
K i n o  Pa n o r a m a
1. čtvrtek v 19.30 - titulky 
2. pátek v 19.30 - dabing

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, 141 minut, české titulky / dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

2. pátek až 3. sobota 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: J. S. Gurpide. 
Španělsko 2017, 92 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč 

3. sobota v 19.30

WonDEr Woman (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: P. Jenkins. USA 2017, 141 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let.
 Vstupné 130 Kč

4. neděle v 17

PŘÍŠErKY PoD HLaDinoU (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu.  Režie: J. S. Gurpide. Španělsko 2017, 92 minut, český dabing. Mládeži přístupný. 
 Vstupné 140 Kč                                                                                  

4. neděle v 19.30

DanCEr
Velký příběh nadaného umělce a zranitelného člověka. Sergej Polunin, "James Dean baletu", se dostal na špičku světové baletní scény, 
aby  z  ní  v  21 letech na  pokraji sebezničení odešel. Dokumentární snímek režiséra  Stevena Cantora  sleduje od  začátku život tohoto 
osobitého umělce. Velká Británie 2016, 85 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 150 Kč 

5. pondělí v 19.30

rYCHLE a ZBĚSiLE 8
Dominic Toretto (Vin Diesel) zradil svou rodinu. Na stranu zla přetáhla Dominica legendární kyber-teroristka přezdívaná Cipher (Charlize 
Theron), která je stejně krásná jako nebezpečná. Není tedy divu, že Toretto naprosto ztratil hlavu a vykašlal se na všechny staré kámoše. 
Režie: F. Gary Gray. USA 2017, 136 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

6. úterý v 17 - dabing 
6. úterý 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, české titulky / dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

7. 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 100 Kč

8. čtvrtek až 9. pátek  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

8. čtvrtek ve 20
Filmový klub Boskovice

naProSTÍ CiZinCi
Je dobrý nápad sdílet se svými nejbližšími obsah mobilního telefonu? Příběh o  skupině přátel, kteří se o  sobě během jediné večeře 
dozvědí víc než za celý život. Brilantní komedie, která staví čtyři přátelské páry do konfrontace a odhalí, že si jsou naprosto cizí. Režie: 
Paolo Genovese. Itálie 2016, 93 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 110 Kč

9. pátek v 9.30
BabyBiograf

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

ŠPUnTi na VoDĚ
Viz výše. Režie: Jiří Chlumský. ČR 2017, 85 minut, české znění. Vstupné 70 Kč

9. pátek ve 20

mUmiE
Když ležíte celá století od hlavy až po paty zafačovaní gázou a zavření ve zdobené rakvi, musí ve vás nečekaná svoboda probudit touhu 
udělat něco mimořádného. Princezna Ahmanet by chtěla zničit celý svět. Dokáže ji tajná organizace zvaná Prodigium zastavit? Režie: Alex 
Kurtzman, USA 2017, 115 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

10. 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

10. sobota v 19.30

mUmiE (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Alex Kurtzman, USA 2017, 115 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 150 Kč                                                                                                                                            

11. 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

11. neděle v 19.30 

Z PaŘÍŽE Do PaŘÍŽE
Dva malí bratři Maurice a Joseph utíkají z Paříže na jih Francie. Neprožívají však obyčejné klukovské dobrodružství – jsou totiž židé a žijí 
v nacisty okupované zóně. Jejich cesta je jedinou možností, jak si můžou zachránit život. Režie: Christian Duguay. Francie / Kanada 2017, 
110 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

12. pondělí v 17 a 20

PirÁTi Z KariBiKU: SaLaZaroVa PomSTa
Jack (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, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

13. úterý 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 130 Kč

14. středa 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 110 Kč

15. čtvrtek až 16. pátek v 17 
17. sobota ve 14 a 17

aUTa 3
Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše 
miluje. A tak musí Blesk McQueen všem dokázat, že ještě nepatří do starého železa. Režie: Brian Fee. USA 2017, 100 minut, český dabing. 
Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč 

15. čtvrtek v 19.30 
Filmový klub Boskovice

PoSLEDnÍ roDina
Zázračný debut polského režiséra Jana P.  Matuszyńského je strhující filmovou kronikou podle neuvěřitelného skutečného příběhu 
prokleté rodiny malíře Zdisława Beksińského.  Režie:   Jan P.  Matuszyński. Polsko 2016, 124 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež 
do 12 let. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

ČErVEn 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: Všechno úplně všechno, Spider-Man: Homecoming, Válka o planetu opic, Dunkerk  a další filmy.

16. pátek až 17. sobota v 19.30

PoBŘEŽnÍ HLÍDKa
Červené plavky a plovák stejné barvy, těla samý sval a šlacha. Vídali jsme je rádi, zvlášť ti, kteří se zrovna topili. Původní Mitch Buchannon je 
už sice dávno v důchodu, ale je zde nový Mitch (Dwayne Johnson) a jeho nevychovaný parťák Matt Brody (Zac Efron). Režie: Seth Gordon. 
USA 2017, 119 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč         

18. neděle ve 14 a 17 

aUTa 3 (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Brian Fee. USA 2017, 100 minut, český dabing. Mládeži přístupný.        
 Vstupné děti do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč

18. 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 120 Kč

19. 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

20. úterý v 19.30

EXTrÉmnÍ rYCHLoST
Film vypráví příběh dvou bratrů, zlodějů aut, kteří byli najati na krádež nádherného Bugatti z roku 1937 v hodnotě několika miliónů eur. 
Bohužel zločinecký boss a majitel Bugatti, je chytí a nebere to vůbec na  lehkou váhu. Výměnou za své životy budou muset oba bratři 
ukrást auto daleko dražší. Režie: Antonio Negret. Francie 2017, 94 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.   Vstupné 110 Kč

21. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

ZaHraDniCTVÍ: roDinnÝ PŘÍTEL
Viz výše. Režie: Jan Hřebejk. ČR 2017, 130 minut, české znění. Vstupné 60 Kč                                                   

21. středa v 19.30
Filmový klub Boskovice - Aki Kaurismäki 

STÍnY V rÁJi
Během června a července uvedeme celkem čtyři filmy finského režiséra Aki Kaurismäkiho. Milostný příběh popeláře Nikandera a pokladní 
Ilony zasazený do  chladné  a  drsné obrazové kulisy zcela postrádá pro romantické  a  milostné filmy typickou vizuální krásu. Režie: Aki 
Kaurismäki. Finsko 1986, 76 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

22. čtvrtek v 17 - dabing 
22. čtvrtek ve 20 – titulky 
23. pátek v 17 a 20 - dabing

TranSFormErS: PoSLEDnÍ rYTÍŘ
Další epická bitva se blíží! Autoboti a Deceptikoni se opět utkají v souboji, který může změnit osud celého lidstva. Režie: Michael Bay. USA 
2017, český dabing / titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

24. sobota v 17 a 20

TranSFormErS: PoSLEDnÍ rYTÍŘ (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Michael Bay. USA 2017, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kč 

25. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

PŘÍHoDY maXiPSa FÍKa
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: Zrození maxipsa Fíka, Zmoudření maxipsa Fíka, Maxipes Fík sportuje, Fík ve  škole, Fík 
za volantem, Fík - mistr skoku. 40 minut. Vstupné 50 Kč 

25. neděle v 17

BaLErÍna
Félicie je mladá osiřelá dívka, jejíž největší vášní je tanec. S pomocí svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince 
a vydat se na dlouhou cestu do taneční školy v Paříži. Animovaný film o přátelství, sebedůvěře a rodinných poutech. Režie: Eric Summer, 
Éric Warin. Francie / Kanada 2016, 89 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč         

25. neděle v 19.30
Pozvánka na 43. Letní filmovou školu

CooLTÚra
Úsměvný, ironický, ale zároveň i vážný dokument o smyslu a stavu slovenské kultury. Kultura se stala jednou z dalších položek obchodu 
a tím pádem její kvalita podlehla komerčnímu zájmu mnohem víc než před rokem 89. Jak dnes vypadá stav slovenské kultury?  Režie: Miro 
Remo. Slovensko 2016, 68 minut, slovenské znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstup zdarma!

26. pondělí v 19.30

WonDEr Woman
Viz výše. Režie: Patty Jenkins. USA 2017, 141 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

27. úterý v 19.30

SiBiŘSKÝ DEnÍK
Stalinova Rudá armáda vtrhla do Lotyšska, rodinu novinářky Melánie Vanagsové a další tisíce lidí deportoval Sovětský svaz do vyhnanství 
na  Sibiři. Následně zde se svým synem strávila šestnáct let živoření, která jakoby přežila jen proto, aby svůj příběh mohla 
vyprávět. Režie:  Viesturs Kairišs. Lotyšsko / Finsko 2016, 120 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 100 Kč       

28. středa v 19.30

HoLKY na TaHU
V odvážné komedii Holky na tahu uspořádá pětice nejlepších kamarádek z vysoké školy víkendové setkání po deseti letech v podobě 
divoké dámské jízdy v Miami. Jejich nespoutané řádění ale nabere překvapivě zlověstný směr poté, co se jim nešťastnou náhodou podaří 
zabít striptéra. Režie: Lucia Aniello. USA 2017, 97 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

29. čtvrtek v 19.30 – titulky 
29. čtvrtek až 30. pátek  v 17 – dabing 
1.7. sobota ve 14 a 17 - dabing

JÁ, PaDoUCH 3
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství. A budou čelit neméně rafinovanému 
zločinci jménem Baltazar Bratt. Režie: P. Coffin, K. Balda. USA 2017, 96 minut, český dabing / titulky. Mládeži přístupný.

Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč                                                     

30. pátek ve 14
Za vysvědčení do kina

maLÝ PrinC
Animovaná adaptace slavného díla o  přátelství, lásce a  skutečném štěstí. Příběh neposedné a  zvědavé holčičky a  excentrického 
a šprýmařského letce, který vlastně nikdy pořádně nevyrostl. Příběh malého prince, který je svede dohromady do krásného dobrodružství. 
Režie: Mark Osborne. Francie 2015, 106 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 50 Kč

30. pátek až 2.7. neděle v 19.30

SmrTiHLaV
Do českých kin vstupuje další zahraniční film, který se věnuje atentátu na Heydricha. Vedle příběhu Československých parašutistů sleduje 
film hlavně Heydrichův život, vzestup a kariéru, kterou ukončil jako jeden z největších prominentů Třetí říše. Režie: Cédric Jimenez. Francie / 
Velká Británie / USA 2017, 119 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

2.7. neděle ve 14 a 17

JÁ, PaDoUCH 3 (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: P. Coffin, K. Balda. USA 2017, 96 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné děti do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč 


