
ne 1. 5.  v 16.00

KNIHA DŽUNGLÍ            
105 min., dab., 120,- (všichni); věk 6+

Mauglí je chlapec, vychovávaný vlčí smečkou…

Nové zpracování knihy Rudyarda Kiplinga od stu-

dia Disney má originální výtvarnou stránku: přiro-

zeně v sobě snoubí výkony herců s fotorealistickou 

počítačovou animací zvířat a prostředí džungle. 

ne 1. 5.  v 18.45

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

Akční klasika z roku 1987. Arnold Schwarzenegger 

má jako major Dutch vcelku rutinní úkol, vysvobo-

dit několik amerických vojáků ze zajetí partyzánů 

uprostřed džungle. Nakonec se ale musí utkat s 

daleko nebezpečnějším nepřítelem...                

+ soutěž o volňásek a plakát

po 2. 5. v 19.30 

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

Šestý díl „básníků“. Uplynulo 12 let. Největší sta-

rostí je pro Štěpána třináctiletý syn Štěpánek, kte-

rého po smrti Aničky-Zrzečky vychovává sám. Ka-

ras  a Kendy, vidí, že to tak dál nejde... Hrají: Pavel 

Kříž, David Matásek, Linda Rybová ad.

čt 5. 5.  v 19.30

CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
148 min., 3D tit., 150,- / 130,- (do 15 let),  věk 12+ 

Film studia Marvel. Nová skutečnost Avengers roz-

dělí na dva tábory. Jeden vede Steve Rogers, jenž 

hájí svobodu Avengers, aby mohli bránit lidstvo 

bez vládních zásahů. Druhý vede Tony Stark, který 

překvapivě zastává myšlenku vládního dohledu a 

zodpovědnosti. Připravte se vybrat si svou stranu 

a přidat se k non-stop akci na dvou frontách.

pá 6. 5.  ve 20.00

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
89 min., český, 110,-

Romantická komedie od autora Hodinového man-

žela. Zatímco v něm bavil diváky z mužského po-

hledu, nyní  přinese pohled na svět žen. Lenka 

Vlasáková hraje moderní dynamickou ženu Evu. 

S exmanželem (David Matásek) má skvělý vztah, 

znovu se sbližují. On jednoho dne přijde s tím, že 

se chce znovu oženit… ale ne s ní, ale se sympa-

tickou a chytrou klavíristkou! A ještě chtějí upé-

ct svatební dort. To je něco pro svéráznou Evinu 

maminku. Vždy si ví rady a zničit cizí svatbu je ta 

správná výzva. 

so 7. 5.  v 10.00

PAT A MAT VE FILMU
80 min., český, 90,- (všichni)

Známí nešikové se utkají se zákeřným kaktusem, 

suchým stromem nebo  „zvelebí“ svůj příbytek 

originálními úpravami. A jelikož se v dnešní době 

propaguje zdravý styl života, i „ajeťáci“ se pokusí 

dostat do kondice protáhnutím svých těl na roto-

pedu. Jak se jim to povede, asi tušíme, ale oni se 

nevzdávají.

ne 8. 5. v 16.00 

PŘÍBĚH LESA
(KVĚTNOVÝ TIP SVRATKY)            

97 min., dab., 90,- (všichni)

Dokument od režisérů Mikrokosmosu, Ptačího 

světa a Oceánů. Tvůrci točili 4 roky na desítkách 

lokací po celé Evropě, dokonce žili v lese se sledo-

vanými divokými zvířaty. Díky unikátním záběrům 

dokážou autenticky převyprávět příběh lesa od 

doby ledové až po současnost a zachytit vzrušující 

koloběh života. Český komentář, vhodný zejména 

pro děti, čte Tomáš Hanák.

po 9. 5.  v 19.15

MS V HOKEJI 2016 : ČESKO – ŠVÉDSKO           
(SATELITNÍ PŘENOS V SÁLE POD KINEM) 
vstup zdarma

Přijďte si zafandit do nekuřáckého prostředí (ku-

řáci budou moci vyjít na zahradu); místa k sezení 

i stání; na čepu Kvasar 12 ze Sentic.  Promítat se 

bude na bývalé plátno kina v koncertním sále.  

čt 12. 5.  v 19.30

SMRTELNÉ HISTORKY
80 min., český,  90,- / 70,- (věk 12+) 

Český povídkový animovaný fi lm si tišnovští diváci 

vybrali ve „fi lmovém jukeboxu“ na měsíc květen. 

Každá ze tří povídek je vyrobena jinou technologií 

a je jiného žánru. Zároveň ale mají něco společné-

ho: téma hrdinství a smrti. Vždy se setkává něco 

velice malého s něčím velmi velkým (např. dro-

bounký Profesor s kravami, dva gangsteři s Vel-

kým Chlapem). Povídky jsou pospojovány krátký-

mi groteskami.

pá 13. 5.  v 18.45

ANGRY BIRDS VE FILMU
100 min., dab., 130,- / 110,- (děti)

Animovaná komedie Angry Birds ve fi lmu nás 

zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak veli-

ce šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně 

vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný 

Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbe-

ných outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhad-

ná zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka 

zjistit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov před 

nimi zachránit.

so 14. 5.  v 18.45

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
89 min., český, 110,-

so 14. 5.  ve 21.15

NOC HRŮZY POD KLUCANINOU
(PÁSMO)                               

cca 100 min. včetně přestávky, 40,- 

Tišnovský fi lmař Rudy Vodička a lomnický fi lmař 

Dan Nováček představí své krátké napínavé sním-

ky, včetně několika novinek! Některé z nich se 

odehrávají přímo v Tišnově a jeho okolí.  Za účasti 

tvůrců.                                             

ne 15. 5.  v 16.00

KNIHA DŽUNGLÍ 
105 min., 3D dab., 140,- / 120,- (děti), věk 6+

ne 15. 5.  v 18.45

CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
148 min., 3D dab., 150,- / 130,- (12-15 let)

Nový fi lm od studia Marvel. Věková přístupnost 

12+.

st 18. 5.  v 19.30

TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP             
(ANEB MANUÁL NA ZÁCHRANU SVĚTA)                                                               

96 min.,  český,  80,-

„Sklepáci“ letos oslaví 45 let své existence. Film 

portrétuje jeho historii, současnost, i výrazné 

osobnosti (David Vávra a Milan Šteindler,  Tomáš 

Hanák, Václav Marhoul, Aleš Najbrt, Eva Holubová 

či Jiří Macháček) a je složený z archivních materi-

álů, autentických výpovědí, situací skutečných i 

hraných, divadelních scének a vědeckých experi-

mentů.

pá 20. 5. ve 20.00

X-MEN : APOKALYPSA
130 min., tit., 120,- (věk 12+) 

Na počátku civilizace byl uctíván jako bůh. Apo-

calypse (Oscar Isaac), první a nejsilnější z mutan-

tů. Teď se po tisíci letech probudil a je hluboce 

rozčarovaný ze světa, který kolem sebe nachází. 

Chce zničit současnou civilizaci a nastolit nový 

řád. Osud lidstva visí na vlásku a tento vlásek tvoří 

mutanti vedení profesorem Charlesem Xavierem 

(James McAvoy). Režie se ujal Bryan Singer, jeden 

z otců série.

so 21. 5.  v 17.30

BELLA A SEBASTIAN: 
DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE 
99 min., dab., 110,- (všichni)

Pokračování úspěšného rodinného fi lmu podle 

neméně úspěšné knižní předlohy. Chlapec a jeho 

pes zažijí nové dobrodružství, opět v nádherných 

scenériích francouzských Alp.

so 21. 5. ve 20.00

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

ne 22. 5.  v 16.00

ANGRY BIRDS VE FILMU
100 min., dab., 130,- / 110,- (děti)

ne 22. 5.  v 18.45

TEORIE TYGRA
101 min., český, 100,- / 70,- (sen.)

po 23. 5.  v 19.30

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU                                                                                                 
96 min., český, 80,- 

Na přání diváků reprízujeme poslední expedi-

ci Dana Pribáně. Posádka vyrazila z australského 

Perthu až do východní Asie.

čt 26. 5.  v 19.30

MLČENÍ JEHŇÁTEK
118 min., tit., 90,- / 70,- (věk 15+) 

Kanibalský psychiatr Hannibal Lecter, ambiciózní 

agentka FBI Clarice Sterlingová a Buff alo Bill. Kul-

tovní psychothriller, který se zadře divákovi hluboko 

pod kůži, dnes stejně jako před 25 lety. Projekt 100.

pá 27. 5.  ve 20.00

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY                                                                   
89 min., český, 100,-

ne 29. 5.  v 16.00

ANGRY BIRDS VE FILMU
100 min., 3D dab., 140,- / 120,- (děti)

ne 29. 5. v 18.45

X-MEN : APOKALYPSA                                                
130 min., 3D dab., 140,- (věk 12+) 

st 1. 6.  v 18.00 

KNIHA DŽUNGLÍ
(DEN DĚTÍ – MALOVÁNÍ NA PODIU PO FILMU)
105 min., dab., 100,- (všichni), věk 6+

Děti mohou po skončení fi lmu vylétnout na pó-

dium a namalovat Šér-Chána, Balúa, Baghíru či

Mauglího. Papíry, fi xy i tužky zajistíme. Díla poté 

vystavíme ve foyer kina!

pá 3. 6.  ve 20.00

SPRÁVNÍ CHLAPI  
115 min., tit., 120,- (věk 15+)

Soukromý detektiv Holland March (Ryan Gosling) 

a nájemný ranař Jackson Healy (Russell Crowe) 

spojují své síly a podílejí se na vyšetřování pohře-

šované dívky a zdánlivě nesouvisejícího úmrtí jed-

né pornohvězdy. Režie: Shane Black (Iron man 3).

ne 5. 6.  v 17.30

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ : ZA ZRCADLEM
105 min., dab., 130,- / 110,- (děti)

Pokračování úspěšného hraného fi lmu pro děti, 

podle knihy Lewise Carrolla.

NA ČERVEN  DÁLE   PŘIPRAVUJEME :

akční: Warcraft,  Den nezávislosti II
pro děti / všechny generace:  Hledá se Dory 

drama: Hra peněz
horor:  Conjuring 2
vítězný snímek výběru fi lmových fandů Scope 

100: Realita 

+ úspěšné reprízy

+ otevření letního kina - NASLEPO

JAK KE VSTUPENKÁM? 

PŘÍMÝ PRODEJ
Pokladna otevírá 60min. před fi lmem a zavírá 15 
min. po jeho začátku. 
Turistické a informační centrum  (Jamborův dům na 
Brněnské ul) :  po-pá  8 - 17h  (pauza12-13h)

EVSTUPENKA
Možnost online nákupu vstupenky z pohodlí domo-
va na webu kina.

REZERVACE  
mekstisnov.cz/kino-svratka/program
Rezervace vyprší přesně 20 minut před představením. 
Od června platnost rezervací pouze 5 dní!

KVĚTEN

2 0 1 6


