
pá 1. 7.  ve 21.40

NASLEPO                                                                                                         
95 min., tit., vstupné dle uvážení po akci

Sezonu letního kina zahájíme překvapením! Vstupné se 

platí až při odchodu – každý dá tolik podle toho, jak se mu 

akce bude líbit! Prozradíme jen, že hlavní hrdina vzbudí 

úsměv i dojetí.

so 2. 7.  ve 21.40

PADESÁTKA 
97 min., český, 90,-

Přijďte se zchladit příběhem ze zasněžených českých hor. 

V komedii Vojty Kotka hrají Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, 

Vilma Cibulková i Jaromír Dulava (jako rolbař Dulava )

pá 8. 7.  ve 21.40

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY                                                                                                                               
89 min., český, 90,-

Nenáročná letní komedie od režiséra Hodinového manže-
la, tentokrát ze světa žen. V hlavních rolích Lenka Vlasáko-

vá, David Matásek, Jana Švandová ad.  

so 9. 7.  ve 21.40

LUCIE : PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY
89 min., český, 90,-

Dokument o vzestupu i rozpadu legendární čtyřčlenné 

formace, která vytvořila takové hudební pecky jako Oheň, 
Černí andělé, Medvídek nebo Amerika.

st 13. 7.  ve 21.30

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU                                                                                                       
97 min., český, 80,-

Zatím poslední, a zároveň divácky nejatraktivnější záznam 

trabantí výpravy. Cestovatel Dan Pribáň a jeho parta vyrazili  

tentokrát z australského Perthu, a během půlročního dobro-

družství projeli Východní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko. 

Expedice se nakonec ukázala jako ta vůbec nejtěžší.

pá 15. 7. ve 21.30

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK       
120 min.,  český, 90,- 

Uplynulo 12 let. Největší starostí je pro Štěpána Šafránka 

třináctiletý syn Štěpánek, kterého po smrti Aničky-Zrzeč-

ky vychovává sám. Karas a Kendy vidí, že to tak dál nejde... 

Hrají: Pavel Kříž, David Matásek, Linda Rybová ad.

so 16. 7. ve 21.30

BROOKLYN                                    
111 min.,  tit., 80,-

Jsou 50. léta 20. století. Mladá dívka Ellis (Saoirse Ronan) 

se vypraví z chudého irského městečka přes oceán do 

newyorské čtvrti Brooklyn. Zpočátku je to pro ni šok, ale 

pomalu životu ve velkoměstě přivyká. Vše se zkomplikuje, 

když se musí vrátit zpět do Irska a zamiluje se tam. Vyhraje 

láska, nebo touha vrátit se do New Yorku? 

st 20. 7. ve 21.20

RODINKA BELIEROVÝCH         
105 min.,  tit., 80,- 

Vkusná komedie o dospívání v jedné (ne)obyčejné rodině. 

Doma ve Francii slavila ohromný úspěch (druhý nejnavště-

vovanější fi lm roku). Jednoho dne učitel hudby objeví pě-

vecký talent mladé Pauly a doporučí jí účast v místní „Su-

perstar“. Háček je v tom, že Pauliny rodiče jsou neslyšící.

pá 22. 7.  ve 21.20

DEADPOOL
108 min., tit.,  90,-  (věk 15+)

Akční hrdina, kterého by si do party vzal raději kdejaký 

záporák, než takoví Avengers. Je totiž násilný, cynický a 

mluví hodně sprostě. Zároveň je ale neskutečně vtipný.

so 23. 7.  ve 21.20

PŘÍBĚH LESA 
97 min., dab., 80,-

Po dokumentech Ptačí svět a Oceány přicházejí stejní tvůr-

ci s novým projektem. Tou nejmodernější technikou natá-

čeli čtyři roky na desítkách lokací po celé Evropě, dokonce 

žili v lese se sledovanými divokými zvířaty. Díky unikátním 

metodám natáčení autenticky vypráví příběh lesa od doby 

ledové až po současnost. Vzrušující koloběh života ohromí 

dospělé i dětské diváky. Český komentář : Tomáš Hanák.

st 27. 7.  ve 21.20

MLÁDÍ
124 min., tit., 90,-

Nenáročný art – to není protimluv. Alespoň v případě ital-

ského režiséra Sorentina. Vypráví tentokrát o dvou star-

cích, užívajících si ve švýcarských Alpách ve společnosti 

extravagantních hostů. Prim zde hrají krásné záběry, hud-

ba, ženy a příjemné glosování o životě Harvey Keitela a 

Michaela Cainea.

pá 29. 7.  ve 21.10 

UČITELKA                                                                                                                                          
102 min., český, 100,-

Drama Jana Hřebejka a Petra Jarchovského, uvedené na 

letošním festivalu v Karlových Varech. Odehrává se v ob-

dobí normalizace a vypráví o zdánlivě laskavé učitelce 

ZŠ (Zuzana Mauréry), která si začne podmaňovat rodiče 

svých žáků.

so 30. 7. ve 21.10

DĚDA
110 min.,  český, 80,- 

Jednoduchý rodinný český příběh. K rázovitému valašské-

mu dědovi přijíždí na prázdniny vnoučata z města. Zane-

prázdnění rodiče vysílají děti na venkov s úmyslem změnit 

jejich virtuální svět internetu, mobilů a tabletů. Na valašské 

vesnici vše funguje trošku jinak. Navíc, když na půdě dědo-

vy chaloupky naleznete zapomenutý poklad, který začne 

zajímat i zbytek vesnice, máte rázem jízdenku na tajemnou 

exkurzi historií starého Valašska od jara až do zimy.

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN V  KINĚ SVRATKA :

pro všechny: Heidi, děvčátko z hor, Malý princ
pro dospělé :  Teorie tygra 

pro děti: Řachanda, Pat a Mat, Zootropolis  
akční :  Expediční kamera + Snowfi lmfest – the best of 
2014-2016 
horor :  Polednice
komedie: Seznamka, Orel Eddie, Dvojníci 
sci-fi :  Star Wars VII
fi lmový klub:  Bratříček Karel (Kryl) 

Vstupenky do letního kina :
prodej pouze přímo na místě, v areálu letního kina na Hor-
nické ul.
pokladní otevírá 60 minut před fi lmem.                                                 

začátky po setmění;  v případě deště nebo blížící se bouř-

ky se nehraje

AKTUÁLNĚ:  

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LETNIKINOTISNOV/

ne 3. 7.  v  16.00

KNIHA DŽUNGLÍ
105 min., 3D dab., 130,- / 110,- (děti) ; věk 6+

Poslední repríza.

ne 3. 7.  v  18.45

WARCRAFT : PRVNÍ STŘET 
123 min., 3D dab., 140,- (věk 12+)

Dva světy – Azeroth a Draenor - se setkají ve velkorozpoč-

tové fantasy. Film je inspirovaný světem slavné počítačové 

hry a režíruje ho Duncan Jones (Zdrojový kód). 

čt 7. 7.  v 19.30 

LEGENDA O TARZANOVI 
110 min., 3D tit., 130,- (věk 12+)

Již mnoho let uplynulo od doby, kdy Tarzan (A. Skarsgård) 

zaměnil život v africké džungli za život bohatého Lorda 

Greystoka, po boku své milované manželky Jane (M. Rob-

bie). Nyní je vyslán zpět do Konga jako obchodní emisar 

parlamentu, aniž by tušil, že má sehrát roli pěšáka v ne-

bezpečné hře chamtivosti a pomsty belgického kapitána 

Roma (Ch. Waltz). 

ne 10. 7. v 16.00

HLEDÁ SE DORY
95 min., dab., 120,- / 100,- 

Volné pokračování „pixarovky“ Hledá se Nemo.  A protože 

(nejen v létě) fandíme kraťasům, uvidíte předfi lm Ptáčátko  

(6min.).

ne 10. 7.  v 18.45

HRA PENĚZ
95 min., tit., 120,- , věk 120+

Thriller s Georgem Clooneym a Julií Roberts o zoufalém 

muži, který přepadne televizní studio při živém vysílání 

pořadu o světě fi nancí. Sám přišel o všechno a nyní přišel 

zúčtovat s nepřáteli…

čt 14. 7.  v 19.30

MIKE I DAVE SHÁNĚJÍ HOLKU
98 min., tit.,  110,- (věk 15+)

Chtěli kočku, dostali čočku. Ztřeštěná americká komedie 

vypráví o dvou bratrech (Z. Efron, A. DeVine), kteří byli 

vždy přesvědčení o tom, že jedině oni umí rozjet na rodin-

ných setkáních legraci. Přitom jejich příspěvek ke společ-

né zábavě vždy končí katastrofou: požárem, zraněními, 

apod. Když jejich sestra (S. L. Beard) začne plánovat svatbu 

na Havaji, nastane v rodině zděšení a milí bratři dostanou 

od rodičů podmínku. Na svatbu si musí sehnat partnerky, 

které je udrží na uzdě…

ne 17. 7.  v 16.00

DOBA LEDOVÁ : MAMUTÍ DRCNUTÍ
95 min., dab., 130,- / 110,- (děti)

Přichází ledová událost roku a s ní mamuti Manny, Ellie a 

Broskvička, „něco jako lenochod“ jménem Sid, tygr Diego 

nebo vačičáci Crash a Eddie. Nezapomněli jsme na něko-

ho? Samozřejmě – na toho nejdůležitějšího, veverčáka 

Scrata. Páté a pořádně třeskuté pokračování animované 

série.

ne 17. 7.  v  18.45

WARCRAFT : PRVNÍ STŘET
123 min., 2D dab., 120,- (věk 12+)

čt 21. 7.  v 19.30

TOHLE JE NÁŠ SVĚT 
(TIP SVRATKY - OZVĚNY MFF KARLOVY VARY)
119 min., tit., 100,- / 80,- (FK) 

Horká novinka, právě uvedená na festivalu v Karlových Va-

rech. Hluboko v lesích mimo civilizaci vychovává svérázný 

otec (Viggo Mortensen) svých šest dětí. Jejich život připo-

míná letní tábor v ráji, plný neotřelých pravidel a her. Do-

kud nepřijde zpráva, která všechno změní. Začíná cesta, 

při které jsou zásady této volnomyšlenkářské rodiny vy-

staveny zkouškám našeho světa. Pozitivní a zábavný ame-

rický fi lm je ideální na léto a přinese i zamyšlení o různých 

způsobech života (viz také dokument Stále spolu).

ne 24. 7.  v 16.00 

DOBA LEDOVÁ : MAMUTÍ DRCNUTÍ
95 min., dab., 130,- / 110,- (děti)

ne 24. 7.  v 18.45

LEGENDA O TARZANOVI  
110 min., tit., 110,- (věk 12+)

čt 28. 7.  v 19.30

JASON BOURNE
117 min., tit., 120,- (věk 15+)

Matt Damon znovu spojil síly s režisérem a scenáristou 

Paulem Greengrassem. Bude z toho opět akční thriller 

roku? Dále hrají Alicia Vikander, Julia Stiles nebo Tommy 

Lee Jones.

ne 31. 7.  v 16.00

DOBA LEDOVÁ : MAMUTÍ DRCNUTÍ 
95 min., dab., 130,- / 110,- (děti)

ne 31. 7. v 18.45

KROTITELÉ DUCHŮ                                   
cca 115 min., tit., 120,- 

Nové zpracování letní akční sci-fi  komedie. Tentokrát bu-

dou duchy krotit ženy, v čele s Melissou McCarthy a Kris-

ten Wiig, ale chybět nebude ani mužský element (Chris 

Hemsworth).

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN V  KINĚ SVRATKA:

pro všechny :  pohádková komedie Strašidla  

pro děti: Tajný život mazlíčků  

akční :  Suicide squad 

drama:  Učitelka  

sci-fi :  Star Trek: Do neznáma
fi lmový klub:  bude výjimečně v letním kině! 

+ úspěšné reprízy;  ad.

Vstupenky do kina Svratka:                                                   
přímý prodej

Pokladna otevírá 60min. před fi lmem a zavírá 15 min. po 
jeho začátku. 
Turistické a informační centrum  (Jamborův dům na Br-
něnské ul.)  

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  

AKTUÁLNĚ:  

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KINOSVRATKA 

ČERVENEC
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