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Kam v Tišnově
přehled akcí v Tišnově a okolí

Datum Čas Akce Místo Organizuje

30. 6. 2019 14.00–15.30 Eva Henychová Domov sv. Alžběty, Žernůvka Domov sv. Alžběty

4.–7. 7. 2019
Slavnosti Pernštejnského panství 
2019

Nedvědice, hrad Pernštejn Městys Nedvědice

7. 7. 2019 14.00–16.00 „Polní den“ s Radioklubem Tišnov 
Muzeum města Tišnova
– Müllerův dům

11. 7. 2019 08.00–16.30

Tři Studně – studánky Barborka 
a Vitulka, sochy žďárského umělce 
Michala Olšiaka, případně možné 
koupání v rybníku Sykovec, hra 
minigolf

Tři Studně
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

11. 7. 2019 18.00–19.30
SEZNÁMENÍ S METODOU EFT 
a ukázky, co umí

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro 
– kancelář BALANCE INSTITUT 

BALANCE INSTITUT, z. s.

13. 7. 2019 16.00–18.00 Levandulové věnečky Kavárna muzea
Muzeum města Tišnova
– Müllerův dům

14. 7. 2019 16.00–18.00 Levandulové palice Kavárna muzea
Muzeum města Tišnova
– Müllerův dům

14. 7. 2019 20.00–21.30 Zrní
Zahrádka U Palce,
Jungmannova 70, 666 01 Tišnov

Městské kulturní středisko Tišnov

15. 7. 2019 18.00–21.00
Moderní psychohygiena 
Jak mít život v rovnováze – EFT 

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro 
– kancelář BALANCE INSTITUT 

BALANCE INSTITUT, z. s.

18. 7. 2019 13.00–15.30 Procházka přírodou Tišnova
Sraz u hlavního vstupu do CSS 
Tišnov

Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

19. 7. 2019 20.00–02.00 Oldies Party s DJ Fanym I.
Koupaliště Tišnov,
U Střelnice 366, 666 01 Tišnov

Městské kulturní středisko Tišnov

25. 7. 2019 13.30–15.30
Soutěžní odpoledne se seniory
– hra pétanque

Altán u CSS Tišnov nebo 
knihovna CSS

Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

28. 7. 2019 20.00–21.30 Lenka Filipová
Zahrádka U Palce,
Jungmannova 70, 666 01 Tišnov

Městské kulturní středisko Tišnov

8. 8. 2019 20.00–21.30 Marešová / Yasinski – RAZAM
Zahrádka U Palce,
Jungmannova 70, 666 01 Tišnov

Městské kulturní středisko Tišnov

10. 8. 2019 09.00–12.00
Naučná vycházka za florou, faunou 
a minerály Květnice 

Květnice
Muzeum města Tišnova
– Müllerův dům

15. 8. 2019 13.00–15.30 Procházka přírodou Tišnova
Sraz u hlavního vstupu do CSS 
Tišnov

Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

15. 8. 2019 18.00–19.30
SEZNÁMENÍ S METODOU EFT 
a ukázky, co umí

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro 
– kancelář BALANCE INSTITUT 

BALANCE INSTITUT, z. s.

18. 8. 2019 17.00–19.00 Hody kultur Dobrovolnické centrum Bauorden Bauorden

19. 8. 2019 18.00–21.00
Moderní psychohygiena
Jak mít život v rovnováze – EFT 

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro
– kancelář BALANCE INSTITUT 

BALANCE INSTITUT, z. s.

22. 8. 2019 08.00–15.30

Exkurze do úpravny vody Švařec 
(součásti tzv. Vírského oblastního 
vodovodu) s procházkou 
na vyhlídku „Hraběcí stolek“

Úpravna vody Švařec (Vírská 
přehrada), vyhlídka „Hraběcí 
stolek“

Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

23. 8. 2019 20.00–02.00 Oldies Party s DJ Fanym II.
Koupaliště Tišnov,
U Střelnice 366, 666 01 Tišnov

Městské kulturní středisko Tišnov

29. 8. 2019 13.30–15.30
Soutěžní odpoledne pro seniory
– hra pétanque

Altánek CSS Tišnov nebo 
knihovna CSS

Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

červenec/srpen
 číslo 07–08

2019
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výstava

koncert

přednáška

divadlo

akce pro děti

ostatní

Druh akce:

Muzeum města

Městská knihovna

MěKS

Galerie J. Jambora

Podhorácké muzeum

MAS Brána Vysočiny

RC Studánka

Inspiro

Základní umělecká škola

Centrum sociálních služeb

T. J. Sokol Tišnov

Ostatní

Organizuje:

9. 4. – 10. 11. 2019 Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana Podhorácké muzeum v Předklášteří

19. 5. – 20. 10. 2019 Co všechno je muzeum... Podhorácké muzeum v Předklášteří

1. 5. – 30. 6. 2019 Michal Beneš, Bavel Bortlík,Bohumil Kabeš, Miroslav Zavadil – Fotografie Domov sv. Alžběty, Žernůvka

2. 6. – 8. 9. 2019 Výstava BOOM! GRRR!! BANG!!! A VŠE SE HY�BE? Galerie Josefa Jambora v Tišnově

19. 6. – 15. 9. 2019 Vysílá Radioklub Tišnov Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

1. 7. – 31. 8. 2019 Zita Böhmová: Příroda stvořená pastelkami – obrazy Domov sv. Alžběty

červenec/srpen 2019

červenec
 číslo 07–08

2019

Kam v Tišnově
program Kina Svratka

2.
út

19.30 BRANKÁŘ
D, VB | 120' | životopisný | 12+ | 130 Kč | tit. 

4.
čt

19.30 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA PREMIÉRA 
USA | 142' | akční | přístupné | 130 Kč / 110 Kč | tit. 

7.
ne

17.00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA 3D
USA | 142' | akční | přístupné | 150 Kč / 130 Kč | dab. 

9.
út

19.30 BOLEST A SLÁVA FILMOVÝ KLUB
ES | 93' | drama | přístupné | 100 Kč / 80 Kč | tit. 

11.
čt

17.00 WILLY A KOUZELNÁ PLANETA PREMIÉRA
FR | 90' | animovaný | přístupné | 130 Kč / 110 Kč | dab. 

19.30 SRÁŽKA S LÁSKOU PREMIÉRA
USA | 125' | romantický | 15+ | 130 Kč | tit. 

14.
ne

16.00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
USA | 142' | akční | přístupné | 130 Kč / 110 Kč | dab. 

19.30 ANNABELLE 3
USA | 106' | horor | 15+ | 130 Kč | tit. 

18.
čt

17.00 LVÍ KRÁL 3D
USA | 109' | animovaný | přístupné | 
150 Kč / 130 Kč | dab. 

20.00 MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
USA, SW | 105' | komedie | 15+ | 130 Kč | tit. 

21.
ne

17.00 LVÍ KRÁL
GB, ES, D | 109' | animovaný | přístupné | 
130 Kč / 110 Kč | dab. 

20.00 FLORENCINO KNIHKUPECTVÍ
USA, ES | 113' | drama | 12+ | 130 Kč | tit. 

23.
út

19.30 DEVADESÁTKY FILMOVÝ KLUB
USA | 85' | drama | 12+ | 100 Kč / 80 Kč | tit. 

28.
ne

17.00 LVÍ KRÁL 3D
USA | 109' | animovaný | přístupné | 
150 Kč / 130 Kč | dab. 

20.00 BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
SRN | 111' | komedie | přístupné | 130 Kč | dab. 

30.
út

19.30 BÍLÝ BÍLÝ DEN FILMOVÝ KLUB
IS, DK | 109' | drama | 15+ | 100 Kč  / 80 Kč | tit. 
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BRANKÁŘ
Brankář přináší dramatický životní příběh le-
gendárního fotbalisty Mancester City Berta 
Trautmanna, který se v pováleČné Anglii prosa-
dil navzdory svému německému původu. Příběh 
muže, který miloval fotbal, Anglii a ženu svého 
života Margaret a díky svým výjimečným schop-
nostem a vytrvalosti se dokázal z nenáviděného 
„nácka“ stát britským národním hrdinou. 

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
Peter Parker se vrací. Náš dobrý soused a su-
perhrdina se vydá se svými kamarády Nedem, 
MJ a ostatními na prázdniny do Evropy. Petrův 
plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat 
si vezme brzy za své, neboť Spider-Manovi zkříží 
cestu agent Nick Fury. Ten po Peterovi chce, aby 
mu pomohl vypátrat, proč na starý kontinent úto-
čí obří elementálové. 

BOLEST A SLÁVA
Salvator Mallo je slavný filmový režisér. Za svou 
kariéru posbíral mnoho úspěchů. Nyní se jeho 
svět hroutí. Salvator cítí jen prázdnotu a není 
schopen tvořit. Jestli chce dál žít, musí najít pří-
činu. Ve vzpomínkách se vrací do svého dětství 
do 60. let, kdy s rodiči emigroval do Valencie. 
Snaží se rozpomenout na spalující touhu po své 
první lásce, kterou potkal v 80. letech v Madridu, 
a na bolest, kterou mu přinesl rozchod. Tehdy 
cítil opojnost života i utrpení. Psaní pro něj bylo 
únikem a zapomněním. Kouzlo filmu mu přineslo 
slávu i vykoupení z neúspěchů jeho života. 

WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě 
vesmírné lodi se sám v záchranné kapsli dostává 
na neznámou divokou planetu. Naštěstí má s se-
bou důležitého parťáka – robota Bucka. V cizím 
světě na ně číhá mnoho nástrah a objevů.

SRÁŽKA S LÁSKOU 
Charlotte Fieldová je jednou z nejvlivnějších žen 
na světě. Chytrá, rafinovaná a všestranně schop-
ná vůdčí osobnost s obrovským nadáním, která 
má ve svém životě všechno pod kontrolou. Fred 
Flarsky je talentovaný novinář, hipster a potížista, 
který se nejlépe cítí ve své šusťákovce, kapsáčích 
a teniskách. Nemají nic společného – kromě toho, 
že ona mu kdysi dělala „chůvu“ a byla jeho první 
platonickou láskou. Když na sebe Fred a Char-
lotte jako dospělí nečekaně narazí, Charlotte se 
právě připravuje na kandidaturu na prezidentský 
úřad. Když zprvu nenápadné jiskření mezi Fredem 
a Charlotte přeroste v milostný poměr, můžete si 
být jisti, že tak zvláštní pár svět ještě neviděl.

ANNABELLE 3
Annabelle 3 je třetím pokračováním velmi úspěš-
né hororové série scenáristy a producenta Jame-
se Wana, ve kterém se opět potkáváme s neblaze 
proslulou panenkou poprvé představenou ve fil-
mu V zajetí démonů. Ed a Lorraine Warrenovi 
kdysi bezpečně uložili démony posedlou pa-
nenku za posvěcené sklo v místnosti s dalšími 
artefakty zla a přizvali kněze, aby úkryt zpečetil 
požehnáním. Kdo mohl ovšem tušit, že Anna-
belle probudí zlé duchy v blízkosti a svět zažije 
další děsivý útok temných sil.

LVÍ KRÁL
Snímek Lví král se odehrává v africké savaně, kde 
se narodil budoucí panovník všeho živého. Malý lví 
princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mu-
fasu, a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak 
ne všichni se z malého Simby radují. Mufasův bratr 
Scar, původní následník trůnu, spřádá své vlastní, 
temné plány. Souboj o Lví skálu plný intrik, dramat 
a po nečekané tragédii skončí Simbovým vyhnan-
stvím. Za pomoci dvou nových přátel musí Simba 
dospět a stát se tím, kým je mu souzeno být. 

MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
Poklidné městečko Centerville se ocitá v centru 
války s hordami zombie vylézajících z hrobů.

FLORENCINO KNIHKUPECTVÍ
Film oslavující lásku ke knihám se odehrává 
v ospalém anglickém městečku 50. let. Právě 

tady se Florence Greenová rozhodne otevřít knih-
kupectví s progresivní moderní literaturou, aby 
se po smrti manžela jen neutápěla v žalu. Tiché 
městečko Hardborough, nedotčené sociální či 
sexuální revolucí, které probíhají ve vzdálených 
velkoměstech, ale není na provokativní díla sou-
časné literatury připraveno. Když Florence začne 
propagovat klasická díla soudobé prózy, jakými 
jsou například „Lolita“ nebo „451 stupňů Fa-
hrenheita“, v místních maloměšťácích probudí 
dlouho potlačované emoce. 

DEVADESÁTKY 
Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt a parta 
starších kluků, do které by hrozně rád zapadl. To-
hle je prostě léto všech velkých poprvé, na které 
Stevie nikdy nezapomene. Tím spíš, že ho pro-
žívá v polovině devadesátek – neopakovatelné 
době, jejíž atmosféru Jonah Hill ve svém režijním 
debutu dokonale vystihl, hudbou počínaje a mó-
dou konče. Vary ve vašem kině.

BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
Nejlepší přátelé Toni a Paul se na sto dnů vzdají 
díky sázce všeho, co vlastní. Každý den dosta-
nou jednu ze svých věcí zpět. Během této výzvy 
si možná uvědomí, že jediné, bez čeho nelze žít, 
je přátelství.

BÍLÝ BÍLÝ DEN
V odlehlém islandském městečku se bývalý po-
licista vyrovnává s tragickým úmrtím své ženy. 
Smíření komplikuje zpráva, že jeho milovaná vedla 
ještě jiný, tajný život. Obrysy její minulosti vystu-
pují z bílé mlhy jako okolní krajina. Byla mu ne-
věrná? Ingimundur nemůže jít dál, dokud nezjistí 
pravdu. Jeho zármutek se s rostoucím napětím 
mění v posedlost, která ohrozí jeho i jeho blízké. 

VSTUPENKY lze zakoupit:
•  na pokladně kina hodinu před začátkem 

představení
•  v TIC na nám. Míru 120 (pondělí až 

pátek 8.00–12.00 a 13.00–17.00)
• online na webu kina

Změna programu vyhrazena, aktuality 
k nalezení na webu, facebookových 
stránkách kina a v TIC.

Web: www.kinosvratka.cz
Facebook: KinoSvratka
Pokladna telefon: 549 410 046

červenec/srpen 2019
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premiéry v srpnu
 číslo 07–08

2019

Kam v Tišnově
program Kina Svratka

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW 
USA | akční | přístupné | 130 Kč | tit. 
Po osmi filmech má značka Rychle a zběsile 
svou první samostatnou jízdu, v níž se Dwayne 
Johnson a Jason Statham vrací jako Luke Hobbs 
a Deckard Shaw.

DIEGO MARADONA
VB | 130' | dokument | 12+ | 100 Kč / 80 Kč | tit. 
Diego je usměvavý kluk z předměstí, který miluje 
fotbal a svou velkou rodinu. Díky obrovskému 
talentu plní sny sobě, svým blízkým i stovkám 
milionů fanoušků po celém světě. V Neapoli, kde 
by i ďábel potřeboval bodyguarda, se Diego stá-
vá Bohem. Fanatický obdiv a slávu je těžké ustát 
a Diego skrývá svou lidskou tvář čím dál víc pod 
masku Maradony. Tomu nejsou cizí divoké ve-
čírky, nevěry, podvody, kokain ani pletky s mafií. 
Zničující spirála se roztáčí. Vary ve vašem kině.

DĚTSKÁ HRA
USA | 88' | horor | 15+ | 130 Kč | tit. 
Andy dostane k narodeninám úžasnú hračku, 
ktorá prekračuje všetky predstavy a fantázie. Naj-
novší výkrik technológií, funkciami a možnosťa-
mi „nabúchaná“ bábika, ktorá vie čokoľvek. Už 
to nie je iba hračka, je to ten najlepší kamarát. 
Je roztomilá ako obrázok a deťom prináša len 
nadšenie a šťastie. Andymu a jeho mamičke ale 
prinesie jeho nová bábika ešte niečo navyše... 
hrôzu, des a strach o život. Nikto totiž netuší, 

že táto bábika je zlá ako všetky pekla sveta, že 
dokáže zabíjať, že vraždí veľmi rada a navyše 
s vynaliezavosťou tých najväčších psychopatov. 
Andy aj jeho mama Chuckyho skutočnú podsta-
tu čoskoro spoznajú, pomoci sa ale nedočkajú. 
Takejto pravde totiž nikto neverí. A ak uverí, tak 
neprežije, aby ju mohol potvrdiť. Ako napríklad 
sused, ktorého záhadne prešla vlastná kosačka 
na trávu... Dobrú noc, Andy. 

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK 
USA | 99' | animovaný | přístupné | 
150 Kč / 130 Kč | dab. 
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smys-
lem jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho 
dítě, ať už to byl chlapeček Andy, nebo holčička 
Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého po-
kojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, objeví 
docela nový velký svět.

TENKRÁT V HOLLYWOODU
USA | 159' | drama | 12+ | 130 Kč | tit. 
Film je natočen na motivy skutečných událostí 
a odehrává se koncem 60. let. Hlavními posta-
vami jsou bývalá westernová hvězda Rick Dalton 
(Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér 
Cliff Booth (Brad Pitt). Slávu si slibují od proslu-
lé a krásné sousedky, jíž není nikdo jiný než he-

rečka Sharon Tate (Margot Robbie). Její manžel, 
režisér Roman Polanski, je na natáčení v Evropě. 
Sharon je ale zanedlouho zavražděna fanatickým 
sériovým vrahem Charlesem Mansonem a jeho 
„rodinou“.

HODINÁŘŮV UČEŇ
CZ | pohádka | přístupné | 130 Kč / 110 Kč 
Hodinářův učeň je pohádkou o hrátkách osu-
du, který zastupují „tři sudičky“: bratři Rodovoj 
a Rodovít a jejich sestra Lichoradka. Je to příběh 
o lásce, hamižnosti, lidské malosti, ale také o ši-
kovnosti a odvaze hodinářského učně Urbana, 
který na cestě za hodinkami, jež dokáží varovat 
před Smrtí, díky svému dobrému srdci a hodi-
nářské šikovnosti překoná mnohé nástrahy a tak 
zachrání svou milovanou Lauru.

WHERE'D YOU GO, BERNADETTE
USA | komedie | 12+ | 130 Kč | tit. 
Bernadette Fox (v hlavní roli Cate Blanchett), 
manželka a matka, jednoho dne nečekaně zmi-
zí. Její 15letá dcera Bee a manžel pátrají po tom, 
co se jí stalo. Odhalí tak nepříjemné skutečnosti 
z minulosti Bernadette, které mění celou situaci.
 
ANGRY BIRDS VE FILMU 2
USA | animovaný | přístupné | 150 Kč / 130 Kč | dab. 
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vep-
ři jsou opět ve při v animovaném komediálním 
snímku Angry Birds ve filmu 2. Když se objeví 
nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího i Pra-
sečího ostrova, spojí Rudohněv (alias Ruďák), 
Žluťas, Bombas, Orel Vazoun a Žluťasova sestra 
Stříbrnka síly s velevepřem Leonardem, jeho asi-
stentkou Courtney a vepřovým sádlem mazaným 
vynálezcem Garrym. Supertým bývalých zapři-
sáhlých nepřátel se vydává na misi, jejímž cílem 
je zachránit domovy ptáků i vepřů.
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červenec/srpen
 číslo 07–08

2019

Kam v Tišnově
program letního kina

ČERVENEC

3.
st

21.30 BOHEMIAN RHAPSODY OSCAROVÝ FILM
USA | 134' | hudební | 12+ | 50 Kč | tit. 

5.
pá

21.30 RYCHLE A ZBĚSILE 7 AKČNÍ SÉRIE
USA | 137' | akční | 12+ | 50 Kč | dab. 

6.
so

21.30 S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT
ČESKÁ KOMEDIE STOLETÍ

CS | 82' | komedie | přístupné | 50 Kč 

10.
st

21.30 LÉTO S GENTLEMANEM
ROMANCE JAROMÍRA HANZLÍKA

CZ | 85' | komedie | 12+ | 50 Kč 

12.
pá

21.30 SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH
AKČŇÁK Z AMERICKO-MEXICKÉ HRANICE

USA | 121' | akční | 15+ | 50 Kč | tit. 

13.
so

21.30 HOŘÍ, MÁ PANENKO
VZPOMÍNKA NA MILOŠE FORMANA

CS | 95' | komedie | přístupné | 50 Kč 

17.
st

21.30 ŽENY V BĚHU ČESKÝ TRHÁK ROKU
CZ | 93' | komedie | přístupné | 50 Kč 

20.
so

21.30 NOC NA KARLŠTEJNĚ KULTOVNÍ MUZIKÁL
CS | 83' | muzikál | přístupné | 50 Kč 

24.
st

21.30 ZELENÁ KNIHA OSCAROVÝ FILM
USA | 130' | road movie | 12+ | 50 Kč | tit. 

26.
pá

21.30 DANNYHO PARŤÁCI
JAK NA DOKONALOU KRÁDEŽ

USA | 117' | krimi | 12+ | 50 Kč | dab. 

27.
so

21.30 VESNIČKO MÁ STŘEDISKOVÁ
PŘIJĎTE SE POKOCHAT

CS | 98' | komedie | 12+ | 50 Kč 

31.
st

21.30 MISSION IMPOSSIBLE – FALLOUT
NIC NENÍ NEMOŽNÉ

USA | 147' | akční | 12+ | 50 Kč | tit. 

SRPEN

2.
pá

21.00 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
USA | 97' | animovaný | přístupné | 50 Kč | dab. 

3.
so

21.00 STARCI NA CHMELU KULTOVNÍ MUZIKÁL
CS | 88' | muzikál | přístupné | 50 Kč 

7.
st

21.00 TERORISTKA NEŠTVĚTE UČITELKY
CZ | 95' | komedie | 12+ | 50 Kč 

9.
pá

21.00 ÚŽASŇÁKOVI 2 ANIMOVANÍ SUPERHRDINOVÉ
USA | 118' | animovaný | přístupné | 50 Kč | dab. 

10.
so

21.00 ROZPUŠTĚNÝ A VYPUŠTĚNÝ
CIMRMANOVSKÁ DETEKTIVKA

CS | 80' | komedie | přístupné | 50 Kč 

14.
st

21.00 TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
OSCAROVÝ FILM

USA, VB | 115' | krimi | 15+ | 50 Kč | tit. 

16.
pá

21.00 OVEČKA SHAUN VE FILMU
KUDRNATÁ POHÁDKA

VB, F | 85' | animovaný | přístupné | 50 Kč | dab. 

17.
so

21.00 VŠECHNO BUDE
FILM OCENĚNÝ ČESKÝM LVEM

CZ | 85' | road  movie | 12+ | 50 Kč 

21.
st

21.00 DEADPOOL 2 AKČNÍ NÁŘEZ
USA | 119' | akční | 15+ | 50 Kč | tit. 

24.
so

21.00 PO STRNIŠTI BOS
ZÁVĚR SVĚRÁKOVSKÉ TRILOGIE

CZ | 111' | komedie | přístupné | 50 Kč 

28.
st

21.00 NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
MUZIKÁLOVÁ LAHŮDKA

USA | 105' | muzikál | přístupné | 50 Kč | tit. 

30.
pá

21.00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 DRACI NA SVOBODĚ
USA | 104' | animovaný | přístupné | 50 Kč | dab. 

31.
so

21.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
LANGMAJER NEBO POLÍVKOVÁ?

CZ | 95' | komedie | přístupné | 50 Kč 
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BOHEMIAN RHAPSODY 
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové sku-
piny Queen, jejich hudby a především Freddieho 
Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval 
všem myslitelným stereotypům. Snímek mapuje 
raketový vzestup skupiny prostřednictvím jejich 
revolučního zvuku a ikonických písní, například 
„Bohemian Rhapsody“. Příběh začíná bleskovým 
startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a vr-
cholí nezapomenutelným vystoupením na koncer-
tu Live Aid v roce 1985. Jejich hudba byla a stále 
je ohromnou inspirací pro celý svět.

ZELENÁ KNIHA 
Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony 
„Pysk" Vallelonga má mezi newyorskými Ita-
ly pověst chlápka, který dokáže vyřešit každou 
šlamastyku. Slavný černošský klavírista dr. Don 
Shirley si ho proto najímá jako řidiče a body-
guarda na turné po divokých státech americké-
ho Jihu 60. let. Tony nade vše miluje svoji ženu 
a smažená kuřata. Dr. Don je jeho protikladem: 
kultivovaný génius jemných mravů a pevných 
zásad. Aby společně překonali nástrahy, musí si 
k sobě oba tvrdohlaví muži najít cestu. Originální 
komedie Zelená kniha získala tři Oscary včetně 
sošky pro nejlepší film. 

MISSION IMPOSSIBLE – FALLOUT
Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise. 
Pokaždé v nich uspěl, okolnostem navzdory. 
Na začátku tohoto příběhu však čelí úplně nové 
situaci. Něco se pokazilo, past nesklapla a vinou 
jeho selhání se ocitnou ve smrtelném ohrožení 
vybraná světová velkoměsta. Ethan je přesvěd-
čen, že pouze on se svým týmem dokáže tragic-
kou chybu napravit. Je však sám, kdo si to myslí. 
Do hry vstupují další hráči. V pozadí navíc čím 
dál rychleji utíká čas vstříc momentu, který dra-
maticky změní mapu světa.

ŽENY V BĚHU
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pev-
ně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – za-
běhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka 
tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si 
trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 
42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich 
sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu 
přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta připravil 
skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se 
ovšem do běhání nehrnou. Mají úplně jiné sta-
rosti. S běháním je to úplně stejné jako v životě. 
Důležité je vydržet a nevzdávat se, když cíl je 
na dosah.

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
Ve filmu Hotel Transylvánie 3: Příšerózní do-
volená se s naší oblíbenou rodinkou strašidel 
vydáme na výletní parník, kde si má Drákula za-
slouženě oddechnout od práce v hotelu. Dráku-
lův doprovod si užívá klidnou plavbu a s radostí 
využívá vše, co může luxusní plavidlo nabídnout, 
od strašidelného volejbalu po exotické exkurze 
a opalování při měsíčku. Když však Mavis zjis-
tí, že se Drákula zbláznil do záhadné kapitánky 
lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, jež by 
mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se 
z dovolené snů noční můra.

DEADPOOL 2 
Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona 
alias Deadpoola. Možná s ním prožijeme oka-
mžiky, kdy jako kuchař přežívá skoro smrtící ho-
vězí útok a hned poté prahne po splnění svého 
velkého snu: stát se nejvyhledávanějším barma-
nem v Mayberry. Deadpool také vyráží do světa, 
aby objevil pro něj významné životní body: rodi-
nu, přátelství, novou chuť prožívat dobrodružství 
a také aby si zasloužil vytoužený hrneček s ná-
pisem „Nejlepší milovník na světě“. Deadpool 
je zkrátka chlapík mnoha tváří, který má hodně 
černý smysl pro humor a netradiční přístup k su-
perhrdinským pravidlům fair play.

SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH
Idealistickou agentku FBI pověří důstojník elitní 
vládní operační skupiny, aby v příhraniční oblasti 
mezi USA a Mexikem, kde neplatí žádné záko-
ny, podpořila eskalující válku proti drogám. Tým 
vedený tajemným poradcem s pochybnou mi-
nulostí se tajně vydává na cestu, během které je 
Kate nucena v zájmu přežití pochybovat o všem, 
v co dosud věřila.

OVEČKA SHAUN VE FILMU
Život na farmě je nekonečná nuda. Shaun touží 
po jediném dni volna. Chce to pořádný plán, tak-
že ho Shaun vymyslí. S ostatními ovcemi přijdou 
s mazaným trikem, jak farmáře uspat. Skáčou 
stále dokolečka přes ohradu, farmář počítá, po-
čítá a počítá své ovečky, až nakonec usne. Ovce 
potom farmáře opatrně uloží do starého karava-
nu, který se uvolní a přes všechny překážky vyje-
de ven na silnici přímo do velkoměsta i se spícím 
farmářem uvnitř. Shaun a ovčí stádo zatím hos-
podaří na farmě, kde bez farmáře zavládne chaos. 
Stádo se Shaunem v čele se rozhodne napravit 
svoji chybu a vydá se do velkoměsta a na zá-
chranné výpravě je čeká mnoho dobrodružství.

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
Phineas Taylor Barnum je vizionář, jehož upřím-
né nadšení je naprosto nakažlivé. A to i v časech, 
kdy jeho nezlomný optimismus a energie jsou 
jediným bohatstvím, které zrovna má k dispo-
zici. Barnum začíná svou životní cestu vedoucí 
až k hvězdnému úspěchu s naprosto prázdnou 
kapsou, zato však s hlavou plnou fantastických 
nápadů. Díky nim vytvoří a postupně sestaví 
fascinující show zaplněnou úžasnými žongléry, 
tanečníky, akrobaty, vousatými zpěvačkami, nej-
silnějšími, nejmenšími i nejvyššími muži. Z jeho 
představení se navzdory mnohým předsudkům 
stává celosvětová senzace.

TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
Mildred Haynesové zavraždili dceru. A protože 
se vyšetřování už několik měsíců bezvýsledně 
vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu do města 
vylepí na tři billboardy velmi kontroverzní vzkazy 
adresované váženému šéfovi místní policie. Tímto 
nezvyklým činem začíná bitva mezi Mildred a zá-
stupci zákona. Když se do věci vloží ještě další po-
licista, nevyzrálý maminčin chlapeček se zálibou 
v násilí, souboj mezi místním policejním odděle-
ním a osamělou, ukřivděnou, a hlavně rozzuřenou 
bojovnicí se může rozjet na nejvyšší obrátky.
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