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Pátek  2. srpen v 19:30 Pacific Rim – Útok na Zemi    3D   
132 min. 

Dabing 
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč 

Z moře se vynoří obrovské příšery Kaiju a pustí se do války s lidstvem, která si vyžádá milióny životů a 

lidstvo na roky zatíží. Pro boj s Kaiju byla vyvinuta speciální zbraň: masivní roboti zvaní Jaegers, kteří 

jsou simultánně ovládáni dvěma piloty, jejichž mozky jsou propojeny neurálním mostem. Jenže i tihle 

roboti se tváří v tvář nezničitelným Kaiju zdají být téměř bezmocní. Na pokraji porážky nakonec síly 

bránící lidstvo nemají jinou možnost než obrátit svoji naději směrem ke dvěma nečekaným hrdinům… 

Sobota  3. srpen v 19:30  R.I.P.D.-URNA: Útvar Rozhodně Neživých Agentů 3D 
96 min. 

Dabing 

Vstupné: 140 Kč 

Nick Walker (Ryan Reynolds) byl elitním detektivem, jenže pak to schytal během jedné akce a v odchodu 

na věčnost mu nezabránila ani neprůstřelná vesta. Místo paní Zubaté na něj ale čeká mimořádně strohá 

policejní důstojnice (Mary-Louise Parker), která mu jako bývalému skvělému poldovi nabídne práci u 

URNA, Útvaru rozhodně neživých agentů. V jejích řadách se vrátí na Zemi a bude ji čistit od neřádů, 

kteří už dávno patří na onen svět, ale zuby nehty se definitivě brání. 

Neděle  4. srpen v 21:00 Méďa      LETNÍ KINO 
106 min. 
Dabing 

Vstupné: 80 Kč 

John (Mark Wahlberg) byl jako malý velmi opuštěný, i proto pronesl to pošetilé přání, aby jeho plyšový 

vánoční dárek začal mluvit. Stal se zázrak a mluvící medvěd se stal mediální hvězdou a miláčkem davů. 

Jak roky ubíhaly, chlupatému Tedovi zůstal jediný fanoušek – John. Ti dva si náramně notují v pohledu 

na život (maximální pohoda), na holky (divošky mají přednost), na práci (jen když není zbytí) a John i 

díky tomu velkoryse přehlíží, že okolí se na jeho soužití s méďou dívá čím dál rozpačitěji. 

Středa  7. srpen v 19:30 V zajetí démonů  HOROROVÁ STŘEDA 
112 min. 
Titulky 

Vstupné: 100 Kč 

http://www.mekstisnov.cz/
http://www.csfd.cz/film/294303-r-i-p-d-urna-utvar-rozhodne-nezivych-agentu/


Hrůzostrašný případ z domu v Amityville nebyl první – ještě dříve došlo k záhadným děsivým událostem 

v Harrisville. Film „V zajetí démonů", natočený podle skutečných událostí, vypráví hrůzný příběh 

světově proslulých vyšetřovatelů paranormálních jevů Eda a Lorraine Warrenových, kteří byli pozváni na 

odlehlou farmu, aby pomohli rodině terorizované temnými silami. V nejhrůzostrašnějším případu svého 

života jsou Warrenovi nuceni utkat se s mocnou démonickou bytostí. 

Čtvrtek  8. srpen v 19:30 Všichni dobří rodáci  FILMOVÝ KLUB 
115 min. 

Vstupné:  80 Kč / 60 Kč 

Obnovená premiéra digitálně zrestaurované legendy 

Téměř už legendární film režiséra Vojtěcha Jasného začíná v jedné malebné moravské vesnici v květnu 

1945. Lidé tady prožívají nejkrásnější dny svého života, večer se všichni scházejí v hospodě U Vola při 

vínku a muzice, kde hlavní prim vede bezstarostný piják Zášínek. Přichází však únor 1948. Vesnice se 

rozděluje na dva nesmiřitelné tábory. Poklidné časy rodáků končí... 

Pátek  9. srpen v 21:00  Žiletky     LETNÍ KINO 

108 min. 

Vstupné:  80 Kč 

Vzpomínka na Filipa Topola – unikátní příležitost shlédnout film Žiletky v kině 

Jako vzpomínku na jeden z posledních koncertů Psích vojáků, jenž se uskutečnil na jaře v Tišnově a 

hlavně jako rozloučení s nedávno zesnulým básníkem a duší Psí vojáků – kapely, která ovlivnila a 

zanechala nesmazatelné stopy v nejednom z nás, uvádíme film Žiletky, kde Filip Topol ztvárnil hlavní 

roli. 

Přijďte se rozloučit a užít si unikátní možnost vidět Žiletky pod hvězdami v letním kině… 

Sobota  10. srpen v 19:30 Revival     
116 min. 

Vstupné:  100 Kč 

Opakování nového filmu režisérky Alice Nellis 

„Ještě jednou si pořádně . . ." Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se ale v roce 

1972 rozpadli a každý ze čtyř bývalých muzikantů se s údělem rockera ve výslužbě vyrovnal po svém. 

Každý z nich má teď za sebou svůj život a svůj vlastní příběh. A taky jejich pohnutky k oživení kapely 

Smoke jsou různé - peníze, touha po ztracené slávě, touha pomoci kamarádovi, anebo se ještě jednou 

pořádně odvázat.  

 

Neděle  11. srpen v 20:30 Croodsovi     LETNÍ KINO  

90 min.   

Dabing                    

Vstupné: 90 Kč / 70 Kč 

Pozor!! Změna času promítání letního kina 

Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje 

Croodsovi. Taťka Grug miluje a chrání svou rodinu. Řídí se svéráznou filozofií pro přežití „Strach je 

dobrý, změna špatná“, a drží se jí až do chvíle, kdy dojde k zničení jejich rodinné jeskyně, kde doposud 

spokojeně bydleli. Grug je nakonec nucen uznat, že lepší než zde jen přežívat, je začít znovu opravdu žít 



někde jinde. A tak Croodsovi podniknou cestu do neznáma, ohromující výlet do krajiny plné 

nejrůznějších, neuvěřitelných a a někdy i pěkně nebezpečných stvoření…. 

Středa   14. srpen v 19:30  Lovelace: Pravdivá zpověď královny porna  
92 min 

Titulky             
Vstupné: 90 Kč                     

Biografický příběh zaznamenává zrod první pornohvězdy – neznámé Lindy Lovelace, která mimochodem 

za účinkování v tomto filmu inkasovala směšných 1 250 dolarů. Naivní děvče, vychované ve věřící 

rodině, se nechá úplně uhranout charismatickým Chuckem Traynerem, který se po objevení jejího 

„neskutečného talentu na orální sex" stane jejím manželem, manažerem i pasákem... 

 

Čtvrtek 15. srpen v 19:30 Liberace!    

118 min. 

Titulky 

Vstupné: 100 Kč  

Životopisný film o slavném pianistovi a baviči Valentinovi Liberacem začíná létem roku 1977, kdy do 

jeho bouřlivého života v Las Vegas vstoupí mladičký, teprve šestnáctiletý, naivní Scott Thorston, který je 

najat coby Liberaceho osobní řidič. Scott je okouzlen Liberaceho pompézním světem, opulentní vilou i 

jeho extravagantním stylem a záhy spolu prožijí tajnou milostnou aféru, která se rozvine ve vážný vztah.  

Pátek   16. srpen v 19:30  Futurologický kongres   

122 min. 

Titulky 

Vstupné:  80 Kč 

Robin Wrightová hraje samu sebe, herečku, jejíž kariéra je krátce za vrcholem a která od studia 

Miramount dostává poslední šanci – tou je prodat vlastní pocity, vzpomínky a gesta, zkrátka digitálně 

vytvořit její alter ego. Nejnovější snímek osobitého režiséra Ariho Folmana (Valčík s Bašírem) zve 

diváka na vizuálně omračující jízdu, ve které se ztrácí hranice mezi fantazií, realitou a snem. 

Sobota  17. srpen v 20:30  Černá labuť    LETNÍ KINO 

104 min. 

Titulky 

Vstupné: 80 Kč 

V psychologickém thrilleru Černá labuť, zasazeném do prostředí newyorské baletní scény, zavádí 

vizionářský režisér Darren Aronofsky diváky na fascinující a mrazivou cestu do nitra mladé baleríny, 

která se kvůli své vytoužené roli v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou. Snímek sleduje příběh Niny 

(Natalie Portman), baleríny newyorského baletu, jejíž život je, podobně jako život všech v této profesi, 

plně pohlcen tancem… 

Neděle  18. srpen v 17:00 Já, padouch 2      
98 min. 

Dabing 

Vstupné: 100 Kč  

Opakování úspěšné rodinné animované komedie 



Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný? Když vypráví pohádky na dobrou noc? Když se bojí o 

nevinnost své nejstarší dcery? Když už nechce vůbec nic ukrást? Gru naštěstí neskončí jako obyčejný 

civil, protože v jeho nitru se stále ukrývají schopnosti, které by leckdo rád využil. Jako například šéf 

mocné Antipadoušské ligy, Silas Velezadek (To příjmení nekomentujte, nemá to rád). Silas sice 

padouchy všeho druhu hluboce opovrhuje, ale kdo se může do myšlení zlosyna vcítit líp než zlosyn 

bývalý?  

Neděle  18. srpen v 19:30 Percy Jackson: Moře nestvůr   3D 

98 min. 

Dabing 

Vstupné: 150 Kč  

Být bohem na Olympu není příliš jednoduché, už jen proto, že jsou tam těchto mocných božských postav 

plné mraky a ne vždy se mezi sebou přátelí. Být člověkem mezi lidmi má také svá úskalí. Ale být 

polobohem, to už je pořádný průšvih. Znamená to hledat si své místo jak na zemi, tak i na nebesích. 

Snímek Percy Jackson: Moře nestvůr natočil režisér Thor Freudenthal podle druhého dílu knižní série 

Ricka Riordana, který v ní propojil řeckou mytologii se strastmi současného dětství a dospívání. 

Středa  21. srpen v 20:30 Dávám tomu rok     LETNÍ KINO 

98 min. 

Titulky 

Vstupné: 80 Kč  

Není to ještě ani rok, co měli svatbu jako z pohádky - a už se objevili první problémy. Přitom se zdálo, že 

jsou spolu Nat (Rose Byrne) a Josh (Rafe Spall), navzdory naprosto rozdílným povahám, skutečně 

šťastní. Rodina a přátelé si ale nikdy nemysleli, že jim to vydrží dlouho, a s blížícím se výročím svatby se 

zdá, že měli pravdu… 

Čtvrtek 22. srpen v 19:30 Jasmíniny slzy    

98 min. 

Titulky 

Vstupné: 90 Kč  

Jasmine (Cate Blanchett) je elegantní, okouzlující a zhýčkaná dáma, která má vše, nač si vzpomene. Její 

zdánlivě idylické manželství s bohatým podnikatelem Halem (Alec Baldwin) i bezstarostný život se 

v jediný okamžik rozpadnou na kousky. Jasmine se stěhuje ke své sestře Ginger, která má skromný byt 

v San Francisku. Jenže útěk z pohádkového stereotypu není tak jednoduchý. Komediální drama (režie 

Woody Allen) Jasmíniny slzy vypráví o důsledcích, které mohou nastat, když lidé zavírají oči před 

realitou a pravdou, kterou nechtějí vidět. 

Pátek  23. srpen v 17:00 Šmoulové 2       3D 

Sobota  24. srpen v 17:00 

Pátek  30. srpen v 17:00 

Pátek  30. srpen v 19:30 

105 min. 

Dabing  

Vstupné: 165 Kč / 140 Kč (23. a 24. srpen), 155 Kč / 135 Kč (30. srpen) 

V pokračování rodinné komedie Šmoulové vytvoří zlý čaroděj Gargamel pár nezbedných stvoření 

podobných Šmoulům tzv. Neplechy a doufá, že s jejich pomocí získá všemocnou kouzelnou šmoulí 

esenci. Jenže brzy zjistí, že jen skutečný Šmoula mu může dát, co potřebuje, a že jen Šmoulinka zná tajné 

kouzlo, kterým se Neplechové promění ve skutečné Šmouly. A tak se Gargamel rozhodne unést 

Šmoulinku do Paříže, kde si získal obdiv široké veřejnosti jako nejmocnější čaroděj světa. Nejvyšší čas, 



aby se do našeho světa vrátili Taťka Šmoula, Nešika, Mrzout a Fešák, aby se sešli se svými člověčími 

přáteli Patrikem a Grace Winslowými, a hlavně aby zachránili Šmoulinku! 

Neděle  25. srpen v 17:00 Šmoulové 2       2D 
Neděle  25. srpen v 19:30 

105 min. 

Dabing  

Vstupné: 130 Kč / 105 Kč  

Tato projekce je v 2D formátu 

Pátek  23. srpen v 19:30 Kick Ass 2        

Sobota  24. srpen v 19:30 

113 min. 

Titulky 

Vstupné: 110 Kč 

Na konci prvního dílu filmu Dave alias Kick-Ass a Mindy alias Hit-Girl pověsili svou superhrdinskou 

identitu na hřebík a snaží se žít normální životy jako typičtí teenageři. Dave ovšem nepočítal s tím, že 

svým bizarním nápadem inspiroval další řadu lidí, kteří na sebe rovněž navlékli superhrdinský ohoz a 

vydali se do ulic prosazovat dobro. 

Úterý  27. srpen v 20:30 Lore     LETNÍ KINO 

108 min. 

Titulky 

Vstupné: 70 Kč  

Poté, co byli Lořini nacističtí rodiče uvězněni americkými a sovětskými vojsky a ona byla ponechána 

svému osudu, přebírá dívka zodpovědnost za své čtyři mladší sourozence a vede je z Bavorska přes 

zničenou zemi na sever do bezpečí babiččina domu vzdáleného asi 900 km. Na své pouti děti musejí 

překonávat mnohé těžkosti, které s sebou přinášejí nelehké poválečné podmínky. Lore začíná chápat 

realitu – hrůzu Hitlerovy války i důsledky jednání svých nacistických rodičů, kteří znali a schvalovali 

zvěrstva holocaustu. 

Středa  28. srpen v 19:30 jOBS    

122 min. 

Titulky 

Vstupné: 100 Kč  

Z garáže rodičů až na piedestal jednoho z nejúspěšnějších lidí světa. Od mladého studenta až po jednoho 

z nejvlivnějších lidí 20. století. Film jOBS ukazuje vizionářské začátky firmy Apple a mapuje všechny 

další zásadní okamžiky života Steva Jobse, iKony naší doby. V titulní roli Ashton Kutcher. 

Čtvrtek 29. srpen v 19:30 Hon     FILMOVÝ KLUB 

115 min. 

Titulky 

Vstupné: 80 Kč / 60 Kč 

Čtyřicetiletý Lucas se nedávno rozvedl a začíná žít nový život. Má přátele, novou práci, přítelkyni a 

pohodový vztah s dospívajícím synem. Tuto porozvodovou idylu záhy naruší jedna nahodilá lež, která se 

rychle začíná šířit v komunitě jeho přátel. Obavy a nedůvěra se vymknou kontrole a vesnice propadne 

podivné hysterii. Lukas musí uhájit svou čest a později v kolektivní štvanici i holý život… 



 

Sobota  31. srpen v 20:30  S čerty nejsou žerty  LETNÍ KINO 

91 min. 

Titulky 

Vstupné: 50 Kč / 40 Kč 

Rozloučení s prázdninami v letním kině s pohádkou S čerty nejsou žerty 

Přijďte se rozloučit s prázdninami do letního kina s legendární pohádkou S čerty nejsou žerty. Není 

jednoduché dostat do pekla pravou hříšnici! Pohádková komedie o jednom pekelném omylu, dvou 

kamarádech a třech potrestaných hříšnících… 

  

 

 

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY KINA SVRATKA A LETNÍHO 

KINA 

Pokladna otevřena vždy hodinu před každým představením. On line rezervace a prodej vstupenek  

na představení v kině Svratka 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 

Letní kino Tišnov, Hornická 1725, Tišnov, tel. 549410046. Prodej vstupenek pouze na pokladně letního 

kina. 

Ceny vstupenek určuje distributor, nikoliv kino Svratka. Změna programu vyhrazena. Sledujte 

prosím www stránky kina Svratka pro další informace. 

http://vstupenky.mekstisnov.cz/
http://www.mekstisnov.cz/
mailto:kino@kulturatisnov.cz

