
 

Na financování digitalizace 
KINA Blansko se podílel
Státní fond kinematografie

čt 30.7. l 20 h PROXIMA 
Premiéra dramatu o astronautce Sarah, která se připravuje  

na roční pobyt na oběžné dráze a zároveň pečuje o svou  
milovanou sedmiletou dcerku Stellu. Coby perfekcionistka  
se snaží v práci podávat stoprocentní výkon, ale s blížícím  

se odloučením je to čím dál složitější. 

pá 31.7. l 17 h
so  1.8. l 17 h VELKÉ 

DOBRODRUŽSTVÍ 
MALÉ PANDY 

Premiéra animovaného filmu od scénáristy úspěšného Madagaskaru, 
ve kterém se parta zvířecích kamarádů v čele s velkým hnědým  

medvědem Brum-Brum snaží vrátit mládě pandy správným rodičům.

USA, Rusko
84 minut 
přístupný

český dabing 

120 Kč

pá 31.7. l 19 h minifest  
Foreplay & ONO

Přijďte si užít koncert mladých indie-rockových kapel  
na terase kavárny spojený s piknikem. Pokud počasí nebude  

akci venku přát, koncert se odehraje uvnitř kavárny.

Pořádá  
Kavárna Na Kině  

za podpory  
Kina Blansko

Vstup  
dobrovolný 

so 1.8. l 20 h V SÍTI 18+
V necenzurované verzi nejúspěšnějšího filmu roku  
(přes 410 000 diváků) diváci uvidí realitu včetně  
explicitních scén přesně tak, jak ji viděly dívky.

Česko
100 minut

přístupný od 18 let 

100 Kč

ne 2.8. 
l 14.30 h VZHŮRU ZA SNY

Nový dobrodružný animák o dvanáctileté holce,  
která objeví senzační tajemství světa, kde se tvoří sny  

a začne měnit sny své otravné nevlastní sestře.

Dánsko
81 minut 

přístupný
český dabing 

120 Kč

www.kinoblansko.cz

30. ČERVENCE
–12. SRPNA

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Francie
107 minut 
nevhodné 

do 12 let
české titulky 

100 Kč

ne 2.8. l 17 h SCOOB!
První celovečerní animované dobrodružství legendárního psa 
Scooby-Dooa! Film nás zavede na samotný začátek přátelství 

Scoobyho a Shaggyho a uvidíte, jak s mladými detektivy  
založili dnes již legendární sranda bandu Záhady s.r.o.

USA
93 minut 
přístupný

český dabing 

120 Kč

ne 2.8. 
l 20 h K2 VLASTNÍ CESTOU

Premiéra. Klára Kolouchová vloni jako první Češka a teprve 
dvacátá žena světa vystoupala na druhou nejvyšší horu světa – 
na nebezpečnou K2. Její výstup na představuje nejen nebývalý 
sportovní výkon a úspěch, ale ukazuje i příběh nezdolné vůle, 

touhy a úsilí dosáhnout vysněného cíle.

Česko
93 minut

nevhodné 
do 12 let 

120 Kč

po 3.8. l 18 h 3BOBULE
Třetí pokračování kultovní letní komedie z prostředí  

prosluněných moravských vinic.

Česko
103 minut
přístupný 

120 Kč

 
út 4.8. 
l 18 h 
st 5.8. 
l 20 h

DÉMON ZATRACENÍ 
Premiéra hardcore čarodějnického hororu,  

který se stal hitem amerických autokin v době koronaviru.  
Z lesa se mezi lidi vplížilo starobylé zlo, těžko ho poznáte,  
může žít v kůži někoho jiného a živí se výhradně dětmi.

USA
95 minut 

nevhodné  
do 12 let

české titulky 

120 Kč

čt 6.8. 
pá 7.8. 
l 20 h

AVA: BEZ SOUCITU 
Premiéra akcí nabitého thrilleru s hollywoodskou hvězdou  

Jessicou Chastain v hlavní roli elitní sexy nájemné vražedkyně, 
která dostává jen ty nejvybranější zabijácké úkoly.  
Jedna operace ale nedopadne dobře a tak se Ava  

dostane na mušku svých bývalých kolegů.

USA
96 minut 
přístupný  
od 15 let

české titulky 

120 Kč

pá 7.8. l 17 h
so 8.8. l 17 h 
ne 9.8. 
l 14.30 h

TROLLOVÉ: 
SVĚTOVÉ TURNÉ 
Premiéra animované nálože dobré nálady ze studia  

DreamWorks Animation vás přesvědčí o tom, že všechny trable 
světa se dají vyřešit tancem, zpěvem a vzájemným objímáním.

USA
91 minut 

přístupný
český dabing 

120 Kč

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 9.8. l 17 h SCOOB!
První celovečerní animované dobrodružství legendárního psa 
Scooby-Dooa! Film nás zavede na samotný začátek přátelství 

Scoobyho a Shaggyho a uvidíte, jak s mladými detektivy  
založili dnes již legendární sranda bandu Záhady s.r.o.

so 8.8. 
l 20 h KRYCÍ JMÉNO LEV

Premiéra nové „belmondovské“ akční komedie, kde je vše,  
co správná akce potřebuje – skvělí herci, absurdní zápletka,  

rychlé stroje, krásné ženy, únos i loupež. V hlavní roli nejznámější 
současný francouzský komik Dany Boon.

Francie
95 minut

nevhodné  
do 12 let 

české titulky 

120 Kč

USA
93 minut 
přístupný

český dabing 

120 Kč

ne 9.8. 
l 20 h 
po 10.8. 
l 18 h

VZPOMÍNKY NA ITÁLII
Premiéra romantické komedie s vůní Toskánska, ve které se Liam 

Neeson vrací spolu s dospělým synem do Itálie, aby tu prodali  
jejich starý rodinný dům. Čekají na ně překvapivě náročné opravy 

staré kamenné vily, spousta slunce, víno, opravdové spagetti  
a také jedna krásná a sympatická majitelka místní restaurace. 

Velká Británie, 
Itálie

94 minut
nevhodné 

do 12 let 
české titulky 

120 Kč

út 11.8. l 18 h HAVEL
Příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie z časů disentu,  
kdy ještě nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na bouřlivý 

osobní život v letech 1968 až 1989. V centru všeho je pak  
neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou. 

Česko
100 minut
nevhodné  

do 12 let  

130 Kč

st 12.8. l 20 h 3BOBULE
Třetí pokračování kultovní letní komedie z prostředí  

prosluněných moravských vinic.

Česko
103 minut
přístupný 

120 Kč

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA SRPNOVÉ PŘEDSTAVENÍ PRO SENIORY

Občerstvení zajištěno. 
Veřejné WC za knihovnou otevřeno 21.00–23.30 h

út 18.8. l 17 h 

představení 
pro seniory

MEKY
Populární zpěvák Miro Žbirka v novém energickém  

filmovém 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 
| senior 60 Kč

počet diváků < 100 = bez roušky 
počet diváků > 100 = povinná rouška

Od soboty 25. července dochází k zavedení povinnosti nosit roušku  
na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob.

Prosíme, vezměte si sebou roušku. Pokud na promítání bude předprodáno 
nebo na místě prodáno více jak 100 vstupenek, 

budete personálem informováni o povinnosti nasadit si roušku.
Aktuální informace na www.kinoblansko.cz nebo na Facebooku Kina Blansko.

Použijte dezinfekci rukou. Dodržujte rozestupy 2 metry. 


