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1.12. pátek v 18 h

Benefiční koncert pro blanenský psí útulek
Zahraje Taneční orchestr ZUŠ Blansko, Zámek 3. Vstupné dobrovolné. Celý výtěžek ze vstupného půjde na nákup
krmiva a veterinárního ošetření pro pejsky v útulku. Zazní skladby M. Jacksona, Glena Millera, Bee Gees, Phila
Collinse, J. Ježka a dalších. V tento den zahajuje Vánoční sbírka pro psí útulek pořádaná Nemocnicí Blansko. Probíhá od 1. 12. do 15. 12. a sběrná místa jsou v Nemocnici Blansko a v Nemocvičně.
Pořádá: ZUŠ Blansko

2.12. sobota v 15 h, 3.12. neděle v 15 h a v 17.30 h

PADDINGTON 2
Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou Brownových a je oblíbeným členem místní komunity. Aby
mohl koupit ten nejlepší dárek ke 100. narozeninám jeho tety Lucy, začne pracovat. Cesta za dobrodružstvím začne,
Velká Británie, Francie / 103 minut / přístupný / český dabing / 110 Kč
když je tento dárek ukraden…

2.12. sobota v 17.30 h, 3.12. neděle ve 20 h, 4.12. pondělí ve 20 h

7 ŽIVOTŮ
Sedm životů, sedm sester, jedna společná identita. Originální akční sci-fi thriller o sedmi identických sestrách, které
tají svou existenci před okolním světem. Dokud jedna z nich nezmizí. Všech sedm sester má jednu jedinou hereckou
identitu a tou je Noomi Rapace. Herečka, kterou proslavila role Lisbeth Salander ve filmové adaptaci detektivky Muži,
USA, Velká Británie, Francie, Belgie / 123 minut / přístupný / 110 Kč
kteří nenávidí ženy.

2.12. sobota ve 20 h

METALLICA: QUEBEC MAGNETIC
Koncertní klenot Quebec Magnetic je unikátním, precizně zpracovaným záznamem legendární show. Takhle hraje
USA / 135 minut / 180 Kč /
kapela na svém vrcholu…”…a na ničem jiném nezáleží” Režie: Wayne Isham.

5.12. úterý ve 20 h, 6.12. středa ve 20 h

KVARTETO
Stejně jako usedá rodina zas a znovu u jednoho stolu, scházejí se členové kvarteta tzv. soudobé hudby vždy u dalšího koncertu. Poněkud nesourodá čtveřice spolu zažívá na cestě za svou nejsvobodnější skladbou řadu humorných
situací, ale i nedorozumění. Čas tráví i v legendární hospodě Ponorka v historickém centru svého rodného města.
Mezi hlavními hrdiny dochází k neustálým zádrhelům a lehce bizarním situacím, až konečně jeden neplánovaný večírek přinese jistou katarzi i radost a s ní vytoužený pocit štěstí. Hrají: Barbora Poláková, Jaroslav Plesl, Lukáš Melník,
Zdeněk Julina, Lenka Krobotová, Pavlína Štorková, Jiří Schmitzer, Jana Štěpánková a další. Režie: Miroslav Krobot.
ČR / 93 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

7.12. čtvrtek ve 20 h, 8.12. pátek ve 20 h, 9.12. sobota ve 20 h, 10.12. neděle ve 20 h

MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH
Amy, Carla a Kiki, matky na tahu... Tentokrát o Vánocích:-) Říká se, že Vánoce jsou nejkrásnější období roku. Ale
určitě ne pro mámy! Tři matky rebelky (Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn) už mají dost věčného úklidu, vaření,
vyzdobovania a shánění perfektních dárků pro celou rodinu (a občas i pro sebe, aby tatínkové neměli starosti). Proto
se vzbouří a rozhodnou, že tento rok si Vánoce konečně chtějí pořádně užít i ony. Akorát netuší, že brzy se ohlásí
hosté, kteří s jejich představou dokonalých svátků asi nebudou úplně souhlasit – jejich vlastní matky …
USA / 116 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč

9.12. sobota v 17.30 h, 10.12. neděle v 17.30 h, 11.12. pondělí ve 20 h, 12.12. úterý ve 20 h

PŘÁNÍ K MÁNÍ
Nový český hraný film pro celou rodinu. Vánoční příběh s trochou kouzel, aneb jak s kouzelným přáním co nejlépe
naložit, když ho chce kdekdo vyfouknout? A co když může být člověk šťastný i bez kouzel? Laskavý, hravý a humorný příběh o trampotách zamilovaného náctiletého Alberta se odehrává v rozzářeném předvánočním lázeňském
městě. Hrají: Jitka Čadek Čvančarová, Martin Myšička, Vítězslav Jandák, Jan Vondráček, Simona Babčáková, Milan
Šteindler, Filip Antonio Kubíček, Lukáš Březina, Michaela Pecháčková, Jan Maršál.
ČR / 106 minut / přístupný / 110 Kč

10.12. neděle v 15 h

PADDINGTON 2

Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou Brownových a je oblíbeným členem místní komunity. Aby
mohl koupit ten nejlepší dárek ke 100. narozeninám jeho tety Lucy, začne pracovat. Cesta za dobrodružstvím začne,
Velká Británie, Francie / 103 minut / přístupný / český dabing / 110 Kč
když je tento dárek ukraden…

13.12. středa ve 20 h FK

RODIN

V roce 1880 získává revoluční sochař a autodidakt Auguste Rodin svou první státní zakázku: Bránu pekel. Žije s Rose,
svou letitou partnerkou, když ve svých dvaačtyřiceti letech poznává mladou nadanou žačku Camille Claudel. Ta se
stává nejprve jeho asistentkou a později i milenkou. Po jejich rozchodu, z něhož se Camille nikdy nevzpamatuje,
pokračuje sochař zaujatě v práci na svém díle, jehož smyslnost vyvolává zamítavé reakce i nadšení. Snímek Jacquese Doillona objevuje Rodina jako erotikou nabitého senzualistu, pro něhož je proces tvorby hluboce sexuálním zážitkem.
Francie, Belgie / 120 minut / do 15 let nepřístupný / 100 Kč / FK 90 Kč

14.12. čtvrtek ve 20 h (2D / titulky / 120 Kč), 15.12. pátek ve 20 h (2D / dabing / 120 Kč),
16.12. sobota v 17 h (3D / dabing / 140 Kč) a ve 20 h (2D / dabing / 120 Kč), 17.12. neděle
v 17 h (2D / dabing / 120 Kč) a ve 20 h (3D / dabing / 140 Kč)

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od studia Lucasfilm pokračuje sága rodu Skywalkerů. Postavy předchozího filmu
Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí prastará tajemství Síly a šokující události z minulosti.
USA / 150 minut / přístupný

17.12. neděle v 15 h

PŘÁNÍ K MÁNÍ

Nový český hraný film pro celou rodinu. Vánoční příběh s trochou kouzel, aneb jak s kouzelným přáním co nejlépe
naložit, když ho chce kdekdo vyfouknout? A co když může být člověk šťastný i bez kouzel? Laskavý, hravý a humorný příběh o trampotách zamilovaného náctiletého Alberta se odehrává v rozzářeném předvánočním lázeňském
městě. Hrají: Jitka Čadek Čvančarová, Martin Myšička, Vítězslav Jandák, Jan Vondráček, Simona Babčáková, Milan
Šteindler, Filip Antonio Kubíček, Lukáš Březina, Michaela Pecháčková, Jan Maršál.
ČR / 106 minut / přístupný / 110 Kč

18.12. pondělí v 17.30 h Představení pro seniory

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Třetí film Zahradnictví s názvem Nápadník se odehrává na samém konci let padesátých. Je příběhem lásky, tentokrát
lásky milenecké. Vypráví o bitvě mezi rodiči a jejich dětmi, poznamenanými válkou a komunistickým převratem.
Nápadník s tragikomickým nadhledem obkresluje ostrou zlomovou linii mezi předválečnou a poválečnou generací.
Generační střet vychází z odlišných životních zkušeností rodičů a jejich dětí. Každá generace má svoji představu
o tom, jak k takovému štěstí dojít a jisté je, že k němu musí najít cestu sama.
ČR / 113 minut / přístupný / 120 Kč / senioři 60 Kč

18.12. pondělí ve 20 h

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, se rychle promění v jeden z nejnapínavějších
a nejzáhadnějších detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn. Předloha Agathy Christie popisuje osudy třinácti
pasažérů uvízlých v přepychovém vlaku Orient expresu kdesi ve sněhových závějích na Balkáně. Režisér Kenneth
Branagh přivádí na plátna kin hvězdnou posádku legendárního vlaku. V rolích oběti a možných vrahů se totiž představí Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michele Pfeiffer, Daisy Ridley, Sergej Polunin a mnozí
USA / 110 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč
další podezřelí.

19.12. úterý ve 20 h

LIGA SPRAVEDLNOSTI

Film režiséra Zacka Snydera, natočený na motivy komiksů z vydavatelství DC Comics o stejnojmenném superhrdinském týmu.
USA / 125 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč

20.12. středa ve 20 h

KVARTETO

Stejně jako usedá rodina zas a znovu u jednoho stolu, scházejí se členové kvarteta tzv. soudobé hudby vždy u dalšího koncertu. Poněkud nesourodá čtveřice spolu zažívá na cestě za svou nejsvobodnější skladbou řadu humorných
situací, ale i nedorozumění. Čas tráví i v legendární hospodě Ponorka v historickém centru svého rodného města.
Mezi hlavními hrdiny dochází k neustálým zádrhelům a lehce bizarním situacím, až konečně jeden neplánovaný večírek přinese jistou katarzi i radost a s ní vytoužený pocit štěstí. Hrají: Barbora Poláková, Jaroslav Plesl, Lukáš Melník,
Zdeněk Julina, Lenka Krobotová, Pavlína Štorková, Jiří Schmitzer, Jana Štěpánková a další. Režie: Miroslav Krobot.
ČR / 93 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

21.12. čtvrtek ve 20 h, 22.12. pátek ve 20 h

ŠPINDL
Horská zimní komedie z prostředí Špindlerova mlýna ukazuje dámskou jízdu tří sester na horách, přičemž filmu vévodí sarkastická postava s tváří Anny Polívkové a její milostné trable. V hlavních rolích si zalyžují Anna Polívková,
David Gránský, Kateřina Klausová, Anita Krausová, Oldřich Navrátil nebo Jan Révai. Na krkonošských svazích
a v horských chalupách se objeví i Karel Zima, Jakub Kohák, Alice Bendová, Marek Vašut, Lukáš Pavlásek a další.
ČR / 98 minut / přístupný / 120 Kč

23.12. / 24.12. / 25.12. NEHRAJEME
26.12. úterý v 17.30 h (2D / 120 Kč), 27.12. středa v 17.30 h (2D / 120 Kč),
28.12. čtvrtek v 17.30 h (3D / 140 Kč)

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o které nikdy předtím neslyšeli – zvanou Jumanji –
ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž se hra odehrává, a zcela doslova se stávají postavami, které si pro hru zvolili. Společně zjišťují, že Jumanji není hra, kterou si můžete jen tak zahrát – musíte ji přežít. Aby hru pokořili a mohli se
vrátit do skutečného světa, musejí se vydat na nejnebezpečnější dobrodružství svého života.
USA / 111 minut / přístupný / český dabing

26.12. úterý ve 20 h, 27.12. středa ve 20 h, 28.12. čtvrtek ve 20 h

ŠPINDL
Horská zimní komedie z prostředí Špindlerova mlýna ukazuje dámskou jízdu tří sester na horách, přičemž filmu
vévodí sarkastická postava s tváří Anny Polívkové a její milostné trable. V hlavních rolích si zalyžují Anna Polívková,
David Gránský, Kateřina Klausová, Anita Krausová, Oldřich Navrátil nebo Jan Révai. Na krkonošských svazích
a v horských chalupách se objeví i Karel Zima, Jakub Kohák, Alice Bendová, Marek Vašut, Lukáš Pavlásek a další.
ČR / 98 minut / přístupný / 120 Kč

29.12. pátek v 17.30 h (2D / 130 Kč / děti 110 Kč), 30.12. sobota v 15 h (2D / 130 Kč / děti 110 Kč)
a v 17.30 h (3D / 150 Kč / děti 130 Kč)

FERDINAND
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla
malá holčička a Ferdinand velký býk. A to pořádně velký býk. Narodil se sice jako malé, rozpustilé telátko, ale časem
USA / 99 minut / přístupný / český dabing
vyrostl o pořádný kus do výšky, do délky i do šířky.

29.12. pátek ve 20 h, 30.12. sobota ve 20 h

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
Největší showman je originální muzikál inspirovaný životem P. T. Barnuma, muže, pro nějž každá překážka a nezdar
byly jen dalším odrazovým můstkem na pouti ke hvězdám. A právě díky jeho vizionářství a energii vznikl showbyznys.
V muzikálu Největší showman se po boku Hugha Jackmana představí Michelle Williams i Zac Efron. Role jeho partnerky se ujala populární americká zpěvačka, tanečnice, herečka a modelka Zendaya. Na muzikálových písních se
USA / 97 minut / přístupný / 130 Kč
pak podíleli textaři ocenění Oscarem za film La La Land.

31.12. neděle

DĚTSKÝ SILVESTR 2017

Poslední den v roce – pobavme se přece
15.00 h – Dětský silvestr (divadlo Kejkle)
16.30 h – Film pro děti HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
18.10 h – Ohňostroj ze střechy kina
Předprodej vstupenek od 16. 11. 2017 v informační kanceláři Blanka.
Cena vstupenky 100 Kč v předprodeji a děti do 6 let zdarma.
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

