
pá 1. 12. v 19:00

PO VLASTNÍ OSE 
CESTOVATELSKÁ BESEDA                                   
vstupné dobrovolné

Večer věnovaný méně tradičním způsobům cestová-

ní. Rozhodně nepůjde o klasické fotky z dovolené a 

nudu u rodinného videa.

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

cových výškách Himalájí. Z první ruky se dozvíme, jak 

se přistává na nejnebezpečnějším letišti světa, co dě-

lat, když vám na ledovci uteče najatý průvodce nebo 

jak slušně odmítnout v předvečer výstupu nepálský 

hašiš.

PO STOPÁCH ZE-MĚ
Kolik se dá za den na kole ujet kilometrů? Co všechno 

lze na kolo naložit a dá se totéž absolvovat na vypůj-

čeném kole v návlecích z igelitu od tlačenky místo ne-

promokavého oblečení? S borcama z Tišnova, kteří na 

kole došlapali třeba do Helsinek nebo aktuálně objeli 

kolem dokola rebubliku, bude sranda.

so 2. 12. v 17:00

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

Hraná/animováná rodinná komedie o chundelatém 

roztomilém medvědovi, jejíž první díl se stal doslova 

hitem.  

ne 3. 12. v 19:30

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

Závěrečný díl trilogie Hřebejka a Jarchovského se at-

mosférou nejvíce blíží fi lmu Pelíšky. Odehrává se na 

konci 50. let a s tragikomickým nadhledem vykresluje 

střet mezi předválečnou a poválečnou generací. Ná-

padník je romantickou komedií o představách rodičů, 

jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí.

po 4. 12. v 19:30

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

Další marvelovka, ve které se Chris Hemsworth vrací 

jako Thor!

út 5. 12. v 19:30

ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA
FILMOVÝ KLUB
109 min., tit., 100,- / 80,- (FK)

Tento mysteriózní thriller s řádnou dávkou černého 

humoru získal letos v Cannes cenu za nejlepší scénář. 

Klíčový představitel řecké divné vlny Jorgos Lanthi-

mos do něj obsadil hvězdné trio: Nicole Kidman, Co-

lina Farrella a Barryho Keoghana a společně vytvořili 

pěkně podivný a temný snímek s prvky antické tragé-

die. 

st 6. 12. v 19:30

7 ŽIVOTŮ                                            
123 min., tit., 120,- (12+) 

Originální sci-fi  thriller s Noomi Rapace v hlavní roli 

(Dívka, která kopla do vosího hnízda, Muži, kteří nená-
vidí ženy…) o sedmi sestrách, které sdílejí jednu iden-

titu v přelidněném světě roku 2073. Ten se řídí drastic-

kou politikou jednoho dítěte. Jedna z nich ale zmizí…

čt 7. 12. v 18:00

EARTH: 
DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
95 min., dab., 110,- / 90- (děti)

Nevšední snímek pro celou rodinu z produkce BBC 

(tvůrci seriálu Zázračná planeta I. a II) nás zavede na 

fascinující místa Země plné zvířecích hrdinů. Průvod-

cem jednoho z technologicky nejdokonalejších fi lmů 

je v české verzi hlas Ivana Trojana. 

pá 8. 12. v 18:00

PŘÁNÍ K MÁNÍ
PREMIÉRA
90 min., česky 130,- / 110,- (děti)

Vánoční příběh plný laskavého humoru a trochy kou-

zel o trampotách zamilovaného náctiletého Alberta. 

Podle slov tvůrců navazuje atmosférou na rodinné fi l-

my, jako byly Pan Tau nebo Lucie, postrach ulice. Hrají: 

Jitka Čvančarová, Martin Myšička, Vítězslav Jandák, 

Milan Šteindler nebo Simona Babčáková

ne 10. 12. v 19:00

K-PAX, SVĚT PODLE PROTA 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
1.-9. řada 310,- /10.-22. řada 290,- v TIC na náměstí 

Míru 120           

Divadelní hra K-PAX vznikla na základě literární před-

lohy G. Brewera. Nejvíce však román proslavilo fi lmo-

vé zpracování, které bylo uváděno v českých kinech 

podnázvem Svět podle Prota v hlavních rolích s Jeff em 

Bridgesem a Kevinem Spaceym. Do moderní psychia-

trické léčebny je přijat záhadný pacient, který o sobě 

tvrdí, že je mimozemšťan z planety K-PAX. Jeho pobyt 

na psychiatrii obrátí naruby životy nejen všech spo-

lu pacientů, ale i zdravotnického personálu, včetně 

ošetřujícího lékaře, který se snaží odhalit pravou to-

tožnost záhadného cizince.

po 11. 12. v 19:30

KVARTETO
93 min., česky, 120,- (12+)

Nový fi lm Miroslava Krobota o vztazích, kvartetu tzv. 

soudobé hudby a hledání štěstí. Hrají: Barbora Polá-

ková, Jaroslav Plesl, Lukáš Melník, Zdeněk Julina, Len-

ka Krobotová, Pavlína Štorková.

út 12. 12. v 18:00

MILADA
BIO SENIOR
133 min., česky, 110,- /70,-  (senioři)

Životopisné drama inspirované osudem JUDr. Milady 

Horákové. Projekt se připravoval řadu let a čerpá také 

z dosud nezveřejněných rodinných materiálů. Film o 

ženě se silnými morálními principy, o jejíž milost ve 

své době žádali např. Albert Einstein, Winston Chu-

rchill nebo Eleanor Rooseveltová.

st-čt 14. 12. v 00:05

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 3D      
PŮLNOČNÍ PREMIÉRA          
150 min., tit., 140,-

Sága rodu Skywalkerů pokračuje! Postavy předchozí-

ho Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hr-

diny galaxie prožívají strhující dobrodružství, během 

kterých odhalí prastará tajemství Síly a šokující udá-

losti z minulosti. Buďte mezi prvními diváky!

čt 14. 12. v 18:00

PŘÁNÍ K MÁNÍ 
90 min., česky 130,- / 110,- (děti)

so 16. 12. v 17:00

MŮJ ŽIVOT CUKETKY
96 min., dab., 120,- / 100,- (děti)

Originální a velmi příjemně animovaný fi lm pro o 

chlup větší děti o osiřelém chlapci, který se sžívá s ži-

votem v dětském domově. Dojemný a zároveň velmi 

pozitivní příběh o přátelství, lásce a těžkostech života, 

který získal několik ocenění.

so 16. 12. v 19:30

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 3D      
150 min., tit., 140,-

ne 17. 12. v 17:00

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

ne 17. 12. v 19:30

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 3D      
150 min., dab., 140,-

po 18. 12. v 19:30

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 2D      
150 min., dab., 120,-

čt 21. 12. v 19:30

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! 3D
111 min., dab., 140,-

Čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se 

hrou, o které nikdy předtím neslyšeli - Jumanji – vzá-

pětí se všichni ocitají v džungli, v níž se hra odehrává a 

stávají se skutečnými postavami, které si pro hru zvo-

lili.

pá 22. 12. v 19:30

ŠPINDL
PREMIÉRA
98 min., česky, 120,- 

Dámské jízdě tří sester na horách vévodí sarkastická 

postava s tváří Anny Polívkové a její milostné trable. 

Zimní komedie ze Špindlerova mlýna navazuje na ty 

nejlepší české veselohry z prostředí hor. Dále hrají: Ol-

dřich Navrátil, Jan Révai, Jakub Kohák, Alice Bendová, 

Marek Vašut, Lukáš Pavlásek a další.

so 23. 12. v 17:00

FERDINAND 3D 
99 min., dab., 150,-/130,- (děti)

Ferdinand je býk. A pořádně velký. Zároveň je to ale 

ten nejhodnější sudokopytník na světě. Když se omy-

lem dostane na býčí zápasy, záleží na Nině, jeho ka-

marádce, zda jej vypátrá a zachrání.  

so 23. 12. v 19:30

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 2D      
150 min., tit., 120,-

ne 24. 12. v 14:00

PŘÁNÍ K MÁNÍ
90 min., česky 130,- / 110,- (děti)

Přijďte na odpolední vánoční projekci. Pro děti budou 

přichystané drobné dárečky, pro rodiče pak vánoční 

punč.

st 27. 12. v 17:00

MŮJ ŽIVOT CUKETKY
96 min., dab., 120,- / 100,- (děti)

st 27. 12. v 19:30

ŠPINDL                                                
98 min., česky, 120,- 

čt 28. 12. v 17:00

FERDINAND 3D
99 min., dab., 150,-/130,- (děti)

čt 28. 12. v 19:30

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 3D      
150 min., dab., 140,-

pá 29. 12. v 19:30

ZTRACEN V DŽUNGLI                                                           
95 min., tit., 120,-

V hlavní roli trosečníka v neprobádané jihoamerické 

džungli exceluje Daniel Radcliff e (Harry Potter, Švýca-

rák). Mladý muž chce uniknout ruchu západního stylu 

života a touží po dobrodružství. Po nehodě na řece se 

ale naivní výlet zvrhne v boj o holý život. Strhující fi lm 

je inspirován skutečnými událostmi. 

so 30. 12. v 17:00

PŘÁNÍ K MÁNÍ 
90 min., česky 130,- / 110,- (děti)

ne 31. 12. v 16:00

SILVESTROVSKÝ ŠPEKÁČEK
AKCE V LETNÍM KINĚ                                                                 
Tradiční promítání pásma večerníčků a krátkých po-

hádek spojené s opékáním špekáčků. Na místě bude 

možné zakoupit špekáček, chleba, čaj i svařák. Startu-

jeme v 16:00, v 16:30 – 17:30 pásmo pohádek a na zá-

věr odpálíme malý ohňostroj! Snad nás letos nezradí 

zvuk

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN V  KINĚ SVRATKA:

ppro děti: Coco
životopisné drama: Nejtemnější hodina
komedie/sci-fi : Zmenšování
thriller: Cizinec ve vlaku
česká komedie: Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
historický: Akta Pentagon: Skrytá válka
český rodinný: Dukátová skála
a další…

+ 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)

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  

http://facebook.com/kinosvratka
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