
 

Na financování digitalizace 
KINA Blansko se podílel
Státní fond kinematografie

po 15.6. l 20 h

filmový klub

VYSOKÁ 
DÍVKA

Rok 1945, Leningrad. Obléhání města trvalo  
neuvěřitelných 900 dní. Válka zdevastovala celé  

město i její obyvatele. Mezi zoufalými obyvateli dochází  
k vraždám, rabování a kanibalismu. V tomto pekle hledají  

dvě mladé ženy cestu, jak znovu začít žít  
mezi ruinami zničeného města. 

út 16.6. l 20 h NA NOŽE
Napínavá detektivka v duchu nejlepší tradice  

Agathy Christie plná nádherně ohavných postav,  
okořeněná skvělým humorem a hvězdným obsazením  

v čele s Danielem Craigem.

USA
130 minut
přístupný  
od 12 let

české titulky

110 Kč

st 17.6. l 20 h MIZEROVÉ  
NAVŽDY

Detektivové z oddělení narkotik v Miami Will Smith  
a Martin Lawrence jsou zpátky a před nimi poslední  

společná jízda plná akce a specifického humoru. 

USA
117 minut
přístupný 
od 12 let

české titulky

100 Kč

čt 18.6. l 20 h
pá 19.6. l 20 h
so 20.6. l 20 h

BOURÁK
Nová komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem  

v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče  
do baráku i do života a rodina už ho má plný zuby.  

Ale i srdce.

Česko
110 minut
přístupný  
od 12 let

130 Kč

so 20.6. l 16 h
ne 21.6. l 16 h LASSIE 

SE VRACÍ 
Lassie, nejslavnější pes filmové historie, se vrací  

na plátna kin. A spolu s ní se vrací i úžasný příběh  
o nerozlučném přátelství chlapce a jeho dlouhosrsté kolie. 

Německo
100 minut
přístupný

český dabing

120 Kč

ne 21.6. l 20 h V SÍTI
Dokument o zneužívání dětí na internetu.  

3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů.  
Tři zletilé herečky předstírají na falešných profilech  

na sociálních sítích, že je jim 12 let.

Česko
100 minut
přístupný 
od 15 let

100 Kč

po 22.6. l 20 h
út 23.6. l 20 h TÉMĚŘ  

DOKONALÁ 
TAJEMSTVÍ 

Nová romantická komedie.  
7 přátel – 7 telefonů – 1 nevinná hra. 

Německo
111 minut
přístupný

český dabing

120 Kč

st 24.6. l 20 h U ZLATÉ  
RUKAVICE 

Nekompromisní portrét zvráceného psychopatického  
násilníka ovládaného nenávistí k ženám, sexuální nenasytností 
a sentimentalitou, ale také sociální studie o odvrácené straně 
tehdejšího ekonomického zázraku v Německu, kdy jednotlivci 

zmítáni válečným a poválečným chaosem trpěli  
naprostým nedostatkem sebedůvěry.

Německo
110 minut

přístupný od 15 let
české titulky

110 Kč

čt 25.6. l 20 h
pá 26.6. l 20 h
so 27.6. l 20 h
ne 28.6. l 20 h

3BOBULE
Premiéra volného pokračování  

letní komedie z prostředí prosluněných  
moravských vinic je zde.

Česko
103 minut
přístupný

130 Kč

so 27.6. l 16 h LASSIE  
SE VRACÍ 

Lassie, nejslavnější pes filmové historie, se vrací  
na plátna kin. A spolu s ní se vrací i úžasný příběh  

o nerozlučném přátelství chlapce a jeho dlouhosrsté kolie. 

Německo
100 minut
přístupný

český dabing

120 Kč

ne 28.6. l 16 h FRČÍME
Rodinná fantasy komedie z dílny studií Disney-Pixar.  

Dva elfští teenageři v současném světě vyvolají dávnými  
kouzly tatínka ze záhrobí a vydají se na dobrodružnou výpravu.

USA
112 minut
přístupný

český dabing

100 Kč
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Hybešova 6, tel. 516 412 437
VSTUPENKY MŮŽETE ZAKOUPIT ONLINE NA www.kinoblansko.cz. 
POKLADNA OTEVŘENA HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Rusko
130 minut
přístupný  
od 15 let

české titulky

110 Kč 
člen FK 100 Kč

Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech, kde po revoluci zavřeli 
všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky. V jednom z těch non-
stopů s automaty pro zoufalce pracuje i Kamila, osmnáctka, která už má života ve městě,  
kde chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina. Odevzdaná matka a otec, který 
kšeftuje s vraky aut a říká si BOURÁK. Zastydlý puberťák s otřískaným růžovým Cadillacem, 
který chodí trsat rock and roll s holkou, co vypadá jako ze starého amerického katalogu na 
podprsenky. 

Dvanáctiletý chlapec a jeho věrná psí kámoška Lassie jsou proti své vůli rozděleni a Lassie je 
převezena až na druhý konec země. Z nového domova ale uteče a vydává se na neuvěřitelně 
odvážnou, strastiplnou a někdy i zábavnou cestu zpátky.

Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje telefony 
položí na stůl a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet. Nevinná hra se nej-
dříve vyvíjí jako báječná legrace, pak ale začnou chodit zprávy, které se svými partnery či přáte-
li raději nesdílíte. Rozjede se série šílených situací a trapasů. 

Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Voříšková) se stali majiteli vinařství 
a rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokáží být občas úmorné, takže v manželství 
jim to právě teď moc neklape. Navíc nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní.  
Honza s Klárou mají problémů nad hlavu – vedle manželství řeší krádeže na vinicích. Klára 
bojuje s předsudky okolí, které nevěří, že žena může dělat kvalitní víno a překročit stín svého 
otce (Václav Postránecký). Ještěže ten ji provází jadrně vtipnými a moudrými radami coby na 
slovo vzatý vinařský i životní guru. Honza se po letech setkává s neodolatelným kumpánem 
Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nadšeně hrne na návštěvu, aby pomohl se sklizní, které sa-
mozřejmě vůbec nerozumí. Přitom se Honzovi zapomene zmínit, že zároveň prchá před dluhy, 
které stihl nasekat, a že svého pubertálního syna, který přijíždí s ním, tak trochu unesl. Jirkova 
přítomnost dokáže spolehlivě vnést do života všech okolo vítaný i nevítaný rozruch. S věřiteli  
a policíí v zádech, za pomoci starých známých sousedů Kozderky (Miroslav Táborský) a Fran-
tiška (Marian Roden) začíná série komických omylů a nedorozumění. Třetí pokračování kultov-
ní komedie 3Bobule napsali Matěj Podzimek a Tomáš Vávra. Pod režijní taktovkou Martina 
Koppa se na plátno vracejí oblíbené postavy v podání Kryštofa Hádka, Terezy Voříškové, Luká- 
še Langmajera, Miroslava Táborského, Mariana Rodena a dalších. 

Dvanáctiletý chlapec a jeho věrná psí kámoška Lassie jsou proti své vůli rozděleni a Lassie je 
převezena až na druhý konec země. Z nového domova ale uteče a vydává se na neuvěřitelně 
odvážnou, strastiplnou a někdy i zábavnou cestu zpátky.

Kapacita sálu je opět 345 diváků !
Zrušeny povinné rozestupy v hledišti.

Aktuální informace k povinnosti nosit v kinosále roušku  
a zákazu konzumovat tam občerstvení najdete na webu a Facebooku. 


