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Změna programu vyhrazena, aktuality k nalezení na webu, facebookových stránkách kina a v TIC. 

4.
st

19.00 SBOHEM, SYNU FILMOVÝ KLUB
CN  | 175' | drama | 12+ | 100 Kč / 80 Kč | tit. 

5.
čt

19.30 KRÁL PETR I.
SRB, GR | 127' | historický, válečný, drama | 12+ |
130 Kč | tit. 

6.
pá

19.30 NEVIDITELNÝ PREMIÉRA
USA | 125' | thriller | 15+ | 130 Kč | tit. 

7.
so

17.00 FRČÍME 3D, PREMIÉRA
USA | 112' | animovaný | přístupné | 150 /130 Kč | dab. 

20.00 V SÍTI
ČR | 100' | dokument | 15+ | 130 Kč 

8.
ne

17.00 VOLÁNÍ DIVOČINY
USA | 110' | rodinný, dobrodružný | přístupné | 
130/110 Kč | tit. 

20.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU
ČR | 109' | komedie, romantický | 12+ | 130 Kč 

10.
út

17.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST BIO SENIOR
ČR | 107' | romantický | 15+ | 70 Kč 

12.
čt

19.30 3BOBULE PREMIÉRA
ČR | 103' | komedie | přístupné | 130 Kč 

13.
pá

19.30 BLOODSHOT PREMIÉRA
USA | 110' | akční, drama, fantasy | 12+ | 130 Kč | tit. 

14.
so

19.00 ZAPOMENUTÝ PRINC PREMIÉRA
F | 102' | komedie, dobrodružný, rodinný | přístupné |
130/110 Kč | dab. 

15.
ne

17.00 FRČÍME
USA | 112' | animovaný | přístupné | 130 /110 Kč | dab. 

20.00 3BOBULE
ČR | 103' | komedie | přístupné | 130 Kč 

18.
st

19.30 BLOODSHOT
USA | 110' | akční, drama, fantasy | 12+ | 130 Kč | tit. 

19.
čt

19.00 FESTIVAL JEDEN SVĚT TIŠNOV – ZAHÁJENÍ
*vstupenky lze koupit pouze na místě

ČEŠI JSOU VÝBORNÍ HOUBAŘI
 JEDEN SVĚT TIŠNOV*
ČR | 54' | dokument | přístupné | 80 Kč | tit. 

20.
pá

17.30 POSTIŽEN MUZIKOU JEDEN SVĚT TIŠNOV*
ČR | 80' | dokument | přístupné | 80 Kč | tit. 

19.30 IHUMAN JEDEN SVĚT TIŠNOV*
N, DK | 99' | dokument | přístupné | 80 Kč | tit. 

21.
so

16.00 MIDNIGHT FAMILY JEDEN SVĚT TIŠNOV*
MEX | 80' | dokument | přístupné | 80 Kč | tit. 

17.30 ČÍNSKÝ UMĚLEC V EXILU JEDEN SVĚT TIŠNOV*
AUS, CN, F, USA | 60' | dokument | přístupné | 80 Kč | tit. 

19.30 ZEMĚ MEDU JEDEN SVĚT TIŠNOV*
MK | 85' | dokument | přístupné | 80 Kč | tit. 

22.
ne

17.00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE PREMIÉRA
ČR | fantasy, pohádka | přístupné | 130/110 Kč 

19.30 TICHÉ MÍSTO: ČÁST II PREMIÉRA
USA | thriller, horor | 12+ | 130 Kč | tit. 

24.
út

19.30 3BOBULE
ČR | 103' | komedie | přístupné | 130 Kč 

27.
pá

17.00 MULAN PREMIÉRA
USA | 106' | rodinný, dobrodružný | přístupné |
130 /110 Kč | dab. 

20.00 TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ PREMIÉRA
D | 111' | komedie | 15+ | 130 Kč | dab. 

28.
so

17.00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
ČR | fantasy, pohádka | přístupné | 130 /110 Kč 

19.30 EMMA PREMIÉRA
VB | 132' | romantický, komedie | přístupné | 130 Kč | tit. 

29.
ne

17.00 MŮJ KÁMOŠ ŠPIÓN PREMIÉRA
USA | 100' | akční, komedie, rodinný | přístupné |
130/110 Kč | dab. 

19.30 ŠARLATÁN PREMIÉRA
ČR, IR, PL, SR | 118' | životopisný, drama, historický |
12+ | 130 Kč 

31.
út

18.00 SCHOPNOSTI – VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ 2
 PROMÍTÁNÍ S PŘEDNÁŠKOU REŽISÉRA
ČR, USA | 59' | dokument | 12+ | 100 Kč 

VSTUPENKY lZe ZakoupIT:
•  na pokladně kina hodinu před začátkem představení
•  v TIC na nám. Míru 120
 pondělí a pátek 8.00–12.30, 13.00–18.00
 úterý až čtvrtek 8.00–12.30, 13.00–15.00
• online na webu kina

Změna programu vyhrazena, aktuality k nalezení na webu, 
facebookových stránkách kina a v TIC.
Web: www.kinosvratka.cz
Facebook: KinoSvratka
pokladna telefon: 530 334 021



březen 2020

SBOHEM, SYNU
Čínský snímek Sbohem, synu je pečlivě vystavě-
ná, tříhodinová rodinná sága zachycující několik 
desetiletí z nedávné čínské historie prostřed-
nictvím příběhu manželského páru postiženého 
osudovou tragédií.

KRÁL PETR I
Jak už název napovídá, hlavní postavou filmu je 
král Petr I. Počátek války jej zastihne na venkově, 
kam se kvůli zdravotním potížím uchýlil s tím, že 
vládu postupně předá svému synovi Alexandro-
vi. Po napadení Srbska zůstává nejprve v ústraní 
a působí spíše jako poradce. Po překvapivém 
vítězství srbské armády v bitvě u Ceru se ale roz-
hodne vrátit do hry a přesouvá se na frontu.

NEVIDITELNÝ
Chorobně žárlivý a panovačný přítel jí po roz-
chodu řekl, že ho už nikdy neuvidí. Asi by se jí 
ulevilo, kdyby jedním dechem nedodal, že jí ten 
rozchod bude bolet. I to, co nevidíte, vám může 
ublížit. Vynalézavě a strašlivě.

FRČÍME
Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, 
ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se 
vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda 
ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického.

V SÍTI
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních 
predátorů. Experiment, který naléhavým způso-
bem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí 
na internetu. Nový dokumentární film Barbory 
Chalupové a Víta Klusáka obrací predátorské 
taktiky proti jejich strůjcům.

VOLÁNÍ DIVOČINY
Film Volání divočiny je adaptací legendárního 
románu Jacka Londona a přináší dobrodružný 
příběh odvážného psa a jeho nového přítele (Ha-
rrison Ford) v časech zlaté horečky na Klondiku.

3BOBULE
Volné pokračování letní komedie z prostředí pro-
sluněných moravských vinic.

BLOODSHOT
Bloodshot (Vin Diesel) je mutant s podobnými 
schopnostmi jako má Magneto ze série X-Men.

ZAPOMENUTÝ PRINC
Režisér oscarového snímku The Artist Michel 
Hazanavicius obsadil okouzlujícího Omara Sy 
(Nedotknutelní, I dva jsou rodina) do další z ne-
zapomenutelných rolí. Tentokrát ho čekají neoby-
čejná dobrodružství kouzelného dětského světa.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Mladá a rozmazlená princezna Ellena musí v jed-
nom opakujícím se dni zabránit zakletí celého 
království a nalézt své čisté srdce, aby tak pře-
mohla Černou bouři seslanou zlou sudičkou.

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
Svět, ve kterém hlasitější zvuk může znamenat roz-
sudek smrti. „Rozbitá“ rodina, která zná cestu k zá-
chraně, je vržená do světa, v němž nemůže uplat-
ňovat pravidla, jež jí doposud pomáhala přežít.

MULAN
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž 
na rodinu musí sloužit v císařské armádě k obra-
ně země před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, 
nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo 
svého nemocného otce. V přestrojení za muže 
překonává Hua Jun nástrahy na každém kroku 
své cesty a učí se využívat své vnitřní síly a přijí-
mat svůj skutečný potenciál. 

TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
Na společné večeři se sejde několik párů a po pár 
sklenkách se rozhodnou, že svoje telefony položí 
na stůl a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty bu-
dou ten večer sdílet.

EMMA
Chytrá, hezká a bohatá Emma má neodolatelný 
koníček. V milostných svazcích spojuje lidi, kteří 
by se sami asi nikdy spojit nedokázali. Trochu 
paradoxní je, že při suplování Amorovy role 
vůbec nemyslí na sebe. Již v dobách, kdy ženy 
bývaly křehké květinky a mladé dívky často in-
teresantně omdlévaly, vytvořila Jane Austenová 
ve své Emmě hrdinku trochu jiného ražení.

MŮJ KÁMOŠ ŠPIÓN
Povedená akční i rodinná komedie o tom, jak 
může dopadnout setkání agenta CIA jménem JJ, 
kterého hraje oblíbený drsňák s dobrým srdcem 
Dave Bautista (Strážci Galaxie) a devítileté So-
phie, která odhalí probíhající tajnou operaci. JJ 
z toho není nadšený, ale aby se vyhnul prozraze-
ní, musí mazané Sophii slíbit, že ji bude učit, jak 
se stát neohroženou špionkou.

ŠARLATÁN
Strhující životopisné drama výjimečného muže 
obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí 
dobových událostí. Příběh je inspirován skuteč-
nými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého 
se v průběhu několika desetiletí obracely s pros-
bou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských 
vrstev včetně nejvýznamnějších osobností poli-
tického i kulturního života.

VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ
Film mapuje osudy lidí, kteří překročili hranici 
smrti, a bylo jim umožněno vrátit se zpět. Obsa-
huje nejen průběh prožitku, ale celkovou změnu, 
která těmto lidem klinická smrt do života přinesla.


