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

AVENGERS: INFINITY WAR (3D)
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 150 Kč

2. 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

3. čtvrtek v 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 110 Kč  

4. pátek až 5. sobota v 19.30
TICHÉ MÍSTO

Když tě uslyší, tak tě uloví. Obyčejná rodina se snaží přežít ve světě, kde i ten nejtišší zvuk může znamenat rozsudek smrti. 
Režie: John Krasinski. USA 2018, 90 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

5. sobota v 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, Německo / Austrálie, 2018,  
85 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

6. neděle v 16 – dabing 
6. neděle ve 20 – titulky 
7. pondělí v 16 a 20 - dabing

AVENGERS: INFINITY WAR
Viz výše. Režie: Anthony Russo, Joe Russo. USA 2018. 155 minut. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

8. úterý v 17
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 110 Kč 

8. úterý v 19.30
Filmový klub

MĚSÍC JUPITERA
Thriller vypráví příběh uprchlíka, který po  zásahu kulkou zjišťuje, že umí létat. Nepravděpodobný superhrdina 
v  lidech probouzí strach i  touhu po  penězích. V  podmanivých kulisách Budapešti se začíná  schylovat k  přestřelkám 
a  automobilovým honičkám.   Režie: K. Mundruczó. Maďarsko 2017, 123 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež  
do 12 let. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

9. středa 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 130 Kč

10. čtvrtek v 19.30
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 vejce ukryté někde v OASIS. Odstartuje tak zběsilý závod, 
který pohltí celý svět. Režie: Steven Spielberg. USA 2018, 140 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.
 Vstupné 110 Kč  

11. pátek v 9.30
BabyBiograf

COCO
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením  

v kinosále pro maminky s dětmi. 
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným muzikantem, jako je jeho idol. V touze 
dokázat svůj talent se vydává do říše zesnulých. Režie: L. Unkrich. USA 2017, 105 minut, český dabing. Mládeži přístupný.
 Vstupné 70 Kč

11. pátek až 12. sobota v 17
V HUSÍ KŮŽI

Hlavní hrdina žije v husí kůži celý svůj život a za nic na světě by neměnil. Peng je totiž houser, žije v klidu ve volné přírodě 
a pekáč mu nehrozí. Peng je z druhu „husa pohodová“, jednou však dostane zvláštní úkol... Režie: Ch. Jenkins. USA / Čína 
2018, 88 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč  

11. pátek ve 20.00
Filmová Improshow

LÍSKY Boskovice 
Improvizační večer se speciálními filmovými kategoriemi. Lísky se navzájem utkávají v improvizacích na divácká témata. 
Cílem není navzájem se vyřadit, ale společně vytvářet kvalitní improvizaci. Vstupné dobrovolné. Vstupné dobrovolné

12. sobota v 19.30
PŮLNOČNÍ LÁSKA

Sedmnáctiletá Katie trpí přecitlivělostí na denní světlo, vzácnou život ohrožující chorobou. Od dětství je celé dny zavřená 
ve svém domě a ven může vyjít jedině v noci. Její život se změní, když jedné letní noci potká Charlieho. Režie: Scott Speer. 
USA 2018, 91 minut, český dabing. Mládeži přítupný. Vstupné 120 Kč                                                             

13. neděle 17 
14. pondělí v 19.30

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 žijících 
kolem nás. Režie: Marián Polák. ČR 2017, 81 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč

13. neděle v 19.30
PSÍ OSTROV

Starosta města Megasaki, kvůli psí chřipce, odsoudí všechny psy z  města k  vyhnanství na  opuštěném ostrově plném 
odpadků. Naštěstí se za  nimi vydává Atari, chlapec, který chce zachránit svého ztraceného čtyřnohého přítele.  
Režie: Wes Anderson. USA / Německo 2018, 101 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

15. úterý v 19.30
KAZIŠUCI

Komedie o holkách, které chtějí přijít o panenství, a o rodičích, kteří jim v tom chtějí zabránit doslova za každou cenu. 
Režie: Kay Cannon. USA 2018, 102 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

16. středa v 15
Kino senior

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.. Vstupné 60 Kč

16. středa v 19.30
Filmový klub

KŘIŽÁČEK
Filmu předchází koncert Ireny a Vojtěcha Havlových, autorů hudby k  filmu. Projekce filmu se zúčastní i  režisér Václav 
Kadrnka. Křižáček je „historická roadmovie" odehrávající se v  době vrcholného středověku a  inspirovaná romantickou 
básní Jaroslava Vrchlického. Režie: Václav Kadrnka. Česko 2017, 88 minut, české znění. Mládeži přístupný.
 Vstupné dobrovolné

17. čtvrtek až 18 pátek v 17 a 20
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, 110 minut. Nevhodný pro mládež  
do 15 let. Vstupné 130 Kč

19. sobota až 20. neděle v 17
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 110 Kč                               

Noc s Andersonem

19. sobota v 19.30
PSÍ OSTROV

Viz výše. Režie: Wes Anderson. USA / Německo 2018, 101 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.
 Vstupné 120 Kč 

19. sobota ve 21.30
AŽ VYJDE MĚSÍC

Příběh roztomile svérázné komedie se odehrává v  60. letech 20. století na  romantickém pobřeží Nové Anglie. Samovi 
a Suzy je dvanáct let. Na první pohled se do sebe zamilují. Uzavřou tajnou dohodu a po roce od jejich prvního setkání 
společně utečou do divočiny. Režie: Wes Anderson. USA 2012, 90 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. 
 Vstupné 100 Kč 
 Vstupné na oba filmy 170 Kč                   

20. neděle v 19.30
DEADPOOL 2

Viz výše. Režie: David Leitch. USA 2018, české titulky, 110 minut. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 130 Kč

21. 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

22. úterý v 19.30
TICHÉ MÍSTO

Viz výše. Režie: John Krasinski. USA 2018, 90 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč  

23. středa v 19.30
GAUGUIN

Rok 1891. Gauguin se usazuje na Tahiti. Chce malovat v divočině, zcela svobodně, daleko od civilizované Evropy. Vydává 
se do džungle, potýká se se samotou, chudobou a nemocí. Ale také poznává Tehuru, která se stane jeho ženou a modelem 
pro jeho nejlepší obrazy. Režie: Edouard Deluc. Francie 2017, 120 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. 
 Vstupné 100 Kč

24. čtvrtek v 17 – dabing 
24. čtvtek ve 20 – titulky 
25. pátek v 17 a 20 - dabing 
26. sobota až 27. neděle v 17 – 3D dabing 
27. sobota ve 20 – 3D dabing

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. Mládeži přístupný. Vstupné 2D 130 Kč / Vstupné 3D 150 Kč

25. pátek v 9.30
BabyBiograf

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Speciální dopolední projekce s  výrazně sníženou hlasitostí a  částečným osvětlením v  kinosále pro maminky s  dětmi. 
Josef a Miluška jsou manželé snad celou věčnost. Josef svou ženu sice miluje, ale má slabost pro krásné ženy. Viz. výše.  
Režie: Milan Cieslar. ČR 2018, 92 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 70 Kč

27. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

JAK ŠEVCI ZVEDLI VOJNU PRO ČERVENOU SUKNI
Pohádkové vyprávění o jičínském ševcovském tovaryši Kubovi, který musel na vojnu až do Vídně, o vodnících, o samotném 
císaři pánovi a Stázině, které tolik slušela červená sukně. Režie: Karel Trlica. 70 minut.  Vstupné 50 Kč

27. neděle v 20
NEZNÁMÝ VOJÁK

Válečné drama vypráví o jednotce finských vojáků bojujících proti agresivnímu stalinskému Sovětskému svazu. Ukazuje, 
jak tyto muže spojilo přátelství, humor a touha přežít. Režie: Aku Louhimies. Finsko / Belgie / Island 2017, 135 minut, české 
titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

28. pondělí v 19.30
NA KRÁTKO

Na krátko je příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé rodiny, aby je chránily před tím, jaký svět 
skutečně je. A které svoji zkoušku z dospělosti musejí skládat předčasně. A o dospělých, kteří nevědí, jak jim pomoci. Jak 
by mohli, když nedokážou pomoct ani sobě. Režie: Jakub Šmíd. ČR 2018, 110 minut, české znění. Nevhodný pro mládež 
do 12 let. Vstupné 110 Kč  

29. úterý v 19.30
NASLEPO

Věříte dramaturgům kina Boskovice a máte rádi překvapení? Pak přesně pro vás  je určeno promítání naslepo. Jedná se 
o projekci filmu, kdy do poslední chvíle nevíte co se na plátně objeví. Vstupné je dobrovolné, zaplatíte až po filmu a to 
přesně tolik peněz, na kolik si čerstvě užitý zážitek ceníte. České titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.
 Vstupné dobrovolné

30. středa v 19.30
Filmový klub

BRATŘI LUMIÉROVÉ
Filmoví historici vybrali a  seřadili 108 krátkých snímků, které vytvořili před více než sto dvaceti lety bratři Lumièrové, 
vynálezci kinematografie. 50 vteřin dlouhé filmy nabízejí hodnotné svědectví o  kulturním a  technologickém přelomu  
19. a 20. století. Režie: Thierry Frémaux. Francie 2017, 87 minut, české titulky. Mládeži přístupný.
 Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

31. čtvrtek v19.30
TAXI 5

 Pokračování francouzské akčí série s  legendárním bílým taxi. Nové tváře, vytuněné bouráky a  adrenalinové honičky!  
Režie: Franck Gastambide. Francie 2018, 103 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

1. 6. pátek až 2. 6. 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. 6. pátek v 19.30
NEŽ PŘIŠLA BOUŘE

Ve filmu o přežití natočeném podle skutečného příběhu vyústí náhodné setkání dvou mladých lidí nejdříve v lásku a posléze 
v  největší dobrodružství jejich života, když musí čelit jednomu z  nejkatastrofálnějších hurikánů, jaký byl kdy v  historii 
zaznamenán. Režie: Baltasar Kormákur. USA 2018, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč  

2. 6. sobota v 19.30
DEADPOOL 2

Viz výše. Režie: David Leitch. USA 2018, české titulky, 110 minut. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 130 Kč

3. 6. 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: Fernando León de 
Aranoa. Španělsko 2017, 123 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

KVĚTEN 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: Debbie a její parťačky; Já, Simon; Sicario 2: Soldado; Jurský svět: Zánik říše a další. 


