
1. sobota a 2. neděle v 17

KUBÍK HRDINA
Dobrodružná animovaná pohádka o  ptačím mláděti, které neumí létat. 85 minut, český dabing.  
Mládeži přístupný.  Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

1. sobota a 2. neděle v 19.30

JAN PALACH
Z milujícího syna a přemýšlivého studenta filozofie se stala „pochodeň číslo 1“. 124 minut, české znění. 
Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

4. úterý v 19.30

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Pokračování slavného muzikálu. 114 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč                                                                                                                    

5. středa v 19.30

UPGRADE
Drsné akční sci-fi o chlapovi, který se nechal nepatrně vylepšit, aby mohl znovu stát na vlastních nohou 
a krutě se pomstít. 100 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč                                                                                                                    

6. čtvrtek v 19.30

CHATA NA PRODEJ
Komedie o  poslední rozlučce svérázné rodiny s  jejich víkendovou chatou. 77 minut, české znění.  
Mládeži přístupný.               Vstupné 110 Kč                                                                                                    

7. pátek a 8. sobota v 17

ÚŽASŇÁKOVI 2
Rodinka superhrdinů je zpět! Animovaný film. 126 minut, český dabing. Mládeži přístupný.
 Vstupné 110 Kč                                                                                                

7. pátek a 8. sobota ve 20

SESTRA
Jeptiška ze skvělého hororu V  zajetí démonů 2 se vrací na  plátna kin, aby vás opět vyděsila k  smrti.  
96 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.                         Vstupné 120 Kč                                                                                                

9. neděle v 17

PŘÍBĚH KOČEK
Kočky jsou líné a  všechno mají na  háku, ale zažívají i  neuvěřitelně věci. Animovaný film. 90 minut,  
český dabing. Mládeži přístupný.  Vstupné 120 Kč                                                                                                               

9. neděle v 19.30

VŠECHNO BUDE
Road movie o klučičím přátelství, dobrodružství a velké svobodě. Dva kluci se v ukradeném autě vydávají 
na cestu přes celou republiku. Cena za režii z MFF Karlovy. 85 minut, české znění. Nevhodný pro mládež 
do 12 let. Vstupné 110 Kč                                                                                                

11. úterý a 12. středa v 19.30

JAN PALACH
Z milujícího syna a přemýšlivého studenta filozofie se stala „pochodeň číslo 1“. 124 minut, české znění. 
Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč                                                                                                    

13. čtvrtek v 19 – projekce se uskuteční v parčíku za budovou Muzea Boskovicka 

 TGM OSVOBODITEL
Život a osudy filozofa, politika a prvního prezidenta Československé republiky v dokumentárním filmu 
režisérky Věry Chytilové. Film promítneme spolu s dobovými záběry návštěvy T. G. Masaryka v Boskovicích 
z roku 1929. 70 minut.

13. čtvrtek v 19.30

PREDÁTOR: EVOLUCE
Pro Predátory, jedny z největších lovců celého vesmíru, je lov a zabíjení největší zábavou. Teď se vrací 
na naši planetu. 101 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 130 Kč     

14. pátek v 9.30
BabyBiograf

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Speciální dopolední projekce s  výrazně sníženou hlasitostí a  částečným osvětlením v  kinosále pro 
maminky s dětmi. Pokračování slavného muzikálu. 114 minut, české titulky. Vstupné 70 Kč                             

14. pátek a 15. sobota v 17

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
Rodinka strašidel se vydává na  dovolenou výletním parníkem. 87 minut, český dabing.  
Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč                                                                                                                                                                     

14. pátek v 19.30

SPOLU TO DÁME
Nezodpovědný floutek Lenny dostane na  starosti patnáctiletého Davida s  vážně nemocným srdcem. 
Jestli má David umřít mladý, domácí úkoly nemají smysl. Zato striptýz vidět musí! 104 minut,  
český dabing. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč                                                                                                    

15. sobota a 16. neděle v 19.30

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Příběh o  mužích, kteří se přes dno lahve dostali na  samotné dno života. 92 minut, české znění.  
Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

16. neděle v 17

MALÁ ČARODĚJNICE
Jen několik set let „mladá“ čarodějnice musí složit mistrovskou zkoušku a  stát se dobrou čarodějkou. 
Filmová pohádka. 103 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč 

17. pondělí v 19

FILMOVÝ KVÍZ
Zábavná znalostní soutěž o  ceny plná nejrůznějších kategorií. Vytvořte tým a  otestujte své filmové 
znalosti.                           Vstupné 30 Kč

18. úterý v 19.30

SESTRA
Jeptiška ze skvělého hororu V  zajetí démonů 2 se vrací na  plátna kin, aby vás opět vyděsila k  smrti.  
96 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

19. středa v 15

Kino senior

HASTRMAN
Příběh o netušeném štěstí a stravující vášni hastrmana alias barona de Caus. 100 minut, české znění. 
 Vstupné 60 Kč

19. středa v 19.30

HASTRMAN
Příběh o  netušeném štěstí a  stravující vášni hastrmana alias barona de Caus. 100 minut, české znění. 
Nevhodný pro mládež do 12 let.  Vstupné 100 Kč

20. čtvrtek v 19.30
Filmový klub uvádí Projekt 100

ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Jeden z nejlepších muzikálů, které kdy spatřily stříbro plátna, je zároveň romantickou komedií, hravou 
satirou na  Hollywood 20. let i  historickou lekcí o  jedné z  etap vývoje kinematografie. 103 minut,  
české titulky. Mládeži přístupný.         Vstupné pro členy FK 70 Kč / 90 Kč

21. pátek a 22. sobota v 17 a 19.30

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Jiří Langmajer je nahrazen na postu šéfredaktora časopisu Playboy krásnou Táňou Pauhofovou. Rozezlen 
na ženské plémě si u tajemné vědmy přeje stát se ženou. Dalšího rána se probudí jako Anna Polívková.  
95 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

23. neděle v 17

KRÁLÍČEK PETR
Rodinná pohádka o rebelském králíčkovi. 95 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

23. neděle v 19.30

KING SKATE
Kultovní postavy českého a světového skateboardingu v příbězích zlámaných kostí, nezlomných přátelství 
a divoké jízdy za svobodou uprostřed komunismu. 80 minut, české znění. Mládeži přístupný.
 Vstupné 90 Kč

25. úterý v 19
Cesťáky

VÁCLAV MALINSKÝ – PĚŠKY PRO EMIČKU
Pěšky obešel hranice bývalého Československa s  cílem vybrat finanční prostředky na  nákladné  
rehabilitace Emičky Zouharové. Celkem ušel 3566 km a během cesty dokumentoval krásy naší a slovenské 
vlasti a život v pohraničí.                            Předprodej 80 Kč / na místě 110 Kč

26. středa v 19.30 
27. čtvrtek až 28. pátek v 17 a 19.30

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Jiří Langmajer je nahrazen na postu šéfredaktora časopisu Playboy krásnou Táňou Pauhofovou. Rozezlen 
na ženské plémě si u tajemné vědmy přeje stát se ženou. Dalšího rána se probudí jako Anna Polívková.  
95 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

27. čtvrtek ve 20 - projekce se uskuteční v klubu Turbína
Filmový klub uvádí Projekt 100

ROCKY HORROR PICTURE SHOW
Kuriózní parodie na béčkové horrory s trochou sci-fi a rockové muziky, která vznikla podle úspěšného 
britského muzikálu. „Vítejte v domě transvestitů z transsexuální Transylvánie!“ 100 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné dobrovolné

29. sobota v 17 – 2D 
30. neděle v 17 – 3D

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Rodinná animovaná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známí jako „lidé” opravdu 
existují. 96 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 2D 110 Kč / Vstupné 3D 130 Kč

29. sobota v 19.30

HELL FEST: PARK HRŮZY
Hororový festival je plný děsivých představení a hrůzy. Proto sem každoročně zavítá spousta návštěvníků. 
Letos je mezi nimi i skutečný sériový zabiják. České titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.
 Vstupné 120 Kč

30. neděle v 19.30

BEZE STOP
Otec s  patnáctiletou dcerou znechucení normální společností žijí v  lese na  okraji Portlandu. Střet  
s okolním světem je však nevyhnutelný. 119 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

Íránský večer

1. 10. pondělí v 18.30

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ – AIDA TEIMOURLOUIE
Autorka žije a  fotí převážně v  Tabrízu, čtvrtém největším městě v  Íránu. Zaměřuje na  zachycení 
každodenního civilního života na ulici. 

1. 10. pondělí v 19.30

TEHERÁNSKÁ TABU
Animovaný film natočený metodou rotoskopie vypráví příběh čtveřice lidí, kteří se v autoritářské zemi 
svázané náboženskými zvyklostmi snaží žít svobodně. Film je drsnou kritikou korupce, nerovnosti 
a pokrytectví, které prostupují celou íránskou společností. 90. minut, české titulky. Nevhodný pro mládež 
do 18 let.  
                                                                                                                                Vstupné 80 Kč
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Informace pro návštěvníky kin
KiNO PANORAMA 
Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, 
Tel: 516 452 026, kino@boskovice.cz, www.kinoboskovice.cz

Stálé kino: Prodej vstupenek vždy hodinu před každým představením. Zámluvy vstupenek přijímáme 
telefonem, e-mailem nebo osobně. ON-LiNE prodej vstupenek a  rezervace vstupenek na  webu kina. 
Na  pokladně je možné platit kartou. 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: Domestik, Toman, Venom, Jack staví dům, První člověk, 
Halloween, Zrodila se hvězda a další. 


