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Rezervace vstupenek na http://disdata.cz/ nebo v MěKS telefonem 382 251 806, 382 251 996.
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 

KINO PROTIVÍN
neděle 2. září v 15 hodin film USA

REBELKA 
Animovaný/rodinný. Od pradávných dob se v drsném a tajemstvím opředeném Skotsku 
vyprávějí legendy o velkolepých bitvách a hrdinských skutcích. Jednou takovou legendou 
je i příběh odvážné princezny Meridy, která vezme osud do vlastních rukou. 
Mládeži přístupný, dabováno, 100 minut, vstupné 160 Kč

neděle 2. září v 19 hodin film USA 

MÉĎA
Komedie. Plyšový medvěd může být skvělý společník, když je vám pět. Když je vám 
pětatřicet, je to spíš diagnóza. Jenže když plyšák mluví, chlastá, užívá lehké drogy a ještě 
lehčí holky, může se z něj vyklubat hrdina jedné z nejoriginálnějších komedií…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 106 minut, vstupné 100 Kč

středa 5. září v 19 hodin film USA

VÁLEČNÝ KŮŇ
Válečné drama. Režie Steven Spielberg. Působivý příběh mladého chlapce Alberta a 
jeho milovaného koně Joenyho se odehrává na počátku první světové války. Joe je otcem 
Alberta prodán britské jízdě a následně poslán na frontu…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 150 minut, vstupné 90 Kč

pátek 7. září ve 21 hodin film USA

BEZ KALHOT
Komedie. Režisér S. Soderbergh otevírá dveře do světa mužských striptérů. Film je 
inspirován zkušenostmi Ch. Tatuma z dob, kdy pracoval jako striptér a o své herecké kariéře 
pouze snil. Ve filmu však nehraje sám sebe, ale svého staršího rádce Mika. 
Mládeži do 12 let nepřístupný, titulky, 110 minut, vstupné 90 Kč

neděle 9. září v 15 hodin film USA

MUPETI 
Komedie/ muzikál/rodinný. Walter, největší fanoušek Mupetů ve světě, odhalí zákeřný 
plán ropného magnáta, který se chystá srovnat se zemí Mupetiho divadlo a těžit ropu 
nedávno objevenou pod bývalým působištěm Mupetů.
Mládeži přístupný, dabováno, 110 minut, vstupné 75 Kč

neděle 9. září v 19 hodin film ČR

SVATÁ ČTVEŘICE
Romantická komedie. Tohle si od Viewegha nepřečtete, to musíte vidět. Nudíte se v 
posteli? Inspiraci můžete načerpat u režiséra Jana Hřebejka. Příběh o dvou párech, které 
se rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp manželské erotiky originálním způsobem. Hrají J. 
Langmajer, H. Čermák, L. Munzar a řada dalších.
Mládeži do 15 let nevhodný, 80 minut, vstupné 110 Kč

středa 12. září v 19 hodin film USA 

TOTAL RECALL
Akční sci-fi thriller o realitě a vzpomínkách opět inspirovaný známou povídkou od Philipa 
K. Dicka. Ačkoli má tovární dělník krásnou manželku, kterou miluje, výlet do mysli mu 
připadá jako perfektní dovolená od frustrujícího života – skutečné vzpomínky na život 
super špióna mohou být přesně to, co potřebuje.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 121 minut, vstupné 110 Kč

pátek 14. září ve 21 hodin film USA

BOURNEŮV ODKAZ
Drama. Nikdy nebyl jen jeden. Agent bez paměti Jason Bourne nebojoval s tajnými 
službami sám. Byl tu ještě jeden muž s vražednými instinkty, o němž on neměl ani tušení. 
V pokračování trilogie si hlavního hrdinu zahrál Jeremy Renner v roli elitního zabijáka. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 134 minut, vstupné 90 Kč

neděle 16. září v 15 hodin film Belgie

PROKLETÝ HRAD
Animovaná pohádka. Slavná rocková hvězda a matka hudebníka Johnnyho odkáže 
synovi tajemné sídlo – ponurý hrad. Žijí v něm duchové, nachází se oživlá brnění, samy 
hrající hudební nástroje. V jedné místnosti potká překvapený chlapec ducha své matky…
Mládeži do 10 let nevhodný, dabováno, 40 minut, vstupné 70 Kč

neděle 16. září v 19 hodin film USA/Itálie/Španělsko

DO ŘÍMA S LÁSKOU
Komedie. Režisér Woody Allen při své cestě po Evropě doputoval do hlavního města Itálie, 
kde si zahrál s osudy několika různých lidí. Film je složen ze čtyř povídek – o manželském 
páru, prostitutce, o údajném filmovém herci, mladém americkém páru. 
Mládeži přístupný, titulky, 102 minut, vstupné 90 Kč

středa 19. září v 19 hodin film USA

TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
Sci-fi/fantasy. Hvězdnému obsazení ve filmu vévodí držitel Oskara Christian Bale. Legenda 
končí. Bývalý realitní agent, který unikl třem nemrtvým pijavicím v Draculově hradu, se 
stal detektivem u Scotland Yardu. Při řešení série záhadných vražd pojme tušení, že jeho 
starý věznitel je zpátky. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 165 minut, vstupné 90 Kč

pátek 21. září ve 21 hodin film USA

EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2
Akční/ dobrodružný. Po nebývalém úspěchu 1.dílu se největší akční hrdinové světa opět 
vracejí společně na plátna kin. Stará známá banda se opět dává dohromady poté, co je tajný 
agant CIA Churých (Bruce Willis) povolává, aby jim zadal zdánlivě jednoduchou zakázku.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 103 minut, vstupné 110 Kč

neděle 23.září v 15 hodin

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

neděle 23. září v 19 hodin film Kanada/Francie

COSMOPOLIS
Thriller/sci-fi. Město New York, blízká budoucnost: E. Packer je osmadvacetiletý neko-
runovaný král Wall Street. Během jeho vyjížďky po ulicích Manhattanu dojde k záhadné 
explozi, propukne peklo…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 108 minut, vstupné 90 Kč

středa 26. září v 19 hodin film ČR/Polsko 

POLSKI FILM
Reality film. Kolik rolí hraješ, tolikrát jsi člověkem… Čtyři známí herci – Matonoha, Liška, 
Daniel a Polášek si splnili dávný sen a rozhodli se natočit společný film. Režie se ujal kolega 
Budař. Film o přátelství a absurditě hereckého života, balancujícího mezi realitou a iluzemi. 
Mládeži od 15 let přístupný, 113 minut, vstupné 90 Kč

pátek 28. září ve 21 hodin film USA

RESIDENT EVIL: ODVETA
Akční sci-fi horor. Smrtelný virus společnosti Umbrella Corporation dál pustoší Zemi a 
mění světovou populaci na legie masa, které jedí Nemrtví. Jediná a poslední naděje lidské 
rasy v podobě Alice se probudí v srdci nejtajnější operace společnosti. 
Mládeži do 15 let nevhodný, titulky, 117 minut, vstupné 160 Kč

neděle 30. září v 15 hodin film ČR 

MODRÝ TYGR
Rodinný film. Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Magický dobrodružný 
film vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie. Středobodem všeho dění je trochu 
zapomenutá, ale stále kouzelná botanická zahrada, ukrytá uprostřed hlučícího města. 
Dva kamarádi Johanka a Matyáš žijí bezstarostně mezi tropickými rostlinami společně 
s mluvícím papouškem a svými svéráznými rodiči v podání Báry Hrzánové a Jana Hartla.
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 80 Kč

neděle 30. září v 19 hodin film SR/ČR 

TAK FAJN
Oddechová hudební komedie. Letní dovolená „ve třech“ - zamilovaný pár plus 
kamarád jako křen bývá většinou katastrofa. Co všechno se může stát na romantickém 
zájezdu k moři? 
Mládeži do 12 let nevhodný, 90 minut, vstupné 100 Kč


