOU VAŇKOVOU. Vstupné 180 Kč


