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17.00
TERORISTKA
CZ | 95‘ | komedie | 12+ | 130 Kč

19.30
AVENGERS: ENDGAME
US | 182‘ | akční | MP | 130/110 Kč | titulky

17.00
ŽENY V BĚHU
CZ | 93’ | komedie | MP | 130 Kč

19.30 OSCAROVÝ FILM
ZELENÁ KNIHA
US | 130‘ | komedie | 12+ | 130 Kč | titulky

17.00 PRO DĚTI
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
CZ | 72’ | animovaný | MP | 130/110 Kč

19.30 PREMIÉRA
THE BEACH BUM
US / FR | 95‘ | komedie | 15+ | 130 Kč |
titulky

14.00 PRO DĚTI
ASTERIX A TAJEMSTVÍ 
KOUZELNÉHO LEKTVARU
FR | 82’ | animovaný | MP | 100/80 Kč | dab.

17.00 SPECIÁLNÍ AKCE
FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ
CZ | 60‘ | animovaný | MP | 50 Kč
KŘÍŇOSTROJ DOKTORA STEINA | 
DUCHAŘINA | VLČÍ STEZKY | 
O KOVLADU | POD MRAKEM | BAŽINOU

19.30
AVENGERS: ENDGAME
US | 182‘ | akční | MP | 130/110 Kč | dab.

14.00 BIO SENIOR
NA STŘEŠE
CZ | 97’ | komedie | MP | 70 Kč

19.00 PROJEKCE ZUŠ 
FARINELLI IL CASTRATO
IT | 111’ | drama | 12+ | zdarma

17.00 
SKLENĚNÝ POKOJ
CZ | 104’ | drama | 12+ | 130 Kč | dab.

19.30 PREMIÉRA
OSTRÝM NOŽOM
SK | 89’ | drama | 15+ | 130 Kč 

17.00 PREMIÉRA
SNĚŽÍ!
CZ | 74’ | drama | 12+ | 130 Kč 

19.30 
AVENGERS: ENDGAME
US | 182‘ | akční | MP | 130/110 Kč | dab.

17.00 PREMIÉRA PRO DĚTI / 3D
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU 
US | 104’ | animovaný | MP | 150 /130 Kč | dab.

19.30
TERORISTKA
CZ | 95‘ | komedie | 12+ | 130 Kč

17.00 PRO DĚTI
HLEDÁ SE YETTI
US | 95’ | animovaný | MP | 130/110 Kč | dab.

19.30 CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
BRONISLAV ADAMEC 
– NAPŘÍČ HORAMI V PERU
90‘ | 70 Kč 

14.00 PRO DĚTI
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
CZ | 72’ | animovaný | MP | 130 /110 Kč 

17.00 PREMIÉRA
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
FR | 117‘ | komedie | 12+ | 130 Kč | titulky

19.30 
OSTRÝM NOŽOM
SK | 89’ | drama | 15+ | 130 Kč 

19.30 ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
US | 104’ | animovaný | MP | 130/110 Kč |
titulky

18.00 FILMOVÝ KLUB
NIKDY NEODVRACEJ ZRAK
DE / IT | 188’ | drama | 15+ | 100/80 Kč | 
titulky

17.00 PREMIÉRA PRO DĚTI
V OBLACÍCH
DE | 88’ | animovaný | MP | 130/110 Kč |
dab.

19.30  PREMIÉRA
JOHN WICK 3
US | 120‘ | akční | 15+ | 130 Kč | titulky

17.00 PRO DĚTI
MRŇOUSKOVÉ: DALEKO OD DOMOVA
FR | 92’ | animovaný | MP | 130/110 Kč | dab.

19.30 3D
AVENGERS: ENDGAME 
US | 182‘ | akční | MP | 150/130 Kč | dab.

14.00 PRO DĚTI
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
US | 104’ | animovaný | MP | 130/110 Kč | dab.

17.00 PREMIÉRA
TRHLINA
SK | 111‘ | horor | 12+ | 130 Kč

19.30 PREMIÉRA
MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ GENERACE
CZ | 91’ | dokumentární | 12+ | 100 Kč

18.00 FILMOVÝ KLUB
ŠŤASTNÝ LAZZARO
IT | 125’ | drama | 12+ | 100/80 Kč | titulky

17.00 
TERORISTKA
CZ | 95’ | komedie | 12+ | 130 Kč 

19.30 PREMIÉRA
AFTER: POLIBEK
US | 106’ | drama | 12+ | 130 Kč | titulky

17.00 PREMIÉRA PRO DĚTI
ALADIN
US | 100’ | animovaný | MP | 130/110 Kč | dab.

19.30 PREMIÉRA
ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
US | 109’ | kriminální | 15+ | 130 Kč | titulky

14.00 PRO DĚTI
MRŇOUSKOVÉ: DALEKO OD DOMOVA
FR | 92’ | animovaný | MP | 130/110 Kč | dab.

17.00 PREMIÉRA
FREE SOLO
US | 100’ | dokumentární | MP | 130 Kč | titulky

19.30 
JOHN WICK 3
US | 120’ | akční | 15+ | 130 Kč | titulky

19.30 
TERORISTKA
CZ | 95’ | komedie | 12+ | 130 Kč

 
19.30 PREMIÉRA
DADDY COOL 
FR | 97’ | komedie | 12+ | 130 Kč | dab.

17.00 
AFTER: POLIBEK
US | 106’ | drama | 12+ | 130 Kč | titulky

19.30 PREMIÉRA
ROCKETMAN
GB | 120’ | životopisný | 12+ | 130 Kč | titulky

17.00 PRO DĚTI / 3D
ALADIN 
US | 100’ | animovaný | MP | 150/130 Kč | dab.

19.30 PREMIÉRA
GODZILLA 2: KRÁL MONSTER
US | 132’ | thriller | 12+ | 130 Kč | titulky

 MP = mládeži přístupné
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květen 2019

THE BEACH BUM
Hrají: Matthew McConaughey, Snoop Dogg, Zac Efron.
Podvratná originální komedie o bujarých příhodách ne-
odolatelného podvodníka Moondoga. Rošťácký gauner 
žije život ve velkém stylu – jen podle svých vlastních 
pravidel. Film Moondog je o sérii veselých neštěstí, 
o vzpupném a milém tulákovi, jehož příběh může vyprá-
vět jedině legendární scenárista Harmony Korine.

ASTERIX
A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
Jeden z nejlepších filmů o Asterixovi. Nejnovější ani-
mované dobrodružství oblíbených galských hrdinů jde 
s dobou a má co nabídnout i tomu nejnáročnějšímu 
divákovi, ale zároveň zachovává a ctí tradici klasic-
kých Asterixových dobrodružství. Napětí, humor, akce 
a i trochu ponaučení v něm rozhodně nechybí. Druid 
Panoramix už není nejmladší. A když jej postihne ošk-
livá nehoda, uvědomí si, jaká by byla katastrofa, kdyby 
návod na magickou směs, kterou umí namíchat jen on, 
zapomněl. S pomocí svých věrných přátel, Asterixe 
a Obelixe, se vydává hledat vhodného talentovaného 
následovníka, kterému by své řemeslo a tajemství lek-
tvaru mohl předat. To ovšem vyvolá zájem těch nejma-
zanějších a nejhanebněji smýšlejících druidů…

FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ
Pásmo šesti animovaných filmů s originálním příbě-
hem. Vytvořili studenti animace ve Zlíně.

SKŘÍŇOSTROJ DOKTORA STEINA
15‘ | Gabriela Plačková
Profesor Stein přijde o svého nejlepšího čtyřnohého 
přítele a rozhodne se sestavit zařízení, aby ho oživil. 
Ale jak už to tak bývá, něco se zvrtne…
DUCHAŘINA 10‘ | Alžběta Göbelová
Vtipný fiktivní dokument zobrazuje posmrtný příběh 
člověka-ducha, který pátrá po příčině své smrti a ces-
tu za odhalením pravdy natáčí na kameru. Autorka si 
chytře pohrává s detektivním žánrem, film navíc vyniká 
skvělým komentářem Vladimíra Javorského.
VLČÍ STEZKY 10‘ | Noemi Valentíny a Vojtěch Dočkal
Příběh chlapce, který překoná své slabosti a strachy, 
má poukázat na to, že je lepší běhat s vlky než chřad-
nout ve vězení vlastních hranic. Hlavní hrdina filmu 
– chlapec žije sám s maminkou. Vlivem náhody se ale 
dostane do nebezpečného lesa, kde se spřátelí s vl-
kem, který mu ukáže, že život může být stejně pestrý 
jako svět okolo – stačí mu vyjít naproti. 
O KOVLADU 8‘ | Kateřina Čupová
Animovaná verze méně známé pohádky Boženy Něm-
cové o potrestané pýše. Byla jednou jedna dívka, které 

byl selský chléb i panský koláč málo drahý. A co řekne 
na příštího ženicha?
POD MRAKEM 5‘ | Zuzana Čupová, Filip Diviak
Na úpatí hory žije svérázný trpaslík, který se hrozně 
rád sluní. Dokonce tak rád, že nelituje žádné námahy, 
aby se vyrovnal s nepřízní počasí, která mu ve slunění 
tolik brání.
BAŽINOU 5‘ | Kryštof Ulbert
Otec doprovází svou dcerku do školky, ale cestou ho 
unese vodník. Tuto zapeklitou situaci má vyřešit prá-
vě ta nejmenší. Dcerka tak musí zachránit svého otce 
a také stihnout vyučování.

NA STŘEŠE
Hrají: Alois Švehlík, Duy Anh Tran, Vojtěch Dyk.
Profesor Rypar je starý mrzout. Ale pozor! Když se při 
pauze na cigaretku na střeše jeho domu objeví Viet-
namec Song, pookřeje a za chvíli už Song jí sendvič 
v jeho bytě. A hned tak odtud neodejde... A věřte, že 
jazyková bariéra bude ten nejmenší problém.

FARINELLI IL CASTRATO
Speciální projekce k 70. výročí založení ZUŠ Tišnov. 
Životopisný film o umělci jménem Carlo Broschi 
– zvaný Farinelli (1705–1782). Carlo patřil mezi 
nejobdivovanější operní zpěváky 18. století – byl so-
pranistou, vrcholným představitelem slohu bel canto. 
Výjimečnost si získal právě díky svému „handicapu“ 
– kastraci, protože díky ní zvládl tři a půl oktávy, a do-
kázal tak udržet tón celou minutu. Byl to pěvec, během 
jehož vystoupení ženy omdlévaly. Jde o mimořádný 
výpravný kostýmní film. 

OSTRÝM NOŽOM
Hrají: Roman Luknár, Marián Mitaš, Ela Lehotská, Mi-
roslav Krobot.
Drama podle skutečné události. Po útoku neonacistů 
na partu studentů zůstane na zemi ležet mrtvý ubodaný 
kluk. Policie koná, pachatelé jsou dopadeni, společ-
nost se bouří proti holohlavým náckům, ale to všech-
no je jenom na chvíli. Zděšená rodina brzy sleduje, 
jak jsou vrazi po chybném rozhodnutí soudkyně pro-
puštění na svobodu, nikoho už to nezajímá a jednání 
policie připomíná chování zkorumpované instituce. 
Tak se otec rodiny rozhodne se situací něco udělat…

SNĚŽÍ!
Hrají: Petra Nesvačilová, Hana Vagnerová, Vanda Hyb-
nerová.
Poetický film o křehkosti mezilidských vztahů a jedi-
nečném světě uvnitř každé rodiny. Jde o mezigenerační 
situační a milou komedii. O babičku se stará Terezina 
matka. Tereze se ale zdá, že v domě je všechno tak ně-
jak ponecháno svému osudu, stejně jako babička, která 
z nedostatku pozornosti ztrácí přehled o realitě. Ke smů-
le všech zúčastněných a celé rodiny se Tereza rozhodne 

v domě zůstat a postarat se o nápravu. Ne všechno ale 
potřebuje čerstvý vítr a opravu. Aniž by to tušila, vyčistí 
v rodině daleko víc než jen zašlé pavučiny. Film Sněží! 
se natáčel na Křivoklátsku a v jižních Čechách.

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
První hraný film o Pokémonech. Pikachu se předsta-
ví v roli detektiva, kterému není rovno. Ve filmu se 
kromě něj objeví celá plejáda oblíbených postaviček 
Pokémonů – každá se svými unikátními schopnost-
mi a povahou. Když záhadně zmizí špičkový detektiv 
Harry Goodman, jeho syn po něm začne ihned pátrat. 
Dokáže Pikachu Timovi pomoci rozluštit, co se stalo?

BRONISLAV ADAMEC – NAPŘÍČ HORAMI V PERU
Bronislav Adamec je rodák z Tišnova. Je vášnivý 
horský vůdce a propagátor skialpinismu. Současně 
ale působí i jako generální manažer značky SALEWA. 
V sobotu 11. května přijde exkluzivně do kina poho-
vořit o své cestě v Peru. Na programu jsou poutavé 
historky o horolezení, trekingu i lyžování. 

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Když se Raphael a Olivia ve svých osmnácti setkali, 
byla to láska na první pohled. A začátek velkého milost-
ného příběhu. Vzájemně se podporují při naplňování 
svých vášní: on je spisovatel a ona klavíristka. Je sa-
mozřejmost, že o deset let později jsou manželé. Jenže 
zatímco Raphael píše úspěšné bestsellery, Olivia ože-
lela svou vlastní sólovou hudební kariéru ve prospěch 
manželovy práce. Jednoho dne se ale stane záhadná 
věc a Raphael se ocitne v paralelním světě, ve kterém 
Olivii nikdy nepotkal. Ta je zde slavnou klavíristkou 
a on je jen neznámým učitelem literatury. Uvědomí si, 
že bez ní nechce žít a chce si její lásku získat. Do karet 
mu hraje skutečnost, že ji vlastně už zná a ví, co má 
ráda. Jenže ona má nyní spoustu nápadníků. 

NIKDY NEODVRACEJ ZRAK
Režie: Florian Henckel von Donnersmarck.
Film je inspirován skutečnými událostmi a překlenu-
je tři éry německé historie. Vypráví příběh mladého 
umělce Kurta Bartnerta, který se zamiluje do Ellie. Její 
otec Carl Seeband ale se vztahem zásadně nesouhlasí 
– přísahá, že jej zničí. Co však nikdo z nich neví, je 
skutečnost, že jejich životy jsou již svázány hrozným 
zločinem, do kterého byl před lety Seeband zapojen. 
Prolíná se zde rodinná tragédie versus životní láska, 
východoněmecká politika versus umění. Snímek získal 
dvě nominace na Oscara.
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V OBLACÍCH
Rodinné animované ptačí dobrodružství o tom, jak se 
malý rorýs Manou omylem ocitl mezi racky a vydá se 
hledat svou skutečnou rodinu. Když se ale objeví ne-
bezpečí, které ohrožuje všechny, tak se ptáci, jakkoliv 
velcí či pyšní, proti němu musí spojit. Na Manoua, 
zástupce obou hejn, zde čeká velké poslání.

JOHN WICK 3
Hrají: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Mark 
Dacascos.
Ve třetí části této akční série má zabiják John Wick v pa-
tách celou armádu lovců odměn usilujících o získání 
čtrnácti miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu. Poté, 
co porušil pravidla a zabil člena tajného mezinárodního 
spolku nájemných vrahů High Table, se z Johna Wicka 
stává excommunicado – psanec, který je terčem zabi-
jáků po celém světě. Jedním z nich je i holohlavý Zero, 
kterého ztvárňuje legendární akční herec a mistr bojo-
vých umění Mark Dacascos. S milovníkem psů Johnem 
má Zero, jak víme, navíc nevyřízené účty…

TRHLINA
Hrají: Matej Marušin, Mária Bartalos, Tomáš Maštalír, 
Dávid Hartl.
Film je natočený podle stejnojmenného knižního best-
selleru Jozefa Kariky. V hlubokých lesích slovenského 
pohoří Tribeč došlo ke zmizení mnoha lidí. Případy 
ztracených lidí sahají dávno do minulosti, ale i nyní 
neustávají. Igor je zaměstnán jako člen vyklízecí čety 
psychiatrické léčebny a zde objeví záznam Waltera 
Fishera, který před sedmdesáti lety záhadně zmizel. 
Walter byl nalezen dezorientovaný až po dvou mě-
sících sám, jak bloudí v lese. Igor se proto spolu se 
svou přítelkyní Miou, milovníkem konspiračních teorií 
Andrejem a tvrdým skeptikem Davidem vydává do tri-
bečských lesů zjistit, co se děje...

MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ GENERACE
Režie: Hana Třeštíková.
Mirka a Kuba se seznámili na technoparty, narodila se 
jim dcera a rozhodli se vzít. Svatbou začíná sedm let 
štěstí, lásky i bolestivých pádů. Mladá dvojice čelí od-
věkým výzvám, ale také lákadlům a záludnostem života 
v současném Česku. Přichází stěhování za město, dru-
hé dítě, hypotéka, krize. Dokáže rodina společně pře-
konat největší překážku? Pomocí časosběrné metody 
zachycuje Hana Třeštíková ve svém režijním debutu 
soukromá dramata strhujícím způsobem. Navazuje tak 
na dílo své matky Heleny, která tento populární formát 
proslavila. 

ŠŤASTNÝ LAZZARO
Režie: Alice Rohrwacher.
Působivý lidský příběh o mladíkovi, jehož bezelstnost 
a upřímnost jsou často mylně zaměňovány s hloupostí. 
Lazzaro žije v odlehlé části Itálie v izolované komunitě 
rolníků, kteří už před desítkami let ztratili kontakt se zbyt-
kem světa a bez nároku na mzdu, vzdělání nebo slušné 
životní podmínky tvrdě pracují pro svou vychytralou 
paní. Bez možnosti srovnání však žijí svým způsobem 
šťastně. Když skupinu zotročených venkovanů shodou 
náhod objeví policie, rolníci zjišťují, v jaké lži léta žili, 
a s vidinou splněných snů se vydávají do města. Z festi-
valu v Cannes si snímek odvezl Cenu za nejlepší scénář.

AFTER: POLIBEK
Spořádaná studentka se zamiluje do toho nejhoršího 
kluka široko daleko: s temnou minulostí i tajemstvím. 
Její zdravý rozum je proti, ale nemůže si pomoci, vele-
ní nad jejím životem přebírá srdce a touha. Nic podob-
ného předtím nepoznala, a tak se vrhá do vztahu, který 
je opojný, silný a zatraceně nebezpečný. After: Polibek 
vznikl podle stejnojmenného knižního bestselleru 
Anny Todd – prvního dílu z několikadílné série After.

ALADIN
Režie: Guy Ritchie.
Hraje: Will Smith, Mena Massoud, Noami Scott.
V pohádkovém přístavním měste Agrabah je nalezena 
magická lampa, která splní nejhlubší přání. Ve filmu 
září pouliční zlodějíček Aladin, kurážná a cílevědomá 
princezna Jasmína a džin, který je dost možná klíčem 
k jejich budoucnosti. Pozor ale na mocného černo-
kněžníka Jafara.

ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
Hrají: Zac Efron, Lily Collins, John Malkovich.
Jde o příběh jednoho z nejznámějších a nejmilova-
nějších sériových vrahů historie: Teda Bundyho. Pře-
kvapivým vypravěčem strhujícího filmu je Bundyho 
přítelkyně, která s ním v době vražd žila pod jednou 
střechou a o jeho hrůzyplné činnosti neměla ani 
potuchy. Až postupně zjišťuje, že muž, s nímž vedla 
láskyplný rodinný život, je jedním z nejhledanějších 
a největších monster Ameriky.

FREE SOLO
Dokumentární film od National Geographic je ohro-
mující, intimní a neochvějný portrét sólo lezce Alexe 
Honnolda. Film zachycuje jak chvíle přípravy, tak i do-
sažení Alexova celoživotního snu: zdolání devět set 

metrů vysoké skalní stěny El Capitan v Yosemitském 
údolí. Ale pozor – to vše bez jakéhokoliv jištění! Alex 
Honnold se tak stal prvním člověkem, který zde uspěl. 

DADDY COOL
Daddy Cool, slavný hit Boney M, dal název této fran-
couzské bláznivé komedii o tom, co se stane, když se 
povaleč Adrien rozhodne provozovat domácí školku 
a přesvědčit tak svou naštvanou ženu, že dozrál z in-
fantilního lenocha v dospělého muže. Do rodičov-
ských učebnic se pravděpodobně nedostane, ale šance 
na udržení dětí naživu tu nějaká je…

ROCKETMAN
Hrají: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden.
Snímek vypráví životní příběh jednoho z nejúspěš-
nějších muzikantů současnosti. Elton John vždycky 
zpíval jako bůh, oblékal se jako nikdo jiný, žil jako 
pravý rocker a navzdory tomu přežil, aby vám o sobě 
mohl vyprávět. Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval 
se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, kte-
rý si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to 
šlo náramně. Od tohoto bodu je ale ještě dlouhá cesta 
na vrchol jeho kariéry…

GODZILLA 2: KRÁL MONSTER
Ve výpravném akčním dobrodružství se Godzilla 
střetne s jedněmi z nejznámějších monster v historii: 
gigantickou radioaktivní můrou Mothrou, kaiju Ro-
danem a také svým největším nepřítelem, trojhlavým 
Kingem Ghidorahem. Když tyto předpotopní druhy, 
které byly doposud pokládány za pouhé mýty, opět 
ožijí, začnou bojovat o nadvládu a samotná existence 
lidské rasy tak visí na vlásku.

květen 2019

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

Změna programu vyhrazena, aktuality 
k nalezení na webu, facebookových strán-
kách kina a v TIC.

Web: www.kinosvratka.cz
Facebook: KinoSvratka
Pokladna telefon: 549 410 046

PROGRAM KINA SVRATKA 05/2019 3


