11.–24.
LISTOPADU
čt 11. 11.
| 20 h

pá 12. 11.
| 18.30 h

www.kinoblansko.cz

KAREL

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

100 LET KINA BLANSKO
– filmový dokument

Česko
127 minut
přístupný
130 Kč
42 minut
Vstup zdarma

Nový dokumentární film Studia Audiovisual k výročí blanenského kina z cyklu
Živá paměť v režii Radka Popelky.

pá 12. 11.
so 13. 11.
| 20 h

so 13. 11.
| 17.30 h

ne 14. 11.
| 15 h

ne 14. 11.
| 17 h

ne 14. 11.
| 20.15 h

po 15. 11.
| 10 h

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme jsou
vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě
nechybí i dávka romantiky a sentimentu. Rolí ve filmu o hledání štěstí se
s chutí ujali Richard Krajčo, Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Jiří Langmajer,
Anna Polívková a mnoho dalších.

ADDAMSOVA RODINA 2

Nejoblíbenější strašidelná rodinka se vrací na plátna kin. Rodiče se rozhodnou upevnit rodinná pouta a vyrazit na poslední strašnou rodinnou dovolenou. Naloží dceru, strýčka a ostatní členy rodiny do velkého karavanu
a vydají se na dalekou cestu napříč Amerikou.

út 16. 11.
| 17.11 h

130 Kč

USA
93 minut
přístupný
český dabing
130 Kč
děti 110 Kč

MYŠI PATŘÍ DO NEBE

Česko, Francie,
Polsko, Slovensko
87 minut
Může mezi malou myškou a velkým lišákem vzniknout opravdové přátelství?
přístupný
Odpověď najdou nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí diváci v animovaném
dobrodružství Myši patří do nebe.
130 Kč
děti 110 Kč

ETERNALS

Nový film, který představí zcela nový tým superhrdinů filmového vesmíru
Studií Marvel. Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům.

BAREVNÝ SEN

Dobrodružný loutkový film Jana Baleje (např. Fimfárum 2) o tom, jak je lehké
ztratit svobodu a obtížné ji získat zpět. S humorem zpracované nadčasové
téma konfliktu mezi neomezenou mocí na straně jedné, a touhou po svobodě na straně druhé.

BABY Bio – dopolední promítání pro rodiče
s nejmenšími dětmi

KAREL

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

po 15. 11.
| 18 h

Česko
109 minut
přístupný

ETERNALS

Nový film, který představí zcela nový tým superhrdinů filmového vesmíru
Studií Marvel. Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům.

OD SAMETU K PLYŠI
komponovaný předvečer
k výročí událostí 17. listopadu

USA
168 minut
nevhodné
do 12 let
český dabing
130 Kč
Česko
71 minut
přístupný
100 Kč

Česko
127 minut
přístupný
100 Kč
děti do 6 let
zdarma
USA
168 minut
nevhodné
do 12 let
české titulky
130 Kč
Vstupné
100 Kč

Autorské čtení, písničkářský koncert, beseda a promítání filmu. Vystoupí:
Pavel Kolmačka, Ivan Petlan, Dag Quzi Hemmer, Václav Svoboda, NpVŠ

| 19.30 h

PRAŽÁKŮM, TĚM JE HEJ
Experimentální muzikál v režii Karla Smyczka a Michaela Kocába začíná
v roce 1984, kdy je kapele Pražský výběr po pěti letech dovoleno veřejně
vystupovat. Film ve stylizovaných sekvencích zachycuje písně, život skupiny, umělecké i lidské konflikty jejích členů i represe ze strany bolševického režimu. Vrcholem snímku je koncert v Lucerně v předvečer sametové revoluce, 16. listopadu 1989. Více informací na www.kulturablansko.cz

st 17. 11.
| 10 h

ADDAMSOVA RODINA 2

Nejoblíbenější strašidelná rodinka se vrací na plátna kin. Rodiče se rozhodnou upevnit rodinná pouta a vyrazit na poslední strašnou rodinnou
dovolenou. Naloží dceru, strýčka a ostatní členy rodiny do velkého karavanu a vydají se na dalekou cestu napříč Amerikou.

USA
93 minut
přístupný
český dabing
130 Kč
děti 110 Kč

100 LET KINA BLANSKO
– filmový dokument

st 17. 11.
| 15.30 h

42 minut
Vstup zdarma

Nový dokumentární film Studia Audiovisual k výročí blanenského kina z cyklu
Živá paměť v režii Radka Popelky.

DUNA

st 17. 11.
| 17 h

Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o ovládnutí 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

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

st 17. 11.
| 20 h

Česko
109 minut
přístupný

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme jsou
vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě
nechybí i dávka romantiky a sentimentu. Rolí ve filmu o hledání štěstí se
s chutí ujali Richard Krajčo, Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Jiří Langmajer,
Anna Polívková a mnoho dalších.

POSLEDNÍ NOC V SOHO

čt 18. 11.
| 20 h

Nový thriller Edgara Wrighta plný nočních můr, které vám prostě nedovolí
usnout. Některé sny umí být tak živé, že si po probuzení položíte otázku,
jestli se vám opravdu jen zdály. Odpověď ale může být více než znepokojivá.

130 Kč

Velká Británie
117 minut
Přístupný
od 15 let
české titulky
140 Kč

RAJBAS 2021
23. ročník festivalu filmů, setkání a dobrodružství
pá 19. 11.

Vstupné
150 Kč

16 h | OKEM DOBRODRUHA

Projekce snímků soutěže neprofesionálního filmu, komentáře a hodnocení poroty zkušených
profesionálů MIRKA NÁPLAVY a VLADIMÍRA KROCE s udělením ceny Srdcaři.cz.

20 h | VLADIMÍR KROC: OMÁN V KOLEČKOVÉM KŘESLE

Není to poprvé, co publicista a moderátor Českého rozhlasu Radiožurnál známý nejen pro svůj
nezaměnitelný hluboký hlas vyrazil na cestu se třemi přáteli, jeden z nich je na invalidním vozíku.

ne 21. 11.

Vstupné
200 Kč

Filmové projekce, besedy a premiéru uvádí JIRKA DRAŽIL
10 h | NECHCENÝ AUTOPORTRÉT

Režie Rasťo Hatiar, SK 2020, 60 min | Vnitřní vyrovnání s tématem smrti v horách ve filmu, jehož scénář
napsal sám „život“ a režisér se nedobrovolně stal hrdinou dramatu ztráty horolezeckého partnera.

11.30 h | VE STÍNU KAKAOVNÍKU

Režie Stanislav Komínek, ČR 2020, 22 min | Režisér sám uvede projekci dokumentu, který objasní zásadní
a nelichotivé okolnosti pěstování kakaa, které autory filmu přivedly do západoafrického Pobřeží slonoviny.

12.30 h | HADI ČESKÉ REPUBLIKY

Režie Matej a Zuzana Dolinayovi, Living Zoology, ČR 2021, 53 min | Premiéra. V ČR se vyskytuje pouze
5 druhů hadů, ale přesto jsou zajímavou součástí naší fauny. Pojďme společně poodhalit jejich život.

13.45 h | VAŠEK VASHA KOLÁŘ: ABY TO DOBŘE VYPADALO
Mistr světa v biketrialu se závoděním neskončil, ale zároveň se vydal na pole freestylua své videa umisťuje na internet.

14.15 h | MONIKA BENEŠOVÁ: SAMA PĚŠKY 4 200 KM Z MEXIKA DO KANADY
Na Pacifickou hřebenovku se ročně vydá několik tisíc lidí lidí, ale dokončí ji jen přibližně desetina z nich.
Monika patří mezi ně, přestože měla před nedávnem vážné zdravotní potíže.

15.30 h | FENOMÉN MORAVSKÉHO ULTRAMARATONU

Pojďte se spolu s Tomášem Ruskem, Danem Orálkem a Marci Čadovou podělit o nezaměnitelnou
atmosféru ultramaratonu. Příští rok startuje potřicáté a jedna z etap zase z Blanska.

Výstava: Odřej Grund – Bajkeři v obraze
www.festival-rajbas.cz

so 20. 11.
po 22. 11.
| 18 h

nehrajeme

PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA, KAREL

Podle svého stejnojmenného knižního hitu natočil režisér Patrik Hartl.
V hlavních rolích M. Pechlát, D. Švehlík. H. Čermák, M. Hofmann.

út 23. 11.
| 18 h

st 24. 11.
| 19 h

ETERNALS

Nový film, který představí zcela nový tým superhrdinů filmového vesmíru
Studií Marvel. Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům.

KAREL

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

Aktuální podmínky pro vstup do kina průběžně
zveřejňujeme na www.kinoblansko.cz
Hybešova 6, tel. 516 412 437
POKLADNA OTEVŘENA HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM.
VSTUPENKY MŮŽETE ZAKOUPIT ONLINE NA www.kinoblansko.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Na financování digitalizace
KINA Blansko se podílel
Státní fond kinematografie

KULTURA
BLANSKO

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

Česko
115 minut
nevhodné
do 12 let
100 Kč
USA
168 minut
nevhodné
do 12 let
český dabing
130 Kč
Česko
127 minut
přístupný
130 Kč

