
út 1. 3.  v 17.30

ALDABRA      
73 min., český, 3D, 110,- (všichni)

Poslední repríza vizuálně jedinečného podmoř-

ského dokumentu. 

st 2. 3. v 19.30 

ZKÁZA KRÁSOU                                                  
90 min., český, 90,-

Dokumentární zpověď Lídy Baarové.  Režie: Hele-

na Třeštíková.

čt 3. 3.  v 17.30  
ZOOTROPOLIS                             
108 min., 3D dab.,  175,- / 145,-  (děti)

Animovaný fi lm pro děti. V tomto městě najdete 

čtvrti jako Sahara nebo Tundrov. Žijí zde pospolu 

zvířata z celého světa.

pá 4. 3.  ve 20.00

REVENANT                                                        
151 min., tit., 100,- 

Leonardo DiCaprio bojuje o přežití (a o Oscara!).

so 5. 3.  v 16.00

ZOOTROPOLIS                               
108 min.,  dab.,  140,- / 110,-  (děti)

so 5. 3. v 18.45

LÍDA BAAROVÁ
110 min., český, 110,- 

po 7. 3.  v 19.30

DECIBELY LÁSKY
85 min., český, 110,-  

út 8. 3. v 19.30 

POLEDNICE                                                                                       
90 min., český, 130,- (věk 12+)

Aňa Geislerová a Daniela Kolářová v moderním 

atmosferickém psychothrilleru na motivy básně 

K. J. Erbena.

st 9. 3.  v 19.30

ZBRUSU NOVÝ ZÁKON
115 min., tit., 100,- / 80,- (FK)

Bůh existuje! Žije v Bruselu. A nosí župan a bač-

kory.  Artová komedie belgického režiséra  Jaco 

Van Dormaela.

čt 10. 3.  v 19.30 

DIVERGENCE 3 : ALIANCE
cca 115 min., tit., 120,- 

Systém frakcí je rozvrácený. Pokud chce Tris 

ochránit své blízké, musí se vydat za hranice své-

ho rodného Chicaga.

pá 11. 3.  ve 20.00

RUDÝ KAPITÁN
115 min., český, 120,- , věk 15+
O. Kaiser nebo M. Suchánek tak, jak je neznáte 
v koprodukční česko-slovensko-polské krimi. Na 
motivy skutečných událostí podle bestselleru Do-
minika Dána

so 12. 3. v 16.00

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

so 12. 3. v 18.45

GRIMSBY
82 min., tit., 130,- (věk 15+)
Tihle dva bratři nemohli být rozdílnější – špičkový 
tajný agent Sebastian a fotbalový fanda s pivním 
pupkem Nobby. Sacha Baron Cohen umí vše, jen 
ne být korektní. Akční jízda plná zběsilého humo-
ru. Burp!

ne 13. 3.  v 16.00

ZOOTROPOLIS
108 min.,  dab.,  130,- / 100,-

ne 13. 3. v 18.45

RODINKA BELIEROVÝCH
105 min.,  tit. , 100,-
Chybí vám vkusná francouzská komedie? Zde 
je konečně jedna. Ve Francii slavila ohromný 
úspěch. Jednoho dne učitel hudby mladé teen-
agerky objeví pěvecký talent této dívky a doporu-
čí jí účast na soutěži. Háček je ale v tom, že Paula 
je dcerou neslyšících rodičů...

po 14. 3. v 19.30

AVE, CESAR !
106 min., tit., 110,- 
Stylová podívaná bratrů Coenových nás zavede 
do zákulisí natáčení hollywoodského velkofi lmu 
v 50. letech. 

út 15. 3. v 19.30 

LÍDA BAAROVÁ
110 min., český, 110,- 

st 16. 3.  v 19.30

SAULŮV SYN
107 min., tit., 100,- / 80,- (FK) 
Intenzivní, až hororový zážitek z koncentračního 
tábora, který navodí pocit, že jste opravdu tam. 
Hrůza holokaustu je totiž viděná zevnitř, očima 
muže, který  „uklízí“.

čt 17. 3. v 18.45

KUNG FU PANDA 3
94 min., 3D dab., 140,- / 120,- (děti)                      
Třetí dobrodružství Poa nabídne neustálou akci, 
řadu vtipů a krásnou vizuální stránku. Doširoka 
urostlý Po musí tentokrát dokázat nemožné: kvůli 
nutné obraně proti zloduchu Kaiovi naučit celou 
veselou pandí vesnici umění kung-fu!

so 19. 3. již ve 14.00

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

so 19. 3.  v 17h

EXPEDIČNÍ KAMERA 2016  (FESTIVAL))     
210 min.+ 30 min. přest., 100,- /80,- (stud., sen.) 
Největší cestovatelský fi lmový festival v ČR přije-
de do Tišnova. Zážitky z jiných kultur, divoké pří-
rody i napětí nově doplní živá přednáška cestova-
tele Ondry Bačíka o divočině USA! 

ne 20. 3. v 16.00

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

ne 20. 3.  v 18.45

DECIBELY LÁSKY
85 min., český, 110,- 

po 21. 3. v 16.00

ZKÁZA KRÁSOU
BABY KINO                                  
90 min., český, 90,- / 70,- 
Sleva pro maminky s miminy. V sále mírné osvět-
lení  a lehce snížená hlasitost. Hlídání pečovatel-
kou z RC Studánka v ceně.

út 22. 3.  v 19.30

PADESÁTKA
97 min., český, 100,-

čt 24. 3. v 19.30

UŽ JE TADY ZAS 
116 min., tit., 110,- 
Vůdce je zpět - budete se smát či brečet? Adapta-
ce knižního bestselleru se stala jednou z nejú-
spěšnějších německých komedií posledních let. 
Adolf Hitler se překvapeně probouzí v dnešním 
Berlíně… 

pá 25. 3.  v 16.00

ZOOTROPOLIS
108 min., 3D dab.,  155,- / 125,-  (děti)

pá 25. 3.  v 18.45

BATMAN VS. SUPERMAN                                                               
151 min., 3D dab.,  130,- (věk 12+)
Svět žije v obavách z naprosto nekontrolované 
moci téměř božského Supermana. Respektovaný 
ochránce spravedlnosti z města Gotham se tak 
musí postavit nejuctívanějšímu spasiteli moder-
ní doby. 

so 26. 3.  v 18.45 

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
105 min., český, 110,- (věk 15+) 
Černobílé  mrazivé drama - studie života dívky, 
která v roce 1973 úmyslně najela dodávkou na 
tramvajovou zastávku a zabila 8 lidí.

so 26. 3. ve 21.15

ČARODĚJNICE
92 min., tit., 110,-  (věk 15+) 
17. století, půl století před salemskými procesy, 
Amerika. Rodina přistěhovalců z Anglie bydlí od-
děleně od vesnice, na okraji hlubokého lesa, kde 
prý přebývají čarodějnice… Horor, v němž se zlo 
plíží po všech koutech světnice.

ne 27. 3. v 16.00

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

ne 27. 3. v 18.45

DVOJNÍCI
103 min., český, 120,-
Odpočinková komedie plná záměn. V hlavní dvoj-
roli  Ondřej Sokol jako středoškolský profesor / 
podvodníček.

po 28. 3. v 18.45

OBECNÁ ŠKOLA     
(80 LET - Z. SVĚRÁK)                         
97 min., český,  90,- / 70,- (sen.)
28. března 1936 se narodil Zdeněk Svěrák. Na 
počest jeho osmdesátin se koná po kinech v ČR 
speciální projekce klasiky – fi lmu, který vznikl 
částečně ze vzpomínek na jeho dětství.  Na úvod 
se snad dočkáme blahopřání - karaoke zpívání, 
společně s Vámi, diváky v sále!

út 29. 3.  v 19.30

RUDÝ KAPITÁN
115 min., český, 120,- , věk 15+

st 30. 3. v 19.30

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU                                   
cca 95 min., český, 90,-
Dan Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější 
expedici. Posádky dvou žlutých trabantů během 
půlroční dobrodružné výpravy projely Východní
Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko.

čt 31. 3.  v 19.30

TEORIE TYGRA
101 min., český, 120,-
Příběh muže, který si v šedesáti vzpomene, že mí-
val sny i vlastní vůli. Snaží se na poslední chvíli 
uniknout zničující rodinné strategii pomalé pře-
měny „z tygrů na králíky“. České komediální dra-
ma : v hlavní roli Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, 
Tatiana Vilhelmová ad.

pá 1. 4. – ne. 3. 4.

FESTIVAL JEDEN SVĚT                                      
podrobnosti na webu jedensvet.cz/2016/tisnov

ne 3. 4.  v 10.00

ANIMÁČKY              
(PÁSMO + MALOVÁNÍ NA PODIU)
60 min., český, 70,- 
Pásmo 11 nových krátkých animovaných fi lmů 
pro školáky a předškoláky. Po pásmu děti mohou 
dle inspirace malovat na podiu. Jejich díla vysta-
víme ve foyer kina.

NA DUBEN PŘIPRAVUJEME : 

soutěž:  Filmový kvíz III; pro děti:  Bella a Sebas-
tian 2; komedie:  Jak se zbavit nevěsty; akce:  Lo-
vec, Zimní válka; drama: Teorie tygra kult: Kmotr  
( + dress code akce); art:  Líza, liščí víla; hudební 
: záznam koncertu Queen; oddechové: Jak básní-
ci čekají na zázrak 

BŘEZEN
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