
1. úterý a 2. 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. 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. 113 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

2. 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. 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

3. čtvrtek až  5. sobota v 17 a 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 120 Kč            

5. sobota až 6. neděle v 15
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 100 Kč            

6. 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

6. neděle ve 20
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 110 Kč

7. pondělí v 19
NASLEPO

Věříte dramaturgům kina Boskovice a máte rádi překvapení? Pak přesně pro vás je určeno promítání naslepo. Jedná se o projekci filmu, kdy do poslední 
chvíle nevíte, co se na plátně objeví. Vstupné je dobrovolné, zaplatíte až po filmu a to přesně tolik peněz, na kolik si čerstvě užitý zážitek ceníte. České 
titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné dobrovolné

8. úterý v 19.30 
9. středa v 17 

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. 113 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

9. středa v 19.30
CREED II

Boxer Adonis Creed a trenérem Rocky Balboa se připravují na zápas se soupeřem, jehož jméno se navíc spojuje s dávným neštěstím v jejich minulosti. 130 
minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

10. čtvrtek až 11. pátek v 17 – 2D 
12. sobota až 13. neděle v 17 – 3D

RAUBÍŘ RALF A INTERNET
Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít 
náhradní část do Vanilopčiny videohry. 113 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné: 2D 120 Kč / 3D 140 Kč                     

10. čtvrtek v 19.30
Filmový klub

A DÝCHEJTE KLIDNĚ
Osudové protnutí životních cest dvou žen v upřímném islandském dramatu. Mezi islandskou svobodnou matkou a africkou ženou žádající o politický azyl 
se vytvoří intimní pouto a obě začnou společně bojovat za to, aby se jejich životy vrátily na tu správnou cestu. 100 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 12 let. Vstupné pro členy FK 80 Kč / 110 Kč

11. pátek v 9.30
BabyBiograf

ČERTÍ BRKO
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením v kinosále pro maminky s dětmi.

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. Vstupné 70 Kč 

11. pátek až 12 sobota v 19.30
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 120 Kč            

12. sobota ve 14 – 2D 
13. neděle ve 14 – 3D

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V ZEMI ZRCADEL
V dalším pokračování populární animované série se střetne svět kouzel a kouzelníků s králem Haraldem, který se rozhodne zbavit svět veškeré magie a čar. 
Dokáže mu v tom někdo zabránit? Naštěstí je zde odvážná Gerda se Sněhovou královnou. 87 minut, český dabing. Mládeži přístupný. 
 Vstupné: 2D 120 Kč / 3D 140 Kč                     

13. neděle v 19.30
BEAUTIFUL BOY

Emotivní a autentický snímek o síle závislosti a ještě větší síle lásky byl natočený podle skutečného příběhu Nica a Davida Sheffových, kteří své zážitky 
zachytili každý ze svého úhlu pohledu ve dvojici knih. 112 minut. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

14. pondělí v 19 
FILMOVÝ KVÍZ

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

15. úterý v 19
Cesťáky

TADEÁŠ ŠÍMA: NA KOLE PŘES AFRIKU
Šestadvacetiletý Tadeáš Šíma se vydal na  sólovou expedici přes Afriku a  přejel celý kontinent od  severu až na  jih. Během sedmi měsíců ujel na  kole 
necelých 13 000 kilometrů a navštívil 15 států černého kontinentu. Vstupné 110 Kč

16. středa v 15
Kino senior

TEN, KDO TĚ MILOVAL
Komediálně laděná rodinná detektivka s předvánoční atmosférou ze známého lázeňského města, z Karlových Varů, je natočená podle předlohy Marie 
Poledňákové. 90 minut, české znění. Vstupné 70 Kč

16. středa až 17 čtvrtek v 17
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.  
117 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč 

16. středa v 19.30
Filmový klub

SOUMRAK
Budapešť na počátku 20. století. Drama sleduje dvacetiletou Irisz Leiter, která přijíždí do maďarského hlavního města poté, co strávila dospívání v sirotčinci, 
a je náhle konfrontována s vlastní minulostí a temným tajemstvím obestírajícím její rodinu. Film je maďarským kandidátem na Oscara. 144 minut, české 
titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 90 Kč / 110 Kč

17. čtvrtek ve 20 
18. pátek v 19.30

SKLENĚNÝ
M. Night Shymalan uvádí zcela nový thriller inspirovaný komiksem, nazvaný Skleněný (Glass). Spojuje tak dva samostatné úspěšné filmy Vyvolený (2000) 
a Rozpolcený (2016). 129 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč                                             

18. pátek v 17 
19. sobota v 16  
20. neděle v 19.30

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

19. sobota v 19
National Theatre London

FRANKENSTEIN
Napínavá inscenace se stala senzací nejdříve v Londýně a poté i po světě, kde ji v kinech vidělo skoro půl milionu diváků. V režii oscarového Dannyho 
Boylea se v roli Viktora Frankensteina a jeho Stvoření představí Benedict Cumberbatch a Jonny Lee Miller. Záznam divadelního představení podle slavného 
románu Mary Shelley o geniálním vědci a jeho monstru. 140 minut, české titulky. Vstupné 230 Kč

20. neděle ve 13.30
OZVĚNY FILMOVÉHO FESTIVALU ČERNÁ VĚŽ

Skautský amatérský film z  Boskovic Maskovačka zaznamenal úspěch na  filmovém festivalu Černá věž v  Českých Budějovicích, kde vyhrál kategorii 
Amatérský velký film. V ozvěnách festivalu uvidíte jak snímek Maskovačka, tak výběr nejlepších amatérských a studentských filmů festivalu. 100 minut. 
Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné dobrovolné

20. neděle 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

21. pondělí v 19.30
SVĚDKOVÉ PUTINOVI

Píše se rok 1999. Dosavadní ruský prezident Boris Jelcin nečekaně abdikuje a řízením státu pověřuje premiéra Vladimíra Putina. Tímto osudovým okamžikem 
začíná dokument renomovaného režiséra Vitalije Manského, který přináší nečekané svědectví o  začátku  putinovské éry. 102 minut, české titulky.  
Mládeži přístupný.                                                                                                                  Vstupné 100 Kč

22. úterý až 23. středa v 17 
HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN

Pokračování rodinné hororové fantasy komedie pro děti. O hallowenské noci parta kluků skrze nalezenou knihu vypustí do světa síly, které oživí monstra. 
Společně je musí zastavit. 103 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

22. úterý až 23. středa v 19.30 
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 120 Kč

24. čtvrtek v 18
Filmový klub

SCHINDLERŮV SEZNAM
Oscarový hit Stevena Spielberga vypráví skutečný příběh německého podnikatele Oskara Schindlera, který ve své továrně během druhé světové války 
vytvářel pracovní místa pro polské Židy a zachraňoval je tak před deportací do koncentračního tábora. 195 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež  
do 12 let.                                                                                               Vstupné pro členy FK 100 Kč / 120 Kč

25. pátek v 9.30
BabyBiograf

BOHEMIAN RHAPSODY
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením v kinosále pro maminky s dětmi.

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. Vstupné 70 Kč 

25. pátek až 27. neděle v 17
PSÍ DOMOV

Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od  té doby se stali nejlepšími přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a  ocitne se více jak 600 km 
od domova. Láska k páníčkovi je však silnější a Bella se rozhodne vrátit se domů. 92 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč                                                                                                    

25. pátek v 19.30
SLOŽKA 64

Podivné lékařské experimenty, zneužívání a  převýchova „necudných" dívek. Do  rukou detektiva Carla Mørcka a  jeho asistenta Assada z  kriminálního 
Oddělení Q se dostává další nevyřešený případ. Mrazivý detektivní příběh je čtvrtým severským thrillerem natočeným podle bestsellerů Jussiho Adler-
Olsena. 100 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež 12 let. Vstupné 110 Kč

26. sobota až 27. neděle v 15
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 100 Kč

26. sobota až 27. neděle v 19.30
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 120 Kč

28. pondělí až 29. úterý v 19.30
FAVORITKA

Je 18. století. Anglie válčí s Francií. Anglická královna Anna je nemocná a příšerně náladová. Zemi za ní víceméně řídí její společnice a přítelkyně lady Sarah. 
Co se však stane, když se královnina přízeň obrátí směrem k nové služebné Abigail? 119 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. 
 Vstupné 120 Kč

30. středa v 19.30
KURSK

Film podle skutečné události. Jaderná ponorka K-141 Kursk je „nepotopitelnou“ pýchou Severního loďstva ruského válečného námořnictva. Během 
námořního cvičení v  roce 2000 otřesou trupem Kursku mohutné exploze. Začíná zoufalý boj s  časem o  záchranu posádky. 117 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

31. čtvrtek ve 14 – 3D 
1. 2. pátek až 2. 2. sobota ve 14 – 2D

RAUBÍŘ RALF A INTERNET
Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít 
náhradní část do Vanilopčiny videohry. 113 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné: 2D 120 Kč / 3D 140 Kč

31. čtvrtek v 19.30
ÚNIKOVÁ HRA

Psychologický thriller Úniková hra vypráví příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit se únikové hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry cesta ven neexistuje… 
a začíná boj o přežití. 100 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

31. čtvrtek v 17 
1. 1. pátek až 3. 1. neděle v 17 a 19.30

ŽENY V BĚHU
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. Věra (Zlata Adamovská) prožila s manželem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho 
poslední přání – zaběhnout maraton!  Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém, její dcery se ovšem do běhání nehrnou. Mají 
úplně jiné starosti. 93 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč                                                                                                                                                                 

3. 1. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

KARKULKA A SEDM TRPASLÍKŮ
Pásmo představuje tradiční i nové pohádky, jak je neznáte. Autoři z řad nastupující generace domácích animátorů se rozhodli ve svých filmech věnovat 
dětem. Originální hravou a humornou formou zpracovali nebo rozvinuli klasická i nová pohádková témata. 56 minut, české znění. Mládeži přístupný.
 Vstupné 60 Kč

3. 1. neděle v 16
Výtvarné odpoledne

DÍLNIČKA S KRISTÝNKOU
Tematická tvořivá dílnička k  animovanému filmu Karkulka a  sedm trpaslíků. 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

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: Lego příběh 2; Jak vycvičit draka 3; Na střeše; Alita: Bojový anděl; Marie, královna skotská a další.
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