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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

4.3. pondělí v 17.30 h a ve 20 h, 5.3. úterý 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

6.3. středa 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 / 100 Kč

7.3. čtvrtek ve 20 h (2D / titulky / 130 Kč / děti 110 Kč), 8.3. pátek ve 20 h (2D / dabing / 130 Kč
/ děti 110 Kč), 9.3. sobota ve 20 h (2D / dabing / 130 / děti 110 Kč) + 11.3. pondělí v 17.30 h
(3D / dabing / 150 Kč / děti 130 Kč) a ve 20 h (2D / dabing / 130 Kč / děti 110 Kč)

CAPTAIN MARVEL

Snímek Captain Marvel se odehrává v devadesátých letech dvacátého století a je tak zcela novým dobrodružstvím z dosud neviděného období filmového světa Marvel. Film sleduje příběh Carol Danversové, ze které stala jedna z nejmocnějších superhrdinek světa. Když
Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými rasami, Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci
konfliktu.
USA / 121 minut / do 12 let nevhodný

9.3. sobota v 17.30 h, 10.3. neděle v 15 h

PSÍ VELIČENSTVO

Rex je pravděpodobně to nejšťastnější štěně v celém království. Po příchodu do Buckinghamského paláce se stává miláčkem královny
a je hýčkán v přepychu. Jenže nic netrvá věčně. Je sice roztomilý a rozpustilý, ale jak roste, začíná být drzý a zlomyslný. Při návštěvě
amerického prezidenta udělá Rex královskému dvoru velkou ostudu. Ze dne na den se stává toulavým psem bez domova. V ulicích
Londýna na něj na každém rohu číhá nebezpečí. Jeho jediným přáním je vrátit se domů…
Belgie / 92 minut / přístupný / český dabing / 120 Kč

10.3. neděle v 17.30 h

Projekce filmu Hanin kufřík a diskuze s Danielem Hermanem

HANIN KUFŘÍK

Projekce filmu Hanin kufřík – příběh dívky, která se nevrátila
Na samém počátku tohoto neobyčejného příběhu byl zájem jedné japonské učitelky o holocaust. Vzdálená doba a vzdálené události
jí stály za to, aby se ze všech sil vynasnažila získat nejen co nejpodrobnější informace o osudu evropských Židů za druhé světové
války, ale také nějakou hmotnou památku, kterou by mohla vystavit v místním skromném muzeu holocaustu. A tak jednoho dne přišel
z Evropy ohmataný kufřík, na němž bylo jméno Hanna Brady. Pro paní učitelku a její žáky začalo období horečného pátrání po příběhu
tohoto kufříku. Postupně všichni odkrývali tajemství podivných slov, která na své pouti do historie potkávali: Terezín, Osvětim, plynové
komory ... Odměnou jim bylo setkání s Haniným bratrem Jiřím, který hrůzy války přežil a před pár týdny 12. 1. 2019 umřel v Americe.

Diskuze s Danielem Hermanem
Je synovec zesnulého Jiřího Bradyho (* 28. dubna 1963 České Budějovice) je český politik a laicizovaný katolický kněz. Od ledna 2014
do prosince 2017 ministr kultury České republiky v Sobotkově vládě, od roku 2017 místopředseda KDU-ČSL a v letech 2013 až 2017
poslanec Poslanecké sněmovny PČR. V letech 2010 až 2013 byl ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů a ještě předtím mluvčím České biskupské konference. Pan Herman bude mluvit o identitě, hodnotách, o „ne“vyznamenání svého strýce, politice, atd..
Máte jedinečnou možnost mu položit otázku.… Výtěžek z této události bude použit spolkem Metaculture, z.s. na vzdělávání dětí a pedagogů na Blanensku. Děkujeme za sdílení a za pozvání Vašich přátel.
Vstupné 200 Kč

11.3. pondělí v 17.30 h (3D / dabing / 150 Kč / děti 130 Kč) a ve 20 h (2D / dabing / 130 Kč /
děti 110 Kč)

CAPTAIN MARVEL

Snímek Captain Marvel se odehrává v devadesátých letech dvacátého století a je tak zcela novým dobrodružstvím z dosud neviděného období filmového světa Marvel. Film sleduje příběh Carol Danversové, ze které stala jedna z nejmocnějších superhrdinek světa. Když
Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými rasami, Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci
konfliktu.
USA / 121 minut / do 12 let nevhodný

12.3. úterý ve 20 h, 13.3. středa ve 20 h, 14.3. čtvrtek 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

15.3. pátek v 19 h

VLASTA REDL – recitál

Vlasta Redl. Samorostlý všeuměl, moravský zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista. Ve své tvorbě dokázal osobitě skloubit rock,
bigbít, folk a lidovou hudbu. Vstupenky na recitál jsou k dostání v předprodeji v Blansku v Okně dokořán na Komenského 19 a v Informační kanceláři Blanka. V Boskovicích pak v Městském informačním středisku. Výtěžek koncertu půjde na potřeby Mobilního hospice
sv. Martina Oblastní charity Blansko, který pomáhá lidem v posledním stádiu nemoci po celém okrese Blansko.
Vstupné 350 Kč

16.3. sobota v 17.30 h (2D / 130 Kč / děti 110 Kč), 17.3. neděle v 15 h (2D / 130 Kč / děti 110 Kč)
a v 17.30 h (3D / 150 Kč / děti 130 Kč)

KOUZELNÝ PARK

Velešikovná holka June postavila ten nejbáječnější zábavní park na světě. Ve své fantazii. Jenže co když takový ráj atrakcí skutečně existuje? Kouzelný park je animák plný adrenalinu, jenž otevírá brány dětem, které se nebojí snít. USA / 85 minut / přístupný / česká verze

16.3. sobota ve 20 h, 17.3. neděle ve 20 h, 18.3. pondělí v 17.30 h a ve 20 h

SKLENĚNÝ POKOJ

Film podle slavného románu britského spisovatele Simona Mawera. Mimořádný milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi
20. století i zrodem ikonického architektonického skvostu – brněnské vily Tugendhat. Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých
let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta.
Středobodem domu je „Skleněný pokoj“. Von Abt tuto jedinečnou stavbu navrhl pro bohatého podnikatele Viktora Landauera, jeho ženu
Liesel a jejich rodinu. Rodinný život, jaký si Liesel vysnila, prostoupený světlem a klidem průzračného prostoru, naplněný láskou
a umocněný vztahem s nerozlučnou přítelkyní Hanou, však netrvá dlouho. Viktor je Žid, a Evropu čím dál víc zahaluje stín nacismu.
V panice a zmatku, které provázejí německou invazi, Landauerovi za dramatických okolností prchají z Československa. Vila však zůstává a její příběh pokračuje.
ČR / 104 minut / do 12 let nevhodný / 130 Kč

19.3. úterý ve 20 h

MRAZIVÁ POMSTA

V strhujícím thrilleru plném černého humoru, hraje Lian Neeson Nelse Coxmana, muže od rodiny, jehož klidný život s manželkou (Laura
Dern) je obrácen vzhůru nohama, když jim za podivných okolností zemře syn. Nels začne pátrat po pravdě o smrti svého potomka na
vlastní pěst a jeho touha po spravedlnosti se rychle změní v krutou mstu. Drogový král přezdívaný Viking (Tom Bateman) postupně
záhadně přichází o své zabijáky a Nels se pomalu mění z příkladného občana v chladnokrevného mstitele, který nedovolí ničemu
a nikomu, aby mu stál v cestě.
Velká Británie / 118 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

20.3. středa ve 20 h, 21.3. čtvrtek 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

22.3. pátek ve 20 h, 23.3. sobota ve 20 h

PAŠERÁK

Eastwooda poznáváme v roli Earla Stonea, muže, který je ve svých osmdesáti letech zlomený, opuštěný a navíc čelí propadnutí majetku své firmy kvůli neplacení hypotéky. V této situaci je mu nabídnuta příležitost k výdělku – místo řidiče. Brnkačka. Jenže Earl neví,
že se právě upsal jako kurýr drogovému Mexickému kartelu. Počíná si dobře – popravdě tak dobře, že zboží, které přepravuje, roste
exponenciálně na objemu až vše dospěje do okamžiku, kdy Earl dostává celý kšeft na starosti. Earlovy potíže s nedostatkem peněz
jsou tytam, jeho minulost je mu však neúprosně v patách a kartel není jediný, kdo na Earla dohlíží. Tajemný pašerák také poblikává na
radaru snaživého agenta DEA Colina Batese (Bradley Cooper). Dávné hříchy na Earla doléhají a není jisté, podaří-li se mu všechny
urovnat dříve než bude dostihnut strážci zákona nebo vymahači Kartelu.
USA / 116 minut / do 15 let nepřístupný / 130 Kč

23.3. sobota v 17.30 h, 24.3. neděle v 15 h

PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM

Film Putování se sobíkem vypráví o prvním roku života divokého soba, křehkého a zranitelného, který se musí potýkat s nesčetnými výzvami a nebezpečenstvími. Jeho velké dobrodružství se odehrává ve Finsku, v nádherné laponské přírodě. Průvodcem na sobíkově cestě
bude Marek Eben, který namluvil český komentář.
Francie, Finsko, Norsko / 86 minut / přístupný / český dabing / 120 Kč

24.3. neděle v 17.30 h a ve 20 h, 25.3. pondělí ve 20 h, 26.3. úterý ve 20 h

LOVEní

Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo a někdy zase moc. Jak ale poznat toho pravého? Eliška má svatbu, čeká na svůj
velký dívčí moment, ale rajské veliké „ano“ nakonec nezazní. Ženich totiž v rozhodující chvíli vezme roha a přímo od oltáře uteče.
Romantické LOVEní plné lásky skončilo průšvihem. Zdrcená nevěsta má naštěstí kamarádku, která přesně ví, co dělat. Její recept je
jasný, Eliška potřebuje novou známost a především přísun sexu. Režie: Karel Janák (Snowboarďáci, Rafťáci).
ČR / 110 minut / do 12 let nevhodný / 130 Kč

25.3. pondělí v 17.30 h

Představení pro seniory

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 / senioři 60 Kč

27.3. středa ve 20 h FK

VŠICHNI TO VĚDÍ

Krásná Laura přijíždí do rodného Španělska na svatbu své sestry. Bujarou oslavu v kraji prosluněných vinic však naruší zmizení jednoho
z hostů. Brzy se ukáže, že pod povrchem dřímají staré křivdy a tajemství, která měla zůstat zapomenuta. Nejslavnější filmový pár
současnosti Penélope Cruz a Javier Bardem excelují v hlavních rolích dávných milenců, mezi kterými to nikdy nepřestalo jiskřit.
Psychologický thriller dvojnásobného držitele Oscara Asghara Farhadiho se stal zahajovacím filmem festivalu v Cannes. 		
Španělsko / 132 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč / FK 100 Kč

28.3. čtvrtek ve 20 h, 29.3. pátek ve 20 h

VŠECHNO NEJHORŠÍ 2

Může být něco horšího než opakovaně prožívaný narozeninový den, na jehož konci vás někdo zabije? Může! Třeba to, že tuhle noční
můru porazíte, pak nějaký čas spokojeně žijete a najednou bum, ona se vrátí. Hororoví lahůdkáři z Blumhouse natočili pokračování
hororového hitu.
USA / 100 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

30.3. sobota v 17.30 h (2D / 130 Kč / děti 110 Kč), 31.3. neděle v 15 h (2D / 130 Kč / děti 110 Kč)
a v 17.30 h (3D / 150 Kč / děti 130 Kč)

DUMBO

Majitel cirkusu Max Medici pověřuje bývalou hvězdu Holta Farriera a jeho děti Milly a Joe, aby se starali o novorozeného slona, jehož
nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný
návrat. Zároveň se o Dumba velmi zajímá podnikatel V.A. Vandevere, který angažuje „podivného tlustokožce“ pro svůj nejnovější zábavní
podnik Dreamland. Dumbo stoupá na vrchol slávy díky společným vystoupením s okouzlující a okázalou královnou vzduchu Colette
Marchantovou. Záhy však Holt Farrier zjišťuje, že pod nablýskaným povrchem zábavního podniku Dreamland, se skrývá nejedno temné
tajemství.
USA / přístupný / český dabing

30.3. sobota ve 20 h, 31.3. neděle ve 20 h

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?

Claude a Marie Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery a jejich manželé, David, Rachid, Chao a Charles, se rozhodli opustit Francii.
Každý z nich k tomu má dobrý důvod. Ale co rodiče? Ti udělají všechno pro to, aby jim mladí neodjeli někam na druhý konec světa.
Pokračování úspěšné francouzské komedie vás opět zaručeně rozesměje. Francie / do 12 let nevhodný / český dabing / 120 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

