
9.–27. KVĚTNA

po 9. 5. 
| 18 h VYŠEHRAD: FYLM

Česko 
105 min

přístupný od 15 let 
140 Kč

út 10. 5. 
| 18 h LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ 

Česko 
90 minut

nevhodné do 12 let 
120 Kč

čt 12. 5. 
| 20 h NICK CAVE – THIS MUCH  

I KNOW TO BE TRUE
Při natáčení v Londýně a Brightonu zachycuje nový dokument výjimečný 
kreativní vztah Nicka Cavea a Warrena Ellise a jejich společný způsob 
tvorby na posledních dvou studiových albech Ghosteen a Carnage.  
Zaznamenává jejich jedinečná vystoupení, při kterých poprvé živě uvádí 
tato alba. Uvidíte oba hudebníky doprovázené zpěváky a smyčcovým 
kvartetem, jak dávají každé písni život přímo na pódiu. 

Velká Británie 
105 minut 

české titulky 

300 Kč

pá 13. 5. 
| 17.30 h Sousedská univerzita

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. 
Současnost a budoucnost identifikace člověka pomocí DNA 

Pořádá Městská knihovna Blansko. Více info na www.knihovnablansko.cz

pá 13. 5. 
| 20 h 
2D titulky
so 14. 5. 
| 17 h 
3D dabing

DOCTOR STRANGE 
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Vstupte do nové dimenze neznáma! Studio Marvel otevírá brány do nebez-
pečných paralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. 
Skvělá popcornová jízda, která umí pobavit i ohromit.

USA 
127 minut 
nevhodné  

do 12 let

2D 130 Kč 
3D 150 Kč

so 14. 5. 
| 20 h VYŠEHRAD: FYLM

Lavi bourá česká kina. Po tom, co fotbalová celebrita ovládla stream, si ten 
film tenhle kopálista zaslouží. Vrací se samozřejmě Jakub Štáfek i všichni 
zásadní tvůrci.

Česko 
105 min

přístupný  
od 15 let 

130 Kč

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK 
Mladý Chicky je napůl kuře a napůl zajíc. I přes své odlišnosti chce jako 
každý zapadnout mezi ostatní a mít kamarády. Je trochu nešika, ale odva-
ha a nadšení mu nechybí, takže když je potřeba zachránit království, vydá 
se spolu s kamarády vstříc dobrodružství.

ne 15. 5. 
| 15 h

Francie, Belgie
95 minut

přístupný
český dabing

120 Kč

ne 15. 5. 
| 17 h DOCTOR STRANGE 

V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Vstupte do nové dimenze neznáma! Studio Marvel otevírá brány do nebez-
pečných paralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. 
Skvělá popcornová jízda, která umí pobavit i ohromit.

USA 
127 minut 
nevhodné  

do 12 let
český dabing

130 Kč

ne 15. 5. 
| 20 h PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

Volné pokračování nejúspěšnějšího českého filmu roku 2018. Další humor-
ný pohled na střet mužského a ženského světa. Hrají Langmajer, Polívková, 
Kostková, Taclík ad.

Česko 
95 min

přístupný 

140 Kč

ŽENY A ŽIVOT
Oddechová romantická komedie o začátcích, koncích a šancích. Hrají Petr 
Buchta, Eva Burešová, Jakub Kohák, Aneta Krejčíková, Jiří Lábus, Vero-
nika Freimanová a další.

út 17. 5. 
| 18 h

Česko 
87 minut 

přístupný

130 Kč

ŽHÁŘKA
Filmová adaptace knihy hororového klasika Stephena Kinga. Hlavní hrdin-
kou je dívka s pyrokinetickými schopnostmi, schopná pouhou myšlenkou 
zapálit, cokoliv jí napadne. Tenhle „talent“ může být smrtelně nebezpečný. 
Jí i lidem v jejím okolí. 

st 18. 5. 
| 20 h

USA 
94 minut 

přístupný  
od 15 let

české titulky 

130 Kč

po 16. 5.       nehrajeme

st 11. 5.              soukromá projekce



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

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

pá 20. 5. 
| 20 h VYŠEHRAD: FYLM

Lavi bourá česká kina. Po tom, co fotbalová celebrita ovládla stream, si ten 
film tenhle kopálista zaslouží. Vrací se samozřejmě Jakub Štáfek i všichni 
zásadní tvůrci.

Česko 
105 min

přístupný 
od 15 let 

130 Kč

so 21. 5. 
| 17 h JEŽEK SONIC 2

Modrý superrychlý ježek Sonic před dvěma lety zazářil na filmovém plátně 
a vrací se do kin s dalším dobrodružstvím. V patách má znovu svého ne-
únavného pronásledovatele, Doktora Robotnika, ale také věčně naštva- 
ného ježuru Knucklese.

USA 
122 minut
přístupný

český dabing

140 Kč 
děti 120 Kč

Na financování digitalizace 
KINA Blansko se podílel
Státní fond kinematografie

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

KULTURA
BLANSKO

so 21. 5. 
| 20 h DOCTOR STRANGE 

V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Vstupte do nové dimenze neznáma! Studio Marvel otevírá brány do nebez-
pečných paralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. 
Skvělá popcornová jízda, která umí pobavit i ohromit.

USA 
127 minut 
nevhodné 

do 12 let
české titulky

130 Kč

ne 22. 5. 
| 16 h UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK 

Mladý Chicky je napůl kuře a napůl zajíc. I přes své odlišnosti chce jako 
každý zapadnout mezi ostatní a mít kamarády. Je trochu nešika, ale odva-
ha a nadšení mu nechybí, takže když je potřeba zachránit království, vydá 
se spolu s kamarády vstříc dobrodružství.

Francie, Belgie
95 minut

přístupný
český dabing

120 Kč

ne 22. 5. 
| 18 h DOCTOR STRANGE 

V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Vstupte do nové dimenze neznáma! Studio Marvel otevírá brány do nebez-
pečných paralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. 
Skvělá popcornová jízda, která umí pobavit i ohromit.

USA 
127 minut 
nevhodné 

do 12 let
český dabing

130 Kč

po 23. 5. 
| 17.30 h

SENIOR Bio – film se slevou pro seniory

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Volné pokračování nejúspěšnějšího českého filmu roku 2018. Další humor-
ný pohled na střet mužského a ženského světa. Hrají Langmajer, Polívková, 
Kostková, Taclík ad.

Česko 
95 min

přístupný

140 Kč
senioři 80 Kč

Program kina průběžně zveřejňujeme na www.kinoblansko.cz

út 24. 5. 
| 20 h

FILMOVÝ KLUB

DIVOCH
V zoufalé snaze překonat krizi středního věku Martin utekl ze společnosti, 
aby žil v lese. Obstaral si luk a výstroj jeskynního muže, ale přežívá jen tak 
tak. Narazí na drogového dealera, který je zraněný a na útěku. Excentrické 
duo se vydává na hektickou jízdu pronásledováni policií, rozzuřeným 
Vikingem, násilníky a svou rodinou! 

Dánsko 
102 minut
přístupný

české titulky 

120 Kč 

členové FK  
100 Kč

st 25. 5. 
| 18.30 h KAM MOTÝLI NELÉTAJÍ 

– film s delegací
V Moravském krasu, ale i v jeskyních Střední Moravy, se natáčelo nové  dob- 
rodružné drama režiséra Romana Němce. Předpremiéru za účasti režiséra 
bude mít v Blansku. Film vznikl ve spolupráci s Muzeem Blanenska. V hlav-
ních rolích uvidíme Daniela Krejčíka a Jiřího Vojtu, dále Jaroslava Duška, 
Kláru Melíškovou, Martina Myšičku, Simonu Babčákovou, Jakuba Krejču.

Film vypráví příběh dvou vyhraněných postav – středoškoláka Daniela  
a jeho učitele Adama. Oba se potýkají se svými každodenními starostmi  
a vytvářejí si svůj svět, do kterého se uzavírají. Všechno se změní v oka-
mžiku, kdy se tihle dva spolu nedopatřením ocitnou uvězněni v neznámém,  
tajuplném, ale i zákeřném prostředí rozsáhlého jeskynního komplexu. 

Česko
126 minut
přístupný

140 Kč

TOP GUN: MAVERICK
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do 
akce. Do kin s ním přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů 
vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseovi a akčním dramatu 
Top Gun: Maverick? 

čt 26. 5. 
| 20 h
pá 27.5. 
| 20 h

USA 
131 minut 
nevhodné 

do 12 let 
české titulky

140 Kč

čt 19. 5. 
| 20 h PRAŽSKÝ VÝBĚR:  

SYMPHONY BIZARRE 
Velkolepý koncert legendární kapely na stříbrném plátně zmixovaný do zvuku 
7.1 ukáže vystoupení v roce 2016. Ke svému výročí Pražský výběr připravil 
bombastickou show se symfonickým orchestrem, řadou výjimečných hostů 
a scénických nápadů. Show, kde se koncert potkal s kabaretem či operou.

Česko
95 minut 

přístupný 

120 Kč

http://www.kinoblansko.cz/

