
1. pondělí v 17 
2. úterý v 19.30 
3. středa 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 120 Kč

1. pondělí v 19.30
ZELENÁ KNIHA

Roadtrip slavného černošského klavíristy Dr. Dona Shirleyho a jeho řidiče, drsného italského vyhazovače, po státech amerického jihu. 130 minut, 
české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč                                                                                                                                                                  

2. úterý v 17 
3. středa v 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 120 Kč

JEDEN SVĚT 2019
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech. Pořadatelem festivalu je společnost Člověk v tísni.

Vstupné na jednotlivé projekce 80 Kč / film Ještě nekončíme 50 Kč

4. čtvrtek v 17 BOHOVÉ MOLEENBEEKU
Poetický film o  přátelství tří dětí v  bruselské čtvrti Molenbeek, místa soužití mnoha kultur a  vyznání, které po  teroristických útocích v  Paříži 
a v Bruselu získalo pověst líhně islámského terorismu. Finsko 2019, 72 minut, české titulky, titulky pro neslyšící a nedoslýchavé.

4. čtvrtek v 19.30 VOLÁNÍ DIVOČINY | DOBRÉ ZPRÁVY + debata
Příběh chlapců školního věku s problémovým chováním. Host: režisérka filmu Karolína Peroutková. 
Dobré zprávy: Důchodce Petr Černý sedm let moderoval vysílání České nezávislé televize - stálice české dezinformační mediální scény. Česko 2019, 
40 a 35 minut.

5. pátek ve 14.30 JEŠTĚ NEKONČÍME
Příběhy ze života českých seniorů a seniorek, kteří navzdory svému věku a zdravotnímu postižení neúnavně naplňují své životy nejrůznějšími 
aktivitami. Česko 2019, 75 minut.

5. pátek v 17 VÍTEJTE V SODOMĚ
Dřív africký močál. Dnes obří skládka vyřazené evropské elektroniky a jedno z nejjedovatějších míst na světě. Přesto místo kypí čilým ruchem. 
Rakousko 2018, 92 minut, české titulky, titulky pro neslyšící a nedoslýchavé.

5. pátek v 19.30 LÁSKA A PRÁZDNÁ SLOVA + debata
Před pěti lety byla Wandě diagnostikována Alzheimerova choroba. Nyní je odkázána na péči svého manžela. Z intimní blízkosti natočený příběh 
o síle lásky, která přetrvává tváří v tvář nevyléčitelné nemoci. Host: lékař MUDr. Mgr. Daniel Hudeček, Ph.D. Polsko 2018, 78 minut, české titulky, 
titulky pro neslyšící a nedoslýchavé.

6. sobota v 17 ŽENY S NÁUŠNICEMI ZE STŘELNÉHO PRACHU
Irácká novinářka Núr Al-Helli přináší svědectví o boji s tzv. Islámským státem. Na syrsko-iráckou hranici jede s jasnou představou o dobru a zlu. Ta 
se ovšem postupně rozpadá stejně jako její novinářský odstup. Írán 2017, 77 minut, české titulky.

6. sobota v 19.30 #FOLLOWME + debata
Reportér Nicolaas chce nasbírat na  instagramový účet co nejvíce followerů. Zajímá se o  pozadí této sociální sítě a  odhaluje systém založený 
na podvádění. Host: novinář a datový žurnalista Českého rozhlasu Michal Zlatkovský. Nizozemsko 2018, 50 minut, české titulky, titulky pro neslyšící 
a nedoslýchavé.

7. neděle v 17 VESNICE PLAVAJÍCÍCH KRAV
Co se stane, když tři neohipíci z Berlína dorazí na farmu do východního Polska? Humorný dokument zachycuje střet vzletných představ s tvrdou 
vesnickou realitou. Německo / Polsko 2018, 78 minut, české titulky.

7. neděle v 19.30 O ČEM SNÍ PANKÁČI
V Indonésii, zmítané jinak celou řadou vážných problémů, je část společnosti vždy připravená trestat takové prohřešky, jakými jsou svobodné 
myšlení, tetování nebo číro na hlavě. Belgie/Indonésie 2019, 67 minut, české titulky.

6. sobota a 7. neděle ve 14
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 

8. pondělí a 9. úterý 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 120 Kč

8. pondělí 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 110 Kč

9. úterý v 19.30 – dabing 
10. středa v 19.30 - titulky

SHAZAM!
Když čtrnáctiletý Billy zvolá slovo SHAZAM!, promění se v dospělého superhrdinu. Má vyrýsované svaly, umí létat a metá blesky, uvnitř je však stále 
dítětem. 132 minut. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč                                                                                                                                                                 

10. středa až 11. čtvrtek v 17 
11. čtvrtek až 12. pátek ve 20

TERORISTKA
Iva Janžurová jako učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva a se zbraní v ruce vyrazí proti strůjci lokálního zla 
Martinu Hofmannovi. Česko 2019. 95 minut, české znění. Nevhodný mládeži do 12 let. Vstupné 130 Kč            

12. 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 

12. pátek v 17
SHAZAM! (3D)

Když čtrnáctiletý Billy zvolá slovo SHAZAM!, promění se v dospělého superhrdinu. Má vyrýsované svaly, umí létat a metá blesky, uvnitř je však stále 
dítětem. 132 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kč                                                                                                                                                                 

13. sobota a 14. neděle ve 14
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU

Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která 
zažili v uplynulém roce. 72 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč 

13. sobota v 17 – 3D 
14. neděle v 17 – 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

13. sobota a 14. neděle ve 20
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY

Putování smečky mužů v čele s cestovatelem Danem Přibáněm ve žlutých trabantech z Indie až domů. 120 minut, české znění. Nevhodný pro 
mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

DNY EVROPSKÉHO FILMU
Ozvěny 26. ročníku filmového festivalu současných evropských filmů. www.eurofilmfest.cz 

Studenti vstup zdarma! Vstupné pro členy filmového klubu 60 Kč za film. Ostatní 90 Kč za film. 

15. pondělí v 17 STYX
Rike prchá před přepracováním na moře, kde potkává loď utečenců, prchajících před válkou. Německo 2018, 94 minut, anglické a české titulky. 

15. pondělí v 19.30 NASLEPO
Věříte dramaturgům kina Boskovice a máte rádi překvapení? Evropské Naslepo je tu! České titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. 

16. úterý v 17 ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE
Padesátnice s lukem v ruce chrání planetu před ekologickou katastrofou. Island 2018, 101 minut, české titulky. 

16. úterý v 19.30 BLACK 47
Temné drama ve westernovém stylu zasazené do západního Irska v nejhorším roce velkého hladomoru. Irsko 2018, 120 minut, české titulky.

17. středa ve 14.30

Kino senior

BOHEMIAN RHAPSODY
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

17. středa až 19. pátek v 17 
18. čtvrtek v 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 120 Kč 

17. středa v 19.30
Cesťáky

PETER CHALUPIANSKÝ: V ČEM JE KOREA VÍC SEXI NEŽ BALI? 
Úplně sám, bez zkušeností, s mizernou angličtinou, nulovou korejštinou - ale s chutí objevovat. Přijďte si poslechnout, jak tvrdý byl střet s asijskou 
kulturou. Peťova cesta měla navíc úžasný lidský přesah – ale ten už vám poví sám. Vstupné studenti, senioři  80 Kč / 100 Kč  

18. čtvrtek a 19. pátek ve 14

HLEDÁ SE YETTI
Sir Lionel Frost je chrabrý a energický dobrodruh, který se v dobrodružném animovaném snímku vydává na americký severozápad objevit Yettiho 
- chybějící vývojový článek mezi opicí a člověkem. 95 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

19. pátek v 19.30 
20. sobota ve 20

ŘBITOV ZVIŘÁTEK
Někdy je prostě lepší, když mrtví zůstanou mrtvými. Adaptace stejnojmenné hororové knihy Stephena Kinga. 100 minut, české titulky. Nevhodný 
pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč                                                                                               

20. sobota a 21. neděle ve 14

MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA
Dobrodružství malé berušky a jejich rodičů, kteří se vydávají na dobrodružnou cestu, aby zachránili své dítě, které uvízne v kartonové krabici a je 
posláno do Karibiku. 92 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč  

20. sobota a 21. neděle 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  

21. neděle ve 20

HELLBOY
Hellboy a ÚPVO (Úřadu paranormálního výzkumu a obrany) se snaží zabránit Královně krve, aby na svět lidí seslala smrtící morovou ránu. 121 
minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

22. pondělí v 19.30

TERORISTKA
Iva Janžurová jako učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva a se zbraní v ruce vyrazí proti strůjci lokálního zla 
Martinu Hofmannovi. Česko 2019. 95 minut, české znění. Nevhodný mládeži do 12 let. Vstupné 130 Kč            

23. úterý v 19.30

AFTER: POLIBEK
Spořádaná studentka se zamiluje do  toho nejhoršího kluka široko daleko, kluka s  temnou minulostí i  tajemstvím. 106 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč                                                                                                                                                                  

24. středa v 17

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
Putování smečky mužů v čele s cestovatelem Danem Přibáněm ve žlutých trabantech z Indie až domů. 120 minut. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 110 Kč

24. středa ve 20
Filmový klub

MIRAI, DÍVKA Z BUDOUCNOSTI
Malý Kun si užívá dětství a pozornosti rodičů do doby, kdy se mu narodí sestřička Mirai. O různých podobách rodinné lásky učí Kuna členové jeho 
rodiny, se kterými se setkává ve fiktivním světě mísícím minulost, přítomnost a budoucnost. 98 minut, české titulky. Mládeži přístupný.

Vstupné pro členy FK 70 Kč / 100 Kč

25. čtvrtek v 16 – dabing 
25. čtvrtek ve 20 – titulky 
26. pátek v 16 a 20 – dabing 
27. sobota v 16 – 3D / dabing 
27. sobota ve 20 – 3D / titulky 
28. neděle v 16 – 3D / dabing

AVENGERS: ENDGAME
Zbytky přeživších Avengers spojí síly, aby se Thanosovi pokusili vrátit úder. 180 minut. Nevhodný pro mládež do 12 let. 

Vstupné: 2D 130 Kč / 3D 150 Kč

26. pátek v 9.30
BabyBiograf

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením v kinosále pro maminky s dětmi. Claude a Marie Verneuilovi 
čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery a jejich manželé se rozhodli opustit Francii. Rodiče udělají všechno pro to, aby jim mladí neodjeli někam na druhý 
konec světa. 98 minut, český dabing. Vstupné 70 Kč 

27. sobota a 28. neděle ve 14

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která 
zažili v uplynulém roce. 72 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč 

28. neděle 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 120 Kč

29. pondělí v 19 

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

30. úterý v 17

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 110 Kč

30. úterý ve 20

TERORISTKA
Iva Janžurová jako učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva a se zbraní v ruce vyrazí proti strůjci lokálního zla 
Martinu Hofmannovi. Česko 2019. 95 minut, české znění. Nevhodný mládeži do 12 let. Vstupné 130 Kč 

1. středa v 16 a 20

AVENGERS: ENDGAME
Zbytky přeživších Avengers spojí síly, aby se Thanosovi pokusili vrátit úder. 180 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let. 

Vstupné 130 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: Pokémon: Detektiv Pikachu, John Wick 3, Aladin, Syn temnoty, Godzilla II Král monster a další.  

DUBEN 2019


