čt 1. 6. v 17:00

so 10. 6. v 19:30

čt 22. 6. v 19:30

pá 30. 6. v 19:30

KUBO A KOUZELNÝ MEČ 2D

MUMIE 3D

TRANSFORMERS:
POSLEDNÍ RYTÍŘ 3D

TRANSFORMERS:
POSLEDNÍ RYTÍŘ 3D

PREMIÉRA

dab., 150,- / 130,-

DEN DĚTÍ  MALOVÁNÍ NA PÓDIU PO FILMU PREMIÉRA
101 min., dab., 100,- (všichni)
Děti mohou po skončení promítání vylézt na pódium
a inspirování ﬁlmem malovat postavičky hlavních hrdinů. Papíry, ﬁxy i tužky zajistíme. Díla poté vystavíme ve foyer kina!
pá 2. 6. v 17:00

PIRÁTI Z KARIBIKU:
SALAZAROVA POMSTA 3D

107 min., tit., 140,- (12+)
Akční nálož s Tomem Cruisem. Když ležíte celá století zafačovaní gázou, musí ve vás nečekaná svoboda
probudit touhu udělat něco mimořádného a princezna Ahmanet by chtěla zničit celý svět…
ne 11. 6. v 17:00

PŘÍŠERKY POD HLADINOU 3D

92 min., dab., 140,- / 120,Zemi zaplavily nekonečné oceány, lidstvo se odstě129 min., dab., 150,- / 130,hovalo a veškerý život na dokonale modré planetě
Kapitán Jack (Johnny Depp), ke kterému se štěstěna obstarávají roztodivní tvorové z hlubin. Chobotnička
opět obrátila zády, se ocitá tváří v tvář bandě smrtí- Deep, neurotická kreveta Alice a nemotorný mořský
cích pirátských duchů pod vedením strašlivého kapi- ďas Evo se musí stát hrdiny, aby zachránili rodné údolí, kterému hrozí zkáza. Animovaná komedie pro děti.
tána Salazara (Javier Bardem)
pá 2. 6. v 20:00

út 13. 6. v 19:30

WONDER WOMAN 3D

PIRÁTI Z KARIBIKU:
SALAZAROVA POMSTA 2D

PREMIÉRA
141 min., tit., 140,- (12+)
Krásná Diana, princezna Amazonek a bájná Wonder
Woman, bojuje proti nacistům! Originální a dobrodružné fantasy podle klasické komiksové předlohy.

tit., 150,- / 130,Proslýchá se, že šlo o nejdražší ﬁlm z celé série. Schyluje se totiž k další epické bitvě. Lidé a Transformeři
jsou stále ve válce a klíč k záchraně leží skryt hluboko
v historii. Režie: Michael Bay

ČERVEN

88 min., dab., 140,- / 120,ne 4. 6. v 19:30

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
130 min., česky, 120,pá 9. 6. v 17:00

ŠPUNTI NA VODĚ
83 min., česky, 110,Podařená komedie o tom, když tatínkové vezmou
děti na vodu.
pá 9. 6. v 19:30

ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA
PREMIÉRA
90 min., tit., 110,Opravdu černá dánská komedie o dvou kamarádech,
kteří se rozhodnou vyřešit manželskou krizi tím, že si
na manželky najmou ruského zabijáka. Ovšem ženy
rozhodně neřekly poslední slovo…

vstupné podle libosti až po ﬁlmu
První prázdninový den a rovnou první projekce v letHOLKY NA TAHU
ním kině. Přijďte o něco dřív a při čekání na ty správPREMIÉRA
né světelné podmínky si dejte limonádu nebo něco k
106 min., tit., 120,- (15+)
zakousnutí z našeho zbrusu nového letňákovského
Dámská jízda nejlepších kamarádek z vysoké školy (Scar- baru.
lett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, IlanyGlazer a
Zöe Kravitz) po deseti letech nabere překvapivě zlověstA co promítneme? To bude do poslední chvíle tajemný směr poté, co se jim nešťastnou náhodou podaří zabít
stvím. Prozradíme snad jen, že je to ﬁlm, který jsme ve
striptéra. Odvážná komedie.
Svratce ještě neviděli a tak nějak se hodí k létu.

AUTA 3 (2D)

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

100 min., dab., 130,- /110,st 14. 6. v 19:30

NA MLÉČNÉ DRÁZE

po 26. 6. v 20:30

FILMOVÝ KLUB

VILA FRANKE: VELKÝ GATSBY (2013)
FESTIVAL TIŠNOV V POHYBU

PREMIÉRA

so 17. 6. v 17:00

AUTA 3 (3D)
PREMIÉRA
100 min., dab., 150,- /130,Slavný závoďák Blesk McQueen musí v tomto pokračování animovaného rodinného hitu všem dokázat,
že nepatří do starého železa a obstojí v konkurenci
nové generace závodních aut.
ne 18. 6. v 19:30

EXTRÉMNÍ RYCHLOST
PREMIÉRA

94 min., tit., 120,- (12+)
Zloději Andrew a Garrett (Scott Eastwood a Freddie
so 10. 6. v 17:00
Thorp) se specializují výhradně na luxusní auta. Byli naMIMI ŠÉF 3D
jati na krádež nádherného Bugatti z roku 1937 v hod97 min., dab., 140,- / 120,notě miliónů eur. Ale místní zločinecký boss a majitel
Znáte jiné batole, které nosí oblek a pronáší suché Bugatti, je chytí a nebere to vůbec na lehkou váhu…
sarkastické hlášky?
Akční ﬁlm plný krásných aut.

KINO SVRATKA:
ne 2. 7. v 17:00

JÁ, PADOUCH 3 (3D)
96 min., dab., 150,- / 130,KINO SVRATKA:

ne 2. 7. v 19:30
142 min., tit., 50,- (12+)
Přijďte na netradiční promítání pod širým nebem v
VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO
krásné zahradě Vily Franke. Film a místo vybrali žáci
tišnovského gymnázia pro svůj projekt Tišnov v pohy- PREMIÉRA
bu. Na programu je zahájení festivalu, a jakmile bu- 96 min., tit., 120,dou vhodné světelné podmínky, začneme s projekcí. Madeline trpí vzácnou chorobou. Je na vše alergická.
K občerstvení: popcorn&pivo&limo
To ji omezuje jen na pohyb doma, nesmí ven a skoro
https://www.facebook.com/tisnovvpohybu/
nikdo nesmí ani za ní. Vše se ale změní, když se do sousedního domu přistěhuje nová rodina. Osmnáctileté
út 27. 6. v 17:00
Madeline se tak otáčí život vzhůru nohama, když poŠPUNTI NA VODĚ
znává Ollyho. Letní romantický hit jak vyšitý!

POBŘEŽNÍ HLÍDKA
119 min., tit., 120,- (15+)
Mitch (Dwayne Johnson) je chlap se stoprocentním
zápalem pro práci vodního záchranáře. Naprostý
opak Matta (Zac Efron), bývalého olympionika, kterému sláva natolik stoupla do hlavy, že si po nekonečné
sérii průšvihů musí pod Mitchovým velením jako plavčík odkroutit pár desítek hodin veřejně prospěšných
prací. Akční komedie na motivy legendy mezi televizními seriály…

ZAHÁJENÍ LETNÍHO PROVOZU

ne 25. 6. v 17:00

125 min., tit., 100,- / 80,- (FK) (15+)
Legenda evropské kinematograﬁe Emir Kusturica si
SÁMSKÁ KREV
zde krom režie střihl také poprvé ve své kariéře hlav110 min., tit., 110,- (12+)
ní roli. Magicko-realistický snímek o nečekané lásce k
Sámové nebo též Laponci, tradiční chovatelé sobů, ženě (Monica Bellucci) na pozadí válečných událostí
čelili ve třicátých letech rasové diskriminaci. Působivý ctí všechno to (komediální expresivita, výtvarně ředebut Amandy Kernell o sámské dívce, která se roz- šené scény a živelná hudební složka), díky čemu se
hodla vzepřít.
Kusturica v 90. letech stal skutečnou hvězdou evropského ﬁlmu.
ne 4. 6. v 17:00
pá 16. 6. v 19:30

PŘIDANÉ PŘEDSTAVENÍ

OTEVÍRÁME LETŇÁK: NASLEPO!

pá 23. 6. v 19:30

so 3. 6. v 19:30

ŠMOULOVÉ:
ZAPOMENUTÁ VESNICE 3D

so 1. 7. v 21:40

BIO SENIOR
83 min., česky, 110,- / 70,Podařená komedie o tom, když tatínkové vezmou děti
na vodu.

2017

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC V KINĚ SVRATKA:

válečný: Dunkerk
akční: Spider-Man: Homecoming
st 28. 6. v 19:30
sci-ﬁ: Válka o planetu opic
ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI
pro děti: Letíme
FILMOVÝ KLUB
+ letní kino v plném proudu
101 min., tit., 100,- / 80,- (FK)
Cristian Mungiu (cenami ověšené 4 měsíce, 3 týdny a + úspěšné reprízy; ad.
2 dny) je považován za čelního představitele rumunské nové vlny a zároveň jednoho z nejvýraznějších Vstupenky do kina Svratka:
evropských režisérů současnosti. Zkouška dospělosti přímý prodej
je silnou výpovědí o střetu osobní morálky s touhou Pokladna otevírá 60min. před ﬁlmem a zavírá 15 min.
zajistit dětem tu nejlepší budoucnost. Osobitý styl po jeho začátku.
vyprávění, precizní herecké výkony a cena za nejlepší
Turistické a informační centrum (Jamborův dům na
režii z Cannes 2016.
Brněnské ul.), po - pá 8 - 17h (pauza 12 - 13h)
e-vstupenka
pá 30. 6. v 17:00
Možnost online nákupu vstupenky z pohodlí domova
JÁ, PADOUCH 3 (3D)
na webu kina.
PREMIÉRA
rezervace
96 min., dab., 150,- / 130,mekstisnov.cz/kino-svratka/program
Pamatujete na super zloducha Grua a uličnické MimoRezervace platí 5 dní a vyprší nejpozději 20 minut
ně? Je tu další výjimečné dobrodružství a tentokrát
před představením.
přibude Gruovo vlasaté dvojče Dru a jediný zločinec,
jehož smysl pro módu se nemění, muž s ramenními změna programu vyhrazena
vycpávkami, Balthazar Bratt! Dlouho očekávaná ani- AKTUÁLNĚ:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KINOSVRATKA
movaná rodinná podívaná.

