
26. ČERVENCE
–17. SRPNA
út 26. 7. 
| 18 h THOR: LÁSKA JAKO HROM

USA 
119 minut 

nevhodné do 12 let
český dabing 

140 Kč

st 27. 7. 
| 20 h VELKÁ PREMIÉRA

Česko 
90 minut 

nevhodné do 12 let 
130 Kč

čt 28. 7. 
| 20 h

MEN
Tajuplný psychologický horor Alexe Garlanda (Ex Machina), v němž se zlomená 
vdova snaží načerpat síly na anglickém venkově, kde šťavnatá jablka nejsou tím, 
čím se zdají být…

Velká Británie
100 minut 
přístupný 

od 15 let
110 Kč

pá 29.7. 
| 10 h

Dopolední promítání

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
Superpes Krypto a Superman jsou nejlepší přátelé, mají stejné superschopnosti. 
Když je Superman a zbytek Ligy spravedlnosti unesen, musí Krypto přesvědčit 
smečku z útulku, aby ovládli své nabyté schopnosti a pomohli superhrdiny zachránit. 

pá 29. 7. 
| 20 h

THOR: LÁSKA JAKO HROM
Nová pecka od Marvelu je tady. Thorovu cestu za klidným odpočinkem přeruší 
galaktický zabiják Gorr, který usiluje o zánik bohů.

USA 
119 minut 

nevhodné do 12 let
české titulky 

140 Kč

so 30. 7. 
| 17.30 h

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
Superpes Krypto a Superman jsou nejlepší přátelé, mají stejné superschopnosti. 
Když je Superman a zbytek Ligy spravedlnosti unesen, musí Krypto přesvědčit 
smečku z útulku, aby ovládli své nabyté schopnosti a pomohli superhrdiny zachránit. 

USA 
106 minut 
přístupný

český dabing 
130 Kč

ŘEKNI TO PSEM
Komedie v hlavní roli s Berenikou Kohoutovou, která místo vytouženého miminka 
dostane od přítele mladou border kolii, přestože nikdy žádného psa nechtěla ...

so 30. 7. 
| 20 h

Česko
85 minut 

přístupný 
140 Kč

so 30. 7. 
| 21 h

Letní minikino na Poduklí

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Film od tvůrců Teorie tygra určený pro partnerské dvojice se smyslem pro humor. 
Hrají Vlasáková, Kotek, Majer, Bartoška ad.

Česko 
90 minut 

nevhodné do 12 let
vstupné dobrovolné 

/ doporučená 
částka 50 Kč

ne 31. 7. 
| 18 h

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin

USA
88 minut

přístupný 
český dabing

140 Kč l děti 120 Kč

TOP GUN: MAVERICK
Jeden z nejlepších pilotů na světě se vrací do akce.

ne 31. 7. 
| 20 h

USA 
131 minut 

nevhodné do 12 let
český dabing 

140 Kč

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin

po 1. 8. 
| 18 h

USA
88 minut

přístupný 
český dabing

140 Kč l děti 120 Kč

út 2. 8. 
| 18 h ŘEKNI TO PSEM

Komedie v hlavní roli s Berenikou Kohoutovou, která místo vytouženého miminka 
dostane od přítele mladou border kolii, přestože nikdy žádného psa nechtěla ...

Česko
85 minut 

přístupný 
140 Kč

USA 
106 minut 
přístupný

český dabing 
130 Kč

st 3. 8. 
| 19 h

Filmový klub

APOKALYPSA: FINAL CUT
Jeden z nejzásadnějších válečných filmů všech dob. Jedinečný pohled Francise 
Forda Coppoly na válku ve Vietnamu nyní přichází v nové restaurované podobě.

USA
182 minut 
přístupný  

od 15 let 
130 Kč

členové FK 100 Kč

čt 4. 8.  
| 20 h

ČERNÝ TELEFON 
Nová hororová lahůdka. Třináctiletý kluk uvězněný sadistickým vrahem (Ethan 
Hawk) ve zvukotěsném sklepě. Na jeho stěně visí odpojený černý telefon. Ve slu- 
chátku se ozývají předchozí oběti, které nechtějí, aby chlapec skončil stejně.

USA 
102 minut 

přístupný od 15 let
české titulky 

140 Kč

pá 5. 8. 
| 10 h

Dopolední promítání

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin

USA
88 minut

přístupný 
český dabing

140 Kč l děti 120 Kč

pá 5. 8. 
| 17.30 h

THOR: LÁSKA JAKO HROM
Nová pecka od Marvelu je tady. Thorovu cestu za klidným odpočinkem přeruší 
galaktický zabiják Gorr, který usiluje o zánik bohů.

USA 
119 minut 

nevhodné do 12 let
český dabing 

140 Kč

pá 5. 8. 
| 20 h

STŘÍDAVKA
Česká komedie plná rodinných a partnerských zmatků. Její hrdinové si uvědomí,
že když se ze tří rodin stane jedna velká, budou potřebovat pořádný plán. 
Plán, jak přežít současné i minulé partnery i všechny děti v rodině...

Česko
90 minut

nevhodné 
do 12 let 

130 Kč

so 6. 8. 
| 18 h MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ

Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin

USA
88 minut

přístupný 
český dabing

140 Kč l děti 120 Kč
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ne 7. 8. 
| 17.30 h

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
Superpes Krypto a Superman jsou nejlepší přátelé, mají stejné superschopnosti. 
Když je Superman a zbytek Ligy spravedlnosti unesen, musí Krypto přesvědčit 
smečku z útulku, aby ovládli své nabyté schopnosti a pomohli superhrdiny zachránit. 

USA 
106 minut 
přístupný

český dabing 
130 Kč

ne 7. 8. 
| 20 h

ELVIS
Film o životě a hudbě Elvise Presleyho. Hrají Austin Butler, Tom Hanks, Olivia 
DeJonge ad.

USA
159 minut 

nevhodné do 12 let 
české titulky 

130 Kč

Na financování digitalizace 
KINA Blansko se podílel
Státní fond kinematografie

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

KULTURA
BLANSKO

po 8. 8. 
| 18 h

STŘÍDAVKA
Česká komedie plná rodinných a partnerských zmatků. Její hrdinové si uvědomí, 
že když se ze tří rodin stane jedna velká, budou potřebovat pořádný plán. Plán, 
jak přežít současné i minulé partnery i všechny děti v rodině... 

út 9. 8. 
| 18 h

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin

USA
88 minut

přístupný 
český dabing

140 Kč l děti 120 Kč

st 10. 8. 
| 20 h

TOP GUN: MAVERICK
Jeden z nejlepších pilotů na světě se vrací do akce.

USA 
131 minut 

nevhodné do 12 let
český dabing 

140 Kč

čt 11. 8. 
| 20 h

JAN KOLLER: 
PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA 

Životní příběh Jana Kollera se řadí mezi světový unikát. Celé mládí hrál na vesnické 
úrovni, přesto se z něj stal postrach světových fotbalových obran a brankářů. 

Česko 
111 minut 
přístupný 

130 Kč

pá 12. 8. 
| 10 h

Dopolední promítání

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
Superpes Krypto a Superman jsou nejlepší přátelé, mají stejné superschopnosti. 
Když je Superman unesen, musí Krypto přesvědčit smečku, aby ovládli nabyté 
schopnosti a pomohli s jeho zachránou. 

USA 
106 minut 
přístupný

český dabing 
130 Kč

pá 12. 8. 
| 20 h

ŘEKNI TO PSEM
Komedie v hlavní roli s Berenikou Kohoutovou, která místo vytouženého miminka 
dostane od přítele mladou border kolii, přestože nikdy žádného psa nechtěla ...

Česko
85 minut 

přístupný 
130 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.

so 13. 8. 
| 17.30 h

so 6. 8. 
| 20 h

BULLET TRAIN 
Bláznivě akční komedie od režiséra filmu Deadpool 2 v hlavní roli s Bradem Pittem. 
Na palubě japonského rychlovlaku se sejde pětice nejlepších zabijáků na světě, ale 
nemají stejný úkol a rychle jim dojde, že jejich mise je donutí změřit vzájemně síly. 

USA
127 minut 
nevhodné 

do 12 let
130 Kč

STŘÍDAVKA
Česká komedie plná rodinných a partnerských zmatků. Její hrdinové si uvědomí, 
že když se ze tří rodin stane jedna velká, budou potřebovat pořádný plán... 

Česko
90 minut

nevhodné 
do 12 let 

130 Kč

USA 
119 minut 

nevhodné do 12 let
český dabing 

140 Kč

so 13. 8. 
| 20 h

Česko
90 minut

nevhodné 
do 12 let 

130 Kč

so 13. 8. 
| 20.30 h

Letní minikino na Poduklí

ZÁTOPEK
Mnoha Českými lvi oceněný film věnovaný sportovnímu a životnímu příběhu jedno- 
ho z největších světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze.

Česko
130 minut
přístupný

vstupné dobrovolné 
/ doporučená 
částka 50 Kč

ne 14. 8. 
| 18 h 

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin

USA
88 minut

přístupný 
český dabing

140 Kč l děti 120 Kč

ne 14. 8. 
| 20 h

ČERNÝ TELEFON 
Nová hororová lahůdka. Třináctiletý kluk uvězněný sadistickým vrahem (Ethan 
Hawk) ve zvukotěsném sklepě. Na jeho stěně visí odpojený černý telefon. Ve 
sluchátku se ozývají předchozí oběti, které nechtějí, aby chlapec skončil stejně.

USA 
102 minut 

přístupný od 15 let
české titulky 

140 Kč

po 15. 8. 
| 18 h

PREZIDENTKA
Aňa Geislerová jako první dáma v nové romantické komedii. Love story mezi 
prezidentkou a sochařem v podání Ondřeje Vetchého.

Česko 
97 minut 

přístupný od 15 let
120 Kč

út 16. 8. 
| 18 h

THOR: LÁSKA JAKO HROM
Nová pecka od Marvelu je tady. Thorovu cestu za klidným odpočinkem přeruší 
galaktický zabiják Gorr, který usiluje o zánik bohů.

USA 
119 minut 

nevhodné do 12 let
český dabing 

140 Kč

st 17. 8. 
| 20 h

BESTIE
Vyvézt rodinu na Safari vypadá na první pohled jako báječný nápad. Může se 
však stát, že to bude nápad poslední. Stačí zkřížit cestu naštvanému lvu.

USA
93 minut 

přístupný od 15 let 
české titulky 

140 Kč

po 22. 8. 
| 17.30 h

Dále uvedeme
SENIOR Bio – film se slevou pro seniory

ŘEKNI TO PSEM
Komedie v hlavní roli s Berenikou Kohoutovou, která místo vytouženého miminka 
dostane od přítele mladou border kolii, přestože nikdy žádného psa nechtěla ...

Česko
85 minut 

přístupný 
130 Kč 

senioři 80 Kč


