
 

Na financování digitalizace 
KINA Blansko se podílel
Státní fond kinematografie

čt 16.7. l 20 h JAK BÝTI  
DOBROU ŽENOU 

Premiéra francouzské komedie v hlavní roli s Juliette Binoch  
vás zaujme vtipným, satirickým pohledem na věčný příběh  

o hledání rovnosti žen a mužů. 

pá 17.7. l 17 h
so 18.7. l 17 h 
ne 19.7. l 17 h

SCOOB!
Premiéra prvního celovečerního animovaného  

dobrodružství legendárního psa Scooby-Dooa míří  
do kin a slibuje skvělou podívanou! Film nás zavede na  

samotný začátek přátelství Scoobyho a Shaggyho.

USA
93 minut 
přístupný

český dabing 

120 Kč

pá 17.7. 
l 20 h TÉMĚŘ DOKONALÁ 

TAJEMSTVÍ 
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.

Německo
111 minut 
přístupný  
od 15 let 

český dabing 

110 Kč

so 18.7. l 20 h V SÍTI 18+
Do kin vstupuje nová verze nejúspěšnějšího filmu roku  

(přes 410 000 diváků). V necenzurované verzi diváci uvidí  
realitu včetně explicitních scén přesně tak, jak ji viděly dívky.

Česko
100 minut
přístupný  
od 18 let

100 Kč

ne 19.7. 
l 14.30 h V SÍTI: ZA ŠKOLOU

Speciální verze dokumentu o zneužívání dětí  
na internetu určená pro diváky už od 12 let.

Česko
63 minut

přístupný od 12 let
100 Kč

ne 19.7. l 20 h 3BOBULE
Třetí pokračování kultovní letní komedie  

z prostředí prosluněných moravských vinic.

Česko
103 minut
přístupný 

130 Kč

www.kinoblansko.cz

16.–29.
ČERVENCE

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Francie
108 minut
nevhodné  

do 12 let  
české titulky 

120 Kč

po 20.7. l 20 h NEVIDITELNÝ
Nečekejte běžný horor s děsivým monstrem, lekačkami  
a dávkami humoru na odlehčení. Tohle je hodně temný  

příběh, který vás nenechá ani na chvíli vydechnout.

USA
124 minut

přístupný od 15 let
české titulky

110 Kč

út 21.7. 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

st 22.7. l 20 h BOURÁK
Aktuální 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 

120 Kč

čt 23.7. 
l 20 h TÉMĚŘ DOKONALÁ 

TAJEMSTVÍ 
Úspěšná romantická komedie. 7 přátel – 7 telefonů – 1 nevinná hra. 

Německo
111 minut 

přístupný od 15 let 
český dabing 

110 Kč

pá 24.7.  
so 25.7. 
l 17 h
ne 26.7. 
l 14.30 h

VZHŮRU ZA SNY
Premiéra dobrodružného animáku o dvanáctileté holce Míně,  
která objeví senzační tajemství světa, kde se tvoří sny a začne 
měnit sny své otravné nevlastní sestře Jenny. Ale zahrávat si  

s lidskými sny může mít velké následky...  

Dánsko
81 minut 

přístupný
český dabing 

120 Kč

pá 24.7. l 20 h HAVEL
Premiéra příběhu jedné z nejvýraznějších osob naší historie  

Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl slavnou osobností. 
Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život v letech 1968 až 
1989, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, pronásle-
dování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor.

V centru všeho je neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou. 

Česko
100 minut
nevhodné 

do 12 let  

130 Kč

so 25.7. l 20 h 3BOBULE
Třetí pokračování kultovní letní komedie  

z prostředí prosluněných moravských vinic.

Česko
103 minut
přístupný 

130 Kč

pá 17.7. l 21.30 h ROSA COELI
Předfilm. 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 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

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.

ne 26.7. 
po 27.7. 
l 20 h

HAVEL
Premiéra příběhu jedné z nejvýraznějších osob naší historie  

Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl slavnou osobností. 
Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život v letech 1968 až 
1989, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, pronásle- 
dování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor.

V centru všeho je neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou. 

ne 26.7. l 17 h SCOOB!
Premiéra prvního celovečerního animovaného  

dobrodružství legendárního psa Scooby-Dooa míří  
do kin a slibuje skvělou podívanou! Film nás zavede na  

samotný začátek přátelství Scoobyho a Shaggyho.

USA
93 minut 
přístupný

český dabing 

120 Kč

Česko
100 minut
nevhodné 

do 12 let  

130 Kč

út 28.7. l 16 h

představení 
pro seniory

3BOBULE
Třetí pokračování kultovní letní komedie  

z prostředí prosluněných moravských vinic.

Česko
103 minut
přístupný 

130 Kč 
senior 70 Kč

út 28.7. l 20 h PSÍ LÁSKA
1200 kilometrů – 14 psů – 1 žena

Dokument o Janě, která se vydá na nejdelší závod psích spřežení  
v Evropě – Finnmarkslopet. Jediný cíl je pro ni cesta.

Česko
76 minut

přístupný 

100 Kč

st 29.7. 
l 20 h FRIDA – VIVA LA VIDA 

Pestrý dokument o významné osobnosti (nejen)  
mexického výtvarného umění, Fridě Kahlo.

Itálie
90 minut 
přístupný

české titulky 

100 Kč

Bez roušky a s občerstvením :)
Díky příznivé epidemiologické situaci skončila plošné povinnosti nosit roušku či jinou ochranu úst a nosu 
ve všech venkovních i vnitřních prostorech. Další významnou změnou s počátkem července je také po-
volení možnosti konzumace občerstvení v prostorách hlediště a sálu.


