říjen 2018
1.10. pondělí v 17.30 h

www.kinoblansko.cz

VŠECHNO BUDE

Olmo Omerzu za film Všechno bude získal na letošním karlovarském festivalu cenu za nejlepší režii. Typický outsider čtrnáctiletý Mára
a jeho kamarád dvanáctiletý Heduš podniknou cestu za svobodou. Mára ukradne auto a svými průšvihy ohromí i mladou stopařku.
Všichni jsou na útěku, na dobrodružné cestě, užívají si náhlou svobodu, kterou už možná nikdy nezažijí. Až do okamžiku, kdy Máru
chytne policie. Vyslýchá ho policistka s policistou a my spolu s nimi váháme, co je realita a co smyšlený chlapecký svět, někdy je těžké
rozlišit pravou skutečnost od té vyfantazírované…
Česko, Slovinsko, Polsko, Slovensko / 85 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč

1.10. pondělí ve 20 h, 2.10. úterý ve 20 h

TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?
Co se škádlívá ... Keanu Reeves a Winona Ryder se po dlouhé době potkávají na filmovém plátně v komedii „Ten pravý, ta pravá?“.
Setkají se na svatbě jako hosté, ale romantická atmosféra, všeobecné veselí, smích a štěstí je jim protivné. Tenhle víkend je potřeba
hlavně přežít, co nejdřív zmizet a nikoho z těch usměvavých svatebních troubů už nikdy nevidět.
USA / 90 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

3.10. středa ve 20 h, 4.10. čtvrtek ve 20 h

HELL FEST: PARK HRŮZY
Představte si, že na Matějské pouti vjedete do strašidelného zámku a do klína vám tam spadne nepříjemně skutečná useknutá hlava.
Nemůžete ani mluvit, ovšem nikoho jiného to nevzrušuje, protože useknutá hlava ke strašidelnému zámku tak nějak patří. Přesně tak se
cítí hrdinové hororu Hell Fest: Park hrůzy. Sériový zabiják v masce si totiž z celého lunaparku Hell Fest udělal dokonalé maskování
a svoje vlastní smrtonosné hřiště. Panoptikum strašidel skropí skutečná krev, na velevážené publikum čeká opravdový děs a smrt.
USA / 109 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

5.10. pátek, 6.10. sobota NEHRAJEME
7.10. neděle v 15 h

MALÁ ČARODĚJNICE

Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný sabat, který se každoročně koná na vzdálené hoře. Její společník,
starý moudrý havran Abraxas, jí to sice vymlouvá, ale malá čarodějnice ho neposlouchá. Pozoruje slavnost ukryta za keři, je však
prozrazena a hlavní čarodějka baba Bimbula jí uloží, že se do roka musí stát dobrou čarodějkou. Dívenka se hned pustí do učení,
a protože se má stát dobrou čarodějkou, koná při svém učení jen samé dobré skutky.
Německo, Švýcarsko / 103 minut / přístupný / česká verze / 100 Kč

7.10. neděle v 17.30 h (2D / dabing / 130 Kč / děti 110 Kč) a ve 20 h (2D / titulky / 130 Kč /děti 110 Kč),
8.10. pondělí v 17.30 h (3D / dabing / 150 Kč / děti 130 Kč) a ve 20 h (2D / dabing / 130 Kč / děti 110 Kč)

VENOM
Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa značky Marvel.
V hlavní roli smrtonosného Venoma se představí na Oscara® nominovaný Tom Hardy.
USA / 105 minut / do 12 let nevhodný

9.10. úterý ve 20 h, 10.10. středa ve 20 h

TOMAN

Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka s obrovskou mocí a zásadním úkolem. Sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby. A Toman peníze sehnat uměl. Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina, vydírání, kasírování válečných zločinců i jejich obětí.
Neštítil se ničeho. Cena, kterou za svou kariéru zaplatil on i jeho blízcí, byla pak vysoká. Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné
roky 1945–1948, a příběh člověka, o kterém se nikdy nemluvilo. Režisér Ondřej Trojan přináší na plátno nejen napínavý thriller, ale i co
nejvěrnější dobovou rekonstrukci skutečných událostí opírající se o nezvratná archivní a očitá svědectví.
ČR / 145 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

11.10. čtvrtek v 19 h

FLORIDA & HAVAJ NA HAVAJI

Ostrovy z ohně, žraloci, mořské panny a Mickey Mouse. Nejnovější pásmo Kateřiny a Miloše Motani. Cesta napříč nádhernými ostrovy,
kde moc prší, puká země a okolo krouží žraloci, velryby, delfíni a manty.
120 Kč

12.10. pátek ve 20 h, 13.10. sobota ve 20 h, 14.10. neděle ve 20 h

PRVNÍ ČLOVĚK
Jedno z největších dobrodružství v lidských dějinách. A film o něm vznikl až po padesáti letech. Dramatický příběh letu Neila Armstronga na Měsíc mapuje oscarový režisér Damien Chazelle, který na oběžnou dráhu vyslal Ryana Goslinga. Příběh Prvního člověka začíná
v roce 1962, kdy začal pracovat jako pilot pro NASA. Pro práci, která představovala permanentní koketování se smrtí si těžko mohli
vybrat vhodnějšího aspiranta. Armstrong není vesmírný kovboj, který by riziko podstupoval dobrovolně a s frajerským nadhledem, na
druhou stranu ani nepanikaří v situacích, kdy mu jde o život. Jeho základním charakterovým rysem je klid. Klid ve chvíli, kdy se ve
zkušebním modulu řítí k zemi volným pádem, klid, když odpovídá synovi na otázku, zda se z mise vrátí, klid ve chvíli, kdy dělá onen
historický první krok.
USA / 138 minut / do 12 let nevhodný / 130 Kč

13.10. sobota v 15 h

NAŠE BOTY

Přijďte se seznámit s podmínkami výroby bot v indických továrnách a sweatshopech. Můžete se těšit na promítnutí dokumentu Ve stínu
Taj Mahalu a jednoho z dílů dokumentární reality show Zlatá mládež II. Po promítání proběhne beseda s tvůrci Richardem Komárkem
a Stanislavem Komínkem, blanenskými rodáky.
ČR / 60 minut / vstup zdarma

13.10. sobota v 17.30 h, 14.10. neděle v 15 h

VILÍK: RYCHLE A VESELE
Malé autíčko Vilík má velký sen – chce se stát králem silnic ve svém rodném městě Gasket City. Navíc je „až po duši“ zamilovaný do
modelky Belly. Jenže v cestě mu stojí její přítel Ben a také zlý náklaďák Kaiser, který Bellu unese. Vilík brzy zjistí, že zůstat věrný sám
sobě je těžší úkol než získat osobní slávu a také srdce své lásky.
Malajsie / 90 minut / přístupný / česká verze / 110 Kč

14.10. neděle v 17.30 h, 15.10. pondělí v 17.30 h

BELLA A SEBASTIAN 3: PŘÁTELÉ NAVŽDY
Uběhly už dva roky od posledního příběhu o přátelství mezi Bellou a Sebastianem. Sebastian dospívá a z Belly se stává maminka tří
roztomilých štěňátek. Pierre a Angelina budou mít svatbu a sní o novém životě na jiném místě, jinde než v horách… Sebastian však své
hory opustit nechce. Když se najednou objeví Joseph, bývalý vlastník Belly, je pevně přesvědčen, že ji získá zpět. Sebastian si uvědomuje nebezpečí, které Belle i štěňatům hrozí a rozhodne se udělat všechno pro to, aby je ochránil.
Francie / 91 minut / přístupný / česká verze / 110 Kč

15.10. pondělí ve 20 h, 16.10. úterý ve 20 h

ZRODILA SE HVĚZDA
Hlavní roli v dechberoucím romantickém dramatu „Zrodila se hvězda“ hrají Bradley Cooper a Stefani Germanotta, kterou celý svět lépe
zná pod jejím uměleckým pseudonymem jako hudební superstar Lady Gaga. Hvězda country Jackson Maine, objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally. Když se oba vrhnou do vášnivého milostného vztahu, Jack přiměje Ally k vystupování v záři reflektorů a katapultuje ji tak ke slávě. Ale když Allyin raketový start zastíní jeho vlastní kariéru, Jack stále obtížněji nese svůj ústup z velkých pódií
a o to více se potýká se svými vnitřními démony.
USA / 136 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

17.10. středa ve 20 h

DOMESTIK

Roman je vrcholový cyklista, který se zotavuje ze zranění pomocí náročného cvičení a přísné životosprávy. Aby zlepšil svůj výkon, spí
dokonce v kyslíkovém stanu, který si nechal postavit v ložnici. To ale těžce nese jeho žena Šarlota, která už dlouho touží po dítěti.
S každou další nocí v kyslíkovém stanu se jejich vztah proměňuje. Podaří se jim v tomto klaustrofobním prostředí ještě znovu nadechnout?

Minimalistická studie rozpadu těla a vztahu v debutu Adama Sedláka, který byl v roce 2015 oceněn Filmovou nadací prvním místem za
nejlepší nerealizovaný scénář.
ČR / 117 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč

18.10. čtvrtek ve 20 h, 19.10. pátek ve 20 h

ZLÝ ČASY V EL ROYALE
Sedm podivných cizinců, každý s vlastním tajemství, se setkává v hotelu El Royale, který má vlastní temnou minulost. Hvězdně obsazený mysteriózní krimithriller režiséra Drewa Goddarda (Světová válka Z, Marťan). Hrají: Chris Hemsworth, Jon Hamm, Dakota Johnson,
Jeff Bridges.
USA / 140 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

20.10. sobota v 15 h, 21.10. neděle v 15 h

PRINCEZNA A DRÁČEK
Když se princezna Barborka toulá tajnými komnatami hradu, nalezne magickou knihu. Ta ji přenese do říše zázraků plné nových dobrodružství a zvláštních stvoření. Barborka se spřátelí s roztomilým dráčkem, se kterým se vydá najít kouzelné zrcadlo. Právě to ji může
spojit s její dávno ztracenou maminkou, která princeznu i krále kdysi opustila. Barborka je odhodlaná zjistit pravdu o své minulosti
a vyřešit záhady celého hradu.
Rusko / 75 minut / přístupný / česká verze / 120 Kč

20.10. sobota v 17.30 h, 21.10. neděle v 17.30 h

ČARODĚJOVY HODINY
Objevte dům, kde vládnou kouzla. Desetiletý chlapec Lewis se po nenadálé události odstěhuje do tajemného panského sídla svého
strýce Jonathana. Strýce i jeho sousedku si brzy oblíbí. V domě se však dějí podivné věci, strýček i jeho sousedka totiž ovládají magii.
Strýček zasvěcuje Lewise do světa kouzel a ten mu pomáhá vypátrat záhadné hodiny, které by svou čarovnou mocí mohly způsobit
konec lidského pokolení. Film je natočen podle klasického fantasy románu Johna Bellairse.
USA / 105 minut / přístupný / česká verze / 110 Kč

20.10. sobota ve 20 h, 21.10. neděle ve 20 h

TICHO PŘED BOUŘÍ
Thriller plný zvratů a vášní s Matthew McConaugheym a Anne Hathaway má všechny předpoklady stát se jedním z diváckých zážitků roku.
Ticho exotického ostrova, kde si hlavni hrdina léčí životní rány, změní v bouři událostí a odhalených tajemství příjezd jeho bývalé ženy.
Ta ho požádá, aby zabil jejího současného manžela. Vedle napínavého příběhu, dusné atmosféry a oscarového hereckého obsazení
je jedním z lákadlem thrilleru Ticho před bouří i jeho tvůrce. Režisér Mark Knight totiž napsal jiné thrillery Špína Londýna či Východní
přísliby a stvořil seriály Taboo a Peaky Blindres – Gangy z Birminghamu.
USA / 106 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

22.10. pondělí v 17.30 h

PŘEDSTAVENÍ PRO SENIORY

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer) dostane výpověď a na jeho místo je dosazena mladá šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová). Karel vyřeší problémy po chlapsku – společně s kamarádem Čestmírem (Matěj Hádek) se opije a v dobrodružné noci si přeje,
aby se stal ženou, protože ženy to mají snazší. Ráno Karel zjistí, že se stal ženou. Ovšem pouze fyzicky. Karel se jako Karla (Anna Polívková) musí vyrovnat nejen s novým vzhledem, ale hlavně se naučit fungovat v ženském těle a zjistit, zda to mají ženy opravdu snazší?
ČR / 95 minut / přístupný / 120 Kč / senioři 60 Kč

22.10. pondělí ve 20 h, 23.10. úterý ve 20 h

HOVORY S TGM
Toho dne na podzim roku 1928 jsou dva symboly československé demokracie na vrcholu, stejně jako celé Československo.
Jejich kniha, která vznikala celý rok, je konečně hotová. Karel Čapek proto vyhledá v zámecké zahradě prezidenta Masaryka a chce
mu nabídnout část honoráře za knihu jejich hovorů, která vzniká k 10. výročí stále mladé republiky. Prezident ale není v dobrém rozmaru, jeho dcera mu totiž zakázala knihu vydat. Toto setkání nebude snadné. Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba jako T. G. Masaryk excelují v příběhu jednoho z nejslavnějších rozhovorů naší historie. Filmové „Hovory s TGM“ přinášejí na plátna kin nečekané napětí, emoce a střet dvou významných mužů.
ČR / 80 minut / přístupný / 120 Kč

24.10. středa ve 20 h FK

JACK STAVÍ DŮM

Pro sériového vraha Jacka je každé zabití uměleckým dílem. Své temné mistrovství se snaží během let vybrousit k dokonalosti.
I přes jeho vysokou inteligenci se policie pomalu přibližuje, zatímco Jack víc a víc riskuje na cestě k dokonalé vraždě. Ponurý, chytrý
i groteskně humorný snímek nás zavádí do USA 70. let. V hlavních rolích se objeví Matt Dillon a Bruno Ganz, ve filmu účinkují také Uma
Thurman či Riley Keough. Kontroverzní génius Lars von Trier jej poprvé představil na festivalu v Cannes.
Dánsko / 155 minut / do 18 let nepřístupný / 90 Kč / FK 80 Kč

25.10. čtvrtek ve 20 h (titulky), 26.10. pátek ve 20 h (dabing), 27.10. sobota ve 20 h (dabing),
28.10. neděle v 17.30 h (dabing)

JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
Když je svět v ohrožení a tajná služba paralyzovaná, vrací se na scénu Johnny English. Dokáže muž, pro kterého jsou zmatky, chyby
a omyly základním pracovním nástrojem, obstát i v moderním světě? Abychom si rozuměli, Johnnyho Englishe (Rowan Atkinson),
penzionovaného tajného agenta, který se na stará kolena stal učitelem, by do služeb vlasti za normálních okolností nepovolal ani ten
největší šílenec. Jenže jistý geniální počítačový hacker odhalil identitu všech aktivních agentů britské tajné služby a premiérka (Emma
Thompson) rázem připomíná pověstného tonoucího, který by se rád chytnul i stébla. Shodou jemu vlastních nešťastných náhod je
Johnny English tím jediným, kdo svou zemi může právě teď zachránit.
USA, Francie, Velká Británie / 88 minut / přístupný / 130 Kč

27.10. sobota v 15 h a v 17.30 h, 28.10. neděle v 15 h, 29.10. pondělí v 17.30 h

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník
dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou, když se děti chystají přespat v jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou mapu
a Čmoudík, jehož jedna hlava mluví česky a druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka, velké lásce
princezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi, o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale i o tajemství Pomněnkové louky,
ztraceném dračím vejci a párku klokanů. Zajímá Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou moc
má sto let nemytý dračí zub a hlavně proč draka bolí hlava?
ČR / 99 minut / přístupný / 120 Kč

28.10. neděle ve 20 h, 29.10. pondělí ve 20 h

JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI
Zábavná komedie o obyčejné maloměstské rodině, jako je každá druhá. Syn Marko spěje k tomu být úspěšným zločincem. Naneštěstí je jeho první obětí přepadení vlastní matka, což mu značně přitíží ve vysněné kariéře kriminálníka. Dcera Karin je sebevědomá a své
půvaby využívá jen, co to jde. Veškerý čas věnuje „chození“ s více chlapci naráz a posouváním hranic, co všechno muži vydrží. Matka
Anna zase ujíždí na slevových portálech, výhodných nákupních akcích a soutěžích. A otec? Ten je tím nejobyčejnějším z obyčejných
– dopravním revizorem, a i přesto mu život shodou náhod umožní zažít pár minut slávy.
ČR / 90 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

30.10. úterý ve 20 h, 31.10. středa ve 20 h

HALLOWEEN

Jmenuje se Michael Myers, nosí bílou masku a v ruce nůž. Pokud ho potkáte na Halloween, bude to asi poslední den vašeho života.
Slavná hororová série právě píše svou poslední kapitolu.
USA / 109 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

Výstava v předsálí KINA Blansko / ŘÍJEN 2018

Blansko a okolí očima výtvarníka Miloslava Vybíhala
Výstava kreseb s regionální tematikou. V rámci vernisáže vystoupí pěvecký sbor Cantamus při ZUŠ Letovice.

Hybešova 6, tel. 516 412 437

POKLADNA OTEVŘENA HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM.
VSTUPENKY SI MŮŽETE REZERVOVAT NA www.kinoblansko.cz
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, FILMY JSOU UVÁDĚNY V PŮVODNÍM ZNĚNÍ S ČESKÝMI TITULKY.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Na financování digitalizace
KINA Blansko se podílel
Státní fond České republiky
pro podporu a rozvoj
české kinematografie

