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1.4. pondělí v 17.30 h (dabing) a ve 20 h (dabing), 2.4. úterý ve 20 h (titulky)

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.
ČR / 104 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

3.4. středa ve 20 h FK

ZELENÁ KNIHA

Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk“ Vallelonga (Viggo Mortensen) má mezi newyorskými Italy
pověst chlápka, který dokáže vyřešit každou šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley (držitel Oscara®
Mahershala Ali) si ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda na turné po divokých státech amerického Jihu 60. let.
Vtipná i dojemná jízda inspirovaná skutečným přátelstvím. Originální komedie Zelená kniha získala tři Oscary včetně
sošky pro Nejlepší film. Režisér Peter Farrelly se inspiroval příběhem skutečného přátelství a natočil jeden z nejdojemnějších i nejvtipnějších filmů roku 2018.
USA / 130 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč / FK 100 Kč

4.4. čtvrtek ve 20 h, 5.5. pátek ve 20 h, 6.4. sobota ve 20 h, 7.4. neděle ve 20 h

TERORISTKA

Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si
nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže ani starostka
(Tatiana Vilhelmová), sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku rozumně zapudíme.
ČR / 96 minut / do 12 let nevhodný / 130 Kč

5.4. pátek v 17.30 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
ČR / 93 minut / přístupný / 120 Kč
měsíce a trenér Vojta připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít.

6. 4. sobota v 15 h a v 17.30 h, 7.4. neděle v 15 h a v 17.30 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 / 120 Kč / děti 100 Kč

8.4. pondělí v 17.30 h

Představení pro seniory

LÉTO S GENTLEMANEM

Anna tráví se svým manželem 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. 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 / 120 Kč / senioři 60 Kč

8.4. pondělí ve 20 h, 9.4. úterý ve 20 h

MY

Spokojená rodinka na letním bytě, jejíž prázdninovou pohodu naruší čtveřice vetřelců. Tradiční hororový koncept?
Ani omylem. V podání oscarového scenáristy a režiséra Jordana Peelea jde o naprostý originál, který diváky smete
USA / 119 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč
stejně jako jeho předchozí horor Uteč.

10.4. středa ve 20 h, 11.4. čtvrtek ve 20 h

ZRANĚNÁ SRDCE

Jedna žena a dva muži ve válkou zničeném městě. Keira Knightley v roli spořádané manželky britského důstojníka
přijíždí do vybombardovaného Hamburku, kde se střetává nejen s následky válečných hrůz, ale i s pohledným německým vdovcem.
USA, Velká Británie, Německo / 109 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč

12.4. pátek v 17.30 h a ve 20 h, 13.4. sobota ve 20 h

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY

Velká cesta kolem světa končí! Film Trabantem tam a zase zpátky definitivně dokazuje, že není třeba drahých terénních vozů, aby člověk projel celý svět a zažil jeden z nejdojemnějších návratů.
ČR / 105 minut / do 12 let nevhodný / 100 Kč

13.4. sobota v 15 h a v 17.30 h, 14.4. neděle v 17.30 h

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší. S Pinďou zažijeme povedený horolezecký výlet na Ďáblův palec, s Myšpulínem napínavé pátrání po ukrutném
Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou cestu do vesmíru a s Fifinkou vánoční návštěvu u malých čertíků. Čí příběh bude
ČR / 72 minut / přístupný / 130 Kč / děti 110 Kč
nejkrásnější?

14.4. neděle v 15 h

ŠTÍSKO A POUPĚNKA – JEDEM NA VÝLET

Předprodej: www.ticketportal.cz

Nové písničkové představení.

14.4. neděle ve 20 h (2D / 130 Kč), 15.4. pondělí v pozor již v 17 h (3D / 150 Kč) a ve 20 h
(2D / 130 Kč)

SHAZAM!

V každém z nás dříme superhrdina a k jeho probuzení stačí jen trocha magie. V případě Billyho Batsona (Angel)
stačí zvolat jediné slovo – SHAZAM! – a tento velkoměstem protřelý čtrnáctiletý chlapec v pěstounské péči se zásluhou
starého kouzelníka změní v dospělého superhrdinu Shazama (Levi). USA / 132 minut / přístupný / český dabing

16.4. úterý ve 20 h, 17.4. středa ve 20 h, 18.4. čtvrtek ve 20 h

ŘBITOV ZVIŘÁTEK

Když si hrajete se smrtí, můžete se spálit. Někdy je prostě lepší, když mrtví zůstanou mrtvými. Řbitov zviřátek je
adaptací stejnojmenného slavného hororu Stephena Kinga. Ten o této knize prohlásil, že ji považuje za svůj nejděsivější román. Pro fanoušky hororů neexistuje lepší doporučení. USA / 99 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

19.4. pátek v 15 h, 20.4. sobota v 15 h, 21.4. neděle v 15 h

MRŇOUSKOVÉ 2:
DALEKO OD DOMOVA

Dobrodružství malé berušky a jejich rodičů, kteří se vydávají na dobrodružnou cestu, aby zachránili své dítě, které
uvízne v kartonové krabici a je posláno do Karibiku.
Francie / 90 minut / přístupný / 120 Kč

19.4. pátek v 17.30 h (dabing) a ve 20 h (titulky), 20.4. sobota ve 20 h (titulky),
21.4. neděle ve 20 h (dabing)

HELLBOY

Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s plnou parádou. Pod hlavičkou ÚPVO (Úřadu paranormálního
výzkumu a obrany) se vydává do Londýna, kde se probrala ze záhrobí obávaná čarodějnice Nimue. Hellboy musí
„Královně krve“ zabránit, aby seslala na svět lidí smrtící morovou ránu. Ta však potřebuje nejprve nabrat síly poté, co
ji v dávných dobách zabil samotný král Artuš a její rozčtvrcené tělo ukryl napříč celou Anglií. Rohatý cynik má naštěstí k ruce svého nevlastního otce, profesora Trevora Bruttenholma, a kamarádku Alice, mimořádně nadané médium.
Spolu s nimi odhalí šokující pravdu o svém původu i poslání.
USA / 121 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

20.4. sobota v 17.30 h, 21.4. neděle v 17.30 h, 22.4. pondělí v 17.30 h

HLEDÁ SE YETTI
Pan Článek je legrační a roztomilou postavou v dobrodružném rodinném snímku od cenami ověnčeného studia
Laika. Sir Lionel Frost je chrabrý a energický dobrodruh, který se považuje za předního odborníka na mýty a příšery.
Ovšem nikdo jiný jeho objevům nevěří. Aby svůj názor obhájil, vydává se na americký severozápad objevit – Yettiho,
chybějící vývojový článek mezi opicí a člověkem. Pan Článek – lehce bláznivý, překvapivě bystrý a citlivý tvor, který
představuje posledního jedince svého druhu, čelí osamělosti a věří, že Sir Lionel je jediným mužem, který mu může
pomoci. Ti dva spolu s nezávislou a vynalézavou Adelinou Fortnightovou zažívají odvážné dobrodružství, které
směřuje k jedinému cíli – bájnému údolí Šangri-La.
USA / 95 minut / přístupný / český dabing / 120 Kč

22.4. pondělí ve 20 h, 23.4. úterý ve 20 h

ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO

Muž havaruje s letadlem uprostřed nedozírné ledové pustiny. Každý den dodržuje rutinní úkony a doufá, že se dočká
záchrany. Jednoho dne se objeví vrtulník, silná sněžná bouře však zapříčiní pilotovu smrt a muž pochopí, že má jen
dvě možnosti: zůstat v havarovaném vraku a připravovat se na jistou smrt, nebo se vydat na stovky dlouhou pouť
s nejistým koncem… „Arctic je jedním z těch výjimečných filmových zážitků, kvůli kterým kina stále ještě existují.
Je precizní, upřímný, čistý a nenajdete vněm žádné zbytečné vysvětlivky. Příběh boje o přežití vypráví tak prostě
a neuvěřitelně celistvě, že výsledek je dech beroucí. Způsob, jakým Mads Mikkelsen (Casino Royale, Hon) ztvárnil
skoro němou roli, je jednoduše mimořádný. Snímek si dozajista zaslouží ta nejvýznamnější ocenění (Oliver Jones –
Island / 90 minut / do 12 let nevhodný / 100 Kč
Observer).

24.4. středa v 19 h

Koncert k výročí školy ZUŠ Blansko
25.4. čtvrtek ve 20 h (2D / dabing / 130 Kč / děti 110 Kč), 26.4. pátek ve 20 h (2D / dabing /
130 Kč / děti 110 Kč), 27.4. sobota pozor již v 16 h (2D / dabing / 130 Kč / děti 110 Kč)
a ve 20 h (2D / dabing / 130 Kč / děti 110 Kč), 28.4. neděle pozor již v 16 h (3D / dabing /
150 Kč / děti 130 Kč) a ve 20 h (2D / titulky / 130 Kč / děti 110 Kč), 29.4. pondělí ve 20 h
(2D / titulky / 130 Kč / děti 110 Kč)

AVENGERS: ENDGAME
Marvel uvádí čtvrtý díl Avengers s názvem Avengers: Endgame. Ten naváže a završí to, co jsme mohli vidět v letošním díle Avengers: Infinity War. Čtvrtý díl stejně jako předchozí režírovali Anthony Russo a Joe Russo.
USA / 180 minut / do 12 let nevhodný

26.4. pátek v 17.30 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
ČR / 93 minut / přístupný / 120 Kč
měsíce a trenér Vojta připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít.

27.4. sobota v 10 h

MICHAL K SNÍDANi

Dětské představení Michala Nesvadby. Předprodej: Informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6

29.4. pondělí v 17.30 h, 30.4. úterý ve 20 h

AFTER: POLIBEK
Spořádaná studentka se zamiluje do toho nejhoršího kluka široko daleko, kluka s temnou minulostí i tajemstvím.
Zdravý rozum je proti, ale nemůže si pomoci, velení nad jejím životem přebírá srdce a touha. Nic podobného před
tím nepoznala a tak se vrhá do vztahu, který je opojný, silný a zatraceně nebezpečný.
USA / 106 minut / do 12 let nevhodný / 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

