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1.12. sobota v 15 h a v 17.30 h, 2.12. neděle v 15 h a v 17.30 h, 3.12. pondělí v 17.30 h

ČERTÍ BRKO

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo
sedláků, možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer
se rozhodne pověřit doručením nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce. Je to ten
nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. V roli Lucifera se představuje Ondřej Vetchý, v roli mladého čerta
Bonifáce uvidí diváci vítěze divácky úspěšné televizní soutěže Tvoje tvář má známý hlas Jana Cinu.

ČR, SR / 99 minut / přístupný / 130 Kč / děti 110 Kč
1.12. sobota ve 20 h

BOHEMIAN RHAPSODY

Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu
i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live
Aid v roce 1985. Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Joseph Mazzello, Gwilym Lee, Ben Hardy, Allen Leech, Mike Myers.

USA, Velká Británie / 134 minut / do 12 let nevhodný / 130 Kč
2.12. neděle ve 20 h, 3.12. pondělí ve 20 h

ÚTOK Z HLUBIN

Americká armáda zachraňuje ruského prezidenta? Extrémní situace vyžaduje extrémní přístup i řešení. Budoucnost
světového pořádku leží v hlubinách ledového oceánu, kam zrovna míří speciální útočná ponorka, aby chladné vody
ovládla. Ale není sama. V akčním thrilleru Útok z hlubin hraje Gerard Butler, Gary Oldman nebo Michael Nyqvist.

USA / 121 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč
4.12. úterý ve 20 h, 5.12. středa ve 20 h

VDOVY

Vdovy jsou příběhem žen, které nemají téměř nic společného. S výjimkou mrtvých manželů a velkých dluhů, které
jim zanechali ze své nezdařené trestné činnosti. A tak musí hodně přitvrdit a bojovat za své přežití. Za tímto velmi
intenzivním thrillerem stojí oscarový režisér Steve McQueen (12 let v řetězech) a spisovatelka Gillian Flynn, autorka
bestselleru Zmizelá.
USA / 129 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

6.12. čtvrtek ve 20 h

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 / 110 Kč

8.12. sobota v 15 h, 9.12. neděle v 15 h

MIMI & LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO SVĚTLA

Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna má oči stále zavřené a druhá je má otevřené dokořán. Ale obě se však
umí dívat a společně vidět. Protože svět se dá vidět i rukama i ušima, jen to zkusit… Pásmo krátkých animovaných
filmů pro malé děti (4–8 let) a jejich rodiče o neobyčejném přátelství dvou malých holčiček.

ČR / 65 minut / přístupný / 80 Kč
8.12. sobota v 17 h (3D / dabing / 140 Kč), 9.12. neděle v 17 h (2D / dabing / 120 Kč),
10.12. pondělí v 17 h (2D / dabing / 120 Kč), 11.12. úterý ve 20 h (2D / titulky / 120 Kč)

SMRTELNÉ STROJE

Světu docházejí zdroje, města se proměnila v pohyblivé predátorské stroje a jedna dívka se touží pomstít muži, který
ji připravil o matku. Bohužel, patří mezi ty vůbec nejmocnější muže planety. Smrtelné stroje jsou dobrodružné fantasy
od tvůrců Pána prstenů a Hobita.
USA / 128 minut / do 12 let nevhodný

8.12. sobota ve 20 h , 9.12. neděle ve 20 h, 10.12. pondělí ve 20 h

BOHEMIAN RHAPSODY

Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu
i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert
Live Aid v roce 1985. Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Joseph Mazzello, Gwilym Lee, Ben Hardy, Allen Leech, Mike
Myers.
USA, Velká Británie / 134 minut / do 12 let nevhodný / 130 Kč

12.12. čtvrtek ve 20 h

středa

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 / 110 Kč

13.12. čtvrtek ve 20 h (2D / titulky / 130 Kč), 14.12. pátek ve 20 h (2D / dabing / 130 Kč),
15.12. sobota ve 20 h (2D / dabing / 130 Kč), 16.12. neděle (3D / dabing / 150 Kč)

AQUAMAN

Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho (Jason
Momoa), napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě nejen o tom,
kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co byl zrozen… králem.

USA / 143 minut / do 12 let nevhodný
13.12. čtvrtek v 17.30 h(2D / 130 Kč / děti 110 Kč), 14.12. pátek v 17.30 h (2D / 130 Kč / děti
110 Kč), 15.12. sobota v 15 h (2D / 130 Kč / děti 110 Kč) a v 17.30 h (3D / 150 Kč / děti 130 Kč),
16.12. neděle v 15 h (2D / 130 Kč / děti 110 Kč) a v 17.30 h (2D / 130 Kč / děti 110 Kč)

SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY

Vstupte do světa, kde je víc než jen jeden maskovaný hrdina. Animovaná verze slavného komiksu, jejíž vznik společnost Sony ohlásila již před čtyřmi lety.
USA / český dabing / přístupný

17.12. pondělí v 17.30 h a ve 20 h, 18.12. úterý ve 20 h, 19.12. středa ve 20 h

DOKTOR MARTIN:
ZÁHADA V BESKYDECH

Doktor Martin v celovečerním filmu v kinech. Příběhy populárního doktora Martina s tváří Miroslava Donutila vyvrcholí úplně novým a tím největším případem jeho kariéry v celovečerním filmu v kinech. Svérázný doktor Martin bude řešit
dosud nepoznané záhady osobního života i jednu detektivní otázku. Musí totiž zvládnout postarat se jeden den sám
o své malé dítě, vyžehlit svá tradiční nedorozumění s partnerkou Lídou a současně s tím vším musí přijít na kloub záhadě, jejíž stopy vedou hluboko do minulosti až do doby první republiky.

ČR / 90 minut / přístupný / 120 Kč

20.12. čtvrtek v 17.30 h, 21.12. pátek v 17.30 h, 22.12. sobota v 15 h, 23.12. neděle v 15 h

ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU

Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí ze stromu, rozhodne se, že je čas, aby někomu prozradil tajemství
kouzelného lektvaru, který dodává sílu a díky kterému odolává jeho vesnice útokům Římanů. Nakonec se vydává
společně se dvěma hrdiny této vesnice – Asterixem a Obelixem na cestu najít mladého druida, kterému by Panoramix
mohl prozradit tajemství kouzelného lektvaru. Francie / 105 minut / český dabing / přístupný / 120 Kč

20.12. čtvrtek ve 20 h (2D / titulky / 120 Kč), 21.12. pátek ve 20 h (2D / dabing / 120 Kč)

SMRTELNÉ STROJE

Světu docházejí zdroje, města se proměnila v pohyblivé predátorské stroje a jedna dívka se touží pomstít muži, který
ji připravil o matku. Bohužel, patří mezi ty vůbec nejmocnější muže planety. Smrtelné stroje jsou dobrodružné fantasy
od tvůrců Pána prstenů a Hobita.
USA / 128 minut / do 12 let nevhodný

22.12. sobota v 17.30 h, 23.12. neděle v 17.30 h

VÁNOCE A SPOL.

Francouzská rodinná komedie o tom, co se stane, když těsně před Štědrým dnem přijde Santa naráz o skřítky připravující dárky? Všichni totiž najednou záhadně onemocní. Je to naprostá katastrofa, kterou musí Santa zachránit
neplánovaným výletem pro léky až na Zemi, kde na něj číhají nečekané překážky, hlavně v podobě nic nechápajících
lidí.
Francie / 99 minut / český dabing / přístupný / 120 Kč

22.12. sobota v 17.30 h, 23.12. neděle v 17.30 h 20h

20h

VE SPÁRECH ĎÁBLA

Otřesný obřad vymítání ďábla se vymkne kontrole a vyžádá si život mladé ženy. O několik měsíců později má Megan
Reedová (Shay Mitchellová) službu v noci v pitevně, kam přivezou znetvořené mrtvé tělo. Megan, která je uvězněna
sama v podzemních chodbách, začne mít strašlivé vidiny a zmocní se jí podezření, že tělo je posedlé nemilosrdnou
démonickou sílou.
USA / 86 minut / do 15 let nepřístupný / 110 Kč

24.12. pondělí a 25.12. úterý NEHRAJEME
26.12. středa v 17.30 h, 27.12. čtvrtek v 17.30 h

ČERTÍ BRKO

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo
sedláků, možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko.

ČR, SR / 99 minut / přístupný / 120 Kč / děti 100 Kč
26.12. středa ve 20 h (2D / dabing), 27.12. čtvrtek ve 20 h (2D / dabing), 28.12. pátek ve 20 h
(2D / titulky)

MARY POPPINS SE VRACÍ

Film se odehrává kolem roku 1930, v období ekonomické krize v Londýně a předlohou mu bylo dalších sedm knih od
P. L. Traversové. Ve filmu jsou děti známé z původního filmu, Michal a Jana, už dospělé. V Třešňové ulici žije Michal
se svými třemi dětmi a vychovatelkou Ellen. Poté, co Michal prodělá osobní ztrátu, objeví se v rodině Banksových
opět tajemná chůva Mary Poppins. Za pomoci veselého lampáře Jacka a svých jedinečných kouzelných schopností pomůže rodině znovu nalézt ztracenou radost a štěstí. Mary Poppins rovněž seznámí děti s celou řadou barvitých
a svérázných postav, včetně své výstřední sestřenice Topsy.
USA / přístupný / 130 Kč / děti 110 Kč

28.12. pátek v 17.30 h (2D / dabing / 130 Kč), 29.12. sobota v 17.30 h (2D / dabing / 130 Kč)
a ve 20 h (2D / dabing / 130 Kč) 30.12. neděle v 17.30 h (3D / dabing / 150 Kč)
a ve 20 h (2D / titulky / 130 Kč)

BUMBLEBEE

Charlie je obyčejná osmnáctiletá holka, která právě k narozeninám dostala své první auto. Jenže ten žlutý „Brouk“
není obyčejná ojetina, ale Bumblebee, který se v téhle podobě ukrývá nejen před lidmi, ale i ostatními Transformers.

USA / 110 minut / přístupný
31.12. pondělí v 15 h

DĚTSKÝ SILVESTR 2018
15 h – Silvestrovská párty (divadlo Kejkle)
Pohádka – Kometa je popleta
Balónkový klaun
Malování na obličej
16.45 h – promítání filmu PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody.
Pro Pat a Mata není nic problém, ať již se jedná o boj s rojem včel, opravu elektrické sekačky, ucpaný odpad,
boj s krtkem nebo stavbu nové skalky. ČR / 75 minut

18.10 h – OHŇOSTROJ ZE STŘECHY KINA
Cena vstupenky 100 Kč v předprodeji a děti do 6 let zdarma.

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

