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1.5. středa v 17.30 h a 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

2.5. čtvrtek ve 20 h, 3.5. pátek ve 20 h, 4.5. sobota ve 20 h, 5.5. neděle ve 20 h

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 / 182 minut / do 12 let nevhodný / český dabing / 130 Kč

4.5. sobota v 17.30 h, 5.5. neděle v 15 h a v 17.30 h

MIA A BÍLÝ LEV

Rodinné dobrodružství o dívce a jejím přátelství s bílým lvem. Jedenáctiletá Mia dostane malého bílého lva a stanou
se z nich nerozluční kamarádi. Když ale trochu povyrostou a přestanou být mláďata, musí spolu utéct do africké divočiny, aby vzácné zvíře zachránili před lovci trofejí.
Francie, Německo, Jihoafrická republika / 98 minut / přístupný / český dabing / 120 Kč

6.5. pondělí ve 20 h, 7.5. úterý ve 20 h

LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA

Celým generacím nahání hrůzu pouhá zmínka o jejím jménu. Když ještě žila, utopila v záchvatu zuřivého vzteku své
děti, a když po svém hrůzném činu ronila slzy bolesti, sama se vrhla do zpěněných říčních vod. Nyní jsou její smrtící
slzy věčné a těm, kdo v noci zaslechnou její posmrtný nářek volání, není pomoci. La Llorona se plíží ve stínech a loví
děti v zoufalé snaze nahradit ty své. Během staletí její touha a nenasytnost roste...
USA / 93 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

8.5. středa v 17.30 h a ve 20 h, 9.5. čtvrtek 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 / 120 Kč

10.5. pátek ve 20 h, 11.5. sobota ve 20 h, 12.5. neděle ve 20 h

THE BEACH BUM

Tak trochu jako kdyby se Big Lebowski bratrů Coenů posunul směrem ke Strachu a hnusu v Las Vegas Terryho
Gilliama. Hlavní hrdina vypadá jako plážový povaleč, chová se jako plážový povaleč a ze všeho nejvíc to prostě a
jednoduše je plážový povaleč, obejda a vagabund. Věčně je pod vlivem čehokoliv omamného, co je zrovna po ruce,
a žije ve velkém stylu mimo jakákoliv popsatelná kritéria, životem projíždí podle pravidel vytvořených jen sobě na míru.
Matthew McConaughey v hlavní roli komedie režiséra Harmony Korina.
USA, Francie, Velká Británie, Švýcarsko / 95 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

11.5. sobota v 17.30 h, 12.5. neděle v 15 h

UGLYDOLLS

V neobvyklém městečku Uglyville je vše zvláštní vítáno, podivné je zajímavé a krása je víc než to, co je vidět. Moxy
sice miluje svůj jasně určený život ve městečku, kde je vše předem dáno, ale přece jen její zvědavost jí nedá nepřemýšlet o tom, jestli není něco – cokoliv – na druhé straně hor. Moxy sebere partu svých nejlepších přátel a vydají se
hledat, co je na druhé straně. Objeví jiný svět – Perfection – město, ve kterém jsou podle protokolu cvičeny dokonalé
hračky, dokud nejsou vyškoleny a vyslány do “skutečného světa”, aby našly své milující dítě.
USA / přístupný / český dabing / 120 Kč

12.5. neděle v 17.30 h

Představení pro ženy k Svátku matek

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 / přestavení je určeno pro matky a ženy – vstup zdarma

13.5. pondělí ve 20 h FK

NIKDY NEODVRACEJ ZRAK

Kurt se poprvé s moderním uměním seznámil jako dítě na výstavě „zvrhlého umění“ pořádané nacisty. Po válce pak
prokáže svůj talent a studuje výtvarnou akademii ve východoněmeckých Drážďanech. Zde potkává Ellie a je přesvědčen, že našel lásku svého života. Její otec, prominentní lékař Carl Seeband, s jejich vztahem však zásadně
nesouhlasí a snaží se jej jakýmikoliv prostředky zničit. To, co nikdo z nich zatím netuší, je skutečnost, že jejich životy
jsou již dávno propojeny hrozným zločinem, do kterého byl Seeband za války zapleten.
Německo, Itálie / 188 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč / FK 60 Kč

14.5. úterý ve 20 h, 15.5. středa ve 20 h, 16.5. čtvrtek ve 20 h

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED

Když se Raphael a Olivia ve svých osmnácti setkali, byla to láska na první pohled. On je spisovatel a ona klavíristka.
A jak to vypadá o deset let později? Již jsou manželi, ale vášně a vzájemné podpory je mezi nimi již méně. Zatímco
Raphael píše úspěšné bestsellery, Olivia oželela vlastní sólovou hudební kariéru a přestává si být jistá, zda ji Raphael ještě vlastně vůbec miluje. Následujícího rána se Raphael probouzí sám a čeká jej pořádný šok. Propadne se totiž
do paralelního světa, ve kterém žije úplně jiný život. Olivii v něm nikdy nepotkal, ta je nyní slavnou klavíristkou a on
Francie / 117 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč
určitě není slavným a všemi uznávaným spisovatelem.

17.5. pátek NEHRAJEME

18.5. sobota v 17.30 h (2D / 120 Kč), 19.5. neděle v 15 h (2D / 120 Kč) a v 17.30 h (3D / 140 Kč)

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU

Historicky první hraný film o Pokémonech. Fanoušci z celého světa si nyní mohou na stříbrném plátně užít dobrodružství s Pokémonem Pikachu tak, jako ještě nikdy dřív. Pikachu se představí v roli detektiva Pikachu, Pokémona, kterému není rovno. Ve filmu se kromě něj objeví celá plejáda oblíbených postaviček Pokémonů, každá se svými unikátními schopnostmi a povahou.
USA, Japonsko / 101 minut / přístupný / český dabing

18.5. sobota ve 20 h, 19.5. neděle ve 20 h, 20.5. pondělí ve 20 h

JOHN WICK 3

Ve třetí části této adrenalinové akční série má super zabiják John Wick (Keanu Reeves) v patách celou armádu lovců
odměn usilujících o získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu. Poté, co porušil pravidla a zabil člena tajného
mezinárodního spolku nájemných vrahů High Table se z Johna Wicka stává excommunicado – psanec, který je terčem
USA / do 15 let nepřístupný / 130 Kč
zabijáků po celém světě. Připravte se na válku!

20.5. pondělí v 17.30 h

Představení pro seniory

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 / 120 Kč / senioři 60 Kč

21.5. úterý ve 20 h, 22.5. středa ve 20 h, 23.5. čtvrtek ve 20 h

DADDY COOL

Adriena jeho přítelkyně vykopne, protože se vůbec nechová jako zralý muž, ale mnohem spíš jakoby mu bylo čtrnáct.
Adrien ale zachová chladnou hlavu a vymyslí senzační plán, jak ukázat, že je dospělý a zodpovědný stejně jako
ostatní dospělí a zodpovědní. Daddy Cool, slavný hit Boney M, dal název bláznivé komedii o čtyřicátníkovi, který si
USA / 97 minut / přístupný / český dabing / 120 Kč
doma založí jesle. A vede je hodně po svém.

24.5. pátek NEHRAJEME
25.5. sobota ve 20 h, 26.5. neděle ve 20 h, 27.5. pondělí ve 20 h

SYN TEMNOTY

Co kdyby nadané dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, ale místo aby se pro lidstvo stalo hrdinou, začalo by se
projevovat velmi zlověstně? V Synovi temnoty přináší vizionářský tvůrce Strážců galaxie a The Belko Experiment
USA / do 15 let nepřístupný / 120 Kč
děsivý zvrat a nový radikální žánr: superhrdinský horor.

26.5. neděle v 15 h (2D / 130 Kč / děti 110 Kč) a v 17.30 h (3D / 150 Kč / děti 130 Kč)

ALADIN

Ve snímku Aladin září Will Smith jako bombastický džin, Mena Massoud jako okouzlující zlodějíček Aladin a Noami
Scott jako krásná a cílevědomá princezna Jasmína. Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi
Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. Film
režíruje Guy Ritchie, který do pohádkového přístavního města Agrabahu vnese svižnou a strhující akci.
USA / přístupný / český dabing

28.5. úterý ve 20 h, 29.5. středa ve 20 h

BOLEST A SLÁVA

Bolest a sláva je nejnovějším počinem z pera kultovního španělského režiséra a scenáristy Pedra Almodóvara. Ten
do hlavních rolí obsadil své oblíbené a osvědčené herce – Antonia Banderase a Penelope Cruz. Salvator Mallo je
slavný filmový režisér. Za svou kariéru posbíral mnoho úspěchů. Nyní se jeho svět hroutí. Salvator cítí jen prázdnotu
Španělsko / do 12 let nevhodný / 120 Kč
a není schopen tvořit. Jestli chce dál žít, musí najít příčinu.

30.5. čtvrtek ve 20 h, 31.5. pátek ve 20 h, 1.6. sobota ve 20 h, 2.6. neděle ve 20 h

ROCKETMAN

Rocketman je hudební fantazie, která vypráví životní příběh jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti. Elton John vždycky zpíval jako bůh, oblékal se jako nikdo jiný, žil jako pravý rocker a navzdory tomu přežil, aby
vám o sobě mohl vyprávět.
USA, Velká Británie / 119 minut / do 12 let nevhodný / 130 Kč

1.6. sobota v 15 h, 2.6. neděle v 15 h

ALADIN

Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně
a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. Film režíruje Guy Ritchie, který do pohádkového přístavního města Agrabahu vnese svižnou a strhující akci.
USA / přístupný / český dabing / 130 Kč / děti 110 Kč

1.6. sobota v 17 h (2D / titulky / 130 Kč), 2.6. neděle v 17 h (2D / titulky / 130 Kč), 3.6. pondělí ve 20 h (3D / titulky / 150 Kč)

GODZILLA II KRÁL MONSTER

Nový film sleduje osudy kryptozoologické agentury Monarch, jejíž členové změří síly s armádou obrovských monster,
včetně impozantní Godzilly. Ta se střetne s gigantickou radioaktivní můrou Mothrou, kaiju Rodanem a také svým
největším nepřítelem, trojhlavým Kingem Ghidorahem. Když tyto předpotopní druhy, které byly doposud pokládány
za pouhé mýty, opět ožijí, začnou bojovat o nadvládu a samotná existence lidské rasy tak visí na vlásku.
USA / 132 minut / do 12 let nevhodný

4.6. úterý v 19 h

Slavnostní premiéra filmu

VYNÁLEZCE A PRŮMYSLNÍK ERICH ROUČKA

Příběh člověka, badatele, vynálezce, podnikatele, průmyslníka, zakladatele tradice elektrických měřících přístrojů
v Blansku, jehož výrobky z počátku 20. století proslavily toto město nejen v Evropě, ale i na dalších kontinentech.
Roučka se osobně setkal ve Spojených státech amerických s T. A. Edisonem. Tradice, kterou Ing. Roučka založil, pokračovala po druhé světové válce výrobou měřicí techniky v Metře Blansko a ovlivnila tak životy desetitisíců lidí na
Blanensku. V německém exilu se Roučka věnoval lékařství, zejména problematice rakoviny. Svým výzkumem chtěl
pomoci statisícům lidí k lepšímu zdraví, sám se dožil 98 let. Režie: Radek Popelka. ČR / 43 minut / vstup 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 kinematografie

