
 

Na financování digitalizace 
KINA Blansko se podílel
Státní fond kinematografie

st 1.7. l 20 h NA KREV
Cirk La Putyka – dva bratři, kteří naplňují sen několik generací  

– Rosťa a Vítek Novákovi v celovečerním dokumentu, který  
zachycuje klíčové období jejich existence, kdy získali Jatka 78  

a rozjeli ambiciozní novocirkusové projekty.

čt 2.7. l 20 h
pá 3.7. l 20 h 
so 4.7. l 20 h

3BOBULE
Ve vodě je spousta havěti… ve víně žádná! Třetí pokračování  

kultovní letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic. 
Na plátno se vracejí oblíbené postavy v podání Kryštofa Hádka, 

Terezy Voříškové, Lukáše Langmajera, Miroslava  
Táborského, Mariana Rodena a dalších.

Česko
103 minut
přístupný 

130 Kč

so 4.7. l 16 h LASSIE SE VRACÍ 
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 5.7. l 16 h FRČÍME
Oblíbená 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

ne 5.7. l 20 h TÉMĚŘ DOKONALÁ 
TAJEMSTVÍ 

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

Německo
111 minut 
přístupný

český dabing 

120 Kč

út 7.7. l 20 h SLUNOVRAT
Mysteriózní horor o partě kamarádů, která se vydá do  

odlehlé vesničky, kde se jednou za 90 let, na letní slunovrat,  
koná speciální slavnost, která se poněkud zvrhne.

USA
146 minut 

přístupný od 15 let
české titulky 

100 Kč

pá 10.7. l 21.30 h SAMOTÁŘI 
Obnovená premiéra po 20 letech
Kultovní komedie Davida Ondříčka a Petra Zelenky  

přichází v obnovené premiéře po 20 letech od svého vzniku  
do kin v digitálně restaurované verzi. V době svého vzniku  

se film stal originální generační výpovědí.

Česko
103 minut
přístupný  
od 15 let 

vstup zdarma

pá 17.7. l 21.30 h předfilm
ROSA COELI

Pojďte si zavzpomínat jak vypadalo Poduklí před 20 lety. Galerie města Blanska 
uvede krátký film rakouského filmaře Josefa Daberniga o návratu domů.  

Děj se odehrává v dnes již neexistujícím blanenském hotelu Dukla.
Rakousko | 2003 | 24 min | české titulky | vstup zdarma

STAŘÍCI
Dramatické road movie s Jiřím Schmitzerem a Ladislavem  

Mrkvičkou, kteří se vydají ve staré obytné dodávce vypátrat  
a zabít nepotrestaného komunistického prokurátora.

Česko
85 minut 

nevhodný  
do 12 let

vstup zdarma

pá 24.7. l 21.30 h POSLEDNÍ  
ARISTOKRATKA

Komediální hit roku 2019 podle stejnojmenného bestselleru  
Evžena Bočka natočený kromě jiného také v prostorách zámku 

Rájec nad Svitavou

Česko
110 minut 
přístupný 

vstup zdarma

pá 31.7. l 21.30 h VLASTNÍCI
Naprosto strhující konverzační komedie, která  

zaslouženě získala Českého lva za nejlepší scénář.

Česko
96 minut

přístupný od 12 let 

vstup zdarma

pá 7.8. l 21.30 h CHLAP NA  
STŘÍDAČKU

V české situační komedii se manželka Ivana Chýlková dohodne  
s milenkou svého manžela Jiřího Langmajera na tzv. na střídavé péči  

– týden tady, týden tam. 

Česko
109 minut

nevhodný do 12 let

vstup zdarma

pá 14.8. 
l 21.30 h

www.kinoblansko.cz

1.–15.
ČERVENCE

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Česko
73 minut
přístupný 

110 Kč

ZAKLETÉ PÍRKO
Zatím poslední pohádka Zdeňka Trošky vypráví příběh odvážné  

dívky, která se vydá do světa vysvobodit zakletého prince. 

Česko  
95 minut 

nevhodný do 12 let 

vstup zdarma

st 8.7. l 20 h DEŠTIVÝ DEN  
V NEW YORKU

New York je vzrušující, okouzlující, svůdný, romantický a to  
především za deště. Komedie Woodyho Allena vypráví příběh 
mladého páru, jejichž společný víkend nepůjde podle plánu. 

USA
92 minut 

nevhodný do 12 let
české titulky

 
100 Kč

čt 9.7. l 20 h MEKY
Populární zpěvák Miro Žbirka v premiéře energického filmového 

portrétu, který ho představí z těsné blízkosti, zcela otevřeně  
a upřímně a v nečekaných souvislostech i s humorem. 

Česko,Slovensko
80 minut 
přístupný

 
120 Kč

pá 10.7. l 20 h
so 11.7. l 20 h 3BOBULE

Ve vodě je spousta havěti… ve víně žádná!  
Třetí pokračování kultovní letní komedie z prostředí  

prosluněných moravských vinic. 

Česko
103 minut
přístupný 

130 Kč

so 11.7. l 16 h JUMANJI:  
DALŠÍ LEVEL

Nechejte se vtáhnout do dobrodružné počítačové hry,  
ale pozor! Přežít bude mnohem náročnější.

USA
123 minut 
přístupný

český dabing

100 Kč

ne 12.7. 
l 16 h HURÁ NA POHÁDKY 

Pásmo krátkých animovaných filmů pro nejmenší diváky,  
jejich bystré sourozence a zvědavé rodiče.

Česko
45 minut
přístupný

80 Kč

ne 12.7. 
út 14.7. 
l 20 h

NEŽ SKONČÍ LÉTO
Premiéra dramatu nejen pro teenagery vypráví s originálním  

humorem o šestnáctileté dívce, jejíž energie a touha  
objevovat převrátí celou rodinu vzhůru nohama.  

Divácký hit festivalu v Benátkách. 

Austrálie
120 minut 
nevhodný  
do 12 let

české titulky

100 Kč

st 15.7. l 20 h FANTASY ISLAND
Horor o magickém ostrovním resortu, kde šťastným hostům  

promění tajné sny ve skutečnost, ale ono se to zvrtne...

USA  
109 minut  

přístupný od 15 let
české titulky 

100 Kč

 Letní minikino  
na Poduklí 

Česko 
94 minut
přístupný

vstup zdarma

pá 21.8. 
l 21.30 h ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Ochlaďte se u zimní romantické komedie plné trapasů  
a životních zvratů. V hlavních rolích J. Prachař, T. Pauhofová,  

E. Vášáryová, Z. Norisová a J. Bartoška.

Česko,  
Slovensko 

90 minut 
přístupný od 12 let 

vstup zdarma

pá 28.8. l 21.30 h ROMÁN  
PRO POKROČILÉ

Populární komedie s Markem Vašutem v hlavní roli  
noblesního šarmantního světáka po rozvodu.

Do kina bez roušky, s občerstvením :)
Od 1. července nastane díky příznivé epidemiologické situaci dlouho očekávané zrušení plošné povin-
nosti nosit roušku či jinou ochranu úst a nosu ve všech venkovních i vnitřních prostorech. Opatření se 
nově budou přijímat jen na regionální úrovni. 

Další významnou změnou s počátkem července je také povolení provozu zařízení stravovacích služeb 
mezi 23.00 a 6.00 hodinou a možnost konzumace občerstvení v prostorách hlediště a sálu. I v tomto 
případě by se povolení pravděpodobně netýkalo lokálních ohnisek nákazy. 


