
26. ZÁŘÍ
 –13. ŘÍJNA
po 26. 9. 
| 18 h BULLET TRAIN 

Našlapaná akční komedie v hlavní roli s Bradem Pittem.

USA
127 minut

nevhodné do 12 let
české titulky

140 Kč

út 27. 9. 
| 18 h BANGER

Adam Mišík a Sergei Barracuda v unikátním filmu, který byl celý natočen na iPhone 
a popisuje příběh jedné adrenalinové noci plné kokainu a rapu.

Česko
105 minut
přístupný 

od 15 let
120 Kč

út 27. 9. 
| 20.15 h INDIÁN

Nová česká komedie se skvělým Karlem Rodenem plná situační komiky.

Česko 
94 minut

přístupný
140 Kč

st 28. 9. 
| 10 h

Dopolední promítání

PRINCEZNA REBELKA
Animované dobrodružství z království, v němž se malá uličnice začne vydávat 
za princeznu.

st 28. 9. 
| 16 h CESTA DO TVOJZEMÍ

Animovaná pohádka, ve které desetiletý Riki uteče do úžasného světa fantazie 
– Tvojzemí a zažije tam spoustu dobrodružství.

Česko, Slovensko, 
Belgie

86 minut
přístupný

český dabing
120 Kč

st 28. 9. 
| 18 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 
prahne po svém osobním štěstí.

USA
95 minut

nehodné do 12 let
české titulky

130 Kč

st 28. 9. 
| 20 h
dabing

JAN ŽIŽKA
Nejdražší český film všech dob vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých 
zemí. V hlavních rolích velkolepé historické podívané se představí zahraniční 
hvězdy Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger či Sophie Lowe.

Česko
125 minut
přístupný 

od 15 let
český dabing

140 Kč

čt 29. 9. 
| 20 h BUKO

Buko je kůň. A taky je to „dar z nebes“, který vypadá jako špatný vtip, protože 
jeho nová majitelka se koní bojí. Film Alice Nellis vypráví o tom, že štěstí přeje 
připraveným a těm, kteří se svému strachu dokážou postavit. 

Česko
112 minut
přístupný

140 Kč

MIMONI 2: 
PADOUCH PŘICHÁZÍ

Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série stále bourá kina.

so 1. 10. 
| 17.30 h

USA
88 minut

přístupný 
český dabing

140 Kč
děti 120 Kč

VSTUPENKA DO RÁJE
George Clooney a Julia Roberts v nové romantické komedii coby bývalí manže-
lé, kteří se sice dost nesnáší, ale musí se vydat na svatbu dcery a spojit síly, aby 
jí zabránili ve sňatku, který považují za fatální chybu.

so 1. 10. 
| 20 h

USA
104 minut
nevhodné 

do 12 let
české titulky

140 Kč

ne 2. 10. 
| 15 h PRINCEZNA REBELKA

Animované dobrodružství z království, v němž se malá uličnice začne vydávat 
za princeznu. Přepych na hradě si ale dlouho neužívá, protože vyráží na cestu 
za záchranou korunního prince.

Francie
89 minut

přístupný
český dabing

120 Kč

ne 2. 10. 
| 17 h AVATAR 

obnovená premiéra
Na plátna kin vrací epické dobrodružství z roku 2009 a nejúspěšnější film všech 
dob. Filmoví diváci tak budou mít opět možnost cestovat napříč vesmírem až na 
vzdálenou planetu Pandora v roce 2154. 

USA
166 minut
přístupný

české titulky
140 Kč

Francie
89 minut

přístupný
český dabing

120 Kč

SPOLU
Příběh matky a jejích dvou dospělých dětí, z nichž jedno trpí autismem a potře-
buje péči, zatímco druhé trpí celý život nedostatkem pozornosti. V hlavních rolích 
V. Žilková, Š. Kozub a K. Janovičová. 

ne 2. 10. 
| 20.15 h

Česko
117 minut
přístupný

120 Kč

pá 30. 9.                     v kině probíhají VOLBY – nepromítáme

po 3. 10. 
| 19 h

Divoký Madagaskar 
/ lemuři, baobaby a domečky z bláta

Populární cestovatelsko-geografický projekt autorů Kateřiny a Miloše Motani. 
Multimediální projekce s živým komentářem autorů prošpikovaná cestova- 
telskými příběhy. Losování o ceny. Ukázka artefaktů. Beseda s autory. 120 Kč

út 4. 10. 
| 18 h
titulky

JAN ŽIŽKA
Nejdražší český film všech dob vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých 
zemí. V hlavních rolích velkolepé historické podívané se představí zahraniční 
hvězdy Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger či Sophie Lowe.

Česko
125 minut
přístupný 

od 15 let
české titulky

140 Kč
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čt 6. 10. 
| 20 h ÚSMĚV

Nový horor ukazuje, že i jedna z nejkrásnějších lidských emocí může někdy být 
děsivá. Když se někdo směje, nenapadne vás, že by se už za pár vteřin mohl 
přímo před vašima očima zabít.

USA
115 minut
přístupný  

od 15 let
české titulky

140 Kč

so 8. 10. 
| 14–17 h KNIŽNÍ BLEŠÁK

Přijďte se podívat a užít si blešákovou atmosféru, prodávat a nakupovat za lido-
vou cenu knihy, časopisy, učebnice, LP, CD, deskovky a hry s edukačním přesahem. 
Zájemci o prodej pište na mollova@mk.blansko.cz. Prodej i vstup zdarma. Akci 
pořádá knihovna za podpory kulturního střediska. vstup zdarma

Na financování digitalizace 
KINA Blansko se podílel
Státní fond kinematografie

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

KULTURA
BLANSKO

so 8. 10. 
| 15 h

Červená Karkulka 
/ divadlo v rámci Knižního blešáku

Jemně hororovo–pohádkové loutkové představení v podání Radky Blatné.
Akci pořádá knihovna za podpory kulturního střediska.

so 8. 10. 
| 17.30 h PLANETA PRAHA

Tvůrci oceňovaného filmu Planeta Česko se vydali na výpravu do betonové džun-
gle hlavního města. Vedle lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, jejichž dobrodruž-
ství filmaři zaznamenali díky nejmodernějším technologiím z výjimečné blízkosti.

Česko
83 minut

přístupný
120 Kč

so 8. 10. 
| 20 h
titulky

JAN ŽIŽKA
Nejdražší český film všech dob vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých 
zemí. V hlavních rolích velkolepé historické podívané se představí zahraniční 
hvězdy Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger či Sophie Lowe.

Česko
125 minut
přístupný 

od 15 let
české titulky

140 Kč

ne 9. 10. 
| 15.30 h HAFTAŇAN 

A TŘI MUŠTERIÉŘI
Animovaná verze nesmrtelného Dumasova příběhu o třech mušketýrech a mla- 
dém šlechtici, kteří spolu objevují hodnotu přátelství a spravedlnosti.

Španělsko
84 minut

český dabing
přístupný 

100 Kč

ne 9. 10. 
| 17.30 h DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ

Superpes Krypto a Superman jsou nejlepší přátelé, mají stejné superschopnos-
ti. Když je Superman unesen, musí Krypto přesvědčit smečku, aby ovládli na-
byté schopnosti a pomohli s jeho zachránou. 

USA
106 minut
přístupný

český dabing
130 Kč

st 5. 10. 
| 20 h

Filmový klub

MOONAGE DAYDREAM 
Hudební film, který vás vezme na vzrušující výpravu do života jednoho z nejori-
ginálnějších muzikantů všech dob – Davida Bowieho. Kaleidoskop kombinující 
dosud neviděné záběry, nesmrtelnou Bowieho hudbu a jeho vlastní komentář.

USA
140 minut
nevhodné 

do 12 let
české titulky

130 Kč
členové FK 100 Kč

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

USA
131 minut

nevhodné do 12 let
české titulky

140 Kč

ne 9. 10. 
| 20 h
titulky

vstup zdarma

po 10. 10. 
| 18 h BUKO

Buko je kůň. A taky je to „dar z nebes“, který vypadá jako špatný vtip, protože 
jeho nová majitelka se koní bojí. Film Alice Nellis vypráví o tom, že štěstí přeje 
připraveným a těm, kteří se svému strachu dokážou postavit. 

Česko
112 minut
přístupný

140 Kč

út 11. 10. 
| od 18 h

Na magickém jevišti… 
in memoriam Jiřího Poláška

Výstava plakátů. Koncert / kabaret. Filmový dokument z blanenského cyklu Živá 
paměť. Na programu se podílí kulturní středisko, Blanenské divadlo, Irma Char-
vátová, Galerie města Blanska a studio Audiovisual. Vstup zdarma

pá 7. 10. 
| 20 h INDIÁN

Česká komedie se skvělým Karlem Rodenem v roli workoholika, jehož smyslem 
života jsou především peníze. 

st 12. 10. 
| 20 h TROJÚHELNÍK SMUTKU

Nesmírně zábavná a vtipná komedie, které není nic svaté a krom skvělých 
herců, originálních nápadů a chytrých dialogů nabídne i jednu scénu, která se 
svou absurditou a vyhroceností zapíše do filmových dějin.

Švédsko
142 minut
nevhodné 

do 12 let
české titulky

120 Kč

čt 13. 10. 
| 20 h HALLOWEEN KONČÍ

Michael Myers, pracovitý zabiják s bílou maskou, mnohokrát přežil vlastní smrt. 
Teď však dojde i na něj. Aspoň to slibují tvůrci posledního dílu slavné hororové 
ságy, jejíž finále vstupuje do kin pod výmluvným názvem Halloween končí. 

USA
111 minut
přístupný  

od 15 let
české titulky

140 Kč

Program kina průběžně zveřejňujeme na www.kinoblansko.cz

Česko 
94 minut

přístupný
140 Kč


