
K i n o  Pa n o r a m a
2. úterý v 19.30

LaDÍmE 2
/Pitch Perfect 2/

Pokračování komedie o zpěvačkách. Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou královnami zpívání. celá Amerika jim 
leží u nohou a dokonce je pozvou, aby zazpívaly prezidentu Obamovi k narozeninám. Jenže stačí drobná technická komplikace, 
v níž zpěvačka tlustá Amy, bezmocně visí na lanech před Barrackovými zraky tak, jak ji Bůh stvořil. Z dosavadních miláčků země, 
je najednou ten nejvděčnější terč. režie: elizabeth Banks. USA 2015, 113 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.                

Vstupné 110 Kč                                    

3. středa v 19.30

ŠÍLEnÝ maX: ZBĚSiLÁ CESTa
/MAd MAx: fUry rOAd/

režisér George Miller, zakladatel postapokalyptického žánru a duchovní otec legendární série „Šílený Max“, se v dalším pokračování 
vrací do  světa bojovníka silnic Maxe (tom hardy). Šílený Max naráží na  skupinu prchající pustinou ve  vyzbrojeném obrněném 
vozidle. Pronásleduje je rozzuřený vojenský vůdce, kterému kdosi odcizil něco nenahraditelného. režie: George Miller. Austrálie 
2015, 120 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 100 Kč                               

4. čtvrtek až 5. pátek v 19.30

inSiDioUS 3: PoČÁTEK
/iNSidiOUS: chAPter 3/

tento prequel děsivé hororové série je situovaný do  doby před strašidelnými zážitky rodiny Lambertů. film divákům odhaluje 
osudy nadané jasnovidky elise rainierové, jež se po jistém váhání rozhodne pomocí svých schopností kontaktovat mrtvé, aby tak 
pomohla mladé dospívající dívce, kterou si vybrala za svůj cíl nebezpečná nadpřirozená bytost. režie: Leigh Whannell. USA 2015, 
97 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 140 Kč                                                             

5. pátek v 17 
6. sobota až 7. neděle v 17 a 19.30

SEDmEro KrKaVCŮ
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové "Sedmero krkavců". Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. Musí se 
pokusit zachránit své bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také o síle 
slova, pravdě a opravdové lásce. režie: Alice Nellis. Česko / Slovensko 2015, 97 minut, české znění. Mládeži přístupný.

Vstupné 120 Kč 

7. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

Za KamarÁDY Z TELEViZE Viii.
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: O makové panence a dělostřelci Praskavcovi, Říkání o víle Amálce, Jak měl rumcajs 
velkou starost o Manku, Jak rákosníček zachraňoval potopený měsíc, Maxipes fík se vrací, O klukovi z plakátu a další pohádky. Čr, 
64 minut. Vstupné 40 Kč

8. pondělí v 19.30
Filmový klub uvádí dokumentární film

STÁLE SPoLU
Petr  a  Simona mají devět dětí, se kterými bydlí  v  maringotkách na  šumavské louce. Potomky vedou 
ke  svobodě  a  souznění  s  přírodou  a  zároveň se je snaží chránit před škodlivým vlivem konzumní společnosti. film Stále spolu 
zkoumá, jaká je cena za svobodný život stranou společnosti, a ptá se: existuje recept na ideální rodinu? režie: eva tomanová. Čr 
2014, 75 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné pro studenty a členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

9. úterý v 19.30

rUDÁ maŠina 
/red ArMy/

celovečerní dokument rudá mašina, jehož autoři byli nominováni na Oscara a získali cenu emmy, pojednává o Sovětském svazu 
a o nejúspěšnějším uskupení sportovní historie - o hokejovém týmu rudá armáda. rudá Mašina je pozoruhodný příběh studené 
války na zimních stadionech, a muže, který se vzepřel mocnému aparátu a umožnil celým generacím rusů cestu ke změnám. režie: 
Gabe Polsky. USA / rusko 2014, 85 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč

10. středa v 19.30

ŠPiÓn
/SPy/

Susan cooper má nadváhu a  klidnou a  nenáročnou práci u  ciA, je totiž analytičkou, která jen málokdy opustí svůj psací stůl 
s  počítačem. Přesto se stane neohroženou hrdinkou, která se vydá na  nejnebezpečnější misi v  historii.   Musí se nenápadně 
vetřít do světa obchodníků se smrtí, přežít v něm, splnit svůj úkol a přitom obrazně i doslova nakopat nejeden zadek. Špionážní 
komedie Špión vás nenechá vydechnout. režie:  Paul feig. USA 2015, 120 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 120 Kč

11. čtvrtek v 19.30 
12. pátek v 17

JUrSKÝ SVĚT (3D)
/JUrASSic WOrLd/

Jurský park je nejvýdělečnější atrakcí na světě. Minulé problémy jsou dávno zapomenuty a vedení přemýšlí, čím si zajistit ještě větší 
návštěvnost. Jejich projekty jsou úžasné, jen se neměly vymknout kontrole. Praještěři z Jurského parku se vracejí v novém filmu 
v produkci Stevena Spielberga. režie: colin trevorrow. USA 2015, 125 minut, český dabing. Mládeži přístupný.  Vstupné 140 Kč

12. pátek v 19.30 - dabing 
13. sobota v 17 - dabing 
13. sobota v 19.30 - titulky

JUrSKÝ SVĚT 
Viz výše. tato projekce je ve 2d formátu. režie: colin trevorrow. USA 2015, 125 minut, český dabing / titulky. Mládeži přístupný.

Vstupné 120 Kč

14. neděle v 17

PoPELKa
/ciNdereLLA/

disney studio přináší nové hrané zpracování této klasické pohádky o  lásce mezi princem a  Popelkou. Před samotným filmem 
Popelka bude uveden krátký animovaný film. režie: Kenneth Branagh. USA 2015, 115 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

       Vstupné 90 Kč

14. neděle v 19.30

KrÁLoVa ZaHraDniCE
/A LittLe chAOS/

Ve svém druhém režijním zářezu hraje Alan rickman francouzského krále Ludvíka xiV., který zrovna dokončuje budování zámku 
ve Versailles. Kate Winslet jako emancipovaná zahradnice Sabine de Barra je povolána do Versailles, aby pro krále francie vytvořila 
zahrady dosud nevídané nádhery. režie: Alan rickman. Velká Británie 2014, 116 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 
let.  Vstupné 100 Kč

15. pondělí v 19

FiLmoVÝ KVÍZ iV.
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. Vstup zdarma

16. úterý v 10
BabyBiograf

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

PoŘÁD JSEm To JÁ
Viz níže. režie: richard Glatzer, Wash Westmoreland. USA 2014, 99 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč

16. úterý v 19.30

PoŘÁD JSEm To JÁ
/StiLL ALice/

Alice (Julianne Moore, jež získala za tuto roli Oscara) je šťastně vdaná matka tří dospělých dětí a uznávaná profesorka lingvistiky, 
která začíná zapomínat slova. Když je jí diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice společně se svou rodinou, 
že jejich vzájemné vztahy projdou tou nejnáročnější myslitelnou zkouškou. režie: richard Glatzer, Wash Westmoreland. USA 2014, 
99 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

17. středa v 19.30

DÍTĚ ČÍSLo 44
/chiLd 44/

thriller dítě číslo 44 vznikl podle stejnojmenného a cenami ověnčeného bestselleru, jehož silný příběh a atmosféra se milionům 
čtenářů po  celém světě doslova zadřely pod kůži. degradovaný policista ve  vyhnanství navzdory stalinistickému režimu pátrá 
po sériovém vrahovi. Ohrožuje tak na životě sebe, svou ženu i každého, kdo by mu jen trochu pomohl. režie: daniel espinosa. USA 
2015, 137 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

ČErVEn 2015

informace pro návštěvníky kin

             Toto logo označuje vybraný titul, jehož jedno dané představení bude promítáno se zvýšenou hlasitostí.

Kino Panorama, Kpt. Jaroše 15
680 01 Boskovice
tel: 516452026, kino@boskovice.cz, www.kinoboskovice.cz
Předprodej vstupenek vždy půl hodiny 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: Méďa 2, terminátor Genisys, V hlavě, Ant-Man, Bez kalhot xxl, Papírová města a další filmy.

18. čtvrtek v 19.30

PoUTnÍK – nEJLEPŠÍ PŘÍBĚH PaULa CoELHa
/NãO PAre NA PiStA/

Paulo coelho je v  současnosti jedním z  nejznámějších a  nejprodávanějších spisovatelů všech dob. Ale jeho mládí bylo docela 
divoké. coelhova mladická bilance by zněla: pokus o sebevraždu, tři pobyty v ústavu pro duševně choré a tvrdé střety ve všech 
představitelných konfliktech. film  vypráví o úžasné životní pouti Paula coelha, na jejímž konci se stal vypravěčem příběhů, které 
fascinují miliony čtenářů. režie: daniel Augusto. Brazílie / Španělsko 2014, 112 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 110 Kč

19. pátek v 19.30

oDEBraT Z PŘÁTEL
/UNfrieNded/

Šest středoškolských přátel se jednoho večera sejde na sociální síti. Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby se k nim nepřidala 
spolužačka Laura, která přesně před rokem spáchala sebevraždu. Laura se rozhodla ukončit život poté, co se na internetu objevilo 
video, které do nechutných detailů prezentovalo, jak se sťala na jednom večírku. tohoto neznámého uživatele velmi zajímá, kdo 
nahrál na internet ono nelichotivé video a za pravdou je ochoten jít doslova přes mrtvoly. režie: Leo Gabriadze. USA 2015, 83 minut, 
české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

20. sobota v 17

KonEČnĚ Doma
/hOMe/

Na naši krásnou modrou planetu dorazili Buvové, což jsou mimozemští vetřelci s mnoha chapadýlky místo nožiček. Jeden malý 
Buv narazí na  ztracené děvče tipy a  postupně mezi nimi vzniká intergalaktické přátelství. Za  tímto okouzlujícím a  zábavným 
animovaným  filmem stojí tvůrci úspěšných filmů, mezi něž patří Jak vycvičit draka a croodsovi. režie: tim Johnson. USA 2015, 92 
minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč                                   

20. sobota až 21. neděle v 19.30

ŽiVoT JE ŽiVoT
hlava rodiny, morousovitý a přísný františek by po boku svých tří dcer rád viděl schopné a úspěšné muže. Jenže všechny mají 
vynikající talent nacházet si pravý opak. Navíc se začíná hroutit tradiční oáza a pevný bod manželské dvojice – dovolená. Každý 
rok se jezdí „na Mácháč", ale Jana začíná snít o moři. Pak se v jejím životě zjeví bohémský spisovatel, v tom františkově zase krásná 
kolegyně a začnou se dít věci. režie: Milan cieslar. Čr 2015, 95 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 100 Kč

21. neděle v 17

KonEČnĚ Doma (3D)
Viz výše. tato projekce je ve 3d formátu. režie: tim Johnson. USA 2015, 92 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné 120 Kč                                   

23. úterý v 19.30

DEn BLBEC
/Nicht MeiN tAG/

Bláznivá komedie od  tvůrců filmu fakjů pane učiteli. třicátník till vede průměrný život, pracuje jako pokladník v  bance a  jeho 
manželství je po všech těch letech celkem nuda. Bod zlomu na sebe ale nenechá dlouho čekat. Maskovaný lupič si na útěku z banky 
vybere tillovo auto a navíc si ho přibalí do kufru jako rukojmí. Když se till oklepe z prvotního šoku, uvědomí si, že mu to není úplně 
proti srsti. režie: Peter thorwarth. Německo 2014, 110 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 100 Kč

24. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

ŽiVoT JE ŽiVoT
Viz výše. režie: Milan cieslar. Česko 2015, 95 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 60 Kč

24. středa v 19.30

SEJmi PrEZiDEnTa
/BiG GAMe/

Poté, co teroristé sestřelí letadlo Air force One, prezident Spojených států (Samuel L. Jackson) zůstává napospas divočině. Je tu 
jediný člověk, který ho může zachránit – 13letý kluk jménem Oskari z domorodého kmene, který se chystá složit zkoušku dospělosti 
v nehostinné krajině Laponska. S teroristy v patách se musí toto nesourodé duo spojit a uniknout svým lovcům. režie:  Jalmari 
helander. finsko / Velká Británie / Německo 2014, 90 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 100 Kč

25. čtvrtek v 17 
26. pátek v 17 a 19.30

mimoni
/MiNiONS/

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a  k  sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi 
s velkým P? Odpověď přináší animovaná komedie Mimoni, která z nich konečně a především zcela zaslouženě dělá hlavní postavy 
jejich vlastního příběhu. režie: Pierre coffin, Kyle Balda. USA 2015, český dabing. Mládeži přístupný.  

Vstupné 130 Kč / děti do 15 let 110 Kč

25. čtvrtek v 19.30
Filmový klub uvádí 

SLEPÁ
/BLiNd/

Po náhlé ztrátě zraku objevuje ingrid nová zákoutí vlastní představivosti. Láska, touha i obavy se v nich zhmotňují s  intenzitou, 
která si v ničem nezadá s vnějším světem.  Kde je hranice mezi fantazií a realitou? dráždivá sonda do vnitřního světa slepé ženy 
překvapuje bohatou vizualitou i absurdním humorem. režie: eskil Vogt. Norsko 2014, 96 minut. Nevhodný pro mládež do 12 let. 

Vstupné pro studenty a členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

27. sobota v 15, 17 a 19.30 
28. neděle v 15 a 17

mimoni (3D)
Viz výše. tato projekce je ve 3d formátu. režie: Pierre coffin, Kyle Balda. USA 2015, český dabing. Mládeži přístupný.   

Vstupné 140 Kč / děti do 15 let 120 Kč

28. neděle v 19.30

DÁma VE ZLaTÉm
/WOMAN iN GOLd/

dáma ve zlatém vypráví pozoruhodný skutečný příběh ženy, která se rozhodla dosáhnout spravedlnosti a za každou cenu bojovat 
o dědictví, které její rodině právem náleželo. Šedesát let poté, co byla za druhé světové války nucena utéct z milované Vídně, se 
Maria Altmannová (helen Mirren) rozhodne získat zpět slavný portrét Adel Bloch-Bauerové od Gustava Klimta, který jí byl zabaven 
nacisty. režie: Simon curtis. USA / Velká Británie 2015, 107 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

29. pondělí v 19.30

anDÍLEK na nErVY
Čtrnáctiletá fashion bloggerka Viktorie si musí po smrti matky vybrat, zda žít v dětském domově nebo na malé vesnici s otcem, 
kterého nikdy neviděla. Venkovské prostředí na ni zpočátku působí jako zoo plné exotů, kteří jsou sice zajímavou náplní pro její 
blog, ale žít se s nimi nedá. Její otec navíc úspěšně vzdoruje všem pokusům o převýchovu. do rodinného souboje je postupně 
zatažena celá vesnice. režie: Juraj Šajmovič. Čr 2015, 105 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

30. úterý v 19.30

oSTroV LÁSKY
/OtOK LJUBAVi/

Grebo a jeho těhotná žena Liliane se rozhodnou strávit poklidnou dovolenou v oblíbeném letovisku na Jadranu. Zprvu jde všechno 
jako po másle. ideální počasí, ideální prostředí, ideální čas pro letní radovánky. Situace se poněkud zkomplikuje poté, co se setkají 
s  tajemnou krásnou ženou. Její zjevení znamená pro manželství Greba a  Liliane zkoušku. režie: Jasmina Žbanić. chorvatsko / 
Německo / Bosna a hercegovina / Švýcarsko 2014, 90 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 90 Kč

25. čtvrtek ve 20

miCHaL DaViD
Koncert české diskopopové superstar s doprovodnou kapelou. 

Vstupné: 650 Kč na místě / 550 Kč v předprodeji do 24. 6. 2015 v Městském informačním středisku a v síti ticketportal.cz 

LETnÍ Kino


