
st 2. 8. ve 21:10

DRUHÁ STRANA NADĚJE
FILMOVÝ KLUB V LETNÍM KINĚ
98 min., tit., 90,- / 70,- (FK)     

Filmy Akiho Kaurismäkiho se vyznačují specifi ckou atmosférou. Zvláštní 

„zašlou“ barevností, retro bezčasím, fascinací kouřícími postavami… Tohle 

všechno ctí i Druhá strana naděje a navíc s sebou přináší příběh o nových za-

čátcích. I proto bude letní kino správným místem pro srpnový Filmový klub.

pá 4. 8. ve 21:00

VINNETOU: 
POKLAD NA STŘÍBRNÉM JEZEŘE 
(1962) 
#KULTOVKY NA LETŇÁKU
111 min., dab., 90,-

Vinnetou a Old Shatterhand znamenají pro několik generací hrdiny mýtic-

kých rozměrů. Navzdory tomu, že většina mayovek je reprízována v TV, uply-

nulo od dob, kdy po československých kinech putovaly do roztrhání 35mm 

pásy, hodně let. Poklad na Stříbrném jezeře byl prvním fi lmem série, který 

vyvolal hlad po dalších a dalších dílech minimálně v půlce Evropy. Nostal-

gická projekce v letním kině, kde fi lm naposledy viděli naši rodiče nebo si jej 

možná někdo pamatuje z dětství, bude stát rozhodně za to. Vzít s sebou děti 

nebo vnoučata doporučeno (i holky).

so 5. 8. ve 21:00

VŠECHNO NEBO NIC                       
107 min., česky, 90,-

Vztahová komedie podle předlohy v současnosti nejprodávanější slovenské 

autorky Evity Urbaníkové plná českých a slovenských herců. Hrají: Táňa Pau-

hofová, Klára Issová, Michał Żebrowski…

st 9. 8. ve 21:00

DÍTĚ BRIDGET JONES                
123 min., tit., 90,-

Utrpení jedné z nejslavnějších smolařek současnosti dosud neskončilo. Tře-

tí pokračování série Bridget Jones je mimořádně povedenou romantickou 

komedií.

pá 11. 8. ve 21:00

T2: TRAINSPOTTING                      
109 min., tit., 90,- (15+)

Pokračování kultovního snímku z roku 1996. V hlavních rolích opět Ewan Mc-

Gregor, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle a Ewen Bremner. Režie se ujal znovu 

Danny Boyle, akorát témata na první pohled trochu dospěla…

so 12. 8. ve 20:50

LA LA LAND                                     
127 min., tit., 90,-

Moderní pojetí klasického romantického příběhu umocněné skvělými pís-

ničkami a velkolepými tanečními čísly líčí milostný vztah dvou mladých lidí. 

Hrají: Ryan Gosling, Emma Stone…

st 16. 8. ve 20:50

ROGUE ONE: STAR WARS STORY
133 min., tit., 90,-

První z nové série samostatných fi lmů Lucasfi lms vypráví příběh skupiny ne-

tradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě 

nemožný úkol: ukrást plány Hvězdy smrti

.
pá 18. 8. ve 20:50

SAMOTÁŘI (2000)
#KULTOVKY NA LETŇÁKU
103 min., česky, 90,-

Samotáře lze s jistotou označit za kultovní fi lm. Krom přítomnosti dnes již 

legendárních hlášek a řady hereckých osobností, které fi lm pomohl prosla-

vit, jde do velké míry o výpověď generace, která vyrostla do porevolučního 

vystřízlivění druhé poloviny devadesátých let. Sedm mladých lidí prožívá 

během několika dní události, které radikálně ovlivňují jejich budoucí život… 

„Hulení tady prostě zatím nemá vybudovanou tradici“

so 19. 8. ve 20:40

KRÁSKA A ZVÍŘE
130 min., dab., 90,-

Velkolepá hraná adaptace klasického pohádkového milostného příběhu pro 

celou rodinu s Emmou Watson (Harry Potter, Kolonie).

st 23. 8. ve 20:40

PŘÍCHOZÍ                              
117 min., tit., 90,-  (věk 12+)

Provokativní vědeckofantastický thriller od slavného režiséra Denise Ville-

neuvea (Sicario: Nájemný vrah, Zmizení). Po celém světě přistanou tajemné 

vesmírné lodě a odbornice na lingvistiku Louise Banksová (Amy Adams) se 

snaží ve velmi omezeném čase zjistit, jaké mají mimozemšťané úmysly. 

pá 25. 8. ve 20:40

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY         
117 min., tit., 90,- (15+)

Vezměte svého milého nebo milou do kina na pokračování veleúspěšné jed-

ničky! Holky zajisté ocení…

st 30. 8. ve 20:30

MASARYK 
106 min., česky, 90,- (12+)

Miloval ženy, hudbu a velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost ex-

travagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata. Velkou 

část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na 

republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana Masaryka je 

dodnes zahalena tajemstvím. V hlavní roli exceluje vynikající, k nepoznání 

převtělený, Karel Roden.

so 1. 9. ve 20:30
 

NASLEPO!
POSLEDNÍ LETNÍ PROJEKCE
vstupné podle libosti až po fi lmu

Důvěřujete dramaturgii Kina Svratka? Přijďte do kina naslepo a fi lm ohod-

noťte podle vlastního uvážení až po projekci!

Vstupenky do letního kina :

Pouze prodej na místě. Pokladna je otevřena 60 minut před fi lmem

V případě hustého deště nebo blížící se bouřky se nehraje.

Aktuálně: http://facebook.com/letnikinotisnov

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ V KINĚ SVRATKA

akční: Kingsman: Zlatý kruh 

český: Zahradnictví: Dezertér

fi lmový klub: Po bouři

pro děti: Hurvínek a kouzelné muzeum

pro děti: Lego® Ninjago® Film

romantická komedie: Který je ten pravý?

horor: To

+ úspěšné reprízy;  ad.

Vstupenky do kina Svratka:                                                   

přímý prodej (možná platba kartou)

Pokladna otevírá 60min. před fi lmem a zavírá 15 min. po jeho začátku. 

Turistické a informační centrum  (NOVĚ: nám. Míru 120) , po - pá 8 - 17h 

(pauza 12 - 13h); so 9:00-18:00, ne 9:00-16:00 (pauza 12:00-13:00)

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

SRPEN

2 0 1 7

čt 3. 8. v 19:30

ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI
PREMIÉRA
115 min., tit., 120,- (15+)
Chladná atmosféra Berlína rozděleného železnou oponou. Náladový soun-
dtrack osmdesátých let a akční jízda, která plně ctí špinavou vizualitu doby. 
Agentka MI6 Lorraine Broughton (Charlize Theron) je vyslána během stude-
né války do Německa, aby vyšetřila vraždu kolegy. Drsnější a odvážnější než 
jakýkoli jiný její mužský protějšek a s odbarvenými vlasy…

ne 6. 8. v 17:00

JÁ, PADOUCH 3 (2D)
96 min., dab., 120,- / 100,-  (děti)
Oblíbení Mimoni, Gru, brácha Dru a zloduch Balthazar Bratt!

ne 6. 8. v 19:30

SVĚT PODLE DALIBORKA
105 min., česky, 100,- 
Kontroverzní fi lmový portrét autentického českého neonacisty 
z Prostějova, kterého štáb Víta Klusáka sledoval po dobu dvou let. Dalibor 
K. (37) pracuje jako lakýrník, točí amatérské horory, skládá naštvané písně, 
maluje a je radikální neonacista. Nesnáší svoji práci, cikány, Židy, uprchlíky, 
homosexuály, Merkelovou, pavouky a zubaře. Tragikomický vhled do života 
něžného nácka.

po 7. 8. v 19:30

DUNKERK
107 min., tit., 120,- (12+)
Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí 
evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků z pláží 
severofrancouzského Dunkerku (1940)

čt 10. 8. v 19:30

KŘIŽÁČEK
PREMIÉRA
Křišťálový glóbus – Karlovy Vary 2017

90 min., česky, 110,-
Historická roadmovie odehrávající se v době vrcholného středověku a in-
spirovaná romantickou básní Jaroslava Vrchlického. Malý chlapec ovlivněn 
legendami o křížových výpravách utíká z domova a jeho otec, skutečný rytíř 
Bořek (Karel Roden) se vydává na takřka marnou pouť za jeho nalezením.

ne 13. 8. v 17:00

EMOJI VE FILMU 3D
PREMIÉRA
91 min., dab., 150,- /130,- (děti)
Uvnitř mobilního telefonu v aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopo-
lis, bujná metropole, ve které žijí Emoji v naději, že se jednou dostanou do 
zprávy. Každý z Emoji má jen jeden výraz, až na smajlíka jménem Gene… 

ne 13. 8. v 19:30

ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA
PREMIÉRA
109 min., tit., 110,- (15+)
Pokračování velmi úspěšného hororu s děsivou panenkou v hlavní roli. Be-
zdětný pár, děsivě velký dům, sirotčinec…

út 15. 8. v 19:30

SELSKÝ ROZUM
73 min., česky, 100,-
Aktuálně velmi diskutovaný dokument, jenž zkoumá dopady přerodu klasic-
kého soukromého zemědělství na formu korporátního hospodaření. Dopa-
dy na zdraví krajiny a socioekonomickou situaci celých regionů. Tříletý sběr 
materiálu autorů dokumentu na českém venkově pomáhá rozplést klubko 
systému dotací a skrytých vztahů, přičemž nebylo možné nezaměřit se na 
největšího hráče –Agrofert a postavu Andreje Babiše v kontextu jeho poli-
tického působení.

čt 17. 8. v 19:30

PO STRNIŠTI BOS
PREMIÉRA
111 min., česky, 120,-
Film vznikl podle stejnojmenné knihy vzpomínek Zdeňka Svěráka a tema-
ticky zapadá mezi fi lmy Kolja, Obecná škola a Vratné lahve, které vyprávějí 
příběh jednoho muže na pozadí dějinných událostí 20. století. Edu, jeho ma-
minku a tatínka už známe z fi lmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorá-
tu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov 
k příbuzným. Mladá městská rodina včetně Edy se musí přizpůsobit novému 
prostředí a válečnému stavu. Hrají: Jan Tříska, Oldřich Kaiser, Tereza Voříško-
vá, Ondřej Vetchý, Alois Grec, Petra Špalková, Hynek Čermák, Zdeněk Svěrák, 
Viera Pavlíková, Zuzana Stivínová…

ne 20. 8. v 17:00

JÁ, PADOUCH 3 (2D)
96 min., dab., 120,- / 100,- (děti)

Oblíbení Mimoni, Gru, brácha Dru a zloduch Balthazar Bratt!

ne 20. 8. v 19:30

ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI                                                   
115 min., tit., 120,- (15+)

út 22. 8. v 19:30

PO STRNIŠTI BOS                                                                                                                                   
111 min., česky, 120,-

čt 24. 8. v 19:30

TEMNÁ VĚŽ 
PREMIÉRA
91 min., tit., 120,- (12+)

Temný sci-fi  western, ve kterém dobro bojuje se zlem a Temná věž svojí exis-

tencí drží pohromadě celý vesmír. Předlohou fi lmu byla slavná kniha Stephe-

na Kinga a v hlavních rolích se představí hollywoodský TOP - Matthew Mc-

Conaughey a Idris Elba. 

pá 25. 8. v 18:00

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ  2
PREMIÉRA
cca 100 min., dab., 130,- / 110 ,- (děti)

Po událostech prvního fi lmu musí veverčák Bručoun se svými přáteli zabrá-

nit starostovi Oakton City zbourat jejich domov kvůli plánované výstavbě 

pochybného zábavního parku.

út 29. 8. v 19:30

TERMINÁTOR 2: 
DEN ZÚČTOVÁNÍ 3D (1991)
OBNOVENÁ PREMIÉRA KULTOVNÍHO FILMU VE 3D
137 min., tit., 140,- (12+)

Absolutní akční klasika s Arnoldem Schwarzeneggerem 

v remasterované verzi ve 3D! Ofi ciální obnovená premiéra je sice až 7. září, 

ale mi ve Svratce a v pár dalších kinech budeme mít možnost fi lm vidět už o 

týden dříve - 29. srpen je totiž ve fi lmu znám jako DEN ZÚČTOVÁNÍ. A navíc 

James Cameron vzkazuje: „Pokud jste druhého Terminátora nikdy neviděli, 

tak tohle bude verze, kterou byste měli vidět jako první a zapamatovat si ji“

čt 31. 8. v 19:30

BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
cca 100 min., tit., 120,- (12+)

CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za nos. Barry Seal (Tom 

Cruise), znuděný dopravní pilot, to hraje na všechny strany. Barry pro CIA z 

letadla mapuje nedostupné oblasti. Je v tom zatraceně dobrý. Až tak, že s 

ním chtějí spolupracovat všichni. Podle skutečných událostí.

so 2. 9. v 17:00

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 3D
PREMIÉRA
85 min., česky, 150,- / 130,- (děti)

Legendární hrdinové: Hurvínek, pan Spejbl, Mánička i Žeryk v novém dobro-

družství a tentokrát animovaně a dokonce ve 3D!

ne 3. 9. v 17:00

PO STRNIŠTI BOS                                                                                                                                   
111 min., česky, 120,-

ne 3. 9. v 19:30

LOGANOVI PARŤÁCI
PREMIÉRA
119 min., tit., 110,- 

Ujetá akční komedie o dvou bratrech - loserech, kteří se rozhodnou prolomit 

smůlu a ukrást 14 miliónu dolarů.

KINO SVRATKA LETNÍ KINO


