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1.2. pátek 
 

19:30 

SLOŽKA 64 
DK / DE | 100’ | 2018 | mysteriózní thriller | 12+ | 120,- | titulky 
►Mrazivý detektivní příběh založený na skutečné kapitole dánských dějin je čtvrtým severským thrillerem natočeným podle bestsellerů Jussiho Adler-
Olsena.◄ 

 

2.2. sobota 
 

17:00 

ČERTÍ BRKO                                    PRO DĚTI 
CZ / SK | 99’ | 2018 | pohádka | MP | 130,- / 110,-  
►V Pekle se porouchá Čertí brko, které zapisuje hříchy. Lucifer proto vyšle čerta Bonifáce, aby mu doručil nové z Pytlova. Podaří se mu to a získá navíc 
srdce krásné Markétky?◄ 
 

19:30 

FAVORITKA 
IE / GB / US | 119’ | 2018 | historické drama | 15+ | 120,- | titulky 
►V 18. století vládne Velké Británii královna Anna. Trpí však dnou, je plachá, a navíc není dostatečně vzdělaná. Kdo se stane její favoritkou nejen při 
výpomoci s vládnutím, ale i v milostném životě?◄ 
 

3.2. neděle 
 

17:00 

PSÍ DOMOV                                      PRO DĚTI 
US | 92’ | 2019 | rodinný | MP | 130,- / 110,- | dabing 
►Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě štěně. Od té doby se stali nejlepšími přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od svého 
pána. Láska k páníčkovi je však silnější než nepřízeň osudu a Bella se rozhodne vrátit se domů. Cestou ji čeká mnoho dobrodružství, noví přátelé, ale i 
nebezpečí a nástrahy velkého neznámého světa◄ 

 

4.2. pondělí 
 

20:00 

BOHEMIAN RHAPSODY 
US | 134’ | 2018 | hudební drama | 12+ | 120,- | titulky 
►Oslava skupiny Queen, jejich hudby, a především Freddieho Mercuryho v emocemi nabité show! Od prvního koncertu až po památné Live Aid◄ 
 

5.2. úterý 
 

17:30 

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ                         BIO SENIOR 
CZ | 95’ | 2018 | komedie | MP | 70,-  
►Charismatický cynik Karel Král je miláčkem žen. Jednoho dne se ale dostane do šlamastiky a opilý se rozhodne situaci vyřešit po svém – přeje si stát se 
ženou, protože ty to mají přece lehčí. Přání se mu však vyplní.◄ 

 

6.2. středa 
 

20:00 

A DÝCHEJTE KLIDNĚ                 FILMOVÝ KLUB 
IS / SE / BE | 100’ | 2018 | drama | 12+ | 100,- / 80,- | titulky 

►Silně emotivní, nikoli však sentimentální příběh dvou na první pohled velmi odlišných žen, které osud svede dohromady a vyjeví, jak moc toho mají 

společného. Komorní příběh o vyčleněnosti a obětavosti protkaný existenciální atmosférou získal cenu za režii na Sundance. ◄ 
 
 

7.2. čtvrtek 
 
19:00 

S LÁSKOU VINCENT     70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZUŠ 
GB / USA / PL | 94’ | 2017 | životopisný | 12+ | 0,- | dabing 



►Snímek navazuje na slova samotného génia, který jednou pronesl, že "může komunikovat pouze skrze své malby". Byl natočen kombinací hraného filmu a 
animace originálních olejomaleb. Přesněji řečeno 66 960 originálních olejomaleb vytvořených 125 umělci z celého světa podle 94 původních van Goghových 
děl.◄ 

 

8.2. pátek 
 

20:00 

NA STŘEŠE                                    PREMIÉRA 
CZ | 97’ | 2019 | komedie | 12+ | 120,-  
►Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu. 
Podaří se jim zvládnout společné soužití? Režie J. Mádl.◄ 

 

9.2. sobota 
 

17:30 

LEGO ® PŘÍBĚH 2                            PRO DĚTI 
US / AU | 100’ | 2019 | 107‘ | animovaný | 130,- / 110,- | dabing 
►Hrdinové z Bricksburgu opět v akci! Musí se totiž pustit do záchrany svého milovaného města před nájezdníky LEGO DUPLO® z vesmíru.◄ 
 

20:00 

ÚNIKOVÁ HRA                                PREMIÉRA 
US | 100’ | 2019 | mysteriózní horor | 15+ | 120,- | titulky 
►Šest lidí přijalo výzvu zúčastnit se únikové hry. Brzy ale zjistí, že ze hry cesta ven neexistuje… a začíná boj o přežití. ◄ 

 

10.2. neděle 
 

17:30 

PSÍ DOMOV                                      PRO DĚTI 
US | 92’ | 2019 | 92‘ | rodinný | 130,- / 110,- | dabing 
 

20:00 

ŽENY V BĚHU 
CZ | 93’ | 2019 | komedie | MP | 120,-  
►Věra (Z. Adamovská) má splnit manželovo poslední přání – zaběhnout maraton! Nikdy neuběhla ani metr, ale nevzdává se a trasu si rozdělí na 4 díly se 
svými dcerami. Ochotně jim také pomůže trenér Vojta (B. Polívka). Podaří se těmto čtyřem ženám maraton uběhnout, i když každá má své problémy 
k řešení, jež samy o sobě jsou jak běh na dlouhou trať? ◄ 

 

11.2. pondělí 
 

17:30 

RAUBÍŘ RALF A INTERNET 3D          PRO DĚTI 
US | 113’ | 2018 | 113‘ | animovaný | 150,- / 130,- | dabing 

►Raubíř Ralf tentokrát opustí známý prostor videoherny a vydá se na úžasnou pouť do nezkrotných vln internetu. Společně s kamarádkou Vanilopkou von 

Šmak poznají nejen Webčany, ale i Dark Web a virus. ◄ 
 

20:00 

MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ         PREMIÉRA 
GB / US | 124’ | 2018 | historické drama | 15+ | 120,- | titulky 
►Jako dítěti jí zemřel otec. V 18 již obhajuje trůn před rebelujícími skotskými klany. Marie – skotská královna – si musí vybojovat své postavení, a to i vůči 
královně Alžbětě, se kterou má mnoho společného. Obě totiž ví, že Britské ostrovy jsou dvě tak silné ženy příliš malé.◄ 

 

12.2. úterý 
 

20:00 

ÚNIKOVÁ HRA 
US | 100’ | 2019 | mysteriózní horor | 15+ | 120,- | titulky 
 

 

13.2. středa 
 

17:30 

RAUBÍŘ RALF A INTERNET               PRO DĚTI 
US | 113’ | 2018 | 100‘ | animovaný | 130,- / 110,- | dabing 
 

20:00 

BOHEMIAN RHAPSODY 
US | 134’ | 2018 | hudební drama | 12+ | 120,- | titulky 

 

14.2. čtvrtek 
 

17:30 

ALITA, BOJOVÝ ANDĚL                   PREMIÉRA 



US / CA | 120’ | 2019 | akční romantické | 12+ | 120,- | dabing 
►Ve světe vzdálené budoucnosti objeví kyberdoktor Ido poničeného kyborga Alitu na skládce a rozhodne se ji vrátit život. Po probuzení si ale Alita na nic 
nepamatuje. V konfrontaci se zdejším podsvětím však objeví, že má mimořádné schopnosti, a stane se tak pro místní nájemné zabijáky terčem. Konečně si 
tak vzpomene, jaké bylo její poslání… ◄ 
 

20:00 

LÉTO S GENTLEMANEM                  PREMIÉRA 
CZ | 98’ | 2019 | romantická komedie | MP | 120,-  
►Manželství Anny (A. Antalová) upadlo dávno do stereotypu. Pro manžela (I. Bareš) je přes množství jeho zálib téměř neviditelná. Co se však stane, když 
při cyklistickém výletu s kamarádkami, Anna potká charismatického gentlemana Artura (J. Hanzlík)? ◄ 

 

15.2. pátek 
 

17:30 

ALITA, BOJOVÝ ANDĚL 
US / CA | 120’ | 2019 | akční romantické | 12+ | 120,- | titulky 
 

20:00 

ŽENY V BĚHU 
CZ | 93’ | 2019 | komedie | MP | 120,-  

 

16.2. sobota 
 

17:30 

LEGO PŘÍBĚH 2 3D                           PRO DĚTI 
US / AU | 100’ | 2019 | 107‘ | animovaný | 150,- / 130,- | dabing 
 

20:00 

SKLENĚNÝ 
US | 129’ | 2019 | mysteriózní sci-fi thriller | 15+ | 120,- | titulky 
►E. Price trpí vzácnou chorobou a jeho kosti jsou kvůli ní křehké jako sklo. Proto má přezdívku Pan Skleněný. Má však současně nadpřirozené schopnosti. 
Společně s dalšími superhrdiny je podroben terapii psychiatričky E. Stamplerové se specializací na lidi, co žijí v bludu o svých superchopnostech. Terapie se 
ale začne rozpadat ve chvíli, kdy pana Skleněného svět začne zoufale potřebovat.◄ 

 

17.2. neděle 
 

17:30 

PSÍ DOMOV                                            PRO DĚTI 
US | 92’ | 2019 | 100‘ | rodinný | 130,- / 110,- | dabing 
 

20:00 

SLOŽKA 64 
D | 100’ | 2019 | krimi | 12+ | 120,- | titulky 

 

19.2. úterý 
 

20:00 

NA STŘEŠE 
CZ | 97’ | 2019 | komedie | 12+ | 120,-  

 

21.2. čtvrtek a 22.2. pátek 
 
19:00 

CERVANTES, LASICA, SATINSKÝ, STRNISKO: DON QUIJOTE                           
390,- | divadlo v kině 
►Inscenace Divadla Kalich. V úlohách dvou smutnosměšných hrdinů, Dona Quijota a Sancho Panzy, se představují přední čeští herci Jiří Lábus a Oldřich 
Kaiser. ◄ 

 

23.2. sobota 
 

17:30 

JAK VYCVIČIT DRAKA 3                   PRO DĚTI 

US | 104’ | 2019 | 100‘ | animovaný | 130,- / 110,- | dabing 
►Náčelníkem Škyťákem i jeho drakem Bezzubkou cloumá láska. Objekty jejich touhy jsou Astrid se svou dračicí Bleskoběskou. Současně ale nad jejich 
ostrovem Blp stojí hrozba. A tak se čtveřice společně vydá vypátrat mýty po Skrytém světě, kde by se všichni obyvatelé ostrova mohli ukrýt◄ 
 

20:00 

ALITA BOJOVÝ ANDĚL 3D                     
US / CA / AR | 120’ | 2019 | romantické sci-fi | 12+ | 140,- | dabing 
 



24.2. neděle 
 

17:30 

JAK VYCVIČIT DRAKA 3                   PRO DĚTI 
US | 104’ | 2019 | 100‘ | animovaný | 130,- / 110,- | dabing 
 

20:00 

ÚHOŘI MAJÍ NABITO                       PREMIÉRA 
CZ | 100’ | 2019 | komedie | 12+ | 120,-  
►Parta chlapů (O. Kaiser, M. Hádek, K. Hádek…) si hraje na URNU (Útvar rychlého nasazení), aby unikli ze svých nudných životů. Zasahují u domnělých 
zločinců, evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic netušící okolí. Všechno jde hladce až do okamžiku, kdy se octnou v nesprávnou chvíli na 
nesprávném místě… ◄ 

 

25.2. pondělí 
 
20:00 

BOHEMIAN RHAPSODY 
US | 134’ | 2018 | hudební drama | 12+ | 120,- | titulky 

 

27.2. středa 
 

20:00 

PRASE                                            FILMOVÝ KLUB 
IR | 108’ | 2018 | krimi komedie | 15+ | 100,- / 80,- | titulky 
►Íránské režiséry kdosi brutálně vraždí; jednoho po druhém. Hasan Kasmai je režisér a nachází se tak na černé listině islamistického režimu, ale smrt ne a 
ne přijít. Proč se tajemný zabiják vyhýbá zrovna jemu? Prase je drzý politický jinotaj, buranská crazy komedie i pokřivené kytarové sólo v cele autoritářského 
státu.◄ 

 

28.2. čtvrtek 
 
20:00 

ÚHOŘI MAJÍ NABITO 
CZ | 100’ | 2019 | komedie | 12+ | 120,-  

 

Vstupenky do kina lze zakoupit: 
 
►na pokladně kina hodinu před začátkem představení 
►v TIC na nám. Míru 120 (po-pá 8:00-12:00 a 13:00-17:00) 
► on-line na webu kina 
 
http://kinosvratka.cz  |  http://facebook.com/kinosvratka 
 

http://kinosvratka.cz/
http://facebook.com/kinosvratka

