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čt 25. 11. 
| 19 h KLAN GUCCI 

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

USA  
164 minut 
přístupný  

od 15 let 
české titulky 

130 Kč

pá 26. 11. 
| 20 h KURZ MANŽELSKÉ TOUHY

Film od tvůrců Teorie tygra určený pro partnerské dvojice se smyslem  
pro humor. Pro ty, kteří po sobě chtějí spíš toužit, než se láskou udusit  
nebo rovnou uškrtit. Hrají Lenka Vlasáková, Vojta Kotek, Stanislav Majer, 
Jiří Bartoška.

Česko 
90 minut 

nevhodné 
do 12 let

130 Kč

so 27. 11. 
| 17.30 h MYŠI PATŘÍ DO NEBE

Může mezi malou myškou a velkým lišákem vzniknout opravdové přátelství? 
Odpověď najdou nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí diváci v animovaném 
dobrodružství Myši patří do nebe. 

Česko, Francie, 
Polsko, Slovensko 

87 minut 
přístupný

130 Kč 
děti 110 Kč

so 27. 11. 
| 20 h PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

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

Česko 
109 minut 
přístupný

130 Kč

ne 28. 11. 
| 16 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 nejnověj-
ší pohádka O čertovi natočená na námět stejnojmenné knihy výtvarníka 
Pavla Čecha. Santa Klaus je sice milý strejda a leccos dovede, ale do 
české zimy patří Mikuláš, Ježíšek, koledy, vánoční ozdoby a samozřejmě, 
že i čerti a kominíci! 

Česko 
63 minut 

přístupný

100 Kč 
děti 50 Kč

ne 28. 11. 
| 17.30 h ENCANTO

Nový film z dílny Walt Disney Animation Studios vypráví příběh neobyčej-
né 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 

130 Kč 
děti 110 Kč

ne 28. 11. 
| 20 h SVĚDECTVÍ: 

PRAVDA, KTERÁ
MĚLA ZŮSTAT SKRYTA 

Ročně se na území České republiky zabije 130 milionů zvířat kvůli produk-
ci masa, mléka a vajec. Dokument Svědectví odhaluje pravdu, již živočiš-
ný průmysl záměrně tají. Pomocí záběrů ze skrytých kamer proniká za 
ostnaté ploty a vysoké zdi českých velkochovů, malochovů, ale také do-
mácích chovů, aby ukázal skutečný život zvířat, která jsou degradována 
na pouhé zboží.

Česko
133 minut 
přístupný

120 Kč

út 30. 11. 
| 18 h VENOM 2: 

CARNAGE PŘICHÁZÍ
Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších  
a nejkomplexnějších comicsových postav společnosti Marvel. Na scéně 
se objeví i Carnage, další symbiont, který se nalepí na sériového vraha  
s tváří Woodyho Harrelsona.

USA
98 minut 

nevhodné  
do 12 let 

český dabing 

120 Kč

st 1. 12. 
| 16.30 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 nejnověj-
ší pohádka O čertovi natočená na námět stejnojmenné knihy výtvarníka 
Pavla Čecha. Santa Klaus je sice milý strejda a leccos dovede, ale do 
české zimy patří Mikuláš, Ježíšek, koledy, vánoční ozdoby a samozřejmě, 
že i čerti a kominíci! 

Česko 
63 minut 

přístupný

100 Kč 
děti 50 Kč

po 29. 11.                    nehrajeme
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

čt 2. 12. 
| 19 h KRÁL RICHARD: 

ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK 
Příběh Richarda Williamse (Will Smith), trenéra a otce světově proslulých 
tenistek Venus a Sereny, který má geniální plán jak dostat své dcery z ulic 
Comptonu v Kalifornii na světovou tenisovou scénu. Hluboce dojemný 
příběh ukazuje sílu rodiny, vytrvalost a neochvějnou víru jako prostředek 
k dosažení nemožného a ovlivnění nejen tenisového světa.

USA  
140 minut 
nevhodné  

do 12 let 
české titulky 

130 Kč

pá 3. 12. 
| 20 h MEKY

Nedávno zesnulý zpěvák Miro Žbirka v energickém filmovém portrétu  
z roku 2020, který ho představí z těsné blízkosti, zcela otevřeně a upřímně 
a v nečekaných souvislostech i s humorem. 

Česko, Slovensko
80 minut 

přístupný 

100 Kč

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

st 1. 12. 
| 18.30 h

Česko 
109 minut 
přístupný

130 Kč

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

út 7. 12. 
| 18 h DUNA

Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impé-
ria, 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 
český dabing 

130 Kč

so 4. 12. 
| 17.30 h
ne 5. 12. 
| 15.30 h

ENCANTO
Nový film z dílny Walt Disney Animation Studios vypráví příběh neobyčej-
né 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 

130 Kč 
děti 110 Kč

st 8. 12. 
| 20 h RESIDENT EVIL: 

RACCOON CITY
Restart hororové série inspirované videoherním hitem plný bizarních ná-
padů a hladových zombie se vrací do Raccoon City, kde hlavní hrdinové 
pátrají po původu zla, které přišlo z farmaceutického gigantu Umbrella 
Corporation.

USA  
107 minut 
přístupná 

od 15 let 
české titulky 

130 Kč

Na financování digitalizace 
KINA Blansko se podílel
Státní fond kinematografie

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

KULTURA
BLANSKO

po 6. 12.       nehrajeme

čt 9. 12. 
| 19 h KAREL PLÍHAL – RECITÁL 

Ojedinělý hudebník textař a poeta, se po koncertní pauze vrací na koncer-
tí podia. Karel Plíhal v jedné chvíli dokáže publikum rozesmát veselou 
básničkou, aby vzápětí 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.

so 4. 12. 
| 20 h PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

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

Česko 
109 minut 
přístupný

130 Kč

ne 5. 12. 
| 18 h MYŠI PATŘÍ DO NEBE

Může mezi malou myškou a velkým lišákem vzniknout opravdové přátelství? 
Odpověď najdou nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí diváci v animovaném 
dobrodružství Myši patří do nebe. 

Česko, Francie, 
Polsko, Slovensko 

87 minut 
přístupný

130 Kč 
děti 110 Kč

ne 5. 12. 
| 20 h PARALELNÍ MATKY

Osmý společný film režiséra Pedra Almodóvara a hvězdné Penélope Cruz, 
který sklidil nadšené ohlasy na festivalu v Benátkách. V nemocničním 
pokoji se setkávají dvě matky a spojuje neplánované těhotenství. Opravdu 
je vše náhoda, nebo má osud černý smysl pro humor? 

Španělsko 
120 min

přístupný  
od 15 let 

české titulky 

120 Kč


