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1.2. pátek v 17.30 h, 2.2. sobota v 17.30 h, 3.2. neděle v 15 h a v 17.30 h

PSÍ DOMOV

Dobrodružný rodinný film podle knižního bestselleru Psí poslání. Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té
doby se stali nejlepšími přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od svého pána. Láska k páníčkovi
je však silnější než nepřízeň osudu a Bella se rozhodne vrátit se domů. Cestou ji čeká mnoho dobrodružství, noví přátelé, ale
i nebezpečí a nástrahy velkého neznámého světa…
USA / 92 minut / přístupný / český dabing / 130 Kč / děti 110 Kč

1.2. pátek ve 20 h, 2.2. sobota ve 20 h

TICHO PŘED BOUŘÍ

Baker svoje životní rány léčí v klidu a vedru rajského exotického ostrova kdesi v Karibiku. Ticho jeho života rozčísne jako
blesk bývalá žena Karen. Zničehonic se objeví a zoufale požaduje po Bakerovi, aby zabil jejího současného násilnického
manžela. Ve jménu jejich společného syna i ve jménu jednoho milionu dolarů jako odměny má vzít jejího manžela na rybářskou výpravu a uprostřed oceánu ho hodit žralokům. Baker nejprve odmítá, ale výčitky a strach o syna ho začnou ještě
více pronásledovat a začne o návrhu přemýšlet.
USA / 91 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

3.2. neděle ve 20 h, 4.2. pondělí ve 20 h, 5.2. úterý ve 20 h, 6.2. středa ve 20 h

ŽENY V BĚHU

Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér
Vojta připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít.
ČR / 93 minut / přístupný / 130 Kč

7.2. čtvrtek ve 20 h, 8.2. pátek ve 20 h

ÚNIKOVÁ HRA

Psychologický thriller Úniková hra vypráví příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit se únikové hry. Velmi brzy ale zjistí, že
ze hry cesta ven neexistuje… a začíná boj o přežití.
USA / 100 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

9.2. sobota v ve 20 h, 10.2. neděle ve 20 h, 11.2. 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.
USA, Velká Británie / 134 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

9.2. sobota v 17.30 h (2D / 120 Kč), 10.2. neděle v 15 h (2D / 120 Kč)
a v 17.30 h (3D / 140 Kč), 11.2. pondělí v 17.30 h (2D / 120 Kč)

LEGO® příběh 2

Hrdinové z Bricksburgu, se pouštějí do boje za záchranu svého milovaného města. Uplynulo již pět let od chvíle, kdy
všechno bylo boží a obyvatelé města musí čelit nové obrovské hrozbě: nájezdníkům LEGO DUPLO® z vesmíru, kteří ničí
vše rychleji, než obyvatelé města stíhají obnovovat. Boj za vítězství a obnovení harmonie ve světě LEGO zavede Emmeta,
Hustěnku, Batmana a jejich přátele do vzdálených neprobádaných světů, včetně podivné galaxie, ve které je všechno jako
v muzikálu.
USA / 107 minut / přístupný / český dabing

12.2. úterý v 17.30 h, 13.2. středa v 17.30 h

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 / 125 minut / přístupný / český dabing / 100 Kč

12.2. úterý ve 20 h, 13.2. středa ve 20 h

NA STŘEŠE

Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého
na střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa? Na střeše
je druhým celovečerním filmem v režii Jiřího Mádla, který úspěšně střídá ve své kariéře posty před i za kamerou.
ČR / 97 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

14.2. čtvrtek v 17.30 h (2D / titulky / 130 Kč), 15.2. pátek v 17.30 h (2D / dabing / 130 Kč),
16.2. sobota v 17.30 h (2D / dabing / 130 Kč), 17.2. neděle v 15 h (2D / dabing / 130 Kč)
a v 17.30 h (3D / dabing / 150 Kč)

ALITA: BOJOVÝ ANDĚL

Alita je normální holka s robotickým tělem, předurčená k velkým věcem. Jen o tom zatím neví. James Cameron a Robert
Rodriguez, dvě výjimečná jména světové kinematografie, vás zvou na neobyčejný příběh o pádu anděla a zrození bojovnice.
USA, Kanada, Argentina / 120 minut / do 12 let nevhodný

14.2. čtvrtek ve 20 h, 15.2. pátek ve 20 h, 16.2. sobota ve 20 h

MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ

Dvě výjimečné ženy ve sporu o jeden trůn. Taková kombinace nikdy nemůže dopadnout dobře. Na tři Oscary
nominovaná Saoirse Ronan v titulní roli ve snímku Marie, královna skotská, ukazuje, kudy vede cesta na popraviště.
Velká Británie, USA / 124 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

17.2. neděle ve 20 h, 18.2. 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.
USA, Velká Británie / 134 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

18.2. pondělí v 17.30 h Představení pro seniory

CENA ZA ŠTĚSTÍ

Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho hledat a co mu obětovat? Film
režisérky Olgy Dabrowské ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se jí znovu najít. Hrají:
Ivana Chýlková, Vanda Hybnerová, Tomáš Hanák, Pavel Řezníček, Jaroslav Plesl, Klára Pollertová-Trojanová, Josef Trojan.
ČR / 95 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč / senioři 60 Kč

19.2. úterý ve 20 h, 20.2. středa ve 20 h, 21.2. čtvrtek ve 20 h

LÉTO S GENTLEMANEM

Anna (Alena Antalová) tráví se svým manželem (Igor Bareš) každé léto v chatové oblasti pár desítek kilometrů za Prahou. Jsou
svoji už snad celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stereotypu. Jednoho dne se ve
vesnici objeví muž jménem Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantní, šarmantní gentleman, který je, jak všichni předpokládají, novým
majitelem místního zámku. Zámek je sice spíš polorozpadlá ruina, ale zámecký pán s ním má velké plány. Mezi Arturem
a Annou přeskočí jiskra. Anna zažívá pocity již dlouho nepoznané.
ČR / 98 minut / přístupný / 130 Kč

22.2. pátek ve 20 h, 23.2. sobota ve 20 h, 24.2. neděle ve 20 h

NEDOTKNUTELNÍ

Nedotknutelní patří mezi příběhy, které mají takovou sílu, že si je lidé připomínají a vyprávějí stále znovu. V hollywoodském
remaku jednoho z komerčně nejúspěšnějších filmů Francie se jako muž, který má vše ale který ztratil možnost se hýbat,
představí Bryan Cranston proslavený seriálem Perníkový táta (Breaking Bad) a nominovaný na Oscara za film Trumbo. Jeho
pravou ruku a spojku se světem hraje Nicole Kidman. Roli odzbrojujícího muže, který má hned na jazyku to, co na srdci,
hraje Kevin Hart.

USA / 125 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

23.2. sobota v 17.30 h (2D / 130 Kč / děti 110 Kč), 24.2. neděle v 15 h (2D / 130 Kč / děti 110 Kč)
a v 17.30 h (3D / 150 Kč / děti 130 Kč)

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné dobrodružné animované série Jak vycvičit draka.
Společně budou hledat Skrytý svět, jedinou naději na záchranu lidskodračího společenství.
USA / 104 minut / přístupný / český dabing

25.2. pondělí ve 20 h FK

SLOŽKA 64

Podivné lékařské experimenty, zneužívání a převýchova „necudných“ dívek. Do rukou detektiva Carla Mørcka a jeho asistenta Assada z kriminálního Oddělení Q se dostává další nevyřešený případ. Jak souvisí děsivé, půl století staré tajemství
opuštěného ostrova Sprogø se třemi mumifikovanými těly nalezenými za falešnou stěnou jednoho kodaňského bytu? A komu
patřila čtvrtá, prázdná židle u prostřeného stolu? Mrazivý detektivní příběh založený na skutečné kapitole dánských dějin je
čtvrtým severským thrillerem natočeným podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena.
Dánsko / 119 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč / FK 100 Kč

26.2. úterý ve 20 h, 27.2. středa ve 20 h

ŽENY V BĚHU

Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů
jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta připravil
skvělý kondiční plán. Stačí jen začít.
ČR / 93 minut / přístupný / 130 Kč

28.2. čtvrtek ve 20 h, 1.3. pátek ve 20 h, 2.3. sobota v 17.30 h, 3.3. neděle v 17.30 h

ÚHOŘI MAJÍ NABITO

Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde přestat. Úhoři mají nabito je černá komedie o partě
chlapů, pro které se hra na URNU (Útvar rychlého nasazení) stala únikem z jejich nudných životů. Zasahují u domnělých
zločinců, evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic netušící okolí. Všechno jde hladce až do okamžiku, kdy se octnou
v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. V hlavních rolích černé komedie režiséra Vladimíra Michálka hrají: Oldřich Kaiser,
Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jiří Vyorálek, Patrik Holubář, Anna Kameníková, Matěj Ruppert, Martin Sitta a Jiří Lábus.
ČR / 101 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

2.3. sobota ve 20 h, 3.3. neděle ve 20 h

COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ

Skandální příběh nekonvenční a talentované ženy, jejíž život byl stejně pikantní, jako romány, kterými okouzlila pařížskou
společnost v první polovině 20. století. Životopisné drama Colette: Příběh vášně režíroval uznávaný britský režisér Wash
Westmoreland. Hlavní role ztvárnili na Oscara dvakrát nominovaná Keira Knightely a na Zlatý Globus dvakrát nominovaný
Dominic West.
Velká Británie, USA, Maďarsko / 111 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

3.3. neděle v 15 h

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné dobrodružné animované série Jak vycvičit draka.
Společně budou hledat Skrytý svět, jedinou naději na záchranu lidskodračího společenství.
USA / 104 minut / přístupný / český dabing / 130 Kč / děti 110 Kč

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 kinematografie

