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

TErminÁTor
Terminátor je dnes již považován za naprostou legendu sci-fi žánru. Vypráví příběh o zabijáckém stroji podobném člověku, který je vyslán z roku 2029 do Los 
Angeles roku 1984. Jeho úkolem je zabít Sarah Connorovou dřív, než přivede na svět syna, který se má později stát vůdcem lidí ve válce proti strojům. Režie: 
James Cameron. USA 1984, 107 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.   Vstupné 90 Kč

4. čtvrtek v 19.30

JULiETa
Dvojnásobný držitel Oscara, světově uznávaný režisér Pedro Almodóvar je proslulý svými filmy o  silných ženách v  komplikovaných životních situacích. 
Drama Julieta vypráví o osudu, komplexu viny a nepochopitelných tajemstvích, která nás vedou k tomu, že lidi, které milujeme, vymažeme ze svých životů, 
jakoby nikdy neexistovali. Režie: Pedro Almodóvar. Španělsko 2016, 99 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

5. pátek v 17

HLEDÁ SE DorY
Dory si spokojeně žije na  korálovém útesu s  Nemem a  Marlinem. Pak si ale Dory z  ničeho nic vzpomene, že kdysi a  kdesi ztratila své rodiče. Společně 
s kamarády se vydá na strhující dobrodružství napříč oceánem až do prestižního Mořského akvária v Kalifornii, kde se léčí nemocní mořští živočichové. Režie: 
Andrew Stanton. USA 2016, 103 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč 

5. pátek v 19.30

KroTiTELÉ DUCHŮ
Třicet let poté, co diváky uchvátil původní film, se ve zcela nové podobě vracejí, aby zachránili svět! Režie: Paul Feig. USA 2016, 117 minut, český dabing. 
Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

6. sobota až 7. neděle v 17

HEiDi, DĚVČÁTKo Z Hor
Heidi je osiřelé děvčátko, které tráví nejšťastnější dny dětství společně s kamarádem Peterem při hlídání stáda koz, radostného hraní a užívání si svobody 
švýcarských Alp, kde bydlí v prostém srubu u svého dědečka. Nové filmové zpracování klasického díla světové literatury. Režie: Alain Gsponer. Německo / 
Švýcarsko 2015, 105 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

6. sobota v 19.30

KroTiTELÉ DUCHŮ (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Paul Feig. USA 2016, 117 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč

7. neděle v 19.30
Festiválek bez bojů a válek – projekt Jeden svět

#CHiCagogirL
Devatenáctiletá Ala´a Basatneh by měla mít běžné starosti jako její američtí vrstevníci: školu, lásky, módu, hudbu. Jenže na nic z toho studentka z Chicaga 
nemá čas – prostřednictvím svého notebooku totiž organizuje revoluci v Sýrii. Film sleduje úsilí a odvahu mladých lidí a odkrývá fenomén sociálních sítí, který 
se stal zásadním hybatelem vlny arabského jara. Režie: Joe Piscatella. USA / Sýrie 2013, 74 minut, české titulky. Vstup zdarma

10. středa v 19.30

KomUna
Thomas Vinterberg zasadil svůj film Komuna do poloviny 70. let, do prostředí akademického společenství na předměstí Kodaně. Hrdiny filmu jsou Erik, Anna 
a jejich dcera Freja, kteří začnou uskutečňovat svůj sen o autentické komuně plné vzájemnosti a radovánek. Idea láskyplného a rodinného společenství pod 
střechou Erikova domu se ale začne rozpadat, když se do domu přistěhuje jeho milenka. Režie: Thomas Vinterberg. Dánsko 2015, 111 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné  90 Kč

11. čtvrtek v 19.30 

SEBEVraŽEDnÝ oDDÍL
Co kdybyste potřebovali porazit Supermana? Dejte dohromady tým těch nejnebezpečnějších superzločinců na celém světě, kteří si právě kroutí své tresty, 
vyzbrojte je tím nejefektivnějším arzenálem, který má vláda k dispozici a pošlete je do akce. Režie: David Ayer. USA 2016, 123 minut, české titulky. Nevhodný 
pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

12. pátek až 13. sobota v 17

DoBa LEDoVÁ: mamUTÍ DrCnUTÍ
V  pátém dílu jedné z  nejpopulárnějších animovaných filmových sérií opět potkáváme všechny staré známé hrdiny a  pár úplně nových. Přichází ledová 
událost roku a s ní mamut Manny, něco jako lenochod jménem Sid, tygr Diego, vačičáci Crash a Eddie a samozřejmě veverčák Scrat. Režie: Mike Thurmeier, 
Galen Tan Chu. USA 2016, 95 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

12. pátek až 13. sobota v 19.30

SEBEVraŽEDnÝ oDDÍL (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: David Ayer. USA 2016, 123 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

14. neděle v 17

DoBa LEDoVÁ: mamUTÍ DrCnUTÍ (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Mike Thurmeier, Galen Tan Chu. USA 2016, 95 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

14. neděle v 19.30

KomornÁ
Třicátá léta, Korea pod nadvládou Japonska. Mladá kapsářka je najata, aby sloužila u  bohaté paní, s  úkolem přesvědčit ji ke  sňatku s  cílevědomým 
podvodníkem a obrat ji tak o její bohaté dědictví. Plán vychází do té doby, než mezi ženami vzplanou vášnivé city. Režie: Park Chan-Wook. Jižní Korea 2016, 
145 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 90 Kč

17. středa v 19.30

BarBar Conan
Příběh Barbara Conana začíná v době, kdy byl ještě chlapec a kdy válečníci vyvraždili jeho rodinu i celou vesnici. Conana samotného odvlekli do otroctví. 
Z otroctví je Conan vykoupen, stává se gladiátorem a učí se bojovému umění od těch nejlepších válečníků. Když je z otroctví propuštěn, začíná jeho dlouhá 
pouť za pomstou. Režie: John Milius. USA 1982, 129 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 90 Kč

18. čtvrtek v 19.30

TÝPCi a ZBranĚ
Pravdivý příběh dvou mladých můžu - obchodníků se zbraněmi, Davida Packouziho a  Efraima Diveroliho, kteří získali zakázku na  300 miliony dolarů 
od Pentagonu na dodávku zbraní americkým spojencům v Afghánistánu. Nicméně brzy se ocitnou v nebezpečí a do problémů s návratem zpět domů. Režie: 
Todd Phillips. USA 2016, 114 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

19. pátek v 9.30
BabyBiograf

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

nEŽ JSEm TĚ PoZnaLa
Filmová adaptace bestselleru Jojo Moyesové. Louise pracuje v bistru, a ví, že možná nemiluje svého přítele Patricka. Will zase po dopravní nehodě ztratil chuť 
do života. Ví, čím byl kdysi, zato neví, že Lou mu vtrhne do života a že jeden druhého navzájem navždy změní. Režie: Thea Sharrock. USA 2016, 110 minut, 
české titulky. Vstupné 70 Kč

19. pátek v 17

TaJnÝ ŽiVoT maZLÍČKŮ
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce, 
stvořené autory filmových hitů Já, padouch a Mimoni. Režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney. USA 2016, 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný. 

Vstupné 120 Kč

19. pátek v 19.30

mĚLČinY
V napínavém thrilleru Mělčiny se Nancy (Blake Lively) vydává osamoceně surfovat na odlehlou pláž. V průběhu surfování je napadena velkým bílým žralokem 
a zůstane uvězněna na moři jen nedaleko od břehu. Jedná se o Čelisti pro zcela novou generaci diváků. Režie: Jaume Collet-Serra. USA 2016, 87 minut, české 
titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

20. sobota až 21. neděle v 17

TaJnÝ ŽiVoT maZLÍČKŮ (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney. USA 2016, 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný.  Vstupné 140 Kč

20. sobota až 21. neděle v 19.30

SEZn@mKa
Seznamte se a množte se. Dnes se nalezení partnera může stát pěkně tvrdým oříškem. Právě všemožné peripetie, uvěřitelné i neuvěřitelné situace a setkání 
při trnité cestě za  tím pravým protějškem ukáže letní romantická komedie s  Jiřím Langmajerem v  hlavní roli. Tvůrci se inspirovali opravdovými zážitky 
a historkami. Režie: Zita Marinovová. ČR 2016, 90 minut, české znění. Mládeži přístupný.  Vstupné 110 Kč

23. úterý v 19.30

STar TrEK: Do nEZnÁma
Posádka hvězdné lodi U.S.S. Enterprise zkoumá nejvzdálenější kouty a nezmapovaná místa vesmíru. A zde se setkávají s novým, záhadným nepřítelem, který 
je i celou Federaci vystaví těžké zkoušce. Režie: Justin Lin. USA 2016, 120 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

24. středa v 19.30

STar TrEK: Do nEZnÁma (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Justin Lin. USA 2016, 120 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.  Vstupné 140 Kč

25. čtvrtek až 26. pátek v 17

TaJnÝ ŽiVoT maZLÍČKŮ
Viz výše. Režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney. USA 2016, 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

25. čtvrtek v 19.30

BoŽSKÁ FLorEnCE
Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž jediným snem je zpívat. Bohužel její hudební nadání a hlas jsou jednoznačně příšerné. Když se v roce 1944 
rozhodne uspořádat svůj velkolepý koncert v Carnegie Hall, její přítel a manažer Hugh Grant, který ji láskyplně chránil před krutou pravdou o jejím talentu, 
nyní čelí obtížné výzvě. Režie: Stephen Frears. Velká Británie 2016, 110 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

SrPEn 2016

informace pro návštěvníky kin

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: Ben Hur, Můj kamarád drak, Obr Dobr, Zloději zelených koní, Nerve: hra o život, Sully: Zázrak na řece Hudson, Vlk z královských 
Vinohrad, Prázdniny v Provence, Sedm statečných, Ditě Bridget Jonesové a další filmy.

26. pátek v 19.30
BUCHTY a KLoBÁSY

První mládeži nepřístupný počítačem animovaný film, vypráví o skupině potravin, které se pod vedením odvážné uzeniny rozhodnou odhalit pravdu o své 
existenci, a o tom, co se doopravdy stane, když jsou vyvoleni a opustí supermarket. Režie: Conrad Vernon, Greg Tiernan. USA 2016, 89 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 18 let. Vstupné 110 Kč

27. sobota až 28. neděle v 17 a 19.30
STraŠiDLa

Nová česká rodinná komedie režiséra Zdeňka Trošky Strašidla má ambice vrátit se žánrově do světa fantazie a pobavit diváky příhodami nadpřirozených 
bytostí a pohádkovými příběhy. Komedie ze současnosti se chce navrátit ke klasickým trikovým filmům, jakými jsou Dívka na koštěti nebo Jak utopit doktora 
Mráčka. Režie: Zdeněk Troška. ČR 2016, 113 minut, české znění. Mládeži přístupný.   Vstupné 120 Kč

Filmový klub Boskovice uvádí ozvěny 42. ročníku Letní filmové školy 
v Uherském Hradišti

Vstupné na jednotlivé filmy: pro členy FK 50 Kč / ostatní 70 Kč

29. pondělí v 19.30 KrÁSKa Z marSU
Cesta mladých sovětských inženýrů na Mars, kde naleznou nejen lásku, ale i celou civilizaci čekající na svůj třídní boj a Velkou revoluci. První ruský sci-fi film 
z roku 1924. Režie: Jakov Protazanov. Rusko 1924, 111 minut, němý film s hudbou.     

30. úterý v 19.30  inTimnÍ oSVĚTLEnÍ
Hořká outsiderská komedie o setkání dvou někdejších spolužáků, hudebníků. Oslnivý debut se stal hitem mezinárodních festivalů a náleží ke klíčovým filmům 
tzv. nové české vlny 60.let. Režie: Ivan Passer. Československo 1965, 70 minut, české znění.                   

31. středa v 19.30 ÚToK KraBÍCH monSTEr + KÝBL KrVE 
Dvojprojekce béčkových filmů Rogera Cormana za  cenu jednoho. Zmutovaní krabi gigantických rozměrů ohrožují vědce, vojáky i  bránice diváků + 
Makabrózní hororová komedie, která rozšířila pantheon kinematografických monster o její nejodpornější, nejzlovolnější a nejděsivější příspěvek: beatniky. 
Režie: Roger Corman. USA 1957 / 1959, 63 + 65 minut, české titulky.                           

1.9. čtvrtek v 19.30 gEParD
Viscontiho filmová adaptace úspěšného románu Giuseppa Tomasiho di Lampedusy je mimořádným filmem po všech stránkách. Výpravná sága, situovaná 
na Sicílii 1860, kdy se hrabě Salina snaží vyrovnat se společenskými změnami, provázejícími sjednocení Itálie. Režie: Luchino Visconti. Itálie 1963, 185 minut, 
české titulky.                                                                                                  

2.9. pátek v 19.30 mUSÍmE Si PomÁHaT
Válečná tragikomedie relativizuje černobílé dělení na  hrdiny a  zbabělce, rozkrývá relativitu lidských činů v  mezních situacích a  vybízí ke  konfrontaci se 
současností. Nominace na Oscara a jeden z nejsilnějších výsledků spolupráce Hřebejk – Jarchovský. Režie: Jan Hřebejk. ČR 2000, 110 minut, české znění.                                                                                                                              

LETnÍ Kino
1. pondělí ve 21

HLEDÁ SE DorY
Viz výše. Režie: Andrew Stanton. USA 2016, 103 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč 

2. úterý až 3. středa ve 21
nEŽ JSEm TĚ PoZnaLa

Viz výše. Režie: Thea Sharrock. USA 2016, 110 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

4. čtvrtek až 5. pátek ve 21
DoBa LEDoVÁ: mamUTÍ DrCnUTÍ

Viz výše. Režie: Mike Thurmeier, Galen Tan Chu. USA 2016, 95 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

6. sobota až 7. neděle ve 21
SEBEVraŽEDnÝ oDDÍL

Viz výše. Režie: David Ayer. USA 2016, 123 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

8. pondělí ve 21
UČiTELKa

Zdánlivě empatická a  laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za  účelem osobního obohacení, ať už v  podobě 
materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru. Najdou se však tři rodiny, které se rozhodnou učitelce vzepřít a stávající situaci se pokusí zvrátit. 
Děj strhujícího a velmi aktuálního snímku o síle lidského charakteru se odehrává na počátku 80. let. Režie: Jan Hřebejk. Slovensko / ČR 2016, 102 minut, 
slovenské znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

9. úterý ve 21
KroTiTELÉ DUCHŮ

Viz výše. Režie: Paul Feig. USA 2016, 117 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

10. středa ve 21
JaSon BoUrnE

Je to už devět let, co se nad agentem Jasonem Bournem zavřela voda. Chvíli to vypadalo, že se z nich hrdina jednoho z nejlepších akčních thrillerů posledních 
let už nevynoří. Naštěstí režisér a představitel hlavní role Matt Damon nakonec našli scénář, který jim dodal chuť pokračovat. Režie: Paul Greengrass. USA 2016, 
117 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

11. čtvrtek až 12. pátek ve 21 
TaJnÝ ŽiVoT maZLÍČKŮ

Viz výše. Režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney. USA 2016, 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

13. sobota ve 21
mĚLČinY

Viz výše. Režie: Jaume Collet-Serra. USA 2016, 87 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

14. neděle až 15. pondělí ve 21 
TaJnÝ ŽiVoT maZLÍČKŮ

Viz výše. Režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney. USA 2016, 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

16. úterý až 17. středa ve 21
SEZn@mKa

Viz výše. Režie: Zita Marinovová. ČR 2016, 90 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

18. čtvrtek ve 21
TaJnÝ ŽiVoT maZLÍČKŮ

Viz výše. Režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney. USA 2016, 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

19. pátek ve 21
TEoriE TYgra

Příběh muže, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i vlastní vůli a že chce zpátky vládu nad svým životem. Revolta starého pána rozkolísá zavedené 
pořádky i v rodinách jeho dětí, které by si to rády zařídily lépe. Režie: Radek Bajgar. ČR 2016, 101 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

21. neděle ve 21
ToHLE JE nÁŠ SVĚT

Hluboko v lesích mimo civilizaci vychovává svérázný a charismatický otec (Viggo Mortensen) svých šest dětí podle vlastních představ. Dokud nepřijde zpráva, 
která všechno změní. Začíná překvapivá a zábavná cesta, při které jsou zásady této volnomyšlenkářské rodiny vystaveny zkouškám našeho světa. Režie: Matt 
Ross. USA 2016, 119 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč

22. pondělí až 24. středa ve 21
STraŠiDLa

Viz výše. Režie: Zdeněk Troška. ČR 2016, 113 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

25. čtvrtek ve 21
BUCHTY a KLoBÁSY

Viz výše. Režie: Conrad Vernon, Greg Tiernan. USA 2016, 89 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 18 let. Vstupné 110 Kč

28. neděle ve 21
LETŇÁK 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. Nevhodný pro mládež 
do 12 let. Vstupné dobrovolné 


