
24. ZÁŘÍ
–7. ŘÍJNA  www.kinoblansko.cz

čt 24.9. | 20 h 
pá 25.9. | 20 h BÁBOVKY

Premiéra romantického filmu natočeného podle knižního 
bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové, která je spolu- 
autorkou scénáře. Bábovky mapují současné partnerské  
i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každo-
denního života. V hlavních postavách příběhu se představí 
Barbora Poláková, Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Jiří Lang-
majer, Lenka Vlasáková, Marek Taclík, Táňa Pauhofová.

Česko
97 minut

nevhodné 
do 12 let  

130 Kč

so 26.9. | 17 h DĚDA POSTRACH 
RODINY

Nová rodinná komedie o velké a nelítostné válce vnuka s dě- 
dou, kterého hraje Robert de Niro. Vnuk se rozhodne vy- 
strnadit dědu z domu sérií naschválů, ale děda se nevzdá  
a začne srovnávat účty.

USA
94 minut

přístupný 
český dabing 

120 Kč

so 26.9. | 20 h KRAJINA VE STÍNU
Nové výpravné drama režiséra Bohdana Slámy ukazuje slo- 
žitost lidské historie na skutečném příběhu lidí z vesnice  
v pohraničí vláčené dějinami 30., 40. a 50. let minulého sto-
letí. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý z nich 
se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak.

Česko
135 minut

přístupný od 15 let

120 Kč

ne 27.9. | 15 h MÁŠA A MEDVĚD:
MÁŠINY PÍSNIČKY 

Nové okouzlující animované příběhy nerozlučné dvojice, 
která si získala srdce dětí i dospělých na celém světě.  
A tentokrát s pořádnou porcí písniček! Ve 13 příbězích se  
s nimi vydáme do slunné Itálie, zažijeme karnevalové rytmy 
či objevíme kouzlo Paříže, staneme se šerifem na Divokém 
západě i Robinem Hoodem v anglických lesích.

Rusko
78 minut 

přístupný
český dabing 

120 Kč 

ne 27.9. | 17 h PRINCEZNA 
ZAKLETÁ V ČASE

Nová česká pohádka o princezně Elleně, která se stále pro-
bouzí do dne svých dvacátých narozenin a prožívá celý den 
znovu. Musí proto nalézt odvahu, kletbě se postavit a zachrá-
nit sebe i království.

Česko 
100 minut 
přístupný

130 Kč

ne 27.9. | 20 h POSTIŽENI MUZIKOU
Nový dokument o známé kapele The Tap Tap vzešlé z hudeb- 
ního kroužku Jedličkova ústavu zaznamenal originálním 
způsobem osobnostní vývoj několika muzikantů a jejich  
vztahy s kapelníkem Šimonem Ornestem, který svérázně 
napomáhá společenskému povědomí o lidech s hendikepem. 

Česko 
80 minut 

nevhodné 
do 12 let

100 Kč

po 28.9. | 18 h VYŠINUTÝ
Aktuální psychologický thriller s hvězdným Russellem Crowem 
v hlavní roli zkoumá křehkou rovnováhu současné společnos-
ti a dovádí agresi za volantem, se kterou jsme se už všichni 
setkali, k naprosto nepředvídatelnému a děsivému vyústění.

USA
90 minut

přístupný od 15 let 
české titulky 

130 Kč

BÁBOVKY
Nový romantický film podle knižního bestselleru spisovatelky 
Radky Třeštíkové, která je spoluautorkou scénáře, mapuje 
současné partnerské i rodinné vztahy a ukazuje trefné situa-
ce z každodenního života. V hlavních rolích Barbora Poláko-
vá, Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Jiří Langmajer, Lenka 
Vlasáková, Marek Taclík, Táňa Pauhofová.

út 29.9. | 18 h Česko
97 minut

nevhodné 
do 12 let  

130 Kč

CORPUS CHRISTI
Dvacetiletý Daniel má po propuštění z nápravného zařízení 
začít pracovat v truhlárně na malém městě, ale po příjezdu 
se převlékne do kněžského a díky náhodě se ujímá péče  
o místní farnost. Mezi lidi vnese spoustu nových, pozitivních 
myšlenek, jenže nic netrvá věčně...

st 30.9. | 20 h

filmový klub

Polsko
116 minut

přístupný od 15 let
české titulky 

100 Kč 
| člen FK 70 Kč



Na financování digitalizace 
KINA Blansko se podílel
Státní fond kinematografie

Hybešova 6, tel. 516 412 437
POKLADNA OTEVŘENA HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM. 

VSTUPENKY MŮŽETE ZAKOUPIT ONLINE NA www.kinoblansko.cz 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

čt 1.10. | 20 h TENET
Špionážní sci-fi spektákl filmového vizionáře Christophera 
Nolana (Temný rytíř, Počátek). Hlavní hrdina se vydá na ex-
trémně komplikovanou misi, ve které neplatí pravidla časo- 
prostoru. 

USA
150 minut
nevhodné

do 12 let 
české titulky 

140 Kč

so 3.10. | 20 h BÁBOVKY
Nový romantický film podle knižního bestselleru spisovatelky 
Radky Třeštíkové, která je spoluautorkou scénáře, mapuje 
současné partnerské i rodinné vztahy a ukazuje trefné situa-
ce z každodenního života. 

Česko
97 minut

nevhodné 
do 12 let  

130 Kč

ne 4.10. | 15 h MLSNÉ MEDVĚDÍ 
PŘÍBĚHY

Oblíbení medvědí kamarádi z populárního snímku Hurá na 
pohádky jsou zpět! Pásmo obsahuje zcela nové epizody 
těchto dvou zvídavých chlupáčů.

Česko
45 minut 

přístupný

80 Kč

ne 4.10. | 17 h PINOCCHIO
Premiéra nové fantasy. Řezbář vychovává oživlou loutku  
Pinocchia jako vlastního syna, ten však není zrovna nejvzor-
nější klučina a nechá se lehce svést k rošťárnám, díky nimž 
prožívá nespočet napínavých dobrodružství. Nejslavnější 
dřevěný kluk ožívá v rukou tvůrců Harryho Pottera!

Itálie, 
Velká Británie, 

Francie 
125 minut 

český dabing

120 Kč

ne 4.10. | 20 h ŠARLATÁN
Strhující drama v hlavní roli s Ivanem Trojanem. Nenechte si 
ujít nejnavštěvovanější film poslední doby inspirovaný příbě-
hem známého léčitele Jana Mikoláška. 

Česko 
118 minut 
nevhodné 

do 12 let

130 Kč

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

KULTURA
BLANSKO

Od 10. 9. do odvolání platí povinné nošení roušek 
ve vnitřních prostorách budov.

Prosíme, respektujte toto mimořádné opatření. 

Použijte dezinfekci rukou.  
Dodržujte rozestupy 2 metry. 

po 5.10. | 18 h PRINCEZNA 
ZAKLETÁ V ČASE

Nová česká pohádka o princezně Elleně, která se stále pro-
bouzí do dne svých dvacátých narozenin a prožívá celý den 
znovu. Musí proto nalézt odvahu, kletbě se postavit a zachrá-
nit sebe i království.

Česko 
100 minut 
přístupný

130 Kč

út 6.10. | 18 h AFTER: PŘIZNÁNÍ
Pokračování romantického hitu After: Polibek o osudové lásce 
Tessy a Hardina, která projde po nečekaném přiznání velmi 
divokým vývojem.

USA
106 minut
nevhodné 

do 12 let 
české titulky 

120 Kč

st 7.10. | 20 h RONNIE WOOD: 
NĚKDO TAM NAHOŘE 

MĚ MÁ RÁD
Intimní portrét umělce a hudebníka Ronnieho Wooda, kyta-
risty legendárních The Rolling Stones. Dokument vypráví jeho 
divoký a nespoutaný životní příběh od začátků v severním 
Londýně, až po jeho více než 50 let trvající neuvěřitelnou 
kariéru – uvidíte jeho obrazy a hudební produkce doprová-
zené rozhovory s jeho přáteli.

Velká Británie 
72 min 

nevhodné 
do 12 let 

české titulky 

120 Kč

pá 2.10.                         nehrajeme – v kině probíhají volby


