
1. čtvrtek až 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. sobota až 4. 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

3. sobota ve 21.30
Záznam koncertu

SEX PISTOLS - ANGLIE TU BUDE NAVŽDY
Na hudební scénu vtrhli v roce 1975, udělali bordel a zmizeli stejně rychle, jako přišli. Legendárním koncertem "Anglie tu 
bude navždy" oslavili 30 let a zmizeli znovu. Nikdo jiný neměl takový postoj, takové koule a takovou upřímnost jako Sex 
Pistols. Režie: Julien Temple. Velká Británie 2008, 75 minut, bez titulků. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 180 Kč

4. 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

5. pondělí v 19.30 
6. úterý v 17 a 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 110 Kč

7. středa v 19.30
Filmový klub

THE FLORIDA PROJECT
Okouzlující šestiletá Moonee a její přátelé, kteří si naplno užívají léta, bydlí v jednom z pestrobarevných motelů na Floridě. 
Radost ze svobody, potulování a neodolatelných kopečků zmrzliny nemá nudný a složitý svět dospělých šanci ohrozit. 
Neobyčejně silný snímek. Režie: Sean Baker. USA 2017, 111 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.
 Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč  

9. pátek až 10. sobota v 17 a 19.30 
11. neděle v 17

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 130 Kč  

10. sobota ve 14
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. neděle ve 14
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

11. neděle v 15.30
DÍLNIČKA S KRISTÝNKOU

Tematická tvořivá dílnička k animovanému filmu Pračlověk. 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

11. neděle v 19
FESTIVAL PROTIBET 2018

Festival prezentuje mizející kulturu Tibetu a Himálají, věnuje se otázce lidských práv, migrace a propaguje také rozvojové 
a humanitární projekty. Těšit se můžete na přednášku POUŤ ZA TIBEŤANY DO INDICKÉHO EXILU. Každý rok do indického 
exilu vyrazí členové MOSTu ProTibet. Přijďte si poslechnout, jak taková pouť probíhá, co je na cestě může potkat a  jak 
konkrétně podpoří jednotlivé Tibeťany. Následovat bude dokumentární film OČI PRO TIBET, který ukazuje problém špatně 
fungujících nemocnic a zároveň přibližuje příběhy Tibeťanů.

Vstupné je dobrovolné a výtěžek putuje na vzdělání tibetských dětí ve vesničce Tibetan Homes Foundation v severní Indii. 

12. pondělí v 19.30
TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM

Mildred Haynesové zavraždili dceru. A protože se vyšetřování už několik měsíců bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat. 
U vjezdu do města vylepí na tři billboardy velmi kontroverzní vzkazy adresované váženému šéfovi místní policie. Režie: 
Martin McDonagh. USA 2017, 115 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč                                                             

13. úterý v 17
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 130 Kč

13. úterý ve 20
Cyklus scénických čtení

LISTOVÁNÍ: A TAKOVÁ TO BYLA LÁSKA (ANNA GAVALDA)
Odejít nebo zůstat. Kdo to z nás ve vztahu kdy neřešil? Zničehonic stojí manžel třicetileté Chloé u dveří s kufrem v ruce 
a  oznamuje jí, že od  ní odchází. V  šoku a  bolesti ji odváží tchán, starý nepříjemný mrzout Pierre, na  svoji chalupu. 
V nadcházející noci odhaluje snaše důvody svého celoživotního mrzoutství. Účinkují: Věra Hollá a Zdeněk Černín.
 Vstupné 100 Kč                                                                      

14. středa v 15
Kino senior

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 však nestačí. Režie: Filip Renč. ČR 2018, 83 minut, české znění.  Vstupné 60 Kč

14. středa v 17
S LÁSKOU VINCENT

Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi navazuje na slova samotného génia, který jednou pronesl, že “může 
komunikovat pouze skrze své malby". Byl natočen kombinací hraného filmu a  animace originálních olejomaleb. Režie:  
D. Kobiela, H. Welchman. Velká Británie / Polsko 2017, 88 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

14. středa v 19.30
Filmový klub: 3x Clint Eastwood

DRSNÝ HARRY
V San Franciscu řádí ostřelovač, který požaduje jeden milion dolarů, jinak zabije každý den jednoho člověka. Policie je 
bezradná a tak na případ povolává poručíka Harryho Callahana (Clint Eastwood), který je známý tím, že chce zneškodnit 
protivníka za  každou cenu. Režie: Don Siegel. USA 1971, 102 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do  12 let. 
 Vstupné pro členy FK 50 Kč / Vstupné 80 Kč  

15. čtvrtek až 16. pátek v 17 
17. sobota ve 14 a 17

VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
V Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokončili letní sklizeň a z Buzztropolis přijel vysoký hodnostář s důležitým vzkazem 
pro královnu. Obdrží její úl už konečně pozvánku na  Velké medové hry? Režie: N. Cleary, A. Stadermann. Německo / 
Austrálie, 2018, 85 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

15. čtvrtek v 19.30
ONI 2: NOČNÍ KOŘIST

Rodinu, která se na  noc ubytuje v  odlehlém kempu, navštíví tři maskovaní psychopati a  podrobí je zkoušce až po  ty 
nejzazší meze. Pokračování brutálního hororu. Režie: J. Roberts. USA 2018, 85 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež 
do 15 let. Vstupné 110 Kč                               

16. pátek v 9.30
BabyBiograf

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Speciální dopolední projekce s  výrazně sníženou hlasitostí a  částečným osvětlením v  kinosále pro maminky s  dětmi.  
Viz výše. Režie: Filip Renč. ČR 2018, 83 minut, české znění. Vstupné 70 Kč

16. pátek až 17. sobota v 19.30
TOMB RAIDER

Laře Croft je 21 let a právě zdědila obrovské obchodní impérium. Když si přečte záhadný vzkaz, který ji její pohřešovaný 
otec zanechal, rozhodne se opustit Londýn a  vyrazit do  neznáma, aby přišla na  to, co se mu doopravdy stalo. Režie:  
R. Uthaug. USA 2018, 122 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

18. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

POHÁDKY Z HOR
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: Krkonošské pohádky, Bob a  Bobek, Pohádky z  mechu a  kapradí, 
O loupežníku Rumcajsovi a další. 73 minut. Vstupné 50 Kč 

18. neděle v 17
Festival outdoorových filmů

EXPEDIČNÍ KAMERA
Mezinárodní filmový festival  Expediční kamera  je největší cestovatelská a  outdoorová akce v  ČR. Tento unikátní projekt 
přinese nejlepší filmy sezóny z celého světa i novinky z domácí produkce. Vstupné: studenti a senioři 80 Kč / Vstupné 100 Kč 

19. 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

20. úterý v 19.30
Filmový klub: 3x Clint Eastwood

MADISONSKÉ MOSTY
Na  farmě Johnsonových vyřizují sourozenci pozůstalost po  matce. Nemile je překvapí její přání, být zpopelněna 
a  rozprášena z  Rosemanova mostu. Potom však mezi jejími věcmi objeví závěť Roberta Kincaida, který chtěl přesně to 
samé a proto začnou blíže zkoumat její osobní deníky. Režie: Clint Eastwood. USA 1995, 135 minut, české titulky. Mládeži 
přístupný. Vstupné pro členy FK 50 Kč / Vstupné 80 Kč  

21. 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 120 Kč

22. čtvrtek v 17 a 19.30
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ (3D)

Monstra z vesmíru versus pilotovaní obří roboti. Druhé kolo. Ve výpravném akční sci-fi se znovu hraje o planetu Zemi a my 
prohráváme. Režie: S. DeKnight. USA 2018, 111 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 150 Kč  

23. pátek v 9.30
BabyBiograf

S LÁSKOU VINCENT
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením v kinosále pro maminky s dětmi. Viz 
výše. Režie: D. Kobiela, H. Welchman. Velká Británie / Polsko 2017, 88 minut, české titulky. Vstupné 70 Kč

23. pátek od 19
Ladies Night

TÁTOVA VOLHA
Od 19 hodin: speciální večer pro dámy s bohatým doprovodným programem. Od 20 hodin následuje film Tátova volha: 
Náhle ovdovělá Eva se dozvídá o existenci nemanželského syna. Společně se svou dcerou Terezou se vydávají manželovým 
veteránem volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek. Režie: Jiří Vejdělek. ČR 2018, 90 minut, české znění.
 Vstupné 150 Kč

24. sobota až 25. neděle v 17 a 19.30
TÁTOVA VOLHA

Viz výše. Režie: Jiří Vejdělek. ČR 2018, 90 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

25. neděle ve 14
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

26. pondělí v 19.30
DEJ MI SVÉ JMÉNO

Když si rodiče sedmnáctiletého Elieho pozvou na léto hosta, jejich syn z toho není nadšený. Zpočátku nemá s americkým 
studentem Oliverem mnoho společného, postupně začne mezi nimi vznikat něco mnohem hlubšího, než je přátelství. 
Režie: L. Guadagnino. USA / Itálie 2017, 132 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč  

 27. úterý v 18.30
Cestovatelská beseda

KATEŘINA A MILOŠ MOTANI: DIVOKÝ MADAGASKAR
Fotograficko-filmová diashow o  velmi náročné terénní cestě plné nesčetných nástrah, jedinečné přírodě, roztomilých 
lemurech a obyčejných lidech. Na Madagaskaru najdete deštný prales, mangrovy, kokosové palmy, banánové plantáže, 
rýžová pole, mohutné baobaby, suchý opadavý les i trnitou buš. Vstupné: studenti a senioři 60 Kč / ostatní 80 Kč

28. středa až 29. čtvrtek v 17 
29. čtvrtek až 1.4. neděle ve 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 110 Kč / Vstupné 130 Kč

28. středa v 19.30
Filmový klub: 3x Clint Eastwood

GRAN TORINO
Příběh neústupného válečného veterána Walta Kowalského, jehož všechny staré sousedy postupně nahradili imigranti, 
kterými ze srdce pohrdá. Podzim svého života tak tráví  se svými hluboce zakořeněnými předsudky. Až do  noci, kdy se 
mu pokusí ukrást sporťák Gran Torino. Režie: Clint Eastwood. USA 2008, 116 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež  
do 12 let. Vstupné pro členy FK 50 Kč / Vstupné 80 Kč  

29. čtvrtek ve 20 – titulky 
30. pátek v 17 a 20 – dabing 
31. sobota v 17 a 20 – 3D dabing

READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
Svět roku 2045 je na pokraji kolapsu. Jediná spása je OASIS – svět virtuální reality. Když zemře jeho tvůrce, odkáže své 
nesmírné bohatství prvnímu člověku, který najde Velikonoční vajíčko ukryté někde v OASIS. Odstartuje tak zběsilý závod, 
který pohltí celý svět. Režie: Steven Spielberg. USA 2018, 140 minut. Nevhodný pro mládež do 12 let.                                                      

Vstupné 2D 120 Kč / Vstupné 3D 140 Kč

1. 4. neděle až 2. 4. 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. 4. neděle až 2. 4. 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

BŘEZEN 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: Nico, 1988, Fakjů pane učiteli 3, Rampage: Ničitelé, Avengers: Infinity War, 
Hastrman, Planeta Česko a další. 


