
út 31. 5.  v 19.30

CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA     
148 min., 3D dab., 140,-/120,-(do 15 let),  věk 12+

st 1. 6.  v 18.00

KNIHA DŽUNGLÍ                          
(DEN DĚTÍ – MALOVÁNÍ NA PODIU PO FILMU)
105 min., dab., 100,- (všichni)

Děti mohou po skončení fi lmu vyskočit na pó-

dium a namalovat Šér-Chána, Balúa, Baghíru či 

Mauglího. Papíry, fi xy i tužky zajistíme. Díla poté 

vystavíme ve foyer kina!

pá 3. 6.  ve 20.00

SPRÁVNÍ CHLAPI                        
115 min., tit., 120,- (věk 15+)

Soukromý detektiv Holland March (Ryan Gosling) 

a nájemný ranař Jackson Healy (Russell Crowe) 

spojují své síly a podílejí se na vyšetřování pohře-

šované dívky a zdánlivě nesouvisejícího úmrtí jed-

né pornohvězdy. Režie: Shane Black (Iron man 3).

ne 5. 6.  v 17.30

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ : ZA ZRCADLEM               
113 min., dab., 130,- / 110,- (děti)

pá 10. 6.  v 18.45

TEORIE TYGRA                                                                            
101 min., český, 100,-

pá 10. 6.  ve 21.15

V ZAJETÍ DÉMONŮ 2 
134 min., tit.,  110,- 

Svobodná matka žije sama se svými čtyřmi dětmi 

v domě zamořeném duchy. Pokračování úspěšné-

ho hororu se ujal režisér prvního dílu James Wan 

(také první díl Saw ad.).

so 11. 6. v 18.45

WARCRAFT : PRVNÍ STŘET                        
123 min., 3D dab., 150,- (věk 12+)

Filmová fantasy na motivy herního fenoménu. 

ne 12. 6.  v 17.30

DĚDA
(ČERVNOVÝ TIP SVRATKY)                        
110 min., český,  100,- 

Jste přesyceni bombastickými blockbustery? Pak 

zkuste tento rodinný český fi lm. K rázovitému va-

lašskému Dědovi přijíždějí na prázdniny vnouča-

ta z Prahy. Zaneprázdnění rodiče vysílají děti v 

dobrém úmyslu změnit jejich virtuální svět inter-

netu, mobilů a tabletů. Na valašské vesnici totiž 

vše funguje trošku jinak. Navíc pokud na půdě dě-

dovy chaloupky naleznete zapomenutý poklad, 

který začne zajímat i zbytek vesnice, máte rázem 

jízdenku na tajemnou exkurzi historií starého Va-

lašska od jara až do zimy.

čt 16. 6.  v 19.30

REALITA  
95 min., tit., 100,- / 80,- (FK) 

Nesmělému fi lmaři Jasonovi (Alain Chabat) se 

může splnit sen. Bohatý producent Bob Marshall 

souhlasí, že zafi nancuje jeho horrorový fi lm. S je-

dinou podmínkou: Jason má 48 hodin na to, aby 

objevil nejlepší výkřik v historii fi lmu. 

pá 17. 6.  v 18.45

HLEDÁ SE DORY                                                                    
cca 95 min., dab., 130,- / 110,-

Modrá rybka Dory si spokojeně žije na korálovém 

útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale z ničeho 

nic vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své rodi-

če. Společně s Marlinem a Nemem se vydá napříč 

oceánem, až do Mořského akvária v Kalifornii, kde 

se léčí nemocní mořští živočichové. Při hledání 

maminky a tatínka potkává svérázné obyvatele 

Mořského akvária, mezi nimiž je  nerudný chobot-

ničák nebo krátkozraká velryba jménem Naděje.

Při prohledávání moderního akvária dojde Dory 

se svými kamarády k poznání, že své blízké máme 

nejraději kvůli jejich nedostatkům, a že to nejdů-

ležitější na světě je přátelství a rodina.

so 18. 6.  v 17.00

ŽELVY NINJA 2                                                        
cca 110 min., dab., 120,-  (věk 8+)

Leonardo, Donatello, Michelangelo a Rafaelo v 

pokračování, které okoření sexy reportérka April 

v podání Megan Fox. Akční jízda z produkční dílny 

Michaela Baye (Transformers)

so 18. 6.  ve 20.00

SPRÁVNÍ CHLAPI  
115 min., tit., 120,- (věk 15+)

ne 19. 6.  v 16.00

HLEDÁ SE DORY                                 
cca 95 min., 3D dab., 150,- / 130,-

ne 19. 6. v 18.45

WARCRAFT : PRVNÍ STŘET                                  
123 min., 3D dab., 150,- (věk 12+)

út 21. 6.  ve 21.00

ME VE FOTBALE 2016 : ČESKO – TURECKO    
(SATELITNÍ PŘENOS V SÁLE POD KINEM) 

vstup zdarma

Přijďte si zafandit do nekuřáckého sálu (kuřáci bu-

dou moci vyjít na zahradu); na čepu Kvasar 11 ze 

Sentic.  Promítat se bude na bývalé plátno kina. 

Čeká vás velký obraz , dobrý zvuk i drobná kopací 

soutěž o přestávce o volňásek do kina! 

st 22. 6.  v 19.30

TEORIE TYGRA                                                                            
101 min., český, 100,-

Závěrečné promítání příjemné tragikomedie v 

kině Svratka. Doporučujeme ho vidět ještě v tiš-

novském letňáku v srpnu!

čt 23. 6.  v 19.30

SVRATKA JUKEBOX
xxx min., tit., 110,-

Odhlasuj si, co chceš ve svém kině vidět! Nabízíme 

na výběr dva kvalitní bijáky:  Kolonie (drama podle 

skutečnosti o sektě v Chile 70. let);  Maggie má plán 

(romantická veselohra ve stylu Woodyho Allena).

Hlasování probíhá prostřednictvím třech kanálů: 

do krabičky ve foyer Svratky; na facebookové udá-

losti; na webu mekstisnov.cz/kino-svratka/.  Hla-

sování končí 6. 6. v 16 hodin .

so 25. 6.  v 18.45

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK                                                     
128 min., 2D tit., 130,- (všichni); věk 12+

Věděli jsme, že se jednou vrátí. Využili jsme proto 

k obraně všech možností a zdrojů Země. Studovali 

jsme ukořistěné mimozemské technologie, plány 

a způsob myšlení vetřelců. Ale bude to stačit? 

ne 26. 6.  v 16.00

HLEDÁ SE DORY                                 
cca 95 min., dab., 130,- / 110,-

st 29. 6.  v 19.30

NEŽ JSEM TĚ POZNALA             
(PŘEDPREMIÉRA)                                                           

110 min., tit, 110,-

Chyběla vám v kině pořádně sladká romance? 

Emilia Clarke (Hra o trůny) a Sam Clalfi n (Hunger 

games) v hlavních rolích adaptace bestselleru vás 

přesvědčí, že láska nezmizela. 

čt 30. 6.  v 16.00

HLEDÁ SE DORY                                     
cca 95 min., 3D dab., 150,- / 130,-

čt 30. 6.  v 18.45

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK                                                     
128 min., 3D dab., 150,- (všichni); věk 12+

pá 1. 7.  ve 21.40

LETNÍ KINO : NASLEPO                                                     
cca 95 min., tit., vstupné dle uvážení po fi lmu

Sezonu letního kina zahájíme překvapením na 

úvod! Vstupné se platí až při odchodu – každý dá 

tolik podle toho, jak se mu fi lm a akce bude líbit! 

Prozradíme jen, že ve fi lm vzbudí úsměv i dojetí.

so 2. 7.  ve 21.40

LETNÍ KINO : PADESÁTKA                                                     
97 min., český, 90,-

Přijďte se zchladit komediálním příběhem ze za-

sněžených českých hor. 

ne 3. 7.  v  16.00

KINO SVRATKA : KNIHA DŽUNGLÍ                                                 
105 min., 3D dab., 130,- / 110,- (děti) ; věk 6+

Poslední repríza.

ne 3. 7.  v  18.45

KINO SVRATKA :  WARCRAFT : PRVNÍ STŘET                                                   
123 min., 3D dab., 140,- (věk 12+)

NA ČERVENEC  DÁLE   PŘIPRAVUJEME :
souběžné promítání v letním kině a v kamenném 

kině :

Letní kino:
komedie : Jak se zbavit nevěsty; Jak básníci če-
kají na zázrak
dobrodružné:  Trabantem až na konec světa
drama: Učitelka;  Já, Olga Hepnarová
rodinné: Příběh lesa; Děda
krimi: Vzkaz v láhvi    

Vstupenky do letního  kina : prodej na místě (ul. Hor-
nická, vstupní brána do amfi teátru LK, začátek pro-
deje 60 min. před akcí).
V případě hustého deště se nepromítá.

Kino Svratka:
dobrodružný: Legenda o Tarzanovi

pro děti:  Doba ledová 4
drama: Hra peněz
akční :  Jason Bourne
komedie:  Mike i Dave shánějí holku

akční komedie: Krotitelé duchů
+ úspěšné reprízy;  ad.

JAK KE VSTUPENKÁM? 

PŘÍMÝ PRODEJ
Pokladna otevírá 60min. před fi lmem a zavírá 15 
min. po jeho začátku. 
Turistické a informační centrum  (Jamborův dům na 
Brněnské ul) :  po-pá  8 - 17h  (pauza12-13h)

EVSTUPENKA
Možnost online nákupu vstupenky z pohodlí domo-
va na webu kina.

REZERVACE  
mekstisnov.cz/kino-svratka/program
Rezervace vyprší přesně 20 minut před představením. 
Od června platnost rezervací pouze 5 dní!

změna programu vyhrazena  

AKTUÁLNĚ:  

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KINOSVRATKA 

ČERVEN

2 0 1 6


