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listopad 2011
středa 2. listopadu v 18 hodin 
USA	 Premiéra	
OSETŘOVATEL

Komedie. Zvířata ve Franklin Park Zoo zbožňují svého laskavého ošetřovatele 
Griffina Keyese, kterému je příjemněji ve společnosti lva než ženy. Usoudí, že 
jeho jedinou možností jak najít dívku svých snů je opustit Zoo. Zvířata se proto 
v záchvatu paniky rozhodnou porušit prastará pravidla mlčení... 
Mládeži	přístupný,	dabováno,	104	minut,	vstupné	70	Kč

neděle 6. listopadu v 18 hodin
USA		 Premiéra	 	
BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA 

Romantická komedie. Čtyřicetiletý Cal Weaver prožívá svůj sen – má dobrou 
práci, hezký dům, skvělé děti a za manželku lásku ze střední školy. Dokonalý 
život vezme však rázem za své. Jeho žena Emily ho podvádí a chce se s ním 
rozvést, Cal začíná nový život – flirtující ženy, pánské jízdy... 
Mládeži	do	12	let	nevhodný,	118	minut,	vstupné	70	Kč

středa 9. listopadu v 18 hodin
USA	 Premiéra
DRIVE

Akční film. Říkají mu Řidič. Přes den filmový kaskadér, po nocích nájemný 
řidič zločineckých gangů. Nezajímá ho, o jakou práci ten večer zrovna jde, řítí se 
nocí s policejními vozy v zádech. Jeho manažer chce koupit od místního boháče 
s pochybnými zdroji příjmů vůz, kterým by se Řidič mohl zúčastnit závodů... 
Samotářský Řidič se zamiluje do sousedky Irene, které se však manžel vrátí  
z vězení... Film získal cenu za nejlepší režii v Cannes 2011. 
Mládeži	od	15	let	přístupný,	titulky,	101	minut,	vstupné	75	Kč

neděle 13. listopadu v 18 hodin
USA	 Premiéra
JANA EYROVÁ

Drama. Tato hrdinka, nepřestává inspirovat generace čtenářů a diváků po 
celém světě, díky novému a odvážnému filmovému zpracování nachází cestu  
k současné generaci. Režisér Fukunaga vypráví životní příběh J. Eyrové – zou-
falé a vyděšené mladé ženy, která se chce nadobro odstřihnout od minulosti. 
Mládeži	do	12	let	nevhodný,	titulky,	120	minut,	vstupné	65	Kč

středa 16. listopadu v 18 hodin
ČR	 Premiéra
ALOIS NEBEL

Drama. Dlouho očekávaná adaptace kultovního komiksu přináší temný příběh, 
který začíná na podzim 1989 na železniční staníci Bílý potok v Jeseníkách. 

Slouží tam výpravčí A. Nebel, tichý samotář, kterého čas od času přepadne 
podivná mlha. V ní se zjevuje Dorotce oběť zločinu spáchaného při odsunu 
Němců. Režisér T. Luňák poprvé v české kinematografii použil unikátní tech-
nologii kombinující kreslený a hraný film. 
Mládeži	přístupný,	česká	verze,	87	minut,	vstupné	60	Kč

neděle 20. listopadu v 18 hodin
USA	 Premiéra
OCELOVÁ PĚST

Akční/sci-fi/drama. Drsný a napínavý snímek z blízké budoucnosti. Bývalý 
boxer Charlie Kenton, jehož zamilovaný sport ovládli dva a půl metru vysocí 
oceloví roboti,  už do tohoto světa dále nezapadá. Přivydělává si jako promotér 
robotnických zápasů. Situaci změní, když mu do života vstoupí proti jeho vůli 
syn Max...
Mládeži	přístupný,	dabováno,	127	minut,	vstupné	80	Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < <
středa 23. listopadu v 17 hodin
USA		 Premiéra
ŠMOULOVÉ

Animovaná i hraná komedie uvádí na plátna kin dobře známé modré hrdiny 
– Šmouly. Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmlouly z jejich vesničky a během 
následného pronásledování všichni společně projdou kouzelným portálem, který 
je zavede do našeho světa, přímo do Central Parku. 
Mládeži	přístupný,	dabováno,	102	minut,	vstupné	70	Kč

neděle 27. listopadu v 18 hodin
USA		 Premiéra
PARANORMAL ACTIVITY 3

Horor. Odhalte tajemství paranormálních aktivit. Připravte se na intenzívní 
filmový zážitek, který nikoho nenechá chladným. Příběh zůstává úzkostlivě 
střežen. Prozradit lze jen to, že v něm znovu vystupují hrdinky předchozích 
dvou dílů - sestry Katie a Kristi, s nimiž se vrátíme ke kořenům zla. 
Mládeži	od	15	let	přístupný,	titulky,	92	minut,	vstupné	75	Kč

středa 30. listopadu v 18 hodin
USA		 Premiéra
KAMARÁD TAKY RÁD

Komedie. Dylan a Jamie rozhodně nemají na usedlý život ani pomyšlení. Když 
si Newyorčanka Jamie, zaměstnaná jako hledačka nových příležitosti, vyzkouší 
své umění na uměleckém řediteli Dylanovi, uvědomí si oba svou podobnost. 
Jejich odvážný nápad se promění v košilatou a sexy pouť. 
Mládeži	do	12	let	nevhodný,	titulky,	109	minut,	vstupné	70	Kč

čtvrtek 3. listopadu od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín

JAKUB SMOLÍK s kapelou
Vstupné v předprodeji 230 Kč, na místě 250 Kč

neděle 13. listopadu od 15 hodin – Dům kultury Protivín

O RŮŽENCE
Veselý pohádkový muzikál. Účinkuje Divadlo KAPSA. Vstupné 45 Kč.

sobota 26. listopadu od 9 do 16 hodin – Dům kultury Protivín

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Prodej knížek pro děti a mládež. Pořádá MěKS ve spolupráci s knihkupectvím ELIM Písek.

neděle 27. listopadu – Masarykovo náměstí (kostel sv. Alžběty)

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Sledujte zvláštní plakáty!


