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1.2. čtvrtek ve 20 h, 2.2. pátek ve 20 h, 3.2. sobota ve 20 h, 4.2. neděle ve 20 h

PREZIDENT BLANÍK

Celovečerní film navazuje na úspěšný seriál Kancelář Blaník. Vypráví příběh lobbisty Antonína Blaníka, který se
rozhodne kandidovat na prezidenta České republiky. Hlavní hrdina Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu,
v kampani slíbil například máslo a lithium do každé rodiny nebo korupci dostupnou pro všechny a sehnal i sto tisíc
podpisů. Kandidaturu na Hrad však nakonec nepodal, když se jeho asistentovi Žížalovi nepodařilo doručit včas
podpisové archy na ministerstvo vnitra. Přesto Tonda Blaník pokračuje ve snaze zachránit českou zemi a ukázat jejím
obyvatelům, jak se mít líp.
ČR / 90 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

2.2. pátek v 17.30 h, 3.2. sobota ve 17.30 h

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 / 100 Kč

4.2. neděle v 15 h

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
vyrostl o pořádný kus do výšky, do délky i do šířky.
USA / 99 minut / přístupný / český dabing / 120 Kč / děti 100 Kč

4.2. neděle v 17.30 h, 5.2. pondělí 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 / 120 Kč / děti 100 Kč

5.2. pondělí 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

6.2. úterý v 17.30 h, 7.2. středa v 17.30 h

DUKÁTOVÁ SKÁLA

Hlavní hrdiny filmu s pohádkovými motivy představuje parta dětí, která prožije prázdninové dobrodružství v malé
vesničce Lukov. Aby mohli pomoct svým kamarádům v nouzi, začnou pátrat po hradním pokladu a pověsti s ním
spojené. Na své cestě za pokladem však zůstanou uvězněni Černou paní, strážkyní pokladu. Celá vesnice a rodiče
dětí však spojí své síly a nejen, že děti najdou, ale nakonec z kletby vysvobodí i hrad a jeho strážkyni. Hrají: Martin
Dejdar, Martin Zounar, Kateřina Brožová, Andrej Hryc, Filip Blažek, Samuel Gyertyák, Bořivoj Čermák, Daniela
Choděrová.
ČR / 90 minut / přístupný / 110 Kč

6.2. úterý ve 20 h, 7.2. středa ve 20 h FK

NIT Z PŘÍZRAKŮ

Trojnásobný držitel Oscara Daniel Day-Lewis v roli podivínského módního návrháře, kterému do života vstoupila
láska kterého zničila. Nebo zachránila. Záleží na úhlu pohledu. Úspěšný tvůrčí tandem Paul Thomas Anderson
a Daniel Day-Lewis si zopakovali spolupráci a po oscarové lahůdce Až na krev stvořili další film, který se zařadí mezi
nezapomenutelné.
USA / 130 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč / FK 110 Kč

8.2. čtvrtek v 17.30 h, 9.2. pátek v 17.30 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 / 110 Kč

8.2. čtvrtek ve 20 h, 9.2. pátek ve 20 h, 10.2. sobota ve 20 h, 11.2. neděle v 17.30 h a ve 20 h,
12.2. pondělí ve 20 h

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

Nenechte si ujít vyvrcholení. Fenomén Padesát odstínů vstupuje do třetí, závěrečné fáze. Anasasia Steele a Christian
Grey se dobrovolně zřekli své svobody a před svatebními svědky řekli rozhodné „Ano“. Žít šťastně až do smrti jim ale
nebude dopřáno. Režisér James Foley (Padesát odstínů temnoty) okořenil pikantní erotickou romanci pořádnou
dávkou thrilleru a svým hrdinům připravil několik nečekaných a nepříjemných překvapení.
USA / 105 minut / do 15 let nepřístupný / 140 Kč

10.2. sobota v 17.30 h (3D / 140 Kč / děti 120 Kč), 11.2. neděle v 15 h (2D / 125 Kč / děti 100 Kč)

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU

Pokračování populární animované série je opět plné dobrodružství, humoru i kouzel. Hlavní hrdinkou příběhu je opět
odvážná Gerda, která porazila Sněhovou královnu a osvobodila svého bratra Kaie. Tentokrát se vydávají do hor za
svým trollím kamarádem Ormem, kde na ně však nečeká žádná odpočinková dovolená, ale pořádné nové dobrodružství.
Rusko / 89 minut / přístupný / český dabing

12.2. pondělí v 17.30 h

PREZIDENT BLANÍK

Celovečerní film navazuje na úspěšný seriál Kancelář Blaník. Vypráví příběh lobbisty Antonína Blaníka, který se
rozhodne kandidovat na prezidenta České republiky. Hlavní hrdina Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu,
v kampani slíbil například máslo a lithium do každé rodiny nebo korupci dostupnou pro všechny a sehnal i sto tisíc
podpisů. Kandidaturu na Hrad však nakonec nepodal, když se jeho asistentovi Žížalovi nepodařilo doručit včas
podpisové archy na ministerstvo vnitra. Přesto Tonda Blaník pokračuje ve snaze zachránit českou zemi a ukázat jejím
obyvatelům, jak se mít líp.
ČR / 90 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

13.2. úterý ve 20 h, 14.2. středa 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 Dvořák, Zdena Procházková, Pavel Kříž, Martin Kraus a další.
ČR / 83 minut / přístupný / 110 Kč

15.2. čtvrtek ve 20 h, 16.2. pátek ve 20 h, 17.2. sobota ve 20 h, 18.2. neděle ve 20 h

TVÁŘ VODY

Trochu jiný příběh o lásce si pro nás přichystal mistr vyprávění Guillermo del Toro. Němá uklízečka se v tajné vládní
laboratoři sblíží s podivuhodným vodním tvorem a s pomocí své nejlepší kamarádky, souseda a několika špiónů
naplánuje jeden z nejpodivuhodnějších a nejromantičtějších únosů v dějinách filmu. Film získal hlavní cenu na festivalu v Benátkách, sedm nominací na Zlaté glóby a je považován za jednoho z adeptů na blížící se Oscary.
USA, Kanada / 123 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

17.2. sobota v 17 h (3D / dabing / 150 Kč / děti 130 Kč), 18.2. neděle v 17 h (2D / dabing / 130 Kč
/ děti 110 Kč), 19.2. pondělí v 17 h (2D / dabing / 130Kš / děti 110 Kč) a ve 20 h (2D / titulky / 130 Kč /
děti 110 Kč)

BLACK PANTHER

Film od studia Marvel Black Panther je dobrodružstvím válečníka T’Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy, vrací domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země, aby se stal novým právoplatným králem.
Když se však znovu objeví mocný dávný nepřítel, jsou T’Challovy schopnosti jako krále a Black Panthera podrobeny
těžké zkoušce, neboť T’Challa je vtažen do konfliktu ohrožujícího nejen Wakandu, ale i celý svět. Tváří tvář zradě
a ohrožení musí mladý král zmobilizovat své spojence a využít naplno sílu Black Pantera, aby porazil své nepřátele
a zajistil svému národu a jeho kultuře bezpečnou budoucnost.
USA / 132 minut / do 12 let nevhodný

18.2. neděle v 15 h

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU

Pokračování populární animované série je opět plné dobrodružství, humoru i kouzel. Hlavní hrdinkou příběhu je opět
odvážná Gerda, která porazila Sněhovou královnu a osvobodila svého bratra Kaie. Tentokrát se vydávají do hor za
svým trollím kamarádem Ormem, kde na ně však nečeká žádná odpočinková dovolená, ale pořádné nové dobrodružství.
Rusko / 89 minut / přístupný / český dabing / 125 Kč / děti 100 Kč

20.2. úterý ve 20 h, 21.2. středa ve 20 h

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

Nenechte si ujít vyvrcholení. Fenomén Padesát odstínů vstupuje do třetí, závěrečné fáze. Anasasia Steele a Christian
Grey se dobrovolně zřekli své svobody a před svatebními svědky řekli rozhodné „Ano“. Žít šťastně až do smrti jim ale
nebude dopřáno. Režisér James Foley (Padesát odstínů temnoty) okořenil pikantní erotickou romanci pořádnou
dávkou thrilleru a svým hrdinům připravil několik nečekaných a nepříjemných překvapení.
USA / 105 minut / do 15 let nepřístupný / 130 Kč

22.2. čtvrtek ve 20 h, 23.2. pátek ve 20 h, 24.2. sobota ve 20 h, 25.2. neděle ve 20 h

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

Josef a Miluška jsou manželé už snad celou věčnost. Miluška učí aerobik a svého manžela i dospívající dceru neúnavně zahrnuje péčí. Josef svou ženu miluje, ale má slabost i pro mladší a krásnější ženy. Jejich manželství, spolu
s Josefovým krachujícím nakladatelstvím, se pomalu řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta, která má šílený
plán jak krachující manželství i nakladatelství Josefa zachránit. Jako zkušená psycholožka, pracující v manželské
poradně, naordinuje manželům nevěru – musejí se přistihnout in flagranti. Bláznivá hra může začít. Po velmi úspěšném
filmu Život je život, napadla režiséra Milana Cieslara myšlenka pokračovat v komediálním žánru. Tentokrát se pustil
do romantické komedie s cílem přinést na plátna kin zábavu, zprostředkovanou nezastupitelnými hereckými osobnostmi jako je například Vilma Cibulková, Jiří Lábus, Lenka Vlasáková, Saša Rašilov a další.
ČR / 92 minut / do 12 let nevhodný / 130 Kč

24.2. sobota v 17.30 h, 25.2. neděle v 15 h a v 17.30 h

PRAČLOVĚK

Dug je typický neohrožený hrdina dosud žijící v celkem poklidně probíhající době kamenné. A teď, spolu se svým
čtyřnohým přítelem Čenichem, musí zachránit svůj kmen a milovaný domov před velkou hrozbou. Vtrhla k nim doba
bronzová. Příběh animované komedie se odehrává v dávné době, kdy po naší zemi ještě kráčeli mamuti a lidé si
vážili svých rodných jeskyní. Britské studio Aardman Animations v čele s oscarovým režisérem Nickem Parkem přichází s filmem o střetu civilizací. Vyhraje doba kamenná nebo bronzová?
Velká Británie, Francie / 89 minut / přístupný / český dabing / 125 Kč / děti 100 Kč

26.2. pondělí v 17.30 h Představení pro seniory

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 Dvořák, Zdena Procházková, Pavel Kříž, Martin Kraus a další.
ČR / 83 minut / přístupný / 120 Kč / senioři 60 Kč

26.2. pondělí ve 20 h, 27.2. úterý ve 20 h, 28.2. středa ve 20 h

AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA

Meryl Streep a Tom Hanks v hlavních rolích strhující podívané v režii Stevena Spielberga. Film líčí příběh novinářů
deníků The Washington Post a The New York Times, kteří zveřejnili tajnou zprávu označovanou jako Pentagon Papers
o angažovanosti americké vlády během války ve Vietnamu. Snaha o ututlání skutečností trvající čtyři prezidentská
období donutila první americkou vydavatelku Kate Graham a ambiciózního šéfredaktora Bena Bradleeho z deníku
The Washington Post vyhlásit vládě bezprecedentní válku o zveřejnění tajné vládní zprávy Pentagon Papers.
USA / 116 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč

Výstava v předsálí kina: 1. února až 3. března

SVĚT OČIMA MOVELU

Výstava zachycuje pestrost světa ve kterém žijeme. Od hypermoderních megapolí,
přes starobylé stavby a kulturní památky až po krásy samotné přírody.
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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.
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