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Kam za sportem
přehled sportovních akcí v tišnově

říjen
 číslo 10

2019

Datum Čas Utkání nebo název akce Místo Organizuje

futsal   4.10.2019 20.00 ASMP Dolní Loučky B – Helas Brno B hala SSK Tišnov ASMP Dolní Loučky

futsal   5.10.2019 9.00 Soutěžní kolo krajského přeboru hala SSK Tišnov 1. FC Květnice

fotbal   5.10.2019 9.00/10.45 AFK Tišnov – ČAFC, starší žáci / mladší žáci Dolní Loučky AFK Tišnov

basketbal   5.10.2019 16.00 SKB Tišnov – Blansko, ženy hala SSK Tišnov SKB Tišnov

stol. tenis   6.10.2019 9.00 TTC Koral Tišnov C – Sokol Kuřim B těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

basketbal   6.10.2019 9.30  SKB Tišnov – Lanžhot, ženy hala SSK Tišnov SKB Tišnov

futsal 11.10.2019 20.00 ASMP Dolní Loučky – FERRAM Opava (2. liga) hala SSK Tišnov ASMP Dolní Loučky

florbal 12.10.2019 8.00 DD & TE Cup, turnaj, děti i kategorie nad 15 let hala SSK Tišnov Dětský domov Tišnov

volejbal 12.10.2019 10.00/13.00 VK Tišnov – SSK Břeclav, muži, zápas 1/2 antuka Drásov VK Tišnov

fotbal 19.10.2019 9.00/10.45 AFK Tišnov – Novosedly, starší žáci / mladší žáci Dolní Loučky AFK Tišnov

basketbal 19.10.2019 9.00 SKB Tišnov – Blansko + Kyjov, hoši U12, turnajově těl. ZŠ Smíškova SKB Tišnov

basketbal 19.10.2019 10.00/11.45 SKB Tišnov – Valašské Meziříčí, dívky U19, zápas 1/2 hala SSK Tišnov SKB Tišnov

futsal 19.10.2019 20.00 ASMP Dolní Loučky B – Arsenal Brno hala SSK Tišnov ASMP Dolní Loučky

stol. tenis 20.10.2019 9.00 TTC Koral Tišnov C – Nosislav těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

stol. tenis 26.10.2019 10.00
TTC Koral Tišnov A/B – STK Zbraslavec / STK 
Zbraslavec B

těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

futsal 26.10.2019 20.00 ASMP Dolní Loučky – AC Jeseník (2. liga) hala SSK Tišnov ASMP Dolní Loučky

stol. tenis 27.10.2019 10.00 TTC Koral Tišnov A/B – MK Řeznovice / TJ Vysočany těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

BěžecKá šKolKa aneB Běhej pro zdraví
Martin Sebera, Tereza Výletová, trenéři Atletického klubu AK Tišnov

www.aktisnov.cz/bezecka-skolka-aneb-beh-pro-zdravi/
www.facebook.com/groups/Beh.pro.zdravi.tisnov

chcete začít běhat? nevíte jak? odrazuje vás počasí?
přemýšlíte aspoň o jednom heslu níže?

• zdravý životní styl
• vyběhnout v noci na rozhlednu
• zvýšit fyzickou kondici
• zvýšit psychickou pohodu a mentální odolnost
• bojovat s nadváhou
• zkusit si máknout
• uběhnout 5 km za 30 min.
• poznat komunitu stejně smýšlejících lidí
• najít způsob pro řešení svých problémů
• odprostit se od každodenních starostí
• překonat bolest a útrapy z fyzické nebo psychické zátěže
• poznat své druhé já
• postavit vzdušné zámky

Trenéři Atletického klubu AK Tišnov Vám pomohou pře-
konat začátky, dají do Vašeho běhání řád.
Zkuste tříměsíční dohled nad Vaším během od neděle 
6. 10. do 31. 12. 2019.

•  přijďte v neděli 6. 10. 2019 v 9.30 hod. na venkovní hři-
ště u ZŠ Tišnov, Smíškova

•  plán spočívá v trénování 3× týdně, jeden trénink společ-
ný – vždy každou neděli

• cena 500 Kč / celý blok

Program je určen zejména pro úplné běžecké začáteční-
ky. Nabízíme odborný přístup, vlídné slovo a slušné za-
cházení!
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Kam v tišnově
přehled akcí v tišnově a okolí

říjen
 číslo 10

2019

Datum Čas Akce Místo Organizuje

28. 9. 2019 9.00–02.00 Svatováclavské hody
Městské kulturní středisko 
Tišnov

30. 9. – 4. 10. 
2019

Týden knihoven
Čtenářská amnestie

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

1. 10. – 30. 11. 
2019

KNiHy MéHO SRDCE
Rok Ondřeje Sekory

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

1. 10. 2019 14.00–18.00 Den seniorů jídelna CSS Tišnov
Centrum sociálních služeb 
Tišnov, příspěvková 
organizace

2. 10. 2019 8.00–16.00
Den otevřených dveří Centra 
sociálních služeb Tišnov

CSS Tišnov, Králova 1742
Centrum sociálních služeb 
Tišnov, příspěvková 
organizace

2. 10. 2019 11.45–15.00
Plavání pro seniory – Wellnes 
Kuřim

Wellnes Kuřim
Centrum sociálních služeb 
Tišnov, příspěvková 
organizace

3. 10. 2019 6.30–16.00
ZÁJEZD: Muzeum poslední 
žítkovské bohyně

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

4. 10. 2019 18.00–20.00
Večer s vínem – tajemství 
posledních ročníků

Kavárna muzea
Muzeum města Tišnova – 
Müllerův dům

5. 10. 2019 10.00–18.00
SEMiNÁŘ O ŽENSTVÍ
Bioenergetika ženy
Jana Radová

Tišnov, Janáčkova 333,
2. patro BALANCE iNSTiTUT

BALANCE iNSTiTUT, z. s.

6. 10. – 31. 12. 
2019

8. běh akce „Běžecká školka 
aneb Běhej pro zdraví“

hřiště u ZŠ Tišnov, Smíškova Atletický klub AK Tišnov

6. 10. 2019 14.30–15.30
Výlet do pravěku
– pro děti od 3 do 6 let

Podhorácké muzeum Podhorácké muzeum

6. 10. 2019 15.30–17.00
Výlet do pravěku 
– pro děti od 7 let

Podhorácké muzeum Podhorácké muzeum

7. 10. 2019 10.00–17.00
Podzimní burza dětského 
oblečení – výkup

Sokolovna Tišnov, 
Drbalova 274

Rodinné centrum Studánka

8. 10. 2019 9.00–17.00
Podzimní burza dětského 
oblečení – prodej

Sokolovna Tišnov, 
Drbalova 274

Rodinné centrum Studánka

9. 10. 2019 13.00–17.00
Podzimní burza dětského 
oblečení – výdej

Sokolovna Tišnov, 
Drbalova 274

Rodinné centrum Studánka

9. 10. 2019 19.30–20.40 Trio con Colore Velký sál MěKS
Městské kulturní středisko 
Tišnov

10. 10. 2019 08.00–16.00 Zoo Brno s průvodci a vláčkem Zoo Brno
Centrum sociálních služeb 
Tišnov, příspěvková 
organizace

10. 10. 2019 14.00–16.00
SmyslůPlný rok 2019: Vůně 
chleba – Renata Juračková

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

10. 10. 2019 17.00–19.00 Kurz pečení kváskového chleba
Tišnov, Janáčkova 333, 
2. patro BALANCE iNSTiTUT

BALANCE iNSTiTUT, z. s.
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Datum Čas Akce Místo Organizuje

výstava

hudba

přednáška

divadlo

akce pro děti

tanec

sport

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

24. 9. – 30. 10. 2019 Svět očima fotografů CSS Tišnov – 1. patro

2. 9. – 31. 10. 2019 Zastaveníčka na cestě přírodou – Václav Trmač – fotografie Domov sv. Alžběty

24. 10. – 15. 12. 2019 Sametová revoluce. Dana Kyndrová – fotografie z let 1988–1991 Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

12. 10. 2019 15.00–18.00 Drakiáda Doubravník – Bozinka Městys Doubravník

13. 10. 2019 19.30–21.00 Adriano Trindade Velký sál MěKS
Městské kulturní středisko 
Tišnov

16. 10. 2019 11.45–15.00
Plavání pro seniory – Wellnes 
Kuřim

Wellnes Kuřim
Centrum sociálních služeb 
Tišnov, příspěvková 
organizace

16. 10. 2019 19.00–21.30 Caveman Kino Svratka
Městské kulturní středisko 
Tišnov

17. 10. 2019 12.00–16.00
Přijďte se zeptat...
Povídání s historiky 
a konzervátorem

Podhorácké muzeum Podhorácké muzeum

17. 10. 2019 13.00–17.00
Cesta ke zdraví – cesta 
k harmonii emočních 
a fyzických sil

knihovna CSS Tišnov
Centrum sociálních služeb 
Tišnov, příspěvková 
organizace

17. 10. 2019 17.00–19.30
Cestopis: Tomík na cestách 
– Tuktukem z Thajska až 
na Moravu – Tomáš Vejmola

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

18. 10. 2019 8.00–12.00
KNiHy MéHO SRDCE
Setkání se spisovatelem Jiřím 
Šanderou

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

18. 10. 2019 19.00–21.00
The Plastic People of the 
Universe 

Kulturní dům Železné 
u Tišnova

deTOX

21. 10. 2019 18.00–21.00
Moderní PSyCHOHyGiENA
& Co nás ve škole nenaučili
Technika EFT 

Tišnov, Janáčkova 333, 
2. patro BALANCE iNSTiTUT

BALANCE iNSTiTUT, z. s.

22. 10. 2019 16.30–19.30
Spokojené rodičovství
– cyklus seminářů

Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

23. 10. 2019 15.00–16.15
Poslechový pořad „Na noční 
obloze“

knihovna CSS Tišnov
Centrum sociálních služeb 
Tišnov, příspěvková 
organizace
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VýstaVa fotografií
24. 9. – 30. 10. 2019
Css (1. patro vedle jídelny)

Centrum sociálních služeb Tišnov vás zve na vý-
stavu fotografií na téma: „Svět očima fotografů“, 
a to po–pá 9.00–15.30 hod. Vystavujícími jsou 
Michal Beneš, Pavel Bortlík, Bohumil Kabeš, Mi-
roslav Zavadil. Vstupné dobrovolné.

Český komiks V podruČí
propagandy aneb temná doba
padesátýCh let
29. 9. 2019, 16.00–18.00 hod.
galerie Josefa Jambora

Přednáška Zdeňka Sedláčka se zaměří na pa-
desátá léta, která představují pro český komiks 
zvláštní moment. Na jedné straně byl považován 
za nevkusnou a pokleslou formu zábavy západ-
ního světa, na straně druhé se jej režim východ-
ního bloku neštítil využít pro svou ideologickou 
propagandu. Jaké podoby měl český komiks 
po únorových událostech roku 1948? Teoretik 
umění Zdeněk Sedláček se historií českého ko-
miksu zabývá od doby svých studií na FF MU. 
V současnosti pracuje v Moravské galerii jako 
vedoucí sbírkového odboru.

týden knihoVen 
Čtenářská amnestie
30. 9. – 4. 10. 2019 
městská knihovna tišnov

Čtenářskou amnestii pro své zapomnětlivé čte-
náře uděluje Městská knihovna Tišnov v rámci 
„Týdne knihoven“, jako vstřícné gesto směrem 
ke svým uživatelům. Ale pozor! Akce je časově 
omezená. Poplatky z prodlení budou čtenářům 
prominuty, pouze pokud vrátí VŠECHNY dlužené 
dokumenty, které mají půjčené. 

den seniorů
1. 10. 2019, 14.00 hod.
jídelna Css tišnov

Centrum sociálních služeb Tišnov vás zve 
na oslavu Dne seniorů, která se uskuteční od 14 
hodin v jídelně CSS. Bohatý kulturní program si 
rozhodně nenechejte ujít! Občerstvení zajištěno. 
Vstupné dobrovolné.

VeČer s Vínem
taJemstVí posledníCh roČníků
4. 10. 2019, 18.00–20.00 hod.
kavárna muzea města tišnova

Ochutnávka, která se už nebude (a ani nemů-
že) opakovat! Pojďme společně cestovat časem 
do minulosti prostřednictvím rakouských vín. 

Pět ročníků (2014–2018) v odrůdách Char-
donnay a Ryzlink od jednoho vinaře! Počet míst 
omezen, rezervace na tel. čísle 777 506 019.
Vstupné 250 Kč.

ŽiVot na dně Vod
6. 10. 2019, 14.00 hod.
u aleje Čimperka za Css

Co se skrývá na dně obyčejného potoka? Dozví-
me se zajímavosti o životě vodních bezobratlých 
a jejich prostředí. Vylovíme si a prohlédneme 
druhy, které u nás žijí. Exkurzí bude provázet Syl-
va Žáková. Sraz ve 14 hodin u aleje Čimperka 
za Centrem sociálních služeb Tišnov, procházkou 
dojdeme k potoku Besének, dobrovolníci si mo-
hou vzít holínky a kuchyňský cedník. V případě 
nepříznivého počasí (déšť) se exkurze uskuteční 
ve 14 hodin v Ekoporadně. Více informací v ote-
vírací době Ekoporadny (čt 14–18 hod.), na tel. 
732 464 238 nebo na facebookových stránkách 
Ekoporadny. 

Výlet do praVěku
6. 10. 2019, 14.30–17.00 hod. 
podhorácké muzeum, předklášteří

Vydejte se s dětmi na výlet za dinosaury! Na akci 
k úspěšné výstavě Cesty do pravěku aneb Ve sto-
pách Zdeňka Buriana v Podhoráckém muzeu si 
děti od 3 let vymodelují dinosaura podle vlastní 
fantazie (14.30–15.30). Děti od 7 let si vyrobí 
sádrový odlitek podle skutečných zkamenělin 
(od 15.30–17.00). Vstupné pro děti i doprovod 
zdarma.

podzimní dětská burza
prodeJní den
8. 10. 2019, 9.00–17.00 hod.
sokolovna tišnov

Přijďte si nakoupit podzimní a zimní oblečení, 
obuv, sportovní potřeby, hračky, knížky a další 
potřebné věci pro děti od 0 do 15 let. Za pár kaček 
nakoupíte prima věci od tišnovských maminek. 
Burzu organizuje Rodinné centrum Studánka.

koláČ pro hospiC
VeřeJná CharitatiVní sbírka
9. 10. 2019 tišnov a kuřim
před obchodním domem albert

Provázíme nemocné v jejich posledních dnech 
prostřednictvím domácí hospicové péče. I díky 
Vám můžeme poskytovat komplexní odbornou  
a hlavně individuální péči nevyléčitelně nemoc-
ným a podporu pečujícím rodinám. Přispějte 
svým darem na terminálně nemocné v Tišnově 
a okolí. Za vaši štědrost Vás rádi odměníme 
chutným koláčem. Naše stánky najdete před ob-
chodním domem Albert v Tišnově i Kuřimi.

smyslůplný rok 2019
Vůně Chleba
10. 10. 2019, 14.00 hod.
městská knihovna tišnov

Máte pocit, že pečení chleba je jen pro zdatné 
kuchařky? Chtěli jste to zkusit, ale neměli jste 
odvahu? Právě pro Vás pořádáme kurz pečení 
kváskového chleba s paní Renatou Juračkovou.
Společně zaděláme těsto, povíme si různé fígle 
a vychytávky, jak na to. Domů si odnesete těsto 
připravené na pečení a hotový kvásek. S sebou 
si vezměte mísu a vařečku nebo stěrku a něja-
ký rodinný recept, který bychom mohli sdílet, 
a v neposlední řadě dobrou náladu. Vstupné: 
100 Kč, počet míst je omezen. Vstupenky zakou-
píte v Městské knihovně Tišnov vždy v půjčovní 
době.

relaxaCe a imaginaCe
10. 10. 2019, 18.00–19.30 hod.
rodinné centrum studánka

Přijďte si odpočinout po náročném pracov-
ním vytížení! Relaxační metody přinášejí pocity 
osvěžení, uklidnění a štěstí. Tyto pozitivní pocity 
neprožívá jenom mysl, ale celé tělo. Relaxace 
a imaginace probíhá pod vedením psycholožky 
Mgr. Hany Pelčákové Kubecové. Je nutné přihlá-
sit se předem.
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petr daniel
hodina mezi psem a Vlkem
16. 10. 2019, 18.00–19.00 hod.
galerie Josefa Jambora

 

Vernisáž výstavy fotografií Petra Daniela, v nichž 
mizí reálné obrysy skutečnosti, již znázorňují 
především barvy. Záměrným pohybem fotoa-
parátu vznikají posuny, vykreslené barevným 
světlem, v nichž se předměty prolínají a barevně 
prostupují. Cyklus spojuje nacházení obrazů, jež 
jsou nahodile chtěnými záznamy neznámé krásy. 
Úvodní slovo Marta Sylvestrová. Na vernisáži vy-
stoupí Blanka Křížová s kapelou. Do 9. 12. 2019.

přiJďte se zeptat... 
17. 10. 2019, 12.00–16.00 hod.
podhorácké muzeum

V rámci celoročních oslav devadesátých naro-
zenin Podhoráckého muzea vás po etnoložce 
a přírodovědci budou v Předklášteří očekávat 
historikové a konzervátor. Přijďte se zeptat, co 
vás zajímá, nebo si jen tak popovídat na histo-
rická, uměleckohistorická či ryze muzejní témata. 
Doneste ukázat předměty známé i takové, u kte-
rých si nejste jisti. Poradíme vám také, jak doma 
pečovat o nejrůznější památky na své předky.

zloba: králoVna Všeho zlého
19. 10. 2019, 17.00 hod.
kino svratka

Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije 
spokojeně na čarovných Blatech a její kmotřenka 
Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který se 
zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl a zkošatěl. Nic-

méně nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytostmi 
nezmizela. Svatba mezi princem Filipem z království 
Ulstead a Růženkou ze sousedních Blat je důvodem 
k radosti, a mnozí doufají ve spojenectví mezi zne-
svářenými světy. Avšak nečekaný zvrat událostí 
a setkání s novými mocnými spojenci dostane Rů-
ženku a Zlobu na opačné strany Velké války, která 
podrobí jejich rodinná pouta náročné zkoušce.

drakiáda 2019
20. 10. 2019, od 15.00 hod.
hony za kukýrnou

Dětský oddíl 1. BRĎO Tišnov – Gingo Vás sr-
dečně zve na tradiční drakiádu, která se usku-
teční v neděli 20. října 2019 na polích směrem 
k Lomničce. Sraz a registrace účastníků budou 
od 15.00 do 15.30 na Honech za Kukýrnou 
u domu s pečovatelskou službou, vyhodnoce-
ní proběhne v 16:00 hodin. V případě deště se 
drakiáda nekoná. Přijďte nejlépe s vlastnoručně 
vyrobenými draky, porota bude hodnotit zvláště 
originalitu, výtvarné zpracování a letové vlast-
nosti. Těší se na Vás tišnovské Brďo.

Já Jako rodiČ
z Cyklu spokoJené rodiČoVstVí
22. 10. 2019, 16.30–19.30 hod.
rodinné centrum studánka

Rodičovství je jedno z nejnáročnějších období 
života, do kterého vstupujeme většinou nepři-
praveni. Rodičovství je ale také velkou příleži-
tostí k sebepoznání a práci na sobě. A hlavně, 
rodičovství si můžeme skutečně užít. První 
přednáška z cyklu Spokojené rodičovství napo-
ví, co ke spokojenému rodičovství potřebujeme, 
vysvětlí, jaké jsou rodičovské styly, a poradí, jak 
budovat respekt k sobě i ke svému dítěti. Je nut-
né přihlásit se předem.

„na noČní obloze“ 
23. 10. 2019, 15.00 hod.
knihovna Css tišnov

Centrum sociálních služeb Tišnov vás zve 
na cyklus poslechových pořadů „Písničky ze 
starých časů“, které připravuje a komentuje pan 
Ing. Václav Seyfert. Přijďte se na první z nich za-
poslouchat. Vstupné dobrovolné.

sametoVá  reVoluCe
24. 10. – 15. 12. 2019,
18.00–17.00 hod.
muzeum města tišnova

Dana Kyndrová – fotografie z let 1988–1991
Výstava zahrnuje 50 fotografií přední české do-

kumentární fotografky, která zachytila přelomové 
okamžiky našich novodobých dějin, kdy po 40 
letech skončila v zemi komunistická diktatura: 
demonstrace proti totalitnímu režimu v roce 
1988 a 17. listopad 1989. Díky dokumentár-
ní i výtvarné hodnotě nás její snímky doslova 
vracejí zpět do nadšené emocionální atmosféry, 
která tehdy zavládla v celé naší společnosti. Sou-
částí výstavy je i soubor fotografií z odchodu so-
větských vojsk z území Československa v letech 
1990–1991, který sametovou revoluci završil.
Vernisáž ve čtvrtek 24. října v 18.00.

poslední aristokratka
24. 10. 2019, 19.30 hod.
kino svratka

Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá 
v restituci díky svým šlechtickým předkům dávné 
rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek emigran-
tů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dce-
rou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní že-
nou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat 
do Čech.

staroJamenský den
26. 10. 2019, od 14.00 hod.
Jamné u tišnova

Program: uctění památky padlým v 1. světové 
válce, čtení z Jamenské kroniky, výstava foto-
grafií, výstava historických motocyklů, výstava 
plazů (gekon, chameleon, želvy a jiné), ukázka 
výcviku Kynologického klubu Tišnov, Jamenský 
kvíz, promítání z akcí OV Jamné, doprovodný 
program pro děti, tombola s překvapením, oldies 
párty. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši 
návštěvu! Akci pořádá Osadní výbor Jamné.
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Kam v tišnově

1.
út

19:30 aQuarela
F, VB, D | 89' | dokument | přístupné | 130 Kč | tit. 

3.
čt

19:30 Joker PREMIÉRA
USA | 122' | drama, kriminální  | 15+ | 130 Kč | tit. 

4.
pá

19:30 tiChé doteky PREMIÉRA
ČR, NL, LV | 96' | drama | 15+ | 130 Kč | tit. 

5.
so

17:00 oVeČka shaun Ve filmu: farmageddon
 PREMIÉRA
VB, USA, F | 87' | animovaný | přístupné | 130 Kč / 
110 Kč | dab. 

19:30 rambo: poslední kreV
USA | 91' | akční, thriller | 15+ | 130 Kč | tit. 

6.
ne

17:00 prinC krasoŇ
CAN | 90' | animovaný | přístupné | 130 Kč / 110 Kč | dab.

19:30 dokáŽeš udrŽet taJemstVí? PREMIÉRA
USA | 95' | romantický, komedie  | 12+ | 130 Kč | tit. 

8.
út

19:00 parazit FILMOVÝ KLUB
KOR | 132' | drama, komedie | 15+ | 100 Kč / 80 Kč | tit.

10.
čt

19:00 stehlík PREMIÉRA
USA | 149' | drama | 15+ | 130 Kč | tit. 

11.
pá

19:30 blíŽeneC PREMIÉRA
USA | 117' | sci-fi, akční | 12+ | 130 Kč | tit. 

12.
so

17:00 oVeČka shaun Ve filmu: farmageddon
VB, USA, F | 87' | animovaný | přístupné | 130 Kč / 
110 Kč | dab. 

19:30 Joker
USA | 122' | drama, kriminální  | 15+ | 130 Kč | dab. 

13.
ne

17:00 prinC krasoŇ
CAN | 90' | animovaný | přístupné | 130 Kč / 110 Kč | dab. 

15. 
út

15:00 lásky Jedné plaVoVlásky BIO SENIOR
ČSR | 81' | komedie, drama | 12+ | 70 Kč 

17.
čt

19:30 dobrá smrt PREMIÉRA
+ předfilm spolu sami
SR, ČR, F, D | 93' | dokument | 15+ | 130 Kč | tit. 

18.
pá

19:30 prVní akČní hrdina PREMIÉRA
ČR | 70' | akční, komedie | 12+ | 130 Kč 

19. 
so

17:00 zloba: králoVna Všeho zlého 3D, PREMIÉRA 
USA | 120' | fantasy, dobrodružný | přístupné | 150 Kč  
/ 130 Kč | dab. 

20:00 praŽské orgie PREMIÉRA
ČR | 112' | drama, komedie | 12+ | 130 Kč | dab. 

23.
st

19:30 budiŽ sVětlo FILMOVÝ KLUB
SR, ČR | 93' | drama | 12+ | 100 Kč / 80 Kč | originál 

24.
čt

19:30 poslední aristokratka PREMIÉRA
ČR | 110' | komedie | přístupné | 130 Kč 

25.
pá

19:30 zombieland: rána Jistoty PREMIÉRA
USA | 97' | akční, komedie, horor  | 15+ | 130 Kč | tit. 

27.
so

17:00 sněŽný kluk 3D, PREMIÉRA
USA | 97' | animovaný | přístupné | 150 Kč  / 130 Kč | dab. 

19:30 poslední aristokratka
ČR | 110' | komedie | přístupné | 130 Kč 

28.
ne

17:00 zloba: králoVna Všeho zlého
USA | 120' | fantasy, dobrodružný | přístupné | 130 Kč 
/ 110 Kč | dab. 

20:00 staříCi
ČR, SR | 85' | drama | 12+ | 130 Kč 

29.
po

19:30 poslední aristokratka
ČR | 110' | komedie | přístupné | 130 Kč 

30.
út

17:00 sněŽný kluk
USA | 97' | animovaný | přístupné | 130 Kč / 110 Kč | dab.

19:30 zombieland: rána Jistoty
USA | 97' | akční, komedie, horor  | 15+ | 130 Kč | tit. 

31.
st

19:30 terminátor: temný osud PREMIÉRA
USA | 133' | akční, sci-fi | 130 Kč | tit. 

program Kina svratka
říjen

 číslo 10

2019

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


