
Šmoulové 2 
So. 2. 11. 14:30
105 min., 2D, dab., 80,-

Druhé dobrodružství vašich modrých kamarádů. Zlý čaroděj Gargamel vytvoří stvoření podobná Šmoulům, 
takzvané Neplechy. Doufá, že s jejich pomocí získá kouzelnou šmoulí esenci. 

akce: Halloween 
So. 2. 11. v Muzeu
30,- cesta mezi strašidly / 60,- film Halloween

Přijďte se bát do Muzea města Tišnova! Odpoledne se zde malým i velkým zjeví strašidla. Ve sklepení poběží 
pásmo animovaných horrorů a s příchodem večera začne v sále muzea snímek pro dospělé Halloween (Rob 
Zombie 2007, 107min.). Sledujte přesné časy a bližší info na webu mekstisnov.cz

Ptačí úlet 
Ne. 3. 11. 14:30 
85 min., 3D, dab., 130,- 

Animované dobrodružství dvou krocanů, kteří vymyslí ambiciózní plán. Jejich misí je zachránit sebe a další 
svého druhu od jistého konce na pekáči. Musí se proto vrátit až do doby Divokého západu, kdy začali být 
pojídáni… Příběh je plný akce, humoru a krocaní odvahy změnit dějiny. 

Rivalové 
Ne. 3. 11. 17:00 
123 min., tit. , 110,-

Atraktivní sportovní drama z prostředí závodů Formule 1. Kdo z dvou odvěkých rivalů vyhraje? Disciplinovaný 
Niki Lauda nebo playboy James Hunt? Podle skutečných událostí natočil renomovaný režisér Ron Howard.

Diana 
Út. 5. 11. 19:30 
108 min., tit. , 100,- 

Příběh poslední lásky nejslavnější princezny, přezdívané “královna srdcí“. V hlavní roli Naomi Watts.

Zmizení 
St. 6. 11. 19:30
146 min., tit., 100,- 

Od dob filmu Sedm jeden z mála thrillerů, který se s ním může rovnat. Má hustou těžkou atmosféru, vynikající 
herce (Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal) a napínavý příběh. Vypráví o pátrání po dvou zmizelých děvčatech. Rodiče 
jsou bezmocní, čekají. Strach se mísí se vztekem, otci dochází trpělivost a bere spravedlnost do vlastních rukou…

Lásky čas 
Čt. 7. 11. 19:30 
123 min., tit., 120,- 

Chybí vám kvalitní romantická komedie, která rozesměje i rozpláče? Konečně k nám jedna dorazila, a to od tvůrců 
kultovní Lásky nebeské. Tim je nesmělý mladík, který má starostlivou matku, potrhlou sestru, úžasného otce (Bill 
Nighy) a žádnou holku. A má také jeden dar: vracet se do minulých událostí, které sám prožil. Rozhodne se využít 
téhle dovednosti k tomu, aby získal přízeň Mary. Vrací se do situací s ní, které jako nápadník zbabral.. .

U konce světa 
Pá. 8.11. 19:30
109 min., tit. , 100,- 

Akční sc-fi komedie od tvůrců Jednotky příliš rychlého nasazení. Tahle putyka, stojící v ospalém městečku Newton 
Haven, je zajímavá snad jen tím, že má být cílem velmi odvážného pivního maratónu pětice kamarádů. Ti se ho 
pokusili “doběhnout” už před lety, ale tehdy na ně bylo tempo 12 piv – 12 hospod – 1 noc příliš zběsilé. Nyní se 
sešli znovu, aby si sen z mládí konečně splnili. Nečekají ale, že budou bojovat o holý krk . V hlavní roli Simon Pegg.

Ptačí úlet 
So. 9. 11. 14:30 
85 min., 3D, dab., 130,- 

Animované dobrodružství dvou krocanů, kteří vymyslí ambiciózní plán. Jejich misí je zachránit sebe a další 
svého druhu od jistého konce na pekáči. Musí se proto vrátit až do doby Divokého západu, kdy začali být 
pojídáni… Příběh je plný akce, humoru a krocaní odvahy změnit dějiny. 

Snow film fest 
So. 9.11. 17:00 – 21:00

Sníh, led, adrenalin! Extrémní lyžování, zimní lezení, snowkiting, skialpinismus a další zimní šílenosti!

Já padouch 2 
Ne. 10. 11. 14:30 
98min., 2D, dab., 80,- 

Veleúspěšná animovaná komedie pro malé i velké podruhé ve Svratce. Z padoucha Gru se stal špion mocné 
Antipadoušské ligy. Neboť kdo se může lépe vcítit do myšlení padoucha než padouch bývalý? 

Donšajni 
Ne. 10. 11. 17:00 
102 min., český, 100,-

Operní soubor na malém městě se rozhodne uvést Mozartova Dona Giovanniho. Prostopášná komedie J. 
Menzela o tom, že v každém muži dříme sukničkář . V hl. rolích J. Hartl, L. Šafránková, M.Huba, I. Chýlková ad. 

Metallica: Through the Never 
Po. 11. 11. 19:30 
92 min., 3D, 150,- 

Mladík Trip musí splnit nebezpečnou misi na neobvyklém místě: ve vyprodané aréně při koncertu Metallicy. Film v sobě 
spojuje příběh a velkolepé živé záběry z koncertu jedné z nejvlivnějších rockových kapel v historii.

Rivalové 
St. 13. 11. 19:30 
123 min., 2D, tit., 110,-

Atraktivní sportovní drama z prostředí závodů Formule 1. Kdo z dvou odvěkých rivalů vyhraje? Disciplinovaný 
Niki Lauda nebo playboy James Hunt? Podle skutečných událostí natočil renomovaný režisér Ron Howard.

Příběh kmotra 
Čt. 14.11. 19:30 
99 min., český, 100,- 

Krimi na motivy bestselleru Jaroslava Kmenty o životě podnikatele Františka Mrázka. Policista Cajthaml (L. Vaculík) 
je celý život na stopě Kmotrovi (O. Vetchý). Sleduje jeho láskyplnou péči o rodinu, jeho starost o její zajištění a jeho 
postupnou cestu k moci. Film o propojení businessu a politiky režiséra Petra Nikolaeva ( Lidice).

Čtyřlístek ve službách krále 
Ne. 17. 11. 14:30 
90 min., český, 80,-

Český animovaný film pro děti podle stejnojmenného komiksového seriálu.

Lásky čas 
Ne. 17. 11. 17:00 
123 min., tit., 120,- 

Chybí vám kvalitní romantická komedie, která rozesměje i rozpláče? Konečně k nám jedna dorazila, a to od tvůrců 
kultovní Lásky nebeské. Tim je nesmělý mladík, který má starostlivou matku, potrhlou sestru, úžasného otce (Bill 
Nighy) a žádnou holku. A má také jeden dar: vracet se do minulých událostí, které sám prožil. Rozhodne se využít 
téhle dovednosti k tomu, aby získal přízeň Mary. Vrací se do situací s ní, které jako nápadník zbabral.. .

Gravitace 
Po. 18.11. 19:30 
92 min., 3D tit. , 100,- 

Sci-fi událost roku s Georgem Clooney a Sandrou Bullock v hlavních rolích. Kosmická loď je zničená. Lékařka 
Stone a veterán Kowalsky se octnou ve skafandrech uprostřed vzduchoprázdna. Kyslíku ubývá, Země mizí z 
dohledu… Paradoxně jediným způsobem návratu je pokračovat v cestě do hlubokého ticha.

Tanec mezi střepinami 
Út. 19.11. 19:30 
78min., slovenský, 95,- / 80,- (FK) 

Obrazově úchvatné zachycení slovenských lidových písní a tanců v působivých kulisách krásné slovenské 
přírody. To vše se prolíná s příběhem o smyslu lidského bytí. Povinnost pro milovníky impresí, přírody 
a folklóru.+úvod

Příběh kmotra 
St. 20.11. 19:30 
99 min., český, 100,- 

Krimi na motivy bestselleru Jaroslava Kmenty o životě podnikatele Františka Mrázka. Policista Cajthaml (L. 
Vaculík) je celý život na stopě Kmotrovi (O. Vetchý). Sleduje jeho láskyplnou péči o rodinu, jeho starost o její 
zajištění a jeho postupnou cestu k moci. Film o propojení businessu a politiky režiséra Petra Nikolaeva ( Lidice).

Hunger games: Vražedná pomsta 
Čt. 21.11. 19:30
146 min., 2D tit. , 110,-

Katniss dosáhla vítězství v Hladových hrách aktem vzdoru proti všemocnému Kapitolu a jeho krutým 
pravidlům. Nyní očekává pomstu mocných. Obyvatelé země Panem se však také postavili k odporu, a v krajích 
se formuje odboj. 

Thor: Temný svět 
Pá 22.11. 19:30 
111 min., 3D dab., 155,- / 135,- (od 12 let)

Tvůrce Hry o trůny Alan Taylor převedl na plátno velkolepý marvelovský komiks navazující na události 
v Avengers. Thor se musí vzdát všeho včetně lásky, aby zachránil lidstvo. V hlavních rolích Chris Hemsworth a 
Natalie Portman.

Šmoulové 2  
Ne. 24.11. 14:30 
105 min., 2D, dab., 80,-

Dobrodružství vašich modrých kamarádů. Zlý čaroděj Gargamel vytvoří stvoření podobná Šmoulům, takzvané 
Neplechy. Doufá, že s jejich pomocí získá kouzelnou šmoulí esenci. 

Avatar 
Ne. 24.11. 17:00 
164 min., 3D , 90,- 

Nejúspěšnější film všech dob na plátně Svratky! 

Donšajni 
Po. 25. 11. 18:00 
102 min., český, 100,- / senioři 60,-

 Operní soubor na malém městě se rozhodne uvést Mozartova Dona Giovanniho. Prostopášná komedie J. 
Menzela o tom, že v každém muži dříme sukničkář . V hl. rolích J. Hartl, L. Šafránková, M. Huba, I. Chýlková ad. 

Thor: Temný svět 
St. 27.11. 19:30 
111 min., 3D dab., 155,- / 135,- (od 12 let)

Tvůrce Hry o trůny Alan Taylor převedl na plátno velkolepý marvelovský komiks navazující na události 
v Avengers. Thor se musí vzdát všeho včetně lásky, aby zachránil lidstvo. V hlavních rolích Chris Hemsworth a 
Natalie Portman.

Zahraj to znovu, Same 
Čt. 28.11. 19:30 
85min., tit., 90,- / 70,- (FK) 

V rámci volného cyklu Nebuď dnešní uvádí Svratka kultovní filmy, které nestárnou. Přijďte se přesvědčit, že je 
to pravda, na skvělého Woodyho Allena, který se snaží dobýt zpět ztracenou přítelkyni! + úvod

Já padouch 2 
Ne. 30. 11. 14:30 
98 min., 2D, dab., 80,- 

Veleúspěšná animovaná komedie pro malé i velké podruhé ve Svratce. Z padoucha Gru se stal špion mocné 
Antipadoušské ligy. Neboť kdo se může lépe vcítit do myšlení padoucha než padouch bývalý? 

Na prosinec připravujeme Kapitána Philipse, Evangelium sv. Matouše, 
Ledové království i český film Ježíšek 
+ Události měsíce: Půlnoční premiéra : Hobit: Šmakova dračí spoušť 
Vánoční představení

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY KINA SVRATKA
Pokladna otevřena vždy hodinu před každým představením. On line rezervace a prodej vstupenek na předsta-
vení na  http://vstupenky.mekstisnov.cz. Platnost internetové rezervace je 14 dní a rezervace vyprší 15 minut 
před začátkem představení. Program kina a veškeré informace týkající se kina naleznete na www.mekstisnov.
cz nebo na Facebooku. Kapacita sálu: 253 míst. Kino Svratka, Brněnská 152, Tišnov, 666 01, kino@kulturatisnov.cz, 
tel. 549 410046 Ceny vstupenek určuje distributor, nikoliv kino Svratka. Změna programu vyhrazena. Sleduj-
te prosím www stránky kina Svratka pro další informace.

Brněnská 152, Tišnov
rezervace vstupenek http://vstupenky.mekstisnov.cz LiSToPAD 2013
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