14. –30.
LISTOPADU
po 14. 11.
| 18 h

út 15. 11.
| 18 h
dabing

st 16. 11.
| 20 h
titulky

čt 17. 11.
| 16.30 h
dabing

čt 17. 11.
| 20 h

PRINC MAMÁNEK

Pohádka jako ze života od Jana Budaře v roli rozmazleného prince 39letého, který si žil jako mamánek na zámku tak dlouho, až ho jeho otec vyslal
do světa na zkušenou, aby dospěl v krále.

BLACK PANTHER:
WAKANDA NECHŤ ŽIJE

USA
161 minut
nevhodné do 12 let
český dabing
140 Kč
Pokračování akčního dobrodružného hitu od Marvel Studios opět okouzlí
působivými výjevy z wakandského království, jehož lídři musí bojovat, aby
ochránili svůj národ před zasahujícími světovými mocnostmi poté, co se
rozšířily zprávy o smrti krále T’Chally.

IL BOEMO

Česko, Itálie,
Slovensko
140 minut
Historický velkofilm s Vojtěchem Dykem v hlavní roli inspirovaný skutečným
příběhem české hudební celebrity druhé poloviny 18. století – skladatele nevhodné do 12 let
české titulky
Josefa Myslivečka – zavede diváka do slunné Itálie, kde žil, tvořil, stal se
130 Kč
legendou, ale také zemřel v zapomnění.

BLACK PANTHER:
WAKANDA NECHŤ ŽIJE

USA
161 minut
nevhodné do 12 let
český dabing
140 Kč
Pokračování akčního dobrodružného hitu od Marvel Studios v české jazykové verzi.

Film ke Kristovým létům Sametu

SLOVO

Dobové drama sleduje příběh manželů ve složité době v Československu
konce 60. let 20. století. Uvedení filmu navazuje na neformální oslavy 33. výročí revoluce v Blansku pod názvem Kristova léta Sametu, které se uskuteční od 17.11 h na Dělnickém domě. Více info na www.kulturablansko.cz

pá 18. 11.

Česko
90 minut
přístupný
120 Kč

Česko
104 minut
přístupný
120 Kč

RAJBAS 2022

24. ročník festivalu filmů, setkání a dobrodružství
16 h | OKEM DOBRODRUHA | soutěž neprofesionálního filmu
20 h | JAROSLAV JINDRA: CESTOVÁNÍ „LÉTAJÍCÍM AUTEM“
Festival se koná za podpory kulturního střediska. www.festival-rajbas.cz

so 19. 11.
| 17 h

PRINCEZNA
ZAKLETÁ V ČASE 2

Česko
135 minut
přístupný
130 Kč

GRAND PRIX

Česko
107 minut
nevhodné
do 12 let
140 Kč

Pokračování úspěšné fantasy pohádky plné kouzel, alchymie a soubojů
dobra se zlem, v němž se kromě Marka Lambory, Elišky Křenkové a Natalie Germani tentokrát objeví i Vojtěch Kotek.

so 19. 11.
| 20 h

ne 20. 11.

Komedie Jana Prušinovského (Most!, Okresní přebor) vypráví o dvou
bratrancích milujících auta a jednom kriminálníkovi, který je zase rád krade.
V hlavních rolích Hádek, Kozub, Ferro ad.

RAJBAS 2022

10.00–11.30 | Jump To Zero, This is Home – Matt Hunter, EM, Link Sar, Not Alone
12.00–13.30 | A Baffin Vacation, Sonder, Precious Leader Woman
14.00 | Jan Trávníček: Aktuální horolezecké zážitky “Trávy”.
Festival se koná za podpory kulturního střediska. www.festival-rajbas.cz

ne 20. 11.
| 16 h

CIVILIZACE – DOBRÁ
ZPRÁVA O KONCI SVĚTA

Česko
87 minut
přístupný
130 Kč

Dokument o proměnách velkých civilizací a jejich podobností s tou naší
současnou. Režisér Petr Horký uvede svůj nejnovější výpravný
snímek, na kterém pracoval spolu s egyptologem Miroslavem Bártou
celých 7 roků a natáčel ve třiceti zemích světa.

ne 20. 11.
| 18.30 h
titulky

po 21. 11.
| 17.30 h
dabing

BLACK PANTHER:
WAKANDA NECHŤ ŽIJE

USA
161 minut
nevhodné do 12 let
české titulky
140 Kč
Pokračování akčního dobrodružného hitu od Marvel Studios v české jazykové verzi.

SENIOR Bio – film se slevou pro seniory

Česko
140 minut
nevhodné do 12 let
český dabing
Historický velkofilm s Vojtěchem Dykem inspirovaný skutečným příběhem
130 Kč
české hudební celebrity druhé poloviny 18. století – skladatele Josefa
senioři 80 Kč
Myslivečka – zavede diváka do slunné Itálie, kde žil, tvořil, stal se legendou,
ale také zemřel v zapomnění.

IL BOEMO

út 22. 11.
| 18 h

st 23. 11.
| 20 h

čt 24. 11.
| 20 h

pá 25. 11.
| 17.30 h

pá 25. 11.
| 20 h

so 26.11.
| 17.30 h

GRAND PRIX

Komedie Jana Prušinovského (Most!, Okresní přebor) vypráví o dvou
bratrancích milujících auta a jednom kriminálníkovi, který je zase rád krade.
V hlavních rolích Hádek, Kozub, Ferro ad.

ĎÁBLOVA KOŘIST

Hlavní hrdinkou nového hororu je mladá jeptiška, která se chystá provést
vymítání a poslat zpátky do pekla mocného démona. Jenže netuší, že
tenhle je její starý známý a ona se bude muset postavit nejenom jemu, ale
i vlastní minulosti.

ne 27. 11.
| 15 h

ne 27. 11.
| 17 h

USA
93 minut
přístupný
od 15 let
české titulky
130 Kč

Filmový klub

USA
108 minut
přístupný od 15 let
české titulky
Brilantně natočený komediální horor. Mladý pár (Anya Taylor Joy a Nicho130 Kč
las Hoult) cestují na odlehlý ostrov, kde je má čekat unikátní kulinářský
členové FK
zážitek. Jenže excentrický kuchař (Ralph Fiennes) si pro ně přichystal
100 Kč
dobroty, které ehm… nejsou úplně obvyklé.

MENU

DIVNOSVĚT

Nová animovaná komedie ze studia Disney představí legendární průzkumnickou rodinu Cladových, která se snaží proletět skrz neprobádaný, zrádný a především divný svět. Na dobrodružné výpravě je doprovází barvitá
posádka obří vzducholodi – rošťácký tvor přezdívaný Flek a třínohý pes.

USA
93 minut
přístupný
český dabing
130 Kč
děti 110 Kč

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Česko
118 minut
nevhodné
do 12 let
140 Kč

předpremiéra

Česko
93 minut
přístupný
130 Kč

Česká komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává během Štědrého dne, je plná nečekaných situací, emocí, dojemných chvil a zábavy.
Hrají O. Kaiser, J. Lábus, K. Roden, H. Čermák, J. Bohdalová, V. Neužil,
J. Plesl, Vl. Polívka ad.

NEJVĚTŠÍ DAR

Skvěle herecky obsazená nová česká pohádka, která je doslova a do písmene boží. Osudy svérázných obyvatel malé valašské vísky se v ní protnou
s prastarými slovanskými bohy jako je Perun, Radegast nebo Černobog.
Bohyně zimy Morena nechce předat žezlo nad světem jarní Vesně a lidé
s bohy musí spojit své síly, aby se společně pokusili dát věci do pořádku.

so 26. 11.
| 20 h

Česko
107 minut
nevhodné
do 12 let
140 Kč

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Česká komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává během Štědrého dne, je plná nečekaných situací, emocí, dojemných chvil a zábavy.

DIVNOSVĚT

Nová animovaná komedie ze studia Disney představí legendární průzkumnickou rodinu Cladových, která se snaží proletět skrz neprobádaný, zrádný a především divný svět. Na dobrodružné výpravě je doprovází barvitá
posádka obří vzducholodi – rošťácký tvor přezdívaný Flek a třínohý pes.

PRINCEZNA
ZAKLETÁ V ČASE 2

Česko
118 minut
nevhodné
do 12 let
140 Kč
USA
93 minut
přístupný
český dabing
130 Kč
děti 110 Kč
Česko
135 minut
přístupný
130 Kč

Pokračování úspěšné fantasy pohádky plné kouzel, alchymie a soubojů
dobra se zlem, v němž se kromě Marka Lambory, Elišky Křenkové a Natalie Germani tentokrát objeví i Vojtěch Kotek.

ne 27. 11.
| 20 h

po 28. 11.
| 18 h
dabing

FABELMANOVI

USA
151 minut
nevhodné
do 12 let
české titulky
130 Kč

BLACK PANTHER:
WAKANDA NECHŤ ŽIJE

USA
161 minut
nevhodné
do 12 let
český dabing
140 Kč

Nový film Stevena Spielberga je částečně autobiografický snímek o jeho
dětství a dospívání. Sammy Fabelman vyrůstá v poválečné Arizoně, kde
zkoumá, jakou moc mají filmy. Navzdory nepřízním osudu se ponoří do své
vášně a filmování se mu stane životní cestou.

Pokračování akčního dobrodružného hitu od Marvel Studios v české jazykové verzi.

út 29. 11.
| 18 h

st 30. 11.
| 20 h

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Česko
118 minut
nevhodné
do 12 let
140 Kč

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU

Česko
105 minut
nevhodné
do 12 let
140 Kč

Česká komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává během Štědrého dne, je plná nečekaných situací, emocí, dojemných chvil a zábavy.
Hrají O. Kaiser, J. Lábus, K. Roden, H. Čermák, J. Bohdalová, V. Neužil,
J. Plesl, Vl. Polívka ad.

Osobitá vztahová komedie s Hana Vagnerovou, Terezou Krippnerovou,
Betkou Staňkovou a Markem Vašutem. Bohatý děj, vtipné situace a zábavné dialogy.
Hybešova 6, tel. 516 412 437
POKLADNA OTEVŘENA HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM.
VSTUPENKY MŮŽETE ZAKOUPIT ONLINE NA www.kinoblansko.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Na financování digitalizace
KINA Blansko se podílel
Státní fond kinematografie

KULTURA
BLANSKO

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

