
16.–30. ZÁŘÍ  www.kinoblansko.cz

čt 16. 9. 
| 20 h MARŤANSKÉ LODĚ

Frontman kapely Květy, Martin Kyšperský, hraje sám sebe v příběhu jak  
z hollywoodské romance, jen v kulisách Brna, jen to vše nebude pouze 
romantické... Jeho lásku, racionální psycholožku, ztvárnila Eliška Křenková. 
Hudbu k filmu složil Albert Romanutti (Bert & Friends). 

Česko
77 minut

nevhodné 
do 12 let 

130 Kč

pá 17. 9. 
| 19 h 2D 
titulky 
so 18. 9. 
| 17 h 3D 
titulky

SHANG-CHI A LEGENDA  
O DESETI PRSTENECH

Nová nabušená akční jízda od Marvelu s opulentním zvukem 7.1 na velkém 
plátně. Superhrdina čínského původu Schang-Chi je konfrontován se 
svojí minulostí, když je zapleten do sítě tajemné organizace Deset prstenů.

USA
133 minut 
přístupný 

české titulky 

130 Kč 2D 
150 Kč 3D

so 18. 9. 
| 20 h ZÁTOPEK

Výpravný film věnovaný sportovnímu a životnímu příběhu jednoho z nej-
větších světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, 
Emila Zátopka. Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu.

Česko
130 minut
přístupný

130 Kč

ne 19. 9. 
| 15.30 h TLAPKOVÁ PATROLA  

VE FILMU
Asi nejslavnější a rozhodně nejroztomilejší záchranáři vyrážejí na plátna 
kin ve svém prvním filmovém dobrodružství. A bude to pořádná jízda, 
ostatně co jiného byste mohli od Tlapkové patroly čekat.

USA  
88 minut 

přístupný 
český dabing 

130 Kč 
děti 110 Kč

ne 19.9. 
| 17.30 h MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK

Pokračování úspěšné animované komedie Mimi šéf, která před pár lety 
zbourala kina. Přechytralé mimino v obleku a jeho brácha Tim sice dospě-
li, ale do obleku se nasoukala Timova dcera Tina, která je, batolecímu věku 
navzdory, fakt ostrá holka.

107 minut 
přístupný

český dabing 

130 Kč
děti 110 Kč

ne 19. 9. 
| 20 h JEDINĚ TEREZA

Igor Orozovič a Veronika Khek Kubařová v hlavních rolích romantické  
komedie o lásce, která se ocitla v nejkritičtějším bodě. Co udělá zamilova-
ný člověk, aby ji zachránil? Úplně všechno. Navzdory tomu, že ho čekají 
četné nástrahy a fatální nedorozumění.

Česko
102 minut
přístupný 

130 Kč

po 20. 9. 
| 18 h PRVOK, ŠAMPÓN,  

TEČKA, KAREL
Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti krizi středního věku tím, že se rozhodnou 
plnit odvážné úkoly. Podle svého stejnojmenného knižního hitu natočil  
režisér Patrik Hartl. 

Česko
115 minut
nevhodné  

do 12 let 

120 Kč

út 21. 9. 
| 10 h

BABY Bio – dopolední promítání pro rodiče s nejmenšími dětmi
Hlasitost bude snížena, v sále částečně rozsvíceno. Přijďte do kinosálu  
s vaší drobotinou v kočárku či šátku a děti si nechte hrát nebo spát. Vy si 
vychutnejte dospělácký film na velkém plátně.

MATKY
Hereckými hvězdami obsazená česká komedie o tom, jaké to opravdu je 
být v dnešní době mámou malých dětí a k tomu současně ženou, partner-
kou a kamarádkou.

Česko
95 minut

nevhodné  
do 12 let 

100 Kč 
děti do 6 let 

zdarma

út 21. 9. 
| 18 h 2D 
titulky

SHANG-CHI A LEGENDA  
O DESETI PRSTENECH

Nová nabušená akční jízda od Marvelu s opulentním zvukem 7.1 na velkém 
plátně. Superhrdina čínského původu Schang-Chi je konfrontován se 
svojí minulostí, když je zapleten do sítě tajemné organizace Deset prstenů.

USA
133 minut 
přístupný 

české titulky 

130 Kč

st 22. 9. 
| 19 h

akce jiného pořadatele

ČERNOBYL – SPÍCÍ PEKLO 
Dokumentární film Tomáše Kubeše s živým komentářem a následnou de- 
batou. Více info na www.tomaskubes.cz 

předprodej 
SMSticket 

90 minut 
přístupný 

120 Kč

st 23. 9. 
| 19 h ANTONÍN PETLACH

Dokumentární film z cyklu Živá paměť, který se systematicky věnuje 
významným osobnostem Blanska. Režie Radek Popelka. Film vypráví 
prostřednictvím dobových fotografií a unikátních záběrů z podzemních 
chodeb pod elektrárnou Dlouhé stráně příběh blanenského rodáka. Ing. 
Antonín Petlach, projektant vodních turbín, sokol, plavec, houslista, projek-
toval mj. největší přečerpávací vodní elektrárnu ve střední Evropě – Dlouhé 
stráně v Jeseníkách. V roce 2019 obdržel Cenu města Blanska za celoži-
votní dílo v technické oblasti.

Česko 
49 minut

vstup zdarma



Na financování digitalizace 
KINA Blansko se podílel
Státní fond kinematografie

Hybešova 6, tel. 516 412 437

POKLADNA OTEVŘENA HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM. 
VSTUPENKY MŮŽETE ZAKOUPIT ONLINE NA www.kinoblansko.cz 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

so 25. 9. 
| 17.30 h
ne 26. 9. 
| 15 h

100% VLK
Čtrnáctiletý chlapec je neobyčejný – patří do starého rodu vlkodlaků a těší 
se na svou první proměnu ve vlka, který by se měl stát vůdcem smečky. 
Ale místo ve vlka se promění v roztomilého pudla a tím je zaděláno na 
strašidelně velkou dávkou legrace.

Austrálie  
96 minut 

přístupný 
český dabing 

130 Kč 
děti 110 Kč

ne 26. 9. 
| 17.30 h 2D 
dabing

SHANG-CHI A LEGENDA  
O DESETI PRSTENECH

Nová nabušená akční jízda od Marvelu s opulentním zvukem 7.1 na velkém 
plátně. Superhrdina čínského původu Schang-Chi je konfrontován se 
svojí minulostí, když je zapleten do sítě tajemné organizace Deset prstenů.

USA
133 minut 
přístupný 

český dabing 

130 Kč

po 27. 9. 
| 17.30 h

SENIOR Bio – film se slevou pro seniory 

ZÁTOPEK
Výpravný film věnovaný sportovnímu a životnímu příběhu jednoho z nej-
větších světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, 
Emila Zátopka. Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba pře- 
devším velké srdce.

Česko
130 minut
přístupný

120 Kč 
senioři 80 Kč

po 27. 9. 
| 20 h ZELENÝ RYTÍŘ

Fantasy příběh, který temným způsobem vypráví epickou středověkou 
legendu o Artušovi. Chrabrý rytíř kulatého stolu, synovec krále Artuše, Sir 
Gawain, se vydává na troufalou cestu plnou duchů, obrů i zlodějů, na jejímž 
konci ho čeká osudový vyzyvatel – obrovský a tajemný Zelený Rytíř.

USA, Irsko
130 minut 
přístupný 

od 15 let 
české titulky 

130 Kč

út 28. 9. 
| 15 h 100% VLK

Čtrnáctiletý chlapec je neobyčejný – patří do starého rodu vlkodlaků a těší 
se na svou první proměnu ve vlka, který by se měl stát vůdcem smečky.
Ale místo ve vlka se promění v roztomilého pudla a tím je zaděláno na 
strašidelně velkou dávkou legrace.

Austrálie  
96 minut 

přístupný 
český dabing 

130 Kč 
děti 110 Kč

út 28. 9.  
| 17.30 h 2D
titulky 

SHANG-CHI A LEGENDA  
O DESETI PRSTENECH

Nová nabušená akční jízda od Marvelu s opulentním zvukem 7.1 na velkém 
plátně. Superhrdina čínského původu Schang-Chi je konfrontován se 
svojí minulostí, když je zapleten do sítě tajemné organizace Deset prstenů.

USA
133 minut 
přístupný 

české titulky 

130 Kč

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

KULTURA
BLANSKO

ZBOŽŇOVANÝ
Nový film s Jiřím Bartoškou v hlavní roli uznávaného lékaře, který jde do 
důchodu a těší se na zasloužený odpočinek. Avšak situaci výrazně zkom-
plikuje dlouholetá milenka (Ivana Chýlková), která se ho nechce vzdát,  
z čehož rozhodně není nadšená manželka (Zuzana Kronerová)...

pá 24. 9. 
| 20 h
so 25. 9. 
| 20 h

Česko
99 minut

nevhodné  
do 12 let

130 Kč

Aktuální podmínky pro vstup do kina průběžně zveřejňujeme 
na www.kinoblansko.cz

út 28. 9. 
| 20.15 h ZBOŽŇOVANÝ

Nový film s Jiřím Bartoškou v hlavní roli uznávaného lékaře, který jde do 
důchodu a těší se na zasloužený odpočinek. Avšak situaci výrazně zkom-
plikuje dlouholetá milenka (Ivana Chýlková), která se ho nechce vzdát,  
z čehož rozhodně není nadšená manželka (Zuzana Kronerová)...

Česko
99 minut

nevhodné  
do 12 let

130 Kč

st 29. 9. 
| 20 h MARŤANSKÉ LODĚ

Frontman kapely Květy, Martin Kyšperský, hraje sám sebe v příběhu jak  
z hollywoodské romance, jen v kulisách Brna, jen to vše nebude pouze 
romantické... Jeho lásku, racionální psycholožku, ztvárnila Eliška Křenková. 
Hudbu k filmu složil Albert Romanutti (Bert & Friends). 

Česko
77 minut

nevhodné  
do 12 let 

130 Kč

ne 26. 9. 
| 20.15 h KAŽDÁ MINUTA ŽIVOTA

Dokumentární film oceněný Zvláštní cenou poroty na letošním MFF Karlo-
vy Vary. Mladý pár se věnuje výchově svého čtyřletého syna s nejvyšším 
možným nasazením. Miško má už od narození naplánovanou každou  
minutu svého života tak, aby se z něj stal úspěšný vrcholový sportovec  
a „kvalitní člověk“. Tomuto cíli je podřízeno vše.

Česko
80 minut

nevhodné 
do 12 let

100 Kč

čt 30. 9. 
| 19 h
pá 31. 9. 
| 20 h

NENÍ ČAS ZEMŘÍT 
Konečně je to tady! James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá 
si zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání – 
objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc. 
Mise na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se na 
začátku zdálo. Bond se během vyšetřování dostane na stopu nevyzpyta-
telného zločince, který disponuje nebezpečnou novou technologií. 

USA
133 minut 
přístupný 

české titulky 

140 Kč


