
ne 2. 10. v 17:00

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ 
PRO PODIVNÉ DĚTI 3D                            
128 min., dab., 150,- / 130,-

Jake objeví kouzelné místo, známé jako sirotčinec slečny 

Peregrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost i nebez-

pečí se ukáže, jakmile Jake pozná jeho obyvatele a jejich 

zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé ne-

přátele. Režie: Tim Burton. USA 2016 hrají: Eva Green, Sa-

muel L. Jackson

ne 2. 10. v 19:30

CAFÉ SOCIETY
96 min., tit., 110,- (věk 15+)

Woody Allen si kdysi řekl, že každý rok natočí jeden fi lm. 

Díky tomu a možná i oblíbeným psychoalalytickým sean-

cím, které ho stále udržují ve střehu, je tu příběh z Holly-

woodu 30. let. Dobové okouzlení s allenovským hrdinou 

Bobbym, který hledá úspěch a ženy ve světě fi lmových 

producentů, celebrit a nekonečných večírků. Režie: Woo-

dy Allen. USA 2016 hrají: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, 

Steve Carell, Blake Lively

st 5. 10. v 19:30

DEEPWATER HORIZON: 
MOŘE V PLAMENECH  
107 min., tit., 110,- (věk 15+)

Příběh plovoucí vrtné plošiny Deepwater Horizon, kte-

rá v dubnu 2010 explodovala a způsobila největší ropné 

zamoření v americké historii. Režie: Peter Berg. USA 2016 

hrají: Mark Wahlberg, Kate Hudson, Kurt Russell, John 

Malkovich

čt 6. 10. v 19:30

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC 
PREMIÉRA   
85 min., český, 120,-

Luboš je svérázný instalatér, jehož kontakt se ženami kon-

čí vždy fi askem. Je zručný a žádné práce se nezalekne, ale 

žije dosud u své matky, která zajišťuje chod celé domác-

nosti. Nakonec se rozhodne i synovu budoucnost vzít do 

vlastních rukou. Režie: Tomáš Vorel. ČR 2016 hrají: Jakub 

Kohák, Eva Holubová, Jan Budař, Petr Čtvrtníček

pá 7. 10. v 19:30

DÍVKA VE VLAKU                                                                 
90 min., tit., 110,-

Každý den na cestě do práce vídá Rachel z okna vlaku cizí 

manželský pár. Postupně si tento pár oblíbí a dokonce pro 

sebe pojmenuje. Zdá se, že mají dokonalý život. Jednoho 

dne se ale stane svědkem něčeho, co od základu změní 

vše… Mysteriózní thriller podle bestselleru Pauly Hawkins 

od režiséra cenami ověnčeného fi lmu Černobílý svět. Re-

žie: Tate Taylor. USA 2016 hrají: Emily Blunt, Rebecca Fer-

guson, Haley Bennett

so 8. 10. v 17:00

JÁ, KOCOUR
87 min., dab., 130,- / 110,-

Kevin Spacey v rodinné komedii Barryho Sonnenfelda 

(Muži v černém) je úspěšný podnikatel, kterého si rodina 

doma příliš neužije. Netuší však, že ho čeká doslova život-

ní změna. Po autonehodě se totiž ocitá v kočičím těle. Re-

žie: Barry Sonnenfeld. USA 2016 Hrají: Kevin Spacey, Rob-

bie Amell, Jennifer Garner

so 8. 10. v 19:30

ANTHROPOID                                            
121 min., tit., 120,-  (věk 12+)

Příběh Jozefa Gabčíka (Cillian Murphy) a Jana Kubiše (Ja-

mie Dornan), kteří provedli v roce 1942 atentát na Hey-

dricha. Jeden z nejvýraznějších aktů československého 

odboje zfi lmovaný ve velkém stylu válečného dramatu.  

Podle prvních reakcí britské kritiky inteligentní zpracová-

ní a bez zbytečné příchuti Hollywoodu. Režie: Sean Ellis. 

Velká Británie / Česko / Francie 2016 dále hrají: Aňa Geis-

lerová, Alena Mihulová, Jan Budař

ne 9. 10. v 17:00

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ 
PRO PODIVNÉ DĚTI 2D
128 min., dab., 130,- / 110,-

Burtonovská pohádka podle úspěšného románu Ranso-

ma Riggse.

út 11. 10. v 19:30

RODINNÉ ŠTĚSTÍ 
FILMOVÝ KLUB
102 min., tit., 100,- / 80,- (FK)

Absolutní vítěz posledního ročníku MFF Karlovy Vary. Film 

maďarského režiséra Szabola Hajda autenticky vykreslu-

je rodinné setkání, které by se stejně tak mohlo odehrát 

v českých kulisách, jen by bylo o něco méně kořeněné a 

místo Bikavéru by se pila Pálava. Režie: Szabolcs Hajdu. 

Maďarsko 2016

čt 13. 10. v 19:30

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 
PREMIÉRA
97min., český., 120,- 

Česká romantická komedie, na jejímž scénáři se podílel Jiří 

Vejdělek (Ženy v pokušení, Muži v naději). Eliška se rozhod-

ne po rozvodu změnit celý svůj život. Odstěhuje se na ves-

nici a potkává zprvu nerudného hrobníka Božíčka, s nímž 

musí sdílet dům …a na hit letošního podzimu je zaděláno. 

Režie: Tomáš Hoff man. ČR 2016 hrají: Ondřej Vetchý, Petra 

Hřebíčková, Jiří Langmajer

pá 14. 10. v 19:30

WILLIAM SHAKESPEARE: HAMLET 
ZÁZNAM INSCENACE NÁRODNÍHO DIVADLA NEW 
YORK
210 min., tit., 200,- 

Populární představitel Sherlocka Holmese Benedict Cum-

berbatch v představení, které bylo vyprodáno během pár 

hodin již rok před samotnou premiérou. Zažijte divadlo 

v kině! Režie: Lyndsey Turner. Hrají: Benedict Cumber-

batch a další

so 15. 10. v 17:00

INFERNO                                                                    
122 min., tit., 120,-

Tom Hanks se ve snímku podle knižní předlohy Dana 

Browna vrací jako Harvardský symbolog Robert Langdon. 

Ocitá se v samotném srdci Itálie, aby pomohl vyřešit záha-

du, jež je spjata s jedním z největších literárních děl všech 

dob - Dantovým Peklem. Režie: Ron Howard. USA 2016 

hrají: Tom Hanks, Felicity Jones

ne 16. 10. v 17:00

JÁ, KOCOUR 
87 min., dab., 130,- / 110,-

ne 16. 10. v 19:30

ZILIONÁŘI                                                        
94 min., tit., 120,- (věk 12+)

Zach Galifi anakis jako David (Pařba ve Vegas, Mezi dvěma 
kapradinami) je nekomplikovaný řidič obrněného auto-

mobilu, který převáží peníze. Flirtování s kolegyní Kelly jej 

však zatáhne do absurdního plánu vyloupit banku. Bláz-

nivá komedie od režiséra kultovního Napoleon Dynamite. 

Režie: Jared Hess. USA 2016 dále hrají: Kristen Wiig, Owen 

Wilson

út 18. 10. v 19:30

DÍVKA VE VLAKU
122 min., tit., 110,- (věk 15+)

st 19. 10. v 19:30

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 
97min. český., 120,-

čt 20. 10. v 19:30

TONI ERDMANN 
FILMOVÝ KLUB + PREMIÉRA
162 min., tit., 100,- / 80,-

Film, který na MFFKV vzbudil podobný ohlas jako před-

chozí Rodinné štěstí. Vztah otců a dcer nikdy není jednodu-

chý. Příběh navíc kupodivu velmi přirozeně osciluje mezi 

absurdní komedií a civilním podáním emocí, takže se ani 

chvíli divák nenudí. Navíc - kvůli sblížení s dcerou si stár-

noucí Winfried pomocí paruky a falešných zubů vytvoří 

alter ego – životního kouče a německého ambasadora – 

Toniho Erdmanna. Ano, takhle jste se u německého fi lmu 

ještě nebavili. Režie: Maren Ade. Německo/Rakousko 2016 

hrají: Peter Simonischek, Sandra Hüller

pá 21. 10. v 19:30

JACK REACHER: NEVRACEJ SE                                                                    
116 min., tit., 120,- (věk 12+)

Jack Reacher (Tom Cruise) přijíždí na vojenskou základnu, 

kde je ke svému překvapení obviněn z odpovědnosti za 

starou vraždu. Aby dokázal svou nevinu, pustí se Reacher 

do vlastního vyšetřování. Režie: Edward Zwick. USA 2016

so 22. 10. v 17:00

OSTRAVAK OSTRAVSKI                                                        
98 min., český., 110,-

Jarek Ostravski je obyčejný horník. Když ale bouchne jed-

na ze štol a on zachrání spoustu kamarádů ze závalu, stane 

se hrdinou a život se mu obrátí naruby. Mediální hrdina je 

povýšen z dolu do kanceláře a znásobí se jeho kredit u žen. 

Komedie volně inspirovaná legendární sérií Deník Ostra-
vaka s Igorem Chmelou (Partička) Režie: David Kočár. ČR 

2016 

ne 23. 10. v 17:00

LICHOŽROUTI
83min., český, 130,- / 110,-

Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi a mohou za 

to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen 

jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí! Příběh malého licho-

žrouta Hihlíka se odehrává na pozadí boje dvou znepřáte-

lených lichožroutských gangů proti podivínskému a opuš-

těného člověku – Profesorovi. Animovaný český fi lm podle 

dnes již slavné pohádkové knihy Pavla Šruta, která získala 

ocenění Kniha desetiletí i cenu Magnesia litera. Režie: Gali-

na Hůlová-Miklínová. ČR 2016. 

ne 23. 10. v 19:30

INFERNO                                                                    
122 min., tit., 120,-

st 26. 10. v 19:30

SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON 
BIO SENIOR
96 min., tit., 110,- / 70,-

Snímek Clinta Eastwooda, v němž hlavní roli ztvárnil Tom 

Hanks, vypráví příběh, jenž v lednu 2009 obletěl svět. Ka-

pitán “Sully” Sullenberger nouzově přistál s poškozeným 

letadlem na řece Hudson a zachránil život 155 pasažérů. 

Přestože se mluvilo o hrdinském činu, vyšetřování hrozilo 

zničit jeho pověst i kariéru. 

čt 27. 10. v 19:30

TENKRÁT V RÁJI 
PREMIÉRA                                                                 
99 min., český, 120,-

Film na motivy románu spisovatele a scenáristy Josefa Ur-

bana vypráví o osudové lásce a přátelství českých a němec-

kých horolezců. Inspirováno osudem ve své době nejlepšího 

českého horolezce Josefa Smítka. Režie: Lordan Zafranović, 

Peter Pálka, Dan Krzywoň. Česko/Slovensko 21016 hrají: 

Vavřinec Hradilek, Vica Kerekes, Jan Budař, Simona Stašová

pá 28. 10. v 19:30

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 
97 min., 120,-

so 29. 10. v 19:30

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC   
85 min., český, 120,-

ne 30. 10. v 17:00

LICHOŽROUTI
83min., český, 130,- / 110,-

ne 30. 10. v 19:30

ZÚČTOVÁNÍ  
PŘEDPREMIÉRA
128 min., tit, 120,-

Christian Wolff  (Ben Affl  eck) je matematický génius, který 

pracuje jako nezávislý účetní pro několik nejnebezpečněj-

ších zločineckých organizací na světě. Problémy ale nasta-

nou, když příjme paradoxně legálního klienta, u kterého ob-

jeví účetní nesrovnalosti. Režie: Gavin O‘Connor. USA 2016

po 31. 10. v 18:00

HALOWEENSKÝ KLYSTÝR VOL. 4   
120,- (věk 12+)

Již čtvrtý ročník mini přehlídky snímků s horrorovou téma-

tikou tak, jak ji známe a máme rádi. Kdo přijde v kostýmu, 

získá popcorn zdarma a chybět nebude ani legendární kly-

stýrový nápoj.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD V  KINĚ SVRATKA:

sci-fi : Příchozí
pro děti:  Trollové 

dokument: Bratříček Karel
romantická komedie: Pohádky pro Emu
dobrodružné fantasy: Doctor Strange
záznam koncertu: André Rieu – Vánoce s Andrém 2016
+ 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.), po - pá 8 - 17h (pauza 12 - 13h)

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 

ŘÍJEN
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