
kino protivín
říjen 2013

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

středa 2. října v 19 hodin  film USA
ONE DIRECTION: THIS IS US

Dokumentární/hudební. Hudební film o momentálně nejslavnější chlapecké 
popové skupině One Direction natočil Morgan Spurlock, tvůrce kultovního 
dokumentu Super Size Me. Fanoušky a hlavně fanynky této britské kapely čekají 
strhující záběry z koncertních pódií i ze zákulisí velkolepých show.
Mládeži přístupný, titulky, 92 minut, vstupné 150 Kč 

pátek 4. října ve 20 hodin film USA
STAR TREK: DO TEMNOTY

Sci-fi. Posádka lodi Enterprise, nejznámějšího filmového vesmírného korábu, 
vyráží na další misi, která tentokrát povede do temnoty. Znovu jí velí velezkušený 
,,kapitán“ J.J. Abrams... Kromě Chrise Pinea se do posádky Enterprice vracejí všichni 
vesmírní cestovatelé z předchozího dílu.   
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 132 minut, vstupné 110 Kč

sobota 5. října v 15 hodin film USA
ŠMOULOVÉ 2

Animovaná komedie. V pokračování vytvořil zlý čaroděj Gargamel pár nezbed-
ných stvoření podobných Šmoulům tzv. Neplechy a doufá, že s jejich pomocí získá 
všemocnou kouzelnou šmoulí esenci.
Mládeži přístupný, dabováno, 105 minut, vstupné 80 Kč

sobota 5. října v 19 hodin film USA
MILLEROVI NA TRIPU 

Komedie. David Burke (Sudeikis) je bezvýznamný dealer marihuany, jehož 
klientelu tvoří šéfkuchaři a matky v domácnosti, o kterých si myslí, že se věnují 
ledasčemu jinému. Takže co by se tak asi mohlo zvrtnout? Všechno. Ačkoli se 
snaží...
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 111 minut, vstupné 90 Kč

středa 9. října v 19 hodin  film USA/Velká Británie/Švédsko
DIANA

Drama/životopisný. Lady Dianu, princeznu z Walesu, zná téměř každý. Jen 
málokdo však zná skutečnou Dianu Spencerovou, jen málokdo v ní vidí obyčejnou 
ženu. Film Diana není klasickým životopisem, zaměřuje se na poslední dva roky 
jejího života, kdy opustila královskou rodinu a tísnivý život v Buckinghamském 
paláci.
Mládeži přístupný, titulky, 108 minut, vstupné 110 Kč

pátek 11. října ve 20 hodin film USA
ELYSIUM

Akční/scifi. V roce 2159 existují dva druhy lidí: velmi bohatí, kteří žijí na nedotčené 
umělé kosmické stanici s názvem Elysium, a zbytek živoří na přelidněné zničené 
Zemi. Tajemnice Delacourt (Jodie Foster) je ochotna udělat cokoli,...
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 109 minut, vstupné 80 Kč

sobota 12. října v 15 hodin film USA
LORAX

Animovaný/rodinný. Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek živé přírody, 
ptáte se? Je to městečko, v němž žije dvanáctiletý Ted. Všechno je tu náramně 
umělé, včetně zvířat, kytek a stromů. Komu by se chtělo ven za vysokou a nepro-
dyšně uzavřenou hradbu města...
Mládeži přístupný, dabováno, 94 minut, vstupné 90 Kč

sobota 12. října v 19 hodin film ČR
KAMEŇÁK 4

Komedie. Po deseti letech se nám opět představují oblíbení hrdinové městečka 
Kameňákov v plné parádě. Pepanovi (V.Vydra) odjela žena Vilma do Austrálie  

za jejich dcerou a Pepan se synem Pepíkem tak žijí v ryze mužské domácnosti, kde 
není navařeno a vyžehleno a kde vybuchují vajíčka v mikrovlnné troubě.
Mládeži do 15 let nepřístupné, 88 minut, vstupné 110 Kč

středa 16. října v 19 hodin film ČR/SR
COLETTE

Drama/romantický. Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří Mádl) a krásné belgické 
židovky Colette (Clémence Thioly) vypráví o osudu tajné lásky v prostředí hrůzy 
a smrti, o tenké hranici mezi dobrem a zlem a pravdou a lží.. V osvětimském 
koncentračním táboře se před námi odhaluje nelítostný svět každodenního boje 
o přežití.
Mládeži do 12 let nevhodný, 126 minut, vstupné 90 Kč 

pátek 18. října ve 20 hodin film USA/Velká Británie
RIDDICK

Akční/sci-fi/thriller. Zrazen vlastními druhy a ponechán napospas smrti na 
pusté planetě. Riddick bojuje o přežití proti cizím predátorům a stává se silnějším 
a nebezpečnějším, než kdykoliv předtím. Brzy na to se lovci odměn z celé galaxie 
nevědomky stávají pěšáky v jeho plánu na cestě za pomstou.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 119 minut, vstupné 100 Kč

sobota 19. října v 15 hodin  film USA 
TURBO

Animovaná komedie. Turbo vypráví příběh obyčejného šneka, který sní svůj 
velký (a rychlý) sen – závodit proti slavnému jezdci rallye Gustavovi Nafťákovi. 
Pokusí se tak všem dokázat, že žádný sen není příliš velký a žádný snílek příliš 
malý.
Mládeži přístupný, dabováno, 96 minut, vstupné dospělí 150 Kč/děti 130 Kč

sobota 19. října v 19 hodin film ČR
DONŠAJNI

Komedie. Oscarový režisér Jiří Menzel se po sedmi letech vrací na plátna kin 
s prostopášnou komedií o vášni k životu, hudbě a k ženám. Komedie Donšajni 
odhalí divákům svět opery zbavený pozlátka a přinese příběh o lásce a zklamání, 
o hudbě a milování a o celoživotní slabosti pro operní pěvkyně.
Mládeži od 12 let přístupný, 102 minut, vstupné 110 Kč

středa 23. října v 19 hodin film ČR/SR
JAKO NIKDY

Psychologické drama. Konec léta ve filmu „JAKO NIKDY“ znamená zároveň 
konec života. Vladimír Holas umírá. Kdo je Vladimír Holas? Malíř, sochař a pedagog 
okresního významu. Namaloval spoustu krásných obrazů - ale ne tak skvělých, 
jak si přál. Nebyl ve straně, nebyl ve Svazu výtvarných umělců, nezaprodal se 
minulému režimu. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 93 minut, vstupné 80 Kč

pátek 25. října ve 20 hodin
sobota 26. října v 15 hodin a v 19 hodin
NEPROMÍTÁME 
 VOLBy 
 DO POSLAnecKÉ SnĔMOVny PARLAMentU ČR
středa 30. října v 19 hodin film Itálie
NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

Drama/romantický . Virgil Oldman je světově uznávaný znalec v oblasti výtvarného 
umění a starožitností. Ve svém osobním životě je však uzavřeným samotářem pro-
následovaným mnohými obsesemi. Nikdy se nedokázal sblížit s jiným člověkem, 
není schopný s někým spolupracovat a v životě se nezamiloval do žádné ženy.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 124 minut, vstupné 100 Kč


