
 

po 21. 5. v 19:30;                  140,- 
Snímek završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem studia Marvel a přináší na stříbrná plátna nejultimátnější válku všech 
dob. Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než jeho bleskový útok 
zničí celý vesmír jednou provždy. 
USA / 2018 / Anthony a Joe Russo / 155 min. / dab. / 12+ 

čt 24. 5. v 16:00; 
Vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ Tišnov ve foyer Kina Svratka a minikoncert žáků a učitelů ZUŠ před kinem. Výstava potrvá dva 
týdny, během těchto dvou týdnů bude v rámci happeningu ZUŠ OPEN probíhat prezentace multimediálního oboru ZUŠ Tišnov - projekce 
krátkých filmů žáků ZUŠ před promítáním filmů dle programu Kina Svratka 

čt 24. 5. v 19:00;                   
1.-9. řada 390,- Kč /10.-22. řada 370,- Kč Předprodej v TIC Tišnov (náměstí Míru 120)  
Irena Dousková: Hrdý Budžes 
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy 
Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské 
normalizace, tak, jak se na počátku 70. let promítala do světa dětí i dospělých. Na pozadí prostředí školy a divadla v jednom 
„nejmenovaném“ okresním městě se odvíjí sled komických příhod, trapných zážitků, drobných i větších neštěstí, které malá Helenka nejen 
prožívá, ale zároveň je s bezprostředností svému věku vlastní hodnotí a komentuje. 
 
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram 
Základní kámen divadla byl položen 1. května 1957 a posléze bylo město Příbram povýšeno do kategorie měst se stálou divadelní scénou. 
Za dobu téměř padesátileté existence se v hereckém souboru vystřídala řada osobností, např. Radoslav Brzobohatý, Miroslav Zounar nebo 
Jana Březinová. V současné době má Divadlo A. Dvořáka patnáctičlenný umělecký soubor.V představení Hrdý Budžes exceluje především 
nepřekonatelná Barbora Hrzánová, která v roce 2004 dostala za roli Helenky Součkové cenu Thálie za mimořádný ženský jevištní výkon. 
Toto představení hraje se svými hereckými kolegy Jarmilou Vlčkovou a Liborem Jeníkem už patnáct let. 

pá 25. 5. v 18:00;                     80,- 
Unikátní přednáška renomovaného astrofyzika a známého popularizátora vědy v oblasti astronomie J. Grygara s názvem Pohledy do nebe 
vás provede světem současné astronomie, která nabízí díky úžasnému rozvoji zobrazování pozoruhodné snímky těles Sluneční soustavy 
zblízka, ale i neméně nádherné snímky objektů ve hvězdném vesmíru až do vzdáleností přes 13 miliard světelných let. 

pá 25. 5. v 21:00;                   110,-  
Lee (John Krasinski) a Evelyn (Emily Blunt) Abbottovi vychovávají tři děti. Všichni jsou zatím naživu. Velmi rychle si totiž osvojili 
pravidla, která začala platit po Jejich příchodu na Zemi. Kdo jsou ti Oni? Nikdo neví. Ví se jen to, že mají mimořádně vyvinutý sluch a 
každičký zvuk přiláká jejich pozornost. A jejich pozornost pro lidi znamená jistou smrt, což záhy na vlastní kůži poznají i Abbottovi.  
USA / 2018 / John Krasinski / 95 min. / tit. / 12+ 

so 26. 5. v 17:00;                    120,- / 100,- (děti)  
Parádní animák pro děti s roztomilými králíky. 
USA / 2018 / Will Gluck / 95 min. / dab.  

so 26. 5. v 19:30;                    130,- 
Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona alias Deadpoola (Ryan Reynolds). Možná s ním prožijeme okamžiky, kdy jako kuchař 
přežívá skoro smrtící hovězí útok a hned poté prahne po splnění svého velkého snu: stát se nejvyhledávanějším barmanem v Mayberry. A 
zároveň se chce vyrovnat s tím, že zcela ztratil chuť a snaží se tedy znovuobjevit správné životní koření. Pátrá i po nějakém  nestabilním 
kondenzátoru, bojuje s nindži i japonskou jakuzou a vzdoruje smečce sexuálně agresivních čoklů. Deadpool také vyráží do světa, aby 
objevil pro něj významné životní body: rodinu, přátelství, novou chuť prožívat dobrodružství a také, aby si zasloužil vytoužený hrneček s 
nápisem „Nejlepší milovník na světě“. Nebo taky ne.  

USA / 2018 / David Leitch / 120 min. / tit. / 15+ 



ne 27. 5. v 17:00;                     120,-  
ČR / 2018 / Jiří Vejdělek / 90 min. / česky 

ne 27. 5. v 19:30;                      120,- (12+) 
Po Fantastickém panu Lišákovi natočil Wes Anderson další celovečerní animovaný film! Film Psí ostrov je Odysseou malého chlapce při 
hledání jeho ztraceného psa.  
USA, GER / 2018 / Wes Anderson / 101 min. / tit. / 12+ 

pá 1. 6. v 17:00;                  120,-
Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích přitahuje samé blbce. Naopak její sestra 
Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. Nová česká romantická komedie. Hrají: Anna Polívková, Jakub Gottwald, Ester 
Geislerová, Eva Holubová, Bohumil Klepl… 
ČR / 2018 / Tomáš Svoboda / česky 

pá 1. 6. v 19:30;                     150,- / 130,- (děti) 
Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie ve filmu Solo: Star Wars Story, zbrusu novém dobrodružství 
nejoblíbenějšího syčáka v galaxii. V řadě troufalých eskapád hluboko v temném a nebezpečném zločineckém podsvětí potkává Han Solo 
nejen mohutného Chewbaccu, svého budoucího kopilota, ale narazí i na nechvalně známého hazardního hráče Landa Calrissiana. Na této 
cestě se zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů ságy Star Wars. 
USA / 2018 / Ron Howard / 135 min. / tit. 

so 2. 6. v 17:00;                     130,- / 110,- (děti)  

Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů. Animovaná pohádka pro 
děti. 

UKR / 2018 / Oleh Malamuž / 85 min. / dab. 

so 2. 6. v 19:30;                  120,- 
Romantický thriller Ondřeje Havelky podle oceňované knižní předlohy Miloše Urbana. Hastrman alias baron de Caus se vrací z cest, aby 
obnovil rybníky na svém panství. Středem jeho zájmu se stává nespoutaná rychtářova dcera Katynka. Čím více se jí přibližuje, tím více v 
něm rostou pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí. 
ČR / Ondřej Havelka / 2018 / 100 min. / česky / 12+ 

ne 3. 6. v 17:00;                     120,- 
Pepa (Michal Suchánek) od útlého věku čeká na to, až začne ten opravdový a šťastný život. Ve školce nebyl oblíbený, ve škole s ním nikdo 
nekamarádil. Na gymnáziu patřil mezi outsidery. Podaří se mu teď vzít život do svých rukou? Česká komedie. Hrají: Petra Špalková, 
Jakub Kohák, Filip Blažek, Alice Bendová 
ČR / 2018 / Ján Novák / 90 min. / česky / 12+ 

ne 3. 6. v 19:30;                    130,- 
USA / 2018 / David Leitch / 120 min. / tit. / 15+ 

 

 

NA ČERVENEC PŘIPRAVUJEME:     

 

sci-fi: Jurský svět: Zánik říše 

komedie: Debbie a její parťačky 

pro děti: Jim knoflík, Lukáš a lokomotiva EMA 

thriller: Sicario 2: Soldado 

horor: Ghost Stories 

a další… 

 

+ úspěšné reprízy; ad. 

 
 

 


