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Festival dokumentů o lidských právech, letos na téma 

„hledání domova“. Podrobnosti na webu jedensvet.

cz/2016/tisnov. Prodej vstupenek na místě. 

 PÁTEK 1. 4.

> 18:00 -  MALLORY + debata s hl. představitelkou 

snímku   80,-
> 21:00 -  ŽÁDNÝ ČLOVĚK NENÍ OSTROV SÁM PRO 

SEBE           60,-
 Adam s Omarem jsou mladí kluci vyvrhnutí 

osudem na břehy italského ostrova Lampe-

dusa. …

SOBOTA 2. 4.

> 17:00 -  KOLA VERSUS AUTA   60,-
 V metropolích se pro řadu jedinců stává 

dopravním východiskem kolo. 

> 19:00 + 20.30 - MEZI VĚŘÍCÍMI + MŮJ DŽIHÁD 120,-
 Pásmo 2 fi lmů + debata s arabistou a kon-

zulem Súdánské republiky v Česku Petrem 

Pelikánem a s expertem na Blízký východ 

Markem Čejkou

NEDĚLE 3. 4.

> 16:00 -  NEMUSÍŠ S LÁSKOU, STAČÍ S CITEM 60,-
 Je sexualita lidí s mentálním hendikepem v 

dnešní společnosti stále tabu?

> 17:00 -  COWSPIRACY 80,-
 + debata s mistrem světa v thajském boxu a 

veganem J. Müllerem.

ne 3. 4.  v 10.00

ANIMÁČKY      

60 min., český, 70,- 

Pásmo 11 nových krátkých animovaných fi lmů pro 

školáky a předškoláky. V Kuchyňské pohádce ožije ke-

čup i cukřenka;  ve skautské Kronice zažijeme dobro-

družství, ad. Po pásmu děti mohou dle inspirace z fi l-

mů malovat. Jejich díla vystavíme ve foyer kina.

 

po 4. 4. v 19.30  

POLEDNICE      

90 min., český, 100,- (věk 12+)

Aňa Geislerová a Daniela Kolářová v moderním atmo-

sferickém psychothrilleru, volně na motivy básně Kar-

la Jaromíra Erbena.

út 5. 4.  v 19.30

TEORIE TYGRA      

101 min., český, 120,-

Příběh muže, který si v šedesáti vzpomene, že míval 

sny i vlastní vůli. Snaží se uniknout pomalé manželské 

přeměně „z tygra na králíka“. České komediální dra-

ma: v hlavní roli Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana 

Vilhelmová ad.

st 6. 4. v 19.30

RODINNÝ FILM      

95 min., český, 100,- / 80,- (FK)

České drama o jedné rodině a jejich psu má velmi vře-

lá přijetí na světových festivalech i u českého publika.

pá 8. 4.  ve 20.00

ULICE CLOVERFIELD 10      
105 min., tit., 120,- (věk 12+) 

Monstra mohou mít mnoho podob. Paranoidní thri-

ller, sci-fi  nebo horor? Tajemstvím opředený příběh 

vstupuje do českých kin…

so 9. 4.  v 15.00

PAT A MAT VE FILMU      
80 min., český, 100,- (všichni)

Známí nešikové slaví 40 let od svého vzniku, na stříbr-

ném plátně je ale uvidíme poprvé. Utkají se zákeřným 

kaktusem, suchým stromem nebo  „zvelebí“ svůj pří-

bytek originálními úpravami.

so 9. 4.  v 17.30

QUEEN: A NIGHT IN BOHEMIA      
90 min., tit., 200,- 

Záznam koncertu ze Štědrého dne roku 1975 v Lon-

dýně. Vystoupení bylo průlomem v kariéře kapely, 

která se stala jednou z nejslavnějších všech dob. Za-

zněly hity jako Killer Queen, Liar, Bohemian Rhapsody. 

Speciální uvedení do kin obsahuje také dříve nezve-

řejněnou stopáž a rozhovory se všemi členy kapely.    + 

soutěž o volňásek.  pozn. : představení  je bez popcornu

so 9. 4.  ve 20.00

TEORIE TYGRA      
101 min., český, 120,-

ne 10. 4. v 16.00

ŘACHANDA    
100 min.,  český, 120,- / 100,- (děti)

ne 10. 4.  v 18.45

BATMAN VS. SUPERMAN    
151 min., 3D dab.,  130,- (věk 12+)

út 12. 4. v 19.30

DVOJNÍCI    
103 min., český, 100,-

Odpočinková komedie plná záměn. V hlavní dvojroli  

O. Sokol.

čt 14. 4. v 19.00

FILMOVÝ KVÍZ III     
(SOUTĚŽ V SÁLE POD KINEM)
2,5 - 3 hod. včetně 2 přest., 30,-

Soutěž pro všechny fi lmové znalce i neznalce. Vytvoř 

tým a přijď se pobavit. Přihlášky na facebooku kina 

anebo na kino@kulturatisnov.cz.

so 16. 4.  v 17.30

ZOOTROPOLIS     
108 min.,  dab.,  80,-

so 16. 4.  ve 20.15

ULICE CLOVERFIELD 10     
105 min., tit., 120,- (věk 12+)

ne 17. 4.  v 16.00 

PAT A MAT VE FILMU     
80 min., český, 100,- (všichni)

ne 17. 4.  v 18.45 

TEORIE TYGRA     
101 min., český, 120

st 20. 4.  v 19.30  

LÍZA, LIŠČÍ VÍLA     
98 min., tit., 100,- / 80,- (FK) 

Tišnováci si v anketě o dubnový klubový fi lm zvolili 

právě tento! Bláznivá maďarská komedie plná vtipu a 

nápadů vzdáleně připomene Amélii z Montmartru. 

čt 21. 4.  v 19.30 

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ     
105 min., český, 100,- (věk 15+) 

Černobílé drama - studie života dívky, která v roce 

1973 úmyslně najela dodávkou na tramvajovou za-

stávku a zabila 8 lidí.

pá 22. 4. ve 20.00

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK     
120 min.,  český, 120,- 

Uplynulo 12 let. Největší starostí je pro Štěpána tři-

náctiletý syn Štěpánek, kterého po smrti Aničky-Zr-

zečky vychovává sám. Karas  a Kendy vidí, že to tak dál 

nejde... Hrají: Pavel Kříž, David Matásek, Linda Rybová 

ad.

so 23. 4. v 16.00

KUNG FU PANDA 3     
94 min., dab., 125,- / 100,- (děti)

so 23. 4.  v 18.45

LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA     
114 min., 2D dab., 120,- (věk 12+)

Dřív než Lovec potkal Sněhurku... Měl zavést nejkrás-

nější dívku v zemi do lesa a tam ji zabít. Místo toho ji 

zachránil. Výpravné fantasy dobrodružství, tentokrát i 

opepřeném humorem. Hrají Chris Hemsworth, Charli-

ze Theron, Jessica Chastain a Emily Blunt.

ne 24. 4. v 15.00

CO DOKÁŽE MALÝ PANDÍK     
(MAŇÁSKOVÉ DIVADÉLKO - SÁL POD KINEM)                                   
45 min., vstupné dobrovolné  

Příběh Pandíka, který zachrání svoji sestřičku a bam-

busový ostrov před zlým zlodějem. Charitativní před-

stavení divadla NAVLNCE.

ne 24. 4.  v 17.30

TALISMAN VLKŮ     
121 min., dab., 100,- 

Mladý Číňan Zhen odjíždí do Mongolska, kde se roz-

hodne odchytit a vychovat vlčí mládě. Epický příběh 

pro všechny generace, od režiséra snímku Sedm let v 
Tibetu.

po 25. 4. v 18.45

UŽ JE TADY ZAS     
116 min., tit., 90,- / 60,- (SEN.) 

Adolf Hitler se probouzí v dnešním Berlíně. Vůdce je 

zpět! Adaptace komediálního bestselleru, z něhož ob-

čas mrazí. 

st 27. 4.  v 19.30 

TEORIE TYGRA     
101 min., český, 120,-

čt 28. 4.  v 19.30

OREL EDDIE     
(DUBNOVÝ TIP SVRATKY) 
106 min., tit., 110,-

Britská komedie podle skutečného životního příběhu. 

Michael má jednu touhu: stát se olympionikem. Cel-

kem jedno ve kterém sportu. Vyzkouší mnoho disci-

plín, ale má nedostatek jakéhokoliv sportovního ta-

lentu. Jeho poslední šancí jsou skoky na lyžích, a to 

díky tomu, že v Británii není moc skokanů s olympij-

skými ambicemi. Vlastně tu nejsou žádní.

pá 29. 4.  ve 20.00

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY     
101 min., český, 120,-

Muži mají svůj rozum, ženy svou taktiku. Česká ro-

mantická komedie o jednom pokusu překazit svatbu. 

Natočil ji autor Hodinového manžela. Zatímco v něm 

bavil diváky z mužského pohledu, v „Nevěstě“ přinese 

pohled na svět žen. Lenka Vlasáková, David Matásek 

ad. 

ne 1. 5.  v 16.00

KNIHA DŽUNGLÍ     
cca 100 min., dab., 120,- (všichni)

Mauglí je chlapec, vychovávaný vlčí smečkou. Nové 

zpracování knihy Rudyarda Kiplinga od studia Disney 

má originální výtvarnou stránku: přirozeně v sobě 

snoubí výkony herců s fotorealistickou počítačovou 

animací zvířat a prostředí džungle.

ne 1. 5.  v 18.45

PREDÁTOR     
(KULT)
107 min., tit., 100,-  (věk 15+)

Akční klasika z roku 1987. Arnold Schwarzenegger má 

jako major Dutch vcelku rutinní úkol, vysvobodit ně-

kolik amerických vojáků ze zajetí partyzánů uprostřed 

džungle. Nakonec se ale musí utkat s daleko nebez-

pečnějším nepřítelem.          

+ soutěž o volňásek a plakát

po 2. 5. v 19.30

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK     
120 min.,  český, 110,-

NA KVĚTEN PŘIPRAVUJEME : 

akční: Captain America-Civil War; X-men:Apocalypse

pro děti:  Angry Birds;  Bella a Sebastian 2; Příběh lesa 
komedie :  Jak se zbavit nevěsty

drama: Boj za svobodu

Projekt 100: Mlčení jehňátek

dokument: Tajemství divadla Sklep aneb manuál na 

záchranu světa

parkour:  Ani ve snu 

+ 9. 5.  v 18.15: Česko x Švédsko : přímý přenos z MS v 
hokeji v Moskvě na velkém plátně v sále pod kinem! 

+ 14 . 5. po 21h Noc hrůzy – napínavé snímky tišnov-
ského fi lmaře Rudyho Vodičky a lomnického fi lmaře 
Dana Nováčka

DUBEN
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