
LISTOPAD 2018

1. čtvrtek až 2. pátek v 19.30                                               

ZLATÝ PODRAZ
Příběh o lásce, přátelství a naději. Film začíná v roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce k tanečnici, 
se kterou se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu. 106 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 120 Kč                                                                                                                                                                                               

2. pátek až 4. 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 120 Kč                                                                                                

3. sobota až 4. neděle v 19.30
BOHEMIAN RHAPSODY

Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Film popisuje hudební dráhu 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

5. pondělí v 19.30
DOMESTIK

Každá posedlost má vedlejší účinky. V minimalistické studii sledujeme rozpad těla, vztahu i mysli vrcholového cyklisty, který se zotavuje ze 
zranění pomocí náročného cvičení a přísné životosprávy. 117 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

6. úterý až 7. středa v 17 
VENOM

Venom je jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa značky Marvel. V hlavní roli se představí 
Tom Hardy. 112 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

6. úterý 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 120 Kč

7. středa v 19.30
Filmový klub

DOGMAN
Život na drsné periférii nebývá snadný. Pro citlivého muže, který má rád zvířata a miluje svou dceru, to je těžké dvojnásob. A když se na něj 
zaměří pozornost největšího násilníka v okolí, musí najít způsob, jak vyřešit svou zoufalou situaci. 102 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 100 Kč / 120 Kč

8. čtvrtek v 17 
GRINCH (3D)

Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší všechno a všechny a ze všeho nejvíc Vánoce. Ty by nejradši zrušil. A ve filmu, který natočili 
Padouši, co mají na svědomí Mimoně, se o to dokonce pokusí. 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč

8. čtvrtek v 19.30
DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI

Lisbeth Salanderová, hlavní protagonistka slavné knižní série Milénium Stiega Larssona, se vrátí na plátno v první adaptaci nedávno 
vydaného úspěšného bestselleru Davida Lagercrantze. 111 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

9. pátek v 9.30
BabyBiograf

SPOLU TO DÁME
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením v  kinosále pro maminky s  dětmi. Nezodpovědný 
floutek Lenny dostane na starosti patnáctiletého Davida s vážně nemocným srdcem. Jestli má David umřít mladý, musí si užít, dokud to 
jde. Ukrást auto, jít na striptýz, do klubu, prostě jen nakupovat blbosti. 104 minut, český dabing. Vstupné 70 Kč

9. pátek až 11. neděle ve 14
GRINCH

Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší všechno a všechny a ze všeho nejvíc Vánoce. Ty by nejradši zrušil. A ve filmu, který natočili 
Padouši, co mají na svědomí Mimoně, se o to dokonce pokusí. 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

9. pátek a 11. neděle v 17 a 19.30
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. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

10. sobota v 18
Cesťáky

LADISLAV ZIBURA: 40 DNÍ PĚŠKY DO JERUZALÉMA
Poutník, spisovatel a blonďatý rošťák Ladislav se na podzim vrací do Boskovic s cestovatelskými příběhy, které jste ještě možná neslyšeli. 
Přijďte si je poslechnout. Vstupné studenti a senioři 130 Kč / ostatní 160 Kč

11. neděle v 16
Výtvarné odpoledne

DÍLNIČKA S KRISTÝNKOU
Tematická tvořivá dílnička k animovanému filmu Grinch. 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

12. pondělí v 19
FILMOVÝ KVÍZ

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

12. pondělí v 17 
13. úterý v 17 a 19.30 
14. středa v 17

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

14. středa v 19.30
COLDPLAY: A HEAD FULL OF DREAMS

Hvězdná britská čtveřice v unikátním snímku, který mapuje cestu kapely z  londýnských barů až na největší pódia celého světa. Napůl 
dokument s exkluzivními archivními záběry střídají sestřihy z posledního veleúspěšného turné. 115 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 12 let. Vstupné 250 Kč

14. středa ve 22 – titulky 
15. čtvrtek v 17 - dabing 
15. čtvrtek ve 20 – titulky 
16. pátek v 17 a 20 - 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

17. sobota ve 14
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE (3D)

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 140 Kč                                                                                                

17. sobota v 17 a 20 
18. neděle v 17

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY (3D)
Grindelwaldovy zločiny jsou druhým z pěti zbrusu nových dobrodružství z kouzelnického světa J. K. Rowlingové. 134 minut, český dabing. 
Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 150 Kč

18. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

ČERTOVSKÉ POHÁDKY
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: Čert a Káča, Mikeš straší, V čertích službách, Mikeš čaruje. 76 minut. Vstupné 50 Kč                                                               

18. neděle ve 20
DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI

Lisbeth Salanderová, kultovní postava a hlavní protagonistka slavné knižní série Milénium Stiega Larssona, se vrátí na plátno v první 
adaptaci nedávno vydaného úspěšného bestselleru Davida Lagercrantze. 111 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.
 Vstupné 120 Kč

19. pondělí v 19.30

KIBERA: PŘÍBĚH SLUMU
Film vypráví o lidech z největšího afrického slumu, kteří se navzdory drsným podmínkám rozhodli proměnit nelítostné prostředí v lepší 
místo pro život. Podaří se jim ustát napětí a násilí spojené s prezidentskými volbami? 90 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež  
do 12 let. Vstupné 100 Kč 

20. úterý v 19 
Cesťáky

LUCIE RADOVÁ: 5 HOLEK V TUKTUKU S LUCKOU
Pět holek se snaží přejet Jižní Ameriku, aby zjistily, že si mnohem snadněji poradí s výměnou převodovky, než jedna s druhou. Tuktuk 
výprava s průměrnou rychlostí 42 km/h a ambicí ujet deset tisíc kilometrů, aniž by o tom věděla. Dvě tříkolový monstra, romantika, benzín, 
hormony a dech beroucí Jižní Amerika. Předprodej 130 Kč / na místě 170 Kč

21. středa v 15
Kino senior

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. Vstupné 60 Kč

21. středa v 17
PRINCEZNA A DRÁČEK

Když se princezna Barborka toulá tajnými komnatami hradu, nalezne magickou knihu. Ta ji přenese do říše zázraků plné nových 
dobrodružství a zvláštních stvoření. Animovaná pohádka. 75 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč                                                                                                    

21. středa v 19.30
BOHEMIAN RHAPSODY

Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Film popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou 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

22. čtvrtek v 17 
23. pátek až 24. sobota v 17 a 19.30

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. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

22. čtvrtek v 19.30
NEBEZPEČNÁ LASKAVOST

Stephanie, matka a blogerka, se snaží odhalit pravdu o náhlém zmizení své nejlepší přítelkyně Emily. Zaplete se do napínavé hry plné 
nečekaných zvratů, tajemství a odplaty. 117 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

23. pátek v 9.30
BabyBiograf

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením v kinosále pro maminky s dětmi. Nová československá 
výpravná pohádka, v níž si jednu z rolí zahrál Karel Gott. 99 minut, české a slovenské znění. Vstupné 70 Kč 

23. pátek až 25. 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 120 Kč

25. neděle v 18
Filmový festival zimních sportů

SNOW FILM FEST
Ty nejlepší zimní cestovatelské a sportovní filmy z celého světa i z domácí produkce. Vstupné studenti a senioři 70 Kč / Vstupné 90 Kč

26. pondělí v 19.30
CHVILKY

Mohlo by se zdát, že Anežčin život patří celé její rodině, jen ne jí samotné. Mladá žena se snaží vyjít všem vstříc, postupně ale ztrácí to, co 
je nejdůležitější: sebe samu. Suverénní debut citlivě zachycuje nástrahy rodinného života, které komentuje s humorem a pochopením. 93 
minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

27. úterý v 17 a 20 
28. středa v 17

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

28. středa ve 20.00  
MLADÍ ZABIJÁCI

Máte v telefonu choulostivé fotky? Ulítlý hororový thriller Mladí zabijáci názorně, brutálně a komicky ukazuje, co to s člověkem udělá, když 
se takové obrázky dostanou „ven“. 103 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

29. čtvrtek v 17 
30. pátek 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                                                                                                                                                                  

29. čtvrtek v 19.30
Filmový klub

ONI A SILVIO
Nejúspěšnější italský režisér současnosti Paolo Sorrentino (Velká nádhera, Mládí) se vrací s velkolepým provokativním komediálním 
dramatem o notoricky známém miliardáři a mediálním magnátovi Silvio Berlusconim. 150 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 
15 let. Vstupné pro členy FK 80 Kč / 110 Kč 

30. pátek 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. České titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

1.12. sobota v 19.30 
2.12. 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                                                                                                                                                                  

2.12. 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

4.12. 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.

Předprodej 130 Kč / na místě 170 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: Vdovy, Smrtelné stroje, Aquaman, Asterix a tajemství kouzelného lektvaru, Bumblebee,  
Mary Poppins se vrací a další.
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