
5.–28.
ČERVENCE
út 5. 7. 
| 18 h

PREZIDENTKA 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 cestě 
– k nalezení vnitřního míru. Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický 
zabiják Gorr, který usiluje o zánik bohů. Thor požádá Valkýru, Korga a svou 
ex-přítelkyni Jane Foster a společně se vydají na vesmírné dobrodružství, aby 
odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dříve než bude pozdě. 

USA 
119 minut 

nevhodné do 12 let
české titulky 

140 Kč

pá 8. 7. 
| 20 h

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. Autorkou scénáře je spisovatelka Irena Obermannová. 

Česko
85 minut 

přístupný 
140 Kč

so 9. 7. 
| 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. Thor požádá přátele a spo-
lečně se snaží odhalit tajemství Gorra, aby ho zastavili ho dříve než bude pozdě. 

so 9. 7. 
| 20 h
Filmový klub

GHOST DOG – CESTA SAMURAJE 
Kultovní snímek krále nezávislého amerického filmu Jima Jarmusche v restau-
rované verzi. Příběh osamělého zabijáka, vyniká atmosférou, černým humorem 
a skvělým soundtrackem od člena legendárního Wu-Tang Clanu.

USA
116 minut 

přístupný od 15 let 
české titulky

120 Kč 
členové FK 100 Kč

so 9. 7. 
| 21.30 h

Letní minikino na Poduklí

MATKY
Komedie o tom, jaké to opravdu je být v dnešní době mámou malých dětí a k tomu 
současně ženou, partnerkou a kamarádkou.

Česko
95 minut

nevhodné do 12 let
vstupné dobrovolné  

/ doporučená 
částka 50 Kč

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 do-
zvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadoucha Grua. 

ne 10. 7. 
| 18 h

USA
88 minut

přístupný 
český dabing

140 Kč / děti 120 Kč

ne 10. 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
český dabing 

140 Kč

po 11. 7. 
| 18 h

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

USA 
131 minut 

nevhodné do 12 let
český dabing 

140 Kč

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Dinosauři žijí mezi námi. Velkolepá tečka za Jurským parkem a Jurským světem.

út 12. 7. 
| 18 h

USA
147 minut 

nevhodné do 12 let 
český dabing 

140 Kč

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

st 13. 7. 
| 20 h

USA
159 minut 

nevhodné do 12 let 
české titulky 

130 Kč

čt 14. 7. 
| 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

USA 
119 minut 

nevhodné do 12 let
český dabing 

140 Kč

pá 15. 7. 
| 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 / děti 120 Kč

pá 15. 7. 
| 20 h

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

USA 
119 minut 

nevhodné do 12 let
české titulky 

140 Kč

so 16. 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 / děti 120 Kč

so 16. 7. 
| 20 h

HÁDKOVI
Komedie o rodině, která se pořád hádá. Ať dělají Hádkovi, co mohou, nikdy se 
neshodnou. Ve vzduchu navíc visí rozepře o dědictví po dědovi a o jeho posled-
ním přání vyjet se všemi k moři. V hlavních rolích Nováková, Prachař, Čvanča-
rová, Čermák, Pavelka ad.

Česko
98 minut

nevhodné do 12 let
130 Kč

so 16. 7. 
| 21.30 h

Letní minikino na Poduklí

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Zatím poslední film otce, syna a už i vnuka Svěrákových na motivy oblíbených 
povídek Zdeňka Svěráka.

Česko 
99 minut 

přístupný 
vstupné dobrovolné 

/ doporučená 
částka 50 Kč
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ne 17. 7. 
| 20 h

HÁDKOVI
Komedie o rodině, která se pořád hádá. V hlavních rolích Nováková, Prachař, 
Čvančarová, Čermák, Pavelka ad.

Česko
98 minut

nevhodné do 12 let
130 Kč

po 18. 7. 
| 18 h

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

USA 
119 minut 

nevhodné do 12 let
české titulky 

140 Kč

Na financování digitalizace 
KINA Blansko se podílel
Státní fond kinematografie

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

KULTURA
BLANSKO

út 19. 7. 
| 18 h

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

st 20. 7. 
| 20 h

PÁRTY HÁRDER:  
SUMMER MASSACRE 

Režisér Martin Pohl, známý jako rapper Řezník natočil pokračování své kultovní 
a extrémně nekorektní buranské komedie.

Česko 
100 minut 

přístupný od 15 let 
120 Kč

čt 21. 7. 
| 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 
140 Kč

pá 22. 7. 
| 10 h

Dopolední promítání

RAKEŤÁK
Nová animovaná sci-fi komedie od studií Disney a Pixar. Mladý astronaut Buzz 
Rakeťák (znáte z Toy Story) ztroskotá na nepřátelské planetě, snaží se najít cestu.

USA
105 minut
přístupný 

český dabing
120 Kč / děti 100 Kč

pá 22. 7. 
| 20 h

HÁDKOVI
Komedie o rodině, která se pořád hádá. V hlavních rolích Nováková, Prachař, 
Čvančarová, Čermák, Pavelka ad.

Česko
98 minut

nevhodné do 12 let
130 Kč

so 23. 7. 
| 17.30 h

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

USA 
119 minut 

nevhodné do 12 let
český dabing 

140 Kč

VELKÁ PREMIÉRA
Komedie Miroslava Krobota. Pro herce Šnajdra (P. Šimčík) je život jedna velká hra. 
Jeho žena Markéta (K. Melíšková) je už na něj alergická a manželskou krizi se 
snaží řešit u psychologa. Šnajdr raději mizí do Olomouce, kde se chytá své 
první režijní příležitosti.

so 23. 7. 
| 20 h

ne 17. 7. 
| 17.30 h
3D

THOR: LÁSKA JAKO HROM
Nová marvelovka ve 3D verzi. Thorovu cestu za klidným odpočinkem přeruší 
galaktický zabiják Gorr, který usiluje o zánik bohů.

USA 
119 minut 

nevhodné do 12 let
český dabing 

150 Kč

Letní minikino na Poduklí

POSLEDNÍ ZÁVOD
Filmové drama přináší příběh Bohumila Hanče, který tragicky zahynul roku 1913 
spolu s Václavem Vrbatou během lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš. 

Česko 
95 minut 

nevhodné do 12 let
vstupné dobrovolné  

/ doporučená  
částka 50 Kč

Česko 
90 minut 

nevhodné 
do 12 let 

130 Kč

so 23. 7. 
| 21 h

USA
88 minut

přístupný 
český dabing

140 Kč / děti 120 Kč

ne 24. 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 / děti 120 Kč

ne 24. 7. 
| 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 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 odpo-
činkovou podívanou.

Česko 
97 minut 

přístupný od 15 let
130 Kč

senioři 80 Kč

út 26. 7. 
| 18 h

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

USA 
119 minut 

nevhodné do 12 let
český dabing 

140 Kč

st 27. 7. 
| 20 h

VELKÁ PREMIÉRA
Komedie Miroslava Krobota. Pro herce Šnajdra (Pavel Šimčík) je život jedna 
velká hra. Jeho žena Markéta (Klára Melíšková) je už na něj alergická a manžel-
skou krizi se snaží řešit u psychologa...

Česko 
90 minut 

nevhodné do 12 let 
130 Kč

čt 28. 7. 
| 20 h

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

Velká Británie
100 minut 

přístupný od 15 let
130 Kč

pá 29. 7. | 10 h 
so 30. 7. | 17.30 h

Dále uvedeme

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
USA 

106 minut 
přístupný

český dabing 
130 Kč


