
K i n o  Pa n o r a m a
3. čtvrtek v 19.30

ŽiVoT JE ŽiVoT
Hlava rodiny, morousovitý a přísný František by po boku svých tří dcer rád viděl schopné a úspěšné muže. Jenže 
všechny mají vynikající talent nacházet si pravý opak. Režie: Milan Cieslar. ČR 2015, 95 minut, české znění. Nevhodný 
pro mládež do 12 let. Vstupné 90 Kč                                                             

4. pátek v 19.30

WE arE YoUr FriEnDS
Příběh o hledání vlastního stylu zasazený do světa elektronické hudby a hollywoodského nočního života, ve kterém 
ctižádostivý 23letý DJ Cole (Efron) tráví dny tím, že kuje pikle se svými přáteli z  dětství, a  po  nocích pracuje 
na  skladbě, se kterou udělá díru do  světa. Režie: Max Joseph. USA 2015, 93 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč                                   

5. sobota v 17

V HLaVĚ  /INSIDE OUt/
Stejně jako nás všechny, i jedenáctiletou Riley ovlivňují emoce – Radost, Strach, Vztek, Nechuť a Smutek. Emoce žijí 
na Hlavním velitelství, což je centrum uvnitř Rileyiny mysli, odkud jí pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních 
dní. Režie: Pete Docter. USA 2015, 102 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

5. sobota v 19.30

VETŘELCi  /AlIENS/
Obnovená digitální premiéra kultovního sci-fi. Důstojnice Ripleyová, která jako jediná přežila boj na život a na smrt 
v nákladní lodi Nostromo s vesmírným vetřelcem, je po několika letech nalezena záchrannou lodí a vrací se zpět na 
Zemi. Když už se zdá, že je po všem, začíná horror znova a Ripleyová se musí s vetřelcem utkat znovu. Režie: James 
Cameron. USA / Velká Británie 1986, 154 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 110 Kč

6. neděle v 17

V HLaVĚ (3D)
Viz výše. tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Pete Docter. USA 2015, 102 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné 130 Kč

6. neděle v 19.30

CESTa VZHŮrU
Radek Jaroš ve filmu o zdolávání vrcholů Země a života. Cesta vzhůru vypráví o umanutosti, o zdolávání vlastních 
a obecně lidských limitů, ale také o kompromisech a ceně, kterou mohou mimořádné osobní výkony stát. Radek 
Jaroš si jako první Čech a teprve patnáctý člověk na světě splnil horolezecký sen a vystoupil na poslední z nejvyšších 
hor světa K2, která mu chyběla do tzv. Koruny Himálaje.  Režie: David Čálek. ČR / Slovensko 2015, 100 minut, české 
znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 100 Kč

8. úterý až 9. středa v 19.30

KUrÝr: rESTarT  /lE tRANSPORtEUR: HéRItAgE/
Scenárista luc Besson se vrací na  plátna kin v  nejlepší formě. Kurýr: Restart přináší zběsilé honičky, rychlá auta, 
zabijácky krásné ženy a  pořádnou nálož akce. V  dnes již kultovní roli Franka Martina se představí charismatický 
britský herec Ed Skrein (Hra o trůny). Režie: Camille Delamarre. Francie 2015, 96 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 12 let. Představení se zvýšenou hlasitostí bude ve středu 9.9. Vstupné 120 Kč

10. čtvrtek až 13. neděle v 19.30 
11. pátek i v 17

GanGSTEr Ka
Kriminální thriller gangster Ka je natočen podle námětu Jaroslava Kmenty, který je autorem knihy „Padrino Krejčíř“. 
Film zkoumá mechanismus organizovaného zločinu, vnáší světlo do šestimiliardového tunelu a snaží se objektivně 
ukázat zrod skutečného gangstera. V režii Jana Pachla (seriál Cirkus Bukowsky), který je i autorem scénáře, na plátně 
exceluje Hynek Čermák. Režie: Jan Pachl. ČR 2015, 90 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let.
 Vstupné 130 Kč

12. sobota v 17

V HLaVĚ 
Viz výše. tato projekce je ve 2D formátu. Režie: Pete Docter. USA 2015, 102 minut, český dabing. Mládeži přístupný.
 Vstupné 100 Kč

13. neděle v 17

V HLaVĚ (3D)
Viz výše. tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Pete Docter. USA 2015, 102 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

 Vstupné 130 Kč

15. úterý v 19.30

BLÁZniVÁ DoVoLEnÁ  /VACAtION/
Další generace griswoldů v tom zase lítá. Dospělý Rusty griswold kráčí ve stopách svého otce a v naději na posílení 
rodinných pout se rozhodne překvapit svou ženu Debbie a jejich dva syny cestou zpět do Ameriky, do rodinného 
„oblíbeného zábavního parku“ Walley World. Režie: John Francis Daley, Jonathan M. goldstein. USA 2015, 96 minut, 
české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.   Vstupné 110 Kč

16. středa v 19.30

DomÁCÍ PÉČE
Zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) objevuje svět alternativního léčení a  díky němu i  sebe samu. to vše 
k nelibosti manžela ladi (Bolek Polívka), který na tyhle "hňupoviny" nevěří. Režie: Slávek Horák. ČR / SR 2015, 92 
minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč  

16. středa v 10

BabyBiograf
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením v kinosále pro maminky s dětmi.

DomÁCÍ PÉČE
Viz výše. Režie: Slávek Horák. ČR / SR 2015, 92 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč

16. středa v 15

Filmové odpoledne pro seniory

DomÁCÍ PÉČE
Viz výše. Režie: Slávek Horák. ČR / SR 2015, 92 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč

17. čtvrtek v 19.30

Filmový klub uvádí 

FiLmoVÝ DoBroDrUH KarEL ZEman
Dokumentární film o  životě a  díle režiséra, který točil v  pravěku i  na  měsíci. Filmový dobrodruh Karel Zeman 
je životopisný film, který se ohlíží za  životem, prací a  významem génia světové ki nematografie. Odhaluje také 
inspirující zdroje jeho práce a nahlíží do kuchyně průkopníka filmových triků. Režie: tomáš Hodan. ČR 2015, 102 
minut, české znění / titulky. Mládeži přístupný. Vstupné pro studenty a členy FK 70 Kč / Vstupné 90 Kč

18. pátek v 17 a 19.30 
19. sobota v 19.30

LaBYrinT: ZKoUŠKY oHnĚm  /MAZE RUNNER: SCORCH tRIAlS/
Když thomas a  jeho kamarádi dokázali uniknout z  vražedného labyrintu, doufali, že se dokážou vrátit ke  svým 
starým životům. Nemohli se ale splést víc. Místo svobody je čekal pouhý postup do druhé fáze zkoušky. Jejich další 
útěk je zavede na Spáleniště, nejvíce sežehnutou část planety, krajinu plnou nepředstavitelných překážek. Režie: 
Wes Ball. USA 2015, 129 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

ZÁŘÍ 2015

informace pro návštěvníky kin

             Toto logo označuje vybraný titul, jehož jedno dané představení bude promítáno se zvýšenou hlasitostí.

Kino Panorama, Kpt. Jaroše 15
680 01 Boskovice
tel: 516452026, kino@boskovice.cz, www.kinoboskovice.cz
Předprodej vstupenek vždy půl hodiny 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: Hotel transylvánie 2, Marťan, Wilsonov, Pan, Mládí a další filmy.

19. sobota až 20. neděle v  17

BarBiE roCK’n roYaLS
Nejoblíbenější kamarádka mnoha generací holčiček se konečně dočkala premiéry na filmovém plátně. Muzikálová 
pohádka o panenkách Barbie. Režie: Karen lloyd. USA 2015, 84 minut, český dabing. Mládeži přístupný. 
 Vstupné 110 Kč

20. neděle v 19.30

PriDE
Píše se rok 1984. Britskou premiérkou je Margaret thatcherová. Za  dob její vlády vrcholí v  zemi nepokoje 
horníků.  Během gay Pride v  londýně se skupina aktivistů rozhodne pomoci jejich rodinám a  uspořádají pro ně 
sbírku. Vydají se do menší vesnice ve Wallesu, kde předají výtěžek přímo rodinám. tím začíná mimořádný příběh 
dvou odlišných komunit, který nakonec vyústí v překvapivé partnerství. Režie: Matthew Warchus. Velká Británie / 
Francie 2014, 120 minut, český titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 90 Kč

21. pondělí v 19

FiLmoVÝ KVÍZ V.
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. Vstup zdarma

22. úterý v 19.30

rYTmUS SÍDLiSKoVÝ SEn
Pohled do soukromí nejznámějšího slovenského rapera, který vyrůstal na sídlišti a dnes je z něj fenomén: Rytmus. 
Režie: Miro Drobný. Slovensko / Česko 2015, 101 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let.
 Vstupné 100 Kč

23. středa v 19.30

Filmový klub uvádí 

LoVE
lÁSKA stojí mimo dobro a zlo. lÁSKA je genetická potřeba. lÁSKA je změněný stav vědomí. lÁSKA je tvrdá droga. 
lÁSKA je duševní choroba. lÁSKA je mocenská hra. lÁSKA přesahuje lidské já. lÁSKA je oslepující světlo. lÁSKA 
je sperma, tekutiny  a  slzy. lÁSKA je vzrušující sexuální melodrama  o  chlapci, dívce  a  DAlŠÍ DÍVCE.  Režie: gaspar 
Noé. Francie 2015, 130 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 18 let.
 Vstupné pro studenty a členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

24. čtvrtek až 25. pátek v 19.30

SiniSTEr 2
Před třemi roky vás v temných sálech kin pořádně děsil horor Sinister a nyní opět přichází a s ním se vrací zlo, vrací 
se totiž Bagul, děsivý pohanský démon požírající dětské duše. Na scénu krvavého příběhu se vrací stará promítačka 
a filmy, kamera, duše dětí, zavražděné rodiny využité jako oběť něčemu či někomu… Bagulova chvíle se blíží. Režie: 
Ciarán Foy. USA 2015, 97 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč                                   

26. sobota v 17

mUnE – STrÁŽCE mĚSÍCE (3D)  /MUNE, lE gARDIEN DE lA lUNE/
Aniž by o to žádal, je malý Mune, snílek a šibal, v bájném světě jmenován strážcem Měsíce, tedy tím, kdo přináší noc 
a bdí nad sny. Mune ale přitahuje katastrofy a omylem umožní strážci temna, aby ukradl Slunce. S pomocí hrdého 
strážce Slunce Sohona a křehké Ciry se Mune vydává za neobyčejným dobrodružstvím, jež z něj učiní legendu mezi 
strážci! Režie: Alexandre Heboyan, Benoît Philippon. Francie 2015, 85 minut, český dabing. Mládeži přístupný.
 Vstupné 130 Kč                                   

26. sobota v 19.30

EVErEST (3D)
Píše se polovina devadesátých let a Himaláje se stávají oblíbenou turistickou destinací. Horští vůdci Rob a Scott do své 
expedice na nejvyšší bod naší Země berou jen lidi, kteří mají něco za sebou. Stačí však drobná odchylka od plánu, 
náhlá změna počasí a klíčovou otázku „Podaří se nám horu zdolat?“ vystřídá otázka mnohem zásadnější „Dokážeme 
přežít?“  Režie: Baltasar Kormákur. USA 2015, 121 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. 
 Vstupné 140 Kč

27. neděle až 28. pondělí v 17

mUnE – STrÁŽCE mĚSÍCE 
Viz výše. tato projekce je ve 2D formátu. Režie: Alexandre Heboyan, Benoît Philippon. Francie 2015, 85 minut, český 
dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč                                   

27. neděle až 28. pondělí v 19.30

EVErEST 
Viz výše. tato projekce je ve 2D formátu. Režie: Baltasar Kormákur. USA 2015, 121 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

28. pondělí v 15

Bijásek: nejlepší filmy dětem

Za KamarÁDY Z TELEViZE iV.
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Maxipes Fík – Ve škole, O klukovi z plakátu, Divoké sny Maxipsa Fíka, Kosí bratři, 
Říkání o víle Amálce, Maková panenka a turecký měsíc, Jak se Rumcajs podruhé potkal s Rabijákem, Jak Rákosníček 
předělával mrtvou vodu na živou, Jak Křemílek a Vochomůrka pozdravili myšku. ČR, 64 minut. Vstupné 40 Kč

29. úterý ve 20

Záznam koncertu

roGEr WaTErS – THE WaLL
Hudební film zpěváka Rogera Waterse a filmaře Seana Evanse z největšího koncertního sólo-turné všech dob, které 
zhlédlo přes 4 miliony fanoušků kapely Pink Floyd. Divákům se naskytne pohled na úchvatnou hudební a vizuální 
show, ve které nechybí pyrotechnika, bohaté projekce a před zraky rostoucí monumentální zeď. Režie: R. Waters,  
S. Evans. 156 minut, české titulky. Vstupné 200 Kč 

30. středa v 19.30

SCHmiTKE
Příběh neotřele a  originálně vyprávěného filmu se odehrává v  současném Německu a  Česku, uprostřed lesů 
na  hřebenech Krušných hor. S  lehkým komediálním nadhledem nabízí mix napínavé detektivní zápletky s  místy 
až dokumentárně realistickým pohledem na dnešní Sudety. Hlavní postavou je stárnoucí inženýr Julius Schmitke, 
který byl téměř úplně prázdný a  zničený, ale v  současnosti se dává znovu dohromady. Režie: Štěpán Altrichter.  
ČR / Německo 2014, 94 minut, české znění / titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč
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