
12. –30. ZÁŘÍ
po 12. 9. 
| 17.30 h

SENIOR Bio – film se slevou pro seniory

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
senioři 80 Kč

út 13. 9. 
| 17.30 h
dabing

JAN ŽIŽKA
Byl nájemným žoldnéřem. Stal se legendárním válečníkem, kterého nikdo 
nedokázal porazit. Nejdražší český film všech dob vypráví o zrodu nejslav-
nějšího 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
nevhodný 

do 12 let 
český dabing

140 Kč

út 13. 9. 
| 20 h PSH NEKONEČNÝ PŘÍBĚH

Legenda českého rapu Peneři strýčka Homeboye v osobním celovečerním 
dokumentu, který uvidíte pouze v jediný den, pouze v kině. Po filmu proběh-
ne stream debata s Vladimirem 518, Orionem i Mikem Trafikem, promítnou 
se záběry, které se do filmu nevešly a bude představen nový videoklip.

Česko  
70 minut 

nevhodný 
do 12 let 

250 Kč

st 14. 9. 
| 20 h
titulky

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

čt 15. 9. 
| 20 h SLOVO

Dobové drama sleduje příběh manželů, kteří si dali slovo, že budou stát 
při sobě v dobrém i zlém. Složitá doba v Československu konce 60. let je ale 
vystavuje těžkým společenským i osobním zkouškám. V hlavních rolích 
excelují Martin Finger a Gabriela Mikulková. 

Česko
104 minut
přístupný

120 Kč

pá 16. 9. 
| 20 h  
titulky

JAN ŽIŽKA
Byl nájemným žoldnéřem. Stal se legendárním válečníkem, kterého nikdo 
nedokázal porazit. Nejdražší český film všech dob vypráví o zrodu nejslav-
nějšího 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

so 17. 9. 
| 17.30 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

so 17. 9. 
| 20 h  
dabing

JAN ŽIŽKA
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

Dopolední promítání 

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

ne 18. 9. 
| 15.30 h

Francie 
89 minut 

přístupný 
český dabing

120 Kč

ZLOUNI
Dělat dobré skutky může být děsná dřina. Zvlášť když vás má celý svět za 
padouchy. Animovaná komedie Zlouni z legendárního studia DreamWorks 
Animation dokazuje, že i v na první pohled nebezpečném tvorovi se může 
skrývat dobré srdce. 

ne 18. 9. 
| 17.30 h

USA
100 minut
přístupný

český dabing
100 Kč

ne 18. 9. 
| 20 h VSTUPENKA DO RÁJE

George Clooney a Julia Roberts v nové romantické komedii coby bývalí 
manželé, 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.

USA 
131 minut 

nevhodné do 12 let
české titulky

140 Kč

po 19. 9. 
| 18 h 
dabing

JAN ŽIŽKA
V hlavních rolích velkolepé historické podívané se představí zahraniční 
hvězdy Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger či Sophie Lowe.

Česko 
125 minut
nevhodné  

do 12 let
český dabing 

140 Kč

USA
104 minut 
nevhodné  

do 12 let 
české titulky

140 Kč

JIZERSKÉ HORY 
/ film se delegací

Režisér a producent Viktor Kuna spolu s přírodovědcem Zdeňkem Špíškem 
uvedou unikátní dokument. Po filmové projekci bude následovat beseda  
s diváky. Aktuálně pánové pracují na dokumentu o Moravském krasu. 

út 20. 9. 
| 19 h

Česko 
91 minut 

přístupný 
120 Kč
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čt 22. 9. 
| 20 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. 
S mladým raperem Alexem se rozejde přítelkyně a on ji chce získat zpět 
tak, že nahraje banger. Honba za slávou a respektem se však přetaví  
v zoufalý čin ohrožující desítky mladých lidí na životě.

Česko 
105 minut 
přístupný 

od 15 let 
120 Kč

ne 25. 9. 
| 15.30 h MIMI & LÍZA – ZAHRADA 

Česká animovaná pohádka. Nevidomá Mimi a Líza jsou nejlepší kamarád-
ky. Vzájemně se učí velkorysosti, toleranci a otevřenosti k celému světu  
a jeho pestrosti.

Slovensko, 
Česko 

68 minut 
přístupný 

110 Kč

Na financování digitalizace 
KINA Blansko se podílel
Státní fond kinematografie

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

KULTURA
BLANSKO

ne 25. 9. 
| 17.30 h MIMONI 2:  

PADOUCH PŘICHÁZÍ
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série stále bourá kina.

ne 25. 9. 
| 20 h INDIÁN

Nová česká komedie se skvělým Karlem Rodenem v roli workoholika 
Ondřeje, jehož smyslem života jsou především peníze. Když do něj vstou-
pí duch indiánského náčelníka, který se rozhodne změnit jeho životní 
hodnoty, odstartuje to ohňostroj situační komiky.

Česko 
94 minut 

přístupný
140 Kč

po 26. 9. 
| 18 h BULLET TRAIN

Našlapaná akční komedie od režiséra filmu Deadpool 2 v hlavní roli s Bra- 
dem 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
české titulky

130 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. 
S mladým raperem Alexem se rozejde přítelkyně a on ji chce získat zpět 
tak, že nahraje banger. Honba za slávou a respektem se však přetaví  
v zoufalý čin ohrožující desítky mladých lidí na životě.

Česko 
105 minut 
přístupný 

od 15 let 
120 Kč

út 27. 9. 
| 20.15 h INDIÁN

Nová česká komedie se skvělým Karlem Rodenem v roli workoholika 
Ondřeje, jehož smyslem života jsou především peníze. Když do něj vstou-
pí duch indiánského náčelníka, který se rozhodne změnit jeho životní 
hodnoty, odstartuje to ohňostroj situační komiky.

Česko 
94 minut 

přístupný
140 Kč

st 21. 9. 
| 20 h
dabing

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

USA 
131 minut 

nevhodné do 12 let
český dabing

140 Kč

Dopolední promítání 

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

Francie 
89 minut 

přístupný 
český dabing

120 Kč

st 28. 9. 
| 10 h

USA
88 minut

přístupný 
český dabing

140 Kč 
děti 120 Kč

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, ze které se stala sebevědomá mladá žena, prahne po svém 
osobním štěstí.

USA
95 minut
nehodné  
do 12 let 

české titulky
130 Kč

pá 23. 9.  
so 24. 9. 

v kině probíhají VOLBY – nepromítáme

st 28. 9. 
| 20 h
dabing

JAN ŽIŽKA
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, pro- 
tože jeho nová majitelka se koní bojí. Film Alice Nellis vypráví o tom, že 
štěstí přeje připraveným a těm, kteří se svému strachu postaví.

Česko
112 minut
přístupný

140 Kč

pá 30. 9.                   v kině probíhají VOLBY – nepromítáme


