
út 4. 4. v 19:30

VŠECHNO NEBO NIC
ÚSPĚŠNÁ REPRÍZA
107 min., česky, 110,- (12+)

Vztahová komedie podle předlohy nejprodávanější 

slovenské autorky Evity Urbaníkové plná českých a 

slovenských herců.

čt 6. 4. v 19:30

GHOST IN THE SHELL 3D
PREMIÉRA
106 min., tit., 150,- (12+)

Vizuálně velkolepá akční sci-fi  vycházející z kultovní 

japonské předlohy (která byla mimochodem také vý-

raznou inspirací pro trilogii Matrix). 

V blízké budoucnosti je svět závislý na moderních 

technologiích a Major (Scarlett Johansson) – doko-

nale vyvážená kombinace robota a člověka – bojuje 

proti kyber zločincům. Až do chvíle, kdy ji její lidský 

mozek začne napovídat, že je možná vše jinak…

pá 7. 4. v 19:30

ÚKRYT V ZOO
PREMIÉRA
127 min., tit., 110,- (12+)

Pozoruhodný příběh ženy ředitele varšavské zoo. 

Během druhé světové války se jim společně podaři-

lo zachránit desítky lidských životů. Jessica Chastain 

(Marťan) a Daniel Brühl (Kolonie, Rivalové) jako její 

protivník v dramatu, které se natáčelo v České repub-

lice.

so 8. 4. v 17:00

PSÍ POSLÁNÍ
ÚSPĚŠNÁ REPRÍZA
110 min., dab., 120,- / 100,-

Dojemný rodinný fi lm o přátelství mezi lidmi a psy a 

psím údělu.

so 8. 4. v 19:30

VOLÁNÍ NETVORA
PREMIÉRA
108 min., tit., 120,- /100,- (12+)

Magický příběh o chlapci, který není ve škole moc ob-

líbený. Vypadá to, že je na všechno sám. Tedy skoro. 

V noci ho totiž navštěvuje netvor. Velký mluvící sta-

rý strom, který roste na kopci za domem. Vypráví mu 

staré příběhy a učí jej, že věci často nejsou takové, ja-

kými se zdají být...

ne 9. 4. v 17:00

POWER RANGERS: 
STRÁŽCI VESMÍRU
PREMIÉRA
123 min., dab., 120,- / 100,- 

Pět poněkud vzdorných teenagerů se nevysvětlitel-

nou náhodou či řízením osudu sešlo, aby se z nich sta-

la nová generace v řadách bojovníků známých jako 

Strážci vesmíru. Morfujeme!

po 10. 4. v 20:00

MASARYK
ÚSPĚŠNÁ REPRÍZA
106 min., česky, 120,- (12+)

Miloval ženy, hudbu a velká gesta. Smrt Jana Masa-

ryka je dodnes zahalena tajemstvím. V hlavní roli ex-

celuje, k nepoznání převtělený Karel Roden. Snímek 

oceněný dvanácti Českými lvy.

čt 13. 4. v 19:30

MŽITKY
FILMOVÝ KLUB                         
98 min., tit., 100,- / 80,- (FK)

Rok 1945, Stalinova moc ovládá Polsko. Slavný malíř 

Wladyslaw Strzeminski odmítne dělat umělecké kom-

promisy a sloužit socialistickému realismu. Je vylou-

čen z univerzity, jeho obrazy jsou strhány ze zdí mu-

zeí… Syrové drama o střetu svobodného člověka a 

komunizmus. Zároveň poslední fi lm Andrzeje Wajdy. 

pá 14. 4. v 17:00

LEGO® BATMAN FILM 3D
ÚSPĚŠNÁ REPRÍZA
104 min., dab., 140,- / 120,- 

Batman ve velmi odlehčeném duchu, který potrápí 

bránice. 

pá 14. 4. v 19:30

ŠPUNTI NA VODĚ
PREMIÉRA
83 min., česky, 120,-

Režisér Jiří Chlumský (Dvojníci, Martin a Venuše) nato-

čil prosluněnou vodáckou komedii pro celou rodinu. 

Herecké obsazení fi lmu mluví za vše: Jiří Langmajer, 

Pavel Liška, Hynek Čermák, Tatiana Vilhelmová, Anna 

Polívková a Jana Kvantiková.

so 15. 4. v 17:00

PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ:
VOLÁNÍ OCEÁNU   
PREMIÉRA
82 min., dab., 120,- / 100,- 

Pokračování oscarového snímku Putování tučňáků 
režiséra Luca Jacqueta, sleduje příběh malého tučňá-

ka, připravujícího se na svoji první cestu k moři. Díky 

nejmodernější fi lmařské technice máme možnost 

sledovat záběry v takové kvalitě, v jaké se nikomu v 

Antarktidě doposud nepodařilo točit. Výjimečný ro-

dinný fi lm.

so 15. 4. v 19:30

GHOST IN THE SHELL 2D                  
106 min., tit., 130,- (12+)

ne 16. 4. v 17:00

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

Velkolepá hraná adaptace klasického pohádkového 

milostného příběhu pro celou rodinu s Emmou Wat-

son (Harry Potter, Kolonie).

ne 16. 4. v 19:30

RYCHLE A ZBĚSILE 8
PREMIÉRA
136 min., tit., 130,- (12+)

Svého druhu výjimečná akční série tentokrát oboha-

cená například o přítomnost Charlize Theron nebo 

Helen Mirren…

po 17. 4. v 17:00

ŠMOULOVÉ: 
ZTRACENÁ VESNICE 2D
ÚSPĚŠNÁ REPRÍZA  
99 min., dab., 130,- / 110,-

V tomto novém animovaném fi lmu o Šmoulech bu-

dou úplně všichni: Šmoulinka, Koumák, Nešika… a 

dokonce i Gargamel!

út 18. 4. v 19:30

MASARYK
ÚSPĚŠNÁ REPRÍZA
106 min., česky, 120,- (12+)

čt 20. 4. v 19:30

PŘES KOSTI MRTVÝCH
PREMIÉRA                  
127 min., tit., 110,-

Film se odehrává v současném česko-polském po-

hraničí. Hrdinkou je energická učitelka angličtiny a 

milovnice zvířat v důchodovém věku. V malé osadě 

se stane několik záhadných vražd bez jasného moti-

vu.  Režisérka mysteriózního krimi, Agnieszka Holland 

(Hořící keř), má na svém kontě tři nominace na Oscara. 

Ve vedlejší roli se objeví také Miroslav Krobot.

so 22. 4. v 17:00

POWER RANGERS:
STRÁŽCI VESMÍRU  
123 min.,dab., 120,- / 100,-

so 22. 4. v 20:00

ŠPUNTI NA VODĚ
83 min., česky, 120,-

ne 23. 4. v 17:00

MIMI ŠÉF 3D
PREMIÉRA
97 min., dab., 150,- / 130,-

Mimi šéf je neobyčejné a předčasně vyspělé dítě. Nosí ob-

lek, kravatu, mluví hlubokým hlasem a nemístně žertuje. 

Animovaná komedie od tvůrců animáku Madagaskar.

ne 23. 4. v 19:30

ZTRACENÉ MĚSTO Z
PREMIÉRA
141 min., tit., 120,- (12+)

Percy Fawcett byl jedním z posledních velkých koloniál-

ních badatelů. Skutečnou předlohou pro postavu Indiana 

Jonese nebo díla Arthura Conana Doylea. Jeho touha najít 

ztracenou civilizaci uprostřed hluboké džungle v Bolívii, 

jej donutila podniknout několik nebezpečných expedic 

na území plné nekontaktovaných kmenů. Naposledy o 

sobě dal vědět v květnu roku 1925. Dodnes se neví, co se 

stalo. Teprve dnešní satelitní snímky oblasti ukazují, že se 

Fawcett pravděpodobně nehnal za chimérou a indiánské 

legendy možná nelhaly. Dobrodružný fi lm. Hrají: Charlie 

Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland

út 25. 4. v 19:30

NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN V ŽIVOTĚ 
OLLIHO MÄKIHO BIO SENIOR
BIO SENIOR     
92 min., tit., 100,- / 60,-

Léto 1962. Olli Mäki je velkou nadějí fi nského boxu a 

právě se chystá na životní zápas o titul mistra světa. 

Z poklidného venkova se dostává do víru velkoměs-

ta, kde je vystaven tlaku médií, trenérů a sponzorů. 

Skromný Olli má na dosah všechnu slávu a snaží se dě-

lat to, co se od něj očekává. Je v tom ale jeden háček 

– Olli se zamiloval do Raiji, dívky ze své rodné vesnice. 

čt 27. 4. v 19:30

LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
PREMIÉRA
107 min., tit., 110,-

V zoufalé snaze platit účty se trojice kamarádů od-

hodlá všechno riskovat a na stará kolena přepadnout 

banku, která je připravila o jejich peníze. Hrají: Mor-

gan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin

pá 28. 4. v 19:30

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
PREMIÉRA
106 min., česky, 120,- (12+)

Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ Hřebejka a Jarchov-

ského se skládá ze tří samostatných fi lmů odehráva-

jících se na pozadí nejdramatičtějších období minu-

lého století a časově předchází oblíbenému snímku 

Pelíšky:

První z nich - RODINNÝ PŘÍTEL - se odehrává ve 40. 

letech za německé okupace. Tři mladé ženy čekají na 

návrat svých vězněných mužů. Válkou vynucenému 

rodinnému společenství pomáhá rodinný přítel a lé-

kař Jiří. Film je příběhem lásky, která nesměla být na-

plněna, vypráví o věrnosti, odchodech a návratech, o 

rodičích a dětech. Hrají: Aňa Geislerová, Ondřej Sokol, 

Martin Finger, Jiří Macháček, Klára Melíšková, Gabrie-

la Míčová, David Novotný, Lenka Krobotová a další

so 29. 4. v 17:00

MIMI ŠÉF 2D
97 min., dab., 130,- / 110,-

so 29. 4. v 19:30

THE CIRCLE
PREMIÉRA
90 min., tit., 110,- (12+) 

Znepokojivé sci-fi  s Tomem Hanksem a Emmou Wat-

son. High-tech společnost The Circle vedená vizionář-

ským zakladatelem (Tom Hanks) je na první pohled 

ideálním zaměstnavatelem a zároveň pokusem o za-

ložení nové dokonalé společnosti slibující odstranit 

hlad, nemoci a války. Inspirováno novelou Davea Eg-

gerse, srovnávanou s 1984 George Orwella

ne 30. 4. v 17:00

ŠPUNTI NA VODĚ                              
83 min., česky, 120,-

ne 30. 4. v 19:30

UTEČ
PREMIÉRA
103 min., tit., 110,- (15+)

Velmi vysoce hodnocený mysteriózní horor s precizně 

vystavěnou a gradující tísnivou atmosférou.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN V  KINĚ SVRATKA:

thriller: Noční směna
komedie: Dámská jízda
dobrodružný: Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
sci-fi : Vetřelec: Covenant
fantasy: Král Artuš: Legenda o meči
+ 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 
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
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