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1.6. čtvrtek ve 20 h, 2.6. pátek ve 20 h

STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2

V rytmu zbrusu nových Nejlepších hitů #2 pokračují ve filmu od studia Marvel Strážci Galaxie Vol. 2 dobrodružství
party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice kosmu. Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla. Staří nepřátelé se stávají spojenci a na pomoc našim super-hrdinům přicházejí i další oblíbené postavy z rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel. USA / 136 minut / do 12 let nevhodný / 100 Kč

3.6. sobota 17 h (2D / dab. / 110 Kč) a ve 20 h (2D / tit. / 110 Kč), 4.6. neděle v 17 h
(3D / dab. / 130 Kč) a ve 20 h (2D / dab. / 110 Kč)

WONDER WOMAN

Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna Amazonek Diana trénink, který z ní udělal neporazitelnou
bojovnici. Vyrůstala v chráněném ostrovním ráji až do doby, kdy na jejich pobřeží havaroval americký pilot a vyprávěl
jim o masivním konfliktu zuřícím v okolním světě. Diana opouští bezpečí domova s přesvědčením, že dokáže hrozbu
zastavit. Diana bojuje po boku mužů ve válce, která má ukončit všechny konflikty, a objevuje plný potenciál svých
USA / 141 minut / do 12 let nevhodný
schopností... a svůj skutečný úděl. 		

4.6. neděle v 15 h

PŘÍŠERKY POD HLADINOU

Animovaná komedie Příšerky z hlubin přinese podvodní zábavu na více, než jeden nádech. Zemi zaplavily nekonečné
oceány, celé lidstvo se odstěhoval o dům dál a veškerý život na dokonale modré planetě obstarávají roztodivní tvorové
z hlubin. V jedné podmořské kolonii žije chobotnička Deep, neurotická kreveta Alice a nemotorný mořský ďas Evo.
Tři kamarádi znamená pochopitelně třikrát více průšvihů, a ten poslední, ten je opravdu kolosální.
Španělsko / 92 minut / přístupný / český dabing / 110 Kč

5.6. pondělí v 17.30 h

PŘEDSTAVENÍ PRO SENIORY

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

Největší projekt autorského dua Jan Hřebejk – Petr Jarchovský. První díl trilogie Zahradnictví jejíž čtvrtý díl již znáte:
Pelíšky. Tři mladé ženy (Aňa Geislerová, Gabriela Míčová a Klára Melíšková) a jejich dvě děti (Samuel Budiman a Josefína Marková) čekají během německé okupace na návrat svých vězněných mužů a otců (Martin Finger a Jiří Macháček).
Válkou vynucenému rodinnému společenství mezitím obětavě pomáhá rodinný přítel, lékař Jiří (Ondřej Sokol). 		
ČR / 115 minut / přístupný / 60 Kč

5.6. pondělí ve 20 h

VETŘELEC: COVENANT

Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil v kultovní sérii Vetřelec. Vetřelec: Covenant je novou kapitolou, ve které
posádka vesmírné lodi Covenant směřuje na vzdálenou planetu na druhé straně galaxie, která se zdá být neobjeveným
rájem. Ve skutečnosti ale skrývá nebezpečí, které si nikdo z členů posádky nedokázal představit.
USA / 122 minut / do 15 let nepřístupný / 130 Kč

6.6. úterý ve 20 h (2D / dab.), 7.6. středa ve 20 h (2D / dab.)

PIRÁTI Z KARIBIKU:
SALAZAROVA POMSTA

Johnny Depp se vrací na filmová plátna v roli ikonického dobrodruha a antihrdiny Jacka Sparrowa. V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády,
ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier Bardem), kterým
se podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit o život každého piráta – a zejména
USA / 120 minut / mládeži přístupný / český dabing / 130 Kč / děti 110 Kč
Jacka. 		

ZLATÉ SLUNCE 2017

14. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby
ŠKOLNÍ KATEGORIE / 8.–9. 6. 2017 BLANSKO
ČTVRTEK 8. 6. 2017 – KINO BLANSKO
8.00 – 8.45
Pohádková filmová zahrádka 3 (pásmo animovaných filmů pro děti)
projekce pro děti z blanenských MŠ a 1. stupně ZŠ
9.15 – 9.25
Slavnostní zahájení soutěže školních filmů Zlaté Slunce 2017
9.30 – 10.30
Projekční soutěžní blok I.
10.45 – 11.50
Projekční soutěžní blok II.
14.30 – 15.20
Projekční soutěžní blok III.
15.30 – 16.20
Projekční soutěžní blok IV.
16.30 – 18.30
Hodnocení filmů a hlasování odborné poroty Zelená – Červená – STOP
19.15 – 19.30
WORKSHOP „Animace? To je ono!“ (KSMB – Dělnický dům Blansko)
kombinovaný filmový workshop pro autory – úvod, rozdělení do týmů
20.00
Slavnostní festivalový večer – KINO Blansko
Předání cen autorům vítězných filmů / Beseda s filmovou režisérkou Galinou Miklínovou
o natáčení filmu Lichožrouti / Projekce filmu Lichožrouti.
VSTUP ZDARMA – rezervace na www. kinoblansko.cz
PÁTEK 9. 6. 2017 – KSMB BLANSKO
9.30 – 12.00
WORKSHOP „Animace? To je ono!“ – kombinovaný filmový workshop pro autory.
Natáčení filmů, konzultace s lektory, postprodukce filmů
13.00 – 15.00
WORKSHOP „Animace? To je ono!“ – kombinovaný filmový workshop pro autory
Zpracování filmů.
15.00
PROJEKCE HOTOVÝCH SNÍMKŮ – ukončení workshopu

9.6. pátek ve 20 h (2D / tit. / 130 Kč), 10.6. sobota v 17.30 h (2D / dab. / 130 Kč) a ve 20 h
(2D / dab. / 130 Kč), 11.6. neděle v 17.30 h (3D / dab. / 150 Kč) a ve 20 h (3D / dab. / 150 Kč)

MUMIE

Mumie versus Tom Cruise. Studio Universal připravilo fanouškům impozantní filmový zápas, ve kterém se střetnou dvě
legendy. Tento souboj bude mít podobu výpravného akčního dobrodružství, jež má být prvním dílem velkolepé série,
USA / 115 minut / do 12 let nevhodný
která nás zavede do světa bohů a monster. 		

11.6. neděle v 15 h

MIMI ŠÉF

Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. Pracuje pro organizaci BabyCorp a jeho hlavním posláním je zjistit, proč teď děti
prohrávají na trhu rodičovské lásky. Zatímco lásky k dětem ubývá a podíl BabyCorp na trhu klesá, o to rychleji rostou
výsledky konkurenční společnosti Štěně a.s. Ta totiž místo dětí prosazuje do rodin chlupaté, roztomilé mazlíčky a věří,
USA / 97 minut / přístupný / český dabing / 110 Kč
že děti z byznysu s láskou úplně vyšoupne.

12.6. pondělí ve 20 h FK

Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE

Bratři Maurice a Joseph jsou kluci, kterým žádná lumpárna není cizí, a protože bydlí v Paříži, mají příležitostí pro svá klukovská
dobrodružství více než dost. Bohužel jim do dětských her a radostí zasáhne tvrdý osud. Jednoho dne jim totiž maminka musí na kabáty přišít žluté hvězdy. Francie je okupována německou armádou a nacistická správa přitvrzuje. Židům
v Paříži už jde o život, a tak tatínek rozhodne, že kluci musí uprchnout do dosud neokupované zóny na jihu Francie, kde
se snad všichni zase setkají.
Francie / 110 minut / mládeži přístupný / česká verze / 120 Kč / FK 110 Kč

13.6. úterý ve 20 h, 14.6. středa ve 20 h

SMRTIHLAV

Není to jen malý český příběh. Je to velký příběh druhé světové války. Do českých kin přichází další zahraniční film
s účastí hollywoodských hvězd, který se věnuje atentátu na Reinharda Heydricha. Snímek Smrtihlav se od většiny
předešlých filmových zpracování s tímto tématem liší. Z výrazné části se totiž zaměřuje také na opačnou stranu barikády na samotného Heydricha. Ten zde není pouhým předmětem atentátu, ale důležitou aktivní postavou. Vedle příběhu
Československých parašutistů sleduje film Smrtihlav i jeho život, vzestup a kariéru, kterou ukončil jako jeden z největších
prominentů Třetí říše.
Francie, Velká Británie, Belgie / 119 minut / mládeži přístupný / 110 Kč

15.6. čtvrtek ve 20 h, 16.6. pátek ve 20 h, 17.6. sobota ve 20 h, 18.6. neděle ve 20 h

POBŘEŽNÍ HLÍDKA

Červené plavky a plovák stejné barvy, těla samý sval a šlacha. Vídali jsme je rádi, zvlášť ti, kteří se zrovna topili. Pobřežní hlídka se stala fenoménem a jedním z nejúspěšnějších seriálů v televizní historii. Původní Mitch Buchannon je už sice
dávno v důchodu, to ale neznamená, že by lidi i dál nepotřebovali tahat z vody. Ale protože se režie filmového remaku
ujal tvůrce Šéfů na zabití Seth Gordon, bylo od počátku jasné, že tvůrci nebudou chtít podruhé vstoupit do stejného
oceánu. Asi vás to překvapí, ale nová Pobřežní hlídka je řízná akční komedie, které nejsou svatí ani utopenci.
USA / 119 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

16.6. pátek v 17.30 h (3D / 150 Kč / děti 130 Kč), 17.6. sobota v 17.30 h (3D / 150 Kč / děti 130 Kč),
18.6. neděle v 15 h (2D / 130 Kč / děti 110 Kč) a v 17.30 h (2D / 130 Kč / děti 110 Kč)

AUTA 3

Legendární závoďák Blesk McQueen (v českém znění Richard Krajčo) z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních
aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá talentovaná
trenérka Cruz Ramirezová, která by sama chtěla prorazit, a vzpomínky na báječného Doktora Hudsona Horneta. Slavný
závoďák s číslem 95 musí ve finále závodu o Zlatý píst všem dokázat, že nepatří do starého železa.
USA / 100 minut / přístupný / český dabing

19.6. pondělí ve 20 h, 20.6. úterý ve 20 h, 21.6. středa ve 20 h

EXTRÉMNÍ RYCHLOST

Film vypráví příběh dvou bratrů, zlodějů aut, kteří cestují za novou zakázkou na jih Francie, kde se dostanou do hledáčku místního zločineckého bosse. Zloději Andrew a Garrett Fosterovi (Scott Eastwood a Freddie Thorp) se specializují
výhradně na nejdražší luxusní auta. Byli najati na krádež nádherného Bugatti z roku 1937 v hodnotě několika miliónů
eur a tak za touto zakázkou směřují na jih Francie. Ale Jacomo Morier (Simon Abkarian), místní zločinecký boss a majitel Bugatti, je chytí a nebere to vůbec na lehkou váhu. Výměnou za své životy budou muset oba bratři ukrást auto
Morierovu úhlavnímu nepříteli Maxi Klempovi (Fabian Wolfrom) – a to nejen nějaké auto, Morier chce, aby Klempovi
USA / 94 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč
ukradli jeho nejcennější auto, Ferrari 250 GTO z roku 1962.

22.6. čtvrtek ve 20 h (2D / tit. / 130 Kč), 23.6. pátek ve 20 h (2D / dab. / 130 Kč), 24.6. sobota
v 17 h (2D / dab. / 130 Kč) a ve 20 h (3D / dab. / 150 Kč), 25.6. neděle v 17 h (3D / dab. / 150 Kč)

TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ

Vůdce Autobotů Optimus Prime zmizel. Světem zmítá zuřivá válka mezi lidmi a ostatními Transformery. V pořadí pátý
film Transformers, který přímo navazuje na čtvrtý díl, jenž nesl podtitul Zánik, asi nemohl mít beznadějnější výchozí situaci. Režisér Michael Bay, který je duchovním otcem téhle velmi úspěšné série, tvrdí, že pátý díl je jeho posledním,
a že chce proto odejít s „pořádným ohňostrojem“. V jeho pojetí zní ta slova fanouškům velmi výpravných akčních filmů
jako rajská hudba.
USA / mládeži přístupný

25.6. neděle v 15 h

AUTA 3

Legendární závoďák Blesk McQueen (v českém znění Richard Krajčo) z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních
aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá talentovaná
trenérka Cruz Ramirezová, která by sama chtěla prorazit, a vzpomínky na báječného Doktora Hudsona Horneta. Slavný
závoďák s číslem 95 musí ve finále závodu o Zlatý píst všem dokázat, že nepatří do starého železa.
USA / 100 minut / přístupný / český dabing / 130 Kč / děti 110 Kč

25.6. neděle ve 20 h, 26.6. pondělí ve 20 h, 27.6. úterý ve 20 h, 28.6. středa ve 20 h

HOLKY NA TAHU

V odvážné, mládeži nepřístupné komedii Holky na tahu uspořádá pětice nejlepších kamarádek z vysoké školy (v podání Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilany Glazer a Zöe Kravitz) víkendové setkání po deseti letech v podobě divoké dámské jízdy v Miami. Jejich nespoutané řádění ale nabere překvapivě zlověstný směr poté, co se jim
nešťastnou náhodou podaří zabít striptéra. Zatímco se v nastalém zmatku pokoušejí přijít na to, co si počnou, zažívají
další a další bizarní příhody, které je v průběhu celé noci sblíží více než kdy předtím a pomohou jim zvládnout situace,
ve kterých na podpoře přátel a kamarádů záleží nejvíce.
USA / 97 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

29.6. čtvrtek ve 20 h (2D / tit.), 30.6. pátek ve 20 h (2D / dab.)

MUMIE

Mumie versus Tom Cruise. Studio Universal připravilo fanouškům impozantní filmový zápas, ve kterém se střetnou dvě
legendy. Tento souboj bude mít podobu výpravného akčního dobrodružství, jež má být prvním dílem velkolepé série,
USA / 115 minut / do 12 let nevhodný / 130 Kč
která nás zavede do světa bohů a monster.

30.6. pátek v 17.30 h (3D / 150 Kč / děti 130 Kč), 1.7. sobota v 17.30 h (3D / 150 Kč / děti 130 Kč),
2.7. neděle v 15 h (2D / 130 Kč / děti 110 Kč), a v 17.30 h (2D / 130 Kč / děti 110 Kč)

JÁ, PADOUCH 3

Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý. Nejmladší dcera Agnes touží po živém jednorožci, který bude neuvěřitelně heboučký. A do toho všeho se Gru dozví, že má
dvojče, který je mu k nerozeznání podobný. Až na ty vlasy.
USA / 96 minut / přístupný / český dabing

1.7. sobota ve 20 h (2D / dab.), 2.7. neděle ve 20 h (2D / dab.)

TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ

Vůdce Autobotů Optimus Prime zmizel. Světem zmítá zuřivá válka mezi lidmi a ostatními Transformery. V pořadí pátý
film Transformers, který přímo navazuje na čtvrtý díl, jenž nesl podtitul Zánik, asi nemohl mít beznadějnější výchozí situaci. Režisér Michael Bay, který je duchovním otcem téhle velmi úspěšné série, tvrdí, že pátý díl je jeho posledním,
a že chce proto odejít s „pořádným ohňostrojem“. V jeho pojetí zní ta slova fanouškům velmi výpravných akčních filmů
jako rajská hudba.
USA / mládeži přístupný / 130 Kč
Hybešova 6, tel. 516 412 437

POKLADNA OTEVŘENA HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM.
VSTUPENKY SI MŮŽETE REZERVOVAT NA www.kinoblansko.cz
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, FILMY JSOU UVÁDĚNY V PŮVODNÍM ZNĚNÍ S ČESKÝMI TITULKY.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Na ﬁnancování digitalizace
KINA Blansko se podílel
Státní fond České republiky
pro podporu a rozvoj
české kinematografie

