
2. čtvrtek v 19.30 
3. pátek v 17

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. 106 minut, české 
znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

3. pátek v 19.30
LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA

La Llorona. Plačící žena. Děsivý přízrak uvězněný mezi nebem a  peklem, stižený hrůzným osudem zpečetěným vlastní rukou.  
La Llorona se plíží ve stínech a loví děti v zoufalé snaze nahradit ty své. 93 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. 
 Vstupné 120 Kč

4. sobota a 5. neděle v 17
UGLYDOLLS

V neobvyklém městečku Uglyville je vše zvláštní vítáno. Moxy sebere partu přátel a vydají se hledat, co je na druhé straně bájných 
hor. Zde najdou nový svět, město Perfection. 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

4. 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 110 Kč

5. neděle v 19.30
HUMORISTA

Borise Arkadije živí humor v době, kdy vás smích může existenčně zlikvidovat. Polovina 80. let v SSSR. Boris je režimem tolerovaný 
i  podporovaný komik, v  němž zuří vnitřní boj mezi konformistou a  buřičem. 100 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež  
do 12 let.  Vstupné 110 Kč

6. pondělí v 19.30 – dabing 
7. úterý v 16 – dabing 
8. středa v 19.30 - titulky

AVENGERS: ENDGAME
Zbytky přeživších Avengers spojí síly, aby se Thanosovi pokusili vrátit úder. 180 minut. Nevhodný pro mládež do 12 let. 
 Vstupné 130 Kč

7. úterý ve 20 
8. středa v 17

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 120 Kč

9. čtvrtek v 9.30
BabyBiograf

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

Mimořádný milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi 20. století i  zrodem ikonického architektonického skvostu – 
brněnské vily Tugendhat. 104 minut, český dabing. Vstupné 70 Kč 

9. čtvrtek v 19.30
Filmový klub

JAROSLAV KUČERA ZBLÍZKA + FÁDNÍ ODPOLEDNE
Všichni známe tituly jako: Až přijde kocour, Démanty noci, Sedmikrásky, Všichni dobří rodáci, Adéla ještě nevečeřela, ale málokdo ví, 
že na jejich úspěchu má klíčový podíl kameraman Jaroslav Kučera. 62 + 14 minut, české znění. Mládeži přístupný.
  Vstupné pro členy FK 60 Kč / 90 Kč

10. pátek v 17 – dabing 
10. pátek v 19.30 – titulky 
11. sobota v 19.30 - dabing

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
Historicky první hraný film o Pokémonech. Pikachu se přidává k mladému Timovi v pátrání po jeho zmizelém otci. 104 minut Mládeži 
přístupný. Vstupné 130 Kč

11. sobota a 12. neděle v 17
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 110 Kč 

12. neděle v 19.30
ZRANĚNÁ SRDCE

Keira Knightley v roli spořádané manželky britského důstojníka přijíždí do vybombardovaného Hamburku, kde se střetává nejen 
s následky válečných hrůz, ale i s pohledným německým vdovcem. 109 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. 
 Vstupné 110 Kč

13. pondělí v 19
Cestovatelská beseda

TRABANTI: VELKÁ CESTA DOMŮ
Dan Přibáň nejvtipnější český cestovatel vypráví o cestách, jak jste to ještě neslyšeli!  
 Vstupné v předprodeji 200 Kč / Vstupné na místě 220 Kč

14. úterý 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 110 Kč 

15. středa v 14.30
Kino senior

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

15. středa v 19.30
Filmový klub

VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
Životní osudy sedmi přátel z jihomoravské vesnice v poválečném období. Mimořádný film scenáristy a režiséra Vojtěcha Jasného, 
oceněný mj. na MFF v Cannes. Československo 1968, 115 minut, české znění. Vstupné pro členy FK 60 Kč / 90 Kč 

16. čtvrtek v 19.30
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 100 Kč

17. pátek až 18. sobota ve 20
JOHN WICK 3

John Wick (Keanu Reeves) porušil pravidla a teď je na jeho hlavu vypsaná 14 milionová odměna. 131 minut, české titulky. Nevhodný 
pro mládež do 15 let. Vstupné 130 Kč

18. sobota v 17
HANIN KUFŘÍK + DISKUSE S DANIELEM HERMANEM

Silný příběh dívky, která se nevrátila z koncentračního tábora Osvětimi. Po filmu následuje diskuse s Danielem Hermanem, bývalým 
poslancem a  ministrem kultury. Vstupné 200 Kč  

19. neděle v 17
MIA A BÍLÝ LEV

Jedenáctiletá Mia se s rodinou přestěhuje na farmu v jižní Africe, kde dostane do opatrování mládě vzácného bílého lva. 98 minut, 
český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120  Kč 

19. neděle 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 120 Kč

20. pondělí v 19 

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

21. úterý v 19.30

MONETOVY LEKNÍNY – MAGIE VODY A SVĚTLA
Fascinující putování po mistrovských dílech Clauda Moneta. Co inspirovalo génia a bezpochyby největší jméno impresionismu k sérii 
obrazů leknínů? 90 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

22. 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 110 Kč 

23. čtvrtek v 19.30

FREE SOLO
Oscarový dokument Free Solo zachycuje nejodvážnější a nejšílenější počin lezce Alexe Honnolda, výstup na yosemitský vrchol El 
Capitan. 100 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

24. pátek v 9.30

BabyBiograf

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

Iva Janžurová jako učitelka na penzi, která bojuje se strůjcem lokálního zla. Česko 2019. 95 minut, české znění. Vstupné 70 Kč  

24. pátek až 25. sobota v 17 – 2D 
26. neděle v 17 – 3D

ALADIN
Vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost 
možná klíčem k jejich budoucnosti. 120 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 2D 120 Kč / 3D 140 Kč

24. pátek ve 20

SYN TEMNOTY
Co kdyby nadané dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, ale místo aby se pro lidstvo stalo hrdinou, začalo by se projevovat velmi 
zlověstně? Superhdinský horor. 90 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč 

25. sobota ve 20

BOLEST A SLÁVA
Salvator Mallo je slavný filmový režisér, který cítí prázdnotu a  není schopen tvořit. Vzpomíná na  dětství, kdy s  rodiči emigroval 
do Valencie a na svou první lásku. Režie: Pedro Almodóvar, 108 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč 

26. neděle ve 20

JOHN WICK 3
John Wick (Keanu Reeves) porušil pravidla a  teď je na  jeho hlavu vypsaná 14 milionová odměna. 131 minut, české titulky.  
Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 130 Kč                                                                                               

28. úterý v 19.30

ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
Příběh jednoho z nejznámějších a nejmilovanějších sériových vrahů historie, Teda Bundyho. Vypravěčem je zde jeho přítelkyně, která 
s ním v době vražd žila pod jednou střechou a o jeho hrůzyplné činnosti neměla ani potuchy. 108 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč                                                                                               

29. středa v 19.30

Filmový klub

MILOST
Film z  prostředí poválečného Polska sleduje manželský pár, který cestuje s  rakví jejich syna do  vzdálené Kalvárie Paclawské.  
100 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 90 Kč / 110 Kč

30. čtvrtek ve 14.30

Kino senior

SKLENĚNÝ POKOJ
Milostný příběh inspirovaný událostmi 20. století i  zrodem brněnské vily Tugendhat. Film na  motivy románu Simona Mawera.  
104 minut, český dabing. Vstupné 70 Kč

30. čtvrtek v 19.30 – 2D 
31. pátek ve 20 – 3D

GODZILLA II KRÁL MONSTER
Další kapitola z filmového monstrsvěta. Ve výpravném akčním dobrodružství se Godzilla střetne s jedněmi z nejznámějších monster 
v historii popkultury. 132 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 2D 130 Kč / 3D 150 Kč

31. pátek v 17 – 3D 
1. 6. sobota 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 110 Kč / 3D 130 Kč

1. 6. sobota ve 20 
2. 6. neděle v 19.30

ROCKETMAN
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který si nerozuměl s rodiči, zato s klavírem 
mu to šlo náramně. Čekala jej strmá cesta na absolutní vrchol, možná až příliš rychlá na to, aby se dala zvládnout bez chlastu a drog.  
120 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč                                                                                               

2. 6. neděle v 17

KOUZELNÝ PARK
Šikovná holka June postavila nejbáječnější zábavní park. 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 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: Máma, Brankář, Yesterday, Tajný život mazlíčků 2, Annabelle 3, Muži v černém: Globální hrozba a další.  

KVĚTEN 2019


