
čt 1. 2. v 19:30;                90 min., česky, 120,- (12+) 
Fiktivní lobbista Tonda Blaník z populárního seriálu Kancelář Blaník se dočkal celovečerního filmu.  Máslo a lithium do každé rodiny! Režie: 
Marek Najbrt (Protektor, Polski film…) 

pá 2. 2. v 17:00;                 109 min., dab, 130,- / 110,- (děti) 
Chytrý a hodně barevný animák od studia Pixar (Toy Story, Hledá se Nemo, V hlavě, Příšerky s.r.o…), který se opravdu hodně povedl! Hovoří 
se o do posledního detailu vybroušeném scénáři, humoru, silném rodinném poselství a samozřejmě špičkové animaci. 

pá 2. 2. v 19:30;                   83 min., česky, 120,- (12+) 
Komedie Filipa Renče podle scénáře Haliny Pawlowské.  Životní příběh smolařky Olgy ztvárnila herečka Klára Issová, která předvedla 
svůj komediální talent už ve filmu Všechno nebo nic. Hrají: Lenka Vlasáková, Jiří Dvořák, Pavel Kříž, Alice Bendová…

so 3. 2. v 19:30;                    130 min., tit., 120,- (12+) 
Trojnásobný držitel Oscara Daniel Day-Lewis hraje podivínského módního návrháře, kterému do života vstoupila láska a málem ho 
zničila. Drama. Režie: Paul Thomas Anderson (Až na krev) 

ne 4. 2. v 17:00;                    101 min., česky, 130,- / 110,- (děti) 
Pohádka Zdeňka Trošky napsaná na motivy šumavských báchorek. 

út 6. 2. v 19:30;                     98 min., česky, 120,- (12+)  
Zimní komedie ze Špindlerova mlýna navazuje na ty nejlepší české veselohry z prostředí hor. Hrají: Anna Polívková, Oldřich Navrátil, Jan 
Révai, Jakub Kohák, Alice Bendová, Lukáš Pavlásek.

st 7. 2. v 19:30;                      104 min., tit., 100,-/80,- (FK)  
Oslnivý debut Francise Lee do kinodistribuce z několika filmů vybrali sami diváci na LFŠ Uherské Hradiště. Film sbírá festivalové ceny po 
celém světě (Sundance, Berlín, Chicago, Edinburgh, San Francisco, Stockholm, Toronto…). Kritiky hovoří o „Zkrocené hoře na 
yorkshirských vřesovištích“, „jednom z největších filmových překvapení roku“, „skvěle zahrané, větrem ošlehané romanci, která zahřeje i 
dojme“ nebo o „přímočarém romantickém filmu, který umí být zábavný, smutný i laskavý“. 

čt 8. 2. v 19:30;                     105 min., tit., 140,-  (15+) 
Fenomén Padesát odstínů vstupuje do třetí a závěrečné fáze. Režisér James Foley (Padesát odstínů temnoty) v posledním díle okořenil 
erotickou pikantní romanci pořádnou dávkou thrilleru. 

pá 9. 2. v 19:30;                    90 min., česky, 120,- (12+) 

so 10. 2. v 17:00;                   109 min., dab, 150,- / 130,- (děti) 

so 10. 2. v 19:30;                   105 min., tit., 140,-  (15+) 

po 12. 2. v 19:30;                   80 min., česky, vstup volný 
Kolik podob může mít dnešní rodina? Jakou rodinu chceme? A chceme ji vůbec? Dokumentaristka Jana Počtová natočila intimní sondu do 
rodičovství a partnerství dneška. Šest různých příběhů, šest názorů na rodičovství a s nimi šest různých forem rodin.

út 13. 2. v 19:30;                      83 min., česky, 120,- (12+) 

st 14. 2. v 17:30;                     105 min., tit., 140,-  (15+) 



čt 15. 2. v 19:30;                    132 min., tit., 140,- (12+) 
Další komiksová pecka od studia Marvel. Válečník T’Challa, se po smrti otce, krále Wakandy, vrací domů do odloučené, avšak 
technologicky vyspělé africké země, aby se stal novým králem… 

pá 16. 2. v 18:00;                      90 min., česky, vstupné dobrovolné 
Projekce dokumentu spojená s návštěvou producenta a organizátora celého projektu Petra Hirsche, kterého doprovodí také Jan Dušek coby 
hlavní aktér filmu. Po skončení filmu s nimi můžete prohodit pár slov, takže určitě přijďte! 
 
Jan Dušek je šestatřicetiletý dobrodruh s progresivní formou roztroušené sklerózy. Na svém invalidním vozíku se rozhodl pokořit 
Svatojakubskou cestu hned z několika důvodů. Sám pro sebe vyrazil s prosbou o zpomalení průběhu nemoci. Všem ostatním chce ale 
hlavně ukázat, že na kolečkách život nekončí a i v těžké životní situaci je možné si splnit své sny a cíle. 

so 17. 2. v 17:00;                     90 min., česky, 120,- 
Film mapuje 10 let zpěvaččiny kariéry a přípravy na jubilejní koncert. Po letech se zpěvačka nečekaně rozešla se svým managementem a 
založila vlastní vydavatelství. Postavila se více na vlastní nohy a vdala. Nic nepíše lepší scénář, než život sám. 

ne 18. 2. v 17:00;                     101 min., česky, 130,- / 110,- (děti) 

ne 18. 2. v 19:30;                      115 min., tit., 120,- (12+) 
Neotřelý fantasy romantický horor režiséra Guillerma del Tora (Purpurový vrch, Faunův Labyrint…) V utajované americké vládní laboratoři 
padesátých let probíhají experimenty s podivuhodným obojživelným monstrem nalezeným v Amazonii a shodou okolností tam uklízí 
jedna němá paní uklízečka (Sally Hawkins)…

po 19. 2. v 18:00;                   125 min., tit., 100,- / 60,-  (senioři) 
Gary Oldman v roli jedné z největších osobností 20. století. Winston Churchill na počátku 2. světové války musí učinit zásadní rozhodnutí. 
Hrozba německé invaze je bezprostřední a on jako premiér Velké Británie musí v této temné hodině během krátké chvíle semknout národ a 
změnit průběh světových dějin.

út 20. 2. v 19:30;                    132 min., dab., 140,- (12+) 

st 21. 2. v 19:30;                     98 min., česky, 100,-/80,- (FK) 
Hospoda na malém městě. Je zavřeno, židle jsou převráceny na stolech. Na věšáku visí „hmyzí šatičky“: sukénky z krepového papíru, 
papundeklová motýlí křídla, pestře pomalovaná a černé lesklé krovky brouků. U stolu v koutě místnosti sedí šest místních ochotníků. 
Nový film režiséra a výtvarníka Jana Švankmajera.

čt 22. 2. v 19:00;                 
1.-9. řada 310,- /10.-22. řada 290,- v TIC na náměstí Míru 120            
Divadelní hra K-PAX vznikla na základě literární předlohy G. Brewera. Nejvíce však román proslavilo filmové zpracování pod názvem 
Svět podle Prota v hlavních rolích s Jeffem Bridgesem a Kevinem Spaceym. Do psychiatrické 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 pacientů, ale i zdravotnického 
personálu, včetně ošetřujícího lékaře, který se snaží odhalit pravou totožnost záhadného cizince. 

pá 23. 2. v 19:30;                      92 min., česky, 120,- 
Nová česká romantická komedie Milana Cieslera (Špindl, Život je život) plná oblíbených herců: Vilma Cibulková, Saša Rašilov, Lenka 
Vlasáková, Jiří Lábus, Filip Blažek, Pavel Kříž a další. 

so 24. 2. v 19:30;                      115 min., tit., 120,- (12+) 
Historický thriller Stevena Spielberga líčí příběh novinářů The Washington Post a The New York Times (Meryl Streep a Tom Hanks), kteří 
zveřejnili tajnou zprávu označovanou jako Pentagon Papers o angažování americké vlády během války ve Vietnamu. 

ne 25. 2. v 17:00;                      99 min., dab., 130,-/110,- (děti) 
Animovaná komedie z doby, kdy po naší zemi ještě kráčeli mamuti a lidé si vážili svých rodných jeskyní. Britské studio Aardman 
Animations po takových filmech jako Slepičí úlet, Wallace a Gromit a Ovečka Shaun přichází s filmem o střetu civilizací. Vyhraje doba 
kamenná nebo bronzová?



ne 25. 2. v 19:30;                      115 min., tit., 110,- 
Neobyčejně silný film z prostředí motelů nedaleko Disneylandu čeří filmové vody už od své premiéry na festivalu v Cannes a brousí si 
zuby i na několik Oscarů. V hlavní roli neodolatelný Willem Dafoe, šestiletý objev Brooklynn Kimberly Prince a instagramová hvězda Bria 
Vinaite.  

po 26. 2. v 19:30;                     105 min., tit., 130,-  (15+) 

út 27. 2. v 19:30;                    132 min., dab., 120,- (12+) 

pá 2. 3. v 19:30;                    112 min., tit., 120,- (12+) 
Jennifer Lawrence jako bývala primabalerína a špionka. 

so 3. 3. v 17:00;                      99 min., dab., 130,- / 110,- (děti) 

so 3. 3. v 19:30;                      119 min., tit., 110,- (15+) 
Černá komedie a stěží uvěřitelný příběh, který by vydal hned na několik životů. Vzestup z ničeho až na vrchol, pád na samotné dno a 
jeden z největších skandálů sportovní historie. Tonya Harding patřila svého času mezi nejlepší krasobruslařky světa. 

ne 4. 3. v 17:00;                      89 min., dab., 130,-/110,- (děti) 

ne 4. 3. v 19:30;                      100 min., tit., 120,- (12+) 

Horor od autorů filmu Jigsaw inspirovaný skutečným příběhem vdovy Winchesterové. V hlavních rolích se představí Helen Mirren a 
Jason Clark (Everest, Úsvit planety opic). 

 

NA BŘEZEN PŘIPRAVUJEME:     

 

animák pro děti: Včelka Mája: Medové hry/ Králíček Petr/ Sherlock Koumes 

drama:  (Ne)obyčejný kluk 

pohádka: Cesta za králem trollů 

česká romantická komedie: Tátova Volha 

akční thriller: Nikdys nebyl 

sci-fi:  Ready Player One: Hra začíná 

akční: Přání smrti 

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 

 

 


