
15. SRPNA
 –1. ZÁŘÍ
po 15. 8. 
| 18 h PREZIDENTKA

Česko 
97 minut 

přístupný od 15 let
120 Kč

út 16. 8. 
| 18 h THOR: LÁSKA JAKO HROM USA 

119 minut 
nevhodné do 12 let

český dabing 
140 Kč

st 17. 8. 
| 20 h BESTIE USA

93 minut 
přístupný od 15 let 

české titulky 
140 Kč

čt 18. 8. 
| 20 h SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ 

Pokračování oceňovaného hororu. Malá nevinná holčička Esther je ve sku-
tečnosti šílená a zlá dospělá žena v těle dítěte. Druhý díl přinese události, 
které příběhu prvního dílu předcházely. Esther si najde svou úplně první 
rodinu a jako psychopatický zabiják zažije své „poprvé“...

pá 19. 8. 
| 10 h

Dopolední promítání

PRINCEZNA REBELKA
Animované dobrodružství z království, v němž se malá uličnice začne vy- 
dávat za princeznu. Přepych na hradě si ale dlouho neužívá, protože vyrá- 
ží na dobrodružnou cestu za záchranou korunního prince.

Francie 
89 minut 

přístupný 
český dabing 

130 Kč

pá 19. 8. 
| 20 h STŘÍDAVKA

Čvančarová, Hofmann, Polívková a další skvělí herci v nové české komedii 
plné 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

MIMONI 2: 
PADOUCH PŘICHÁZÍ

Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin

so 20. 8. 
| 18 h

USA
88 minut

přístupný 
český dabing

140 Kč 
děti 120 Kč

so 20. 8. 
| 18–20 h TANČÍRNA NA PODUKLÍ

Přijďte si zatančit na pohodovou akci pod širým nebem v centru Blanska!  
O reprodukovanou hudbu se postará DJ Zdeněk Vacek, občerstvit se  
můžete v CoCo Coffee a k dispozici bude posezení pod party stany. 
Na tanec naváže promítání kultovního filmu Hříšný tanec. 

Vstupné 
dobrovolné

so 20. 8. 
| 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 alergic-
ká a manželskou krizi se snaží řešit u psychologa...

Česko 
90 minut 

nevhodné 
do 12 let 

130 Kč

Letní minikino na Poduklí

HŘÍŠNÝ TANEC
„Bejby nebude sedět v koutě“ aneb kultovní film z roku 1987 s Jennifer Grey 
a Patrickem Swayzem v hlavních rolích. Promítání tematicky naváže na 
Tančírnu na Poduklí.

so 20. 8. 
| 20.30 h

USA  
96 minut 

nevhodné do 12 let
vstupné 

dobrovolné 
/ doporučená  
částka 50 Kč

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

ne 21. 8. 
| 17.30 h

USA 
106 minut 
přístupný

český dabing 

130 Kč

ne 21. 8. 
| 20 h BULLET TRAIN 

Našlapaná akční komedie od režiséra filmu Deadpool 2 v hlavní roli  
s Bradem Pittem. Na palubě japonského rychlovlaku se sejde pětice nej-
lepších 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

USA 
90 minut 

nevhodné 
do 12 let 

120 Kč

po 22. 8. 
| 17.30 h

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

út 23. 8. 
| 18 h STŘÍDAVKA

Čvančarová, Hofmann, Polívková a další skvělí herci v nové české komedii 
plné 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



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

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

čt 25. 8. 
| 20 h AFTER: POUTO

Čtvrtá kapitola fenoménu After zavede hlavní hrdiny na životní křižovatku, 
ze které se vydávají každý jinou cestou. Hardinovy běsy jsou totiž příliš 
divoké a Tessa, ze které se stala sebevědomá mladá žena, prahne po svém 
osobním štěstí.

USA
95 minut
nehodné 
do 12 let 

české titulky 
140 Kč

pá 26. 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 
děti 120 Kč

Na financování digitalizace 
KINA Blansko se podílel
Státní fond kinematografie

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

KULTURA
BLANSKO

pá 26. 8. 
| 17 h KINO MUSIC OPENAIR

Přijďte s námi oslavit otevření terasy blanenského kina v novém hávu. Tento- 
krát už pod střechou vystoupí z prostoru před kavárnou Djs a od 20 h zahra-
je živá kapela. Kromě super muziky se těšte i na spoustu drinků nebo toče-
né pivo. Na plácku před kinem bude připraveno posezení, k dispozici budou 
deky a slunečníky. Pořádá kulturní středisko ve spolupráci s kavárnou.

pá 26. 8. 
| 20 h STŘÍDAVKA

Čvančarová, Hofmann, Polívková a další skvělí herci v nové české komedii 
plné 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

so 27. 8. 
| 17.30 h DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ

Superpes Krypto a Superman jsou nejlepší přátelé, mají stejné superschop-
nosti. 

USA 
106 minut 
přístupný

český dabing 
130 Kč

so 27. 8. 
| 20 h STŘÍDAVKA

Čvančarová, Hofmann, Polívková a další skvělí herci v nové české komedii 
plné rodinných a partnerských zmatků.

Česko
90 minut

nevhodné 
do 12 let 

130 Kč

so 27. 8. 
| 20 h

Letní minikino na Poduklí

MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Může mezi malou myškou a velkým lišákem vzniknout opravdové přátelství? 
Odpověď najdou nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí diváci v animovaném 
dobrodružství Myši patří do nebe. 

Česko, Francie, 
Polsko, Slovensko 

87 minut 
přístupný

vstupné 
dobrovolné 

/ doporučená  
částka 50 Kč

ne 28. 8. 
| 18 h PRINCEZNA REBELKA

Animované dobrodružství z království, v němž se malá uličnice začne vy- 
dávat za princeznu. Přepych na hradě si ale dlouho neužívá, protože vyrá- 
ží na dobrodružnou cestu za záchranou korunního prince.

Francie 
89 minut 

přístupný 
český dabing 

130 Kč

ARVÉD
Mystické dobové drama inspirované skutečným osudem Jiřího Arvéda 
Smíchovského – mimořádně vzdělaného člověka, významného hermetika 
a okultisty, který spolupracoval s nacisty, podílel se na vzniku komunistic-
ké tajné bezpečnost a byl využit v řadě procesů s kolaboranty i nepohodl-
nými osobami.

ne 28. 8. 
| 20 h

st 24. 8. 
| 20 h NENE

Malá koňská farma uprostřed kalifornské pouště a na ní dva sourozenci, 
kteří zažívají věci, nad nimiž byste jen nevěřícně kroutili hlavou a říkali 
„Nene“. Nový sci-fi horor vás spolehlivě překvapí, šokuje a vyděsí. 

USA 
130 minut

české titulky 
přístupný  

od 15 let 
140 Kč

AFTER: POUTO
Čtvrtá kapitola fenoménu After zavede hlavní hrdiny na životní křižovatku, 
ze které se vydávají každý jinou cestou. Hardinovy běsy jsou totiž příliš 
divoké a Tessa, ze které se stala sebevědomá mladá žena, prahne po svém 
osobním štěstí.

USA
95 minut
nehodné 
do 12 let 

české titulky 
140 Kč

Česko, 
Slovensko 
120 minut 
nevhodné  

do 12 let 

130 Kč

po 29. 8. 
| 18 h

Vstupné  
dobrovolné

út 30. 8. 
| 18 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

st 31. 8. 
| 20 h POZVÁNKA DO PEKLA

Pořádně napínavý horor, ve kterém hlavní hrdinka nalezne svou rodinu,  
o níž neměla žádné tušení. Ta ji pozve na okázalou svatbu na anglickém 
venkově. Její návštěva se však promění v noční můru a boj o přežití. 

USA 
105 minut
přístupný 

od 15 let 
české titulky

130 Kč

čt 1. 9. 
| 20 h

Filmový klub

FAMU V KINĚ 03
To nejlepší z FAMU v blanenském kině. Pět krátkých filmů představí tvorbu 
talentovaných tvůrců a tvůrkyň z různých žánrových zákoutí.

Česko 
104 minut 
přístupný  

od 15 let
130 Kč

členové FK 100 Kč


