
1. pátek až 2. sobota v 17

HLEDÁ SE PRINCEZNA
Kouzelný příběh z dob statečných rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů. Ruslan, kočovný herec se zamiluje 
do nádherné Mily. Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání, strašlivý čaroděj Milu unese. Ruslan se vydává na záchranu 
své milé. Režie: O. Malamuzh. Ukrajina 2018, 85 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

1. pátek v 19.30

DELIRIUM
Když si myslíte, že jste duševně nemocný a čerstvě vás propustili z psychiatrické léčebny, pak je někdy těžké rozlišit, 
co je skutečnost a co jsou choromyslné výplody odehrávající se jen ve vaší šílené hlavě. Režie: Dennis Iliadis. USA 
2018, 96 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč  

2. sobota v 19.30

DEADPOOL 2
Wade Wilson neboli Deadpool se vrací, aby s pomocí svých schopností opět zachraňoval celý svět. Třeba před děsivě 
nebezpečným lepkem v potravinách. Režie: David Leitch. USA 2018, české titulky, 119 minut. Nevhodný pro mládež 
do 15 let. Vstupné 130 Kč

3. neděle v 17

LEONARD BERNSTEIN O HUDBĚ
Čím může být hudba vtipná? To je otázka, kterou se dirigent a skladatel Leonard Bernstein zabývá v jednom ze svých 
slavných koncertů pro mladé publikum. USA 1958. 60 minut.

Vstupenky v síti Ticketportal a v Městském informačním středisku Boskovice

3. neděle v 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 110 Kč

5. úterý v 19.30

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 110 Kč

6. středa 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 110 Kč      

7. čtvrtek v 19.30 – titulky 
8. pátek v 16 a ve 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: A. Russo, J. Russo. USA 2018,  
155 minut. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

8. pátek v 9.30
BabyBiograf

KRÁLÍČEK PETR
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením v kinosále pro maminky s dětmi.
Dokud se neobjevil nový majitel statku, žil si rebelský králíček Petr veselý a  bezstarostný život. Režie: Will Gluck.  
USA 2018, 95 minut, český dabing. Vstupné 70 Kč

9. sobota až 10. neděle v 17

PAT A MAT ZNOVU V AKCI
„A je to opět tady“ Pat a Mat, naši dva známí kutilové znovu v akci. Pro Pata a Mata není nic problém, ať již se jedná 
o boj s rojem včel, opravu elektrické sekačky, ucpaný odpad, boj s krtkem nebo stavbu nové skalky. Režie: Marek 
Beneš. ČR 2018, 75 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč 

9. sobota v 19.30

GHOST STORIES
Skeptický profesor Phillip Goodman se zabývá vyvracením zdánlivě nadpřirozených událostí. Do rukou se mu ale 
dostanou tři nevysvětlitelné případy a ve chvíli, kdy je začne řešit, se sám dostane do děsivé hororové smyčky. Režie: 
Jeremy Dyson. Velká Británie 2017, 98 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

10. neděle v 19.30

POD JEDNÍM STROMEM
Komediální drama, které vážně i s vtipem zkoumá sousedské války. Zprvu nevinná rozepře o vzrostlý strom, který 
stíní verandu vedlejšího domu, vyústí v mizející domácí mazlíčky a vandalství, jenž se zcela vymkne kontrole. Režie: 
H. G. Sigurddsson. Island 2017, 89 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

11. 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

12. úterý v 19.30

DEADPOOL 2
Viz výše. Režie: David Leitch. USA 2018, české titulky, 119 minut. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 130 Kč

13. středa v 15
Kino senior

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. Vstupné 60 Kč

13. středa v 19.30

DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
Hvězdně obsazený film volně navazující na  legendární sérii Dannyho parťáci. Debbie a  její tým mají smělý plán 
loupeže, kterou se chystají provést na  velkolepé kostýmní gala přehlídce celebrit v  newyorském Metropolitním 
muzeu. Režie: Gary Ross. USA 2018, 110 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

14. čtvrtek v 19.30
Filmový klub

BISTRO RAMEN
Mladý šéfkuchař Masato je odborník na  tradiční japonský pokrm ramen.  Když mu život přichystá nečekanou 
zkoušku, vydá se Masato na dalekou cestu do Singapuru. V novém městě zjišťuje, že jídlo má zvláštní moc sbližovat 
lidi a napravovat dávné křivdy. Režie: Eric Khoo.  Japonsko / Francie 2018, 89 minut, české titulky. Mládeži přístupný.                                        

Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč                                                                              

15. pátek a 16. sobota v 19.30

JÁ, SIMON
Každý si zaslouží velkou lásku. Ale pro Simona je to trochu složitější: nikdo totiž neví, že je gay, a on zase neví, kdo je 
ten neznámý spolužák, s kterým si tak skvěle rozumí po e-mailech. Adaptace stejnojmenného knižního bestselleru 
Becky Albertalliové. Režie: Greg Berlanti. USA 2018, 110 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 120 Kč                                                             

16. sobota až 17. neděle v 17

PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Viz výše. Režie: Marek Beneš. ČR 2018, 75 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč 

17. neděle v 19.30

ESCOBAR
Escobar, brutální zločinec, bezohledný vrah, narkobaron a  vládce kokainového impéria, ve  své době jeden 
z nejbohatších lidí planety. A jeden z nejnebezpečnějších. V hlavních rolích Javier Bardem a Penélope Cruz. Režie: 
León de Aranoa. Španělsko 2017, 123 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

18. pondělí v 19.30

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 110 Kč

19. úterý v 19.30

SOLO: STAR WARS STORY
V  řadě troufalých eskapád hluboko v  temném a  nebezpečném zločineckém podsvětí potkává Han Solo nejen 
mohutného Chewbaccu, svého budoucího kopilota, ale narazí i  na  nechvalně známého hazardního hráče Landa 
Calrissiana. Režie: Ron Howard. USA 2018, 135 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

20. středa v 19.30

BACKSTAGE
Dynamická lovestory plná tance a hudby. Mary a Buddy se milují a navíc je spojuje vášeň k tanci. Ve svém malém 
městě dali do kupy taneční skupinu, street dance jim všem přináší přátelství, volnost a taky sny. Oba sní o tom, že 
jednoho dne budou nejen zamilovaní, ale i slavní a bohatí. Režie: Andrea Sedláčková. ČR 2018, 90 minut, české znění. 
Nevhodné pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

21. čtvrtek v 19.30 – titulky 
22. pátek v 17 a 20 – dabing 
23. sobota v 17 a ve 20 – 3D dabing

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
Dinosauři z Jurského světa jsou v ohrožení a Chris Pratt spolu s Bryce Dallas Howard se vydávají na jejich záchranu. 
Režie: J. A. Bayona. USA 2018, 130 minut. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 2D 130 Kč / Vstupné 3D 150 Kč

22. pátek v 9.30
BabyBiograf

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením v kinosále pro maminky s dětmi.
Viz Výše. Režie: Tomáš Svoboda. ČR 2018, 90 minut, české znění. Vstupné 70 Kč

24. neděle v 17

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Tři potrhlí ufoni se dají dohromady s  člověčím klukem Luisem a  společně rozjedou velkolepé dobrodružství 
galaktických rozměrů. Potřebují získat vysněnou matraci, poradit si s ředitelkou školy, zkusit nezanechat za sebou 
úplnou paseku a  taky se nějak musí dostat ze Země.   Režie: Christoph Lauenstein. Německo 2018, český dabing,  
90 minut. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

24. neděle 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 100 Kč

26. úterý v 19.30

JSEM BOŽSKÁ
Být sexy je nejvíc a každá holka a žena je tak krásná, jak se sama cítí být. Záleží na přístupu. V nové komedii je Amy 
Schumer úplně obyčejná plus size holka, která po ráně do hlavy začne sama sebe vidět a vnímat jako super kočku. 
Režie: A. Kohn. USA 2018, 110 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč                               

27. středa v 19.30
Filmový klub

MANIFESTO
Film skládá hold tradici a literární kráse uměleckých manifestů a kriticky zkoumá roli umělce v dnešní společnosti. 
Cate Blanchett se zde vtěluje do třinácti různých postav a v neočekávaných kontextech vdechuje nový život proslulým 
i méně známým slovům uměleckých prohlášení. Režie: Julian Rosefeldt. Austrálie / Německo  2016, 95 minut, české 
titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.        Vstupné pro členy FK 90 Kč / Vstupné 110 Kč                                                                              

28. čtvrtek v 19.30 
29. pátek v 17

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
Viz výše. Režie: Juan Antonio Bayona. USA 2018, 130 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 130 Kč

29. pátek ve 14
Za vysvědčení do kina

PADDINGTON 2
Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil a je oblíbeným členem místní komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší 
dárek ke  100. narozeninám jeho tety Lucy, začne pracovat. Cesta za  dobrodružstvím začne, když je tento dárek 
ukraden. Režie: Paul King. Velká Británie 2017, 95 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč

29. pátek ve 20

LÁSKA BEZ BARIÉR
Jocelyn je úspěšný podnikatel, sukničkář a nenapravitelný lhář. Snaží se svést mladou a krásnou Julii předstíráním, že 
je tělesně postižený. Ta mu ale představí svou sestru Florence na invalidním vozíku. Režie: F. Dubosc. Francie / Belgie 
2018, české titulky, 107 minut. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

30. sobota až 1. 7. neděle v 17

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA
Jim je malý kluk, který se jako miminko octl v Jasmánii, ostrovním královstvíčku. Lukáš je Jimův nejlepší kamarád. Také 
je strojvůdcem a hrdým vlastníkem lokomotivy Emy. Jednoho dne se Jim, Lukáš a Ema rozhodnou vydat do světa. 
Jejich cesta se stává obrovským dobrodružstvím. Režie: Dennis Gansel. Německo 2018, 110 minut, český dabing. 
Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč 

30. sobota až 1. 7. neděle v 19.30

SICARIO 2: SOLDADO
V drogové válce neplatí žádná pravidla – a když kartely začaly převádět teroristy přes americké hranice, federální 
agent Matt Graver vyzve tajemného Alejandra, aby všemi prostředky, včetně těch nezákonných, válku eskaloval. To 
se však vymkne kontrole. Režie: Stefano Sollima. USA 2018, 122 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.

Vstupné 120 Kč

Výstava

VŠECHNY BARVY NADĚJE
Arcidiecézní charita Olomouc představuje výstavu fotografa Jiřího Pasze s  názvem "VŠECHNY BARVY NADĚJE  
aneb jak Haiti (ne)přichází o  školáky". Tato výstava obsahuje celkem 23 fotografií a  jejím cílem je seznámit  
širokou veřejnost se životem dětí na Haiti a ukázat kontrasty, které tato země přináší. 
Výstava se uskuteční od 12. 6. do 3. 7. v předsálí kina.

ČERVEN 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: Ant-Man a Wasp; Muž, který zabil Dona Quijota; Než přišla bouře; Hotel 
Transylvánie 3: Příšerózní dovolená; První očista, Mamma Mia: Here We Go Again! a další. 


