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so 1. 7. ve 21:40

NASLEPO!
ZAHÁJENÍ LETNÍHO PROVOZU
vstupné podle libosti až po fi lmu
První prázdninový den a rovnou první projekce v letňáku. Přijďte 
o něco dřív a při čekání na ty správné světelné podmínky si dejte 
limonádu nebo něco k zakousnutí z našeho zbrusu nového let-
ního baru.
A co promítneme? To bude do poslední chvíle tajemstvím. Prozra-
díme snad jen, že je to fi lm, který jsme ve Svratce ještě neviděli a 
tak nějak se hodí k létu. 

út 4. 7. ve 21:40

I DVA JSOU RODINA                  
118 min., tit., 90,-
Pamatujete na francouzský fi lm Nedotknutelní s Omarem Sy? I dva 
jsou rodina slibuje podobný zážitek. Vtipný a nonšalantní Samuel 
(Omar Sy) si užívá bezstarostný život. Jednoho dne ho ale navštíví 
víkendový fl irt Kristin a oznámí mu, že dítě, které drží v náručí, je 
jeho. Předá mu holčičku a uteče. Následující roky se Samuel vtip-
ně vyrovnává s novou rolí otce – samoživitele.

st 5. 7. ve 21:40

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ 
PRO PODIVNÉ DĚTI
128 min., dab., 90,-
Jake objeví kouzelné místo, známé jako sirotčinec slečny Pere-
grinové pro podivné děti. Jeho tajemnost i nebezpečí se začnou 
prohlubovat, jakmile Jake pozná jeho obyvatele a jejich zvláštní, 
neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé nepřátele. Režie: Tim 
Burton. USA 2016 hrají: Eva Green, Samuel L. Jackson, Asa Butter-
fi eld

pá 7. 7. ve 21:40

DÍTĚ BRIDGET JONES                
123 min., tit., 90,-
Utrpení jedné z nejslavnějších smolařek současnosti dosud ne-
skončilo. Třetí pokračování série Bridget Jones se ale mimořádně 
povedlo.

so 8. 7. ve 21:40

ŠPUNTI NA VODĚ                      
83 min., česky, 90,-
Režisér Jiří Chlumský (Dvojníci, Martin a Venuše) natočil prosluně-
nou 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.

út 11. 7. ve 21:30

PATERSON                                
113 min., tit., 90,-
Paterson (Adam Driver) je řidič autobusu ve stejnojmenném 
městečku Paterson. Den co den projíždí trasu své linky, pozoruje 
město a poslouchá úryvky hovorů. A píše básně. Film je příběhem 
vítězství a porážek všedního dne a krásy, která se skrývá i v těch 
nejmenších detailech. Režie: Jim Jarmusch USA 2016.

pá 14. 7. ve 21:30

MRTVÝ MUŽ (1995)
#KULTOVKY NA LETŇÁKU
121 min., tit., 90,-
Dalo by se říci, že společným jmenovatelem tří červencových 

kultovek je vždy příběh - příběh osamělého, ne úplně typické-

ho, hrdiny a téma hledání vlastní cesty:
Existenciální psychedelický western Jima Jarmusche sleduje ho-
mérské putování mladého muže napříč americkým západem de-
vatenáctého století. Těžce zraněný a bloudící William Blake (John-
ny Depp) potká odvrženého indiána jménem Nikdo (Gary Farmer). 
Navzdory Blakeově přirozené povaze jej okolnosti přetváří v pro-
následovaného psance, zabijáka a člověka, kterému život poma-
lu protéká mezi prsty. V dalších rolích excelují Gabriel Byrne, Iggy 
Pop, John Hurt nebo Robert Mitchum. Autorem legendárního 
soundtracku je Neil Young.

so 15. 7. ve 21:30 

KRÁSKA A ZVÍŘE
130 min., dab., 90,-
Velkolepá hraná adaptace klasického pohádkového milostného 
příběhu pro celou rodinu s Emmou Watson (Harry Potter, Kolonie).

st 19. 7. ve 21:20

BUCHTY A KLOBÁSY
89 min., tit., 90,- (15+)
Buchty a klobásy, první mládeži nepřístupný animovaný fi lm, vy-
práví o skupině potravin, které se pod vedením odvážné uzeniny 
rozhodnou odhalit pravdu o své existenci, a o tom, co se dooprav-
dy stane, když jsou vyvoleni a opustí supermarket.

pá 21. 7. ve 21:20

PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI (2012)
#KULTOVKY NA LETŇÁKU
86 min., tit., 90,-
Dokument – ač Oskarový – sám o sobě kultovním není. Avšak pís-
ně Sixto Rodrigueze defi nitivně ano. Pro miliony lidí z JAR se staly 
symbolem boje proti apartheidu. Rodrigueze na konci šedesátých 
let objevili producenti v zapadlém baru v Detroitu. Byli ohromeni a 
přesvědčeni, že mu písně plné silných melodií a sociálně citlivých 
textů zajistí pověst největšího hudebníka své generace. Následná 
dvě alba se ale příliš neprodávala a tak se Sixto Rodriguez dalších 
třicet let živil jako nekvalifi kovaný stavební dělník. Netušil však, 
že se jeho nahrávky mezitím dostaly na druhou stranu světa do 
Jihoafrické republiky. Rodriguez se tam stal fenoménem a hvěz-
dou větší než Rolling Stones. Až v devadesátých letech po pádu 
apartheidu se jeho fanoušci rozhodli zjistit, co se s jejich hrdinou 
stalo. Byli překvapeni, že jej v USA nikdo nezná a ještě více byl 
překvapený samotný Sixto. Výjimečný dokument o skromnosti a 
slávě, která přišla po třiceti letech.

so 22. 7. ve 21:20

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU        
97min., česky, 90,- 
Ondřej Vetchý a Petra Hřebíčková v příjemné romantické komedii, 
na které se podílel Jiří Vejdělek. Režie: Tomáš Hoff man

st 26. 7. ve 21:10

LOGAN: WOLVERINE                          
135 min., tit., 90,- (12+)
Hugh Jackman se prý defi nitivně rozloučil s oblíbenou X-menov-
skou postavou a to ve velkém stylu drsné a zádumčivé roadmovie. 
Stárnoucí Wolverine patří mezi několik přežívajících mutantů. Po 
nocích pracuje jako řidič limuzíny a pečuje o nemohoucího profe-
sora Charlese Xaviera, jenž přichází o paměť. A do toho na soun-
dtracku Johnny Cash…

pá 28. 7. ve 21:10

REBEL BEZ PŘÍČINY (1955)
#KULTOVKY NA LETŇÁKU
89 min., tit., 90,- 
James Dean toho před svoji tragickou autonehodou příliš nato-
čit nestihl. Přesto svým životem a smrtí ovlivnil celou poválečnou 
angloamerickou generaci. Je bezpochyby synonymem slova kult.  
Bez něj by nebylo bíle triko, kouření ani generační vzpoura tak 
cool. Nebyl by Elvis Presley, Dylan z Beverly Hills ani Robert Pattin-
son. Rebel bez příčiny je pak jedním z nejčastěji citovaných fi lmů 
a velmi přesvědčivou ukázkou Deanova zmařeného nevšedního 
talentu.

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN V LETNÍM KINĚ

Nejúspěšnější fi lmy uplynulého roku: Rychle a zběsile 8, Fantastic-
ká zvířata, Všechno nebo nic, La La Land, Příchozí, Rogue  One: Star 
Wars Story, T2: Trainspotting… a další + #KULTOVKYNALETŇÁKU

Vstupenky do letního kina :
Pouze prodej na místě. Pokladna je otevřena 60 minut před fi lmem

V případě hustého deště nebo blížící se bouřky se nehraje.

Aktuálně: http://facebook.com/letnikinotisnov

ne 2. 7. v 17:00

JÁ, PADOUCH 3 (3D)
96 min., dab., 150,- / 130,- 
Pamatujete na super zloducha Grua a uličnické Mimoně? Je tu 
další výjimečné dobrodružství a tentokrát přibude Gruovo vlasaté 
dvojče Dru a jediný zločinec, jehož smysl pro módu se nemění, 
muž s ramenními vycpávkami, Balthazar Bratt! Dlouho očekávaná 
animovaná rodinná podívaná.

ne 2. 7. v 19:30

VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO  
96 min., tit., 120,- 
Madeline trpí vzácnou chorobou. Je na vše alergická. To ji ome-
zuje jen na pohyb doma, nesmí ven a skoro nikdo nesmí ani za ní. 
Vše se ale změní, když se do sousedního domu přistěhuje nová 
rodina. Osmnáctileté Madeline se tak otáčí život vzhůru nohama, 
když poznává Ollyho. Letní romantický hit jak vyšitý!

po 3. 7. v 18:00

PIRÁTI Z KARIBIKU: 
SALAZAROVA POMSTA 2D                      
129 min., dab., 130,- / 110,-
Povedené pokračování úspěšné série s Johnnym Deppem.

čt 6. 7. v 17:00

AUTA 3 (3D)
100 min., dab., 150,- /130,-
Slavný závoďák Blesk McQueen musí v tomto pokračování animo-
vaného rodinného hitu všem dokázat, že nepatří do starého žele-
za a obstojí v konkurenci nové generace závodních aut.

čt 6. 7. v 19:30

SPIDER-MAN: HOMECOMING 3D            
PREMIÉRA
133 min., tit., 150,- /130,-
Mladý Spider-Man (Tom Holland) se začíná sbližovat se svou no-
vou identitou superhrdiny, což mu trochu komplikuje touha doká-
zat, že by mohl konat mnohem větší skutky, než kterých se zatím 
odvážil. Když se objevuje nový padouch Vulture (Michael Keaton), 
ocitá se ale v ohrožení vše, co je pro něj důležité.

ne 9. 7. v 17:00

JÁ, PADOUCH 3 (2D)
96 min., dab., 130,- / 110,- 

ne 9. 7. v 19:30

TRANSFORMERS: 
POSLEDNÍ RYTÍŘ 2D
151 min., dab., 130,- / 110,-
Proslýchá se, že šlo o nejdražší fi lm z celé série. Schyluje se totiž k 
epické bitvě. Lidé a Transformeři jsou stále ve válce a klíč k záchra-
ně leží skryt hluboko v  historii. Režie: Michael Bay

čt 13. 7. v 19:30

VÁLKA O PLANETU OPIC 3D
PREMIÉRA
143 min., tit., 150,- (12+)
Pokračování akční sci-fi  série se odehrává dva roky po posledním 
velmi úspěšném fi lmu Úsvit planety opic. Vizuálně velkolepá podí-
vaná dále rozvíjí původní myšlenku a navazuje tak na legendární 
Planetu opic (1968) a knižní předlohu.

ne 16. 7. v 17:00

AUTA 3 (2D) 
100 min., dab., 130,- /110,-

ne 16. 7. v 19:30

OKLAMANÝ
PREMIÉRA
94 min., tit., 120,- (12+)
Elle Fanning, Kirsten Dunst, Nicole Kidman a Colin Farrell v hlav-
ních rolích a Sofi e Coppola jako režisérka. Tísnivé drama z období 
americké občanské války o zraněném nepřátelském důstojníkovi, 
který se dostane do dívčí internátní školy a postupně si všechny 
dívky získá svým charismatem. Než…

čt 20. 7. v 19:30

DUNKERK
PREMIÉRA
107 min., tit., 120,- (12+)
Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází 
z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských a bel-
gických vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku (1940).

ne 23. 7. v 17:00

JÁ, PADOUCH 3 (2D)
96 min., dab., 130,- / 110,- 

ne 23. 7. v 19:30

PĚKNĚ BLBĚ  
FILMOVÝ KLUB: OZVĚNY MFF KARLOVY VARY
119 min., tit., 110,- /90,- (FK)
O tom, že skutečná láska dokáže překonat všechny překážky, vy-
práví chytrá komedie z produkce Judda Apatowa (40 let panic, 
Zbouchnutá). Skutečný příběh amerického komika, který ve fi lmu 
hraje sám sebe, se na festivalu Sundance stal diváckým hitem a 
kritici o něm mluví jako o nejvtipnější love story letošního roku.

čt 27. 7. v 19:30

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
PREMIÉRA
119 min., tit., 130,- 
Vizionářské sci-fi  Luca Bessona podle slavné komiksové předlohy. 
Valerián (Dane DeHaan) a Laureline (Cara Delevigne), speciální 
vládní agenti pro správu lidských území, se vydávají do ohromné-
ho mezigalaktického města Alfa, metropole, kterou obývají tisíce 
tvorů ze všech koutů galaxie, hájit zájmy civilizace...

so 29. 7. v 17:00

LETÍME!  KACHNA
84 min., dab., 120,-/100,- 
Animovaný příběh sirotka vrabčáka Richarda, jehož se ujmou 
čapí rodiče. Objevuje se ale překvapivý problém, zvládne vrabčák 
dlouhou cestu s čápy do jejich afrického zimoviště?

so 29. 7. v 19:30

BABY DRIVER
PREMIÉRA
112 min., tit., 120,- (12+)
Talentovaný mladý řidič (Ansel Elgort) přezdívaný Baby, zajišťu-
je zločincům únik z místa činu. Je tím nejlepším z oboru i díky 
hudbě, kterou si během jízdy pouští. Když se Baby setká s dívkou 
svých snů (Lily James), chce s touto prací skončit…

ne 30. 7. v 17:00

MAXINOŽKA
PREMIÉRA
91 min., dab., 120,-/100,-
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby 
odhalil záhadu svého dávno ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že 
to není nikdo jiný než legendární Lesní muž!

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN V KINĚ SVRATKA

akční thriller: Atomic Blonde: Bez lítosti
český, rodinný: Po strništi bos
krimi: Barry Seal: Nebeský gauner
pro děti: Velká oříšková loupež 2
+ úspěšné reprízy;  ad.
+ letní kino v plném proudu

Vstupenky do kina Svratka:                                                   
přímý prodej (možná platba kartou)
Pokladna otevírá 60min. před fi lmem a zavírá 15 min. po jeho za-
čátku. 

Turistické a informační centrum  (NOVĚ: nám. Míru 120) , po - 
pá 8 - 17h (pauza 12 - 13h); so 9:00-18:00, ne 9:00-16:00 (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 před-
stavením.

změna programu vyhrazena  
AKTUÁLNĚ:  
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KINOSVRATKA

LETNÍ KINO KINO SVRATKA


