
pá 1. 9. ve 20:30

LETNÍ KINO: NASLEPO! 
LETOS POSLEDNÍ PROJEKCE V LETNÍM KINĚ
vstupné podle libosti až po fi lmu

Důvěřujete dramaturgii Kina Svratka? Přijďte na letňák 

naslepo a fi lm ohodnoťte podle vlastního uvážení až po 

projekci!

so 2. 9. v 17:00

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 3D
PREMIÉRA
85 min., česky, 150,- / 130,- (děti)

Legendární hrdinové: Hurvínek, pan Spejbl, Mánička 

i Žeryk v novém dobrodružství a tentokrát animovaně 

a dokonce ve 3D!

ne 3. 9. v 17:00

PO STRNIŠTI BOS                                                                                                                                   
111 min., česky, 120,-

Film vznikl podle stejnojmenné knihy vzpomínek Zdeň-

ka Svěráka a tematicky zapadá mezi fi lmy Kolja, Obec-
ná škola a Vratné lahve, které vyprávějí příběh jednoho 

muže na pozadí dějinných událostí 20. století. Malého 

Edu Součka už známe z Obecné školy. Hrají: Jan Tříska, 

Oldřich Kaiser, Tereza Voříšková, Ondřej Vetchý, Petra 

Špalková, Zdeněk Svěrák….

ne 3. 9. v 19:30

LOGANOVI PARŤÁCI
PREMIÉRA
119 min., tit., 110,- (12+)

Ujetá akční komedie od režiséra Dannyho parťáci o dvou 

bratrech - loserech, kteří se rozhodnou prolomit smůlu 

a ukrást 14 miliónu dolarů. Hrají: Channing Tatum, 

Adam Driver, Daniel Craig…

st 6. 9. v 19:30

VÁŽENÝ OBČAN
FILMOVÝ KLUB
117 min., tit., 100,- / 80,-  (FK)

Držitel Nobelovy ceny za literaturu a vyhořelý spisovatel, 

Daniel Mantovani se vrací po letech do rodného města, 

zapadákova, odkud před lety utekl, aby mu zde byl udě-

len titul váženého občana. Řetězec vtipných událostí 

nabírá rychle až absurdní rozměr. Staré lásky, přátelství 

i křivdy… Najde zde opět inspiraci pro své psaní? Rozhod-

ně svěží překvapení z letošních Varů se skvělým Oscarem 

Martinézem (Divoké historky) v hlavní roli.

čt 7. 9. v 19:30

TO
PREMIÉRA
135 min., tit., 120,- (15+)

Horor podle slavné předlohy Stephena Kinga, který se 

nechal po projekci slyšet, že fi lm předčil všechna jeho 

očekávání. Děsivý klaun Pennywise se vrací. Pozn: domů 

z kina pouze po dvojicích.

pá 8. 9. v 19:30

CESTA ČASU
90 min., tit., 100,- 

Bezmála čtyřicet let se ve vizionářské mysli jednoho 

z nejvýznamnějších amerických režisérů Terrence Ma-

licka (např. Tenká červená linie) rodila myšlenka na am-

biciózní esej o vzniku vesmíru a smyslu života. Film je 

plný úchvatných obrazů: od formování první generace 

hvězd, přes měňavku (améba) přijímající potravu po-

mocí fagocytózy, zakřivení prostoročasu kolem rotující 

černé díry, až po výbuchy sopky a dopady meteoritů. 

Zážitek ve 4K rozlišení s komentářem Cate Blanchett.

so 9. 9. v 17:00

EMOJI VE FILMU 3D    
91 min., dab., 150,- /130,- (děti)

Uvnitř mobilního telefonu v aplikaci pro textové zprá-

vy se ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které žijí 

Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Kaž-

dý z Emoji má jen jeden výraz, až na smajlíka jménem 

Gene… 

so 9. 9. v 19:30

TULIPÁNOVÁ HOREČKA
107 min., tit., 120,- (12+)

Historické romantické drama odehrávající se na pozadí 

událostí jedné z nejstarších spekulativních bublin:  v 17. 

století Amsterdam a celou zemi zachvátila „tulipánová 

horečka“. Jediná cibulka exotické květiny měla hodnotu 

měšťanského domu. Hrají: Alicie Vikander, Christopher 

Waltz, Dane DeHaan, Judi Dentch…

ne 10. 9. v 17:00

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 3D
85 min., česky, 150,- / 130,- (děti)

st 13. 9. v 19:30

PO STRNIŠTI BOS                         
111 min., česky, 120,-

čt 14. 9. v 19:30

NEJSLEDOVANĚJŠÍ
PREMIÉRA
česky, 120,- 

Televizní konkuruje nezávislá tvorba internetových 

tvůrců. Co to znamená, být YouTuberem? Proč se stali 

YouTubeři fenoménem, který má na společnost nepře-

hlédnutelný vliv? Celovečerní dokument Jiřího Sádka 

(Polednice) poodhaluje tajemství jejich úspěchu a na-

hlédne do životů, které drží stranou kamery.

pá 15. 9. v 19:30

ČERVENÁ                                                                                         
80 min., česky, 100,-

Dokument Olgy Sommerové je portrétem proslulé 

operní pěvkyně a herečky Soni Červené. Ženy, jejíž malé 

dějiny byly ovlivněny velkými dějinami Evropy 20. sto-

letí. Film se setkal s vřelým přijetím na řadě festivalů 

a navazuje tak na režisérčiny předchozí divácky úspěš-

né portréty Magický hlas rebelky a Věra 68.

so 16. 9. v 17:00

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

Oblíbení Mimoni, Gru, brácha Dru a zloduch Balthazar 

Bratt!

so 16. 9. v 19:30

KTERÝ JE TEN PRAVÝ?
PREMIÉRA
tit., 120,- (12+)

Alice (Reese Witherspoon) má dvě děti, rozešla se s man-

želem a vrací se zpátky do města, kde se narodila. Začít 

znovu od začátku. Na narozeninové oslavě ale potká 

téměř o generaci mladšího začínajícího fi lmaře… Chyt-

rá romantická komedie od producentky Nancy Meyers, 

která coby režisérka natočila to nejúspěšnější, co v tomto 

žánru za poslední roky vzniklo: Po čem ženy touží, Nějak 
se to komplikuje, Prázdniny, Lepší pozdě nežli později

ne 17. 9. v 17:00

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 2D 
85 min., česky, 130,- / 110,- (děti)

st 20. 9. v 19:30

PO BOUŘI
FILMOVÝ KLUB
117 min., tit., 100,- / 80,- (FK)

Rjota je marnotratný syn, špatný otec a zkrachovalý 

spisovatel. Přivydělává si jako soukromé očko, je rozve-

dený a ke svému jedenáctiletému synovi si těžko hledá 

cestu. Exmanželka Kjoko se na Rjotu dívá spíše jako na 

vzdálenou vzpomínku. Odcizenou trojici ale jednoho 

večera svede dohromady blížící se tajfun. Mistr rodin-

ných drobnokreseb Hirokazu Koreeda se vrací s fi lmem 

o zpřetrhaných vazbách, křehké lásce rodičů a dětí 

a o tom, že nejsilnější bouře jsou někdy ty, při kterých se 

nepohne ani lístek.

čt 21. 9. v 19:00

FILMOVÝ KVÍZ
VELKÝ SÁL MĚKS
cca 120 min., 30,-

Máte rádi fi lmy? Víte, kolik medvědů měl Cibulka nebo 

kde se se měli sejít Kroupa s Týfovou? Poznáte název fi l-

mu podle úvodní melodie? Jestli ano, tak jste náš člověk, 

utvořte tým, přihlaste jej na facebooku nebo na kino@
kulturatisnov.cz a soutěžte o ceny. Pivo, limo a občers-

tvení na místě.

pá 22. 9. v 19:30

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 3D
PREMIÉRA
141 min., tit., 150,- (15+)

Kingsman je nezávislá, mezinárodní, špionážní agentu-

ra pracující v hlubokém utajení a jejím cílem je bezpečný 

svět. V tomto pokračování je čekají nové výzvy společně 

se spřátelenou americkou obdobou Statesman. Akční 

komedie. Hrají: Taron Egerton, Halle Berry, Julianne Mo-

ore,Channing Tatum,Colin Firth

ne 24. 9. v 19:30

DOBRÝ ČASY
PREMIÉRA
100 min., tit., 110,- (12+)

„Dokonalý zážitek“, „Robert Patinsson na plátně přímo 

září“ nebo „Nervy drásající loupežný thriller“. Tohle vše 

se píše v souvislosti s počinem dvou newyorských nezá-

vislých fi lmařů Joshe a Bennyho Safdie. Divoká akční jíz-

da plná nečekaných zvratů a hypnotické hudby, na které 

se podílel Iggy Pop…

st 27. 9. v 19:30

DUNKERK
BIO SENIOR
107 min., tit., 110,- / 70,- (12+)

Očekávané válečné drama vizionáře Christophera No-

lana vychází z událostí evakuace obklíčených francouz-

ských, britských a belgických vojáků z pláží severofran-

couzského Dunkerku (1940).

čt 28. 9. v 19:30

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
PREMIÉRA
116 min., česky, 120,-                                     

Druhý díl trilogie je méně melodramatický, více svižný 

a Jiří Macháček s Gabrielou Míčovou v něm předvádě-

jí dechberoucí herecké výkony. Odehrává se na pozadí 

událostí let 1947-1953. Hlavní postavou je majitel no-

blesního kadeřnického salonu Otto Bock (Macháček) 

a jeho rodina. Podnik je smyslem jeho života - po všech 

válečných útrapách. Jenže přichází zlom – únorový ko-

munistický puč. Ottova fi rma je vyvlastněna a jemu se 

podruhé v životě rozpadá svět. Tentokrát jsou však dů-

sledky fatálnější…

pá 29. 9. v 19:30

WIND RIVER
PREMIÉRA
107 min., tit., 120,- (12+)

Mysteriózní krimi thriller z drsného zasněženého Wyo-

mingu, kde je nalezeno tělo mrtvé indiánské dívky… 

Hrají: Jeremy Renner (Příchozí), Elizabeth Olsen (Captain 
America: Občanská válka)

so 30. 9. v 17:00

LEGO® NINJAGO® FILM 3D
PREMIÉRA
97 min., dab., 150,- / 130,- (děti)

Mladý ninja Lloyd pod vedením vtipem sršícího učitele 

kung fu Mistra Wu, musí porazit válečníka Garmadona, 

nejhoršího padoucha všech dob, který je shodou okol-

ností také Lloydovým otcem. Další ze série vtipných 

LEGO pecek!

ne 1. 10. v 17:00

PO STRNIŠTI BOS                         
111 min., česky, 120,-

ne 1. 10. v 19:30

AMITYVILLE: PROBUZENÍ
PREMIÉRA
85 min., tit., 110,- (12+)

Horor/thriller. Film je založen na skutečném masakru 

a má být volným pokračováním fi lmu 3:15 zemřeš.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN V  KINĚ SVRATKA:

sci-fi : Blade Runner 2045
dobrodružný: Hora mezi námi
fantasy: Thor: Ragnarok
pro děti: My Little Pony Film
mysteriózní krimi: Sněhulák
akční: Geostorm: Globální nebezpečí

+ 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.), 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

ZÁŘÍ
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