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st 13. 10. 
| 18 h

Oslavy 100 let kina – Exkurze s promítáním
Ukázka promítacího stroje Meo 5 XB pro filmový pás šíře 35 mm. Pro- 
mítač Ing. Oldřich Svoboda vysvětlí technologii projekce z filmového 
pásu a pustí 15minutový dobový dokument o Blansku z roku 1980.

45 minut 
Rezervace 

na pokladně kina 
kino@blansko.cz 

50 Kč

pá 15. 10. 
| 17 h 
so 16. 10.  
ne 17. 10. 
| 20 h

KAREL
Celovečerní dokumentární film renomované režisérky Olgy Malířové 
Špátové přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. 

Česko 
127 minut 
přístupný

130 Kč

ne 17. 10. 
| 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.

USA  
88 minut 

přístupný 
český dabing 

120 Kč 
děti 100 Kč

po 18. 10. 
| 17.30 h

SENIOR Bio  
– film se slevou 
pro seniory

PRVOK, ŠAMPÓN,  
TEČKA, KAREL

Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti krizi středního věku tím, že se roz-
hodnou plnit odvážné úkoly. 

Česko
115 minut

nevhodné do 12 let

100 Kč 
senioři 70 Kč

po 18. 10. 
| 20 h 2D 
titulky

VENOM 2:  
CARNAGE PŘICHÁZÍ

Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších 
a nejkomplexnějších comicsových postav společnosti Marvel. 

USA
98 minut 

nevhodné do 12 let 
české titulky 

130 Kč

út 19. 10. 
| 19 h VELKÉ SAFARI &

USMÍŘENÍ S AFRIKOU?
Z cyklu Kouzelná planeta – populární cestovatelsko-geografický projekt. 
Multimediální projekce s živým komentářem autorů Kateřiny a Miloše 
Motani. Losování o ceny. Ukázka artefaktů. Beseda s autory.

100 minut 
přístupné

120 Kč

st 13. 10. 
| 20 h KAREL

Nový celovečerní dokumentární film přináší ojedinělý pohled do sou-
kromí a do duše Karla Gotta. Režisérka Olga Malířová Špátová natáče-
la s Karlem Gottem po dobu jednoho roku a díky jeho upřímné otevře-
nosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život zpěváka, jaký se 
doposud veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl.

Česko 
127 minut 
přístupný

130 Kč

čt 14. 10. 
| 17.30 h

Arnošt Vašíček:  
České tajemno – přednáška

Beseda autora bestsellerů ke stejnojmenné knize a seriálu České tele-
vize 2020. Známý český záhadolog poodkryje roušku tajemství, které 
stále ukrývá řada magických míst v české kotlině. 

Realizováno 
ve spolupráci

městské knihovny a 
kulturního střediska 

100 minut

60 Kč

čt 14. 10. + pá 15. 10. 
| 20 h 2D titulky
so 16. 10. 
| 17.30 h 3D 
dabing
ne 17. 10. 
| 17.30 h 2D 
dabing

VENOM 2: 
CARNAGE PŘICHÁZÍ

Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších 
a nejkomplexnějších comicsových postav společnosti Marvel. Na 
scéně se objeví i Carnage, další symbiont, který se nalepí na sériové-
ho vraha s tváří Woodyho Harrelsona.

USA
98 minut 

nevhodné do 12 let

2D 130 Kč 
3D 150 Kč

st 20. 10. 
| 16 h

Oslavy 100 let kina – Exkurze s promítáním
Ukázka promítacího stroje Meo 5 XB pro filmový pás šíře 35 mm. Pro- 
mítač Ing. Oldřich Svoboda vysvětlí technologii projekce z filmového 
pásu a pustí 15minutový dobový dokument o Blansku z roku 1980.

45 minut 
Rezervace 

na pokladně kina 
 kino@blansko.cz 

50 Kč

st 20. 10. 
| 18 h DUNA 

Předpremiéra! Filmová událost roku je zde. Kultovní sci-fi vypráví  
o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o ovlád-
nutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření – melanže, jež poskytuje 
zvláštní psychické schopnosti, které umožňují cestování vesmírem. 

USA  
155 minut 

nevhodné do 12 let 
české titulky 

130 Kč

čt 21. 10. | 10 h
BABY Bio  
– dopolední pro- 
mítání pro rodiče 
s nejmenšími 
dětmi

DENÍČEK 
MODERNÍHO FOTRA

Česká komedie podle knižního bestselleru Dominika Landsmana  
napsaného na základě blogu o životě otce na „mateřské dovolené“.

Česko
97 minut

přístupný 

100 Kč
děti do 6 let zdarma

čt 21. 10. 
| 16 h KAREL

Celovečerní dokumentární film renomované režisérky Olgy Malířové 
Špátové přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. 

Česko 
127 minut 
přístupný

130 Kč



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 23. 10. 
| 17 h

Oslavy 100 let kina – Exkurze s promítáním
Ukázka promítacího stroje Meo 5 XB pro filmový pás šíře 35 mm. Pro- 
mítač Ing. Oldřich Svoboda vysvětlí technologii projekce z filmového 
pásu a pustí 15minutový dobový dokument o Blansku z roku 1980.

45 minut 
Rezervace 

na pokladně kina 
kino@blansko.cz 

50 Kč

ne 24. 10. 
| 15 h TLAPKOVÁ PATROLA 

VE FILMU
Asi nejslavnější a rozhodně nejroztomilejší záchranáři vyrážejí na plát- 
na kin ve svém prvním filmovém dobrodružství. A bude to jízda.

USA  
88 minut 

přístupný 
český dabing 

120 Kč 
děti 100 Kč

ne 24. 10. 
| 17 h 
dabing

DUNA 
Kultovní sci-fi vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impé-
ria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření – 
melanže, jež poskytuje zvláštní schopnosti, cestování vesmírem. 

USA  
155 minut 

nevhodné do 12 let 

130 Kč

ne 24. 10. 
| 20 h HALLOWEEN ZABÍJÍ

Pokračování jednoho z největších hororových hitů posledních let. 
Některé netvory je fakt těžké zabít. Tak třeba Michael Myers, legendární 
tichý zabiják s bílou maskou, už úspěšně uniká přes čtyřicet let.

USA  
105 minut 

přístupný od 15 let 
české titulky 

130 Kč

po 25. 10. 
| 18 h 2D 
dabing

VENOM 2: 
CARNAGE PŘICHÁZÍ

Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších 
a nejkomplexnějších comicsových postav společnosti Marvel. 

USA
98 minut 

nevhodné do 12 let 
český dabing 

130 Kč

po 25. 10. 
| 20.15 h MILAN KUNDERA: 

OD ŽERTU 
K BEZVÝZNAMNOSTI

Jediný filmový dokument o přední osobnosti světové kultury a jeho díle.

Česko 
95 minut 

přístupný

100 Kč

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

KULTURA
BLANSKO

DUNA 
Kultovní sci-fi vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impé-
ria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření – 
melanže, jež poskytuje zvláštní schopnosti, cestování vesmírem. 

čt 21. 10. 
| 19 h 
pá 22. 10. 
| 20 h

USA 
155 minut 

nevhodné do 12 let 
české titulky

130 Kč

Oslavy 100 let kina – Exkurze s promítáním
Ukázka promítacího stroje Meo 5 XB pro filmový pás šíře 35 mm. Pro- 
mítač Ing. Oldřich Svoboda vysvětlí technologii projekce z filmového 
pásu a pustí 15minutový dobový dokument o Blansku z roku 1980.

út 26. 10. 
| 17.30 h KAREL

Celovečerní dokumentární film renomované režisérky Olgy Malířové 
Špátové přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. 

Česko 
127 minut 
přístupný

130 Kč

so 23. 10. 
| 19 h KAREL

Celovečerní dokumentární film renomované režisérky Olgy Malířové 
Špátové přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. 

Česko 
127 minut 
přístupný

130 Kč

út 26. 10. 
| 20 h NENÍ ČAS ZEMŘÍT 

James Bond skončil aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek 
na Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání.

USA
133 minut 
přístupný 

české titulky 
140 Kč

st 27. 10. 
| 10 h 100% VLK

Čtrnáctiletý chlapec patří do starého rodu vlkodlaků a těší se na svou 
první proměnu ve vlka. 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

st 27. 10. 
| 16.30 h DUNA 

Kultovní sci-fi vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impé-
ria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření – 
melanže, jež poskytuje zvláštní schopnosti, cestování vesmírem. 

USA  
155 minut 

nevhodné do 12 let 
české titulky 

130 Kč

st 27. 10. 
| 20 h KAREL

Celovečerní dokumentární film renomované režisérky Olgy Malířové 
Špátové přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. 

Česko 
127 minut 
přístupný

130 Kč

čt 28. 10. 
| 16 h

45 minut 
Rezervace 

na pokladně kina 
kino@blansko.cz 

50 Kč

čt 28. 10. 
| 18 h

100 let Kina Blansko – premiéra dokumentu
Nový dokumentární film k výročí blanenského kina z cyklu Živá paměť 
v režii Radka Popelky promítneme na den přesně sto let od první projek-
ce v kině. Můžete se těšit také na debatu s pamětníky.

Vstup zdarma

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


