
20. ČERVNA
 –9. ČERVENCE

po 20. 6. 
| 18 h JURSKÝ SVĚT:  

NADVLÁDA
Dinosauři žijí mezi námi. Velkolepá tečka za Jurským parkem a Jurským 
světem hledá odpověď na otázku, zda bychom mezi dinosaury přežili i my.

USA
147 minut 
nevhodné  

do 12 let 
český dabing 

140 Kč

út 21. 6. 
| 18 h ANDÍLCI ZA ŠKOLOU

Nový filmový teenage muzikál s hudbou Michala Davida.

Česko 
98 minut 

přístupný

140 Kč

st 22. 6. 
| 19 h JIZERSKÉ HORY/ film se delegací

Přírodovědec Zdeněk Špíšek z Blanska uvede unikátní dokument, na jehož 
scénáři se podílel a pomohl ke vzniku filmu také odbornými konzultacemi.

Česko 
91 minut 

přístupný 

120 Kč

čt 23. 6. 
| 20 h PÁRTY HÁRDER:  

SUMMER MASSACRE 
Další nejstrašnější mejdan v historii filmu. Režisér Martin Pohl, známý jako 
kontroverzní rapper Řezník nebo jako autor Mártyho frků, natočil pokračo-
vání své kultovní a extrémně nekorektní buranské komedie Párty Hárd. 
Česká kina letos nic šílenějšího s velkou pravděpodobností neuvedou. 

pá 24. 6. 
| 20 h PREZIDENTKA

Aňa Geislerová jako první dáma v nové romantické komedii. Love storyme-
zi prezidentkou a sochařem v podání Ondřeje Vetchého slibuje pohodovou 
odpočinkovou podívanou od režiséra Rudolfa Havlíka (Pohádky pro Emu).

Česko 
97 minut 

přístupný 
od 15 let 

140 Kč

so 25. 6. 
| 17.30 h 3D RAKEŤÁK

Nová animovaná sci-fi komedie od studií Disney a Pixar. Mladý astronaut 
Buzz Rakeťák (znáte z Toy Story) ztroskotá se svým velitelem a posádkou 
na nepřátelské planetě, snaží se najít cestu domů skrze prostor a čas  
a zároveň čelí hrozbě ohrožující bezpečnost vesmíru.

USA
105 minut
přístupný 

český dabing

150 Kč 
děti 130 Kč

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Dinosauři žijí mezi námi. Velkolepá tečka za Jurským parkem a Jurským  
světem hledá odpověď na otázku, zda bychom mezi dinosaury přežili i my.
Režisér prvního dílu pod bedlivým dozorem produkujícího Stevena Spiel-
berga natočil sen každého fanouška napětí, akce a pravěkých ještěrů.

so 25. 6. 
| 20 h

USA
147 minut 
nevhodné 

do 12 let 
české titulky 

140 Kč

ne 26. 6. 
| 17 h RAKEŤÁK

Nová animovaná sci-fi komedie od studií Disney a Pixar. Mladý astronaut 
Buzz Rakeťák (znáte z Toy Story) ztroskotá se svým velitelem a posádkou 
na nepřátelské planetě, snaží se najít cestu domů skrze prostor a čas  
a zároveň čelí hrozbě ohrožující bezpečnost vesmíru.

USA
105 minut
přístupný 

český dabing

130 Kč 
děti 110 Kč

ne 26. 6. 
| 19.30 h ELVIS

Film o životě a hudbě Elvise Presleyho (Austin Butler) z pohledu jeho kom- 
plikovaného vztahu s manažerem Tomem Parkerem (Tom Hanks). Ústřed-
ní postavou je jedna z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osob v Elvisově 
životě, Priscilla Presleyová (Olivia DeJonge). 

USA
159 minut 
nevhodné 

do 12 let 
české titulky 

130 Kč

SENIOR Bio – film se slevou pro seniory

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.

po 27. 6. 
| 17.30 h

Česko 
87 minut 

přístupný

120 Kč
senioři 80 Kč

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

út 28. 6. 
| 18 h

USA 
131 minut 
nevhodné  

do 12 let
český dabing 

140 Kč

st 29. 6. 
| 20 h PÁRTY HÁRDER: 

SUMMER MASSACRE 
Další nejstrašnější mejdan v historii filmu. Režisér Martin Pohl, známý jako 
kontroverzní rapper Řezník nebo jako autor Mártyho frků, natočil pokračo-
vání své kultovní a extrémně nekorektní buranské komedie Párty Hárd. 
Česká kina letos nic šílenějšího s velkou pravděpodobností neuvedou. 

Česko 
100 minut 
přístupný 

od 15 let 

120 Kč

Česko 
100 minut 
přístupný 

od 15 let 

120 Kč

čt 30. 6. 
| 18 h MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ

Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom 
naprosto nejzásadnějším momentu. Ve filmu Mimoni: Padouch přichází se 
konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpa-
doucha Grua. 

USA
88 minut

přístupný 
český dabing

140 Kč 
děti 120 Kč
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pá 1. 7. 
| 20 h PREZIDENTKA

Aňa Geislerová jako první dáma v nové romantické komedii. Love story mezi 
prezidentkou a sochařem v podání Ondřeje Vetchého slibuje pohodovou 
odpočinkovou podívanou od režiséra Rudolfa Havlíka (Pohádky pro Emu).

Česko 
97 minut 

přístupný 
od 15 let 

140 Kč

so 2. 7. 
| 18 h MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ

Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom 
naprosto nejzásadnějším momentu. Ve filmu Mimoni: Padouch přichází se 
konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpa-
doucha Grua. 

USA
88 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 2. 7. 
| 20 h TOP GUN: MAVERICK

Jeden z nejlepších pilotů na světě se vrací do akce. Do kin s ním přilétá 
pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat 
kopilota Tomu Cruiseovi v akčním dramatu Top Gun: Maverick? 

so 2. 7. 
| 21.30 h

Letní minikino na Poduklí

PRVOK, ŠAMPÓN,  
TEČKA, KAREL

Nejnavštěvovanější film roku 2021, který podle svého stejnojmenného 
knižního hitu natočil Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku krizi střední-
ho věku tím, že se rozhodnou plnit odvážné úkoly.

Česko
115 minut
nevhodné  

do 12 let

vstupné  
dobrovolné 

(doporučená  
částka 50 Kč)

ne 3. 7. 
| 16 h MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ

Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom 
naprosto nejzásadnějším momentu. Ve filmu Mimoni: Padouch přichází se 
konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpa-
doucha Grua. 

USA
88 minut

přístupný 
český dabing

140 Kč 
děti 120 Kč

ne 3. 7. 
| 18 h RAKEŤÁK

Nová animovaná sci-fi komedie od studií Disney a Pixar. Mladý astronaut 
Buzz Rakeťák (znáte z Toy Story) ztroskotá se svým velitelem a posádkou 
na nepřátelské planetě, snaží se najít cestu domů skrze prostor a čas  
a zároveň čelí hrozbě ohrožující bezpečnost vesmíru.

USA
105 minut
přístupný 

český dabing

130 Kč 
děti 110 Kč

Program kina průběžně zveřejňujeme na www.kinoblansko.cz

út 5. 7. 
| 18 h PREZIDENTKA

Aňa Geislerová jako první dáma v nové romantické komedii. Love story  mezi 
prezidentkou a sochařem v podání Ondřeje Vetchého slibuje pohodovou 
odpočinkovou podívanou od režiséra Rudolfa Havlíka (Pohádky pro Emu).

Česko 
97 minut 

přístupný 
od 15 let 

140 Kč

st 6. 7. 
| 19 h
čt 7. 7. 
| 20 h

THOR: LÁSKA JAKO HROM
Nová pecka od Marvelu je tady. Thor se nachází na své nejtěžší životní ces-
tě – k nalezení vnitřního míru. Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galak-
tický zabiják Gorr, který usiluje o zánik bohů. Thor požádá Valkýru, Korga  
a svou ex-přítelkyni Jane Foster a společně se vydají na vesmírné dobrodruž-
ství, aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dříve než bude pozdě. 

USA 
119 minut 
nevhodné 

do 12 let
české titulky 

140 Kč

ŘEKNI TO PSEM
Dita (Berenika Kohoutová) místo vytouženého miminka dostane od svého 
přítele mladou border kolii, přestože nikdy žádného psa nechtěla a navíc  
ji pejskařská komunita připadá směšná. Celý příběh začíná tím, že šlápne 
do psího… no, víte čeho… Opravdu je to štěstí? Zatím to vypadá, že se jí na 
paty lepí jen smůla. Autorkou scénáře je spisovatelka Irena Obermannová. 

pá 8. 7. 
| 20 h

čt 30. 6. 
| 20 h JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

Dinosauři žijí mezi námi. Velkolepá tečka za Jurským parkem a Jurským  
světem hledá odpověď na otázku, zda bychom mezi dinosaury přežili i my.
Režisér prvního dílu pod bedlivým dozorem produkujícího Stevena Spiel-
berga natočil sen každého fanouška napětí, akce a pravěkých ještěrů.

USA
147 minut 
nevhodné 

do 12 let 
české titulky 

140 Kč

THOR: LÁSKA JAKO HROM
Nová pecka od Marvelu je tady. Thorovu cestu za klidným odpočinkem 
přeruší galaktický zabiják Gorr, který usiluje o zánik bohů. Thor požádá 
přátele a společně se snaží odhalit tajemství Gorra. 

USA 
119 minut 
nevhodné 

do 12 let
český dabing 

140 Kč

Česko
85 minut 

přístupný 

140 Kč

so 9. 7. 
| 17 h

USA 
131 minut 
nevhodné 

do 12 let
české titulky 

140 Kč

po 4. 7.                                               nehrajeme

dále uvedeme
po 25. 7. 
| 17.30 h

SENIOR Bio – film se slevou pro seniory

PREZIDENTKA
Aňa Geislerová jako první dáma v nové romantické komedii. Love story mezi 
prezidentkou a sochařem v podání Ondřeje Vetchého slibuje pohodovou 
odpočinkovou podívanou od režiséra Rudolfa Havlíka (Pohádky pro Emu).

Česko 
97 minut 

přístupný 
od 15 let

130 Kč
senioři 80 Kč

http://www.kinoblansko.cz/

