
6. ÚNORA
 –2. BŘEZNA

po 6. 2. 
| 18 h

OSTROV
Jiří Langmajer, Jana Plodková a opuštěný ostrůvek v tropickém ráji. To jsou 
aktéři dobrodružné romantické komedie.

Česko
100 minut

nevhodné do 12 let
140 Kč

út 7. 2. 
| 18 h

MUŽ JMÉNEM OTTO
Hořkosladká komedie s Tomem Hanksem v roli mrzutého vdovce – škaro-
hlída, kterému ztráta práce a příchod nových sousedů obrátí život naruby.

USA, Švédsko
126 minut 
přístupný

české titulky
140 Kč

st 8. 2. 
| 20 h

KORZET
Netradiční zpodobnění císařovny Sissi jako nespoutané a svobodomyslné 
ženy.

čt 9. 2. 
| 20 h

UTEČ!
Hororový thriller o mladé americké studentce, která byla jako nemluvně 
nalezena na hřbitově s obráceným křížem na krku. Proto se vydává do 
Norska, aby vypátrala své kořeny. 

Norsko
106 minut

přístupný od 15 let
české titulky

130 Kč

pá 10. 2.
| 20 h 

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Nová česká komedii o jedné hodně bláznivé oslavě narozenin.

so 11. 2. 
| 17.30 h

ÚŽASNÝ MAURIC
Animovaná komedie ze světa Zeměplochy Terryho Pratchetta. Vykutálený 
kocour se dá dohromady s inteligentními krysami a klukem a vymyslí plán, 
jak přijít k penězům.

Velká británie, 
Německo
90 minut

přístupný
český dabing

130 Kč

so 11. 2. 
| 20 h

OSTROV
Jiří Langmajer, Jana Plodková a opuštěný ostrůvek v tropickém ráji. To jsou 
aktéři dobrodružné romantické komedie.

Česko
100 minut

nevhodné do 12 let
140 Kč

ZOUBKOVÁ VÍLA
Dobrodružný animovaný příběh malé nezbedné víly, která uvízla v lidském 
světě a potřebuje pomoc, aby se vrátila zpět domů do své říše.

ne 12. 2. 
| 15.30 h

KOCOUR V BOTÁCH:  
POSLEDNÍ PŘÁNÍ

Animovaný kocour v botách v pohádkové dobrodružné jízdě. 

ne 12. 2. 
| 17.30 h

ne 12. 2. 
| 20 h

BEZ KALHOT: POSLEDNÍ TANEC
Třetí film o oblíbeném striptérovi (Channing Tatum), který se nyní ocitne  
v pozici mentora a spolu se Salmou Hayek začne chystat velké taneční 
představení. 

Rakousko
113 minut

nevhodné do 12 let
české titulky

130 Kč

po 13. 2. 
| 18 h

ASTERIX A OBELIX:  
ŘÍŠE STŘEDU 

Populární dvojice je zpátky s dalším dobrodružstvím plným humoru. 

Francie
111 minut
přístupný

český dabing
130 Kč

USA
107 minut

přístupný od 15 let
české titulky

130 Kč

USA 
101 minut
přístupný

český dabing
130 Kč 

děti 110 Kč

Česko
93 minut

přístupný
130 Kč

Německo
85 minut

přístupný
český dabing

120 Kč

FILMY KE DNI SVATÉHO VALENTÝNA

OSTROV
Jiří Langmajer, Jana Plodková a opuštěný ostrůvek v tropickém ráji. To jsou 
aktéři dobrodružné romantické komedie.

út 14. 2. 
| 18 h

Česko
100 minut

nevhodné do 12 let
140 Kč

BEZ KALHOT: POSLEDNÍ TANEC
Třetí film o oblíbeném striptérovi (Channing Tatum), který se nyní ocitne  
v pozici mentora a spolu se Salmou Hayek začne chystat velké taneční 
představení. 

út 14. 2. 
| 20.15 h

USA
107 minut

přístupný od 15 let
české titulky

130 Kč

st 15. 2. | 19 h
titulky
čt 16. 2. | 20 h
dabing

ANT-MAN A WASP: 
QUANTUMANIA

Třetí Ant-Man přichází do kin a spolu s Wasp, svou dospívající dcerou  
a dalšími prozkoumávají kvantovou říši a zažívají dobrodružství přesahují-
cí hranice možného. 

USA
125 minut

nevhodné do 12 let
140 Kč

OSTROV
Jiří Langmajer, Jana Plodková a opuštěný ostrůvek v tropickém ráji. To jsou 
aktéři dobrodružné romantické komedie.

pá 17. 2. 
| 20 h

Česko
100 minut

nevhodné do 12 let
140 Kč

KOCOUR V BOTÁCH: 
POSLEDNÍ PŘÁNÍ

Animovaný kocour v botách v pohádkové dobrodružné jízdě. 

so 18. 2. 
| 17 h

USA 
101 minut
přístupný

český dabing
130 Kč 

děti 110 Kč



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

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

ne 19. 2. 
| 15 h

ZOUBKOVÁ VÍLA
Dobrodružný animovaný příběh malé nezbedné víly, která uvízla 
v lidském světě a potřebuje pomoc, aby se vrátila zpět domů do své říše.

Německo
85 minut

přístupný
český dabing

120 Kč

ne 19. 2. 
| 17 h
dabing

ANT-MAN A WASP:  
QUANTUMANIA

USA
125 minut

nevhodné do 12 let
český dabing

140 Kč

Na financování digitalizace 
KINA Blansko se podílel
Státní fond kinematografie

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

KULTURA
BLANSKO

ne 19. 2. 
| 20 h

M3GAN
Horor o modernější sestře panenky Annabelle a legendárního Chuckyho.

po 20. 2. 
| 17.30 h

SENIOR BIO – film se slevou pro seniory

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Nová česká komedii o jedné hodně bláznivé oslavě narozenin.

Česko
93 minut

přístupný
130 Kč 

senior 80 Kč 

út 21. 2. 
| 18 h

WHITNEY HOUSTON: I WANNA 
DANCE WITH SOMEBODY

Životopisné drama plné popových hitů mapuje cestu jedinečné Whitney 
Houston od mladé gospelové sboristky po jednu z nejprodávanějších 
umělkyň všech dob.

USA
145 minut

nevhodné do 12 let
české titulky

130 Kč

st 22. 2. 
| 20 h
dabing

ANT-MAN A WASP: 
QUANTUMANIA

USA
125 minut

nevhodné do 12 let
český dabing 

140 Kč

čt 23. 2. 
| 20 h

MEDVĚD NA KOKSU 
Pašeráci drog, policisté, turisti, záškoláci, starostlivá matka a hlavně med-
věd k nacpaný kokainem v šílené černé komedii, která se inspirovala 
skutečnými událostmi.

USA
95 minut

přístupný od 15 let
české titulky

140 Kč

so 18. 2. 
| 20 h
dabing

ANT-MAN A WASP: 
QUANTUMANIA

Třetí Ant-Man přichází do kin a spolu s Wasp, svou dospívající dcerou  
a dalšími prozkoumávají kvantovou říši a zažívají dobrodružství přesahují-
cí hranice možného. 

USA
101 minut

přístupný od 15 let
české titulky

130 Kč

pá 24. 2. 
| 20 h
titulky

ANT-MAN A WASP: 
QUANTUMANIA

USA
125 minut

nevhodné do 12 let
české titulky 

140 Kč

so 25. 2. 
| 17.30 h

DĚTI NAGANA
Rodinný film inspirovaný vítězstvím hokejistů na olympiádě v Naganu. 
Hynek Čermák v něm vede partu kluků do důležitého hokejového zápasu 
s tenisákem na plácku proti rivalům z vedlejší vesnice.

Česko
98 minut

přístupný
140  Kč

USA
125 minut

nevhodné do 12 let
český dabing 

140 Kč

ASTERIX A OBELIX: 
ŘÍŠE STŘEDU 

Populární dvojice je zpátky s dalším dobrodružstvím plným humoru. 

ne 26. 2. 
| 16.30 h

Francie
111 minut
přístupný

český dabing
130 Kč

ANT-MAN A WASP: 
QUANTUMANIA

Třetí Ant-Man přichází do kin a spolu s Wasp, svou dospívající dcerou  
a dalšími prozkoumávají kvantovou říši a zažívají dobrodružství. 

ne 26. 2. 
| 19 h
po 27. 2. 
| 18 h
dabing

USA
125 minut

nevhodné do 12 let
český dabing 

140 Kč

VELRYBA
Lidé jsou úžasní. Tento nakažlivý optimismus je schopností Charlieho. 
Téměř tří set kilový osamělý učitel, ztvárněný miláčkem publika Brendanem 
Fraserem, se snaží najít cestu zpět ke své dceři. 

út 28. 2. 
| 18 h

USA
117 minut

nevhodné do 12 let
české titulky

120 Kč

FILMOVÝ KLUB

TÁR
Herečka Cate Blanchett září v roli jedné z nejslavnějších světových dirigen- 
tek. Tár je impozantní studie člověka, který zjišťuje, že řídit obrovský orchestr 
může být paradoxně mnohem snazší než řídit vlastní život. 

st 1. 3. 
| 20 h

USA, Německo
157 minut

nevhodné do 12 let
české titulky

140 Kč 
členové FK 100 Kč

ZATMĚNÍ
Ostrá komedie, v níž se při jedné autonehodě sejde student/grázl, profesor 
a lovec. A následují nepředvídatelné události. V hlavní roli Jakub Štáfek.

čt 2. 3. 
| 20 h

Česko
82 minut

přístupný od 15 let
130 Kč

so 25. 2. 
| 20 h

OSTROV
Jiří Langmajer, Jana Plodková a opuštěný ostrůvek v tropickém ráji. To jsou 
aktéři dobrodružné romantické komedie.

Česko
100 minut

nevhodné do 12 let
140 Kč


