
ne 1. 4. v 17:00;                    90 min., dab., 130,- / 110,- (děti) 
Animovaná komediální detektivka plná trpaslíků. S výborným českým dabingem: David Novotný, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, 
Tomáš Matonoha, Pavel Liška. 

ne 1. 4. v 19:30;                  90 min., česky, 120,- 
Nový český film Jiřího Vejdělka (Ženy v pokušení, Muži v naději). Hrají: Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Vilma Cibulková, Eva 
Holubová, Hana Maciuchová, Emília Vášáryová... 

st 4. 4. v 19:30;                    94 min., tit., 100,- / 80,- (FK) 
Neobyčejný příběh o obyčejném dospívání holky, která zoufale hledá to, co všichni – kluka a smysl života. Dojemná komedie, která získala 
mj. dva Zlaté glóby a byla osvěžujícím kandidátem na Oscary, připomíná nezávislé filmy jako Juno nebo Malá Miss Sunshine. 

čt 5. 4. v 19:30;                      106 min., tit., 120,- (12+) 
Satirická černá komedie o tom, co se dělo nebo mohlo dít po smrti Stalina, ve které se objeví například Steve Buscemi nebo Michael Palin 
(Monty Python). Nikdo si není jist svým životem, jedni kují pikle proti druhým a do toho společně organizují okázalý diktátorův pohřeb. 
Film od jednoho z nejuznávanějších tvůrců na poli soudobého britského televizního humoru Armanda Iannucci. 

pá 6. 4. v 19:30;                    140 min., tit., 120,- (12+) 
Film legendárního režiséra Stevena Spielberga je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli 
spásu v OASIS, rozsáhlém světě virtuální reality… 

so 7. 4. v 17:00;                      120,-/100,- (FK) 
Další ročník přehlídky nejlepších filmů s cestovatelskou a outdoorovou tématikou. Zažijte filmy plné adrenalinu, krásné přírody, expedic a 
inspirace. Těšit se můžete na 6 filmů: Oči boha, Teória šťastia, DugOut, Oddaný, Nefritové vody, Back to Height 

ne 8. 4. v 17:00;                    81 min., česky, 120,- / 100,- (děti) 
První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem 

nás zcela zblízka. Vypráví Kryštof Hádek 

ne 8. 4. v 19:30;                     110 min. tit., 120,- (15+)  

V této bláznivé komedii se vše tak trochu točí kolem marihuany a zdánlivě nevinného výletu do Mexika. Narkobaroni, mezinárodní 
žoldáci, úřad pro boj s narkotiky a Charlize Theron… 

čt 12. 4. v 19:30;                     120 min., dab., 130,- (12+) 
Návrat Zekiho Müllera (Elyas M'Barek) jako učitele-samouka, zastánce drsných a nezvyklých edukačních metod. Komedie. 

pá 13. 4. v 19:30;                      90 min., česky, 120,- (12+)    
Pepa (Michal Suchánek) od útlého věku čeká na to, až začne ten opravdový a šťastný život. Ve školce nebyl oblíbený, ve škole s ním nikdo 
nekamarádil. Na gymnáziu patřil mezi outsidery. Podaří se mu teď vzít život do svých rukou? Česká komedie. Hrají: Petra Špalková, 
Jakub Kohák, Filip Blažek, Alice Bendová

O NESB�: DOKTOR PROKTOR A VANA ÈASU
so 14. 4. v 17:00;                      95 min., dab., 130,- / 110,-  (děti) 
Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby znovu našel svou dávnou lásku, Julietu Margarínovou. Pokračování rodinné komedie podle 
předlohy slavného norského spisovatele. 

so 14. 4. v 19:30;                 107 min., tit., 150,- / 130,- (děti) 



Mezi primatologem Davisem Okoyem (Dwayne Johnson) a výjimečně inteligentním gorilím samcem Georgem, o kterého se Davis stará, 
vzniklo pouto. Nezdařený genetický experiment však změní mírného lidoopa v obrovské zuřící monstrum. A jako by to nestačilo, brzy se 
objeví další podobně zmutována zvířata… 

ne 15. 4. v 19:30;                  90 min., česky, 120,- 

út 17. 4. v 18:00;                   92 min., česky, 100,- / 60,- (senioři) 
Česka komedie Milana Cieslara (Špindl). Hrají: Lenka Vlasáková, Vilma Cibulková, Saša Rašilov, Jiří Lábus, Filip Blažek, Pavel Kříž 

st 18. 4. v 19:30;                      106 min., tit., 120,- (12+) 

čt 19. 4. v 19:00 
1.-9. řada 140,-/10.-22. řada 120,- Předprodej TIC (nám. Míru 120) 
O Karlu IV. toho už bylo řečeno, napsáno a sehráno hodně, ale Karasovo divadlo zvolilo trochu neobvyklý způsob - představí divákům 
našeho nejslavnějšího panovníka očima jeho čtyř manželek. Každá měla své přednosti (a jistě i chyby) a svůj vyměřený čas, někdy delší, 
někdy opravdu krátký, ale Karel IV. je miloval nebo přinejmenším ctil všechny. To jen ony, manželky, si ještě v nebi stále kladou otázku, 
kterou vlastně měl rád nejvíce… 

pá 20. 4. v 19:30;                 100 min., česky, 120,- 
Očekávaný romantický thriller Ondřeje Havelky podle oceňované knižní předlohy Miloše Urbana. Hastrman alias baron de Caus se vrací z 
cest, aby obnovil rybníky na svém panství. Středem jeho zájmu se stává nespoutaná rychtářova dcera Katynka. Čím více se jí přibližuje, tím 
více v něm rostou pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí. 

so 21. 4. v 17:00;                 107 min., tit., 150,- / 130,- (děti) 

so 21. 4. v 19:30;                 90 min., česky, 120,- (12+)    

ne 22. 4. v 17:00;                 109 min., dab., 130,- / 110,- (děti) 
Dobrodružný rodinný fantasy film od studia Disney. Meg Murryová je typická středoškolačka a dcera zmizelého světoznámého fyzika. 
Spolu se třemi nebeskými bytostmi, které přicestovaly na Zemi, aby pana Murreyho našli, se vydává na dobrodružnou cestu za jeho 
nalezením. 

ne 22. 4. v 19:30;                103 min., tit. 120,-  (12+) 
Vadí nevadí je poměrně nevinná hra, při které hráči, když na ně přijde řada, volí, zda odpoví na nějakou choulostivou otázku nebo splní 
nepříjemný úkol. „Nevinná“ přestává platit ve chvíli, kdy v případě lži nebo nesplněného úkolu zemřete.Thriller/horor 

út 24. 4. v 19:30;                   120 min., dab., 130,- (12+) 

st 25. 4. v 19:30;                  90 min., česky, 120,- 

čt 26. 4. v 19:30;                  dab., 150,- 
Snímek završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem studia Marvel a přináší na stříbrná plátna nejultimátnější válku všech 
dob. Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než jeho bleskový útok 

zničí celý vesmír jednou provždy. 

so 28. 4. v 17:00;                   81 min., česky, 120,- / 100,- (děti) 

so 28. 4. v 19:30;                  česky, 120,- 
Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích přitahuje samé blbce. Naopak její sestra 
Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. Nová česká romantická komedie. Hrají: Anna Polívková, Jakub Gottwald, Ester 
Geislerová, Eva Holubová, Bohumil Klepl… 

ne 29. 4. v 17:00;                  88 min., dab., 130,- / 110,- (děti) 
Zábavný husí rodinný animák od scénáristy hitu Divoké vlny. 

ne 29. 4. v 19:30;                 100 min., česky, 120,- 



po 30. 4. v 19:30;                  tit., 150,- 

st 2. 5. v 19:30;                   113 min., tit., 100,- / 80,- (FK) 
Netradiční roadmovie po stopách válečné minulosti uvedená nedávno na Berlinale je příjemným překvapením. Jessica Kiang (Variety): 
„...jemnost a elegantní zručnost filmu, zdrženlivost Šulíkova osobitého scénáře a vynikající chemie mezi dvěma hlavními herci, Peterem 
Simonischkem (Toni Erdmann) a Jiřím Menzelem (režisér filmu Ostře sledované vlaky), dávají filmu Tlumočník úctyhodný význam a váhu, 
která nenápadně, ale silně pohne s divákem. " 

čt 3. 5. v 19:30;                   česky, 120,- 

pá 4. 5. v 19:30;                  dab., 130,- 

so 5. 5. v 17:00;                    95 min., dab., 120,- / 100,- (děti)  
Parádní animák pro děti s roztomilými králíky. 

so 5. 5. v 19:30;                  90 min., česky, 120,- 

ne 6. 5. v 19:30;                  95 min., tit., 120,- (12+) 

Psychologický thriller/horor. Hrají: Emily Blunt, John Krasinski… 

 

 

NA KVĚTEN PŘIPRAVUJEME:     

 

sci-fi: Solo: Star Wars Story 

komedie: Jak napálit banku 

pro děti: Jim knoflík, Lukáš a lokomotiva EMA 

animák pro dospělé: Psí ostrov 

romantický: Půlnoční láska 

a další… 

 

+ úspěšné reprízy; ad. 

 
 
 
VSTUPENKY DO KINA SVRATKA: 

 
přímý prodej (možná platba kartou) 
 

Pokladna otevírá 60min. před filmem a zavírá 15 min. po jeho začátku.  
Turistické a informační centrum (NOVĚ: nám. Míru 120) :  
                                             po-pá  8:00 – 17:00 (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: 
 http://facebook.com/kinosvratka 

 


