
PROSINEC 2018

1. sobota v 19.30 
2. neděle ve 14 a 17 

ČERTÍ BRKO
Všechny přestupky a  nepravosti sedláků z  městečka Pytlov jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a  neomylně 
kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat. 99 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné pro děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

2. neděle v 19.30
BALÓN

Ostře střežená hranice mezi Západním a  Východním Německem se v  70. letech zdála být neproniknutelnou. Přesto ve  východní části jednotlivci i  celé 
rodiny neváhali riskovat a  využívali každou příležitost, která by je dostala do  svobodného světa. 120 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do  12 let. 
 Vstupné 120 Kč

3. pondělí v 19.30
PRVNÍ ČLOVĚK

Dramatický příběh letu Neila Armstronga na Měsíc mapuje oscarový režisér Damien Chazelle, který na oběžnou dráhu vyslal Ryana Goslinga. 138 minut, české 
titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

4. úterý v 19
Cesťáky

DOMINIKA GAWLICZKOVÁ: DOMINIKA NA CESTĚ JIŽNÍ AMERIKOU
10 měsíců, 8 zemí, 11 237 kilometrů, 5 píchnutí, 2 návštěvy nemocnice, 1 pád, 1 přepadení, 1 porucha, 1 opravený zub a nekonečno zážitků na motorce.
 Předprodej 130 Kč / na místě 170 Kč

5. středa v 17
ČARODĚJOVY HODINY

Desetiletý chlapec Lewis se po nenadálé události odstěhuje do tajemného sídla svého strýce Jonathana, který ovládá magii. Lewis se strýčkem musí vypátrat 
záhadné hodiny, které by svou čarovnou mocí mohly způsobit konec lidského pokolení. 105 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

5. středa v 19.30 
6. čtvrtek ve 20

BOHEMIAN RHAPSODY
Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Film popisuje hudební dráhu i životní spirálu Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen až 
po památný koncert Live Aid v roce 1985. 134 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč            

6. čtvrtek v 17 – 2D / dabing 
7. pátek v 17 – 3D / dabing 
8. sobota v 19.30 – 2D / titulky

SMRTELNÉ STROJE
Světu docházejí zdroje, města se proměnila v pohyblivé predátorské stroje a jedna dívka se touží pomstít muži, který ji připravil o matku. 128 minut. Nevhodný pro 
mládež do 12 let. Vstupné: 2D 120 Kč / 3D 140 Kč

7. pátek ve 20
VE SPÁRECH ĎÁBLA

Otřesný obřad vymítání ďábla se vymkne kontrole a vyžádá si život mladé ženy. Později má Megan Reedová službu v noci v pitevně, kam přivezou znetvořené 
mrtvé tělo. Megan však začne mít podezření, že tělo je posedlé nemilosrdnou démonickou sílou. 89 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. 
 Vstupné 120 Kč

8. sobota v 15 
9. neděle v 10

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka, která se jim snesla na zahradu. Pro naše dva kutily však není 
žádná komplikace překážkou. 60 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

8. sobota a 9. neděle v 17 
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE

Vše, co si Klára přeje, je klíč, který odemkne krabičku uchovávající nesmírně cenný dar od její zesnulé matky. Klíč, který ji zavede do fantastického světa, kde se Klára 
setká s louskáčkem Filipem, armádou myší a regenty, kteří spravují tři říše. 100 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

9. neděle ve 14
AVE MARIA!

Promítání filmu o významných poutních místech Evropy a o svědectví pamětníků. Po ukončení filmu bude následovat beseda s tvůrci filmu. Vstupné dobrovolné

9. neděle v 19.30
Filmový klub

V MOSULU
Reportérka a dokumentaristka Jana Andert se roku 2017 na vlastní pěst vydala do okupovaného Mosulu. S elitní jednotkou irácké armády osm měsíců riskovala 
život v prvních liniích bitvy. Nebojácné svědectví o městu v ruinách, které jedna z největších katastrof dneška obrala o duši. 72 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 90 Kč / 110 Kč

10. pondělí v 16
BOHEMIAN RHAPSODY

Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Film popisuje hudební dráhu i životní spirálu Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen až 
po památný koncert Live Aid v roce 1985. 134 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

10. pondělí v 19
FILMOVÝ KVÍZ

Zábavná znalostní soutěž o ceny plná nejrůznějších kategorií. Vytvořte tým a otestujte své filmové znalosti. Vstupné 30 Kč                                                                                               

11. úterý v 17
JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE

Když je svět v ohrožení a tajná služba paralyzovaná, vrací se na scénu Johnny English. Dokáže muž, pro kterého jsou zmatky, chyby a omyly základním pracovním 
nástrojem, obstát i v moderním světě? 88 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

11. úterý v 19.30 – titulky 
12. středa v 17 - dabing

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY
Grindelwaldovy zločiny jsou druhým z pěti zbrusu nových dobrodružství z kouzelnického světa J. K. Rowlingové. 134 minut. Nevhodný pro mládež do 12 let.
 Vstupné 130 Kč                                                                                                                                                                

12. středa v 15
Kino senior

HOVORY S TGM
Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba jako T. G. Masaryk excelují v příběhu jednoho z nejslavnějších rozhovorů naší historie. Filmové „Hovory s TGM“ přinášejí 
nečekané napětí, emoce a střet dvou významných mužů. 80 minut, české znění. Vstupné 60 Kč

12. středa ve 20
Filmový klub

CLIMAX
Poslední noc v chatě uprostřed lesů, zima 1996. Třicítce tanečníků a tanečnic končí intenzivní trénink na turné v USA, zbývá už jen závěrečná party. Drogový 
muzikál či taneční horor získal v Cannes pověst nejlepšího snímku režiséra Gaspara Noeho. 95 minut, české titulky. Nepřístupný pro mládež do 18 let. 
 Vstupné pro členy FK 80 Kč / 110 Kč

13. čtvrtek a 14. pátek v 17
ČERTÍ BRKO

Všechny přestupky a  nepravosti sedláků z  městečka Pytlov jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a  neomylně 
kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat. 99 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

13. čtvrtek v 19.30 – 2D / titulky 
14. pátek v 19.30 – 3D / dabing 
15. sobota v 17 – 3D / dabing 
16. neděle v 17 – 2D / dabing

AQUAMAN
Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho (Jason Momoa), napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy. 
143 minut. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné: 2D 130 Kč / 3D 150 Kč 

14. pátek v 9.30
BabyBiograf

ZRODILA SE HVĚZDA
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením v kinosále pro maminky s dětmi.
Bradley Cooper a Lady Gaga v dechberoucím romantickém dramatu o country zpěvákovi, který objeví neznámou talentovanou zpěvačku, jejíž raketový start 
zastíní jeho vlastní kariéru. 136 minut, české titulky. Vstupné 70 Kč 

15. sobota a 16. neděle v 15
GORDON A PADDY

Gordon je stárnoucí ropušák a  Paddy malá myška, tedy zdánlivě ta nejnepravděpodobnější dvojice policistů, která se ve  svém rodném lese musí vypořádat 
s nejedním zločinem. 62 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

15. sobota až 16. neděle ve 20
DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH

Svérázný doktor Martin (Miroslav Donutil) bude řešit dosud nepoznané záhady osobního života i jednu detektivní otázku. Musí totiž zvládnout postarat se jeden 
den o malé dítě a současně s tím musí přijít na kloub záhadě, jejíž stopy vedou hluboko do historie. 90 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč                                         

16. neděle v 16
Výtvarné odpoledne

DÍLNIČKA S KRISTÝNKOU
Tematická tvořivá dílnička k animovanému filmu Gordon a Paddy. 50 minutové tvoření pod vedením lektorky Kristýnky je určeno pro děti ve věku 6 až 11 let. 
Výtvarné potřeby zajištěny, registrujte se na emailu: kristynka.k@email.cz Vstupné 50 Kč

17. pondělí až 18. úterý v 17 – 2D  
19. středa v 17 – 3D 

SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY
Film představí dospívajícího chlapce z Brooklynu Milese Moralese a nekonečné možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen jeden maskovaný hrdina. 120 minut, 
český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné: 2D 120 Kč / 3D 140 Kč

17. pondělí ve 20
TOMAN

Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu. 
145 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

18. úterý ve 20
VDOVY

Čtyři zločinci jsou policií odpraveni při pokusu o loupež balíku peněz. Skoro nic po nich nezůstane, jen jejich vdovy, kterým zanechají dluhy. Vztek a zármutek 
osamělé ženy spojí a promění je v údernou jednotku rozhodnutou vzít své osudy do vlastních rukou. 129 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.
 Vstupné 120 Kč

19. středa ve 20
Filmový klub

3 DNY V QUIBERONU
Filmová hvězda Romy Schneiderová přijíždí do francouzského letoviska zbavit se své závislosti na alkoholu. Kromě procedur ji čeká i rozhovor pro deník Stern. Toto 
interview bude její poslední. Hluboce melancholický a mistrně vystavěný portrét jedné výrazné osobnosti na sklonku kariéry. 115 minut, české titulky. Nevhodný 
pro mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 90 Kč / 110 Kč

20. čtvrtek v 17 a 20 – 3D / dabing 
21. pátek v 17 a 20 – 2D / dabing 
22. sobota ve 20 – 2D / titulky

BUMBLEBEE
Charlie je obyčejná osmnáctiletá holka, která právě k narozeninám dostala své první auto. Jenže ten žlutý „Brouk“ není obyčejná ojetina, ale Bumblebee, který se 
v téhle podobě ukrývá nejen před lidmi, ale i ostatními Transformers. 110 minut. Mládeži přístupný. Vstupné: 2D 130 Kč / 3D 150 Kč

21. pátek a 22. sobota ve 14 – 2D 
23. neděle ve 14 – 3D

GRINCH
Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší všechno a všechny a ze všeho nejvíc Vánoce. Ty by nejradši zrušil. A ve filmu se o to dokonce pokusí. 90 minut, český 
dabing. Mládeži přístupný. Vstupné: 2D 110 Kč / 3D 130 Kč

22. sobota a 23. neděle v 17
MARY POPPINS SE VRACÍ

Emily Blunt jako tajemná chůva Mary Poppins se po rodinné tragédii vrací k rodině Banksových. Za pomoci svých jedinečných kouzelných schopností pomůže 
rodině znovu nalézt ztracenou radost a štěstí. 130 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč                                                                                          

23. neděle ve 20
ZRODILA SE HVĚZDA

Bradley Cooper a Lady Gaga v dechberoucím romantickém dramatu o country zpěvákovi, který objeví neznámou talentovanou zpěvačku, jejíž raketový start 
zastíní jeho vlastní kariéru. 136 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

24. pondělí v 10
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Rodinná animovaná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známí jako „lidé” opravdu existují. 96 minut, český dabing. Mládeži přístupný.
 Vstupné 60 Kč                                                                                                    

27. čtvrtek a 28. pátek v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

MIMI & LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO SVĚTLA
Pásmo krátkých animovaných filmů pro malé děti a jejich rodiče o neobyčejném přátelství dvou malých holčiček. 65 minut, české znění. Mládeži přístupný.
 Vstupné 80 Kč

27. čtvrtek a 28. pátek v 17
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU

Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí ze stromu, rozhodne se, že je čas, aby někomu předal tajemství kouzelného lektvaru, který dodává sílu celé vesničce. 
Společně s Asterixem a Obelixem se vydají najít druidova následovníka. 105 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

27. čtvrtek v 19.30
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Jiří Langmajer je nahrazen na postu šéfredaktora časopisu Playboy krásnou Táňou Pauhofovou. Rozezlen na ženské plémě si u tajemné vědmy přeje stát se ženou. 
Dalšího rána se probudí jako Anna Polívková. 95 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

28. pátek v 19.30
AQUAMAN

Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho (Jason Momoa), napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy. 
143 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

29. sobota a 30. neděle ve 14
ČERTÍ BRKO

Všechny přestupky a nepravosti sedláků z městečka Pytlov jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné 
Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat. 99 minut, české znění. Mládeži přístupný.  Vstupné 110 Kč

29. sobota v 17 – 2D 
30. neděle v 17 – 3D

SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY
Film představí dospívajícího chlapce z Brooklynu Milese Moralese a nekonečné možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen jeden maskovaný hrdina. 120 minut, 
český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné: 2D 120 Kč / 3D 140 Kč                     

29. sobota v 10 a ve 20 
30. neděle ve 20

BOHEMIAN RHAPSODY
Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Film popisuje hudební dráhu i životní spirálu Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen až 
po památný koncert Live Aid v roce 1985. 134 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč            

31. pondělí v 17
SILVESTROVSKÉ PROMÍTÁNÍ  

Tradiční silvestrovské promítání v  letním kině. Samozřejmostí je čaj pro malé a  něco ostřejšího pro velké diváky, pásmo pohádek a  od  18 hodin velkolepý 
ohňostroj. Vstupné dobrovolné

1. 1. úterý a 2. 1. středa ve 14
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU

Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí ze stromu, rozhodne se, že je čas, aby někomu předal tajemství kouzelného lektvaru, který dodává sílu celé vesničce. 
Společně s Asterixem a Obelixem se vydají najít druidova následovníka. 105 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

1. 1. úterý v 17 a 20
BUMBLEBEE

Charlie je obyčejná osmnáctiletá holka, která právě k narozeninám dostala své první auto. Jenže ten žlutý „Brouk“ není obyčejná ojetina, ale Bumblebee, který se 
v téhle podobě ukrývá nejen před lidmi, ale i ostatními Transformers. 110 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

2. 1. středa v 17
MARY POPPINS SE VRACÍ

Emily Blunt jako tajemná chůva Mary Poppins se po rodinné tragédii vrací k rodině Banksových. Za pomoci svých jedinečných kouzelných schopností pomůže 
rodině znovu nalézt ztracenou radost a štěstí. 130 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

2. 1. středa ve 20
UTOP SE, NEBO PLAV

Když depresivní Bertrand, trpící krizí středního věku, odpoví na  inzerát, který hledá nového člena do družstva mužského synchronizovaného plavání (mužské 
akvabely), netuší, do jaké společnosti sympatických ztroskotanců se dostává. Družstvo vybavené povislými svaly, počínající pleší a různými životními problémy míří 
na stupně vítězů. 122 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

Informace pro návštěvníky kin
Kino Boskovice, Kpt. Jaroše 15 
680 01 Boskovice 
Tel: 516452026, kino@boskovice.cz, www.kinoboskovice.cz
Prodej vstupenek vždy hodinu před každým představením. ON-LINE prodej vstupenek na webu kina. Na pokladně je možné platit kartou. 3D brýle zakoupíte 
v pokladně kina za 30 Kč. Kapacita 153 míst. Zvuk: Dolby digital surround EX. Digitální projekce dle standardu DCI ve 4K. Občerstvení zajištěno.
Na další měsíc připravujeme tyto filmy: Pašerák, Raubíř Ralf a internet, Skleněný, Schindlerův seznam, Favoritka, Ženy v běhu a další.
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