
27. BŘEZNA
–13. DUBNA

po 27. 3. 
| 18 h

JOHN WICK: KAPITOLA 4 
Keanu Reeves se vrací do akce. Na konci trojky ho zradili lidé, kterým věřil  
a pokusili se ho zabít. On ale přežil. Cesta za pomstou bude o to těžší, že nová 
spojenectví mění staré přátele v nepřátele... 

USA
169 minut

přístupný od 15 let
české titulky

130 Kč

út 28. 3. 
| 18 h

BUĎ CHLAP!
Česká komedie s Janem Prachařem v roli muže, jenž se rozhodne vydat do Tater 
na speciální kurz, který slibuje udělat z každého třasořitky opravdového chlapa.

st 29. 3. 
| 20 h

BASTARDI: REPARÁT
Tomáš Magnusek se po letech vrací ke své trilogii. Jeho vraždící učitel Majer je 
propuštěn na svobodu a za pomoci romského kamaráda Ivana se pokouší vrátit 
zpátky do společnosti. A cesty ho zavedou až na starou známou školu.

Česko
80 minut

nevhodné 
do 12 let

130 Kč

čt 30. 3. 
| 20 h
Filmový klub

SLUŽKA
Zatímco se v roce 1918 svět koupe v krvavé válce, zápasí služka a panská sleč-
na o právo svobodně žít a milovat. Dvě dívky zmítané problémy dospívání a ci-
tovou nejistotou se rozhodnou podlehnout vzájemné přitažlivosti bez ohledu na 
rozdíly v jejich sociálním postavení a národnosti. 

Slovensko, Česko
110 minut
nevhodné 

do 12 let
140 Kč 

členové FK 100 Kč

BUĎ CHLAP!
Česká komedie s Janem Prachařem v roli muže, jenž se rozhodne vydat do Tater 
na speciální kurz, který slibuje udělat z každého třasořitky opravdového chlapa.

pá 31. 3. 
| 20 h

KOCOUR V BOTÁCH: 
POSLEDNÍ PŘÁNÍ

Animovaný kocour v botách si v dobrodružné jízdě plní poslední přání.

so 1. 4. 
| 17 h

so 1. 4. 
| 20 h

JOHN WICK: KAPITOLA 4 
Keanu Reeves se vrací do akce. Na konci trojky ho zradili lidé, kterým věřil  
a pokusili se ho zabít. On ale přežil. Cesta za pomstou bude o to těžší, že nová 
spojenectví mění staré přátele v nepřátele... 

Česko
96 minut

přístupný 
140 Kč

ne 2. 4. 
| 15 h

MUMIE
Animovaný dobrodružný film o putování tří egyptských mumií a mláděte kroko-
dýla do současného Londýna, kde musí nalézt snubní prsten, který z jejich 
hrobky ukradl lord Silvester se svou archeologickou expedicí.

USA, Španělsko
89 minut

přístupný
český dabing

130 Kč

USA
169 minut

přístupný od 15 let
české titulky

130 Kč

USA
101 minut
přístupný

český dabing
130 Kč / děti 110 Kč

Česko
96 minut

přístupný 
140 Kč

DUNGEONS & DRAGONS: 
ČEST ZLODĚJŮ

Není nad pořádné dobrodružství! Nový film vychází z jedné z celosvětově nej-
oblíbenějších her Dračí doupě. Fantastické světy plné monster, kouzla, humor  
a hlavně svérázná partička hrdinů, které nejde nemilovat. 

ne 2. 4. 
| 17 h
dabing

USA
134 minut
přístupný

český dabing
150 Kč

VŘÍSKOT 6
Sázka na hororovou jistotu. Ti, co přežili poslední řádění vraha s maskou Ghost-
face, se rozhodnou přestěhovat a začít nový život v New Yorku. Netrvá to dlouho 
a také tam se objeví nový a ještě brutálnější vrah.

ne 2. 4. 
| 20 h
titulky

USA
123 minut

přístupný od 15 let
české titulky

140 Kč

po 3. 4. 
| 18 h
titulky

DUNGEONS & DRAGONS: 
ČEST ZLODĚJŮ

Není nad pořádné dobrodružství! Nový film vychází z jedné z celosvětově  
nejoblíbenějších her Dračí doupě. Fantastické světy plné monster, kouzla, humor 
a hlavně svérázná partička hrdinů, které nejde nemilovat. 

USA
134 minut
přístupný

české titulky
150 Kč

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Skvěle herecky obsazená česká komedie o hodně bláznivé oslavě narozenin.

út 4. 4. 
| 18 h

Česko
93 minut

přístupný
130 Kč

WESTERNOVÉ PLAKÁTY   
VERNISÁŽ

Nadšený sběratel Lukáš Verfl osobně uvede ve vestibulu kina svou první tematic-
kou výstavu, v rámci které uvidíte mj. dvě verze plakátu legendárního wester- 
nu Tenkrát na západě – z roku 1967 (Stanislav Vajce) a 1987 (Zdeněk Ziegler). 
Pan Verfl se zaměřuje na československé filmové plakáty z 60.–80. let 20. století. 
Jeho soukromý archiv čítá cca 3 tisíce plakátů a řadí se tak k největším uceleným 
sbírkám v ČR. Od roku 2015 má za sebou celkem 13 výstav po celé ČR a SR.
V rámci vernisáže vystoupí NpVŠ s vlastními verzemi známých filmových melodií.
Od 20 hodin promítneme v kinosále western Tom Horn z roku 1980. Plakát na 
tento film je také součástí této unikátní výstavy, kterou bude možno ve vestibulu 
kina shlédnout až do konce června.

st 5. 4. 
| 19 h

st 5. 4. 
| 20 h

TOM HORN 
WESTERNOVÝ FILM K VÝSTAVĚ

Hlavní postavou tragického příběhu je bývalý vojenský zvěd Tom Horn, který se 
proslavil tím, že zajal legendárního apačského náčelníka Geronima, a později se 
stal jedním z úspěšných lovců lidí.

USA
94 minut

přístupný
100 Kč



Hybešova 6, tel. 516 412 437
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pá 7. 4. 
| 10 h

SUPER MARIO BROS. VE FILMU
Legendární hrdinové Mario a Luigi ze slavných videoher se vydávají na filmové 
plátno v nové animované komedii.

USA
92 minut

přístupný
český dabing

150 Kč / dítě 120 Kč

pá 7. 4. 
| 17 h
dabing

DUNGEONS & DRAGONS:  
ČEST ZLODĚJŮ

Není nad pořádné dobrodružství! Nový film vychází z jedné z celosvětově nej-
oblíbenějších her Dračí doupě. Čekají na vás fantastické světy plné monster, 
kouzla, humor a hlavně svérázná partička hrdinů, které nejde nemilovat. 

USA
134 minut
přístupný

český dabing
150 Kč

Na financování digitalizace 
KINA Blansko se podílel
Státní fond kinematografie

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

KULTURA
BLANSKO

pá 7. 4. 
| 20 h

BUĎ CHLAP!
Česká komedie s Janem Prachařem v roli muže, jenž se rozhodne vydat do Tater 
na speciální kurz, který slibuje udělat z každého třasořitky opravdového chlapa.

Česko
96 minut

přístupný 
140 Kč

so 8. 4. 
| 10 h

BABY BIO – dopolední promítání  
pro rodiče s nejmenšími dětmi 

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Skvěle herecky obsazená česká komedie o hodně bláznivé oslavě narozenin.

Česko
93 minut

přístupný
100 Kč 

děti do 6 let 
zdarma

so 8. 4. 
| 17.30 h

SUPER MARIO BROS. VE FILMU
Legendární hrdinové Mario a Luigi ze slavných videoher se vydávají na filmové 
plátno v nové animované komedii.

USA
92 minut

přístupný
český dabing

150 Kč / dítě 120 Kč

so 8. 4. 
| 20 h
dabing

TŘI MUŠKETÝŘI: D’ARTAGNAN
Romantický dobrodružný příběh plný lásky a intrik, vášně a zrady, přátelství i 
soubojů na život a na smrt, již téměř 200 let milují lidé na celém světě. 

Francie
121 minut

nevhodný do 12 let
český dabing

130 Kč

čt 6. 4. 
| 20 h
titulky

TŘI MUŠKETÝŘI: D’ARTAGNAN
Romantický dobrodružný příběh plný lásky a intrik, vášně a zrady, přátelství  
i soubojů na život a na smrt, již téměř 200 let milují lidé na celém světě. 

ne 9. 4. 
| 15 h

SUPER MARIO BROS. VE FILMU
Legendární hrdinové Mario a Luigi ze slavných videoher se vydávají na filmové 
plátno v nové animované komedii.

USA
92 minut

přístupný
český dabing

150 Kč / dítě 120 Kč

ne 9. 4. 
| 17.30 h

KOCOUR V BOTÁCH: 
POSLEDNÍ PŘÁNÍ

Animovaný kocour v botách si v dobrodružné jízdě plní poslední přání.

USA
101 minut
přístupný

český dabing
130 Kč  / děti 110 Kč

Francie
121 minut

nevhodný do 12 let
české titulky

130 Kč

DUNGEONS & DRAGONS: 
ČEST ZLODĚJŮ

Není nad pořádné dobrodružství! Nový film vychází z jedné z celosvětově nej-
oblíbenějších her Dračí doupě. Čekají na vás fantastické světy plné monster, 
kouzla, humor a hlavně svérázná partička hrdinů, které nejde nemilovat. 

po 10. 4. 
| 17 h
dabing

USA
134 minut
přístupný

český dabing
150 Kč

BUĎ CHLAP!
Česká komedie s Janem Prachařem v roli muže, jenž se rozhodne vydat do Tater 
na speciální kurz, který slibuje udělat z každého třasořitky opravdového chlapa.

po 10. 4. 
| 20 h

Česko
96 minut

přístupný 
140 Kč

MOŽNÁ ŘEKNU ANO
Nová romantická komedie plná hollywoodských hvězd (Richard Gere, Diane 
Keaton ad.). Snoubenci pozvou své rodiče na společnou večeři, ale ti se překva-
pivě znají z minulosti, což vede k mnoha nečekaným situacím. 

út 11. 4. 
| 18 h

USA
95 minut

nevhodné do 12 let
české titulky

130 Kč

ne 9. 4. 
| 20 h

JOHN WICK: KAPITOLA 4 
Keanu Reeves se vrací do akce. Na konci trojky ho zradili lidé, kterým věřil  
a pokusili se ho zabít. On ale přežil. Cesta za pomstou bude o to těžší, že nová 
spojenectví mění staré přátele v nepřátele... 

USA
169 minut

přístupný od 15 let
české titulky

130 Kč

Program kina průběžně zveřejňujeme na www.kinoblansko.cz

st 12. 4. 
| 20 h

PAPEŽŮV VYMÍTAČ
Horor inspirovaný skutečnými zápisky sleduje hlavního vatikánského exorcisty 
(Russell Crowe), jenž se snaží vyšetřit děsivou posedlost mladého chlapce,  
a odhalí přitom spiknutí, které se Vatikán zoufale snažil utajit.

USA
104 minut

nevhodné do 12 let
české titulky

140 Kč

čt 13. 4. 
| 20 h

RENFIELD 
Ujetá akční komedie zasazená do amerického velkoměsta o sluhovi hraběte 
Drákuly (Nicolas Cage), jenž se rozhodl dát svému šéfovi výpověď.

USA
97 minut

přístupný od 15 let
140 Kč


