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Ne.   1.9.   17:00                Šmoulové 2                         
105 min., 2D, dab. 
120 / 100 Kč                      

Druhé dobrodružství vašich modrých kamarádů. Zlý čaroděj Gargamel vytvoří stvoření podobná 

Šmoulům, takzvané Neplechy. Doufá, že s jejich pomocí získá kouzelnou šmoulí esenci.                           

+ v předsálí šmoulí elixír  za šmoulí cenu                                       

Čt.   5.9.    19:30                           Líbánky  
98 min. , český 

120Kč                     
Drama Jana Hřebejka s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Tereza a Radim tvoří půvabný pár. Oba již prošli 

manželskou zkušeností a odnesli si z ní své šrámy. Jsou však odhodláni zkusit to znovu. Jejich svatební 

den probíhá pohodově až do chvíle, kdy se na veselce objeví nezvaný host. 

 Pá.   6.9.    19:30                           Riddick                                 
119 min., 2D, tit.                                                                                                                                                                        

100Kč                    

Zrazen vlastními druhy a ponechán napospas smrti na pusté planetě. Riddick bojuje o přežití proti cizím 

predátorům a stává se silnějším než kdykoli předtím. V hlavní roli Vin Diesel. 

So.   7. 9   17:00                          Letadla      
92 min., 3D, dab. 

 145 / 130 Kč                   
Walt Disney přichází po Autech s příběhem z oblačných výšin. Prášek, práškovací letoun s velkým 

srdcem, sní o tom, že se zúčastní nejúžasnějšího leteckého závodu kolem světa. V cestě mu stojí jeden 

velký problém – má tak trochu strach z výšek. 

 So.    7.9.      19:30                   Millerovi na tripu  
111 min., 2D,  tit. 

100 Kč 

David je bezvýznamný dealer marihuany, jehož klientelu tvoří šéfkuchaři a matky v domácnosti.  

Komedie od tvůrců Vybíjené a Sex drive. V hlavní roli Jeniffer Aniston. 

 

http://www.mekstisnov.cz/
http://www.csfd.cz/film/294303-r-i-p-d-urna-utvar-rozhodne-nezivych-agentu/


 

Ne.    8. 9      17:00                          Letadla      
92 min., 3D, dab. 

 145 / 130 Kč                  
Walt Disney přichází po Autech s příběhem z oblačných výšin. Prášek, práškovací letoun s velkým 

srdcem, sní o tom, že se zúčastní nejúžasnějšího leteckého závodu kolem světa. V cestě mu stojí jeden 

velký problém – má tak trochu strach z výšek. 

Ne.    8.9.    19:30                                Líbánky  
98 min. , český 

120Kč                     
Nový film Jana Hřebejka s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Tereza a Radim tvoří půvabný pár. Oba již 

prošli manželskou zkušeností a odnesli si z ní své šrámy. Jsou však odhodláni zkusit to znovu. Jejich 

svatební den probíhá pohodově až do chvíle, kdy se na veselce objeví nezvaný host. 
 

 

Út.   10.9.     19:30                         Před půlnocí                                
90 min., 2D, tit. 

90 /  80 (FK)               

Romantika pro všechny, kteří si kdy prošli vztahem – tolik pravd z vlastního života jen tak na filmovém 

plátně neuvidíte a neuslyšíte. V hlavních rolích Ethan Hawke a July Delpy. 

+ úvod 

Čt.   12.9     19:30                            Riddick                                 
119 min., 2D, tit.                   

100Kč                    

Zrazen vlastními druhy a ponechán napospas smrti na pusté planetě. Riddick bojuje o přežití proti cizím 

predátorům a stává se silnějším než kdykoli předtím. V hlavní roli Vin Diesel. 

Pá.   13.9.      19:30                      Millerovi na tripu  
111 min., 2D,  tit. 

100 Kč 

David je bezvýznamný dealer marihuany, jehož klientelu tvoří šéfkuchaři a matky v domácnosti.  

Komedie od tvůrců Vybíjené a Sex drive. V hlavní roli Jeniffer Aniston. 

Út.   17.9.         19:30                              Líbánky  
98 min. , český 

120Kč                     
Nový film Jana Hřebejka s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Tereza a Radim tvoří půvabný pár. Oba již 

prošli manželskou zkušeností a odnesli si z ní své šrámy. Jsou však odhodláni zkusit to znovu. Jejich 

svatební den probíhá pohodově až do chvíle, kdy se na veselce objeví nezvaný host. 

Čt.    19.9.         19:30                     Nejvyšší nabídka   
124 min. , 2D, tit.  

110Kč                      
Strhující romantické drama vypráví o vyhlášeném znalci výtvarného umění Virgilovi (Geoffrey Rush). 

Nikdy se nedokázal sblížit s jiným člověkem, natožpak se zamilovat. V den šedesátin mu zavolá mladá 

žena,  která tají svou identitu. Ve Virgilovi se začne probouzet zvědavost a touha ženu poznat.  

 

http://www.csfd.cz/film/294303-r-i-p-d-urna-utvar-rozhodne-nezivych-agentu/
http://www.csfd.cz/film/294303-r-i-p-d-urna-utvar-rozhodne-nezivych-agentu/
http://www.csfd.cz/film/294303-r-i-p-d-urna-utvar-rozhodne-nezivych-agentu/


 

Pá.    20.9.         19:30                          Elysium    
109 min. , 2D,  tit.  

120Kč                                                     
Sci-fi od režiséra Distriktu 9. V roce 2159 existují dva druhy lidí: velmi bohatí (žijící na kosmické stanici 

Elysium) a chudáci (živořící na zpustošené Zemi). Chudí se snaží dostat do Elysia, bohatí naopak chrání 

svůj luxus: střet je nevyhnutelný. V hlavních rolích Matt Damon a Jodie Foster.    

            

So.    21.9.       17:00                             Šmoulové 2                 
105 min., 2D, dab. 
100 Kč                                 

Druhé dobrodružství vašich modrých kamarádů. Zlý čaroděj Gargamel vytvoří stvoření podobná 

Šmoulům, takzvané Neplechy. Doufá, že s jejich pomocí získá kouzelnou šmoulí esenci.                           

+ v předsálí šmoulí elixír  za šmoulí cenu 

So.    21.9.         19:30                             Elysium    
109 min. , 2D,  tit.  

120Kč                                                     
Sci-fi od režiséra Distriktu 9. V roce 2159 existují dva druhy lidí: velmi bohatí (žijící na kosmické stanici 

Elysium) a chudáci (živořící na zpustošené Zemi). Chudí se snaží dostat do Elysia, bohatí naopak chrání 

svůj luxus: střet je nevyhnutelný. V hlavních rolích Matt Damon a Jodie Foster.  

Ne. 22.9.          17:00                              Letadla      
92 min., 3D, dab. 

130Kč                              
Walt Disney přichází po Autech s příběhem z oblačných výšin. Prášek, práškovací letoun s velkým 

srdcem, sní o tom, že se zúčastní nejúžasnějšího leteckého závodu kolem světa. V cestě mu stojí jeden 

velký problém – má tak trochu strach z výšek.                                                

+ zahájení výstavy ZŠ 28. října ZŠ Smíškova ve foyer                               

+ po filmu v předsálí akce pro děti: malování letadel    

St. 25.9.            19:30                            Jako nikdy      
93 min., český 

110Kč                              
Malíř Vladimír umírá. Dům v krásné krajině je jeho poslední útočiště. Jsou tu s ním ještě dvě ženy: 

partnerka Karla a bývalá milenka Jaruna. Tito tři bojují se smrtí, sami se sebou i mezi sebou. Dočkají se 

alespoň částečného očištění? Drama Zdeňka Tyce (Ţiletky, Smradi) je hereckou show Jiřího Schmitzera. 

 

Ne. 29.9.         17:00                         Oggy a škodíci     
80 min., 2D, dab.  

90 Kč                              
Francouzský Tom a Jerry konečně na filmovém plátně! Již od stvoření světa jsou kocour Oggy a švábi 

Joey, Marky a Deedee zamotaní do věčné bitvy. Tučný Oggy by nejraději podřimoval u televize, škodíci 

se však starají o to, aby vytoužený klid neměl ani chvilku. 

 

 

http://www.csfd.cz/film/294303-r-i-p-d-urna-utvar-rozhodne-nezivych-agentu/
http://www.csfd.cz/film/294303-r-i-p-d-urna-utvar-rozhodne-nezivych-agentu/


 

Ne. 29.9.           19:30                                Donšajni      
102 min., český   

110Kč                              
Netrpělivě očekávaná komedie Jiřího Menzela.  Operní soubor na malém městě se rozhodne uvést 

Mozartova Dona Giovanniho. Pohled do zákulisí příprav odhalí mimo jiné to, že v každém muži dříme 

sukničkář. V hlavních rolích Jan Hartl, Libuše Šafránková, Martin Huba ad.  

 

 

 

 

Na říjen Vaše kino připravuje:   Donšajni, Kameňák 4,  Diana, Machete zabíjí, Paranormal activity, 

Gravitace  ad.                 

                                                      + akce:   Představení znělky kina Svratka 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY KINA SVRATKA  

Pokladna otevřena 60 minut před představením. Online rezervace a prodej vstupenek na  

http://vstupenky.mekstisnov.cz. Platnost internetové rezervace je 14 dní.  Rezervace vyprší 20 minut před 

začátkem představení. 

Program a další 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 

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/
mailto:kino@kulturatisnov.cz

