
1. pátek v 17
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. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč                                                     

1. pátek v 19.30
TEMNÁ VĚŽ

Roland Deschain (Idris Elba), poslední z  řádu rytířů, vede odvěkou bitvu s  Walterem O'Dimem, známým též jako Muž v  černém 
(Matthew McConaughey) a  je odhodlaný zabránit mu ve  zničení Temné věže, která svou existencí drží pohromadě celý vesmír.  
Režie: Nikolaj Arcel. USA 2017, 91 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč                                                     

2. sobota v 17
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout 
do uzavřených prostor muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků. Režie: Martin Kotík, Inna Evlannikova. ČR 2017, 85 minut, 
české znění. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

2. sobota až 3. neděle v 19.30
TULIPÁNOVÁ HOREČKA

Nizozemsko, počátek 17. století, doba tulipánové mánie. Umělec Jan Van Loos (Dane DeHaan) se zamiluje do  vdané mladé ženy 
Sophie (Alicia Vikander),  zatímco je pověřen namalovat její portrét na  přání jejího manžela (Christoph Waltz). Režie: Justin Chadwick.  
USA / Velká Británie 2017, 105 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč                                                     

3. neděle v 17
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM (3D)

Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Martin Kotík, Inna Evlannikova. ČR 2017, 85 minut, české znění. Mládeži přístupný.
Vstupné děti do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč

6. středa v 19.30     
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER

Příběh podle skutečné události, jenž je jedním slovem neskutečný. Barry Seal (Tom Cruise) počátkem 80. let pašoval do  Kolumbie 
zbraně od  CIA a  naopak do  Ameriky pašoval drogy od  kolumbijských kartelů. Muž dvou tváří byl však jednoho dne sestřelen.  
Režie: Doug Liman. USA 2017, 114 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

7. čtvrtek v 19.30
DUNKERK

Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z  událostí evakuace obklíčených francouzských, britských 
a belgických vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940. Režie: Christopher Nolan. USA 2017, 107 minut, české titulky.  
Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč 

8. pátek až 9. sobota v 17
EMOJI VE FILMU

Emoji ve  filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, 
bujná metropole, ve  které žijí vaši oblíbení Emoji v  naději, že se jednou dostanou do  zprávy. Režie: Tony Leondis. USA 2017,  
91 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč 

8. pátek až 9. sobota v 19.30
TO

Když ve městě Derry začnou mizet děti, musí skupina mladých chlapců a děvčat čelit svým největším obavám v boji proti zlému klaunovi 
jménem Pennywise, jehož vražedná a násilnická historie se táhne napříč staletími. Film natočen podle předlohy stejnojmenného románu 
Stephena Kinga. Režie: Andrés Muschietti. USA 2017, 135 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

10. neděle v 17                                                   
EMOJI VE FILMU (3D)

Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu.  Režie: Tony Leondis. USA 2017, 91 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč 

10. neděle v 19.30                                                   
PO BOUŘI

Mistrovské japonské rodinné drama o marnotratném muži, který hledá cestu ke svému malému synovi a bývalé ženě. Rjota  je špatný 
otec a  zkrachovalý spisovatel, co si přivydělává jako soukromé očko. Exmanželka začala nový život a  i  k  synovi nemůže nalézt cestu. 
Odcizenou trojici ale jednoho večera svede dohromady blížící se tajfun. Režie: Hirokazu Koreeda. Japonsko 2016, 117 minut, české titulky.  
Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč 

12. úterý v 19.30
LOGANOVI PARŤÁCI

Elegantní Dannyho parťáci měli styl, vkus, sex appeal a technické vychytávky. Loganovi parťáci jsou ošuntělí vidláci s delším vedením.  
Ale mají plán, jak ukrást opravdu velký balík peněz. Komedii Loganovi parťáci natočil jako vlastní anti-verzi ke  své slavné Dannyho 
lupičské trilogii režisér Steven Soderbergh. USA 2017, 119 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč 

13. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

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, 90 minut, 
české znění. Vstupné 60 Kč 

13. středa v 19.30
Záznam koncertu

DAVID GILMOUR V POMPEJÍCH
Pětačtyřicet let od slavné show, ze které vznikl dokumentární film Pink Floyd v Pompejích, se David Gilmour vrací na místo činu. Skladatel, 
zpěvák a kytarista legendárních rockerů odehrál v kulisách ruin nejstaršího amfiteátru na světě koncert, v němž zazněly hity z jeho sólové 
kariéry i z vrcholných let Pink Floyd. Režie: Gavin Elder, Velká Británie 2017, 120 minut. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 200 Kč

14. čtvrtek až 15. pátek v 17 a 19.30
PO STRNIŠTI BOS

Edu Součka, jeho maminku a  tatínka už známe z  filmu Obecná škola. Nyní jsme však v  Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy 
donucena vystěhovat se z  Prahy na  venkov k  příbuzným. Film čerpá ze vzpomínek na  dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za  války 
na venkově. Režie: Jan Svěrák. ČR 2017, 111 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

15. pátek v 9.30
BabyBiograf

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

O tom, že skutečná láska dokáže překonat všechny překážky, vypráví chytrá komedie Pěkně blbě. Skutečný příběh amerického komika, 
který ve filmu hraje sám sebe, se na festivalu Sundance stal diváckým hitem a kritici o něm mluví jako o nejvtipnější love story letošního 
roku. Režie: Michael Showalter. USA 2017, 119 minut, české titulky. Vstupné 70 Kč

16. sobota v 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  100 Kč

16. sobota v 19.30
Filmový klub uvádí PROJEKT 100

MATRIX
Programátor Thomas žije tajně druhý život jako obávaný hacker Neo. Série podivných událostí jej přivede k  setkání se skupinou lidí 
vedenou Morfeem. Díky nim je Neo vytažen z falešné reality do skutečného zničeného světa, kde se nepíše rok 1999, nýbrž 2199 a lidstvo 
vede válku s  inteligentními stroji, které samo vytvořilo. Režie: Lilly Wachowski,  Lana Wachowski, USA 1999, 136 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 70 Kč / Vstupné 100 Kč

17. neděle v 17
JÁ, PADOUCH 3

Viz výše. Režie: P. Coffin, K. Balda. USA 2017, 96 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

17. neděle v 19.30
VÍNO NÁS SPOJUJE

Jean zpřetrhal všechna pouta, která ho spojovala s  rodinou žijící v  Burgundsku. Jeho otec ale vážně onemocní a  tak se musí vrátit 
do krajiny svého dětství. Je konec léta, blíží se vinobraní a po otcově smrti se Jean musí spolu se svými sourozenci domluvit, co bude 
s rodinným vinohradem. Režie: Cédric Klapisch. Francie 2017, 113 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

18. 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

19. úterý v 19.30
TO

Viz výše. Režie: Andrés Muschietti. USA 2017, 135 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

20. úterý v 19.30
KŘIŽÁČEK

Filmu předchází koncert Ireny a Vojtěcha Havlových, autorů hudby k filmu.  
Po filmu následuje beseda s režisérem Václavem Kadrnkou, který letos získal za Křižáčka hlavní cenu na MFF Karlovy Vary.

Malý chlapec ovlivněn legendami o dětských křížových výpravách utíká z domova a jeho otec, skutečný rytíř Bořek se vydává na takřka 
marnou pouť za jeho nalezením. Režie: Václav Kadrnka. ČR / Slovensko / Itálie 2017, 90 minut, české znění. Mládeži přístupný.
 Vstupné 90 Kč

21. čtvrtek až 22. pátek v 17
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

Viz výše. Režie: Martin Kotík, Inna Evlannikova. ČR 2017, 85 minut, české znění. Mládeži přístupný.
 Vstupné děti do 15 let 100 Kč / Vstupné 120 Kč                                                                                                

21. čtvrtek v 19.30
KTERÝ JE TEN PRAVÝ?

Alice (Reese Witherspoon) chce po rozvodu s manželem začít znovu od začátku a povede se jí to opravdu na jedničku. Možná až moc.  
Díky bujaré narozeninové oslavě se dostane do  chvíle, kdy má doma najednou své dvě děti, mladého milence, jeho dva kamarády 
a bývalého manžela. Režie: Hallie Meyers-Shyer. USA 2017, 97 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

22. pátek v 19.30
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH

Kingsmani jsou zpět a  čelí nové výzvě. Jejich centrála je zničena a  celý svět se stává rukojmím. Spojí se se spřátelenou americkou 
špionážní organizací Statesman a společnými silami musí porazit nebezpečného nepřítele a zachránit tak svět. Režie: Matthew Vaughn.  
USA / Velká Británie 2017, 141 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 130 Kč

23. sobota v 17
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM (3D)

Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Martin Kotík, Inna Evlannikova. ČR 2017, 85 minut, české znění. Mládeži přístupný.
Vstupné děti do 15 let 120 Kč / Vstupné 140 Kč

23. sobota v 19.30
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH (3D)

Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Matthew Vaughn. USA / Velká Británie 2017, 141 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež 
do 15 let. Vstupné 150 Kč

24. neděle v 15 
Bijásek: nejlepší filmy dětem

KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ III.
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: Krtek ve městě, Krtek ve snu, Krtek a kachničky, Krtek a kamarádi, Krtek a oslava, Krtek 
a robot, Krtek a uhlí, Krtek a weekend a další pohádky. Režie: Zdeněk Miler, 70 minut. Vstupné 50 Kč                                                               

24. neděle v 17
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 100 Kč

24. neděle v 19.30
CESTA ČASU

Bezmála čtyřicet let se ve  vizionářské mysli jednoho z  nejvýznamnějších amerických režisérů  Terrence Malicka  rodila myšlenka 
na ambiciózní esej, která nakonec dostala tvar filmu Cesta času. Snímek se nezabývá ničím menším než vznikem vesmíru, evoluce různých 
živých forem až po formování lidské civilizace. USA 2016, 90 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 90 Kč

25. pondělí v 19.30
NEJSLEDOVANĚJŠÍ

Na sociálních sítích mají youtubeři statisíce fanoušků, celovečerní film konečně ukáže jejich skutečný život a kdo opravdu jsou. Shopaholic 
Nicol, Kovy, Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - šest hvězd displejů se odhalí v jedinečném filmu na plátnech kin. 
Režie: Jiří Sádek. Česko 2017, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč                                                     

26. úterý v 19.30
AMERICKÝ ZABIJÁK

Ve čtrnácti letech mu tragická autonehoda vzala oba rodiče. O devět let později přišel o svou přítelkyni při teroristickém útoku. Při hledání 
pomsty se Mitch dostává ke Stanu Harleymu, veteránovi ze studené války, který ho má vycvičit jako tajného agenta. Režie: Michael Cuesta. 
USA 2017, 112 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

27. středa až 28. čtvrtek v 17
LEGO® NINJAGO® FILM

Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý Lloyd, známý také jako Zelený Nindža, společně se svými přáteli zapojí do bitvy 
o Ninjago City. Pod vedením vtipem sršícího učitele kung fu Mistra Wu musí porazit zlého válečníka Garmadona, který je shodou okolností 
také Lloydovým otcem. Režie: Charlie Bean. USA 2017, 97 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč 

27. středa v 19.30
Filmový klub

KUNDUN
Mistrovské filmové dílo režiséra Martina Scorseseho. Čeká Vás neuvěřitelný, avšak skutečný, příběh o jednom ze světově nejúchvatnějších 
vůdců – o  tibetském Dalajlámovi – a  o  jeho troufalé snaze panovat národu v  jedné z  nejnáročnějších dob celé historie lidstva.  
Režie: Martin Scorsese. USA 1997, 128 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné dobrovolné 

28. čtvrtek v 19.30 
Záznam koncertu

BLACK SABBATH: THE END OF THE END
Kapela Black Sabbath se letos  v  únoru rozloučila se svými fanoušky dvěma monstrózními koncerty ve  svém domovském 
Birminghamu. Vznikl  z  nich koncertní snímek doslova nabitý emocemi. Uslyšíte songy: Iron Man, Paranoid nebo protiválečná War 
Pigs v podání původního složení kapely včetně Ozzyho Osbourna. Režie: Dick Carruthers. Velká Británie 2017, 120 minut, české titulky.  
Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné studenti, senioři 200 Kč / Vstupné 250 Kč

29. pátek v 9.30
BabyBiograf

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

Jean-Etienne je respektovaný literát, intelektuál a  humanista. Během televizní diskuse v  rozčilení do  kamery nadiktuje svou adresu 
a  vyzve jakoukoliv romskou rodinu k  společnému soužití u  nich doma. Večer u  domu už čeká početná rodina. Francouzská komedie.  
Režie: Philippe de Chauveron, Francie / Belgie 2017, 92 minut, české titulky. Vstupné 70 Kč 

29. pátek v 17
LEGO® NINJAGO® FILM (3D)

Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Charlie Bean. USA 2017, 97 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč 

29. pátek až 1.10. neděle v 19.30
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR

Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává v letech 1947-1953. Hlavní postavou je majitel noblesního kadeřnického salonu 
v centru Prahy Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho rodina. Ottova firma je po únorovém puči vyvlastněna státem a jemu se podruhé v životě 
rozpadá svět. Tentokrát jsou však důsledky otřesu pro něj i pro jeho rodinu fatální. Režie: Jan Hřebejk. ČR 2017, 116 minut, české znění. 
Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč   

30. sobota v 17
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM (3D)

Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Martin Kotík, Inna Evlannikova. ČR 2017, 85 minut, české znění. Mládeži přístupný.
Vstupné děti do 15 let 120 Kč / Vstupné 140 Kč

1.10. neděle v 17
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

Viz výše. Režie: Martin Kotík, Inna Evlannikova. ČR 2017, 85 minut, české znění. Mládeži přístupný.
  Vstupné děti do 15 let 100 Kč / Vstupné 120 Kč 

2.10. pondělí v 19
Cestovatelská projekce

Z MADAGASKARU DO MORAVSKÉ DOMÁCNOSTI
Film letovického cestovatele a fotografa Miloše Brunnera o životě Malgašky Odile v  jejím novém domově na Českomoravské vysočině. 
Odile poznává krásy nové země, porovnává naše zvyky, tradice a  každodenní činnosti jako vaření a  topení s  těmi na  Madagaskaru. 
Po projekci následuje beseda s Milošem Brunnerem a Odile. Vstupné studenti a senioři 50 Kč / Vstupné 70 Kč

ZÁŘÍ 2017

Informace pro návštěvníky kin
KINO PANORAMA 
Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, 
Tel: 516 452 026, 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: Wind River, Blade Runner 2049, Festival B2Can, Sněhulák, Bajkeři, Thor: Ragnarok a další filmy.


