
9.–22. 
PROSINCE  www.kinoblansko.cz

čt 9. 12. 
| 19 h KAREL PLÍHAL 

RECITÁL 
Ojedinělý hudebník textař a poeta, se po koncertní pauze vrací na 
koncertní podia. Karel Plíhal v jedné chvíli dokáže publikum rozesmát 
veselou básničkou, aby vzápětí posluchače rozněžnil a roztesknil 
emotivním textem písně. Jednočlennou kapelu Karla Plíhala posílil 
skvělý kytarista Petr Fiala, kterého Karel potkal na hudební škole v 
Hradci Králové.

Vstupenky  
za 290 Kč  

lze zakoupit  
v Informační  

kanceláři 
Blanka nebo 
online v síti  

Ticketportal.

pá 10. 12. 
| 20 h PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézá-
me, jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. 
Samozřejmě nechybí i dávka romantiky a sentimentu. Rolí ve filmu  
o hledání štěstí se s chutí ujali Richard Krajčo, Eva Holubová, Jaroslav 
Dušek, Jiří Langmajer, Anna Polívková a mnoho dalších.

Česko 
109 minut 
přístupný

130 Kč

so 11. 12. 
| 17 h MŮJ SOUSED TOTORO

Stěhování na venkov může být začátkem cesty do fantazie. Obzvláš-
tě, když ve zdejším lese sídlí roztomilý lesní duch. Okouzlující japonský 
animovaný film pro děti každého věku od světově uznávaného ani-
mačního studia Ghibli.

Japonsko
86 minut 

přístupný 
český dabing

120 Kč

so 11. 12. 
| 19 h WEST SIDE STORY

Adaptace legendárního stejnojmenného muzikálu West Side Story  
v režii Stevena Spielberga vypráví příběh zakázané lásky a rivality 
mezi dvěma pouličními gangy. 

USA
156 minut 
přístupný

české titulky

130 Kč

ne 12. 12. 
| 15.30 h O ČERTOVI A JINÉ 

VÁNOČNÍ POHÁDKY
Animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlepší  
z české animace a tradičních příběhů a tradic. Hlavní součástí pásma 
je pak nejnovější pohádka O čertovi natočená na námět stejnojmenné 
knihy výtvarníka Pavla Čecha.

Česko 
63 minut 

přístupný

100 Kč 
děti 50 Kč

ne 12. 12. 
| 17 h ENCANTO

Nový film z dílny Walt Disney Animation Studios vypráví příběh ne- 
obyčejné rodiny Madrigalových, kteří žijí na kouzelném místě zvaném 
Encanto, kde má každé dítě jedinečný dar, od nadlidské síly až po 
schopnost léčit. Obdařeno je každé dítě kromě jediné dívky jménem 
Mirabel Madrrigalové... 

USA  
110 minut 
přístupný 

český dabing 

120 Kč 
děti 100 Kč

ne 12. 12. 
| 19.30 h PRVOK, ŠAMPÓN, 

TEČKA, KAREL
Podle svého stejnojmenného knižního hitu natočil režisér Patrik Hartl.
V hlavních rolích M. Pechlát, D. Švehlík. H. Čermák, M. Hofmann.

Česko
115 minut
nevhodné 

do 12 let 

120 Kč

po 13. 12. 
| 17.30 h 

SENIOR Bio – film se slevou pro seniory

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézá-
me, jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. 
Rolí ve filmu o hledání štěstí se s chutí ujali Richard Krajčo, Eva Holu-
bová, Jaroslav Dušek, Jiří Langmajer, Anna Polívková a mnoho dalších.

Česko 
109 minut 
přístupný

120 Kč 
senioři 80 Kč

GUMP – PES, 
KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT

Rodinný film o světě viděném očima toulavého psa Gumpa podle 
bestselleru Filipa Rožka. V lidských rolích se představí např. B. Polív-
ka, E. Holubová, I. Chýlková. 

út 14. 12. 
| 19 h

Česko
90 minut

přístupný

100 Kč



Hybešova 6, tel. 516 412 437

POKLADNA OTEVŘENA HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM. 
VSTUPENKY MŮŽETE ZAKOUPIT ONLINE NA www.kinoblansko.cz 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

pá 17. 12. 
| 19 h

KLAN GUCCI 
Nový film Ridleyho Scotta je inspirován šokujícím skutečným příběhem 
impéria italského módního domu. Tři desetiletí rodinné historie, v níž 
nechybí láska, zrada, dekadence, pomsta ani vražda, skládají dohro-
mady mozaiku toho, co všechno s sebou nese slavná značka Gucci. 

USA  
164 minut 
přístupný 

od 15 let 
české titulky 

130 Kč

SPIDER-MAN:  
BEZ DOMOVA

Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana 
a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svůj běžný život od riskant-
ního života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc Doctora Strange. 
Jenže tím rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu dá poznat, co to 
opravdu znamená být Spider-Man.

st 15. 12. 
| 19 h titulky 
předpremiéra

čt 16. 12. 
| 18 h dabing

USA  
148 minut 
nevhodné 

do 12 let 

předpremiéra 
140 Kč

130 Kč 

Aktuální podmínky pro vstup do kina a program kina průběžně  
zveřejňujeme na www.kinoblansko.cz

po 20. 12. 
| 18 h DUNA

Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického 
Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného  
koření – melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které 
umožňují cestování vesmírem. 

USA  
155 minut 
nevhodné  

do 12 let 
české titulky 

130 Kč

so 18. 12. 
| 17 h titulky 
ne 19. 12. 
| 17 h dabing

SPIDER-MAN: 
BEZ DOMOVA

Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana 
a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svůj běžný život od riskant-
ního života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc Doctora Strange. 
Jenže tím rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu dá poznat, co to 
opravdu znamená být Spider-Man.

USA  
148 minut 
nevhodné 

do 12 let 

130 Kč

út 21. 12. 
| 18 h dabing SPIDER-MAN:  

BEZ DOMOVA
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana  
a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svůj běžný život od riskant-
ního života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc Doctora Strange. 
Jenže tím rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu dá poznat, co to 
opravdu znamená být Spider-Man.

USA  
148 minut 
nevhodné 

do 12 let 

130 Kč

Na financování digitalizace 
KINA Blansko se podílel
Státní fond kinematografie

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

KULTURA
BLANSKO

st 22. 12. 
| 19 h MATRIX RESURRECTIONS

předpremiéra
Již téměř dvacet let žije Neo zdánlivě poklidný život jako Thomas  
A. Anderson v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu pře- 
depisuje modré pilulky. Potkává každý den Trinity, ale navzájem se 
nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne 
červenou pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu. 

so 18. 12. 
| 20 h PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézá-
me, jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. 
Rolí ve filmu o hledání štěstí se s chutí ujali Richard Krajčo, Eva Holu-
bová, Jaroslav Dušek, Jiří Langmajer, Anna Polívková a mnoho dalších.

Česko 
109 minut 
přístupný

130 Kč

ne 19. 12. 
| 15 h DRAČÍ PRINCEZNA

Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve městě se objevil malý vystra- 
šený dráček, který sem zabloudil z bájné dračí země. Spřátelí se s ním 
devítiletá Sára s kamarády a společně převrátí letošní svátky klidu  
a míru vzhůru nohama. 

Norsko 
82 minut 

přístupný
český dabing 

120 Kč

ne 19. 12. 
| 20 h ZÁTOPEK

Výpravný film věnovaný sportovnímu a životnímu příběhu jednoho  
z největších světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského 
vítěze, Emila Zátopka. Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu.

Česko
130 minut
přístupný

120 Kč

USA 
148 minut 
nevhodné 

do 12 let 
české titulky 

130 Kč


