
20. LEDNA
–4. ÚNORA  

čt 20. 1. 
| 20 h SPENCER

Životopisný film o princezně Dianě. Během vánočních svátků  
s královskou rodinou se Diana Spencer rozhodne ukončit své 
deset let trvající a dávno vychladlé manželství s princem Charle-
sem. Ale na Vánoce je vždy nutno zachovat dekorum. Diana tu 
hru zná. Ale letos to bude jinak. 

Velká Británie, 
USA 

117 minut
přístupný  

od 15 let
české titulky

130 Kč

pá 21. 1. 
so 22. 1. 
| 20 h

SRDCE NA DLANI
Nová česká komedie od tvůrců hitu Ženy v běhu. Láska se na  
věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. 
Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. 
Kdykoliv a kdekoliv. V hlavních rolích B. Polívka, E. Balzerová,  
J. Pidrmanová, M. Ruml, Vl. Polívka a další.

Česko
95 minut

přístupný

140 Kč

so 22. 1. 
| 17.30 h VELKÝ ČERVENÝ PES 

CLIFFORD 
Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roztomilé a červené 
štěně. Přes noc se z něj ovšem stal obrovský třímetrový hafan.  
V malém městském bytě je takový pes hodně nepraktický.  
Jenže Emily ho zbožňuje a za žádnou cenu se ho nevzdá. 

USA 
96 minut

přístupný
český dabing

130 Kč
děti 110 Kč

ne 23. 1. 
| 15.30 h ZPÍVEJ 2

Nová animovaná komedie. Velké sny a ještě větší hudební hity.  
To je svět Bustera Moona, odvážného koaláka, který se odhodlal 
uspořádat největší talentovou show. 

USA 
110 minut
přístupný

český dabing

130 Kč
děti 110 Kč

ne 23. 1. 
| 18 h SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 

Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider- 
Mana a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svůj běžný život  
od riskantního života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc  
Doctora Strange. Jenže tím rozpoutá nebezpečný chaos.

USA 
148 minut
nevhodné 

do 12 let
český dabing

130 Kč

po 24. 1. 
| 17.30 h

SENIOR Bio – film se slevou pro seniory

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
Volné pokračování populární romantické komedie. Příběh začíná 
na Silvestra, kdy Marek (Ján Koleník) požádá o ruku Hanu (Táňa 
Pauhofová). Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, které 
předcházejí jejich svatbě.

Česko
93 minut

přístupný

120 Kč
senioři 80 Kč

út 25. 1. 
| 18 h SPENCER

Nový životopisný film o princezně Dianě. Během vánočních svát-
ků s královskou rodinou se Diana Spencer (Kristen Stewart),  
potýkající se s duševními problémy, rozhodne ukončit své deset  
let trvající a dávno vychladlé manželství s princem Charlesem.  
Na Vánoce se však musí předstírat pokoj v rodině. Diana tu hru 
zná. Ale letos to bude jinak. 

Velká Británie, 
USA 

117 minut
přístupný 

od 15 let
české titulky

130 Kč

BABY Bio – dopolední promítání pro rodiče 
s nejmenšími dětmi

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
Hlasitost bude snížena, v sále částečně rozsvíceno. Přijďte do kino- 
sálu s vaší drobotinou v kočárku či šátku a děti si nechte hrát nebo 
spát. Vy si vychutnejte dospělácký film na velkém plátně. Kavárna 
Na kině pro vás bude otevřena hodinu před začátkem promítání. 

st 26. 1. 
| 10 h

Česko
93 minut

přístupný

100 Kč
děti do 6 let 

zdarma

st 26. 1. 
| 20 h

Filmový klub

NINJABABY
Rakel (23) zjistí, že je v šestém měsíci těhotenství, ale místo dlouhého 
sezení na záchodě by raději byla na večírku, opíjela se a hulila, 
takže neví, co s tím. Navíc z jejího zápisníku vyskočí Ninjababy, 
animovaná postava, která jí z každodenního života činí peklo.

Norsko
103 min

přístupný  
od 15 let

české titulky

110 Kč
člen FK 100 Kč



Hybešova 6, tel. 516 412 437
POKLADNA OTEVŘENA HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM. 

VSTUPENKY MŮŽETE ZAKOUPIT ONLINE NA www.kinoblansko.cz 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

čt 27. 1. 
| 19 h ULIČKA PŘÍZRAKŮ

Fantaskní hororový thriller od Oscary ověnčeného režiséra G. del 
Tora (Hellboy, Hobit) Mladý cirkusový umělec, falešný mentalista 
s nadáním zmanipulovat lidi se spojí s psychiatričkou, která je však 
mnohem nebezpečnější než on sám. 

USA
130 min

přístupný 
od 15 let

české titulky

130 Kč

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

ne 30. 1. 
| 15 h MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA 

Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá si od 
tatínka nic přikazovat. Jako správná rebelka se rozhodne utéct.  
V lese narazí na strašidelnou lesní příšerku, ale protože ona se jen 
tak vylekat nenechá, začne v lese diktovat svá vlastní pravidla.

Rusko
100 minut
přístupný

český dabing

130 Kč
děti 110 Kč

ne 30. 1. 
| 17.30 h VELKÝ ČERVENÝ PES  

CLIFFORD 
Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roztomilé a červené 
štěně. Přes noc se z něj ovšem stal obrovský třímetrový hafan.  
V malém městském bytě je takový pes hodně nepraktický. Jenže 
Emily ho zbožňuje a za žádnou cenu se ho nevzdá. 

USA 
96 minut

přístupný
český dabing

130 Kč
děti 110 Kč

Na financování digitalizace 
KINA Blansko se podílel
Státní fond kinematografie

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

KULTURA
BLANSKO

pá 28. 1. 
so 29. 1. 
| 20 h

SRDCE NA DLANI
Komedie od tvůrců hitu Ženy v běhu. Láska se na věk nebo na 
místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. V hlavních ro- 
lích B. Polívka, E. Balzerová, J. Pidrmanová, M. Ruml, Vl. Polívka.

Česko
95 minut

přístupný

140 Kč

so 29. 1. 
| 17.30 h ZPÍVEJ 2

Animovaná komedie. Velké sny a ještě větší hudební hity. To je 
svět Bustera Moona, odvážného koaláka, který se odhodlal uspo-
řádat největší talentovou show. 

USA 
110 minut
přístupný

český dabing

130 Kč
děti 110 Kč

ne 30. 1. 
| 20 h C‘MON C‘MON

Něžný a opravdový příběh, který vás vtáhne a obejme. Joaquin 
Phoenix (Oscar za Jokera) v hlavní roli osamělého rozhlasového 
novináře, jehož život se na moment zastaví, když se musí postarat 
o svého malého podivínského synovce. Společně se vydají na 
cestu napříč Spojenými státy a vzniká mezi nimi nevšední přátel-
ství, které oba ovlivní na celý život.

USA
108 minut
přístupný

české titulky

130 Kč

út 1. 2. 
| 18 h SRDCE NA DLANI

Komedie od tvůrců hitu Ženy v běhu. Láska se na věk nebo na 
místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. V hlavních ro- 
lích B. Polívka, E. Balzerová, J. Pidrmanová, M. Ruml, Vl. Polívka.

Česko
95 minut

přístupný

140 Kč

st 2. 2. 
| 20 h ZLATO

Drsný survival thriller o chamtivosti, která dokáže zatemnit lidskou 
mysl. Dva muži najdou hluboko v australské poušti tak veliký 
zlatý balvan, že ho nelze odvézt. Jeden z nich odjede pro potřeb-
né vybavení, druhý zůstane a hlídá – pomoc ovšem nepřichází  
a podmínky jsou extrémní, začnou se dít podivné věci...

Austrálie
94 minut

přístupný 
od 15 let

české titulky

130 Kč

čt 3. 2. 
| 19 h MOONFALL

Velkolepý sci-fi film plný akce a destrukce od režiséra Dne nezá-
vislosti. Zásah asteroidu změní oběžnou dráhu Měsíce a ten se 
řítí přímo na Zemi. Vesmírná posádka se vydává na záchranou 
misi s jediným cílem. Odvrátit zánik lidstva a zkázu naší planety.

USA
124 minut
přístupný

české titulky

140 Kč

po 31. 1.        nehrajeme

pá 4. 2. 
| 20 h MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

Nová česká komedie od autora diváckého hitu Vlastníci. Strojve-
doucí lokálky vystoupí z vozu někde mezi poli, aby vyřešil technic- 
ký problém, ale vlak se v mírném kopci sám rozjede. Jak byste se 
chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? 

Česko 
102 minut
nevhodné 

do 12 let

140 Kč


