st 1. 3. v 19:30

pá 10. 3. v 19:30

so 18. 3. v 19:30

čt 30. 3. v 17:00

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY

MASARYK

MASARYK

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 3D

REPRÍZA
117 min., tit., 120,- (15+)

PREMIÉRA
106 min., česky, 120,- (12+)
Miloval ženy, hudbu a velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou
úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy
nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana Masaryka je dodnes
zahalena tajemstvím. V hlavní roli exceluje vynikající, k nepoznání převtělený, Karel Roden.

106 min., česky, 120,- (12+)

PREMIÉRA
99 min., dab., 130,- / 110,V tomto novém animovaném ﬁlmu o Šmoulech budou úplně
všichni: Šmoulinka, Koumák, Nešika… a dokonce i Gargamel!

čt 2. 3. v 19:30

BÁBA Z LEDU
REPRÍZA
106 min., česky, 120,Nový ﬁlm Bohdana Slámy. Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) měnit svůj
stereotypní život, který se točil jen kolem synů (Marek Daniel,
Václav Neužil) a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love-story, tradiční víkendové obědy ztrácejí na idyličnosti. Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší
naději, že život lze vzít do vlastních rukou v každém věku.

pá 3. 3. v 19:30

I DVA JSOU RODINA
PREMIÉRA
118 min., tit., 110,Pamatujete na úspěšný francouzský ﬁlm Nedotknutelní s Omarem Sy? I dva jsou rodina slibuje podobný zážitek. První reakce ve Francii jsou nadšené. Vtipný a nonšalantní Samuel (Omar
Sy) si užívá bezstarostný život. Jednoho dne ho ale navštíví víkendový ﬂirt Kristin a oznámí mu, že dítě, které drží v náručí,
je jeho. Předá mu holčičku a uteče. Následující roky se Samuel
vtipně vyrovnává s novou rolí otce. Než se ale objeví opět Kristin…

so 4. 3. v 17:00

po 20. 3. v 19:30

LA LA LAND
BIO SENIOR
127 min., tit., 110,- / 70,Cyklus s mírně sníženou hlasitostí a zvýhodněnou cenou pro seniory. Vysoce oceňovaný romantický muzikálový příběh o lásce
a ambicích.

so 11. 3. v 17:00

út 21. 3. v 19:30

ANDĚL PÁNĚ 2

KRÁSKA A ZVÍŘE

REPRÍZA
99 min., český, 130,- / 110,-

so 11. 3. v 19:30

BŘEZEN

LION

st 22. 3. v 19:30

CESTA DO FANTAZIE

pá 24. 3. v 17:00

KRÁSKA A ZVÍŘE
107 min., dab., 130,- / 110,-

BALERÍNA

ne 12. 3. v 17:00

pá 24. 3. v 19:30

PREMIÉRA
89 min., dab, 120,- / 100,Příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec. S
pomocí přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince a vydat se na dlouhou cestu do Paříže, kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů. Zábavný a dojemný ﬁlm o přátelství, sebedůvěře a
rodinných poutech.

BALERÍNA

RANDE NASLEPO

so 4. 3. v 19:30

MUZZIKANTI

ne 12. 3. v 19:30

KONG: OSTROV LEBEK 3D
PREMIÉRA
118 min., tit., 130,- (12+)
Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin neprobádaného
ostrova v Paciﬁku, aniž by měli sebemenší tušení, že vstupují na
území mytického Konga. Dobrodružná sci-ﬁ nálož ve 3D!

PREMIÉRA
100 min., česky, 120,Film plný písniček od folklorních až po mladou rockovou současnost, odehrávající se na československopolském trojmezí, v drsném, ale půvabném kraji Těšínského Slezska - skvělou
kulisou pro osobité a hlubokou lidskostí protkané příběhy s
dobrým koncem. Hrají: Pavel Kříž, Michalina Olszańska, Patrik
Děrgel, Martin Dejdar, Maroš Kramár, Eva Vejmělková, Jaromír
Nohavica

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

ne 5. 3. v 17:00

út 14. 3. v 19:30

PES RO(C)KU
REPRIZA
80 min., dab., 120,- / 100,-

ne 5. 3. v 19:30

LOGAN: WOLVERINE
PREMIÉRA
135 min., tit., 120,Hugh Jackman se vrací jako Wolverine!

st 8. 3. v 19:30

NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA
FILMOVÝ KLUB
česky, 100,- / 80,- (FK)
Vladimír Mišík patří k zásadním osobnostem české populární
hudby. Svou tvorbou ovlivnil celou generaci umělců a poslouchat Mišíka bylo tak trochu vyjádřením postoje proti komunistům. Netradiční celovečerní dokument Jitky Němcové v premiéře u příležitosti Mišíkových sedmdesátých narozenin.

čt 9. 3. v 19:30

VŠECHNO NEBO NIC
REPRÍZA
107 min., česky, 110,Vztahová komedie podle předlohy v současnosti nejprodávanější slovenské autorky Evity Urbaníkové plná českých a slovenských herců. Režie: Marta Ferencová ČR 2017. hrají: Táňa
Pauhofová, Klára Issová, Michał Żebrowski

PREMIÉRA
111 min., tit., 110,Romantická komedie o tom, že i když je někdo slepý, neznamená to, že nemůže dostat vysněnou práci v luxusním hotelu a potkat životní lásku (aniž by kdokoliv na tento handicap přišel).
Film podle skutečného životního příběhu Saliya Kahawatte o
šťastných koncích.

89 min., dab, 120,- / 100,-

so 25. 3. v 17:00

EXPEDIČNÍ KAMERA
PŘEDHLÍDKA CESTOVATELSKÝCH FILMŮ
240 min., tit., 120,- / 100,- (FK)
Další ročník přehlídky těch nejlepších cestovatelských dokumentů uplynulé sezóny. Dobrodružné výpravy, expedice za starobylými kulturami i adrenalin v jeden jediný večer.
Divočinou Aljašky / Návrat do Zanskaru / Pura Vida / Projekt
Moﬀat / Cesta do Kazbegi

po 13. 3. v 19:30
ÚSPĚŠNÁ REPRÍZA
97 min., česky, 100,Úspěšná komedie s Ondřejem Vetchým a Petrou Hřebíčkovou,
na které se podílel Jiří Vejdělek. Režie: Tomáš Hoﬀman. ČR 2016

ne 26. 3. v 17:00

ŠPALÍČEK

MUZZIKANTI
100 min., česky, 120,-

čt 16. 3. v 18:00 a 20:00

ROLLING STONES - OLÉ OLÉ OLÉ!
PREMIÉRA

ROLLING STONES - HAVANA MOON
PREMIÉRA
105 a 107 min., tit., 150,Jedinečný dvojprogram: unikátní dokument z loňského turné
kapely napříč Jižní Amerikou a záznam koncertu v Havaně, který zbořil všechny dosavadní rekordy. Oba ﬁlmy uvedeme v jeden večer a jsou odděleny přestávkou. A pozor, bude to nahlas!

pá 17. 3. v 19:30

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
REPRÍZA
117 min., tit., 120,- (15+)

so 18. 3. v 17:00

KRÁSKA A ZVÍŘE 3D
PREMIÉRA
107 min., dab., 150,- / 130,Velkolepá hraná adaptace klasického pohádkového milostného příběhu pro celou rodinu s Emmou Watson (Harry Potter,
Kolonie) v hlavní roli.

2017

PREMIÉRA
tit., 120,Příběh posádky Mezinárodní vesmírné stanice, která objeví mimozemský život na Marsu. Forma života, kterou zkoumají, se ale
ukazuje být mnohem inteligentnější, než kdokoliv očekával…

107 min., tit., 130,- / 110,-

FILMOVÝ KLUB
124 min., tit., 100,- / 80,- (FK)
Magický animovaný příběh uznávaného japonského režiséra
Miyazakiho z dílny studia Ghibli. Originální příběh desetileté
Chihiro plný fantastických stvoření a skrytých významů, rozhodně není určen jen pro děti. Naopak je i pro dospělé, kteří se
chtějí vrátit o pár let zpět do doby, kdy vše bylo dobrodružstvím.

PREMIÉRA
118 min., tit., 110,- (12+)
Pětiletý indický chlapec Saroo se ztratí ve vlaku, který ho odveze tisíce kilometrů od jeho domova a rodiny. Ocitne se v ulicích
Kalkaty, kde se musí naučit sám a opuštěný přežít. Po strastiplné a nebezpečné cestě se na něj usměje štěstí a adoptuje si ho
manželský pár z Austrálie. O pětadvacet let později, vyzbrojen
jen hrstkou nejasných vzpomínek, se vydává na dlouhou cestu za svou ztracenou rodinou v daleké Indii. Podle skutečného
příběhu.

čt 30. 3. v 19:30

ŽIVOT

PREMIÉRA DIGITALIZOVANÉ VERZE
78 min., česky, 100,- / 80,Celovečerní loutkový ﬁlm režiséra a animátora Jiřího Trnky pro
ty nejmenší. Snímek vytvořený pracnou ruční animací „okénko
po okénku“ vychází z knihy Mikoláše Alše „Špalíček národních
písní a říkadel“.

ne 26. 3. v 19:30

SKRYTÉ ZLO
PREMIÉRA
96 min., tit., 120,Horor o tom, co se vám jednou dostane do hlavy a nechce pryč…

po 27. 3. v 19:30

DÍTĚ BRIDGET JONES
ÚSPĚŠNÁ REPRÍZA
123 min., tit., 100,Ještě jednou velmi podařené pokračování příběhu slavné smolařky.

út 28. 3. v 19:30

MASARYK
106 min., česky, 120,- (12+)

st 29. 3. v 19:30

BÁBA Z LEDU
106 min., česky, 120,-

JEDEN SVĚT 2017
FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ O LIDSKÝCH PRÁVECH
pátek 31. 3.
18:00 - EXEKUCE (64 min., ČR 2016)
Začarovaný kruh, do kterého se dostávají lidé postiženi exekucí.
Diskuze s režisérkou Andreou Culkovou.
20:30 - DOBRÝ POŠŤÁK (80 min., Finsko/Bulharsko 2016) Poetický snímek zachycující humornou formou předvolební souboj
dvou bulharských starostů spolu s tématikou uprchlíků.
sobota 1. 4.
14:00 Doprovodný program (acroyoga na pódiu)
16:00 - EPIDEMIE SVOBODY (66 min., ČR 2017) Problematika
očkování dětí. Diskuse s režisérkou Terezou Reichovou a právničkou Ligy lidských práv Zuzanou Candigliota.
18:00 – ZEMŘÍT PRO DESIGN (59 min., USA 2015)
Snímek rozkrývá toxické podmínky výroby notebooků, mobilů
a elektroniky vůbec.
19:30 – VE VÁLEČNÉ SHOW (100 min., DK/DE/SY/TR 2016)
Dokument zachycuje nekončící válku v Sýrii. Diskuse s novinářkou a fotografkou Markétou Kutilovou.
neděle 2. 4.
17:00 – VÝCHOVA K VÁLCE (67 min., ČR 2016) Současná branná výchova na českých školách. Diskuse s režisérkou Adélou Komrzý a Petrou Frühbauerovou z organizace NaZemi.
19:00 – DIL LEJLÁ (71 min., Německo 2016) Příběh nejmladší
turecké starostky, který přibližuje turecko-kurdský konﬂikt.
PŘIPRAVUJEME NA DUBEN V KINĚ SVRATKA:
český ﬁlm: Zahradnictví: Rodinný přítel
thriller: Noční směna
blockbuster: Power Rangers: Strážci vesmíru
akční: Rychle a zběsile 8
rodinný český: Špunti na vodě
dobrodružný: Ztracené město Z
mysteriózní: Přes kosti mrtvých
pro děti: Mimi šéf
akční sci-ﬁ: Ghost in the Shell
fantasy: Volání netvora: Příběh života
Andrzej Wajda: Mžitky
+ úspěšné reprízy; ad.
Vstupenky do kina Svratka:
přímý prodej
Pokladna otevírá 60min. před ﬁlmem a zavírá 15 min. po jeho
začátku.
Turistické a informační centrum (Jamborův dům na Brněnské
ul.), po - pá 8 - 17h (pauza 12 - 13h)
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

