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program kina

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

1.
pá

19:30 ABSTINENT PREMIÉRA
ČR | 78' | drama | 12+ | 130 Kč 

2.
so

19:00 HALLOWEENSKÝ KLYSTÝR VOL. 7 
„DO YOU WANNA PLAY A GAME?“
horory | 15+ | 190 Kč | tit. 

3.
ne

17:00 ADDAMSOVA RODINA PREMIÉRA
USA, VB, CAN | 90' | animovaný | přístupné | 
130/110 Kč | dab. 

19:30 TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
USA | 128' | akční, sci-fi | 12+ | 130 Kč | tit. 

4.
po

19:30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
ČR | 110' | komedie | přístupné | 130 Kč 

5.
út

15:00 JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE SE S ŽIVOTEM PRÁT
 BIO SENIOR
ČR, SR | 102' | dokument | přístupné | 70 Kč 

6.
st

19:30 ANTOLOGIE MĚSTA DUCHŮ FILMOVÝ KLUB
CAN | 97' | drama, mysteriózní | 12+ | 100/80 Kč | tit. 

7.
čt

19:30 ŽENSKÁ NA VRCHOLU PREMIÉRA
ČR | 105' | komedie | přístupné | 130 Kč 

8.
pá

17:00 ADDAMSOVA RODINA
USA, VB, CAN | 90' | animovaný | přístupné | 
130/110 Kč | dab. 

19:30 BITVA U MIDWAY PREMIÉRA
USA, CN | 138' | akční, drama, historický | 12+ | 
130 Kč | tit. 

10.
ne

17:00 FANY A PES PREMIÉRA
D, ČR, BE | 90' | animovaný | přístupné | 130/110 Kč | dab. 

19:30 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
ČR | 105' | komedie | přístupné | 130 Kč 

11.
po

19:00 OBČAN HAVEL
ČR | 119' | životopisný | přístupné | 89 Kč 

13.
st

19:30 DÁLAVA FILMOVÝ KLUB
ČR | 76' | dokument  | přístupné | 100/80 Kč 

14.
čt

19:00 BRATŘÍČEK KAREL
ČR, PL | 79' | dokument | přístupné | 89 Kč | dab. 

15.
pá

19:30 AMNESTIE PREMIÉRA
ČR, SR | 127' | drama, thriller | 15+ | 130 Kč 

19.
út

19:30 PARDON, NEZASTIHLI JSME VÁS PREMIÉRA
VB, BE, F | 100' | drama | 12+ | 130 Kč | tit. 

20.
st

19:30 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
ČR | 105' | komedie | přístupné | 130 Kč 

21.
čt

19:30 VLASTNÍCI PREMIÉRA
ČR | 96' | komedie, drama | 12+ | 130 Kč 

22.
pá

17:00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 3D, PREMIÉRA
USA | animovaný | přístupné | 150/130 Kč | dab. 

19:30 DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA
 PREMIÉRA
USA | 152' | horor, thriller | 15+ | 130 Kč | tit. 

23.
so

17:00 SNOW FILM FEST FILMOVÁ PŘEHLÍDKA
SR, ČR | 182' | dokumentární | přístupné | 110/90 Kč 

24.
ne

17:00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
USA | animovaný | přístupné | 130/110 Kč | dab. 

19:30 AMNESTIE
ČR, SR | 127' | drama, thriller | 15+ | 130 Kč 

26.
út

19:30 VLASTNÍCI
ČR | 96' | komedie, drama | 12+ | 130 Kč 

28.
čt

19:30 NA NOŽE PREMIÉRA
USA | kriminální, mysteriózní, drama | 12+ | 130 Kč | tit. 

29.
pá

19:30 VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ PREMIÉRA
DK, NO | 105' | fantasy, dobrodružný | 12+ | 130 Kč | dab. 

30.
so

17:00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 3D
USA | animovaný | přístupné | 150/130 Kč | dab. 

19:30 LAST CHRISTMAS PREMIÉRA
USA, VB | 103' | romantický, komedie | 12+ | 130 Kč | tit. 

VSTUPENKY lze zakoupit:
•  na pokladně kina hodinu před začátkem představení
•  v TIC na nám. Míru 120
 (pondělí až pátek 8.00–12.00 a 13.00–17.00)
• online na webu kina

www.kinosvratka.cz,   KinoSvratka
telefon pokladna: 549 410 046
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ABSTINENT 
Devatenáctiletý Adam (Josef Trojan) je pacientem 
protialkoholní léčebny. Ocitá se tak na místě, které 
si většina lidí spojuje s už staršími, profesionální-
mi opilci. Jenže realita je jiná. Alkoholově závis-
lými se stávají čím dál častěji i velmi mladí lidé.  

ADDAMSOVA RODINA 
Připravte si prsty na lusknutí! Na plátna kin se 
vrací ikonická rodina, která každý rok vyhrá-
vá všechny soutěže na Halloween, tentokrát se 
představí v animované podobě. Malí i velcí divá-
ci se mohou těšit na skvělou zábavu, protože Ad-
damsovi se budou snažit mermomocí dokázat, že 
dobří sousedé jsou pro své okolí k nezaplacení. 

ANTOLOGIE MĚSTA DUCHŮ 
Do zapadlé vesnice kdesi na kanadském venkově 
situoval své temné drama s hororovými prvky 
režisér Denis Coté. Postarší manželský pár se 
nedokáže smířit se smrtí syna, který spáchal se-
bevraždu, a zdá se, že čas pro ně ztratil smysl. 
Na 16mm filmový materiál natočený snímek při-
náší zneklidňující úvahy o smrti a osudu. 

ŽENSKÁ NA VRCHOLU 
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná 
majitelka biokavárny Helena (Anna Polívková), 
odjíždí na popud své tety Ely (Jana Krausová) 
s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit 
advent na horách, aby se tak vyhla svému citové-
mu problému. Díky své roztržitosti a hře osudu 
se ocitá ve vysokohorské chatě Samota… 

BITVA U MIDWAY 
Velkorysá podívaná s hvězdným obsazením, plná 
atraktivních bitevních scén a pyrotechnických kou-
zel, doplněná řadou vedlejších motivů, zejména 
příběhem lásky Američana a japonské dívky, začíná 
18. dubna 1942 v Hirošimě, kde mladý japonský 
námořní důstojník informuje admirála Isoroku Ya-
mamota, velitele císařského japonského válečného 
námořnictva, že Tokio bylo bombardováno. 

FANY A PES 
Lipsko na konci léta 1989. Dvanáctiletá Fany se stará 
o Sputnika, psa své nejlepší kamarádky Sophie, která 
odjela s maminkou na letní prázdniny do Maďarska. 
Na začátku školního roku se však Sophie do třídy 
nevrátila a Fany začíná tušit, že její kamarádka jako 
mnoho jiných uprchla s rodinou na Západ.

OBČAN HAVEL 
Film Občan Havel nahlíží do zákulisí politických 
i soukromých dramat prezidentského období 
Václava Havla. Diváci uvidí jeho nervozitu při 
první volbě českého prezidenta či trápení při ná-
cviku prezidentské děkovací řeči, poznají, že umí 
recitovat Šrámkův Stříbrný vítr nebo nalít Miloši 
Zemanovi becherovku. Kamera jej ale sleduje 
i v situacích, kdy se dokáže pěkně rozčílit a za-
nadávat na špatně ušité košile... 

DÁLAVA 
Vít s Gríšou, otec a syn, se před koncem prázd-
nin vydávají do Ruska, kde žije chlapcova matka 
a sestra. Co ale na východě Evropy skutečně hle-
dají? A proč se dříve harmonická rodina rozdělila 
vedví? Osm let po úspěchu snímku Pod sluncem 
tma, příběhu o patáliích dvou českých rozvojo-
vých expertů v Zambii, přichází Martin Mareček 
s komorní dokumentární road movie. 

BRATŘÍČEK KAREL 
Karel Kryl polskýma očima. Nový pohled na le-
gendárního písničkáře, který se stal symbolem 
Pražského jara, přináší ve svém portrétu režisér-
ka Krystyna Krauze. 

AMNESTIE 
Emotivní thriller Amnestie přinese na plátna nej-
větší vzpouru ve vězeňské historii Českosloven-
ska a spolu s ní i příběh, který odráží obrovské 
a rychlé změny po revoluci v roce 1989. Film jde 
do kin jako příspěvek k výročí sametové revolu-
ce, na události a dramatickou dobu se ale dívá 
jinak, než by mohli diváci očekávat. 

PARDON, NEZASTIHLI JSME VÁS 
Ricky a jeho rodina svádějí nerovný boj s dluhy už 
od finančního zhroucení v roce 2008. Příležitost 
vybojovat si opět trochu nezávislosti nyní přichází 
s lesklou novou dodávkou a šancí rozjet franšízu 
jako samostatný kurýr. Je to tvrdá práce a ani práce 
jeho ženy jako pečovatelky není snadnější. Rodinná 
jednotka je silná, ale když přijdou tlaky z různých 
stran, všechno se začíná hroutit… 

VLASTNÍCI 
Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo 
tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní 
zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž 
jedněmi z nich, patří jim byty v jednom postarším 

činžovním domě a právě mají společnou schůzi, 
na které se musí dohromady na mnohém dohod-
nout a rozhodnout. 

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpo-
věď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její 
ledové království. Společně s Annou, Kristoffem, 
Olafem a Svenem se královna Elsa vydává na ne-
bezpečnou a pozoruhodnou cestu. Ve filmu Le-
dové království se Elsa obávala, že je pro svět 
příliš mocná. Ve snímku Ledové království II 
musí doufat, že je mocná dostatečně.

DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA 
Film navazuje na děj filmu Osvícení (Stanley 
Kubrick) popisující hrůzné události, ke kterým 
došlo před 40 lety v hotelu Overlook. Hlavní role 
v pokračování mystického thrilleru ztvárnili Ewan 
McGregor („Star Wars: Epizody I, II a III“, „T2 
Trainspotting“) a Rebecca Ferguson (filmová sé-
rie „Mission Impossible“, „Největší showman“). 

NA NOŽE 
Satirická krimikomedie zábavným způsobem uka-
zuje, jak může dopadnout vyšetřování záhadného 
úmrtí autora tajemných detektivních příběhů, když 
jsou všichni v jeho blízkosti podezřelí. Svérázný 
detektiv Daniel Craig (série James Bond) pojme 
řešení případu po svém. V duchu nejlepší tradice 
Agathy Christie rozehrají herecký koncert Chris 
Evans „Captain America“, Jamie Lee Curtis, Mi-
chael Shannon a Don Johnson. 

VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ 
Výpravná fantasy založená na severských bájích 
a mýtech o Valhalle, kam za doprovodu valkýr 
přicházejí padlí bojovníci. Odin, Thor, Loki a dal-
ší bohové z Valhally se musí postavit svému osu-
du a odvrátit Ragnarok, zánik svůj i celého světa. 
Ze zajetí se totiž osvobodil obrovský vlk Fenrir 
a bohům hrozí ta úplně poslední bitva s odvěkým 
nepřítelem, s divokými obry. 

LAST CHRISTMAS 
Hvězda Hry o trůny Emilia Clarke září, baví a do-
jímá ve vánoční romantické komedii Last Chris-
tmas. V jejím příběhu se spojil autorský um he-
rečky a oscarové scenáristky Emmy Thompson 
s nadčasovými písničkami George Michaela. 


