
K i n o  Pa n o r a m a
1. sobota v 19.30

miSSion: imPoSSiBLE – nÁroD GrÁZLŮ   /Mission: iMpossible – Rogue nation/
po rozpuštění jednotky iMF se ozve mýtická organizace syndikát. ethan Hunt (tom Cruise) sice nemá oficiální pověření, ale udělá vše, aby ji 
zastavil. Režie: Christopher McQuarrie. usa 2015,132 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

1. sobota až 2. neděle v 17

V HLaVĚ (3D)  /inside out/
stejně jako nás všechny, i jedenáctiletou Riley ovlivňují emoce – Radost, strach, Vztek, nechuť a smutek. emoce žijí na Hlavním velitelství, což je 
centrum uvnitř Rileyiny mysli, odkud jí pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní. Režie: pete docter. usa 2015, 102 minut, český dabing. 
Mládeži přístupný. Vstupné 165 Kč / děti do 15 let 140 Kč

2. neděle v 19.30

iraCionÁLnÍ mUŽ  /iRRational Man/
profesor filozofie abe lucas (Joaquin phoenix) si prochází existenciální krizí a  nedaří se mu nalézt smysl života. "nedokážu si vzpomenout, 
proč žiju" říká. obrat nastává, když se zamiluje do své krásné studentky (emma stone). Režie: Woody allen. usa 2015, 96 minut, české titulky. 
nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč                                   

4. úterý až 5. středa v 19.30

PaPÍroVÁ mĚSTa  /papeR toWns/
adaptace románu Johna greena (Hvězdy nám nepřály). Quentin je normální kluk, co má rád sousedku Margo. ta jednoho dne nečekaně zaklepe 
na  okno jeho pokoje a  vtáhne jej do  podivuhodného dobrodružství. Režie: Jake schreier. usa 2015, 109 minut, české titulky. nevhodný pro 
mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

6. čtvrtek v 19.30

TErminaTor GEniSYS
John Connor posílá dobrovolníka zpět v čase, aby zachránil svou matku před terminátorem. doteď se děj shoduje s prvním dílem. návratem 
do roku 1984 se vše mění. Režie: alan taylor. usa 2015, 126 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

7. pátek až 8.sobota v 17

maLÝ DrÁČEK  /deR kleine dRaCHe kokosnuss/
dráček kokosáček a jeho kamarád oskar se narodili na dračím ostrově. společně s vynalézavou dikobrazicí Matildou musí zachránit ostrov před 
nebezpečnou sopkou, která se po letech najednou probudila. Režie: Hubert Weiland, nina Wels. německo 2014, 80 minut, český dabing. Mládeži 
přístupný. Vstupné 100 Kč 

7. pátek v 19.30

anT-man 
novinka od společnosti Marvel (iron Man, avengers). Zloděj scott lang, vybavený schopností zmenšit svou velikost, musí spáchat velkolepou 
loupež. Režie: peyton Reed. usa 2015, 117 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč / děti do 15 let 100 Kč

8. sobota v 19.30

anT-man (3D)
Viz výše. toto představení je ve 3d formátu. Režie: peyton Reed. usa 2015, 117 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné 155 Kč / děti do 15 let 135 Kč

9. neděle od 16

Doprovodný program 22. ročníku festiválku

FESTiVÁLEK BEZ BoJŮ a VÁLEK
16 hodin CESToVaTELSKÉ BESEDY

aleš pekárek – aLJaŠKa, lukáš "lumir" Hubert - SaKarTVELo (film z výpravy do gruzie) 

19 hodin VEČEr STUDEnTSKÝCH FiLmŮ
inFormaCE Myslíme si, že informace jsou užitečné hračky. ale nezahráváme si s nimi až příliš? (režie: tomáš kotlant). naPiŠTo! píšeme o tom, 
o  čem chcete číst. Co všechno je ochotný udělat mladý, ambiciózní novinář pro svoji kariéru? Jednu z  rolí si zahrál známý herec Jiří lábus  
(režie: tadeáš daněk). PoKEC… pro jedno kvítí, slunce nesvítí. (režie: Jan kolář). BLanSKo a oKoLÍ VE FoLKLÓrnÍCH PÍSnÍCH Filmový snímek 
zachycuje projekt hudebnice a performerky lucie Vítkové. Jeho hlavním tématem je vztah mezi folklórní písní a místem, ke kterému se váže 
její obsah. (režie: petra bučková). BaBiČKa krátký 13 minutový subjektivně laděný rozhovor s autorčinou babičkou (režie: diana elfmarková).

Vstupné dobrovolné

11. úterý až 12. středa v 19.30

VYKoLEJEnÁ  /tRainWReCk/
nová komedie z dílny Judda apatowa, vypráví o žurnalistce amy, která si po vzoru svého otce užívá divokého nevázaného života a poslední, o co 
stojí, je nějaký romantický dlouhodobý vztah. Jenže co čert nechtěl, amy při reportáži potká velice milého, pohledného a schopného mladého 
muže. Režie: Judd apatow. usa 2015, 125 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč 

13. čtvrtek v 19.30

SLoW WEST
Šestnáctiletý Jay přicestoval ze skotska do  amerického Colorada 19. století, aby pátral po  ženě, kterou miluje. evropskému zelenáčovi dělá 
společnost nájemný zabiják silas, který souhlasil, že ho za  úplatu na  cestě ochrání. slow West je western ostrý jako sůl v  ráně.   Režie: John 
Maclean. Velká británie / nový Zéland 2015, 84 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 90 Kč

14. pátek až 16. neděle v 17

BarBiE roCK’n roYaLS
nejoblíbenější kamarádka mnoha generací holčiček se konečně dočkala premiéry na filmovém plátně. Muzikálová pohádka o panenkách barbie. 
Režie: karen lloyd. usa 2015, 84 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč / děti do 15 let 100 Kč

14. pátek v 19.30 dabing 
15. sobota v 19.30 titulky

FanTaSTiCKÁ ČTYŘKa  /tHe FantastiC FouR/
Jedni z nejdéle sloužících komiksových hrdinů ze stáje vydavatelství Marvel se vracejí, aby znovu získali své superschopnosti, které je proslavily 
po celém světě. Režie:  Josh trank. usa 2015, 94 minut, český dabing / české titulky. nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

16. neděle v 19.30

mÉĎa 2  /ted 2/
některým plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit, mluvit, hulit a milovat se s prsatými blondýnami. někteří si dokonce chtějí pořídit vlastní 
dítě, jenže jaksi technicky... Režie: seth MacFarlane. usa 2015, 125 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 100 Kč

18. úterý v 19.30

amY
strhující film o vzestupech a pádech zpěvačky amy Winehouse, která na začátku tisíciletí přepsala dějiny popové hudby. Její krátkou a bouřlivou 
kariéru zpracoval do celovečerního dokumentu asif kapadia, autor oceňovaného snímku senna o legendárním pilotovi F1.  Režie: asif kapadia . 
Velká británie 2015, 128 minut, české tituky. nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 90 Kč

19. středa až 20. čtvrtek v 19.30

DomÁCÍ PÉČE
Zdravotní sestra Vlasta (alena Mihulová) objevuje svět alternativního léčení a díky němu i  sebe samu. to vše k nelibosti manžela ladi (bolek 
polívka), který na tyhle "hňupoviny" nevěří. Režie: slávek Horák. ČR / sR 2015, 92 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč  

21. pátek v 17 a 19.30

PiXELY (3D)
když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně vyloží videozáznamy klasických videoher jako vyhlášení války, zaútočí na  Zemi s  armádou 
jednotek, která je inspirovaná objekty ze zmíněných videoher. prezident usa je nucen vyzvat na pomoc nepřekonatelného hráče videoher sama 
brennera (adam sandler), aby se ujal vedení týmu ostřílených pařanů s cílem vetřelce porazit a zachránit tak naši planetu.  Režie: Chris Columbus. 
usa 2015, 106 minut, český dabing. Mládeži přístupný.  Vstupné 165 Kč

22. sobota v 19.30

PiXELY 
Viz výše. tato projekce je ve 2d formátu.  Režie: Chris Columbus. usa 2015, 106 minut, český dabing. Mládeži přístupný.  Vstupné 130 Kč

22. sobota v 17

mimoni (3D)  /Minions/
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slouží gruovi, padouchovi s velkým p? Režie: 
pierre Coffin, kyle balda. usa 2015, 91 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

23. neděle v 17

mimoni
Viz výše. tato projekce je ve 2d formátu. Režie: pierre Coffin, kyle balda. usa 2015, 91 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

23. neděle v 19.30

miSSion: imPoSSiBLE – nÁroD GrÁZLŮ
Viz výše.  Režie: Christopher McQuarrie. usa 2015,132 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

SrPEn 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: Vetřelci, kurýr: Restart, gangster ka, sinister 2, Hotel transylvánie 2 a další filmy.
letní kino: kapacita 1500 míst, občerstvení zajištěno.

25. úterý v 19.30

maLLorY
po unikátních časosběrných dokumentech Marcela, René a katka přichází dokumentaristka Helena třeštíková s novým filmem, v němž sleduje  
13 let hlavní hrdinku Mallory, která se po  těžkých životních peripetiích odhodlaně snaží vrátit do  běžného života.   Režie: Helena třeštíková.  
ČR 2015, 101 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč                                   

26. středa až 27. čtvrtek v 19.30

KrYCÍ JmÉno U.n.C.L.E.  /tHe Man FRoM u.n.C.l.e./
Hlavními postavami filmu zasazeného do první poloviny šedesátých let minulého století, do doby vrcholící studené války, jsou agent Cia solo 
a  agent kgb kuryakin. oba agenti jsou nuceni odložit dlouholeté nepřátelství a  spolupracovat na  společném úkolu překazit plány tajemné 
mezinárodní zločinecké organizace. Režie: guy Ritchie. usa 2015, 116 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 12 let.  Vstupné 110 Kč                                   

28. pátek až 29. sobota v 17

V HLaVĚ
Viz výše. tato projekce je ve 2d formátu. Režie: pete docter. usa 2015, 102 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč                                   

28. pátek až 29. sobota v 19.30

rYTmUS SÍDLiSKoVÝ SEn
pohled do soukromí nejznámějšího slovenského rapera, který vyrůstal na sídlišti a dnes je z něj fenomén: Rytmus. Režie: Miro drobný. slovensko 
/Česko 2015, 101 minut, české znění. nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč                                   

30. neděle v 17

V HLaVĚ (3D)  /inside out/
Viz výše. tato projekce je ve 3d formátu. Režie: pete docter. usa 2015, 102 minut, český dabing. Mládeži přístupný.  Vstupné 130 Kč                                   

30. neděle až 1.9. pondělí v 19.30

HiTman: aGEnT 47
agent 47 je elitním a  dokonalým zabijákem, který byl pomocí genetických experimentů vyšlechtěn jako dokonalý vražedný stroj. Jeho 
nadcházejícím cílem je korporace, která má v úmyslu zmocnit se vytvořeného genu a pomocí něj vytvořit armádu zabijáků, jejichž schopnosti 
předčí dokonce i vlastnosti agenta 47. uspěje? Režie: aleksander bach. usa 2015, 96 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 15 let.

Vstupné 110 Kč                                   

1. sobota až 2. neděle ve 21

miSSion: imPoSSiBLE – nÁroD GrÁZLŮ
Viz výše. Režie: Christopher McQuarrie. usa 2015, 132 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

3. pondělí ve 21

PaDESÁT oDSTÍnŮ ŠEDi  /FiFty sHades oF gRey/
studentka literatury anastasia je „šedá myška“ s  nízkým sebevědomým, která dělá interview s  tajemným podnikatelem Christianem greyem. 
Jejich vztah se na opakovaných schůzkách prohloubí a Christian jí odhalí své zvláštní erotické choutky. Režie: sam taylor-Johnson. usa 2015,  
124 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 100 Kč

4. úterý ve 21

aVEnGErS: aGE oF ULTron
pokus miliardáře tonyho starka oživit program na  udržení celosvětového míru skončí nezdarem a  největší hrdinové světa, včetně iron Mana, 
kapitána ameriky, thora, neuvěřitelného Hulka, black Widow a  Hawkeye musí čelit děsivému nebezpečí. Režie: Joss Whedon. usa 2015,  
150 minut, český dabing. Mládeži přístupný.  Vstupné 110 Kč

5. středa až 6. čtvrtek ve 21

mimoni
Viz výše. Režie: pierre Coffin, kyle balda. usa 2015, 91 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč                                                              

7. pátek ve 21

amY
Viz výše.  Režie: asif kapadia . Velká británie 2015, 128 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 90 Kč  

8. sobota ve 21

inSiDioUS 3: PoČÁTEK  /insidious: CHapteR 3/
pokračování úspěšné hororové série, odehrávající se před událostmi týkajících se rodiny lambertů, zobrazuje mladou dívku, kterou napadají 
nebezpečné nadpřirozené bytosti. Režie: leigh Whannell. usa 2015, 97 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 90 Kč

9. neděle ve 21

Velká prázdninová roadshow

SToLETÍ miroSLaVa ZiKmUnDa
nejnavštěvovanější dokument v  českých kinech roku 2014 vyráží na  letní jízdu po  hradech a  zámcích, náměstích a  letních kinech.  na  místě 
soutěže o ceny national geographic, piranhaFilm a Jota. Cestovatelské knihkupectví za speciální ceny, besedy a další... Režie: petr Horký. ČR 2014, 
97 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč                                                             

10. pondělí ve 21

ŠÍLEnÝ maX  /Mad MaX: FuRy Road/
Šílený Max naráží na  skupinu prchající pustinou ve  vyzbrojeném obrněném vozidle, kterou pronásleduje rozzuřený vojenský vůdce.  
Režie: george Miller. austrálie 2015, 120 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 90 Kč                               

11. úterý ve 21

JUrSKÝ SVĚT
Jurský svět je nejvýdělečnější zábavní park na světě, dokud se nevymkne kontrole... Režie: Colin trevorrow. usa 2015, 125 minut, český dabing. 
Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč 

12. středa až 13. čtvrtek ve 21

DomÁCÍ PÉČE
Viz výše. Režie: slávek Horák. ČR / sR 2015, 92 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

14. pátek až 15. sobota ve 21

V HLaVĚ 
Viz výše. Režie: pete docter. usa 2015, 102 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč 

16. neděle ve 21

DiVoKÉ HiSTorKY  /Relatos salVaJes/
Šest divokých historek spojuje téma drobných  i  větších nespravedlností  a  křivd, kterým se člověk nemůže bránit, nechce-li překročit hranice 
zákona či dobrých mravů. Černá komedie, jež si podmanila diváky po celém světě. Režie: damián szifron. argentina / Španělsko 2014, 122 minut, 
české titulky. nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 80 Kč

17. pondělí ve 21

TErminaTor GEniSYS
Viz výše. Režie: alan taylor. usa 2015, 126 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

18. úterý ve 21

BarBiE roCK’n roYaLS
Viz výše. Režie: karen lloyd. usa 2015, 84 minut, český dabing. Mládeži přístupný.                                                            Vstupné 110 Kč

19. středa až 20. čtvrtek ve 21

FanTaSTiCKÁ ČTYŘKa
Viz výše. Režie: Josh trank. usa 2015, 94 minut, český dabing. nevhodný pro mládež do 12 let.                                        Vstupné 120 Kč

22. sobota ve 21

miSSion: imPoSSiBLE – nÁroD GrÁZLŮ
Viz výše. Režie: Christopher McQuarrie. usa 2015, 132 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 12 let.                     Vstupné 120 Kč

23. neděle ve 21

VYnÁLEZ ZKÁZY
první verneovská adaptace karla Zemana unikátním způsobem kombinuje hraný a kreslený film a svou nevyčerpatelnou fantazii rozvíjí ve stylu 
černobílých rytin Verneových ilustrátorů. digitálně restaurovaný film do  nejvyšší kvality. Režie: karel Zeman. Československo 1958. 81 minut. 
České znění. Mládeži přístupný.  Vstupné 80 Kč
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