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Středa  3. červenec v 21:30 Doba ledová 4      LETNÍ KINO 
94 min. 

Dabing 
Vstupné: 80 Kč 

Záhájení nové sezóny tišnovského letního kina 

Letní kino zahajuje novou sezónu s oblíbenou mamutí rodinkou…Manny, Ellie, jejich teenagerovská 

dcerunka Broskvička, lenochod Sid, šavlozubý tygr Diego a potřeštěný krysoveverčák Scratt. Všichni 

společně prožijí nová napínavá dobrodružství. A právě Scratt, se svou vášní pro žaludy a jejich 

ukrýváním totiž způsobí katastrofu nevídaných rozměrů…. 

Sobota  6. červenec v 19:30 Světová válka Z        3D   
116 min. 

Titulky  
Vstupné: 150 Kč 

Gerry Lane (Brad Pitt) pracuje pod hlavičkou Organizace spojených národů jako expert na řešení 

nejrůznějších krizových situací. Kdykoliv se někde na světě mimořádně vyhrotí místní poměry, Gerry 

přijede a většinou dokáže identifikovat zdroj krize a nalézt řešení na uklidnění situace. Tyto schopnosti se 

mu budou náramně hodit, protože v podobnou horkou destinaci se právě proměnil celý svět.  

Neděle  7. červenec v 21:30  Psycho     LETNÍ KINO 

109 min. 

Titulky 

Vstupné: 70 Kč 

Anthony Perkins jako duševně nemocný Norman Bates. Jeho starý ponurý dům slouží jako příležitostný 

motel a rozhodně není místem klidného odpočinku. O tom se přesvědčí i Marion Craneová (Janet Leigh). 

Soukromý detektiv (Martin Balsam) a Marionina sestra (Vera Miles) se vydávají po stopách zmizelé 

mladé Marion. Smrtelné napětí stoupá, až nakonec vyústí ve strašný a nevyhnutelný závěr.  

Čtvrtek 11. červenec v 21:30 Království lesních strážců  LETNÍ KINO 
102 min. 
Dabing 

Vstupné: 90 Kč 

http://www.mekstisnov.cz/


 

Tvůrci Doby ledové a Ria odhalí neobyčejný, skrytý svět, který jste si ani nedokázali představit, v nové 

dobrodružné komedii. Království lesních strážců je příběhem věčného boje dobra, které chrání přírodu, a 

silami zla, které chtějí přírodu zničit. Když se jednoho dne malá teenagerka náhle probudí v podivném 

tajuplném světě, musí se spolu s partičkou zelených zábavných postaviček pokusit zachránit jejich tajný 

svět...vlastně i náš svět. 

Pátek  12. červenec v 19:30  Jen bůh odpouští 
90 min. 

Titulky 

Vstupné:  90 Kč 

Před deseti lety Julian zabil policajta, ale podařilo se mu utéct. Dnes je z něj jeden z největších drogových 

dealerů v Bangkoku. Když Julianův bratr zabije prostitutku, policie si pozve na pomoc Changa – Anděla 

pomsty, který dovolí otci zavražděné, aby ho osobně zabil. Tím však rozpoutá peklo, protože do situace 

se vloží Julianova matka, šéfka jedné z nejmocnějších kriminálních organizací, která Juliana vysílá 

pomstít svého bratra.  

Neděle  14. červenec v 19:30 Hurá na Francii    

97 min. 

Dabing 

Vstupné:  90 Kč  

Borat po francouzsku je zde! Muzafar a Feruz jsou dva pasáci ovcí z Taboulistanu...malé zemičky ve 

střední Asii, o které nikdy nikdo neslyšel. Aby se o ní konečně svět dozvěděl, rozhodne se ji syn 

prezidenta kapičku zpropagovat a povolá tyto dva dobráky na jejich životní misi: zničit Eiffelovku! 

čtvrtek  18. červenec v 19:30  Pěna dní     FILMOVÝ KLUB 

Titulky 

125 min. 

Vstupné:  80 Kč / 60 Kč 

Ve městě, kde auta mají volant v kufru, lidé bruslí pozpátku a klavír míchá koktejly, žije idealistický a 

vynalézavý Colin (Romain Duris) pouze v kruhu svých přátel Nicolase (Omar Sy) a Chicka (Gad 

Elmaleh). Jednoho dne Colin potká svou osudovou lásku Chloé (Audrey Tautou). Křehká Chloé, která 

Colinovi připomíná jeho milované blues od Dukea Ellingtona, však onemocní záhadnou nemocí: v plicích 

jí vykvete leknín. Bezstarostný svět milenců je nemocí fatálně zasažen. Francouzský spisovatel a bohém 

Boris Vian vytvořil v románu Pěna dní obraz čisté lásky, který učaroval několika generacím čtenářů.  

Pátek  19. červenec v 19:30 Revival     
Čtvrtek 25. červenec v 19:30 

116 min. 

Vstupné:  110 Kč 

     

Nový film režisérky Alice Nellis. 

„Ještě jednou si pořádně . . ." Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se ale v roce 

1972 rozpadli a každý ze čtyř bývalých muzikantů se s údělem rockera ve výslužbě vyrovnal po svém. 

Každý z nich má teď za sebou svůj život a svůj vlastní příběh. A taky jejich pohnutky k oživení kapely 

Smoke jsou různé - peníze, touha po ztracené slávě, touha pomoci kamarádovi, anebo se ještě jednou 

pořádně odvázat. Jejich světy se potkávají a oni si začínají užívat hudby, kamarádství a života na pódiu i 

za ním. 

 

 



Pozor! Změna času promítání letního kina! 

Sobota  20. červenec v 21:00 Ostře sledované vlaky   LETNÍ KINO  

92 min.                      

Vstupné: 70 Kč 

Film Ostře sledované vlaky natočil Jiří Menzel podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala. Děj se 

odehrává za druhé světové války, v době, kdy se lidské vlastnosti projevují stejně jako v době hlubokého 

míru, jenom jsou v konfrontaci s válečným děním lépe vidět. Vypráví příběh mladičkého eléva Miloše 

Hrmy, který na malé železniční stanici přes své milostné problémy dospívá na práh mužství…  

Neděle   21. červenec v 17:00  Universita pro příšerky   3D   
Neděle   21. červenec v 19:30 

109 min 

Dabing             
Vstupné: 155 Kč / 135 Kč                     

 

Už od té doby, kdy byl Mike Wazowski jenom malé monstrum, snil o tom, že se stane úspěšnou 

příšerkou. A všichni přeci vědí, že ty nejlepší příšerky pocházejí z Univerzity pro příšerky. Ale hned 

během prvního semestru na univerzitě se začnou Mikeovy plány hroutit, když mu cestu zkříží 

příšerkovské eso James P. Sullivan, řečený Sulley, který je na strašení přirozený talent. Této dvojici se 

život na univerzitě i na koleji malinko vymkne kontrole a jejich soutěživost je dovede až k vyhazovu z 

elitního univerzitního strašícího programu. A aby to bylo ještě horší, Mike i Sulley si uvědomí, že budou 

muset spolupracovat, pokud budou chtít své průšvihy napravit. 

 

Pátek  26. červenec v 21:00 Twilight sága: Rozbřesk - 2. část  LETNÍ KINO 

115 min. 

Titulky 

Vstupné: 80 Kč 

Závěrečná část světoznámé upírské ságy nás naposledy zavede do světa, kde upíři a vlkodlaci bojují nejen 

o svou lásku, ale i o vlastní životy. Novorozená upírka Bella a její manžel Edward mohou být konečně 

navždy spolu a šťastní, ale příchod jejich pozoruhodné dcery Renesmee uvede do pohybu nebezpečný 

řetězec událostí, které pro ně mohou skončit katastrofou. Rodina Cullenových se ale rozhodne bojovat a 

kontaktuje přátele z celého světa, aby spojili své síly  

Sobota  27. červenec v 19:30 Osamělý jezdec   

151 min. 

Titulky 

Vstupné:  120 Kč / 100 Kč 

Indiánský bojovník Tonto (Johnny Depp) se dělí o dosud nevyřčené příběhy, které způsobily proměnu 

Johna Reida (Armie Hammer), muže zákona, v legendu spravedlnosti – společně s diváky se vydává na 

divokou jízdu plnou velkolepých překvapení a humorných neshod, které musejí oba rozpačití hrdinové 

překonat, aby dokázali společně bok po boku bojovat s lidskou chamtivostí a korupcí.  

Neděle  28. červenec v 17:00 Já, padouch 2      3D 
Neděle  28. červenec v 19:30 

98 min. 

Dabing 

Vstupné: 140 Kč / 120 Kč 



Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný? Když vypráví pohádky na dobrou noc? Když se bojí o 

nevinnost své nejstarší dcery? Když už nechce vůbec nic ukrást? Gru naštěstí neskončí jako obyčejný 

civil, protože v jeho nitru se stále ukrývají schopnosti, které by leckdo rád využil. Jako například šéf 

mocné Antipadoušské ligy, Silas Velezadek (To příjmení nekomentujte, nemá to rád). Silas sice 

padouchy všeho druhu hluboce opovrhuje, ale kdo se může do myšlení zlosyna vcítit líp než zlosyn 

bývalý?  

Středa  31. červenec v 19:30 Wolverine      3D 
136 min. 

Titulky 

Vstupné: 150 Kč  

Wolverine (Hugh Jackman), nejslavnější hrdina ze ságy X-Men, se v novém, výpravném akčním 

dobrodružství podívá do současného Japonska. V pro něj zcela neznámém a nesrozumitelném světě se 

střetne se svou největší nemesis. Z nelítostné bitvy na život a na smrt odejde navždy poznamenaný. Prvně 

v životě se cítí zranitelný, ocitá se na samé hraně svých fyzických a psychických možností. Zdaleka 

nebojuje jen se smrtícími samurajskými meči, ale i s vlastní smrtelností. Z těchto vnitřních a vnějších 

bojů pak vyjde mnohem silnější, než kdy býval. 

 

 

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY KINA SVRATKA A LETNÍHO 

KINA 

Pokladna otevřena vždy hodinu před každým představením. On line rezervace a prodej vstupenek  

na představení v kině Svratka na  http://vstupenky.mekstisnov.cz. Platnost internetové rezervace je 14 dní 

a rezervace vyprší 15 minut před začátkem představení. 

Program kina a veškeré informace týkající se kina naleznete na www.mekstisnov.cz nebo na Facebooku. 

Kapacita sálu: 253 míst. Kino Svratka, Brněnská 152, Tišnov, 666 01, kino@kulturatisnov.cz, tel. 549 

410046 

Letní kino Tišnov, Hornická 1725, Tišnov, tel. 549410046. Prodej vstupenek pouze na pokladně letního 

kina. 

Ceny vstupenek určuje distributor, nikoliv kino Svratka. Změna programu vyhrazena. Sledujte 

prosím www stránky kina Svratka pro další informace. 

http://vstupenky.mekstisnov.cz/
http://www.mekstisnov.cz/
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