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1.1. pondělí NEHRAJEME
2.1. úterý v 17 h (2D / dabing)

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 / 110 Kč

2.1. úterý ve 20 h, 3.1. středa ve 20 h

LADÍME 3

S titulem mistra světa v a capella zpěvu v normálním životě nepřežijete. Tuhle drsnou lekci pochopí hrdinky úspěšné série
Ladíme hned na začátku třetího dílu. Navzdory tomu není třeba se bát, že bychom opustili žánr hudební komedie. Všechny
pěvky z Barden Bellas jsou zpět a znovu úžasně zpívají coververze těch největších současných hitparádových tahounů.
A ani k tomu nepotřebují hudební doprovod.
USA / 93 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

4.1. čtvrtek v 17.30 h, 5.1. pátek v 17.30 h + 7.1. neděle v 15 h a v 17.30 h

ČERTOVINY

Po čertech hezká pohádka. Hlavními hrdiny pohádky Čertoviny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem
pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. Režie: Zdeněk Troška.
ČR / 101 minut / přístupný / 130 Kč / děti 110 Kč

4.1. čtvrtek ve 20 h, 5.1. pátek ve 20 h

ZTRACEN V DŽUNGLI

Příroda zná jediné pravidlo. Přežít. Strhující film Ztracen v džungli vznikl podle těžko uvěřitelného skutečného příběhu.
Dobrodružný výlet se v něm proměnil v boj o život za hranicemi lidských možností. V hlavní roli exceluje Daniel Radcliffe.
Jako trosečník v nekonečném deštném pralese čelí drsným nástrahám a výzvám, na jaké Harry Potter ani nepomyslel. Film
byl natočen podle příběhu Yossiho Ghinsberga a jeho stejnojmenného knižního bestselleru, který zničenou expedici a boj
o holý život popisuje.
USA / 115 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč

6.1. sobota v 16 h

Psi Páně aneb Sněz ten film

Co v dnešní době znamená oblékat dominikánské roucho? Řád bratří kazatelů, dominikáni, nejsou jen kapitolou z historie
Římskokatolické církve. Je to stále aktivně fungující společenství bratří a sester. Psi Páně však nechtějí popisovat dlouhou
historii řádu. Namísto toho čmuchají za zdmi současných českých klášterů, aby obyčejným smrtelníkům ukázali, co obnáší
život v této komunitě a jak vypadá jejich kontakt s okolním světem. Neznámým prostředím provádí jeden ze členů řádu, bratr
Jindřich. Jeho prostřednictvím poznáváme každodenní práci a poslání dominikánů. Vidíme pokoru, radost a naplnění, ale také
stín pochybností a pocity těžkosti ze zvolené cesty. Film bude promítán na podporu záměru Tříkrálové sbírky 2018. Scénář,
režie: Jonáš Vacek, střih: Juraj Ondruš, kamera: Pavel Mašek, zvuk: Ondřej Šmejkal, hudba: Pavel Vrtěl, grafika: Tobiáš Kučera, výkonný producent: Jan Perout, produkce: Forleaf. Ve filmu vystupují: Justin Dvorský, Jindřich Poláček, Benedikt Mohelník.
Stránky filmu: www.psipane.cz / ČR 2017 / 70 minut / česká verze / přístupný / premiéra 28. 1. 2017,
© Česká dominikánská provincie. Vstup: zdarma, v rámci akce je možné přispět na Tříkrálovou sbírku.
Logline: Psi Páně už tu štěkají 800 let. Přijďte se zakousnout.

6.1. sobota ve 20 h, 7.1. neděle ve 20 h

BORG / McENROE

Wimbledon, 1980. Nejdeštivější léto desetiletí. Svět se těší, až uvidí tenisovou jedničku Björna Borga obhajovat svůj pátý titul
Wimbledonu. Jen málokdo zná drama v zákulisí: v pouhých 24 letech je Borg blízko konci, uštvaný a svíraný úzkostí. Jeho
20letý vyzyvatel John McEnroe se rozhodl nahradit svého bývalého hrdinu na trůnu Wimbledonu. Borg / McEnroe je příběh
o ceně úspěchu. Nejlepší světoví hráči tenisu jsou uvězněni vlastní kariérou. Oba sportovci jsou neustále tlačeni proti sobě
komerčním tenisovým průmyslem: jako protiklady postav ”lce Borg” a ”Superbrat”. Rivalové jsou nuceni si přiznat během
Wimbledonu 1980, že jediný, kdo chápe čím si prochází, je jejich největší nepřítel.
Švédsko, Dánsko, Finsko / 107 minut / přístupný / 120 Kč

8.1. pondělí ve 20 h, 9.1. úterý ve 20 h

VELKÁ HRA

Hvězdně obsazený film, který vypráví pravdivý příběh Molly Bloom, profesionální lyžařky, která se dílem osudu stala provozovatelkou tajných heren pro smetánku nejen z řad hollywoodských hereckých es, rockových hvězd a nejlepších pokerových
hráčů, ale i vysoko postavených byznysmenů a prominentů mafie. Hrají: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael
Cera.
USA / 140 minut / do 15 let nepřístupný / 110 Kč

9.1. úterý v 17.30 h, 10.1. středa ve 20 h

KOLO ZÁZRAKŮ

Dramatický příběh vášně, násilí a zrady natočil režisér Woody Allen podle svého scénáře. I tentokrát získal pro film ty nejlepší herecké hvězdy současnosti. V hlavních rolích se představí Kate Winslet, James Belushi, Juno Temple a také zpěvák Justin
USA / 101 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč
Timberlake, který již několikrát dokázal své vysoké herecké kvality.

11.1. čtvrtek ve 20 h

MOTORHEAD – Clean Your Clock

MOTORHEAD byli vždy nejsilnější, když vyrazili na turné. Takové bylo i jejich poslední show CLEAN YOUR CLOCK. Žádný
další koncert MOTORHEAD už nikdy nebude, protože LEMMY už není mezi námi. CLEAN YOUR CLOCK je úžasně surový
zvuk umělecky jedinečné a nejmocnější bestie rock’n’rollu MOTORHEAD. „My jsme MOTORHEAD a my hrajeme rock’n’roll.
A když se ti to zdá nahlas, tak jsi starej.“ Hrají: Lemmy Kilmister – jediný a jedinečný, kmotr metalu, Mikkey Dee – nejlepší
bubeník světa, Phil Campbell – kytarista, který hrál s MOTORHEAD 31 let. Režie: Kai Swillus, Steffan Chirazi.
Velká Británie 2016 / 130 minut / vstupné 180 Kč

12.1. pátek NEHRAJEME
13.1. sobota v 17.30 h, 14.1. neděle v 15 h

ČERTOVINY

Po čertech hezká pohádka. Hlavními hrdiny pohádky Čertoviny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem
pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. Režie: Zdeněk Troška.
ČR / 101 minut / přístupný / 130 Kč / děti 110 Kč

13.1. sobota ve 20 h, 14.1. neděle ve 20 h, 15.1. pondělí ve 20 h

ZMENŠOVÁNÍ

Chcete mít lepší život? Nechte se zmenšit. Paul se to rozhodne risknout a nečekaně tím nastartuje své největší životní dobrodružství. Matt Damon ve filmu od režiséra Bokovky zjišťuje, jak velký může být život, když se zmenšíte.
USA / 135 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

14.1. neděle v 17.30 h, 15.1. pondělí v 17.30 h

INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ

Čtvrtá část kultovní série Insidious: Poslední klíč odhalí záhadnou minulost vyhledávané parapsycholožky Elise. Ta v mládí

žila v malém městě v Novém Mexiku, její domov však byl zároveň domovem temných sil, a tak netrvalo dlouho a její život se
obrátil naruby. Nyní ji nejnovější klient přivádí zpět do domu hrůzy a Elise se musí vyrovnat s vlastní děsivou minulostí.
USA / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

16.1. úterý ve 20 h, 17.1. středa ve 20 h

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA

Gary Oldman v roli jedné z největších osobností 20. století. Winston Churchill na počátku 2. světové války musí učinit zásadní rozhodnutí. Hrozba Německé invaze je bezprostřední a on jako premiér Velké Británie musí v této temné hodině během
USA / 114 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč
krátké chvíle semknout národ a změnit průběh světových dějin.

18.1. čtvrtek ve 20 h, 19.1. pátek v 17.30 h a ve 20 h, 20.1. sobota ve 20 h, 21.1. neděle v 17.30 h
a ve 20 h

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI

„To tedy byl porod!“ vzdychnete si, když se vám něco nepodaří lehce, ale stojí vás to hodně úsilí. „To tedy byl porod!“ je
přesná definice nejen vstupu naší hrdinky Olgy na svět (vzácnou polohou čelní), ale tato věta vystihuje i její touhu najít pravou
lásku. Nová česká komedie režiséra Filipa Renče podle knihy Haliny Pawlowské. Hrají: Klára Issová, Lenka Vlasáková, Jiří
ČR / přístupný / 130 Kč
Dvořák, Zdena Procházková, Pavel Kříž, Martin Kraus a další.

20.1. sobota v 17.30 h (3D / 140 Kč), 21.1. neděle v 15 h (2D / 120 Kč)

COCO

Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným muzikantem, jako je jeho idol, Ernesto de
la Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši zesnulých.
Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.
PŘEDFILM: V krátkém filmu Ledové království: Vánoce s Olafem od Walt Disney Animation Studios prožívají sněhulák Olaf
a sob Sven veselé vánoční dobrodružství. Ve filmu se stopáží 21 minut uslyšíte čtyři původní písně od Elyssy Samselové
a Kate Andersonové.
USA / 105 minut / přístupný / český dabing

22.1. pondělí v 17.30 h Představení pro seniory

PŘÁNÍ K MÁNÍ

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
ČR / 106 minut / přístupný / 120 Kč / senioři 60 Kč
se odehrává v rozzářeném předvánočním lázeňském městě.

22.1. pondělí ve 20 h, 23.1. úterý ve 20 h

TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM

Mildred Haynes zavraždili dceru Angelu. Vyšetřování vraždy se neúspěšně táhne a Mildred se rozhodne jednat. Před vjezd
do města, kde žije, umístí tři billboardy s velmi kontroverzními vzkazy určenými pro Williama Willoughbyho, šéfa místní policie.
Drama plné černého humoru od Oscarového režiséra Martina McDonagha (V Bruggách).
SA, Velká Británie / 115 minut / do 15 let nepřístupný / 110 Kč

24.1. středa v 17 h

Slavnostní večer

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ
A SPORTOVNÍCH KOLEKTIVŮ
OKRESU BLANSKO
Pořadatel: Okresní sdružení České unie sportu v okrese Blansko, z.s. V průběhu večera vystoupí skupina Mariachi Espuelas.
Po skončení slavnostního programu bude promítnut film.

25.1. čtvrtek ve 20 h (3D / 150 Kč) + 27.1. sobota v 17 h (2D / 130 Kč), 28.1. neděle v 17 h (2D / 130 Kč)

LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA

V epickém finále série Labyrint vede Thomas (Dylan O’Brien) svou skupinu unikajících Placerů na jejich poslední a nejnebezpečnější misi. Aby zachránili své přátele, musí se dostat do legendárního Posledního města, labyrintu řízeného organizací
Z.L.S.N., toto místo se může stát nejhroznějším bludištěm ze všech. Ten, kdo to přežije, bude mít odpovědi na otázky, které
USA / do 12 let nevhodný
si Placeři položili od chvíle, kdy poprvé dorazili do labyrintu.

28.1. neděle v 15 h (2D / 120 Kč)

COCO

Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným muzikantem, jako je jeho idol, Ernesto de
la Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši zesnulých.
Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.
PŘEDFILM: V krátkém filmu Ledové království: Vánoce s Olafem od Walt Disney Animation Studios prožívají sněhulák Olaf
a sob Sven veselé vánoční dobrodružství. Ve filmu se stopáží 21 minut uslyšíte čtyři původní písně od Elyssy Samselové
a Kate Andersonové.
USA / 105 minut / přístupný / český dabing

27.1. sobota ve 20 h, 28.1. neděle ve 20 h, 29.1. pondělí v 17 h

VŠECHNY PRACHY SVĚTA

Film sleduje únos šestnáctiletého Johna Paula Gettyho III (Charlie Plummer) a zoufalou snahu jeho milující matky Gail (Michelle
Williams) přesvědčit Johnova miliardářského dědečka (Christopher Plummer), aby zaplatil výkupné. Když to Getty senior
odmítne a narůstá prchlivost a brutalita únosců, snaží se Gail jeho rozhodnutí zvrátit. Když život jejího syna visí na vlásku,
obrátí se zoufalá Gail na Gettyho poradce (Mark Wahlberg) a sotva myslitelné spojenectví v závodě s časem nakonec ukáže,
že bezpodmínečná a trvalá láska má větší hodnotu, než peníze. Režie: Ridley Scott.
USA / 132 minut / do 15 let nepřístupný / 110 Kč

29.1. pondělí ve 20 h, 30.1. úterý ve 20 h

CIZINEC VE VLAKU

Liam Neeson rozšiřuje svou sbírku rolí akčních drsňáků. Film natočil režisér Jaume Collet-Serra, s nímž Liam Neeson natočil
už mysteriózní akční thrillery Non-Stop, Neznámý nebo Noční běžec. Prodává pojištění, s rodinou žije za městem a do práce
a zpátky dojíždí pravidelným vlakem. Každý den, už deset let, co odešel od policie. Dnešní den se moc nepovedl a stejně jako
vždycky nastupuje do vlaku a těší se domů. Tahle cesta ale bude úplně jiná a postava Liama Neesona si během ní sáhne na
samotné dno psychických i fyzických sil. Zaplete se totiž do zvláštní a smrtící hry. Musí ve vlaku najít někoho, kdo tam nepatří. Když neuspěje, přijde o rodinu, pokud uspěje, dostane odměnu.
USA / 105 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč

31.1. středa ve 20 h FK

S LÁSKOU VINCENT

Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi navazuje na slova samotného génia, který jednou pronesl, že „může
komunikovat pouze skrze své malby“. Byl natočen kombinací hraného filmu a animace originálních olejomaleb. Přesněji řečeno 66 960 originálních olejomaleb vytvořených 125 umělci z celého světa podle 94 původních van Goghových děl. Slovy
tvůrců by „rozložené obrazy dokázaly pokrýt celý Londýn nebo Manhattan“. Jedná se o první film svého druhu na světě.
Předlohou pro animované obrazy jsou hrané scény se skutečnými herci. V obsazení figurují jména jako Saoirse Ronan, Aidan
Velká Británie, Polsko / 95 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč / FK 100 Kč
Turner nebo Helen McCrory.

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

