
1. pátek až 2. sobota ve 14 

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 120 Kč 

1. pátek až 3. 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. 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. 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

4. pondělí v 18
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 120 Kč

5. úterý ve 20
Filmový klub

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 pro členy FK 90 Kč / 110 Kč

5. úterý v 17 
6. středa až 8. 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            

7. čtvrtek 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 

9. sobota ve 14 a 17 – 3D 
10. neděle ve 14 a 17 – 2D 
11. pondělí v 17 – 2D

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: 2D 120 Kč / 3D 140 Kč

9. sobota ve 20
POTOMEK

Sarah, matka mladého Milese musí potlačit mateřský instinkt a podrobit syna testům, aby pochopila, proč dělá ty hrozné věci a jaká nadpřirozená 
síla jej ovládá. Odpovědi se skrývají hluboko v minulosti a Sarah brzy pochopí, že skutečnost je daleko horší než její představy. 92 minut, české 
titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

10. neděle a 11. pondělí ve 20
NA STŘEŠE

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. Nevhodný pro mládež do 12 let. 
 Vstupné 120 Kč                     

12. úterý a 13. středa 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

12. úterý v 19.30
MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ

Dvě výjimečné ženy ve sporu o jeden trůn. Taková kombinace nikdy nemůže dopadnout dobře. V hlavních rolích Saoirse Ronan a Margot Robbie. 
124 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč 

13. středa v 15
Kino senior

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. Vstupné 70 Kč

13. středa až 14. čtvrtek v 19.30 
14. čtvrtek až 16. sobota 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!  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

14. čtvrtek až 15. pátek ve 14
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 110 Kč                                                                                                                                                                  

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

ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
Alita je normální holka s  robotickým tělem, která si nepamatuje vlastní minulost. Když se dostane do  hledáčku nájemných zabijáků, musí si 
vzpomenout a z obyčejné kyberholky se stane bojový anděl. 122 minut, Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné: 2D 130 Kč / 3D 150 Kč                                                                                         

16. sobota ve 14 – 2D 
17. neděle ve 14 – 3D

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: 2D 120 Kč / 3D 140 Kč

17. neděle ve 20
NEDOTKNUTELNÍ

Zcela ochrnutý boháč z vyšší společnosti si za svého pečovatele vybere tu nejméně pravděpodobnou osobu. Přidrzlého nespoutaného mladíka 
černé pleti, kterého právě pustili z vězení. 125 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

18. pondělí v 19 
FILMOVÝ KVÍZ

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

19. úterý v 19.30 
20. středa v 17

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. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

20. středa v 19.30

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

21. čtvrtek ve 20
Filmový klub

ROMA
Nejosobnější projekt oscarového režiséra a scenáristy Alfonsa Cuaróna (Gravitace, Potomci lidí), 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

21. čtvrtek a 22. pátek v 17 – 3D 
23. sobota ve 14 a 17 – 2D 
24. neděle ve 14 – 2D

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

22. pátek v 9.30
BabyBiograf

MARY POPPINS SE VRACÍ
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením v kinosále pro maminky s dětmi.

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. Vstupné 70 Kč 

22. pátek ve 20 
23. sobota v 10 a ve 20

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

24. neděle v 16
Výtvarné odpoledne

DÍLNIČKA S KRISTÝNKOU
Tematická tvořivá dílnička k animovanému filmu Jak vycvičit draka. 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
Opera Barcelona

GIUSEPPE VERDI: RIGOLETTO
Opera Rigoletto měla triumfální premiéru v  Benátkách roku 1851, námětem opery je divadelní hra  Victora Huga. Její tragický příběh se 
točí kolem nemorálního vévody z  Mantovy, jeho dvorního šaška Rigoletta a  jeho krásné dcery Gildy. Opera o  třech dějstvích. Zpíváno italsky.  
168 minut, české titulky. Vstupné 220 Kč

25. pondělí v 19.30 
26. úterý v 17

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

26. úterý ve 20
MRAZIVÁ POMSTA

Liam Neeson a  jeho sněžný pluh se tvrdě mstí za  smrt syna. Strhující akční thriller plný černého humoru. 118 minut, české titulky.  
Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

27. středa a 28. čtvrtek v 17
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 110 Kč

27. středa v 19.30
Filmový klub

KAFARNAUM
Příběh dvanáctiletého chlapce, který zažaluje své rodiče za to, že mu dali život, je strhující výpovědí o životě nejchudších ve slumech současného 
Libanonu. Vyhrocené a lehce pikareskní svědectví o extrémních podmínkách života pohledem malého dítěte. 120 minut, české titulky. Nevhodný 
pro mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 90 Kč / 110 Kč

28. čtvrtek v 19.30
VŠECHNO NEJHORŠÍ 2

Může být něco horšího než opakovaně prožívaný narozeninový den, na jehož konci vás někdo zabije? Může! Třeba to, že tuhle noční můru porazíte, 
pak nějaký čas spokojeně žijete a najednou bum, ona se vrátí. 100 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč                                                                                                    

1. 3. pátek a 2. 3. sobota v 17 – 2D 
3. 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. 3. pátek a 2. 3. 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. 3. 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. 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 (Karlík a továrna na čokoládu). 60 minut, český dabing. Vhodné pro děti od 6 let.
 Vstupné 60 Kč

3. 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

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: Captain Marvel, Roma, Zelená kniha, Skleněný pokoj, Dumbo, Kouzelný park a další. 
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