
KINO SVRATKA 

BŘEZEN 2019       

 

____________________________________ 

2.3. sobota 

 
19:30 

ÚHOŘI MAJÍ NABITO   
CZ | 100’ | 2019 | komedie | 12+ | 120,- 

____________________________________ 

3.3. neděle 

 
17:00 

ALITA, BOJOVÝ ANDĚL 

US / CA | 120’ | 2019 | akční romantické | 12+ | 120,- | titulky 
 
19:30 

ŽENY V BĚHU 
CZ | 93’ | 2019 | komedie | přístupné | 120,- 

____________________________________ 

4.3. pondělí 
 
19:30 

ÚHOŘI MAJÍ NABITO   
CZ | 100’ | 2019 | komedie | 12+ | 120,- 

____________________________________ 

5.3. úterý 

 
17:30 

KURSK BIO SENIOR 
BE / LU | 117' | 2018 | historické drama | 12+ | 70,- | titulky 

►Poutavé svědectví osudu ponorky K-141 Kursk, která měla být „nepotopitelnou pýchou“ 
Severního loďstva ruského válečného námořnictva. Během námořního cvičení ale došlo 
k výbuchu na její palubě a 118 námořníků se v ní potopilo na dno moře, kde začal boj o 
přežití.◄ 

___________________________________ 

8.3. pátek 
 
17:00 

PSÍ VELIČENSTVO PREMIÉRA PRO DĚTI 
BE | 93’ | 2019 | animovaný film | přístupné | 130,- / 110,- | dabing 



►Rex byl nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. Jenže jako roste, začíná být 
zlomyslný a drzý. Proto je ze dne na den vyhozen a stává se toulavým psem bez domova. V 
ulicích Londýna na něj na každém rohu číhá nebezpečí a jeho jediným přáním je vrátit se 
domů...◄ 

 
19:30  

CAPTAIN MARVEL PREMIÉRA 
US | 128’ | 2019 | akční sci-fi | 12+ | 120,- | titulky 

►Ocitáme se v 90. letech 20. století a Carol Danversová se stala jednou z nejmocnějších 
superhrdinek světa. Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka dvou mimozemských ras, 
Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu…◄ 

___________________________________ 

9.3. sobota 

 
17:00 

JAK VYCVIČIT DRAKA 3  PRO DĚTI 

US | 104’ | 2019 | 100‘ | animovaný | přístupné | 130,- / 110,- | dabing 

 
19:30 

ZELENÁ KNIHA PREMIÉRA 
US | 130’ | 2019 | komediální road movie | 12+ | 120,- | titulky 

►Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony má pověst chlápka, který dokáže vyřešit 
každou šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley si ho proto najímá jako řidiče 
a bodyguarda na turné po divokých státech amerického Jihu 60. let. Jelikož jsou každý jiný, 
vydají se na cestu plnou humorných přešlapů, ale zase si získávají skutečné přátelství.◄ 

____________________________________ 

10.3. neděle 

 
17:00-19:00 

TIŠNOV ZA PRVNÍ REPUBLIKY 
►Promítání filmu z roku 1928 s klavírním doprovodem Dady Klementové.◄ 

____________________________________ 

11.3. pondělí 
 
19:30 

ŽENY V BĚHU 
CZ | 93’ | 2019 | komedie | přístupné | 120,- 

____________________________________ 

12.3. úterý 

 
19:30 

CAPTAIN MARVEL 3D 
US | 128’ | 2019 | akční sci-fi | 12+ | 140,- | dabing 

____________________________________ 

13.3. středa 

 



19:30 

KAFARNAUM FILMOVÝ KLUB 
LB / FB / US | 120’ | 2018 | drama | 12+ | 100,- / 80,- | titulky  

►Příběh dvanáctiletého chlapce, který zažaluje své rodiče za to, že mu dali život, je strhující 
výpovědí o životě nejchudších ve slumech současného Libanonu. Tamější režisérka N. Labaki 

podává vyhrocené a lehce pikareskní svědectví o extrémních podmínkách života ve své zemi.◄ 

____________________________________ 

14.3. čtvrtek 

 
19:30 

SKLENĚNÝ POKOJ PREMIÉRA 
CZ / SK | 104’ | 2019 | drama | 12+ | 120,-  

►Natočeno podle slavného románu britského spisovatele Simona Mawera. Jde o mimořádný 
milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi 20. století i zrodem ikonického 
architektonického skvostu – brněnské vily Tugendhat. V hlavních rolích: Carice van Houten, 
Karel Roden a další.◄ 

____________________________________ 

15.3. pátek 

 
17:00 

KOUZELNÝ PARK PREMIÉRA PRO DĚTI 
US / ES | 85’ | 2019 | animovaný film | přístupné | 130,- / 110,- | dabing 

►Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její maminku nejlepší zábava. Ve své 
představivosti vyčarovaly kouzelný park, v němž atrakce řídí mluvící zvířata. Jednoho dne se 
June dostane na zpustlé místo, kde kdysi skutečně existoval park, jaký si vysnila. Dokáže June 
díky vlastní fantazii zastavit zánik tohoto ráje? Zdejší mluvící zvířecí personál na ni dost 
spoléhá. Jinou naději totiž nemají.◄ 

 
19:30 

ŽENY V BĚHU 
CZ | 93’ | 2019 | komedie | přístupné | 120,- 
 

____________________________________ 

16.3. sobota 

 
17:00  

KOUZELNÝ PARK PRO DĚTI 3D 
US / ES | 85’ | 2019 | animovaný film | přístupné | 150,- / 130,- | dabing 
 
19:30 

SKLENĚNÝ POKOJ  
CZ / SK | 104’ | 2019 | drama | 12+ | 120,-  

 

17.3. neděle 

17:00 

FILMOVÝ KVÍZ 



►Přijďte na tradiční Filmový kvíz do kina! Stačí přihlásit jméno vašeho týmu a jeho 6 členů na 
kino@kulturatisnov.cz do neděle 10. 3. 2019.◄ 

____________________________________ 

18.3. pondělí 
 
19:30 

ÚHOŘI MAJÍ NABITO   
CZ | 100’ | 2019 | komedie | 12+ | 120,- 

____________________________________ 

20.3. středa 

 
19:30 

LOVENÍ PŘEDPREMIÉRA 
CZ | 100’ | 2019 | romantická komedie | 12+ | 130,- 

►Hlavní postava filmu Eliška, má svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto svého „ano“ 
ale ženich řekne „ne“ a od oltáře uteče. Co teď? Vrhá se do randění naslepo a mezi řadou 
katastrofických schůzek zkusí najít novou lásku. Zároveň se musí rychle přestěhovat a jedinou 
možností je bydlet společně s nevlastním podivínským bratrem. V hlavních rolích: Ester 
Geislerová, Veronika Žilková, Jakub Prachař a další.◄ 

 ____________________________________ 

21.3. čtvrtek 

 
17:00  

ZAHÁJENÍ FESTIVALU JEDEN SVĚT 
 
17:10  

NA JEJÍCH BEDRECH JEDEN SVĚT 
 US | 94’ | 2018 | r. Alexandria Bombach 

►Celý svět mluvil o jezídce Nadje Muradové, když získala Nobelovu cenu míru za boj proti 
sexuálnímu násilí ve válce. Málokdo si ale uvědomil, jak náročné pro ni je znovu a znovu 
otevírat staré rány.◄ 
 
20:00 

ČESKÝ ŽURNÁL: BRATŘI OKAMUROVÉ JEDEN SVĚT 
CZ | 92’ | 2018 | r. Filip Remunda 

►Populistický politik, hluboce věřící křesťan a úspěšný architekt. Tři bratři a každý úplně jiný. 
Netradiční pohled za dveře jedné česko-japonské rodiny.◄ 
____________________________________ 

22.3. pátek 

 
16:00  

LÁSKA A PRÁZDNÁ SLOVA JEDEN SVĚT 
PL | 78’ | 2018 | r. Małgorzata Imielska 

►Před pěti lety byla Wandě diagnostikována Alzheimerova choroba. Nyní je zcela odkázána 
na péči svého manžela. Z intimní blízkosti natočený příběh o síle lásky, která přetrvává tváří 
v tvář nevyléčitelné nemoci.◄ 

 
18:30 

mailto:kino@kulturatisnov.cz


EXIT – DÁT EXTREMISMU SBOHEM JEDEN SVĚT 
NO / DE / SE | 52’ | 2018 | r. Karen Winther 
►Jako teenagerka toužila po akci a společenství, které by ji přijalo. Když její očekávání 
nenaplnili anarchisté, přidala se k neonacistům. Jaký moment ji nakonec přiměl k opuštění 
extremistického prostředí?◄ 
 
20:00 

VÍTEJTE V SODOMĚ JEDEN SVĚT 

AT | 92’ | 2018 | r. Florian Weigensamer, Christian Krönes 
►Býval to africký močál. Dnes je to obří skládka vyřazené evropské elektroniky a jedno z 
nejjedovatějších míst na světě. Přesto ghanské Agbogbloshie kypí čilým ruchem.◄ 
____________________________________ 

23.3. sobota 

 
15:00  

ČONHOVA PLANETA JEDEN SVĚT 
KR | 108’ | 2018 | r. Hyungsook Hong 
►Jihokorejský chlapec Čonha chodí do čtvrté třídy a jeho problémové chování vyžaduje 
chápavý a vstřícný přístup rodičů, pedagogů i dětí ve škole.◄ 
 
17:30  

DOBRÁ ZMĚNA V POLSKU JEDEN SVĚT 
PL / FR | 77’ | 2018 | r. Konrad Szolajski 
►V posledních letech eskaluje politické napětí v Polsku nebývalým způsobem. Dokument 
přibližuje tento dramatický vývoj očima dvou žen z opačných stran politické bariéry.◄ 
 
19:30 

KAPELA JEDEN SVĚT 

CZ / SK | 80’ | 2018 | r. Ladislav Kaboš  
►Dokumentární čardáš z romské osady na východním Slovensku. Parta talentovaných 
muzikantů se i navzdory těžkým sociálním podmínkám snaží probojovat na pódia velkých 
hudebních festivalů.◄ 
____________________________________ 

24.3. neděle 

17:00 

PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM PREMIÉRA PRO DĚTI 
FR / FI | 86’ | 2019 | rodinný dokumentární | přístupné | 130,- / 110,- | dabing 
►Jeden malý sob se potýká s výzvami, které ho čekají během prvního roku života. Strhující 
podívaná na tohoto malého sobíka se odehrává v překrásných krajinách Laponska.◄ 

19:30 

LOVENÍ  
CZ | 100’ | 2019 | romantická komedie | 12+ | 130,- 
____________________________________ 

25.3. pondělí 
 
19:30  

PAŠERÁK PREMIÉRA 



US | 116’ | 2019 | krimi thriller | 12+ | 120,- | titulky 

►Earl Stone je muž, který je ve svých osmdesáti letech zlomený, opuštěný, a navíc čelí 
propadnutí majetku své firmy kvůli neplacení hypotéky. V této situaci je mu nabídnuta 
příležitost k výdělku – místo kurýra drogovému Kartelu. Téměř okamžitě je mu v patách agent 
DEA Colin Bates. Dávné hříchy na Earla doléhají a není jisté, podaří-li se mu všechny urovnat 
dříve, než bude dostihnut strážci zákona nebo vymahači Kartelu.◄ 

____________________________________ 

26.3. úterý 

 
19:30 

SKLENĚNÝ POKOJ  
CZ / SK | 104’ | 2019 | drama | 12+ | 120,-  

27.3. středa 

 
19:30 

ZELENÁ KNIHA  
US | 130’ | 2019 | komediální road movie | 12+ | 120,- | titulky 

____________________________________ 

28.3. čtvrtek 

 
19:30  

ZRANĚNÁ SRDCE PREMIÉRA 
US | 109’ | 2019 | válečné drama | 12+ | 120,- | titulky 

►V roce 1946 přijíždí Rachael Morgan do ruin rozbombardovaného Hamburku, aby se setkala 
se svým manželem Lewisem, britským plukovníkem, který je pověřen obnovou zničeného 
města. Učiní však jisté rozhodnutí – dům budou sdílet s jeho dvěma předchozími německými 
vlastníky. Všichni čtyři utrpěli osobní ztráty a je na nich, jak se s nimi vypořádají – zdali si 
vzájemně budou oporou. Ale pozor, aby se nesblížili nebezpečně moc. ◄ 

____________________________________ 

29.3. pátek 

 
17:00 

DUMBO PREMIÉRA PRO DĚTI 

US | 123’ | 2019 | rodinný film | přístupné | 130,- / 110,- | dabing 

►Majitel cirkusu Max Medici pověřuje bývalou hvězdu Holta Farriera a jeho děti Milly a Joe, 
aby se starali o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě 
upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, že slon Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný 
návrat. Jenže najednou o „podivného tlustokožce“ roste zájem i u podnikatele, který jej chce 
ukořistit pro sebe… ◄ 

 
19:30 

LOVENÍ  
CZ | 100’ | 2019 | romantická komedie | 12+ | 130,- 
____________________________________ 

30.3. sobota 

 
17:00  



PSÍ VELIČENSTVO PRO DĚTI 
BE | 93’ | 2019 | animovaný film | přístupné | 130,- / 110,- | dabing 

 
19:30 

ZRANĚNÁ SRDCE  
US | 109’ | 2019 | válečné drama | 12+ | 120,- | titulky 

____________________________________ 

31.3. neděle 

 
17:00 

DUMBO PRO DĚTI 3D 

US | 123’ | 2019 | rodinný film | přístupné | 150,- / 130,- | dabing 
 
19:30 

ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO PREMIÉRA  
IS | 97’ | 2019 | dobrodružné drama | 12+ | 120,- | titulky 

►Muž havaruje s letadlem uprostřed nedozírné ledové pustiny. Každý den dodržuje rutinní 
úkony a doufá, že se dočká záchrany. Jednoho dne se objeví vrtulník, silná sněžná bouře však 
zapříčiní pilotovu smrt a muž pochopí, že má jen dvě možnosti: zůstat v havarovaném vraku a 
připravovat se na jistou smrt, nebo se vydat na stovky dlouhou pouť s nejistým koncem… ◄ 

 
 
 
 


