
čt 1. 9. v 18:45

KOMORNÁ                
FILMOVÝ KLUB

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 příchod nové komorné. Park 

Chan-wook (Oldboy) vytvořil dynamický thriller 

prodchnutý erotickou atmosférou. Mnoho asij-

ských fi lmů si cestu do Svratky nenajde, tento si 

o to ale říká. A navíc – kdy jste v kině viděli fi lm s 

dvojbarevnými titulky?

pá 2. 9. ve 20:00

SMRT VE TMĚ 
88 min., tit., 120,- (věk 15+)

Cílem teenagerů, kteří se živí vykrádáním do-

mácností, se stává dům bohatého samotářského 

slepce. Vše jde velmi dobře, dokud se na scéně ne-

objeví onen slepý muž se záhadnou minulostí. V 

momentě, kdy jsou uzamčeni v jeho domě, bojuje 

ústřední trojice o holý život. Očekávaný hororově 

laděný thriller Feda Alvareze (Duch Lesa)

so 3. 9. v 16.00

OBR DOBR 3D
117 min., dab., 130,- / 110,- (děti)

Příběh o setkání osiřelé Sofi e žijící v londýnském 

sirotčinci a Moc Hodného Obra, který pochopi-

telně žije v Zemi obrů. Kniha Roalda Dahla (au-

tor úspěšně zfi lmovaných románů např.  Karlík 

a továrna na čokoládu) se už po prvním vydání v 

roce 1982 stala dětskou klasikou. Nyní ji zfi lmoval 

jeden z mála žijících klasiků Hollywoodu Steven 

Spielberg ve spolupráci se scénáristkou Melissou 

Mathison (E.T. - Mimozemšťan)

so 3. 9. v 18:45

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

Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž je-

diným snem je zpívat. Bohužel její hudební nadá-

ní a hlas jsou jednoznačně příšerné. Když se v roce 

1944 rozhodne uspořádat svůj velkolepý koncert 

v Carnegie Hall, její přítel a manažer Hugh Grant, 

který ji láskyplně chránil před krutou pravdou o 

jejím talentu, čelí obtížné výzvě…

pá 9. 9. ve 20:00

ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ                                                                  
90 min., český, 110,-

Příběh dvou kamarádů, kteří s touhou po svobo-

dě a nezávislosti ilegálně hledají a prodávají cen-

né vltavíny, často označované za české diamanty. 

Nový fi lm Dana Wlodarczyka podle předlohy Ji-

řího Hájíčka (Magnesia Litera). Hrají: Pavel Liška, 

Marek Adamczyk, Jenovéfa Boková

so 10. 9. v 16:00

AŽ NA SEVERNÍ PÓL
101 min., dab., 100,- (všichni)

Patnáctiletá Saša, dcera bohatých rodičů v Rusku 

konce 19. Století, truchlí nad osudem svého dě-

dečka Olukina, významného vědce a polárníka, 

který se dosud nevrátil ze své poslední expedice. 

V Rusku ji čeká předem dohodnutá svatba a tak 

se Saša rozhodne vzepřít svému osudu, uprchne 

z domova a je odhodlaná Olukina nalézt i kdyby 

měla dojít až na severní pól. Francouzský animá-

tor Rémi Chayé vytvořil fi lm, jehož obrovskou 

devizou je půvabná vizuální stránka a originální 

příběh.

so 10. 9. v 18:45

SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON                                            
96 min., tit., 110,- 

Snímek Clinta Eastwooda, v němž hlavní roli ztvár-

nil Tom Hanks, vypráví příběh, jenž v lednu 2009 

obletěl svět. Kapitán “Sully” Sullenberger nouzo-

vě přistál s poškozeným letadlem na řece Hudson 

a zachránil tak život 155 pasažérů. Přestože se 

mluvilo o ojedinělém činu dokazujícím jeho le-

tecké dovednosti, probíhající vyšetřování hrozilo 

zničit jeho pověst i kariéru.

ne 11. 9. v 18:45

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

Pohádková komedie Zdeňka Trošky.

st 14. 9. v 19:30

CASABLANCA
FILMOVÝ KLUB

102 min., tit.., 100,- / 80,- (FK)

Jeden z nejkultovnějších hollywoodských fi lmů. 

Humphrey Bogart a Ingrid Bergman v Oscary 

ověnčeném snímku z roku 1942, který se ve své 

době stal okamžitě hitem. Casablanca je neomyl-

ně ceněna pro nezvykle napínavou režii, silný 

příběh a charizmatický ústřední pár, díky čemuž 

je fi lm navždy pevně vepsán do historie fi lmové 

kultury.

pá 16. 9. v 18:45

DÍTĚ BRIDGET JONES                
cca 100min., tit.,  120,- 

Utrpení jedné z nejslavnějších smolařek součas-

nosti dosud neskončilo. Na plátna kin se Renée 

Zellweger vrací v třetím díle moderní ságy jako 

Bridget Jones.

pá 16. 9. v 21.15

VE JMÉNU KRVE                      
88 min., tit., 120,- 

Mel Gibson se v roli bývalého člena motorkářské-

ho gangu Hells Angels Johna Linka setkává po le-

tech s dcerou, která je na útěku před drogovými 

dealery. Žádá jej o pomoc a dochází mezi nimi ke 

sblížení. Linkova pomoc je ale velmi neortodoxní, 

poplatná jeho divoké minulosti, krvavá cesta tak 

může začít…

ne 18. 9. v 16:00

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

Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? 

Americký animovaný fi lm pro děti.

ne 18. 9. v 18:45

PRÁZDNINY V PROVENCE                                                        
95 min., český, 110,- 

Léto nekončí, zábava trvá. Vojta Kotek, Jakub Pra-

chař a Kryštof Hádek se po zimní komedii Pade-

sátka vrací na plátna kin s letní atmosférou s fran-

couzskou vůní v komedii Prázdniny v Provence.

út 20. 9. v 18:45

BOŽSKÁ FLORENCE
BIO SENIOR

110 min., tit., 110,- /70,- (senioři)

st 21. 9. v 18:00

LISTOVÁNÍ: KAFE A CIGÁRKO                                
DIVADLO V KINĚ

50 min., 140,-

Marie Doležalová (Divadlo na Fidlovačce / Come-

back / Stardance) si začala psát blog. Jen tak pro 

radost a své kolegy z divadla. Záhy však Kafe a ci-
gárko začalo bavit lidi mnohem víc, než by se Ma-

rie nadála. Tak, že za knižní podobu získala cenu 

Magnesia Litera. A pro LiStOVáNí je to rozhod-

ně výzva, která slibuje netradiční zábavný večer. 

Účinkují: Barbora Jánová a Gustav Hašek

čt 22. 9. v 19:30

SEDM STATEČNÝCH  
115 min., tit., 120,- (věk 15+)

Remake legendárního westernu s obsazením, kte-

ré zaručuje velkolepou akční podívanou. Hrají: 

Denzel Washington, Ethan Hawke, Byeong-heon 

Lee…

ne 25. 9. v 16:00

ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ
87 min., dab., 120,- / 100,- (děti)

Nový animák od tvůrců LEGO příběh a Happy Feet 

o tom, že Čápi nosí děti …anebo alespoň nosívali. 

Dobrodružná cesta čápa Juniora a jeho lidského 

kamaráda Tulipa s jasným cílem – doručit jejich 

první dítě.

ne 25. 9. v 18:45

PRÁZDNINY V PROVENCE                                                        
95 min., český., 110,- 

čt 29. 9. v 19:30

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK
THE TOURING YEARS
FILMOVÝ KLUB

129min.,  tit., 100,- / 80,- (FK)

Oscarový režisér Ron Howard (Apollo 13, Da Vin-
ciho kód) přinese na fi lmová plátna příběh kapely, 

která změnila svět - THE BEATLES. Tento jedineč-

ný fi lmový projekt autenticky zachycuje období 

jejich koncertních let 1962-1966 z perspektivy sa-

motných členů The Beatles. Film přinese exkluziv-

ní rozhovory s členy skupiny a také doposud ne-

zveřejněné záběry. 

pá 30. 9. v 17:30

KRYCÍ JMÉNO HOLEC
100 min., český., 120,-

Napínavý snímek na motivy povídky režiséra Jana 

Němce Italská spojka se odehrává na pozadí dra-

matických událostí roku 1968. Hlavní hrdinové 

tohoto špionážního dramatu jsou postaveni před 

volbu mezi konformitou a sebezničujícím hrdin-

stvím. Hrají: Kryštof Hádek, Vice Kerekes, Joha-

nnes Zeiler

pá 30. 9. v 20:00

DÍTĚ BRIDGET JONES                
cca 100min., dab., 120,- 

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN V  KINĚ SVRATKA:

Woody Allen: Café Society
komedie: Bezva ženská na krku
pro děti:  Lichožrouti 
akční drama: Deep Water Horizon
rodinná komedie: Já, kocour
mysteriózní thriller: Inferno

+ 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 Brněnské ul.)  

e-vstupenka

Možnost online nákupu vstupenky z pohodlí do-
mova 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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