
K i n o  Pa n o r a m a
1. pondělí v 17

mimi ŠÉF
Tim byl jedináček, dokud rodiče nepřivedli domů roztomilé batole. Tohle není obyčejné batole. Nosí totiž elegantní oblek s kravatou, 
mluví hlubokým hlasem a nemístně vtipkuje. A tak se Tim snaží novému sourozenci podívat na zoubek. Tedy pokud už nějaký má. Režie: 
Tom McGrath. USA 2017, 97 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

1. pondělí v 19.30

ZaHraDniCTVÍ: roDinnÝ PŘÍTEL
První z filmů trilogie Zahradnictví, rodinné ságy, kterou vytvořili Jan Hřebejk s Petrem Jarchovským a která dějově předchází legendárním 
Pelíškům. Tři mladé ženy a jejich dvě děti čekají během německé okupace na návrat svých vězněných mužů a otců. Mezitím jim pomáhá 
rodinný přítel, lékař Jiří. Režie: Jan Hřebejk. ČR 2017, 130 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

2. úterý v 19.30 
3. středa v 17 a 19.30

ŠPUnTi na VoDĚ
Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu bez svých drahých poloviček. Tito muži mají skvělý plán, ale jako každý 
plán, má i ten jejich své trhliny. Proto se ocitnou v kánoích sice bez žen, ale zato se svými dětmi. Režie: Jiří Chlumský. ČR 2017, 85 minut, 
české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč 

4. čtvrtek až 5. pátek v 17 – dabing 
5. pátek až 6. sobota ve 20 - titulky

STrÁŽCi GaLaXiE VoL. 2
Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla. Staří nepřátelé se stávají spojenci a na pomoc našim 
super-hrdinům přicházejí i další oblíbené postavy z rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel. Režie: James Gunn. USA 2017, 136 
minut. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč                                                                                                                                            

4. čtvrtek ve 20

DEPECHE moDE: LiVE in BErLin
Záznam koncertu jednoho z nejúspěšnějších turné odehraného pro 2,5 milionu fanoušků ve 32 zemích světa, zvěčněné tím nejžádanějším 
režisérem Antonem Corbijnem. S jejich temnou a nabitou hudbou a s více než 100 miliony prodaných desek, zůstávají Depeche Mode 
pravděpodobně nejkultovnější kapelou současnosti. USA 2014, 129 minut, české titulky. Vstupné 150 Kč

6. sobota až 7. neděle v 17

KrÁSKa a ZVÍŘE
Disney přináší příběh Krásky, bystré, krásné a  nezávislé mladé dívky, kterou ve  svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se 
spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného 
prince. Režie: Bill Condon, USA 2017, 130 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

7. neděle ve 20

STrÁŽCi GaLaXiE VoL. 2 (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: James Gunn. USA 2017, 136 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let.                                                                                                                                 

Vstupné140 Kč                                                                                                                                            

8. pondělí v 17

KrÁSKa a ZVÍŘE (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Bill Condon, USA 2017, 130 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

8. pondělí ve 20 

KrÁSKa a ZVÍŘE
Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu s českými titulky. Režie: Bill Condon, USA 2017, 130 minut. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

9. úterý v 19.30
Filmový klub Boskovice

mŽiTKY
Píše se rok 1945. Slavný malíř odmítne dělat umělecké kompromisy a  sloužit doktríně socialistického realismu. Je pronásledovaný, 
vyloučený z univerzity, jeho obrazy jsou strhány ze zdí muzeí, přesto se stává symbolem uměleckého odporu proti tyranii. Režie: Andrzej 
Wajda. Polsko 2016, 98 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné pro členy FK 90 Kč / Vstupné 110 Kč

10. středa v 19.30
Interaktivní film

noČnÍ SmĚna
Film Noční směna je nový a  ojedinělý zážitek. Dovoluje divákům pomocí chytrého telefonu určovat vývoj příběhu a  rozhodovat 
za hlavního hrdinu. Hrdinou je student Matt, který se musí se zapojit do loupeže a následně dokázat svoji nevinu. Je jen na vás jak to 
dopadne! Režie: Tobias Weber, Velká Británie 2017, 70-90 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

11. čtvrtek až 13. sobota v 17

ŠmoULoVÉ: ZaPomEnUTÁ VESniCE 
Šmoulové se po nálezu tajuplné mapy vydávají na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli 
tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. Režie: Kelly Asbury. USA 2017, 88 minut, 
český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

11. čtvrtek v 19.30

KrÁL arTUŠ: LEGEnDa o mEČi
Novinka režiséra Guye Ritchieho osobitě a nadčasově vypráví klasický příběh jako nové akční fantasy. Artuš neznaje svůj skutečný původ, 
vyrůstá v  tvrdém prostředí městských uliček. Když se mu však podaří vytáhnout meč uvězněný v  kameni, obrátí se mu život vzhůru 
nohama. Režie: Guy Ritchie, USA 2017, 126 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč  

12. pátek v 19.30

KrÁL arTUŠ: LEGEnDa o mEČi (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Guy Ritchie, USA 2017, 126 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.   
 Vstupné 140 Kč

13. sobota až 14. neděle v 19.30

ZaHraDniCTVÍ: roDinnÝ PŘÍTEL
Viz výše. Režie: Jan Hřebejk. ČR 2017, 130 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

14. neděle v 17

ŠmoULoVÉ: ZaPomEnUTÁ VESniCE (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Kelly Asbury. USA 2017, 88 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč                                                   

15. 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

16. úterý v 19.30

THE CirCLE
Emma Watson se v novém sci-fi thrilleru The Circle ocitne pod permanentním dohledem Toma Hankse a vstoupí do kruhu, z něhož možná 
nevede cesta ven. Napínavý a místy děsivý příběh nabízí znepokojivou otázku - jde v dnešní době stále ještě o žánr sci-fi? Režie: James 
Ponsoldt. USA 2017, 105 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč         

17. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

maSarYK
Viz níže. Režie: Julius Ševčík. ČR 2016, 113 minut, české znění. Vstupné 60 Kč                                                   

17. středa v 19.30

maSarYK
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V  jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s  povinností 
a morálkou úředníka, diplomata. Dramatický příběh věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí 
Jana Masaryka. Režie: Julius Ševčík. ČR 2016, 113 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 100 Kč                                                   

18. čtvrtek v 17

PÁD
Luce je poslána do internátní školy pro problémové mladistvé. Ve škole plné zvláštních spolužáků potkává záhadného Daniela, který s ní 
ale nechce mít nic společného. Daniel ji silně přitahuje, ale přijde jí na něm i něco velmi povědomého. Jako by ho snad znala tisíce let. 
Režie: Scott Hicks. USA 2016, 91 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

KVĚTEn 2017

informace pro návštěvníky kin

Kino Panorama, Kpt. Jaroše 15
680 01 Boskovice
Tel: 516452026, kino@boskovice.cz, www.kinoboskovice.cz
Předprodej 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: Mumie, Auta 3, Pobřežní hlídka, Já, padouch 3, Transformers: Poslední rytíř, HHhH a další filmy.

18. čtvrtek v 19.30
Filmový klub Boskovice

KLiEnT
Mladý manželský pár je donucen hledat nové bydlení. Nastěhují se do nového bytu, ale netuší, že skrývá děsivé tajemství, které v něm 
zanechala předchozí nájemkyně – prostitutka, a že jejich vztah bude podroben zásadní zkoušce. Režie: Asghar Farhadí, Francie / Írán 2015, 
125 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné pro členy FK 90 Kč / 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

KrÁSKa a ZVÍŘE
Viz výše. Režie: Bill Condon, USA 2017, 130 minut, český dabing. Vstupné 70 Kč

19. pátek od 19
Ladies night

CUKY LUKY FiLm
Od 19.00 hodin: speciální večer pro dámy s bohatým doprovodným programem. Od 20.00 hodin následuje film o ztřeštěném kamarádství. 
Cuky je neuznaná video-bloggerka, která touží po  slávě a  Luky je naopak celebrita na  výsluní, která má vše. Oběma však chybí láska.  
Režie: Karel Janák. Slovensko 2017, 112 minut, slovenské znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

20. sobota až 21. neděle v 17

mimi ŠÉF
Viz výše. Režie: Tom McGrath. USA 2017, 97 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 100 Kč / Vstupné 120 Kč

20. sobota až 21. neděle v 19.30

VETŘELEC: CoVEnanT
Posádka vesmírné lodi Covenant směřuje na  vzdálenou planetu na  druhé straně galaxie, která se zdá být neobjeveným rájem. 
Ve skutečnosti ale skrývá nebezpečí, které si nikdo z členů posádky nedokázal představit. Režie: Ridley Scott. USA 2017, 122 minut, české 
titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

22. pondělí v 19.30

roCCo
Filmový dokument sleduje životní příběh stejnojmenného slavného italského porno herce Rocca Siffrediho. Odhaluje mnohé z  jeho 
bohaté kariéry, stejně jako rozebírá hercovo nedávné rozhodnutí opustit porno byznys nadobro. Režie: Thierry Demaizière, Alban Teurlai. 
Francie 2016, 105 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 18 let. Vstupné 100 Kč

23. úterý v 19
Autorské čtení a cestovatelská diashow

PETr ŠESTÁK: KoČoVnÁ GaLEriE
Petr Šesták žil s družkou a psem dva roky ve staré dodávce. Vezl si pojízdnou fotogalerii, vystavoval umění renomovaných tvůrců na těch 
nejméně pravděpodobných místech. Dozvíte se moudré rady do  cigánského života v  Evropě 21. století: proč je nejlepší kempovat 
u hřbitova nebo proč župan ochrání před deštěm líp než Gore-tex. 80 minut. Vstupné studenti a senioři 40 Kč / Vstupné 60 Kč

24. středa v 19.30

LaDY maCBETH
Anglický venkov roku 1865. Katherine je donucena ke sňatku z rozumu s postarším velkostatkářem. Lásku v ní však dokáže probudit mladý 
nádeník, jenž na statku pracuje. Silný cit v ní rozdmýchá obrovskou sílu a Katherine se rozhodne vzít osud do svých rukou za každou cenu. 
Režie: William Oldroyd. Velká Británie 2016, 89 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 100 Kč       

25. čtvrtek až 27. sobota v 17 – dabing 
25. čtvrtek ve 20 – titulky

PirÁTi Z KariBiKU: SaLaZaroVa PomSTa
Johnny Depp se ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier Bardem), kterým se 
podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit o život každého piráta - a zejména Jacka. Režie: J. Rønning, 
E. Sandberg, USA 2017, 129 minut, české titulky / dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

26. pátek ve 20
Impro zápas

LÍSKY BoSKoViCE VS. mEanDrY Brno
Improvizační zápas dle pravidel improvizační ligy aneb divadlo na hokeji, hokej na divadle. Improvizační zápasy jsou především skvělou 
zábavou, kde může divák ovlivnit dění na jevišti svým námětem a názorem. Dva týmy se navzájem utkávají v improvizacích na divácká 
témata. Cílem není navzájem se vyřadit, ale společně vytvářet kvalitní improvizaci. Vstupné dobrovolné

27. sobota ve 20 
28. neděle v 17 a 20

PirÁTi Z KariBiKU: SaLaZaroVa PomSTa (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: J. Rønning, E. Sandberg, USA 2017, 129 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné 140 Kč

28. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

PŘÍBĚHY CVrČKa a ŠTĚŇÁTKa
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu, Jak štěňátko dostalo chuť na med, Jak štěňátko chtělo 
malé pejsky, Cvrček a basa, Cvrček a pila a další pohádky. Režie: Zdeněk Miler, 75 minut. Vstupné 50 Kč 

29. pondělí v 19.30

ranDE naSLEPo
Romantická komedie natočená podle skutečného příběhu. Saliya jako teenager téměř oslepl, vidí jen mlhavé světlo. Jeho životním snem 
je však pracovat v luxusním hotelu a díky malému podvodu opravdu nastoupí do pětihvězdičkového hotelu, aniž by někdo tušil, že nevidí. 
Tím to ale teprve začíná. Režie: Marc Rothemud. Německo 2016, 111 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

30. úterý v 19.30

ZaHraDniCTVÍ: roDinnÝ PŘÍTEL
Viz výše. Režie: Jan Hřebejk. ČR 2017, 130 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

31. středa v 19.30
Filmový klub Boskovice

na mLÉČnÉ DrÁZE
Klikař Kosťa (Emir Kusturica), který za války převáží na oslu mléko přes frontovou linii, se zamiluje do krásné Italky (Monica Bellucciová). 
Zakázaná láska jim uprostřed války přinese řadu nečekaných a nebezpečných dobrodružství. Režie: Emir Kusturica. Srbsko / Mexiko / USA, 
2016, 125 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

1. 6. čtvrtek až 3. 6. sobota v 19.30 

WonDEr Woman
Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna Amazonek Diana trénink, který z ní udělal neporazitelnou bojovnici. Vyrůstala 
v  chráněném ostrovním ráji až do  doby, kdy na  jejich pobřeží havaroval americký pilot a  vyprávěl jim o  masivním konfliktu zuřícím 
v okolním světě. Režie: Patty Jenkins. USA 2017, české titulky / dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč / 130 Kč       

2. 6. pátek až 4. 6. neděle v 17

PŘÍŠErKY PoD HLaDinoU
Animovaná komedie přinese podvodní zábavu na více, než jeden nádech. V jednom podmořském údolí žije chobotnička Deep, neurotická 
kreveta Alice a  nemotorný mořský ďas Evo. Tito tři kamarádi se ale dostanou do  kolosálního průšvihu… Režie: Julio Soto Gurpide. 
Španělsko 2017, 92 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč / 140 Kč
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