
KINO SVRATKA                                

ČERVENEC 2018       

 

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 3D                 
ne 1. 7. v 19:30;                     150,- / 130,- (děti) 
Pokračování vědeckofantastické série o klonování dinosaurů. 
USA / 2018 / J. A. Bayona / 130 min. / dab. / 12+     
 

DEADPOOL 2 
čt 5. 7. v 19:30;                   120,- 
Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona alias Deadpoola (Ryan Reynolds). Možná s ním prožijeme okamžiky, kdy jako kuchař 
přežívá skoro smrtící hovězí útok a hned poté prahne po splnění svého velkého snu: stát se nejvyhledávanějším barmanem v Mayberry. A 
zároveň se chce vyrovnat s tím, že zcela ztratil chuť a snaží se tedy znovuobjevit správné životní koření. Deadpool je akční fenomén, který 
si dělá legraci úplně ze všeho... 
USA / 2018 / David Leitch / 120 min. / tit. / 15+ 
 

PAT A MAT ZNOVU V AKCI                     
ne 8. 7. v 17:00;                     120,- / 100,- (děti) 
Legendární kutilové se vracejí v celovečerním filmu! 
ČR / 2018 / Marek Beneš / 75 min. / česky 
 

SOLO: STAR WARS STORY 3D 

ne 8. 7. v 19:30;                     150 ,- / 130,- (děti) 
Vydejte se do předaleké galaxie ve zbrusu novém dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii. V řadě troufalých eskapád potkává Han 
Solo nejen mohutného Chewbaccu, ale narazí i na známého hazardního hráče Landa Calrissiana. Na této cestě se zrodí jeden z 
nejnepravděpodobnějších hrdinů ságy Star Wars. 
USA / 2018 / Ron Howard / 135 min. / dab. 
 

ANT-MAN A WASP 3D 
čt 12. 7. v 19:30;                      150,- / 130,- (děti) 
Po událostech filmu Captain America: Občanská válka musí Scott Lang čelit následkům svých rozhodnutí nejen jako superhrdina, ale i otec. 
Sotva se mu podaří najít rovnováhu mezi osobním životem a povinnostmi, které má jako Ant-Man, objeví se Hope van Dyneová a dr. Hank 
Pym s novou misí. Marvelovka… 
USA / 2018 / Peyton Reed / 109 min. / dab.             
 

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERIÓZNÍ DOVOLENÁ 2D 
ne 15. 7. v 17:00;                     130,- / 110,- (děti) 
Návrat oblíbené rodinky strašidel. Po parádní jedničce a dvojce je tu další animované pokračování pro děti. 
USA / 2018 / Genndy Tartakovsky / 87 min. / dab. 

 

MUŽ, KTERÝ ZABIL DONA QUIJOTA                                                     
ne 15. 7. v 19:30;                     120,- 
Vysněný projekt Terryho Gilliama (12 opic, Král rybář, Brazil…), který se mu na druhý pokus podařilo zrealizovat. Ten s Johnym Deppem a  
Jeanem Rochefortem v hlavních rolích stíhala jedna katastrofa za druhou a natáčení bylo nakonec po šesti dnech zrušeno. Jediné, co zbylo, 
byl fascinující dokument, „film o filmu“ Ztracen v La Mancha. Gilliam se ale nevzdal a téměř dvacetileté úsilí bylo završeno letos na jaře 
v Cannes, kde měl film - nyní s Adamem Driverem a Jonathanem Pryceem – premiéru. 
SP, P, B, GB / 2018 / Terry Gilliam / 132 min. / tit. 
 

ANT-MAN A WASP 3D 
po 16. 7. v 19:30;                      150,- / 130,- (děti) 
USA / 2018 / Peyton Reed / 109 min. / tit.             
 

MAMMA MIA! (2008)  
+ MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN (2018) 
st 18. 7. v 17:30;                    50,- a 130,-                     [MINIMARATON] 
Před deseti lety tato hudební komedie s legendárními písněmi skupiny ABBA trhala v kinech rekordy. Nyní se Meryl Streep, Amanda 
Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan a Stellan Skarsgård vracejí v očekávaném pokračování. A my jsme v Kině Svratka připravili jedinečný 
mini-maraton! 
17:30 – si připomeneme nestárnoucí jedničku 
20:00 – promítneme ve speciální předpremiéře Mamma Mia! Here We Go Again 
USA, GB, GER / 2008 / Phyllida Lloyd / 109 min. / tit. 
USA / 2018 / Ol Parker / 114 min. / tit. 
 

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ                          



čt 19. 7. v 19:30;                   120,-  
Film o úspěšných chlapech, kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno života, odkud vede už jen cesta vzhůru. Český film podle knihy 
spisovatele, cestovatele a redaktora Josefa Formánka. Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý, Ivan Franěk, Marika Šoposká, 
Simona Babčáková, Jaroslav Plesl… 
ČR / 2018 / Dan Svátek / 92 min. / česky / 15+ 
 

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERIÓZNÍ DOVOLENÁ 3D 
ne 22. 7. v 17:00;                     150,- / 130,- (děti) 
USA / 2018 / Genndy Tartakovsky / 87 min. / dab. 

 

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN (2018) 
ne 22. 7. v 19:30;                    130,- 
USA / 2018 / Ol Parker / 114 min. / tit. 
 

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 2D                 
po 23. 7. v 19:30;                     130,- / 110,- (děti) 
USA / 2018 / J.A. Bayona / 130 min. / tit. / 12+     
 

DĚSIVÉ DĚDICTVÍ 
čt 26. 7. v 19:30;                   120,-  
Když zemře Ellen, matriarcha rodu, začíná rodina její dcery rozplétat děsivé tajemství svých předků. Mysteriózní horor. 
USA / 2018 / Ari Aster / 129 min. / tit. / 15+ 
 

PAT A MAT ZNOVU V AKCI                      
ne 29. 7. v 17:00;                     120,- / 100,- (děti) 
ČR / 2018 / Marek Beneš / 75 min. / česky 
 

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ                          
ne 29. 7. v 19:30;                   120,-  
ČR / 2018 / Dan Svátek / 92 min. / česky / 15+ 
 

ANT-MAN A WASP 2D 
po 30. 7. v 19:30;                      130,- / 110,- (děti) 
USA / 2018 / Peyton Reed / 109 min. / dab.             
 

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN (2018) 
út 31. 7. v 19:30;                    130,- 
USA / 2018 / Ol Parker / 114 min. / tit. 
 

CHATA NA PRODEJ 

čt 2. 7. v 19:30;                     120,- 
Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před tím se však matka (Ivana Chýlková) rozhodne uspořádat poslední 
pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek příbuzenstva neprojevuje nadšení, tahle setkání bývají vždy dost náročná. Česká komedie. Hrají: Jan 
Kačer, David Vávra, Judit Bárdos, Tereza Voříšková, Václav Kopta ČR / 2018 / Tomáš Pavlíček / 77 min. / česky 
 

ÚŽASŇÁKOVI 2 
ne 5. 7. v 17:00;                      130,- / 110,- (děti) 
Oblíbená animovaná rodina superhrdinů je zpět! USA / 2018 / Brad Bird / 188 min. / dab. 

LETNÍ KINO  

NASLEPO!                                      
[LETOŠNÍ PRVNÍ PROJEKCE V LETNÍM KINĚ] 
so 30. 6. v 21:40;                     100,- / 80,- (FK) 
Přijďte na první projekci v letním kině a naslepo! Nechte se překvapit výběrem filmu a pokud se vám film bude líbit, zaplatíte až na konci 
představení podle toho jak moc! Vybíráme originální, chytré, ale zábavné filmy :)  
 

THOR: RAGNAROK 

st 4. 7. v 21:40;                       90,- 
Chris Hemsworth se vrací jako Thor, aby zabránil zkáze domova a konci asgardské civilizace! 
USA / 2017 /Taika Waititi / 130 min. / dab. / 12+ 
 

COCO 

pá 6. 7. v 21:40;                      90,- 
Zábavný, chytrý a barevný animák od studia Pixar. Navzdory zvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným 
hudebníkem jako je jeho idol - Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v barevné 
Říši mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny. 
USA / 2017 / Lee Unkrich, Adrian Molina / 105 min. / dab. 
 

HASTRMAN 

so 7. 7. v 21:40;                      90,- 



Romantický thriller Ondřeje Havelky podle oceňované knižní předlohy Miloše Urbana. Hastrman alias baron de Caus se vrací z cest, aby 
obnovil rybníky na svém panství. Středem jeho zájmu se stává nespoutaná rychtářova dcera Katynka. Čím více se jí přibližuje, tím více v 
něm rostou pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí. 
ČR / 2018 / Ondřej Havelka / 100 min. / česky / 12+ 
 

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 

pá 13. 7. v 21:30;                      90,- 
Fenomén Padesát odstínů vstoupil do třetí a závěrečné fáze. Režisér James Foley (Padesát odstínů temnoty) v posledním díle okořenil 
erotickou pikantní romanci pořádnou dávkou thrilleru. 
USA / 2018 / James Foley / 105 min. / tit. / 15+ 
 

DEADPOOL (2016) 

so 14. 7. v 21:30;                      90,- 
Pro ty, kteří ještě neviděli jedničku, povinnost, pro ostatní nutnost. Deadpool je osvěžující fenomén mezi superhrdinskými blockbustery 
poslední doby, který se nebojí dělat si legraci ze sebe, filmových klišé, diváků i své babičky. Přijďte si připomenout, čím to vše začalo! 
USA / 2016 / Tim Miller / 108 min. / tit. / 15+ 
 

PLANETA ČESKO 

út 17. 7. v 21:20;                      80,- 
První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem 
nás zcela zblízka. Vypráví Kryštof Hádek. 
ČR / 2018 / Marián Polák / 81 min. / česky 
 

VARY VE VAŠEM KINĚ: STUDENÁ VÁLKA  
pá 21. 7. v 21:20;                      80,-                           [MINIPŘEHLÍDKA] 
Kunderovsky laděným milostným eposem navazuje Pawel Pawlikowski na úspěch oscarové Idy. Za dílo nabité elektrizující hudbou i 
obrazovou krásou byl na festivalu v Cannes odměněn Cenou za nejlepší režii. 
PL, FR, GB / 2018 / Paweł Pawlikowski / 84 min. / tit.  
 

VARY VE VAŠEM KINĚ: TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 
st 25. 7. v 21:10;                      80,-                             [MINIPŘEHLÍDKA] 
Jeden z nejslibnějších tvůrců nové dánské filmové generace režisér Gustav Möller ve svém prvním celovečerním filmu oceněném na 
filmovém festivalu Sundance Cenou diváků za nejlepší zahraniční film experimentuje s lidskou představivostí, smysly, strachem a 
přesvědčením, že nejsilnější filmové momenty jsou ty, které nevidíte. 
D / 2018 / Gustav Möller / 85 min. / tit. 
 

PO STRNIŠTI BOS 

pá 27. 7. v 21:10;                      80,- 
Film vznikl podle stejnojmenné knihy vzpomínek Zdeňka Svěráka a tematicky zapadá mezi filmy Kolja, Obecná škola a Vratné lahve, které 
vyprávějí příběh jednoho muže na pozadí dějinných událostí 20. století. Malého Edu Součka už známe z Obecné školy. Hrají: Jan Tříska, 
Oldřich Kaiser, Tereza Voříšková, Ondřej Vetchý, Petra Špalková, Zdeněk Svěrák…. 
ČR / 2017 / Jan Svěrák / 111 min. / česky 
 

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! 
so 27. 7. v 21:10;                      90,- 
Čtveřice školáků objeví starou video herní konzoli se hrou, o které nikdy předtím neslyšeli - Jumanji – vzápětí se všichni ocitají v džungli, v 
níž se hra odehrává a stávají se skutečnými postavami, které si pro hru zvolili. 
USA / 2017 / Jake Kasdan / 119 min. / dab. 
 

VARY VE VAŠEM KINĚ: MAMA BRASIL  
st 1. 8. v 21:10;                      80,-                              [MINIPŘEHLÍDKA] 
Irenin svět, to jsou její čtyři synové, manžel snílek, nešťastně provdaná sestra, rozpadající se domek na předměstí Rio de Janeira, neustálý 
ruch, radost, pusinky, objímání, slzy, moře a starost, aby všichni byli najezení, umytí, šťastní a milovaní. Když její nejstarší syn Fernando 
dostane příležitost hrát profesionálně házenou v Německu, je za něj šťastná, ale nejraději by ho nikam nepustila. Neobyčejnější příběh o 
rodičích a dětech od brazilského režiséra Gustava Pizzia. 
BR, URG, GER / 2018 / Gustavo Pizzi / 98 min. / tit. 
 

VINNETOU (1963) 
pá 3. 8. v 21:10;                      80,- 
Po loňském úspěchu „nostalgické“ projekce Pokladu na Stříbrném jezeře prostě musíme zařadit další mayovku. Tentokrát jedničku. Díl, ve 
kterém se Vinnetou skamarádí s Old Shatterhandem a stanou se pokrevními bratry – což je věc, kterou chtěl na základce prožít snad každý. 
Z pohledu skutečného života severoamerických indiánů jsou tyto filmy sice možná trochu úsměvné a idealistické, ale pokud vezmeme 
v úvahu míru romantiky, kterou mayovky vnesly do chlapeckých srdcí několika generací, jsou k nezaplacení. 
SRN, YU, IT / 1963 / Harald Reinl / 97 min. / dab. 
 
 

BLADE RUNNER 2049 
so 4. 8. v 21:00;                      90,- 
Původní Blade Runner je naprostá klasika a stále svěže a novátorsky působící sci-fi. Třicet let po událostech prvního filmu se odehrává 
nový příběh, na jehož produkci dohlížel sám Ridley Scott a režíroval jeden z nejrespektovanějších režisérů současnosti Denis Villeneuve 
(Příchozí, Sicario: Nájemný vrah). Nový Blad Runner (Ryan Gosling) odhaluje tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo rozvrátit 
zbytky lidské společnosti a musí proto najít původního Blad Runnera (Harrison Ford). 
USA, GB, CAN / 2017 / Denis Villenevue / 163 min. / dab. / 15+ 



 
VSTUPENKY DO KINA SVRATKA: 
 

přímý prodej (možná platba kartou) 
 

Pokladna otevírá 60min. před filmem a zavírá 15 min. po jeho začátku.  
Turistické a informační centrum (NOVĚ: nám. Míru 120) :  
                                             po-pá  8:00 – 17:30 (pauza 12:00-13:00) 
                                             so: 9:00 - 18:00 (pauza 12:00-13:00) 
                                             ne: 9:00 - 16:00 (pauza 12:00-13:00) 
 

e-vstupenka 
Možnost online nákupu vstupenky z pohodlí domova na webu kina. 
 

rezervace   
mekstisnov.cz/kino-svratka/program 
Rezervace platí 5 dní a vyprší nejpozději 20 minut před představením 

 
Změna programu vyhrazena: 
 http://facebook.com/kinosvratka 
 

 


