
1. čtvrtek v 19.30 
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI

Olga (Klára Issová) má se svým milostným životem velké plány a  má přebujelou fantazii. Městečko, kde se 
narodila, jí pro realizace milostných záměrů nestačí. A tak se přemístí do velkoměsta. Ve filmu uvidíte a uslyšíte 
i  boskovické Mariachi Espuelas. Režie: Filip Renč. ČR 2018, 83 minut, české znění. Nevhodný pro mládež  
do 12 let. Vstupné 120 Kč

1. čtvrtek v 17 
2. pátek až 4. neděle ve 14 a 17

ČERTOVINY
Dva nešikovní čerti Popelák a  Uhelák jsou vládcem pekel posláni za  trest do  světa, aby do  měsíce přivedli 
každý jednu hříšnou duši. Jejich úkol se jim však od  počátku nedaří. Než aby lidi sváděli k  hříchům, tak 
jim neúmyslně pomáhají. Režie: Zdeněk Troška. ČR 2018, 101 minut, české znění. Mládeži přístupný. 
 Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

2. pátek až 3. sobota v 19.30
PREZIDENT BLANÍK

Celovečerní film Prezident Blaník vypráví příběh lobbisty Antonína Blaníka, který se rozhodne kandidovat 
na prezidenta České republiky. Režie: Marek Najbrt. ČR 2018, 90 minut, české znění. Nevhodný pro mládež 
do 15 let. Vstupné 120 Kč

4. neděle v 19.30
VŠECHNY PRACHY SVĚTA

Film sleduje únos šestnáctiletého Johna Paula Gettyho III a zoufalou snahu jeho milující matky Gail přesvědčit 
Johnova miliardářského dědečka, aby zaplatil výkupné. Režie: Ridley Scott. USA 2017, 135 minut, české titulky. 
Nevhodý pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

5. pondělí až 6. úterý v 17 a 19.30 
7. středa v 17

ŠPINDL
Horská zimní komedie z prostředí Špindlerova mlýna ukazuje dámskou jízdu tří sester, přičemž filmu vévodí 
sarkastická postava s tváří Anny Polívkové a její milostné trable. Režie: Milan Cieslar. ČR 2017, 98 minut, české 
znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

7. středa v 19.30
Filmový klub

NA KONCI SVĚTA
Johnny pracuje na  farmě svých rodičů. Ve  chvíli, kdy se na  farmu dostává atraktivní rumunský pomocník 
Gheorghe, začíná být Johnny konfrontován s  emocemi, které nikdy dříve nepocítil. Na  konci světa je 
podmanivý a tísnivě krásný film. Režie: Francis Lee. Velká Británie 2017, 104 minut, české titulky. Nevhodný 
pro mládež od 15 let. Vstupné pro členy FK 70 Kč / Vstupné 100 Kč  

8. čtvrtek v 17 a 20 
9. pátek v 17, 20 a 22.30 
10. sobota až 11 neděle v 17 a 20

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Anasasia Steele a Christian Grey se dobrovolně zřekli své svobody a před svatebními svědky řekli rozhodné 
„Ano“. Žít šťastně až do smrti jim ale nebude dopřáno. Režie: James Foley. USA 2018, 105 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 140 Kč

9. pátek v 9.30
BabyBiograf

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením  

v kinosále pro maminky s dětmi.
Největší showman je originální muzikál inspirovaný životem P. T. Barnuma, muže, pro nějž každá překážka 
a nezdar byly jen dalším odrazovým můstkem na pouti ke hvězdám. Režie: M. Gracey. USA 2017, 105 minut, 
české titulky. Vstupné 70 Kč

9. pátek až 11 neděle ve 14
ČERTOVINY

Viz výše. Režie: Zdeněk Troška. ČR 2018, 101 minut, české znění. Mládeži přístupný.
Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

12. pondělí v 19
FILMOVÝ KVÍZ

Máte rádi filmy, seriály a  soutěže? Poznáte film podle milenecké dvojice nebo podle auta, které řídí hlavní 
bouchač? Zábavná populárně znalostní soutěž o ceny. Vytvořte team (maximálně 5 lidí) a přijďte otestovat 
své filmové znalosti. Vstupné 30 Kč

13. úterý a 14. středa v 17 a 20
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

Viz výše. Režie: James Foley. USA 2018, 105 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.
 Vstupné 140 Kč

15. čtvrtek v 19.30
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA

Gary Oldman jako Winston Churchill v příběhu o muži, který se nevzdal, i když okolnosti stály proti němu.  
V roce 1940 se blížila německá invaze do Anglie a britský premiér měl domluvit podmínky příměří. Místo toho 
slavnou řečí zburcoval národ k boji. Režie: Joe Wright. Velká Británie 2017, 125 minut, české titulky. Nevhodný 
pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

16. pátek v 17 – dabing 
16. pátek ve 20 – titulky 
17. sobota v 17 a 20 - 3D dabing

BLACK PANTHER
Film od  studia Marvel Black Panther je dobrodružstvím válečníka T’Chally, který se po  smrti svého otce, 
krále Wakandy, vrací domů do  odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země, aby se stal novým 
právoplatným králem.  Režie: Ryan Coogler. USA 2018, 132 minut. Nevhodný pro mládež do 12 let.
 Vstupné 120 Kč / Vstupné 3D 140 Kč

18. neděle ve 14 a 17
COCO

Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným muzikantem, jako je jeho 
idol. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši 
zesnulých. Režie: L. Unkrich. USA 2017, 105 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč                               

18. neděle v 19.30
NIT Z PŘÍZRAKŮ

Trojnásobný držitel Oscara Daniel Day-Lewis hraje v dramatu Nit z přízraků podivínského módního návrháře, 
kterému do života vstoupila láska a málem ho zničila. Režie: P. T. Anderson. USA 2017, 130 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

19. pondělí v 19.30
HMYZ

Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří Čapků „Ze života hmyzu“. Během zkoušky se prolnou 
jejich životy s osudy postav této divadelní hry. Hmyz je posledním celovečerním filmem světově uznávaného 
režiséra Jana Švankmajera. ČR 2018, 98 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

20. úterý v 18
Cestovatelská beseda

BIGTRIP
Šílené vyprávění o  jedinečné cestě kolem světa. O  tom, že lze moderní škodovkou přejet nejen Afriku, ale 
objet celý svět. Jak jsme přežili útok divoké pumy, byli zatčeni v  USA, překonali Západní poušť v  Austrálii 
anebo se ztratili v mongolské Gobi? Na živo, živelně a takovým způsobem, že vám rozerveme bránice!
 Vstupné v předprodeji 90 Kč / na místě 120 Kč

21. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

ŠPINDL
Viz výše. Režie: Milan Cieslar. ČR 2017, 98 minut, české znění. Vstupné 60 Kč

21. středa v 17 a 20

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Viz výše. Režie: James Foley. USA 2018, 105 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.
 Vstupné 140 Kč

22. čtvrtek v 17
Projekce a beseda s pamětníky a tvůrci filmu

SKAUTI BEZ LILIE
Pro své demokratické smýšlení a aktivní postoj v boji proti totalitě byli skauti nežádoucí pro nacisty i komunisty 
– třikrát se ocitli mimo zákon a  museli volit strategii přežití. Dokument vypráví o  období od  roku 1970 až 
do sametové revoluce. Režie: Viktor Portel. ČR 2017, 52 minut, české znění. Mládeži přístupný.
 Vstupné dobrovolné

22. čtvrtek v 19.30
Filmový klub

POTVORA
Rasmus a Maria se poznají na party a flirt nabere rychlé grády. Maria se k němu nastěhuje do bytu a po krůčcích 
si podmiňuje jeho životní prostor. Film zachycuje všední vztahové situace, z  nichž se rýsuje portrét zcela 
rozdílných lidí. Režie: Christian Tafdrup. Dánsko 2017, 86 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.

Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 110 Kč  

23. pátek v 9.30
BabyBiograf

ČERTOVINY
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením  

v kinosále pro maminky s dětmi. 
Viz výše. Režie: Zdeněk Troška. ČR 2018, 101 minut, české znění. Vstupné 70 Kč

23. pátek v 17

EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
Dokument mapuje 10 let zpěvaččiny kariéry. Tedy dobu kdy se nečekaně rozešla se svým managementem 
a poslední singly si navíc vydala pod vlastním vydavatelstvím. Postavila se více na vlastní nohy a ze slečny se 
stihla stát vdanou paní. Režie: Martin Linhart. ČR 2016, 72 minut, české znění. Mládeži přístupný.
 Vstupné 120 Kč

23. pátek v 19.30

TVÁŘ VODY
Němá uklízečka se v  tajné vládní laboratoři sblíží s podivuhodným vodním tvorem a s pomocí své nejlepší 
kamarádky, souseda a  několika špiónů naplánuje jeden z  nejpodivuhodnějších a  nejromantičtějších únosů 
v  dějinách filmu. Režie: Guillermo del Toro. USA 2017, 123 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež  
do 15 let. Vstupné 120 Kč 

24. sobota ve 14 a 17 
25. neděle v 17

PRAČLOVĚK
Příběh z dávné doby, kdy po naší zemi ještě kráčeli mamuti a lidé si vážili svých rodných jeskyní. Tvůrci snímků 
Slepičí úlet, Wallace a Gromit a Ovečka Shaun přichází s filmem o střetu civilizací. Vyhraje doba kamenná nebo 
bronzová? Režie: Nick Park. Velká Británie / Francie 2018, 89 minut, český dabing. Mládeži přístupný.
 Vstupné  110 Kč

24. sobota v 19.30

AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
Snaha o  ututlání skutečností trvající čtyři prezidentská období donutila americkou vydavatelku Kate 
(Meryl Streep) a ambiciózního šéfredaktora Bena (Tom Hanks) z deníku The Washington Post vyhlásit vládě 
bezprecedentní válku o zveřejnění tajné vládní zprávy. Režie: Steven Spielberg. USA 2017, 116 minut, české 
titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč  

25. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

O MAŠINCE
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: O zvědavé mašince, O zvířátkách pana Krbce, Bob a Bobek 
ve vzduchu, Divoké sny Maxipsa Fíka, Jája a Pája, Štaflík a Špagetka a další. 60 minut. Vstupné 50 Kč 

25. neděle až 26. pondělí v 19.30

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Viz výše. Režie: Filip Renč. ČR 2017, 83 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

27. úterý v 19.30
Filmový klub

HORA
Vztah člověka a  hor jako impozantní dokumentární symfonie. Až neuvěřitelně vizuálně opojný dokument 
provází hlas vypravěče Willema Dafoea. Režie: Jennifer Peedom. Austrálie 2017, 74 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 12 let.  Vstupné pro členy FK 70 Kč / Vstupné 100 Kč  

28. středa v 17 a 20

BLACK PANTHER  
Viz výše.  Režie: Ryan Coogler. USA 2018, 132 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

1. 3. čtvrtek až 3. 3. sobota v 17 a 19.30

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Josef a Miluška jsou manželé snad celou věčnost. Josef svou ženu sice miluje, ale má slabost pro krásné ženy. 
A tak se občas s některou spřátelí o něco víc. Do toho přijíždí Josefova teta Marta, která má šílený plán jak 
krachující manželství zachránit. Režie: Milan Cieslar. ČR 2018, 92 minut, české znění. Nevhodný pro mládež 
do 12 let. Vstupné 120 Kč

3. 3. sobota až 4. 3. neděle ve 14

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
Pokračování populární animované série je opět plné dobrodružství, humoru i  kouzel. Naši hrdinové 
se střetnou s  magií ohně a  ledu a  tak jim chvilku bude pořádně horko a  chvíli zase hodně velká zima.  
Režie: A. Tsitsilin. Rusko 2016, 89 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

4. 3. neděle v 17
Opera z Teatro alla Scala v Miláně

KOUZELNÁ FLÉTNA | W. A. MOZART
V  opeře se snoubí pohádkové a  komické prvky s  moudrou filosofií. Příběh lásky prince Tamina a  princezny 
Paminy, kteří překonají všechny překážky a zkoušky na cestě za společným štěstím, je jedním z nejhranějších 
děl světového operního repertoáru. Opera o dvou aktech, zpíváno německy, české titulky. 173 minut, Mládeži 
přístupný. Vstupné 200 Kč
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Informace pro návštěvníky kin
KINO PANORAMA 
Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, 
Tel: 516 452 026, kino@boskovice.cz, www.kinoboskovice.cz
Prodej vstupenek vždy hodinu před každým představením. Zámluvy vstupenek přijímáme telefonem, e-mailem 
nebo osobně. ON-LINE rezervace vstupenek na našich webových stránkách. Vstupné u jednotlivých filmů určuje 
distributor, nikoli kino Panorama Boskovice. 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: Rudá volavka, Tomb Raider, Králíček Petr, Pacific Rim: Povstání, Ready Player One: 
Hra začíná a další filmy.


