
pá 5. 8.  ve 21.00

RUDÝ KAPITÁN                                                     
115 min., český, 80,- 

Je rok 1992 a Československo se rozpadá. Detektiv Krauz z 

oddělení vražd se dostává k utajenému případu umučené-

ho kostelníka. Pravdu může odhalit jen muž s přezdívkou 

Rudý kapitán (Oldřich Kaiser), drsný expert na „konečné“ 

výslechy... V neobvyklé roli se objeví také Michal Suchánek.

so 6. 8.  ve 21.00

PAT A MAT VE FILMU
80 min., bez dialogů, 90,- 

Pásmo epizod vše(ne)umělů, kterým nechybí odvaha a 

nadšení. 

út 9. 8.  ve 21.00

DVOJNÍCI                                                       
103 min., český, 90,-

Je lepší vyhořet než potkat dvojníka. Každý člověk prý 

má někde na světě jednoho. Potkat ho, to se může doce-

la dobře hodit, ale také nemusí. Honza  Rambousek (On-

dřej Sokol) je podvodník, zloděj a sukničkář. A právě teď 

mu teče do bot. V hrsti ho má protřelý mafi án Vytloukal 

(Petr Nárožný). Na Honzu se však nečekaně usměje štěstí. 

Do cesty se mu připlete dobrácký a stydlivý učitel Richard 

Prospal (Ondřej Sokol), který je mu podobný jako vejce 

vejci. Náhodné setkání těm dvěma obrátí život naruby. 

Odpočinková komedie.

st 10. 8.  ve 21.00 

TIŠNOVSKÝ KRAŤAS
(PŘEHLÍDKA)                                                  
cca 110 min., české, vstupné 50,- (všichni v kraťasech nad 

kolena a krátkých sukních 40,-)

Přehlídka českých krátkých fi lmů nejrůznějších podob: 

anekdoty i horory, profesionální i amatérské, hrané i ani-

mované. Své reprezentanty bude mít i náš kraj. Uvidíte tak 

kraťásek přímo točený v Tišnově (K vrcholu), dekadentní 

výlet z produkce Café Tungsram (Ztracená srdce) nebo ho-

ror z dílny brněnských scenáristů Choze a Shirley (To není 
moje sestra).  Od animátorů z líhně ve Zlíně představíme 

mj. autorku znělky kina Svratka (Nesejdeš z cesty). Vrcho-

lem přehlídky budou dva dvacetiminutové snímky od vel-

kých současných talentů českého fi lmu z pražské FAMU: 

pohádkový horor Lesapán od Pavla Soukupa a hravý his-

torický Furiant od Ondřeje Hudečka. Oba již letos získaly 

několik ocenění a vzbudily ohlas v tisku i na CSFD.  

pá 12.8. + so. 13. 8. ve 20.50

TEORIE TYGRA              
(V PÁTEK I SOBOTU)                                         
101 min., český, 100,-

Český fi lm, který věrně popisuje, jak to chodí v mnohých 

manželstvích, aneb jsou muži divocí tygři, nebo ochočení 

králíci? Hrají J. Bartoška, E. Balzerová, T. Vilhelmová ad.

út 16. 8.  ve 20.50 

POLEDNICE                                                     
90 min., český,  80,-  (věk 12+)

Český moderní psychothriller ze současnosti, volně na 

motivy básně Karla Jaromíra Erbena. V hlavní roli Aňa Ge-

islerová.

st 17. 8.  ve 20.50

OZVĚNY EXPEDIČNÍ KAMERY  
(PŘEHLÍDKA)                                                   
132 min., tit., 80,-

Výběr z  Expediční kamery 2016! 

Karun - Dva britští dobrodruzi Tom Allen a Leon McCarron 

se rozhodnou sjet íránskou nejdelší řeku Karun. (57 min) 

Sníh na Nilu - V  srdci Afriky se nachází pozoruhodné místo. 

Říká se mu Měsíční hory, Rwenzori. Vrcholky tohoto po-

hoří se zvedají do výšky 5000 metrů a jsou jedním z mála 

míst na zemi, na kterém se nacházejí rovníkové ledovce 

(20 min).

I-view - V extrémních výškách Nepálu mohou helikoptéry 

zachránit nejeden život. Simone proto začne brát soukro-

mé lekce, aby získal licenci pro řízení helikoptéry. (28 min)

Travailen - Legendární traverz ve výšce 3000 m n.m. Dra-

čími horami, existuje už od nepaměti. Na jeho překonání 

potřebujete několik dní a vynikající kondičku. Trasa není 

značená. (27 min).

pá 19. 8.  ve 20.40

HVĚZDNÉ VÁLKY VII                                                        
136 min., dab., 80,-

V daleké, předaleké galaxii… se znovu probudila Síla!

so 20. 8.  ve 20.40

ŘACHANDA
104 min., český, 90,-

Hraná česká pohádka.

út 23. 8. ve 20.40

SEZN@MKA
90 min.,  český, 90,- 

Seznamte se a množte se. Začít můžete u letní romantické 

komedie s Jiřím Langmajerem. Adam a Eva měli k sezná-

mení ideální podmínky, byli rovnou nazí a bez jakékoliv 

konkurence. Dnes se ale nalezení partnera může stát pěk-

ně tvrdým oříškem.

st 24. 8. ve 20.40 

MALÝ PRINC        
106 min.,  dab., 90,- 

Animovaná pohádka podle slavné knížky A. S. Exupéryho.

pá 26. 8. ve 20.30 

PURPUROVÝ VRCH        
119 min.,  dab., 90,- (věk 15+)

Romantický gotický horor s T. Hiddlestonem od Guillerma 

Del Torra. 

so 27. 8. ve 20.30

ZOOTROPOLIS                     
109 min.,  dab., 80,- 

Jeden z nejlepších animáků roku 2016, pro malé i velké. 

út 30. 8. ve 20.30

NASLEPO        
cca 105 min., vstupné dle vlastního hodnocení 

Pohodová letošní komedie na závěr sezóny letního kina. 

Vstupné se platí až při odchodu podle toho, jak se ti fi lm a 

akce bude líbit. 

st 31. 8. ve 20.30

HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR                                                      
105 min., dab., 90,-

Heidi je osiřelé děvčátko, které tráví dětství společně s ka-

marádem Peterem při hlídání stáda koz a hraní si v srdci 

švýcarských Alp, kde bydlí v prostém srubu u svého dě-

dečka. Naplno prožitým dnům je náhle konec, když je Hei-

di převezena tetou Dete do velkoměsta. Nové zpracování 

klasického díla světové literatury. Záběry velehor a hřejivá 

atmosféra osloví každého od nejmenších po babičky, kte-

ré četly „Heidi“ jako povinnou četbu.

Vstupenky do letního kina :
prodej pouze přímo na místě, v areálu letního kina na Hor-
nické ul.
pokladní otevírá 60 minut před fi lmem.                                                 

začátky po setmění;  v případě deště nebo blížící se bouř-

ky se nehraje

AKTUÁLNĚ:  

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LETNIKINOTISNOV/

čt 4. 8 v 19.30

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL                                                    
123 min., 3D tit., 130,- ; věk 12+

Je to dobrý pocit, být ten zlý... Dejte dohromady tým nej-

nebezpečnějších zločinců na celém světě, kteří si právě 

kroutí své tresty, a pošlete je porazit záhadnou nepře-

možitelnou entitu. Letní komiksový blockbuster. Hrají: 

Margot Robbie, Will Smith, J. Leto ad.

ne 7. 8. v 16.00

HLEDÁ SE DORY
95 min., dab., 100,-

Poslední repríza podmořského dobrodružství zapomnět-

livé ryby.  

ne 7. 8.  v 18.45

UČITELKA                                                                   
102 min., český, 120,-

Drama Jana Hřebejka a Petra Jarchovského, uvedené na 

letošním festivalu v Karlových Varech. Odehrává se v ob-

dobí normalizace a vypráví o zdánlivě laskavé učitelce ZŠ 

(Zuzana Mauréry). 

po 8. 8.  v 17.30

DOBA LEDOVÁ : MAMUTÍ DRCNUTÍ 
95 min., dab., 120,- / 100,- (děti)

čt 11. 8. v 17.30

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
 90 min., dab., 130,- / 110 (děti)

Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Americ-

ký animovaný fi lm pro děti.  

čt 11. 8.  ve 20.15

MĚLČINY                                                     
87 min., tit.,  120,- (věk 12+)

V napínavém thrilleru se Nancy (Blake Lively) vydává sur-

fovat na odlehlou pláž, kde se nevědomky ocitá v lovištích 

bílého žraloka. Ačkoliv je uvězněna pouhých 200 metrů od 

břehu, jejich překonání se ukáže být otázkou života a smrti. 

ne 14. 8. v 16.00  

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
90 min., dab., 130,- / 110 (děti)

ne 14. 8.  v  18.45

ZA LÁSKOU VZHŮRU
118 min.,  tit. , 100,- (věk 12+)

Osvěžující francouzská romantická komedie. Diane je 

krásná žena, připravená najít muže svých snů. Existuje 

však něco takového? Alexandr je šarmantní a vtipný. Již 

během telefonního hovoru mezi nimi přeskočí jiskra. Dia-

ne podlehne kouzlu jeho hlasu a sní o tom, jak asi vypadá. 

Představy jsou ale někdy jiné než skutečnost.

po 15. 8 v 19.30

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL                                                 
123 min., 3D dab., 130,- ; věk 12+

čt 18. 8.  v 18.45

STRAŠIDLA                                                                      
113 min., český., 130,- / 110,- (děti)

Pohádková komedie režiséra Zdeňka Trošky navazuje na 

tradici rodinných fi lmů v duchu Jak utopit Dr. Mráčka. Hej-

kaly, víly, vodníky či čarodějnice, kteří ocitnou v součas-

nosti, hrají:  Jiří Dvořák, Tereza Kostková, Vladimír Polívka, 

Carmen Mayerová, Matěj Hádek, Anna Polívková, ad.

ne 21. 8. v 16.00

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 
90 min.,  3D dab., 150,- / 130 (děti)

po 22. 8.  v 19.30

STAR TREK : DO NEZNÁMA 
cca 120 min., 3D tit., 140,- (věk 15+)

Za hranice známého vesmíru. Právě tam se vydává posád-

ka lodi Enterprise v pokračování legendárního Star Treku. 

V novém, dynamickém, pojetí režiséra Justina Lina (Rychle 
a zběsile).

čt 25. 8.  v 18.45

STRAŠIDLA                                                          
113 min., český, 130,- / 110,- (děti)

ne 28. 8. v 16.00

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
90 min.,  dab., 130,- / 110 (děti)

ne 28. 8.  v 18.45

UČITELKA                                                                   
102 min., český, 110,-

po 29. 8.  v 19.30

BEN HUR                                                                    
xxx min., 3D tit. , 150,- (věk 15+)

Nová podoba klasického hollywoodského velkofi lmu ze 

starověku. Epický příběh o dvou bratrech, křivdě a po-

mstě. 

čt 1. 9.  již v 18.45

KOMORNÁ
141 min., tit. , 100,- / 80,- (FK); (věk 15+)

30. léta 20. století. Mladá šlechtična Hideko žije v ústraní 

na venkovském panství. Její strýc čeká, až dospěje, aby se 

mohl zmocnit jejího bohatství. Vše mu zkomplikuje pří-

chod nové komorné. Park Chan-wook (Oldboy) vytvořil 

dynamický thriller prodchnutý erotickou atmosférou. 

pá 2. 9.  ve 20.00

SMRT VE TMĚ                                    
88 min., tit. , 120,- 

Nový horor Feda Alvareze (Lesní duch): jednoduchý, bru-

tální, působivý.

so 3. 9.  v 16.00

OBR DOBR                                                                          
117 min., 3D dab.,  130,- (všichni)

Adaptace pohádkové knížky Roalda Dahla. V režii Stevena 

Spielberga.

so 3. 9.  v 18.45

BOŽSKÁ FLORENCE                                     
110 min., tit. , 110,- 

Komediální příběh o nejhorší zpěvačce na světě. V hl. roli 

Meryl Streep.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ V  KINĚ SVRATKA:

pro děti: Tajný život mazlíčků, Čapí dobrodružství
akční :  Sedm statečných, Blood Father
drama: Zloději zelených koní, Krycí jméno Holec
komedie:  Dítě Bridget Jones, Prázdniny v Provence
+ úspěšné reprízy;  ad.

Vstupenky do kina Svratka:                                                   
přímý prodej

Pokladna otevírá 60min. před fi lmem a zavírá 15 min. po 
jeho začátku. 
Turistické a informační centrum  (Jamborův dům na Br-
něnské ul.)  

e-vstupenka

Možnost online nákupu vstupenky z pohodlí domova na 
webu kina.

rezervace  
mekstisnov.cz/kino-svratka/program
Rezervace platí 5 dní a vyprší nejpozději 20 minut před 
představením.

změna programu vyhrazena  

AKTUÁLNĚ:  

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KINOSVRATKA 
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