
pá 3. 2. v 17:00

ANDĚL PÁNĚ 2
REPRÍZA
99 min., český, 130,- / 110,-

pá 3. 2. v 19:30

JACKIE
PREMIÉRA
95 min., tit., 120,-

Filmový portrét jedné z nejikoničtějších žen 20. století. Jackie 

Kennedy (Natalie Portman) obdivovaly pro její vřelost a noble-

su miliony lidí. Její život ale změnil jediný okamžik. Očekávané 

životopisné drama (cena za nejlepší scénář z Benátek 2016)

so 4. 2. v 19:30

SPOJENCI
REPRÍZA
124 min., tit., 120,- (12+)

Brad Pitt a Marion Cotillard v romantickém dramatu.

ne 5. 2. v 17:00

PSÍ POSLÁNÍ
REPRÍZA
100 min., dab., 130,- / 110,-

Dojemný rodinný fi lm o přátelství mezi lidmi a psy.

ne 5. 2. v 19:30

KRUHY
PREMIÉRA
tit., 120,- (15+)

Pokračování série hororů o záhadné videokazetě a staré známé 

dívce ze studny.

po 6. 2. v 19:30

MILUJI TĚ MODŘE
PREMIÉRA
90 min., česky, 120,- 

Český fi lm podle přepracovaného scénáře Jaroslava Papouška 

(Ecce homo Homolka, Hoří, má panenko). Mladý kunsthistorik 

(Václav Jílek) se zamiluje do dívky z výlohy Terezy (Denisa Ne-

svačilová). Ovšem má soka v lásce, artistu Igora (Rostislav No-

vák ml.) a je na něm, jestli dokáže Terezu získat jen pro sebe.

út 7. 2. v 17:15

OVČÁČEK ČTVERÁČEK          
ŽIVÝ PŘENOS DIVADLA
75 min., česky, 150,- 

Opět tu máme divadlo v kině. Tentokrát přímý přenos z derni-

éry nekorektního kabaretu režiséra Petra Michálka. Toto před-

stavení Městského divadla Zlín provází již od svého vzniku ne-

uvěřitelný zájem diváků. Pražská derniéra z areálu bohnické 

léčebny se vyprodala během 8 minut a tento její přenos do kin 

je tak poslední možností, jak tuto svěží a opravdu nekorektní 

satiru shlédnout!

st 8. 2. v 19:30

JÁ, DANIEL BLAKE                       
FILMOVÝ KLUB
100 min., tit., 100,- / 80,- (FK) 

Sociálně apelativní snímek vypráví příběh padesátníka Daniela 

Blakea z Newcastlu, který se poté, co utrpí infarkt, ocitne v ab-

surdním byrokratickém kolotoči žádostí o podpůrné státní dáv-

ky. Oceněný fi lm žijícího klasika britského fi lmu Kena Loacha

čt 9. 2. v 19:30

LEGO® BATMAN FILM
PREMIÉRA
104 min., tit., 130,- / 110,- 

Příběh Batmana ve velmi, velmi odlehčeném duchu, který pot-

rápí bránice. “ Buď vždy sám sebou. Pokud můžeš, buď Batman“

pá 10. 2. v 19:30

NASLEPO                 
vstupné dobrovolné 

Máte rádi překvapení? Důvěřujete dramaturgii Kina Svratka? 

Přijďte do kina naslepo! Vstupné až po fi lmu a jen podle uvá-

žení. 

so 11. 2. v 17:00

ANDĚL PÁNĚ 2
REPRÍZA
99 min., český, 130,- / 110,-

so 11. 2. v 19:30

ŠVÉDSKÁ TEORIE LÁSKY
DOKUMENT
90 min., tit., zdarma

Švédský dokumentu o sociálním programu, který tamní úřady 

realizovaly v sedmdesátých letech s heslem „Rodina budouc-

nosti“. Výsledkem jsou dnes zpřetrhané tradiční rodinné vazby 

a společnost jednotlivců. Dokument z festivalu Jeden Svět 2016 

vám zdarma promítneme v rámci Národního týdne manželství. 

ne 12. 2. v 17:00

PSÍ POSLÁNÍ
REPRÍZA
100 min., dab., 130,- / 110,-

ne 12. 2. v 19:30

MÍSTO U MOŘE
PREMIÉRA
137 min., tit., 110,- (12+)

Po smrti svého bratra Joea zjišťuje Lee (Casey Affl  eck), že byl 

Joem ustanoven jako opatrovník synovce Patricka (Lucas Hed-

ges) Lee opouští své zaměstnání a vrací se do vesnice Manches-

ter-by-the-Sea, aby zde pečoval o temperamentního šestnácti-

letého Patricka. Vysoce hodnocené drama Kennetha Lonergana. 

po 13. 2. v 19:30

LEGO® BATMAN FILM                 
104 min., tit., 130,- / 110,- 

út 14. 2. v 17:00

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
PREMIÉRA
117 min., tit., 120,- (15+)

Nemáte ještě plán na Valentýna? Vezměte svého milého nebo 

milou do kina na pokračování veleúspěšné jedničky! Holky oce-

ní.

út 14. 2. v 20:15

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
PREMIÉRA
117 min., tit., 120,- (15+)

čt 16. 2. v 18:00

VEČER S FOTOGRAFIÍ III.               
cca 90 min., přestávka, vstupné dobrovolné

Komentovaná velkoplošná prezentace fotografi í Klubu přátel 

fotografi e Tišnov.

pá 17. 2. v 19:30

T2 TRAINSPOTTING
PREMIÉRA
109 min., tit., 120,- (15+)

Pokračování kultovního snímku z roku 1996. V hlavních rolích 

opět Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle a Ewen 

Bremner. Režie se ujal znovu Danny Boyle, akorát témata na 

první pohled trochu dospěla. Opět půjde ale o život.

so 18. 2. v 17:00

ANDĚL PÁNĚ 2
REPRÍZA
99 min., český, 130,- / 110,-

so 18. 2. v 19:30

ZLATO
PREMIÉRA
121 min., tit., 120,- (15+)

Dobrodružný krimi fi lm natočený podle skutečného příběhu 

těžebního skandálu Bre-X Mineral Corporation na počátku 90. 

let. V hlavní roli Matthew McConaughey, který se nechal pro roli 

Kennyho Wellse schválně proplešatět a přibral dvacet kilogra-

mů.

po 20. 2. v 19:30

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
117 min., tit., 120,- (15+)

st 22. 2. v 19:30

SPOJENÉ STÁTY LÁSKY
FILMOVÝ KLUB
104 min., tit., 100,- / 80,- (FK)

Začátek 90. let přinesl zásadní společenské změny a řadu no-

vých možností. Uvědomují si to i čtyři hrdinky různého věku, 

toužící po naplnění svých životů. Snímku jednoho z nejvýraz-

nějších polských tvůrců současnosti (Tomasz Wasilewski) do-

minují skvěle zachycené momenty spalující, bolestné touhy po 

lásce a intimitě i precizní kamera Olega Mutua.

čt 23. 2. v 19:30

BÁBA Z LEDU
PREMIÉRA
106 min., česky, 120,-

Nový fi lm Bohdana Slámy. Po setkání s otužilcem Broňou (Pa-

vel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) měnit svůj 

stereotypní život, který se točil jen kolem synů (Marek Daniel, 

Václav Neužil) a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá 

love-story, tradiční víkendové obědy ztrácejí na idyličnosti. Pří-

běh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší 

naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku.

pá 24. 2. v 17:00

LEGO® BATMAN FILM 3D                 
104 min., dab., 150,- / 130,- 

pá 24. 2. v 19:30

MLČENÍ
PREMIÉRA
159 min., tit., 120,- (12+)

Martin Scorsese natočil dramatický příběh dvou mladých mni-

chů, kteří se v 17. století vydají hledat svého zmizelého učitele 

v tajemném a exotickém Japonsku, kde je jejich víra postavená 

mimo zákon a jejich přítomnost zakázaná.

ne 26. 2. v 17:00

PES RO(C)KU
PREMIÉRA
80 min., dab., 120,- / 100,- 

Od režiséra Ashe Brannona, který má na kontě úspěšné snímky 

jako Toy Story 2 nebo Divoké vlny (2007). Hrdinou příběhu je psí 

teenager Bodi, jehož snem je stát se kytaristou navzdory svému 

otci, který se z něj snaží vychovat ochránce ovčí vesnice.

ne 26. 2. v 19:30

JOHN WICK 2
PREMIÉRA
122 min., tit., 120,- (15+)

Další příběhy nájemného zabijáka Johna Wicka (Keanu Reeves). 

po 27. 2. v 17:00

MANŽEL NA HODINU
BIO SENIOR
104 min., česky, 110,- / 70,-  (senioři)

Česká komedie plná známých herců navazující na předchozí 

úspěšný fi lm Hodinový manžel se vrací se čtveřicí přátel, fa-

noušků vodního póla. Řešit se bude ale tentokrát svatba. Sní-

žená hlasitost

po 27. 2. v 19:30

LÉK NA ŽIVOT
PREMIÉRA
146 min., tit., 110,-

Ambiciózní manažer Lockhart (Dane DeHaan) přijíždí do sa-

natoria, které poskytuje prací vyčerpaným boháčům speciální 

očistnou léčbu. Ale nabízené procedury možná nejsou tak úplně 

běžné a pobyt zde až tak úplně dobrovolný. Mysteriózní drama. 

út 28. 2. v 19:30

T2 TRAINSPOTTING
109 min., tit., 120,- (15+)

st 1. 3. v 19:30

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
117 min., tit., 120,- (15+)

čt 2. 3. v 19:30

BÁBA Z LEDU                        
106 min., česky, 120,-

pá 3. 3. v 19:30

I DVA JSOU RODINA
PREMIÉRA
118 min., tit., 110,-

Pamatujete na úspěšný francouzský fi lm Nedotknutelní s Oma-

rem Sy? I dva jsou rodina slibuje podobný zážitek. První reakce 

ve Francii jsou nadšené. Vtipný a nonšalantní Samuel (Omar Sy) 

si užívá bezstarostný život. Jednoho dne ho ale navštíví víken-

dový fl irt Kristin a oznámí mu, že dítě, které drží v náručí, je jeho. 

Předá mu holčičku a uteče. Následující roky se Samuel kouzelně 

vyrovnává s novou rolí otce. Než se ale objeví opět Kristin…

so 4. 3. v 17:00

BALERÍNA
PREMIÉRA
89 min., dab, 120,- / 100,-

Příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec. 

S pomocí přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince a 

vydat se na dlouhou cestu do Paříže, kde na ni čeká mnoho ne-

lehkých úkolů. Zábavný a dojemný fi lm o přátelství, sebedůvěře 

a rodinných poutech. 

so 4. 3. v 19:30

MUZZIKANTI
PREMIÉRA
česky, 120,-

Film plný písniček od folklorních až po mladou rockovou sou-

časnost, odehrávající se na československopolském trojmezí, v 

drsném, ale půvabném kraji Těšínského Slezska - skvělou kuli-

sou pro osobité a hlubokou lidskostí protkané příběhy s dob-

rým koncem. Hrají: Pavel Kříž, Michalina Olszańska, Martin De-

jdar, Maroš Kramár, Eva Vejmělková, Jaromír Nohavica

ne 5. 3. v 17:00

PES RO(C)KU
80 min., dab., 120,- / 100,- 

ne 5. 3. v 19:30

LOGAN
PREMIÉRA
146 min., tit., 120,-

Hugh Jackman se vrací jako Wolverine.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN V  KINĚ SVRATKA:

český fi lm: Masaryk
muzikál: Kráska a zvíře
blockbuster: Ostrov lebek
drama: Skrytá čísla
životopisný: Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho
sci-fi : Život
pro děti: Šmoulové: Zapomenutá vesnice
romantická komedie: Rande naslepo
akční rodinná komedie: Monster Trucks
akční sci-fi : Ghost in the Shell
fantasy: Volání netvora: Příběh života
+ 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.), 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 před-
stavením.

změna programu vyhrazena  

AKTUÁLNĚ:  

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KINOSVRATKA 
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