
1. 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 110 Kč

1. sobota ve 20 
2. 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. 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

4. úterý v 18 
5. středa v 16

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

Vstupné 120 Kč

5. středa v 19.30
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED

Raphael, ženatý slavný spisovatel se probudí do alternativního světa, ve kterém musí znovu a od začátku bojovat o svou životní lásku. 
117 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

6. čtvrtek v 19.30 – titulky 
7. pátek v 17 – dabing 
8. sobota v 19.30 - dabing

X-MEN: DARK PHOENIX
X-Meni čelí nejhroznějšímu nepříteli: Jean Grey, která se mění v Dark Phoenix a stává se hrozbou nejen pro své nyní již bývalé přátele 
z řad mutantů, ale pro celou planetu. 114 minut. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

7. čtvrtek v 9.30
BabyBiograf

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

Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo a někdy zase moc. 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. Vstupné 70 Kč 

7. pátek v 20
MÁMA

Když jste teenager a cizí člověk vám nabídne, že vám koupí alkohol a můžete pařit v  jeho sklepě, je to dar z nebes. Ale nic není 
zadarmo. Ona vám to přece říkala, děcka. Nahoru jste neměly chodit. 99 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. 

Vstupné 120 Kč

8. sobota a 9. neděle v 17
PSÍ POSLÁNÍ 2

Milovaný pes Bailey je ten nejlepší životní parťák, který napříč různými životy přináší lásku a přátelství. Nechce za to nic jiného, než 
drbání na bříšku. 108 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

9. neděle v 19.30
KLIMT & SCHIELE – ERÓS A PSYCHÉ

Rok 1918 nepřinesl jen konec světové války, ale také úmrtí proslulých malířů Gustava Klimta a  Egona Schieleho. Oba dva jsou 
synonymem “zlaté éry” Vídně a oba dva způsobili ve výtvarném světě revoluci. O jejich obrovském talentu, snech, ale i skandálech 
a posedlostech vypráví tento dokument. 90 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

10. pondělí v 19 
FILMOVÝ KVÍZ

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

11. 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 

12. středa ve 14.30
Kino senior

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.
 Vstupné 70 Kč

12. středa v 19.30
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 130 Kč

13. čtvrtek v 17 – 2D 
14. pátek v 19.30 – 2D 
15. sobota v 19.30 – 3D

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. Ve svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu 
ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém. 107 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let.                               

Vstupné 2D 130 Kč / 3D 150 Kč

13. čtvrtek v 19.30
Filmový klub

LÁSKY JEDNÉ PLAVOVLÁSKY
Legendární snímek Miloše Formana z  roku 1965 vypráví příběh prvního a  naivního zamilování mladičké blondýnky Anduly.  
77 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné pro členy FK 70 Kč / 90 Kč

14. pátek a 15. sobota v 17
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU

Historicky první hraný film o  Pokémonech. Pikachu se přidává k  mladému Timovi v  pátrání po  jeho zmizelém otci. 104 minut,  
český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

16. 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 110 Kč

16. neděle ve 20
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

18. úterý v 19.30
ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY

Nejlepší kámošky a nejlepší studentky Amy a Molly jsou ve třídě dost neoblíbené. Po čtyřech letech učení se rozhodnout, že poslední 
den na střední rozjedou ve velkém stylu. 102 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

19. středa 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 pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

19. středa ve 20

Filmový klub na Turbíně

BEATS
Rok 1994, maloměsto ve  středním Skotsku. Pro nejlepší kamarády Johnna a  Spannera bude nadcházející léto jiné. Británie 
zažívá explozi freeparty scény a zrod největšího kontrakulturního hnutí mládeže v soudobých dějinách. 101 minut, české titulky.  
Projekce se uskuteční v klubu Turbína (Sokolská ulice).

20. čtvrtek až 22. sobota v 17 – 2D 
23. neděle ve 14 a 17 – 3D

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Už víme, co naši zvířecí kamarádi dělají, když nejsme doma. Teď se dozvíme, jak se vícenozí miláčci vyrovnávají s velkými emocemi. 
A že to jsou často dramata! 86 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 2D 120 Kč / 3D 140 Kč

20. čtvrtek v 19.30
BRANKÁŘ

Příběh legendárního fotbalisty Manchester City Berta Trautmanna, který se z nenáviděného „nácka“ stal britským národním hrdinou. 
120 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč                                                                                               

21. pátek v 9.30
BabyBiograf

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

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. Vstupné 70 Kč 

21. pátek ve 20
Impro zápas

LÍSKY BOSKOVICE VS. VALOUNY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Improvizační zápasy jsou skvělou zábavou, kde může divák ovlivnit dění na jevišti svým námětem a názorem. Dva týmy se navzájem 
utkávají v improvizacích na divácká témata. Cílem není navzájem se vyřadit, ale společně vytvářet kvalitní improvizaci. 
 Vstupné dobrovolné

22. sobota v 19.30
PODFUKÁŘKY

Okouzlující Angličance Josephine (Anne Hathaway) a neohrabané Američance Penny (Rebel Wilson) nejde o lásku, ale jen o peníze. 
Tyto podvodnice jsou důkazem, že ženy nelze podceňovat. 94 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč  

23. neděle v 19.30
Filmový klub

SPITFIRE
Příběh letounu Spitfire, který změnil běh světových dějin, je vyprávěný posledními dosud žijícími veterány druhé světové války. 
Dokumentární film ohromí fantastickými záběry z ptačí perspektivy natočenými špičkovým leteckým kameramanem i vzácnými, 
digitálně upravenými archivními záznamy. 99 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné pro členy FK 90 Kč / 110 Kč

25. úterý v 19.30 
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA

Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. Ve svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu 
ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém. 107 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 130 Kč        

26. středa ve 14.30
Kino senior

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. Vstupné 70 Kč

26. středa 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 120 Kč                                                                                               

27. čtvrtek v 17 
29. sobota v 19.30

SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA
Daniel je romantik, který věří na  osud. Když potká Natašu, okamžitě mezi nimi přeskočí jiskra. Nataša je však nucena ještě týž 
den opustit Ameriku. Daniel je však pevně přesvědčen, že jejich setkání nebylo náhodné, a  že jsou si navzájem předurčeni.  
93 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč 

27. čtvrtek a 28. pátek v 19.30
ANNABELLE 3

Ed a Lorraine Warrenovi kdysi bezpečně uložili démony posedlou panenku za posvěcené sklo a přizvali kněze, aby úkryt zpečetil 
požehnáním. Nikdo netušil, že Annabelle probudí zlé duchy v  blízkosti a  svět zažije děsivý útok temných sil. České titulky.  
Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 130 Kč

28. pátek ve 14
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU

Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí ze stromu, rozhodne se, že je čas, aby někomu předal tajemství kouzelného lektvaru, 
který dodává sílu celé vesničce. Společně s Asterixem a Obelixem se vydají najít druidova následovníka. 105 minut, český dabing. 
Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč  

28. pátek a 29. sobota v 17
PSÍ POSLÁNÍ 2

Milovaný pes Bailey je ten nejlepší životní parťák, který napříč různými životy přináší lásku a  přátelství. Nechce za  to nic jiného,  
než drbání na bříšku. 108 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

30. neděle v 17
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

Už víme, co naši zvířecí kamarádi dělají, když nejsme doma. Teď se dozvíme, jak se vícenozí miláčci vyrovnávají s velkými emocemi. 
A že to jsou často dramata! 86 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120  Kč

30. neděle v 19.30
YESTERDAY

Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale jejich písničky pamatuje jediný člověk. Toho by měl využít. Dvě legendy britského 
filmu, oscarový režisér Danny Boyle a scenárista legendárních komedií Richard Curtis, spojili síly a natočili originální a hravou komedii 
o muzice a lásce. 112 minut, české titulky. Mládeži přístupný. 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: Spider-Man: Daleko od domova, Srážka s láskou, Lví král, Dětská hra, Spolujízda, Mrtví neumírají a další.  
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