
st 1. 11. v 19:30

WESTERN
FILMOVÝ KLUB
119 min., tit., 100,- / 80,- (FK)
Film, který letos na festivalech vzbudil velkou pozornost, nato-
čila německá režisérka Valeska Grisebach a jako producentka 
se na něm podílela i Maren Ade (Toni Erdmann). Samotářský 
dělník Meinhard v zapadlém koutě Bulharska s dalšími krajany 
staví vodní elektrárnu. Divočina, jazyková bariéra, touha někam 
patřit a cizinci, kteří o něm nic nevědí, umožní Meinhardovi vy-
právět o sobě jiný příběh a vystupovat jako ochránce slabých.

čt 2. 11. v 19:30

MILADA
PREMIÉRA
133 min., česky, 120,- (12+) 
Očekávané životopisné drama inspirované osudem JUDr. Mi-
lady Horákové. Projekt se připravoval řadu let a čerpá také z 
dosud nezveřejněných rodinných materiálů. Film o ženě se sil-
nými morálními principy, o jejíž milost ve své době žádali např. 
Albert Einstein, Winston Churchill nebo Eleanor Rooseveltová.

pá 3. 11. v 19:00

8 HLAV ŠÍLENSTVÍ
KOMORNÍ PROJEKCE V KAVÁRNĚ U KINA
107 min., česky, 50,- (12+)
Netradiční životopisný fi lm o ruské básnířce Anně Barkovové 
(1901–1976) režisérky Marty Novákové. V hlavní roli se objevila 
Aneta Langerová a hudbu napsala Vladivojna La Chia. Pozoruhod-
ný snímek o nadané ženě, které prorokovali, že zastíní i Puškina, 
ale nakonec se znelíbila a svůj život prožila v sibiřských lágrech…

so 4. 11. v 17:00

PŘÍŠERÁKOVI 3D 
PREMIÉRA
96 min., dab., 150,- / 130,- (děti)
Zábavný animák o rodince, která se nedopatřením změní v pří-
šery a snaží se získat zpět svoji lidskou podobu.

so 4. 11. v 19:30

THOR: RAGNAROK 3D                       
130 min., tit., 150,- / 130,- 

Další marvelovka, ve které se Chris Hemsworth vrací jako Thor!

ne 5. 11. v 17:00

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR                
116 min., česky, 120,- (12+)
Druhý díl trilogie,  ve kterém exceluje Jiří Macháček jako majitel 
luxusního holičství, který přijde díky znárodnění o vše.                                    

ne 5. 11. v 19:30

VŠECHNO NEJHORŠÍ
PREMIÉRA
96 min., tit., 120,- (12+)
Vysokoškolačka Tree uvízne v časové smyčce, ve které se jí stále 
dokola opakuje jeden jediný den, na jehož konci zemře. Horor 
od režiséra vtipného Skautova průvodce zombie apokalypsou.                                    

po 6. 11. v 19:30

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
141 min., tit., 110,- (15+)
Pokračování populární špionážní série. Hrají: Taron Egerton, 
Halle Berry, Julianne Moore, Channing Tatum, Colin Firth

út 7. 11. v 18:00

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
BIO SENIOR
115 min., česky, 100,-/60,- (senioři) 
První díl trilogie, kterým se Hřebejk a Jarchovský vracejí do ob-
dobí před kultovním fi lmem Pelíšky. Příběh o rodině rozděle-
né válkou a nenaplněné lásce. Repríza pro ty, kterým jednička 
utekla

st 8. 11. v 19:30

SNĚHULÁK                                          
119 min., tit., 110,-  (15+)
Chladné severské krimi podle knižního bestselleru, jehož autorem 
je Jo Nesbø. Hrají: Michael Fassbender, Charlotte Gainsbourg... 

čt 9. 11. v 19:30

BAJKEŘI                                                           
95 min., česky, 120,-

Komedie ve stylu Snowboaďáků a Rafťáků o cyklovýletě, na je-

hož konci kluci zjistí, že skutečný život existuje mimo internet.

pá 10. 11. v 19:30

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
PREMIÉRA
110 min., tit., 120,- (12+)

Zpracování slavné detektivní předlohy Agathy Christie. Her-

cule Poirot a jeho šedé buňky řeší vraždu v luxusním vlaku do 

Istambulu. Hrají: Johnny Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfeiff er, 

Penélope Cruz, Kenneth Branagh, Willem Dafoe, Judi Dench…

so 11. 11. v 17:00

SNOW FILM FEST 2017  
PŘEHLÍDKA TĚCH NEJLEPŠÍCH FILMŮ 
O ZIMNÍCH SPORTECH       
cca 180 min., 120,-/100,- (FK)

Další ročník přehlídky špičkových fi lmů o extrémním lyžování, 

zimním lezení, skialpinismu a neuvěřitelných sportovních vý-

konů a odvahy.  Program: OBYČAJNÍ CHLAPCI, VÝSTUP NA LINK 

SAR, DOG POWER, VEN(CA), POCIT VINY

ne 12. 11. v 17:00

LAJKA
PREMIÉRA
85 min., česky, 120,- /100,-  (děti)

První české veselé loutkové sci-fi  o Lajce – průkopnici kosmo-

nautiky. Od talentovaného režiséra a výtvarníka Aurela Klimta. 

Mimo jiné spoluautora fi lmu Fimfárum Jana Wericha.

ne 12. 11. v 19:30

MILADA          
133 min., česky, 120,- (12+) 

po 13. 11. v 19:00

MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ       
320,- (1.-9. řada)/300,- (10.-22. řada)

Improshow Lukáše Pavláska, Martina Zbrožka a Josefa Poláška. 

Trojice vstupuje na jeviště vždy bez předem daného scénáře. 

Průběh představení tak připomíná chůzi po laně, kde hrozí ne-

bezpečí pádu, ale když se vše daří, brečíte smíchy.

Pozn.: představení je součástí také divadelního předplatného 
2017-2018. Permanentka dostupná v TIC: 1390,-/1290,- (dítě, stu-
dent, ZTP,senior)

út 14. 11. v 19:30

PO STRNIŠTI BOS                    
111 min., česky, 100,-

Film podle stejnojmenné knihy vzpomínek Zdeňka Svěráka. Te-

maticky zapadá mezi Kolju, Obecnou školu a Vratné lahve

st 15. 11. v 19:30

SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
105 min., tit., 120,- (15+)

Krimi komedie odehrávající se na zdánlivě klidném americkém 

předměstí padesátých let. Scénář bratří Coenů, režie George 

Clooney a v hlavních rolích Matt Damon a Julianne Moore…

čt 16. 11. v 19:30

ČERNÝ PETR (1963)                               
DIGITÁLNĚ RESTAUROVANÝ 
FILM MILOŠE FORMANA
86 min., česky, 100,-/80,- (FK)

V předvečer Dne boje za svobodu a demokracii proběhne na 

náměstí Míru happening připomínající události roku 1989. Také 

proto v kině uvedeme symbolicky snímek Miloše Formana, jenž 

byl jedním z fi lmů, které se u nás dlouhá léta nesměly promítat. 

Navíc digitálně restaurovaná verze tohoto Formanova debutu 

měla v září obnovenou premiéru v českých kinech.

pá 17. 11. v 17:00

THOR: RAGNAROK 3D                    
130 min., dab., 140,- / 120,-

pá 17. 11. v 20:00

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
PREMIÉRA
113 min., česky, 120,-

Závěrečný díl trilogie Hřebejka a Jarchovského, která předchází 

Pelíšky, se odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinných vzta-

zích poznamenaných válkou a komunistickým převratem. S tra-

gikomickým nadhledem vykresluje střet mezi předválečnou a 

poválečnou generací. Nápadník je romantickou komedií o před-

stavách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí.

so 18. 11. v 17:00

LEGO® NINJAGO® FILM 3D
101 min., dab., 140,- / 120,- (děti)

Mladý ninja Lloyd pod vedením vtipem sršícího učitele kung fu 

Mistra Wu, musí porazit válečníka Garmadona, nejhoršího pa-

doucha všech dob, který je shodou okolností také jeho otcem. 

so 18. 11. v 19:30

LIGA SPRAVEDLNOSTI 3D 
PREMIÉRA
101 min., dab., 150,- / 130,- (12+)

Očekávaný fi lm Zacka Snydera, natočený na motivy komiksů 

z vydavatelství DC Comics o stejnojmenném superhrdinském 

týmu

ne 19. 11. v 17:00

MAXINOŽKA
91 min., dab., 130,-/110,- (děti)

Outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby našel 

dávno ztraceného tátu, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než 

legendární Lesní muž! Animák pro děti.

po 20. 11. v 19:00

OVČÁČEK MILÁČEK        
PŘÍMÝ PŘENOS NEKOREKTNÍHO KABARETU
85 min., česky, 200,-

Po obrovském úspěchu satirického představení Ovčáček čtverá-
ček nastudovalo zlínské divadlo další pokračování. Odehrává se 

uprostřed volební kampaně a na scéně se objeví např. také An-

drej Babiš s Čapím hnízdem na hlavě. Představení ve Zlíně je opět 

vyprodáno a je jasné, že u přenosů do kin tomu nebude jinak.

čt 23. 11. v 19:30

ČTVEREC
FILMOVÝ KLUB
142 min., tit., 100,-/80,- (FK) 

Festivalový hit nejvýraznější tváře mladé švédské generace fi l-

mařů Rubena Östlunda z prostředí prestižních muzeí a marke-

tingových kampaní. Komedie (a drama zároveň) o jedné potmě-

šilé muzejní instalaci a současném Švédsku.

pá 24. 11. v 19:30

HRÁČI SE SMRTÍ
PREMIÉRA
108 min., tit., 120,- (12+) 

V mysteriózním thrilleru se skupina studentů medicíny snaží 

zjistit, zda existuje život po smrti. Opakovaně se dostávají do 

stavu klinické smrti, avšak experimenty si na nich vybírají daň…

so 25. 11. v 17:00

LAJKA 
85 min., česky, 120,-/100,- (děti)

ne 26. 11. v 17:00

HURVÍNEK A KOUZELNÉ
MUZEUM 3D 
85 min., česky, 140,- / 120,- (děti)

Legendární hrdinové Hurvínek, pan Spejbl, Mánička i Žeryk v 

novém dobrodružství a tentokrát animovaně a dokonce ve 3D!

ne 26. 11. v 19:30

DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ
115 min., tit., 110,-

Co se všechno může stát při přípravách velké luxusní svatby? 

Komedie od autorů celosvětového hitu Nedotknutelní je opět 

mix skvělého scénáře, lidských příběhů + ještě větší dávky hu-

moru! 

út 28. 11. v 19:30

MILADA          
133 min., česky, 120,- (12+) 

st 29. 11. v 19:30

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU             
110 min., tit., 120,- (12+)

čt 30. 11. v 19:30

KVARTETO
PREMIÉRA
93 min., česky, 120,- (12+)

Nový fi lm Miroslava Krobota o vztazích, kvartetu tzv. soudobé 

hudby a hledání štěstí. Hrají: Barbora Poláková, Jaroslav Plesl, 

Lukáš Melník, Zdeněk Julina, Lenka Krobotová, Pavlína Štorko-

vá.

pá 1. 12. v 19:00

TIŠNOVSKÝ DIÁKY
CESTOVATELSKÁ BESEDA
vstupné dobrovolné

Večer věnovaný méně tradičním způsobům cestování. Rozhod-

ně nepůjde o klasické fotky z dovolené a nudu u rodinného vi-

dea…

PO STOPÁCH ZE-MĚ
Borci z okolí tišnova, kteří na kole zamířili do Helsinek nebo ak-

tuálně objeli kolem dokola rebubliku.

TREK OKOLO EVERESTU A PŘES TŘI SEDLA
Odvážný trek Honzy a Katky Gruberových v pětitisícových výš-

kách Himalájí. 

so 2. 12. v 17:00

PADDINGTON 2
PREMIÉRA
98 min., dab., 130,-/110,- (děti)

Hraná a napůl animovaná rodinná komedie a chlupatém rozto-

milém medvědovi!    

ne 3. 12. v 19:30

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK                
113 min., česky, 120,-

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC V  KINĚ SVRATKA:

pro děti: Můj život Cuketky, Ferdinand
sci-fi : Star Wars: Poslední z Jediů
rodinný český: Přání k mání
mysteriózní thriller: 7 životů
romantická komedie: Špindl
komedie: Matky na tahu, Ladíme 3
rodinný: Jumanji: Vítejte v džungli!
a další…

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 předsta-

vením.

změna programu vyhrazena  

AKTUÁLNĚ:  

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KINOSVRATKA

LISTOPAD
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