
30. ZÁŘÍ
–14. ŘÍJNA  www.kinoblansko.cz

OSLAVY 100 LET KINA BLANSKO
výstava

Průřez historií od roku 1921 s použitím reprodukcí dobových materiálů  
(plány budovy, fotografie) na panelech ve vestibulu kina, který je veřejnosti  

přístupný dle aktuálního programu. K vidění do konce roku.

dokument o kině
Vrcholem oslav bude premiéra nové dokumentu k výročí blanenského kina z cyklu  

Živá paměť v režii Radka Popelky 100 let Kina Blansko. Proběhne na den přesně sto let 
od první projekce v kině, tedy ve čtvrtek 28. 10. 2021 od 18 hodin, předcházet jí bude 

debata s pamětníky. Vstup zdarma.

exkurze do promítací kabiny
Bude instalován promítací stroj Meo 5 XB pro filmový pás šíře 35 mm.  

Promítač osvětlí technologii projekce, ukáže založení filmu a pustí 15minutový  
dobový dokument o Blansku z roku 1980. Trvání exkurze včetně projekce je 45 minut. 

Termíny exkurzí na webu www.kinoblansko.cz a na panelu u šatny kina.  
Rezervace na emailu kino@blansko.cz nebo na pokladně kina.  

Cena 100 Kč.

čt 30. 9. 
| 19 h 
pá 1. 10. 
so 2. 10. 
| 20 h

NENÍ ČAS ZEMŘÍT 
Konečně je to tady! James Bond, agent 007, skončil ak-
tivní službu a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. 
Klid však nemá dlouhého trvání – objeví se totiž jeho 
starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc. Mise 
na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější,  
než se na začátku zdálo.

USA
133 minut 
přístupný 

české titulky 

140 Kč

so 2. 10. 
| 17 h ZÁTOPEK

Výpravný film věnovaný sportovnímu a životnímu příbě- 
hu 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

ne 3. 10. 
| 15.30 h TLAPKOVÁ PATROLA 

VE FILMU
Asi nejslavnější a rozhodně nejroztomilejší záchranáři 
vyrážejí na plátna kin ve svém prvním filmovém dobro-
družství. A bude to pořádná jízda, ostatně co jiného 
byste mohli od Tlapkové patroly čekat.

USA  
88 minut 

přístupný 
český dabing 

130 Kč 
děti 110 Kč

ne 3. 10. 
| 17.30 h 100% VLK

Čtrnáctiletý chlapec je neobyčejný – patří do starého rodu  
vlkodlaků a těší se na svou první proměnu ve vlka, který 
by se měl stát vůdcem smečky. Ale místo ve vlka se 
promění v roztomilého pudla a tím je zaděláno na straši-
delně velkou dávkou legrace.

Austrálie  
96 minut 

přístupný 
český dabing 

130 Kč 
děti 110 Kč

ne 3. 10. 
| 20 h
po 4. 10. 
| 18 h

ZBOŽŇOVANÝ
Nový film s Jiřím Bartoškou v hlavní roli uznávaného léka-
ře, který jde do důchodu a těší se na zasloužený odpoči-
nek. Avšak situaci výrazně zkomplikuje dlouholetá milen-
ka (Ivana Chýlková), která se ho nechce vzdát, z čehož  
rozhodně není nadšená manželka (Zuzana Kronerová)...

Česko
99 minut

nevhodné
 do 12 let

130 Kč

po 4. 10. 
| 20.15 h

Filmový klub

ZRCADLA VE TMĚ
Tanečnice Marie a její přítel František se snaží zachránit  
svůj vztah pomocí odpovědí na 36 otázek, díky kterým  
se prý zamilujete do kohokoliv. Formálně výrazný debut 
Šimona Holého přináší autentický pohled na vztahy, sny 
a starosti generace mileniálů.

Česko
83 minut

nevhodné  
do 12 let 

110 Kč 
člen filmového  

klubu 90 Kč



Na financování digitalizace 
KINA Blansko se podílel
Státní fond kinematografie

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

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

čt 7. 10. 
so 9. 10. 
| 19 h

KAREL
Nový celovečerní dokumentární film přináší ojedinělý po- 
hled do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná 
režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem 
po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevře-
nosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život 
slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani 
jeho skalním příznivcům, nenaskytl.

Česko 
127 minut 
přístupný

130 Kč

ne 10. 10. 
| 15 h 100% VLK

Čtrnáctiletý chlapec je neobyčejný – patří do starého rodu  
vlkodlaků a těší se na svou první proměnu ve vlka, který by 
se měl stát vůdcem smečky. Ale místo ve vlka se promě-
ní v roztomilého pudla a tím je zaděláno na strašidelně 
velkou dávkou legrace.

Austrálie  
96 minut 

přístupný 
český dabing 

130 Kč 
děti 110 Kč

ne 10. 10. 
| 17 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 10. 10. 
| 19 h
po 11. 10. 
| 18 h

NENÍ ČAS ZEMŘÍT 
James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si  
zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid však nemá dlou-
hého trvání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze 
CIA a požádá ho o pomoc. Mise na záchranu uneseného 
vědce se ukáže být zrádnější, než se na začátku zdálo.

USA
133 minut 
přístupný 

české titulky 

140 Kč

út 12. 10. 
| 18 h 
st 13. 10. 
| 20 h

KAREL
Nový celovečerní dokumentární film přináší ojedinělý  
pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomova- 
ná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem 
Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřím-
né otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled 
na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké ve-
řejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl.

Česko 
127 minut 
přístupný

130 Kč

čt 14. 10. 
pá 15. 10. 
| 20 h 2D 
titulky
so 16. 10. 
| 17.30 h 3D 
dabing
ne 17. 10. 
| 17.30 h 2D 
dabing

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.

prodej 
vstupenek  

startuje 30. 9. 

USA
98 minut 

nevhodné 
 do 12 let

2D 130 Kč
3D 150 Kč

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

KULTURA
BLANSKO

NENÍ ČAS ZEMŘÍT 
James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si  
zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid však nemá dlou-
hého trvání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze 
CIA a požádá ho o pomoc. Mise na záchranu uneseného 
vědce se ukáže být zrádnější, než se na začátku zdálo.

út 5. 10. 
| 18 h 
st 6.10. 
| 19 h

USA
133 minut 
přístupný 

české titulky 

140 Kč

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

st 20. 10. 
| 18 h
čt 21. 10. 
| 19 h
pá 22. 10. 
| 20 h

DUNA
Filmová událost roku je zde! 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

pá 8. 10.      nehrajeme – v kině probíhají volby

Dále uvedeme:


