
ŘÍJEN 2018
1. 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. Výstavu můžete shlédnout v předsálí kina do 31.10.

1. 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. 90 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 18 let. Vstupné 80 Kč

2. 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                                                                                                

3. středa 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. 108 minut, české 
titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 130 Kč

4. čtvrtek v 19.30
Filmový klub: Be2Can

ZLODĚJI
Japonský klasik a mistr rodinných drobnokreseb Hirokazu Koreeda natočil citlivé, vrstevnaté a rafinované drama o bezpodmínečné lásce 
a důstojnosti chudých. 121 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 100 Kč / 120 Kč

5. pátek v 17 a 20 – 2D 
6. sobota v 17 a 20 – 3D

VENOM
Venom je jeden z  nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a  nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa značky Marvel.  V  hlavní roli se 
představí Tom Hardy. 112 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 2D 130 Kč / Vstupné 3D 150 Kč

7. neděle v 17
BELLA A SEBASTIAN 3: PŘÁTELÉ NAVŽDY

Uběhly už dva roky od  posledního příběhu o  přátelství mezi Bellou a  Sebastianem. Sebastian dospívá a  z  Belly se stala maminka tří 
štěňátek. Když se najednou objeví bývalý vlastník Belly, který ji chce zpět. 91 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč                                                                                                

7. neděle v 19.30
Filmový klub: Be2Can

LÁSKA MEZI REGÁLY
Netradiční lovestory z prostředí velkoskladu, kde jednotlivé sekce i lidské osudy oddělují obří regály. Civilní a realistická romance z místa, 
kde není vidět na nebe. 125 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 100 Kč / 120 Kč

8. pondělí v 19.30
Filmový klub: Be2Can

MODLITBA
Příběh dvaadvacetiletého Thomase, který se přijíždí se svou závislostí na heroinu poprat do katolického rehabilitačního centra. Pronikavý 
snímek o víře, možnostech nápravy a různých podobách závislosti. 107 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. 
 Vstupné pro členy FK 100 Kč / 120 Kč

9. úterý  v 19.30
Filmový klub: Be2Can

TVÁŘ
Maloměstský podivín Jacek miluje heavy metal, svoji holku, malé auto a svého psa. Když jej nečekaně zmrzačí tragická nehoda, obrátí se 
k němu oči celého Polska – Jacek se totiž stane prvním občanem, který podstoupí transplantaci obličeje. 91 minut, české titulky. Nevhodný 
pro mládež do 15 let.                                                                                                                          Vstupné pro členy FK 100 Kč / 120 Kč

10. středa v 17
ALFA

Před 20 tisíci lety se osamělý lovec spřátelí se zraněným vlkem. Dobrodružný film. 97 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 
let. Vstupné 100 Kč

10. středa až 11. čtvrtek v 19.30
TOMAN

Neuvěřitelný a  pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj 
v poválečném Československu. 145 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

11. čtvrtek až 12. pátek v 17
VILÍK: RYCHLE A VESELE

Malé autíčko Vilík má velký sen - chce se stát králem silnic. Navíc je "až po duši" zamilovaný do modelky Belly. Jenže v cestě mu stojí její 
přítel Ben a také zlý náklaďák Kaiser. Animovaná pohádka. 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč                                                                                                       

12. pátek v 9.30
BabyBiograf

CHATA NA PRODEJ
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením v kinosále pro maminky s dětmi. Komedie o poslední 
rozlučce svérázné rodiny s jejich víkendovou chatou. 77 minut, české znění. Vstupné 70 Kč                                                                                                                 

12. pátek až 13. sobota v 19.30
PRVNÍ ČLOVĚK

Dramatický příběh letu Neila Armstronga na  Měsíc mapuje oscarový režisér Damien Chazelle, který na  oběžnou dráhu vyslal Ryana 
Goslinga. 138 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

13. sobota v 17
PRINCEZNA A DRÁČEK

Když se princezna Barborka toulá tajnými komnatami hradu, nalezne magickou knihu. Ta ji přenese do  říše zázraků  
plné nových dobrodružství a zvláštních stvoření. Animovaná pohádka. 75 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč                                                                                                    

14. neděle v 10
DÍLNA ANIMACE

Zajímá tě svět animace? Chtěl sis zkusit vytvořit svůj vlastní animovaný film a ten vidět na velkém plátně? Pak zde budeš mít k dispozici 
techniku a zkušeného lektora, který tě seznámí se základy tvorby klasického animovaného filmu. Kapacita 18 dětí, doporučený věk 8+ let. 
Dílna trvá 4 hodiny. Vstupné 220 Kč                                                                                                                                                                

14. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

BOB A BOBEK: KRÁLÍCI Z KLOBOUKU
Klobouk kouzelníka Pokustona není obyčejný klobouk. Bydlí v něm totiž dva králíci. Oba se každé ráno vydávají z kouzelníkova klobouku 
prožít komická dobrodružství a veselé příhody. 65 minut. Vstupné 50 Kč                                                               

14. 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 100 Kč                                                               

14. neděle v 19.30
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ

Chladný thriller z  jedné místnosti, těžící z tradice severské kriminálky, se obejde bez zobrazené akce, aniž by ztratil na adrenalinovém 
náboji. 85 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 80 Kč

15. pondělí v 19
FILMOVÝ KVÍZ

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

16. úterý v 17 
17. středa 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 120 Kč

16. úterý v 19.30

ZLÝ ČASY V EL ROYALE
Několik cizinců se setkává v zašlém hotelu El Royale. Nemají nic společného kromě tajemství, které každý z nich skrývá. A kdysi oblíbený 
hotel má vlastní, hodně temnou minulost. 140 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

17. středa v 15
Kino senior

CHATA NA PRODEJ
Komedie o poslední rozlučce svérázné rodiny s jejich víkendovou chatou. 77 minut, české znění. Vstupné 60 Kč

18. čtvrtek až 19. pátek v 17 
ČARODĚJOVY HODINY

Desetiletý chlapec Lewis se po nenadálé události odstěhuje do tajemného panského sídla svého strýce Jonathana, který ovládá magii. 
Lewis se strýčkem musí vypátrat záhadné hodiny, které by svou čarovnou mocí mohly způsobit konec lidského pokolení. 105 minut, český 
dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

18. čtvrtek až 19. pátek v 19.30 
HALLOWEEN

Jmenuje se Michael Myers, nosí bílou masku a v ruce nůž. Pokud ho potkáte na Halloween, bude to asi poslední den vašeho života. Slavná 
hororová série právě píše svou poslední kapitolu. 109 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

20. sobota v 17 – 3D 
21. neděle ve 14 a 17 – 2D

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 3D 120 Kč / Vstupné 2D 100 Kč

20. sobota v 19.30
ZRODILA SE HVĚZDA

Bradley Cooper a Lady Gaga v dechberoucím romantickém dramatu o country zpěvákovi, který objeví neznámou talentovanou zpěvačku, 
jejíž raketový start zastíní jeho vlastní kariéru. 136 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

21. neděle v 16
Výtvarné odpoledne

DÍLNIČKA S KRISTÝNKOU
Tematická tvořivá dílnička k  animovanému filmu Yeti: Ledové dobrodružství. 50 minutové tvoření pod vedením lektorky Kristýnky je 
určeno pro děti ve věku 6 až 11 let. Výtvarné potřeby zajištěny, registrujte se na emailu: kristynka.k@email.cz Vstupné 50 Kč

21. neděle až 22. pondělí v 19.30
HOVORY S TGM

Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba jako T. G. Masaryk excelují v příběhu jednoho z nejslavnějších rozhovorů naší historie. Filmové 
„Hovory s TGM“ přinášejí nečekané napětí, emoce a střet dvou významných mužů. 80 minut, české znění. Mládeži přístupný.
 Vstupné 120 Kč

23. úterý v 19.30 – titulky 
24. středa v 17 - dabing

VENOM
Venom je jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa značky Marvel. V hlavní roli se představí 
Tom Hardy. 112 minut, Nevhodný pro mládež do 12 let.  Vstupné 130 Kč 

24. středa ve 20
Filmový klub

DÉMANTY NOCI
Debutový snímek Jana Němce z  roku 1964 patří k  absolutní špičce české kinematografie. Příběh útěku dvou židovských mladíků 
z transportu smrti je naturalistickým zkoumáním pocitů ohrožení, zavržení a vykořeněnosti. 64 minut, české znění. Nevhodný pro mládež 
do 12 let. Vstupné pro členy FK 60 Kč / Vstupné 90 Kč

25. čtvrtek až 28. neděle v 17
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA

Nová československá výpravná pohádka, v níž si jednu z rolí zahrál Karel Gott. 99 minut, české a slovenské znění. Mládeži přístupný.
 Vstupné 120 Kč                                                                                                                                                                                       

25. čtvrtek až 26. pátek v 19.30  
JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE

Když je svět v ohrožení a tajná služba paralyzovaná, vrací se na scénu Johnny English. Dokáže muž, pro kterého jsou zmatky, chyby a omyly 
základním pracovním nástrojem, obstát i v moderním světě? 88 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

26. pátek v 9.30
BabyBiograf

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením v kinosále pro maminky s dětmi. 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. Vstupné 70 Kč

27. sobota v 19.30
TOMAN

Neuvěřitelný a  pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj 
v poválečném Československu. 145 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

28. neděle v 19.30
NA CHESILSKÉ PLÁŽI

Na počátku šedesátých let tráví mladý pár líbánky v hotelu s vyhlídkou na pláž. Novomanželé však zjišťují, že na svatební noc nejsou 
zdaleka připravení. Bolestná romance o nenaplněné lásce podle slavné novely Iana McEwana. 110 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 15 let. Vstupné 90 Kč

29. pondělí v 19.30
TICHO PŘED BOUŘÍ

Bakerův poklidný život v Karibských vodách převrátí naruby jeho bývalá žena Karen, která se ho snaží přesvědčit, aby zabil jejího současného 
násilnického manžela. Mrazivý thriller. 106 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

30. úterý v 19
Cesťáky

PETR JAN JURAČKA: K2
Přírodovědec a fotograf Petr Jan Juračka se po boku naší nejlepší vysokohorské lezkyně Kláry Kolouchové vypravil na druhou nejvyšší horu 
světa, K2. Povídání, u kterého se nejen pobavíte, ale i poučíte, bude jedna velká multimediální show.   Předprodej 100 Kč / na místě 130 Kč

31. středa v 17
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA

Nová československá výpravná pohádka, v níž si jednu z rolí zahrál Karel Gott. 99 minut, české a slovenské znění. Mládeži přístupný.
 Vstupné 120 Kč

31. středa v 19.30
JACK STAVÍ DŮM

Pro sériového vraha Jacka je každé zabití uměleckým dílem. Své temné mistrovství se snaží během let vybrousit k dokonalosti. Ponurý, 
chytrý i groteskně humorný snímek od Larse Von Triera. 155 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 18 let. Vstupné 90 Kč

Informace pro návštěvníky kin
KINO PANORAMA 
Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, 
Tel: 516 452 026, kino@boskovice.cz, www.kinoboskovice.cz
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: Dogman, Zlatý podraz, Bohemian Rhapsody, Louskáček a  čtyři říše, Dívka v  pavoučí síti, 
Fantastická zvířata: Grindelwaldovi zločiny, Creed II,  Čertí brko a další. 


