červen 2018

www.kinoblansko.cz

1.6. pátek ve 20 h, 2.6. sobota ve 20 h, 3.6. neděle v 17.30 h

TEAMBUILDING

Crazy komedie o tom, co se stane, když banda zaměstnanců jedné banky vyrazí na teambuilding. Je pátek dopoledne. Zaměstnanci banky z jednoho okresního města vyráží na tři dny do hor, na tolik moderní teambuilding. Cílem
je utužení kolektivu, vypilování pracovních schopností a hlavně plusové body do osobního hodnocení ředitele, který
se rozhodl nastartovat kariéru tím, že pokročí na ředitelství pobočky v krajském městě. K povýšení potřebuje pozitivní hodnocení ve všech oblastech, i pro něj do této doby naprosto opomíjeném segmentu jako jsou manažerské činnosti. Většina zaměstnanců vůbec netuší, co je čeká. Představují si školní výlet placený firmou, jenomže… Hrají: Miroslav
ČR / 83 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč
Mejzlík, Alice Bendová, Martin Dejdar, Dana Morávková.

2.6. sobota v 17.30 h, 3.6. neděle v 15 h

NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH O OBROVSKÉ HRUŠCE

Okouzlující animované dobrodružství o cestě za velkým objevem nejen pro menší. Život v městečku Solby je tichý
a poklidný až do dne, kdy Mitcho a Sebastian najdou v přístavu vzkaz v láhvi. Pochází od zmizelého starosty Solby
a stojí v něm, že se nachází na tajemném ostrově a učinil velký objev. Hrdinové se vydávají na dobrodružnou cestu
s cílem zachránit starostu a přivézt ho nazpět. V jejím průběhu ale odhalí něco, co obyvatelům Solby přinese v budoucnu mnoho radosti – obrovskou hrušku.
Dánsko / 78 minut / přístupný / český dabing / 90 Kč

3.6. neděle ve 20 h

DEADPOOL 2

Wade Wilson neboli Deadpool se vrací, aby s pomocí svých schopností opět zachraňoval celý svět. Třeba před
děsivě nebezpečným lepkem v potravinách. Deadpool je zkrátka chlapík mnoha tváří, byť by ta jeho pravá, ukrytá
pod maskou, je pěkně hnusná. Ale za to nemůže. Což ovšem neplatí o jeho hodně černém smyslu pro humor a netradičním přístupu k superhrdinským pravidlům fair play.
USA / 120 minut / do 15 let nepřístupný / 130 Kč

4.6. pondělí v 19 h

JAROSLAV MARTINÁSEK

Premiéra filmu o dirigentovi Smíšeného pěveckého sboru Rastislav Blansko panu Jaroslavu Martináskovi z cyklu
o významných blanenských osobnostech „Živá paměť“. Režie: Radek Popelka.
ČR / 52 minut / vstup volný

5.6. úterý ve 20 h, 6.6. středa ve 20 h

DELIRIUM

Když si myslíte, že jste duševně nemocný a čerstvě vás propustili z psychiatrické léčebny, pak je někdy těžké rozlišit,
co je skutečnost a co jsou choromyslné výplody odehrávající se jen ve vaší šílené hlavě. To je psychothriller Delirium
od producentů hororů Očista a Uteč. Představitel hlavní role Topher Grace je známý i z filmů Interstellar, Spiderman
3 a Dannyho parťáci, zajímavé je i to, že jedním z producentů filmu Delirium je Leonardo DiCaprio.
		
USA / 96 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč

7.–8. 6. 2018
Město Blansko, Kulturní středisko města Blanska a NIPOS-ARTAMA Praha
za spoluúčasti Filmového kroužku ZŠ Blansko, Erbenova 13 a Českého výboru UNICA
– Celostátního svazu neprofesionálního filmu ČR

ZLATÉ SLUNCE 2018

15. ročník národní filmové přehlídky dětské a studentské tvorby
ČTVRTEK 7. 6. 2018 / KINO BLANSKO
8.15 – 08.30 Slavnostní zahájení
8.30 – 09.20 1. soutěžní blok
9.30 – 10.30 2. soutěžní blok
10.45 – 11.45 3. soutěžní blok
13.45 – 14.40 4. soutěžní blok
14.50 – 15.50 5. soutěžní blok
16.00 – 17.40 Diskuze – rozborový seminář
18.30 SLAVNOSTNÍ FESTIVALOVÝ VEČER / Předání cen autorům vítězných filmů
Projekce filmu PLANETA ČESKO / ČR, 2017 / 81 minut / česká verze / přístupný / Vstup pro veřejnost zdarma!
Všechny projekce jsou veřejnosti přístupné a jsou zdarma.
Podrobný program jednotlivých soutěžních filmů najdete na serveru filmdat.cz a v kině.
PÁTEK 8. 6. 2018 / KSMB
9.30 – 15.00 Filmový workshop pro autory soutěžních filmů a další zájemce na téma Znělka Zlatého Slunce 2019
– k dispozici budou lektoři pro animovaný i hraný film.

8.6. pátek ve 20 h, 9.6. sobota ve 20 h, 10.6. neděle ve 20 h

DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY

Hvězdně obsazený film volně navazující na legendární sérii Dannyho parťáci. Debbie a její tým mají smělý plán loupeže, kterou se chystají provést na velkolepé kostýmní gala přehlídce celebrit v newyorském Metropolitním muzeu.
Hrají: Anne Hathaway, Sarah Paulson, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Rihanna.
USA / 110 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč

9.6. sobota v 17.30 h, 10.6. neděle v 15 h

PAT A MAT ZNOVU V AKCI

„A je to opět tady“ Pat a Mat, naši dva známí šikulové znovu v akci. Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají
nové kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pata a Mata není nic problém, ať již se jedná o boj s rojem včel, opravu elektrické sekačky, ucpaný odpad, boj s krtkem nebo stavbu nové skalky.
ČR / 75 minut / přístupný / 120 Kč

10.6. neděle v 17.30 h, 11.6. pondělí ve 20 h, 12.6. úterý ve 20 h

BACKSTAGE

Backstage přináší do českého filmu úplně nový a výjimečný žánr tanečního filmu. Uvolněný styl streetdance, dynamický rytmus a čisté emoce a vášeň těch, kteří nevěří nikomu nad třicet let. Výraznou tváří Backstage je Ben Cristovao. Ve filmu hraje porotce a dvě jeho písně film do kin doprovází. Netanečních rolí se zhostili Kryštof Hádek, Ivana
Chýlková, Judit Bárdos nebo Roman Luknár. Hlavní role ztvárnili mladí herci Mary Havranová s Ondrejem Hraškou
a především pak taneční skupiny The Pastels.
ČR, Slovensko / 90 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

13.6. středa ve 20 h, 14.6. čtvrtek ve 20 h, 15.6. pátek ve 20 h

GHOST STORIES

Skeptický profesor Phillip Goodman se zabývá vyvracením zdánlivě nadpřirozených událostí. Do rukou se mu ale
dostanou tři nevysvětlitelné případy a ve chvíli, kdy je začne řešit, se sám dostane do děsivé hororové smyčky.
			
Velká Británie / 98 minut / do 12 let nevhodný / 110 Kč

16.6. sobota v 17.30 h, 17.6. neděle v 15 h

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU

Planetu Zemi čeká invaze animované kosmické legrace. Pokud jste si mysleli, že ve vesmíru je život, měli jste samozřejmě pravdu. Na dohled modré planety krouží obrovský mezihvězdný křižník plný mimozemšťanů všemožných
tvarů, velikostí a se zcela nahodilým počtem očí, uší nebo rukou.
Německo, Lucembursko, Dánsko / 90 minut / přístupný / český dabing / 120 Kč

16.6. sobota ve 20 h, 17.6. neděle ve 20 h, 18.6. pondělí ve 20 h

ESCOBAR

Pablo Escobar. Jméno, které jste slyšeli. Myslíte ale, že už o něm víte všechno? V novém thrilleru Escobar se jako
legendární narkobaron představí Oscarový a charismatický Javier Bardem. Zfilmovaný příběh jednoho z největších
zločinců všech dob má překvapivého vypravěče. Novinářku a televizní celebritu, která s Escobarem prožila žhavý
milenecký vztah a kterou ve filmu hraje Penélope Cruz.
Španělsko, Bulharsko / 123 minut / do 15 let nepřístupný / 120 Kč

17.6. neděle v 17 h

SOLO: STAR WARS STORY

Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie ve filmu Solo: Star Wars Story, zbrusu novém
dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii. V řadě troufalých eskapád hluboko v temném a nebezpečném
zločineckém podsvětí potkává Han Solo nejen mohutného Chewbaccu, svého budoucího kopilota, ale narazí i na
nechvalně známého hazardního hráče Landa Calrissiana. Na této cestě se zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších
hrdinů ságy Star Wars.
USA / 135 minut / přístupný / český dabing / 120 Kč / děti 100 Kč

18.6. pondělí v 17.30 h

Představení pro seniory

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 / senioři 60 Kč

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

MÁŠ JI!

Komedie o tom, jak se každý rok pět velmi soupeřivých přátel zostra pustí do měsíc trvající hry na babu, kterou hrají
již od první třídy; ve hře, ve které neplatí žádná omezení, riskují krk, práci i jejich vzájemný vztah, jen aby jeden druhého srazil k zemi s vítězným pokřikem: „Máš ji!“ Letos se hra koná ve stejném termínu, jako svatba jediného dosud
neporaženého hráče, což by z něj konečně mělo udělat snadný terč. Ale on dobře ví, že se blíží… a je připraven.
USA / do 15 let nepřístupný / 110 Kč

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

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE

Před čtyřmi lety nás dinosauři porazili. Alespoň na Isla Nubar, exotickém ostrově, kde prosperoval unikátní zábavní
park Jurský svět, než se jeho exponátům podařilo utéct z klecí. Ve finále jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob
opustili ostrov poslední lidé a nechali ostrov napospas prehistorickým tvorům. Jenže teď se za nimi musí vrátit. Proč?
Protože na ostrově se probudila tamní sopka a dinosaurům už podruhé v dějinách hrozí vyhynutí. Claire (Bryce Dallas
Howard) se z upjaté manažerky parku proměnila v aktivistku, která je chce za každou cenu zachránit. A Owena (Chris
Pratt) na ostrov žene touha najít a spasit Blue, inteligentního ještěra, jehož dokázal vychovat a částečně vycvičit, a po
němž se po zániku parku slehla zem. Na Isla Nubar jim však nehrozí jenom sežrání, zašlápnutí či spálení tekoucí lávou.
Hned po příjezdu se stanou očitými svědky a nedobrovolnými aktéry falešné hry, která v konečném důsledku může
změnit život na celé planetě a vrátit ho o pár miliónů let zpátky. USA, Španělsko / 130 minut / do 12 let nevhodný

23.6. sobota v 17.30h

PAT A MAT ZNOVU V AKCI

„A je to opět tady“ Pat a Mat, naši dva známí šikulové znovu v akci. Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pata a Mata není nic problém, ať již se jedná o boj s rojem včel, opravu
ČR / 75 minut / přístupný / 110 Kč
elektrické sekačky, ucpaný odpad, boj s krtkem nebo stavbu nové skalky.

24.6. neděle v 15 h

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU

Planetu Zemi čeká invaze animované kosmické legrace. Pokud jste si mysleli, že ve vesmíru je život, měli jste samozřejmě pravdu. Na dohled modré planety krouží obrovský mezihvězdný křižník plný mimozemšťanů všemožných
tvarů, velikostí a se zcela nahodilým počtem očí, uší nebo rukou.
Německo, Lucembursko, Dánsko / 90 minut / přístupný / český dabing / 120 Kč

26.6. úterý ve 20 h, 27.6. středa ve 20 h, 28.6. čtvrtek ve 20 h

JSEM BOŽSKÁ

Být sexy je nejvíc a každá žena je tak krásná, jak se sama cítí. V komedii Jsem božská hraje Amy Schumer úplně
obyčejnou holku „krev a mlíko“, která po ráně do hlavy začne sama sebe vidět a vnímat jako super kočku. A taky se
podle toho začne chovat. Hrají: Amy Schumer, Michelle Williams, Rory Scovel, Naomi Campbell, Emily Ratajkowski,
Lauren Hutton.
USA / 110 minut / do 12 let nevhodný / 120 Kč

29.6. pátek ve 20 h, 30.6. sobota ve 20 h, 1.7. neděle ve 20 h

SICARIO 2: SOLDADO

Sicario 2: Soldado otevírá novou kapitolu filmové série SICARIO. V drogové válce neplatí žádná pravidla –
a když kartely začaly převádět teroristy přes americké hranice, federální agent Matt Graver (Josh Brolin) vyzve tajemného Alejandra (Benicio Del Toro), kterému hlavoun kartelu vyvraždil rodinu, aby všemi prostředky, včetně těch nezákonných, válku eskaloval. Aby rozpoutal válku, unese Alejandro hlavounovu dceru – ale když se z dívky stane vedlejší oběť konfliktu, její osud tyto dva muže rozdělí, protože zpochybní vše, za co bojují.
USA / 120 minut / do 15 let přístupný / 110 Kč

30.6. sobota v 17.30 h, 1.7. neděle v 15 h a v 17.30 h

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA

Jim je docela obyčejný kluk s tak trochu neobyčejným příběhem. Jako malý se ocitl v Jasmánii, malém ostrovním království.
Jeho nejlepším kamarádem je strojvůdce Lukáš, hrdý majitel parní lokomotivy Emy. Tahle nerozlučná trojice jednoho
dne poslechne volání dálek a vydávají se do světa. Vzrušující putování plné fantazie je natočeno podle stejnojmenného knižního bestselleru slavného spisovatele Michaela Endeho. Z jeho pera pochází jedna z nejkrásnějších dětských
knih, nezapomenutelný Nekonečný příběh. Kniha Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema byla přeložena do 33 jazyků
a zamilovali si ji děti i rodiče po celém světě.
Německo / 110 minut / přístupný / český dabing / 120 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

