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1.4. neděle v 15 h (3D / 140 Kč / děti 120 Kč)

SHERLOCK KOUMES

Dobrodružná detektivní animovaná komedie Sherlock Koumes líčí největší případ sádrové verze legendárního detektiva. Kdo
jiný by měl vyšetřovat hromadné mizení zahradních trpaslíků? Zatímco na plátně se to bude hemžit trpaslíky, v pozadí filmu
stojí samí obři. Produkoval ho zpěvák a skladatel Elton John, který Sherlocku Koumesovi věnoval speciální aranže svých
největších hitů. Režie se ujal tvůrce první Kung Fu Pandy John Stevenson.
USA, Velká Británie / 90 minut / přístupný / český dabing

1.4. neděle v 17 h (2D / dabing / 110 Kč) , 2.4. pondělí v 17 h (2D / dabing / 110 Kč)

READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ

Děj nového filmu legendárního režiséra Stevena Spielberga je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu
a kolapsu. Lidé však nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém světě virtuální reality, který vytvořil geniální a excentrický James
Halliday (Mark Rylance). Když Halliday zemře, odkáže své nesmírné bohatství prvnímu člověku, který najde Velikonoční vajíčko ukryté někde v OASIS. Odstartuje tak zběsilý závod, který pohltí celý svět. Když se k závodu o nalezení Velikonočního
vajíčka rozhodne přidat nenápadný mladý hrdina Wade Watts (Tye Sheridan), je vržen do šílené, realitě na hony vzdálené
honby za pokladem ve fantaskním světě mystérií, nečekaných objevů a nebezpečí. USA / 140 minut / do 12 let nevhodný

1.4. neděle ve 20 h, 2.4. pondělí ve 20 h

MÁŘÍ MAGDALÉNA

Máří Magdaléna patří k nejzáhadnějším biblickým postavám. Je opředena mnoha mýty, z nichž ten nejčastější z ní dělá bývalou prostitutku, kterou napravilo setkání s Ježíšem Kristem, a ten nejodvážnější jí přisuzuje úlohu jeho manželky. Garth
Davis, režisér na Oscara nominovaného dramatu Lion, se z ní rozhodl tuhle mýtickou slupku sejmout a natočil dojemný
a působivý příběh ženy, jež se provinila tím, že se narodila do špatné doby. V hlavních rolích historického dramatu hrají na
Oscara nominovaní Rooney Mara (Máří Magdaléna), Joaquin Phoenix (Ježíš Kristus) a Chiwetel Ejiofor (apoštol Petr).
Velká Británie / 130 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč

3.4. úterý v 17.30 h

ŽÍT ŽIVOT S DUŠEVNÍ NEMOCÍ JE MOŽNÉ

Promítání tří krátkých filmů o lidech s diagnózou duševního onemocnění. Laco, Martin a Milada vám nastíní, jaké je to žít život
s (ne)mocnou duší. Na promítání naváže beseda s lidmi s duševním onemocněním a pracovníky organizací Práh jižní Morava
a Zahrada 2000, které dlouhodobě duševně nemocným lidem pomáhají. Promítání a beseda jsou financovány z Evropského
Vstup volný
sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

3.4. úterý ve 20 h FK

HMYZ

Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří Čapků „Ze života hmyzu“. Během zkoušky se prolnou jejich životy
s osudy postav této divadelní hry. Hmyz je posledním celovečerním filmem světově uznávaného režiséra Jana Švankmajera.
Hrají: Jan Budař, Jaromír Dulava, Jiří Lábus, Norbert Lichý, Kamila Magálová, Ivana Uhlířová, Pavel Nový.
ČR / 98 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč / FK 90 Kč

4.4. středa ve 20 h, 5.4. čtvrtek ve 20 h

OPERACE ENTEBBE

248 pasažérů, 12 členů posádky, 4 teroristé. Operace Entebbe je politický thriller inspirovaný skutečnými událostmi z roku
1976. Když 27. června 1976 převezmou únosci kontrolu nad letem Air France z Tel Avivu do Paříže, cestující na palubě netuší, jaké utrpení je čeká. Němečtí radikálové Brigitte Kuhlmann (Rosamunde Pike) a Wilfried Böse (Daniel Brühl) společně se
dvěma členy lidové fronty pro osvobození Palestiny přinutí letoun přistát v Entebbe v Ugandě. Požadují výkupné ve výši
5 milionů dolarů a propuštění palestinských vězňů v Izraeli, jinak začnou zabíjet rukojmí.
USA, Velká Británie / 106 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč

6.4. pátek ve 20 h, 7.4. sobota ve 20 h

VEZMEŠ SI MĚ, KÁMO?

Bláznivá komedie o dvou kamarádech, kteří se kvůli papírům na oko vezmou a obrátí naruby život všech okolo. A samozřejmě ten svůj. Jakmile si oba řeknou své ano, následuje jedna šílená situace za druhou. Ocitnout se svázaný v sexy latexovém oblečku na balkóně divokého předměstí je z nich všech to nejmenší.
Francie / 92 minut / český dabing / 110 Kč

7.4. sobota v 17.30 h, 8.4. neděle v 17.30 h

DO VĚTRU

Příběh tří mladých lidí odehrávající se během letní plavby kolem řeckých ostrovů. Nespoutaní sourozenci Matyáš (Matyáš
Řezníček) a Natálie (Jenovéfa Boková) se plaví jako posádka plachetnice, na jejíž palubu přistoupí syn majitele lodi dokumentarista Honza (Vladimír Polívka). Postupné sbližování Natálie s Honzou naruší dokonalé soužití sourozenců a na povrch začínají vyplouvat skutečnosti, které ukáží jejich bezstarostnou jízdu v docela jiném světle. Neobvyklý milostný trojúhelník odehrávající se v atraktivním jachtařském prostředí přibližuje prostřednictvím hlavních hrdinů touhy a obavy současné mladé
generace. Debutující režisérka Sofie Šustková natočila s mladým štábem svou generační výpověď na omezeném prostoru
ČR / 78 minut / přístupný / 110 Kč
plachetnice v širém moři a na malebných ostrůvcích Severních Sporád.

8.4. neděle v 15 h

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ

Že jsou trollové jen malé roztomilé bytůstky? Ani nápad! Král trollů je zlověstný a hrozivý obr z hor, který dříme ve své jeskyni
a čeká na to, až se některá z princezen do svých osmnáctých narozenin nestihne provdat, aby ji mohl lapit a sníst. Výpravná
fantasy pohádka o cestě za velkým dobrodružstvím, plná magie a kouzel, na jejímž konci čeká hrozivý a nepřemožitelný Král
Norsko / 104 minut / přístupný / český dabing / 120 Kč / děti 100 Kč
trollů. 		

8.4. neděle ve 20 h, 9.4. pondělí ve 20 h

GRINGO: ZELENÁ PILULE

V této velmi černé komedii si počestný americký obchodník Harold Soyinka vyjede na projížďku a po překročení mexické
hranice věci naberou nečekaný spád. Když se Harold zaplete s mexickými narkobarony, mezinárodními žoldáky a americkým
úřadem pro boj s narkotiky DEA, překročí tenkou hranici mezi slušným občanem a zločincem. A když se snaží zůstat naživu
na jednom z nejnebezpečnějších míst na světě, vyvstává otázka: vězí tento obyčejný muž až po uši v problémech nebo má
vše plně pod kontrolou? Hrají: David Oyelowo, Charlize Theron, Amanda Seyfried, Joel Edgerton.
USA / 110 minut / do 15 let nepřístupný / 110 Kč

9.4. pondělí v 17.30 h Představení pro seniory

TÁTOVA VOLHA

Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery
Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě stejně starého nemanželského syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně
objevená dětská kresba. Eva je rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se vlastní život sype pod
rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21 po stopách
jeho bývalých milenek (Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová) a přátel (Boleslav Polívka, Emília Vášáryová), aby
ČR / 90 minut / přístupný / 120 Kč / senioři 60 Kč
o tajemství zjistily víc…

10.4. úterý ve 20 h, 11.4. středa ve 20 h

ZTRATILI JSME STALINA

Černá komedie Ztratili jsme Stalina dokonale zesměšňuje šílený komunistický režim a nejabsurdnější na tom je, že téměř vše
v tomto filmu je založeno na skutečných událostech. Podle ruského ministerstva kultury snímek režiséra Armanda Iannucciho
uráží sovětskou historii a zakázali jej promítat v kinech. Ve zbytku světa film sbírá kladné recenze i díky skvělému obsazení
v čele se Stevem Buscemim (Chruščov), Jasonem Isaacsem (maršál Žukov) a monty pythonovcem Michaelem Palinem
Velká Británie, Francie / 106 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč
(Molotov). 		

12.4. čtvrtek ve 20 h, 13.4. pátek ve 20 h, 14.4. sobota v 17.30 h a ve 20 h

FAKJŮ PANE UČITELI 3

Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. Silnější než dříve, plný odhodlání a touhy dostat ze svých studentů v čele s Chantal to
nejlepší, co v nich ještě zbývá. Ale už toho v nich moc na vyždímání není. Uspěje při záchraně školy a jejích chovanců?
Německo / 120 minut / do 12 let nevhodný / český dabing / 130 Kč

15.4. neděle v 15 h

KRÁLÍČEK PETR

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj
životní prostor dělit nemíní – a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium – mezi ním a obyvateli zahrady.
USA / 89 minut / přístupný / český dabing / cena

15.4. neděle v 17.30 h (3D / 140 Kč) a ve 20 h (2D / 120 Kč), 16.4. pondělí ve 20 h (2D / 120 Kč)

RAMPAGE: NIČITELÉ

Hlavní hvězdou akčního dobrodružného filmu režiséra Brada Peytona je hvězda světového formátu Dwayne Johnson. Mezi
samotářským primatologem Davisem Okoyem (Johnson) a výjimečně inteligentním gorilím samcem Georgem, o kterého se
Davis stará od jeho narození, vzniklo velmi pevné pouto. Nezdařený nebezpečný genetický experiment však změní toho
mírného lidoopa v obrovské zuřící monstrum. A jako by to nestačilo, brzy se zjistí, že podobně jsou zmutována i další zvířata.
Když se tito uměle vytvoření alfa predátoři nekontrolovatelně řítí Severní Amerikou a ničí vše, co jim přijde do cesty, Okoye
začne ve spolupráci se zdiskreditovaným genetickým inženýrem vyvíjet protilátku a probíjí se nevyzpytatelným bojištěm,
nejen aby zastavil hrozící celosvětovou katastrofu, ale také aby zachránil strašlivého netvora, který býval jeho přítelem.
USA / 90 minut / přístupný

16.4. pondělí v 17.30 h, 17.4. úterý ve 20 h, 18.4. středa ve 20 h

PEPA

Hlavní hrdina Pepa (Michal Suchánek) od útlého věku čeká na to, až začne ten opravdový a šťastný život. Ve školce nebyl oblíbeným dítětem paní učitelky, ve škole s ním nikdo moc nekamarádil. Na gymnáziu patřil mezi vyložené outsidery. Dlouho mu
trvalo, než se osamostatnil, našel si práci, ženu, založil rodinu. Zdá se, že Pepovi nic nechybí a vede obyčejný, ale šťastný život jako
celá řada jiných lidí. Možná ale, že to není život, o kterém snil. A možná, že ho čeká život úplně jiný. Přijde opravdu ten správný zvrat
v jeho životě, když k němu do kanceláře nastoupí nová kolegyně mladá a krásná Pavlína (Alena Doláková)? Nebo když potká
svou vysněnou krásku (recepční – Anička Stopnická), kterou občas sleduje dalekohledem a díky které dokáže uniknout alespoň na chvíli z nudné a stereotypní reality jeho běžného života?
ČR / 90 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

19.4. čtvrtek ve 20 h, 20.4. pátek ve 20 h

SOUBOJ POHLAVÍ

Existují na světě rozdílnější bytosti, než je muž a žena? Jejich věčný souboj svedou v nové komedii „Souboj pohlaví“ Emma
Stone jako silná žena a feministka a Steve Carell coby sexistický šovinista. Bitevním polem je tady kromě samotného života
i tenisový kurt, kde proběhne válka o všechno. O rovnoprávnost, o slávu, peníze, sebevědomí, lásku. Film vznikl na motivy
skutečného tenisového zápasu, který se svého času stal celosvětovou senzací a jedním z nejsledovanějších televizních
USA / 121 minut / 110 Kč
přenosů všech dob. Do historie vešel jako Souboj pohlaví. 		

21.4. sobota v 17.30 h, 22.4. neděle v 15 h

V HUSÍ KŮŽI

Tihle ptáci rozhodně nejsou naštvaní, svůj život si užívají plnými zobáky. Být V husí kůži je těžká pohoda, především pro housera
v nejlepších letech. Animovaná komedie „V husí kůži“ přinese jednomu takovému houserovi zvláštní úkol. Musí se začít starat
o dvě malé kachničky a pomoci jim z bryndy, kterou tak trochu sám způsobil. Jejich společné dobrodružství ukáže, že rodina
může mít všechny možné podoby i tvary a dokonce i peří. A že přátelství a rodina je ta největší zábava a jízda. 		
USA, Čína / 88 minut / přístupný / český dabing / 120 Kč

21.4. sobota ve 20 h, 22.4. neděle v 17.30 h, 23.4. pondělí v 17.30

HASTRMAN

Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny ve filmu Čestmíra Kopeckého a Ondřeje Havelky. Romantický thriller
s Karlem Dobrým v hlavní roli hastrmana vznikl na motivy oceňovaného románu Miloše Urbana.
ČR / 100 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

22.4. neděle ve 20 h, 23.4. pondělí ve 20 h

VADÍ NEVADÍ

Hrajete rádi Vadí nevadí? Tak pozor na to, s kým to hrajete, ať přitom nepřijdete o život. Vadí nevadí je hororová novinka od
tvůrců ze společnosti Blumhouse, která diváky loni spolehlivě vyděsila filmy Rozpolcený a Uteč.
USA / 103 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

24.4. úterý ve 20 h, 25.4. středa ve 20 h

PEPA

Hlavní hrdina Pepa (Michal Suchánek) od útlého věku čeká na to, až začne ten opravdový a šťastný život. Ve školce nebyl
oblíbeným dítětem paní učitelky, ve škole s ním nikdo moc nekamarádil. Na gymnáziu patřil mezi vyložené outsidery. Dlouho
mu trvalo, než se osamostatnil, našel si práci, ženu, založil rodinu. Zdá se, že Pepovi nic nechybí a vede obyčejný, ale šťastný život jako celá řada jiných lidí. Možná ale, že to není život, o kterém snil. A možná, že ho čeká život úplně jiný. Přijde
opravdu ten správný zvrat v jeho životě, když k němu do kanceláře nastoupí nová kolegyně mladá a krásná Pavlína (Alena
Doláková)? Nebo když potká svou vysněnou krásku (recepční – Anička Stopnická), kterou občas sleduje dalekohledem a díky
které dokáže uniknout alespoň na chvíli z nudné a stereotypní reality jeho běžného života?
ČR / 90 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

26.4. čtvrtek ve 20 h (2D / titulky / 120 Kč), 27.4. pátek v 17 h (3D / dabing / 140 Kč) ve 20 h
(2D / dabing / 120 Kč), 28.4. sobota v 17 h (3D / dabing / 140 Kč) a ve 20 h (2D / dabing / 120 Kč),
29.4. neděle v 17 h (2D / dabing / 120 Kč)

AVENGERS: INFINITY WAR

Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem studia Marvel a přináší na stříbrná
plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob. Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše
a pokusit se porazit mocného Thanose dřív než jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy. 		
USA / 155 minut / do 12 let nevhodný

29.4. neděle v 15 h

KRÁLÍČEK PETR

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj
životní prostor dělit nemíní – a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium – mezi ním a obyvateli zahrady.
USA / 89 minut / přístupný / český dabing / 120 Kč

29.4. neděle ve 20 h, 30.4. pondělí v 17.30 h a ve 20 h, 1.5. úterý v 17.30 h a ve 20 h

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé
blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé době za
rodinou na návštěvu do své rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku, Jiřího. Během pár okamžiků je jasné, že jejich
city nejsou minulostí a skončí spolu v posteli. Jenže celá věc má jeden velký háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry.
Hrají: Anna Polívková, Jan Dolanský, Ester Geislerová, Eva Holubová, Bohumil Klepl, Oldřich Navrátil, Jaroslav Plesl a další.
ČR / 90 minut / do 12 let nevhodný / 130 Kč

1.4. až 30.4. / předsálí KINA Blansko

Výstava obrazů / Tomáš Mudra
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

