
1. pátek a 2. sobota v 17 – 2D 
3. neděle v 17 – 3D

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Mladý Viking Škyťák a  drak Bezzubka se vracejí v  novém animovaném dobrodružství. Společně budou hledat Skrytý svět, jedinou naději 
na záchranu lidskodračího společenství. 104 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné: 2D 120 Kč / 3D 140 Kč

1. pátek a 2. sobota ve 20
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?

Claude a Marie Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery a jejich manželé se rozhodli opustit Francii. Každý z nich k tomu má dobrý důvod. Ale 
co rodiče? Ti udělají všechno pro to, aby jim mladí neodjeli někam na druhý konec světa. 98 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 120  Kč            

2. sobota ve 14
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 110 Kč

3. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

POHÁDKY NARUBY
Možná, že se Sněhurkou a Karkulkou to bylo celé nějak jinak. Možná, že vlk nebyl jenom jeden. A možná, že se všichni tak trochu znali. Adaptace 
díla britského spisovatele dětských knih Roalda Dahla. 60 minut, český dabing. Vhodné pro děti od 6 let. Vstupné 60 Kč

3. neděle ve 20
ÚHOŘI MAJÍ NABITO

Černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU (Útvar rychlého nasazení) stala únikem z jejich nudných životů. Zasahují u domnělých 
zločinců, evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic netušící okolí. Všechno jde hladce až do okamžiku, kdy se octnou v nesprávnou chvíli 
na nesprávném místě. 101 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

4. pondělí a 5. úterý 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! 93 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

6. středa v 17 
7. čtvrtek ve 20

KOMETA:FILM (Z NEBE DO PEKLA A ZPĚT)
Nová fakta o zlomových okamžicích v historii klubu, nečekané souvislosti, unikátní archivní materiály i ze soukromých archivů a pohledy do jinak 
pečlivě střeženého zákulisí šatny. Nový dokumentární film o nejúspěšnějším klubu české resp. československé hokejové historie! Česko 2019. 75 
minut. Vstupné 100 Kč

6. středa v 19.30
Filmový klub

ROMA
Nejosobnější projekt oscarového režiséra a scenáristy Alfonsa Cuaróna, sleduje dívku Cleo, která pracuje v domácnosti středostavovské rodiny 
v Mexico City. Cuarón vzpomíná na vlastní dětství a vytváří živý a procítěný portrét domácích konfliktů a společenské hierarchie v politickém 
chaosu 70. let. 135 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 100 Kč / 120 Kč

7. čtvrtek v 17 – 2D / dabing 
8. pátek v 17 a 20 – 2D / dabing 
9. sobota v 17 – 3D / dabing 
9. sobota ve 20 – 2D / titulky

CAPTAIN MARVEL
Příběh Carol Danversové, ze které stala jedna z  nejmocnějších superhrdinek světa. Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma 
mimozemskými rasami, Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu. 124 minut. Nevhodný pro mládež do 12 let.           

Vstupné: 2D 130 Kč / 3D 150 Kč

9. sobota a 10. neděle ve 14
LEGO® PŘÍBĚH 2

Uplynulo již pět let od chvíle, kdy všechno bylo boží. Obyvatelé města musí čelit nové obrovské hrozbě: nájezdníkům LEGO DUPLO®, kteří ničí vše 
rychleji, než obyvatelé města stíhají obnovovat. 107 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč 

10. 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 110 Kč

10. neděle 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

11. pondělí až 12. úterý v 16
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! 93 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

11. pondělí v 19 
FILMOVÝ KVÍZ

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

12. úterý v 19
FESTIVAL PROTIBET 2019

Festival prezentuje mizející kulturu Tibetu a Himálají, věnuje se otázce lidských práv, migrace a propaguje také rozvojové a humanitární projekty. 
Těšit se můžete na projekci filmu CESTA VEDE DO TIBETU (ČR 1954), ochutnávku tibetské tsampy a další program. 

Vstupné je dobrovolné a Výtěžek letošního ročníku podpoří tibetské seniory prostřednictvím nadace The Dalailama Trust 

13. středa ve 14.30
Kino senior

LÉTO S GENTLEMANEM
Alena Antalová a Igor Bareš hrají manžele, jejichž vztah přešel do rutiny a stereotypu. Dokud se neobjeví elegantní a šarmantní gentleman Jaromír 
Hanzlík. 98 minut, české znění. Vstupné 70 Kč

13. středa v 17 a 19.30 
14. čtvrtek v 17

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! 93 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

14. čtvrtek v 19.30
ZELENÁ KNIHA

Bývalý vyhazovač a podvodníček Tony „Pysk” Vallelonga (Viggo Mortensen) má mezi newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit každou 
šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley si ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda na turné po divokých státech amerického Jihu. 
130 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

15. pátek v 9.30
BabyBiograf

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

Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi, mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu. Mohou však 
dva  takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa? 97 minut, české znění. Vstupné 70 Kč 

15. pátek až 16. sobota v 17
JAK VYCVIČIT DRAKA 3

Mladý Viking Škyťák a  drak Bezzubka se vracejí v  novém animovaném dobrodružství. Společně budou hledat Skrytý svět, jedinou naději 
na záchranu lidskodračího společenství. 104 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč 

15. pátek a 16. sobota ve 20
SKLENĚNÝ POKOJ

Mimořádný milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi 20. století i  zrodem ikonického architektonického skvostu – brněnské vily 
Tugendhat. Film na motivy románu Simona Mawera. 104 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

16. sobota ve 14
PSÍ VELIČENSTVO

Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. Když ztratí stopu své vyvolené psí dámy, vydává se na dobrodružnou cestu, během 
které objeví své pravé já a pozná sílu opravdové lásky a přátelství. 92 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

17. neděle ve 14
Bijásek: nejlepší filmy dětem

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 70 Kč

17. neděle v 16

Festival outdoorových filmů

EXPEDIČNÍ KAMERA 2019
Mezinárodní filmový festival Expediční kamera  je největší cestovatelská a outdoorová akce v ČR. Tento unikátní projekt přinese nejlepší filmy 
sezóny z celého světa i novinky z domácí produkce. Vstupné: studenti a senioři 90 Kč / Vstupné 120 Kč 

18. pondělí v 19

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
Claude a Marie Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery a jejich manželé se rozhodli opustit Francii. Každý z nich k tomu má dobrý důvod. Ale 
co rodiče? Ti udělají všechno pro to, aby jim mladí neodjeli někam na druhý konec světa. 98 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 120 Kč

19. úterý v 19.30
Filmový klub: iShorts

KRÁTKÉ FILMY NOMINOVANÉ NA CENU OSCAR
Sezóna velkých filmových cen je tu a ishorts přináší možnost podívat se na velkém plátně na všechny hrané krátké filmy nominované na Oscara. 
110 minut, české titulky. Vstupné pro členy FK 60 Kč / 90 Kč

19. úterý v 17  
20. středa 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! 93 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

21. čtvrtek ve 20

PAŠERÁK
Clint Eastwood jako osmdesátiletý opuštěný muž, který v zoufalé situaci začne pracovat jako kurýr pro mexický drogový kartel. 116 minut, české 
titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

21. čtvrtek v 17 
22. pátek 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

23. sobota a 24. neděle ve 14

PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
Příběh malého divokého soba, který se musí potýkat s  nebezpečím a  výzvami, které ho čekají během jeho prvního roku života. Jeho velké 
dobrodružství se odehrává v překrásných krajinách Laponska. 86 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč 

24. neděle v 15.30
Výtvarné odpoledne

DÍLNIČKA S KRISTÝNKOU
Tematická tvořivá dílnička k filmu Putování se sobíkem. 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

24. neděle v 17

SKLENĚNÝ POKOJ
Mimořádný milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi 20. století i  zrodem ikonického architektonického skvostu – brněnské vily 
Tugendhat. Film na motivy románu Simona Mawera. 104 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

24. neděle 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

25. pondělí v 19

A PLASTIC OCEAN
Každým rokem vzniká 300 milionů tun plastového odpadu. Nutno podotknout, že pokud se situace nezmění, do roku 2050 bychom v oceánech 
mohli vidět plavat více plastu než ryb. To, co začíná jako idylický dokumentární film o  krásách oceánů, končí alarmujícími záběry plastového 
podvodního světa. 100 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstup zdarma

26. úterý v 17 
27. středa ve 20

LOVENÍ
Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo a někdy zase moc. Jak ale poznat toho pravého? Eliška má svatbu, čeká na svůj velký dívčí 
moment, ale veliké „ano“ nakonec nezazní. Ženich totiž v rozhodující chvíli vezme roha přímo od oltáře. 100 minut, české znění. Nevhodný pro 
mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

26. úterý v 19.30 
27. středa v 17

CAPTAIN MARVEL
Příběh Carol Danversové, ze které stala jedna z  nejmocnějších superhrdinek světa. Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma 
mimozemskými rasami, Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu. 124 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež 
do 12 let. Vstupné 130 Kč

27. středa ve 14.30
Kino senior

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.  Vstupné 70 Kč

28. čtvrtek ve 20

ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO
Muž havaruje s letadlem uprostřed ledové pustiny. Denně dodržuje rutinní úkony a doufá, že se dočká záchrany. Nakonec pochopí, že má jen 
dvě možnosti: zůstat v havarovaném vraku a připravovat se na smrt, nebo se vydat na stovky dlouhou pouť s nejistým koncem. 113 minut, české 
titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

28. čtvrtek v 17 – 3D 
30. sobota a 31. neděle v 17 – 2D

DUMBO
Děti Milly a Joe se starají o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku v upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, že slon 
Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný návrat. 114 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné: 2D 130 Kč / 3D 150 Kč

29. pátek v 9.30
BabyBiograf

ŽENY V BĚHU
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením v kinosále pro maminky s dětmi.

Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. 93 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč 

29. pátek a 30. sobota ve 20

MY
Spokojená rodinka na letním bytě, jejíž prázdninovou pohodu naruší čtveřice vetřelců. Tradiční hororový koncept? Ani omylem. Nový originální 
horor od Jordana Peelea (Uteč). 121 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

30. sobota a 31. neděle ve 14 

KOUZELNÝ PARK
Šikovná holka June postavila ten nejbáječnější zábavní park na světě. Ve své fantazii. Jenže co když takový ráj atrakcí skutečně existuje? Kouzelný 
park je animák plný adrenalinu, jenž otevírá brány dětem, které se nebojí snít. 85 minut, český dabing. Mládeži přístupný.     Vstupné 130 Kč            

31. neděle ve 20 

ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE
Padesátnice Halla je učitelka a sbormistryně, ale pod klidným zevnějškem dříme žena, která vede soukromou válku s průmyslovými giganty, kteří 
ničí islandskou krajinu. 101 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 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: Festival Jeden svět, Shazam!, Trabantem tam a zase zpátky, Řbitov zvířátek, Avengers: Endgame, Hellboy 
a další. 

BŘEZEN 2019


