
ne 1. 10. v 17:00

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

Film podle stejnojmenné knihy vzpomínek Zdeňka Svěráka 

a tematicky zapadá mezi Kolju, Obecnou školu a Vratné lahve

ne 1. 10. v 19:30

AMITYVILLE: PROBUZENÍ
PREMIÉRA
85 min., tit., 120,- (12+)

Horor/thriller založený na skutečném příběhu, který má být 

volným pokračováním fi lmu 3:15 zemřeš. 

čt 5. 10. v 19:30

BLADE RUNNER 2049  3D
PREMIÉRA
tit., 140,- (12+)

Původní Blade Runner je naprostá klasika a stále svěže a nová-

torsky působící sci-fi . Třicet let po událostech prvního fi lmu se 

odehrává nový příběh, na jehož produkci dohlížel sám Ridley 

Scott a režíroval jeden z nejrespektovanějších režisérů součas-

nosti Denis Villeneuve (Příchozí, Sicario: Nájemný vrah). Nový 

Blad Runner (Ryan Gosling) odhaluje tajemství, které je natolik 

zásadní, že by mohlo rozvrátit zbytky lidské společnosti a musí 

proto najít původního Blad Runnera (Harrison Ford).

so 7. 10. v 17:00

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 3D
85 min., česky, 140,- / 120,- (děti)

Legendární hrdinové: Hurvínek, pan Spejbl, Mánička i Žeryk 

v novém dobrodružství a tentokrát animovaně a dokonce ve 

3D!

so 7. 10. v 19:30

HORA MEZI NÁMI
PREMIÉRA
109 min., tit., 120,- (12+)

Dva náhodní spolucestující, muž a žena, se s malým letadlem 

zřítí uprostřed zasněžených hor a vydávají se na cestu dlou-

hou stovky mil divočinou domů. V napínavém dobrodružném 

dramatu podle knižní předlohy hrají Kate Winslet a Idris Elba.

ne 8. 10. v 17:00

ESA Z PRALESA
PREMIÉRA
97 min., dab., 130,- / 110,- (děti)

Maurice je sice tučňák, ale vychován tygřicí. Se svoji zvířecí 

partou se snaží udržovat v džungli pořádek a tak se Esa z pra-

lesa vydávají do boje proti ďábelsky proradné koale Igorovi…

ne 8. 10. v 19:30

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR                
116 min., česky, 120,- (12+)                                    

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 nobles-

ního kadeřnického salonu Otto Bock a jeho rodina. Pod-

nik je smyslem jeho života - po všech válečných útra-

pách. Jenže přichází zlom – únorový komunistický puč. 

Ottova fi rma je vyvlastněna a jemu se podruhé v životě 

rozpadá svět. Tentokrát jsou však důsledky fatálnější…

út 10. 10. v 19:30

ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA 
ŽIVÝKONCERT
290,- v předprodeji / 330,- na místě

Předprodej - TIC Tišnov (náměstí Míru 120)

Česká bluegrassová legenda fungující od roku 1991 v Tišno-

vě! Předprodej vstupenek je ukončen vždy jeden den před 

akcí.

st 11. 10. v 19:30

O TĚLE A DUŠI
FILMOVÝ KLUB
116 min., tit., 100,- / 80,- (FK)

Berlinale 2017 - Ildikó Enyedi (Zlatý Medvěd za nejlepší fi lm)
Nekonvenční love story stárnoucího ředitele jatek a mladé 

kvalitářky masa s fobií z tělesného kontaktu. Oba hrdinové 

zjišťují, že sdílejí společné sny, v nichž jsou laní a jelenem 

uprostřed zasněženého lesa. Lehce excentrická, taktilní i od-

tažitá romance s prvky všednodenního dramatu a černé ko-

medie tematizuje dualitu bdělosti a snění, zvířeckosti a hu-

manity, duše a těla. Ujeté, bizarní a skvělé.

čt 12. 10. v 19:30

SNĚHULÁK
PREMIÉRA
tit., 110,-  (15+)

Chladné severské krimi podle knižního bestselleru, jehož au-

torem je Jo Nesbø. Harry. Hole (Michael Fassbender) je výji-

mečný detektiv, ale zároveň alkoholik, jehož právě opustila 

přítelkyně (Charlotte Gainsbourg). Jediné, co stojí mezi ním a 

pitím, je nový případ. A dočká se ho…

pá 13. 10. v 19:30

BLADE RUNNER 2049                         
tit., 120,- (12+)

so 14. 10. v 17:00
 

LEGO® NINJAGO® FILM 3D
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 okolností také jeho ot-

cem. 

so 14. 10. v 19:30

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

ne 15. 10. v 17:00

MY LITTLE PONY FILM 
PREMIÉRA
99 min., dab., 130,- / 110,- (děti)

Animovaný fi lm pro děti založený na známých postavičkách 

ze stejnojmenného úspěšného seriálu. Temná síla ohrožuje 

Ponyville a je třeba jej zachránit.

čt 19. 10. v 19:30

BAJKEŘI 
PREMIÉRA
95 min., česky, 120,-

Komedie ve stylu Snowboaďáků a Rafťáků. Bratři Jáchym a 

David s kamarádem Sašou tráví většinu času na sociálních 

sítích. Největší životní problém je pro ně vybitý mobil nebo 

nefunkční wifi . Na nátlak rodičů se vydávají pod vedením 

Davidovy půvabné macechy Terezy na dvousetkilometrový 

cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný 

svět. Hrají: Hana Vagnerová, Adam Mišík, Jan Komínek, Voj-

těch Machuta, Celeste Buckingham, Tomáš Matonoha, Michal 

Suchánek…

pá 20. 10. v 19:30

MATKA! 
PREMIÉRA
115 min., tit., 120,- (15+)

Psychologický thriller od jednoho z nejoriginálnějších fi lma-

řů současnosti Darrena Aronofskyho (Černá labuť, Fontána, 
Requiem za sen). Idylické soužití manželského páru v krásném 

domě v lůně přírody naruší nezvaní hosté, kterých neustále 

přibývá. Hrají: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle 

Pfeiff er, Ed Harris

so 21. 10. v 17:00

MY LITTLE PONY FILM
99 min., dab., 130,- / 110,- (děti)

so 21. 10. v 19:30

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR                
116 min., česky, 120,- (12+)                                    

ne 22. 10. v 17:00

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 2D
85 min., česky, 120,- / 100,- (děti)

ne 22. 10. v 19:30

GEOSTORM: GLOBÁLNÍ BOUŘE 3D
PREMIÉRA
109 min, tit., 140,-  (12+)

Katastrofi cké sci-fi  od autora scénáře fi lmu Den nezávislosti. 
Síť satelitů původně určena na likvidování přírodních kata-

strof je sama začne způsobovat. Hrají: Katheryn Winnick a Ge-

rard Butler

út 24. 10. v 20:00

LISTOVÁNÍ.CZ:                                                                                                                    
ROBERT FULGHUM JAKO OPRAVÁŘ 
OSUDŮ NA TURNÉ PO ČR
DIVADLO
180,- / 210,- (předprodej / na místě)

Americký spisovatel Robert Fulghum se vrací do Česka, aby 

vyjel s projektem LiStOVáNí představit svou novou knihu 

Opravář osudů. Uvidíte také divadelní představení z knihy Co 
jsem to proboha udělal? a pak bude možnost si s Robertem 

Fulghumem popovídat a nechat si podepsat knihy. Účinkují: 

Věra Hollá a Alan Novotný (alt. Jiří Ressler) a Robert Fulghum

st 25. 10. v 18:00

PO STRNIŠTI BO
BIO SENIOR
111 min., česky, 110,- / 70,- (senioři) 

čt 26. 10. v 19:30

THOR: RAGNAROK 3D
PREMIÉRA
96 min., dab., 150,- / 130,-

V poslední době to vypadá, že to, co produkuje studio Mar-

vel, musí být prostě pokaždé pecka. Chris Hemsworth se vrací 

jako Thor, aby zabránil zkáze domova a konec asgardské civi-

lizace.

pá 27. 10. v 19:30

ČÁRA                                                   
108 min., originál, 110,-

Drsný krimi thriller od našich sousedů, zasazený na exotické 

pomezí slovensko-ukrajinských hranic. Od režiséra aktuálně 

výborně hodnoceného seriálu Případy 1. oddělení (Peter Beb-

jak)

so 28. 10. v 19:30

BAJKEŘI
PREMIÉRA
95 min., česky, 120,-

ne 29. 10. v 17:00

EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
95 min., dab., 120,- / 100,- (děti)

Snímek z produkce BBC Earth Films (tvůrci Zázračné planety I. 

a II, nejlepšího seriálu na ČSFD) nás zavede na fascinující mís-

ta Země plné zvířecích hrdinů. Průvodcem jednoho z techno-

logicky nejdokonalejších fi lmů bude v české verzi Ivan Trojan!

út 31. 10. v 18:00

HALLOWEENSKÝ KLYSTÝR VOL. 5
150,- (15+)

Další ročník mini přehlídky hororových snímků. Premiéra 

aktuálního snímku (JIGSAW, USA 2017) + jedna klasika + 

horor z Tišnovska a další... Kdo přijde v kostýmu, dostane 

popcorn zdarma. Chybět nebude legenda - Klystýrový ná-

poj anebo Mozek

st 1. 11. v 19:30

WESTERN
FILMOVÝ KLUB
119 min., tit., 100,- / 80,- (FK)

Německý snímek odehrávající se v zapadlém koutě Bulharska, 

který produkovala režisérka festivalového hitu Toni Erdmann

čt 2. 11. v 19:30

MILADA
PREMIÉRA
česky., 120,- 

Očekávaný snímek inspirovaný životem JUDr. Milady Horáko-

vé

so 4. 11. v 17:00

PŘÍŠERÁKOVI 3D 
PREMIÉRA
96 min., dab., 150,- / 130,- (děti)

so 4. 11. v 19:30

THOR: RAGNAROK 3D                       
96 min., tit., 150,- / 130,- 

ne 5. 11. v 17:00

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR                
116 min., česky, 120,- (12+)                                    

ne 5. 11. v 19:30

VŠECHNO NEJHORŠÍ
PREMIÉRA
tit., 120,- (15+)   

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD V  KINĚ SVRATKA:

životopisné drama: Milada
pro děti: Můj život Cuketky
český: Zahradnictví: Nápadník
blockbuster: Liga spravedlnosti
thriller: Přání smrti
mysteriózní: Suburbicon: Temné předměstí
krimi: Vražda v Orient expresu
horor: Hráči se smrtí
+ 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

ŘÍJEN
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