
1. neděle až 2. pondělí v 17
CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ

Že jsou trollové jen malé roztomilé bytůstky? Ani nápad! Král trollů je zlověstný a  hrozivý obr z  hor, který čeká na  to, až se některá 
z princezen do svých osmnáctých narozenin nestihne provdat, aby ji mohl lapit a sníst. Rodinná dobrodružná fantasy pohádka. Režie: M. 
Sandemose. Norsko 2017, 104 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

1. neděle až 2. pondělí v 19.30
MÁŘÍ MAGDALÉNA

Biblický příběh líčí osudy Máří Magdalény (Rooney Mara), mladé ženy hledající nový způsob života. Máří natolik svazují každodenní 
rituály, že zavrhne svou rodinu a přidá se k novému společenskému proudu, který vede charismatický Ježíš Nazaretský (Joaquin Phoenix). 
Režie: Garth Davis. Velká Británie / USA, 2018, 130 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

3. úterý v 19.30
MEČIAR

Film je zpovědí mladé režisérky Terezy Nvotové o  Vladimíru Mečiarovi a  o  vlivu, který měl tento politik na  slovenskou společnost 
a na život jí samotné. Režie: Tereza Nvotová. ČR / Slovensko 2017, 89 minut, slovenské znění. Nevhodný pro mládež do 12 let.
  Vstupné pro členy FK 70 Kč / Vstupné 90 Kč

4. středa a 5. čtvrtek v 17
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 110 Kč

4. středa v 19.30
RUDÁ VOLAVKA

Bývalá ruská primabalerína Dominika (Jennifer Lawrence) je donucena stát se „volavkou“. Tedy profesionální svůdnicí, která využívá své 
tělo a mysl jako dokonalé zbraně. Po ukončení zvráceného a sadistického tréninku je nasazena na velícího důstojníka CIA. Režie: Francis 
Lawrence. USA 2018, 139 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

5. čtvrtek 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 110 Kč 

6. pátek v 19

LADISLAV ZIBURA  
– UŽ NIKDY PĚŠKY PO ARMÉNII A GRUZII – VYPRODÁNO!

25letý excentrický poutník Ladislav Zibura se tentokrát vydává probádat Arménii, Gruzii a Náhorní Karabach. 

7. sobota ve 14 - 2D 
8. neděle ve 14 – 3D

SHERLOCK KOUMES
Dobrodružná detektivní animovaná komedie líčí největší případ sádrové verze legendárního detektiva. Kdo jiný by měl vyšetřovat 
hromadné mizení zahradních trpaslíků? Režie: John Stevenson. USA 2018, 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný.
 Vstupné 2D 110 Kč / Vstupné 3D 130 Kč

7. sobota a 8. neděle v 17 a 19.30
TÁTOVA VOLHA

Náhle ovdovělá Eva (Eliška Balzerová) se dozvídá o existenci nemanželského syna. Společně se svou dcerou Terezou (Tatiana Vilhelmová) 
se vydávají manželovým veteránem volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek a přátel. Režie: Jiří Vejdělek. ČR 2018, 90 minut, české 
znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč  

9. 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

10. úterý v 17
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 90 Kč  

10. úterý v 19.30
LADY BIRD

Neobyčejný příběh o obyčejném dospívání holky, která zoufale hledá to, co všichni ostatní – kluka a smysl života. Film patří mezi nejlepší 
snímky roku 2017 a herečka Saoirse Ronan za svůj výkon získala Zlatý glóbus. Režie: Greta Gerwig. USA 2017, 94 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné  110 Kč                                                             

11. středa v 15
Kino senior

ČERTOVINY
Viz níže. Režie: Zdeněk Troška. ČR 2018, 101 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč

11. středa v 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 110 Kč

11. středa v 19.30
Filmový klub

ERIC CLAPTON
Dokumentární film přináší nevšedně intimní pohled na umělcův osobní život, kariéru, vzestupy a pády. Claptonův talent je zde znázorněn 
upřímně a pravdivě, bez pozlátka. Za jeho úspěchy totiž stojí zejména ambice, tvrdá práce a bohužel i životní tragédie. Režie: L. F. Zanuck. 
Velká Británie 2017, 135 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.             Vstupné pro členy FK 90 Kč / Vstupné 120 Kč

12. čtvrtek v 17 a 20 
13. pátek v 16 
14. sobota v 17 a 20

FAKJŮ PANE UČITELI 3
Zeki Müller byl jako učitel-samouk vždy zastáncem drsných a nezvyklých metod. Ať už po studentech střílel, nasazoval jim pouta, využíval 
elektrošoky nebo je dokonce nutil se něco ve škole naučit. Ale teď přichází okamžik pravdy. Režie: Bora Dagtekin. Německo 2017, 120 
minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

13. pátek v 19
Projekce za účasti režiséra Mariána Poláka

PLANETA ČESKO
Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky - stačí se jen dobře dívat! První celovečerní film 
o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. Režie: 
Marián Polák. ČR 2017, 81 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

14. sobota a 15. neděle v 14
KRÁLÍČEK PETR

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor 
dělit nemíní - a už vůbec ne se zvířaty. Režie: Will Gluck. USA 2018, 95 minut, český dabing. Mládeži přístupný. 
 Vstupné děti do 15 let 100 Kč / Vstupné 120 Kč
15. neděle v 15.30

Výtvarné odpoledne

DÍLNIČKA S KRISTÝNKOU
Tematická tvořivá dílnička k animovanému filmu Králíček Petr. Hodinové tvoření pod vedením zkušené lektorky Kristýnky je určeno pro 
děti ve věku 6 až 11 let. Výtvarné potřeby zajištěny, počet účastníků je omezen, registrujte se na emailu: kristynka.k@email.cz 
 Vstupné 50 Kč

15. neděle v 17
Operní dům Drážďany uvádí

LOHENGRIN | RICHARD WAGNER
Příběh bájného rytíře Lohengrina, který přichází do  světa lidí a  očekává pochopení a  důvěru. Pověst o  rytíři s  labutí má svůj původ 
v  starogermánských pramenech a  jejich básnickém zpracování. Wagner spojil v  libretu ságu o  Svatém grálu a  ságu o  rytíři s  labutí. 
V hlavních rolích: Anna Netrebko a Piotr Beczała. Opera o 3 dějstvích, zpíváno německy, české titulky, 215 minut. Vstupné 200 Kč

16. pondělí v 17 a 19.30
RAMPAGE: NIČITELÉ (3D)

Mezi samotářským Davisem (Dwayne Johnson) a  inteligentním gorilím samcem Georgem, vzniklo velmi pevné pouto. Nezdařený 
genetický experiment však změní tohoto lidoopa v obrovské monstrum. A jako by to nestačilo, brzy se zjistí, že podobně jsou zmutována 
i další zvířata. Režie: Brad Peyton. USA 2018, 107 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 140 Kč                               

DNY EVROPSKÉHO FILMU

Ozvěny 25. 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. 

17. úterý v 17 NEJLEPŠÍ ZE VŠECH SVĚTŮ
Film o  tom, že pouto mezi matkou a  dítětem dokáže porazit i  ty největší démony jako jsou drogy. Režie: Adrian Goiginger.  
Rakousko 2017, 103 minut, anglické a české titulky. 

17. úterý v 19.30 TULIPANI: LÁSKA, ČEST A KOLO
Okouzlující příběh o hledání vlastních kořenů i objevování netušené rodinné historie. Režie: Mike van Diem. Nizozemsko 2017, 90 minut, 
anglické a české titulky. 

18. středa v 17 JAK BÝT NORMÁLNÍ
Co to znamená být normální? Mít práci, přítele, domov a rodinu, koníčky i společenský život? A jsou normální lidé šťastní? Režie: Leticia 
Dolera. Španělsko 2015, 94 minut, české titulky. 

18. středa v 19.30 VŠEMOCNÝ
Nikdy nejste sami. Stále se někdo dívá. Šéf reklamní agentury začíná být posedlý špehováním nejen své rodiny, ale i zaměstnanců v práci 
Režie: Ilian Djevelekov. Bulharsko 2017, 120 minut, anglické a české titulky.

19. čtvrtek v 17 DIVOKÁ MYŠ
Stačí jeden nečekaný okamžik, aby se život změnil ve  zběsilou jízdu na  horské dráze. Režie: Josef Hader. Rakousko 2017, 103 minut, 
anglické a české titulky.

19. čtvrtek v 19.30 1945
Mrazivé drama o  strachu a  vině. Cenami ověnčené mrazivé válečné drama, jehož téma je dnes aktuálnější než kdy jindy.  
Režie: Ferenc Török. Maďarsko 2017, 91 minut, anglické a české titulky.

20. pátek v 9.30
BabyBiograf

PLANETA ČESKO
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením v kinosále pro maminky s dětmi.
Viz výše. Režie: Marián Polák. ČR 2017, 81 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč

20. pátek až 21. sobota v 17
PLANETA ČESKO

Viz výše. Režie: Marián Polák. ČR 2017, 81 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

20. pátek v 19.30
VADÍ NEVADÍ

Vadí nevadí je poměrně nevinná hra, při které hráči, když na ně přijde řada, volí, zda pravdivě odpoví na nějakou choulostivou otázku, 
nebo splní nepříjemný úkol. Spojení „poměrně nevinná“ přestává platit ve chvíli, kdy v případě lži nebo nesplněného úkolu zemřete. Režie: 
Jeff Wadlow, USA 2018, 103 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč 

21. sobota až 22. neděle v 19.30
HASTRMAN

Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím 
i stravující vášní. Režie: Ondřej Havelka. ČR 2018, 100 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč  

22. 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 100 Kč

23. pondělí v 19.30
ZTRATILI JSME STALINA

Velký vůdce padl. Přímo na koberec. Jmenuje se Stalin. Nad jeho mrtvolou začíná tragikomický boj o nástupnictví. Soudruzi z politbyra 
se pomalu zbavují letitého strachu a začíná ta pravá podívaná. V Rusku tento film zakázali! Režie: A. Iannucci. Velká Británie, Francie 2017, 
106 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let Vstupné 120 Kč

24. úterý v 19.30 
25. středa v 17

PEPA
Hlavní hrdina Pepa (Michal Suchánek) od útlého věku čeká na to, až začne ten opravdový a šťastný život. Ve škole s ním nikdo nekamarádil. 
Na gymnáziu patřil mezi outsidery. Dlouho mu trvalo, než našel práci a založil rodinu. Zdá se, že mu nic nechybí, je to ale ten život, který 
si vždycky přál? Režie: Jan Novák. ČR 2018, 90 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

25. středa v 19.30
FAKJŮ PANE UČITELI 3

Viz výše. Režie: Bora Dagtekin. Německo 2017, 120 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč  

25. středa v 19.30 – projekce na baru v Sokolovně

Filmový klub mimo kino

NICO, 1988
Nico, 1988  je road movie věnovaná posledním letům života Christy Päffgenové známé pod uměleckým jménem Nico. Film popisuje 
sólovou uměleckou dráhu hudební ikony, Warholovy múzy, zpěvačky Velvet Underground a  legendárně krásné ženy. Režie: S. Nicchiarelli. 
Itálie / Belgie 2017, 93 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 70 Kč / Vstupné 90 Kč

26. čtvrtek v 18
JOSEF FORMÁNEK – SIBERUT A DVĚ SLOVA JAKO KLÍČ

Setkání, promítání, autorské čtení a povídání s cestovatelem, spisovatelem a reportérem Josefem Formánkem. Můžete se těšit na diashow 
o ostrově Siberut v Indonesii, filmový dokument o mentawaiských šamanech na Siberutu, autorské čtení z knihy Dvě slova a klíč, diskusi 
a autogramiádu. Vstupné 220 Kč

27. pátek v 9.30
BabyBiograf

TÁTOVA VOLHA
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením v kinosále pro maminky s dětmi.
Viz výše. Režie: Jiří Vejdělek. ČR 2018, 90 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč

27. pátek v 16 – dabing 
27. pátek ve 20 - titulky 
28. sobota v 16 a 20 - dabing

AVENGERS: INFINITY WAR
Avengers a  jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a  pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než jeho bleskový útok, 
provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy. Režie: Anthony Russo, Joe Russo. USA 2018, 155 minut. Nevhodný pro mládež 
do 12 let.                             Vstupné 130 Kč

29. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

PŘÍHODY MAXIPSA FÍKA
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: Zrození maxipsa Fíka, Zmoudření maxipsa Fíka, Maxipes Fík sportuje, Fík ve  škole,  
Fík za volantem a další. 63 minut. Vstupné 50 Kč

29. neděle v 16
Výtvarné odpoledne

DÍLNIČKA S KRISTÝNKOU
Tematická tvořivá dílnička k pásmu Příhody Maxipsa Fíka. Hodinové tvoření pod vedením zkušené lektorky Kristýnky je určeno pro děti 
ve věku od 4 let. Výtvarné potřeby zajištěny, počet účastníků je omezen, registrujte se na emailu: kristynka.k@email.cz Vstupné 50 Kč

29. neděle a 30. pondělí v 17 a 19.30
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

Marie je televizní moderátorka a také typická městská singl. Její sestra Karolína naopak plánuje svatbu a Marie tak přijíždí za rodinou.  
Zde potkává dávnou lásku Jiřího. A právě Jiří je snoubencem její sestry. Režie: Tomáš Svoboda. ČR 2018, 90 minut, české znění. Nevhodný 
pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč  

1. 5. úterý v 16 – dabing 
1. 5. úterý ve 20 - titulky

AVENGERS: INFINITY WAR (3D)
Viz výše. Režie: Anthony Russo, Joe Russo. USA 2018. 155 minut. Nevhodný pro mládež do 12 let.  Vstupné 150 Kč

2. 5. středa v 19.30
Filmový klub

FOXTROT
Jonathan Feldman hlídá spolu s třemi dalšími mladíky opuštěný checkpoint kdesi v poušti na severu Izraele. Od četby komiksů a poslechu 
starého rádia je občas vyruší projíždějící automobil či velbloud. Mladé vojáky vytrhne z nudy až nečekaná událost s fatálními následky. 
Režie: Samuel Maoz. Izrael 2017, 108 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

DUBEN 2018

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: Deadpool 2, Psí ostrov, Solo: Star Wars Story, Tiché místo, Gauguin a další.  


