
kino protivín
listopad 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. 

pátek 1. listopadu ve 20 hodin film USA/Německo 
rivalové

akční  drama. Závody Formule 1 jsou místem, kde jediná chyba může znamenat 
smrt. Na těchto okruzích spolu soupeří dva odvěcí rivalové. J.Hunt je neřízená střela, 
neodolatelný playboy a brilantní řidič. N. Lauda je dokonalý profesionál, vždy precizní 
a disciplinovaný. 
 Mládeži do 12 let nevhodný, 123 minut, vstupné 100 Kč

sobota 2. listopadu v 15 hodin film USA
zataženo, občas trakaře 2

animovaná komedie. Vynálezce Flint ke svému úžasu zjistí, že jeho zařízení stále pracuje 
a vytváří neuvěřitelné tvory – cosi jako živoucí jídlo. Na malé i velké diváky čeká setkání 
s čipernými okurkami, hladovými tacodýly nebo krevetími opičkami.
Mládeži přístupný, dabováno, 96 minut, vstupné 130 Kč

sobota 2. listopadu v 19 hodin film V. Británie
lásky čas

romantická komedie.  Jeden z nejmilejších, nejzábavnějších a nejpozitivnějších filmů 
roku. Stojíte poprvé tváří v tvář své budoucí životní lásce, chcete jí říct větu, po které se 
do vás nadosmrti zamiluje. Ve většině případů to „poděláte“. Hrdina filmu má možnost 
životní momenty opakovat…
Mládeži od 12 let přístupný, 123 minut, vstupné 120 Kč

středa 6. listopadu v 19 hodin  film ČR
příběh kmotra

Drama/krimi. Skutečný příběh velké lásky. Lásky k penězům. Mezi vrcholnou politikou a 
organizovaným zločinem leží často jen tenká hranice. Někteří ji překročí. Kriminální thriller 
natočený podle bestselleru Kmotr Mrázek. Hrají L.Vaculík, O. Vetchý, K. Hádek a další. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 100 minut, vstupné 110 Kč

pátek 8. listopadu ve 20 hodin film USA
gravitace

sci-fi thriller.  Sandra Bullock – skvělá lékařka – inženýrka je na první vesmírné misi. 
Během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke katastrofě, loď je zničená…
Mládeži přístupný, titulky, 90 minut, vstupné 110 Kč

sobota 9. listopadu v 15 hodin film USA
crooDsovi

animovaný. Dobrodružná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na světě, která 
se jmenuje Croodsovi. Taťka Grug miluje a chrání svou rodinu. Řídí se svéráznou filozofií 
pro přežití „Strach je dobrý, změna špatná“. 
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné 80 Kč

sobota 9. listopadu v 19 hodin film ČR
revival

Komedie. Opakování úspěšné komedie A. Nellis nabitá hudbou a humorem, komedie pro 
muže, pro ženy a vůbec pro všechny. B. Polívka, M. Krobot, K. Heřmánek a M. Geišberg hrají 
kamarády, kteří se pokouší o velkolepý comeback jejich rockové skupiny. 
Mládeži od 12 let přístupný, 116 minut, vstupné 90 Kč

středa 13. listopadu v 19 hodin film USA
zmizení

Drama/krimi/thriller. Film s velkým „F“. H. Jackman a J. Gyllenhaal excelují v thrilleru, který 
přiková diváky do sedadel a nenechá je vydechnout ještě nějaký čas po skončení. Když vám ze 
dne na den beze stopy zmizí nejbližší osoba, může mít každá vteřina cenu života. 
Mládeži od 15 let přístupný, 150 minut, vstupné 100 Kč 

pátek 15. listopadu ve 20 hodin film USA
hra na hraně

thriller/drama. Hraj. Nebo si s tebou pohrajou. V proslulých kasinech Las Vegas je roční 
obrat 6 miliard dolarů. V on-line internetových hrách se protočí 35 miliard dolarů ročně. A 
sem se přesouvá nejen zájem největších hráčů, ale i těch nejtvrdších podvodníků.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 91 minut, vstupné 100 Kč

sobota 16. listopadu v 15 hodin  film ČR
pásmo poháDek omalovánky

proč jsou na obloze draci  - omalovánky -  perníkový dědek -

– přírodopis v cylindru - Ušatá cecílie - medicína - vláček kolejáček
Mládeži přístupný,  67 minut, vstupné 45 Kč

sobota 16. listopadu v 19 hodin  film USA
U konce světa

komedie. Kamarádství na život a na smrt, nakažlivý humor, nadměrná spotřeba alkoholu, 
problematičtí hrdinové, pěstní výměny názorů a nečekaně výbušná překvapení – poznávací 
znamení dvojky – E. Wrighta a S. Pegga.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 109 minut, vstupné 100 Kč

středa 20. listopadu v 19 hodin film V. Británie/Irsko
byzantiUm – Upíří příběh

Upíří romance. Dvě záhadné mladé ženy hledají útočiště v malém přímořském středis-
ku. Narodily se před 200 lety a aby přežily, musí pít lidskou krev. V městečku začnou za 
záhadných okolností umírat lidé...
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 118 minut, vstupné 100 Kč

pátek 22. listopadu ve 20 hodin film USA
insiDioUs 2

horor. V roce 1986 trápí malého Joshe Lamberta vidiny podivné staré ženy. Jeho matka 
přivolá na pomoc experta na paranormální jevy. Jeho spolupracovnice Joshe zhypnotizuje 
a i přes varování se pokouší najít zdroj podivných jevů...
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 108 minut, vstupné 110 Kč

sobota 23. listopadu v 15 hodin film ČR
hUsiti

animovaná komedie, která mění dějiny. Co když se klíčová pasáž našich dějin odehrá-
vala úplně jinak, než se nám snaží namluvit učebnice dějepisu? Co když se Mistr Jan Hus 
v Kostnici ani neohřál, natož aby shořel?
Mládeži přístupný, 85 minut, vstupné 100 Kč

sobota 23. listopadu v 19 hodin  film Německo
vlhká místa

komedie. Osmnáctiletá Helen ráda experimentuje. Zvláště v sexu. Své okolí šokuje 
upřímností a komentáři, jež by pravá dáma nikdy nevypustila z úst. Se svou kamarádkou 
porušuje jedno společenské tabu za druhým...
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 109 minut, vstupné 80 Kč

středa 27. listopadu v 19 hodin  film USA
thor: temnÝ svět

akční/dobrodružný. V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události filmu 
Avengers usiluje asgardský bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru. Tváří v tvář mocnému 
nepříteli se musí vydat na nebezpečnou cestu...
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 111 minut, vstupné dospělí 155Kč / děti 
135 Kč

pátek 29. listopadu ve 20 hodin film USA
zcela novÝ FilmovÝ zážitek

metallica: throUgh the never
hudební/akční.  Tento jedinečný projekt v sobě spojuje filmový příběh a velkolepé živé 
záběry z koncertu jedné z nejpopulárnějších a nejvlivnějších rockových kapel v historii.
Mládeži přístupný, titulky, 94 minut, vstupné 150 Kč

sobota 30. listopadu v 15 hodin film Norsko
cesta za vánoční hvězDoU

rodinný film. Mimořádně poutavý pohádkový příběh s ohromující filmovou výpravou a 
kostýmy se odehrává v překrásné zasněžené norské přírodě. Začíná v předvánočním čase, 
kdy do malé vesničky dorazí odvážná dvanáctiletá dívka v doprovodu lupičů, kteří ji drží 
v zajetí. Vesnice je totiž zakletá... 
Mládeži přístupný, dabováno, 80 minut, vstupné 90 Kč

sobota 30. listopadu v 19 hodin film ČR/SR/Finsko
klaUni

Drama o komedii. Scénář P. Jarchovský, námět B. Hybner. Oskar, Max a Viktor – na 
začátku klaunská skupina Busters představující ostrůvky svobody. Pak se však mezi klauny 
odehrálo cosi vážného. Milovaní klauni se mezi sebou nedokážou vystát... Hrají O. Kaiser, 
J. Lábus a další.  
Mládeži do 12 let nevhodný, 120 minut, vstupné 110 Kč


