
13. –31. BŘEZNA

út 14. 3. 
| 18 h

LÁSKA PODLE PLÁNU
Romantická komedie od producentů filmů s Bridget Jones a Láska nebes-
ká. Mladá filmařka marně hledající lásku v seznamovacích aplikací se 
rozhodne natočit dokument o svém kamarádovi, který se naopak vydá 
cestou předem domluvené svatby.

Velká Británie
108 minut

nevhodné do 12 let
české titulky

130 Kč

st 15. 3. 
| 20 h

MEDVÍDEK PÚ: KREV A MED
První hororová adaptace klasické pohádkové knihy, která navazuje na tra- 
dici hororů a snaží se být důstojným nástupcem filmů Vřískot a slasherových 
příběhů.

čt 16. 3. 
| 20 h

65
Akční sci-fi s charismatickým Adamem Driverem v roli pilota, jenž po 
nouzovém přistání na neznámé planetě zjistí, že se nachází na Zemi před 
65 miliony let. Spolu s další přeživší se vydává napříč neznámou krajinou 
plnou nebezpečných prehistorických tvorů.

USA
93 minut

nevhodné do 12 let
české titulky

140 Kč

pá 17. 3. 
| 17 h
dabing

SHAZAM! HNĚV BOHŮ
Nová superhrdinská akční komedie je pokračováním příběhu dospívající-
ho chlapce Billyho, který se po vyslovení kouzelného slova „SHAZAM!“ 
promění ve své dospělé alter ego, superhrdinu Shazama.

USA
131 minut
přístupný

český dabing
130 Kč

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

pá 17. 3. 
| 20 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.

so 18. 3. 
| 17.30 h

so 18. 3. 
| 20 h
titulky

SHAZAM! HNĚV BOHŮ
Nová superhrdinská akční komedie je pokračováním příběhu dospívající-
ho chlapce Billyho, který se po vyslovení kouzelného slova „SHAZAM!“  
promění ve své dospělé alter ego, superhrdinu Shazama.

USA
84 minut

přístupný od 18 let
české titulky

130 Kč

ne 19. 3. 
| 15 h

MUMIE
Animovaný dobrodružný film o putování tří egyptských mumií a mláděte 
krokodýla 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
131 minut
přístupný

české titulky
130 Kč

Česko
98 minut

přístupný
140 Kč

Česko
100 minut

nevhodné do 12 let
140 Kč

SHAZAM! HNĚV BOHŮ
Nová superhrdinská akční komedie je pokračováním příběhu dospívající-
ho chlapce Billyho, který se po vyslovení kouzelného slova „SHAZAM!“  
promění ve své dospělé alter ego, superhrdinu Shazama.

ne 19. 3. 
| 17 h
dabing

USA
131 minut
přístupný

český dabing
130 Kč

65
Akční sci-fi s charismatickým Adamem Driverem v roli pilota, jenž po 
nouzovém přistání na neznámé planetě zjistí, že se nachází na Zemi před 
65 miliony let. Spolu s další přeživší se vydává napříč neznámou krajinou 
plnou nebezpečných prehistorických tvorů.

ne 19. 3. 
| 20 h

USA
93 minut

nevhodné do 12 let
české titulky

140 Kč

po 20. 3. 
| 17.30 h

SENIOR Bio – film se slevou pro seniory

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 

senior 80 Kč

KRÁLOVSKÁ OPERA:  
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ

Sezóna Royal Opera House 2022/23 v kinech je zde. Když se Rosina za-
miluje do tajemného mladého nápadníka, musí využít všechnu lstivost  
(a trochu pomoci od místního lazebníka), aby vyzrála na svého vypočíta-
vého nápadníka doktora Bartola.

út 21. 3. 
| 18 h

Velká Británie
225 minut

nevhodné do 12 let
české titulky

250 Kč 
senioři a děti 

200 Kč

LOUIS TOMLINSON: ALL OF 
THOSE VOICES

Filmový pohled na hudební cestu člena skupiny One Direction, který se 
vydal na sólovou dráhu. Neviděné záběry z domácích videí a ze zákulisí 
vyprodaného světového turné 2022.

st 22. 3. 
| 20 h

Velká Británie
nevhodné od 12 let

104 minut
české titulky

250 Kč

po 13. 3.           nepromítáme
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pá 24. 3. 
| 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

so 25. 3.
| 17 h
dabing

DUNGEONS & DRAGONS:  
ČEST ZLODĚJŮ

Není nad pořádné dobrodružství! Nový film vychází z jedné z celosvětově  
nejoblíbenějších her Dračí doupě. Čekají na vás fantastické světy plné mons- 
ter, 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

so 25. 3. 
| 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 oprav-
dového chlapa.

Česko
96 minut

přístupný 
140 Kč

ne 26. 3. 
| 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 26. 3. 
| 17 h
dabing

SHAZAM! HNĚV BOHŮ
Nová superhrdinská akční komedie je pokračováním příběhu dospívající-
ho chlapce Billyho, který se po vyslovení kouzelného slova „SHAZAM!“  
promění ve své dospělé alter ego, superhrdinu Shazama.

USA
131 minut
přístupný

český dabing
140 Kč

ne 26. 3. 
| 20 h KUCIAK: VRAŽDA NOVINÁŘE

Investigativní dokumentarista Matt Sarnecki popsal tragickou smrt noviná-
ře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Neotřelý zahraniční pohled slibuje 
vystihnout regionální problémy, vůči nimž už možná máme slepou skvrnu.

Dánsko, 
Česko, USA

102 minut
nevhodné do 12 let

120 Kč

čt 23. 3. 
| 20 h
titulky

DUNGEONS & DRAGONS:  
ČEST ZLODĚJŮ

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

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 oprav-
dového chlapa.

Česko
96 minut

přístupný 
140 Kč

USA
134 minut
přístupný

české titulky
150 Kč

Fimový klub

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

čt 30. 3. 
| 20 h

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 oprav-
dového chlapa.

pá 31. 3. 
| 20 h

Česko
96 minut

přístupný 
140 Kč

Dále uvedeme

SUPER MARIO BROS. VE FILMUso 8. 4. 
| 17.30 h

150 Kč 
dítě 120 Kč

SENIOR Bio – film se slevou pro seniory

BUĎ CHLAP!
po 24. 4. 
| 17.30 h

140 Kč 
senior 80 Kč

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

Program kina průběžně zveřejňujeme na www.kinoblansko.cz


