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

TEoriE TYGra
Příběh muže, který si v  šedesáti vzpomene, že míval sny i  vlastní vůli a  že chce zpátky vládu nad svým životem. Revolta starého pána 
rozkolísá zavedené pořádky i v rodinách jeho dětí, které by si to rády zařídily lépe. Režie: Radek Bajgar. ČR 2016, 101 minut, české znění. 
Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

2. čtvrtek v 19.30
Filmový klub Boskovice

KLUK VE SVĚTĚ PŘÍŠEr
Příběh o důležitosti rodiny, lásky a cti vyniká fascinujícím mistrovstvím animace japonského režiséra Mamoru Hosody. Devítiletý Kjúta je 
obyčejný kluk z moderního Tokia. Hodně věcí o životě ještě neví a neměl dosud ani tušení o tom, že vedle reálného světa existuje ještě 
skrytý fantazijní svět obývaný zvířaty. Až do chvíle, než se v něm náhodou sám ocitl. Režie: Mamoru Hosoda. Japonsko 2015, 119 minut, 
české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné pro členy FK 70 Kč / Vstupné 100 Kč

3. pátek v 17 a 19.30

ŽELVY ninJa 2 (3D)
Město New York už zase potřebuje zachránit, a  tak se ze stok vynoří čtyři zmutovaní želví kamarádi, aby znovu zastavili Trhače a  jeho 
kumpány. Jejich hrdinské kousky prokládané zaslouženou pizzou dokumentuje sexy reportérka April. Michelangelo, Donatello, Leonardo 
a Raphael jsou zpět! Režie: Dave Green. USA 2016, 112 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč

4. sobota v 17 a 19.30

ŽELVY ninJa 2
Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. Režie: Dave Green. USA 2016, 112 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

5. neděle v 17

KniHa DŽUnGLÍ 
Chlapec Mauglí je člověčí mládě vychované v  džungli vlčí smečkou. Do  džungle však přichází hrozivý tygr Šér Chán, jenž si nese jizvy 
způsobené člověkem a Mauglí podle něj v džungli není vítán. Režie: Jon Favreau. USA 2016, 100 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné 100 Kč 

5. neděle v 19.30

JaK BÁSnÍCi ČEKaJÍ na ZÁZraK
Pavel Kříž a David Matásek jsou zpět v pokračování osudů sice stárnoucích, ale stále nerozlučných kamarádů Štěpána a Kendyho. Režie: 
Dušak Klein. ČR 2016, 120 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

7. úterý v 17 a 20

CaPTain amEriCa: oBČanSKÁ VÁLKa 
Nová skutečnost Avengers rozdělí na  dva tábory. Jeden vede Steve Rogers, jenž hájí svobodu Avengers, aby mohli bránit lidstvo bez 
vládních zásahů. Druhý vede Tony Stark, který překvapivě zastává myšlenku vládního dohledu a zodpovědnosti. Připravte se vybrat si svou 
stranu a přidat se k non-stop akci na dvou frontách. Režie: Anthony & Joe Russo. USA 2016, 148 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež 
do 12 let. Vstupné 110 Kč

8. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

JaK SE ZBaViT nEVĚSTY
Viz níže. Režie: Tomáš Svoboda. ČR 2016, 89 minut, české znění. Vstupné 60 Kč

8. středa v 19.30

JaK SE ZBaViT nEVĚSTY
Lenka Vlasáková hraje moderní dynamickou ženu Evu, která vlastní cukrárnu, stará se o syna a musí krotit svou rázovitou maminku v podání 
Jany Švandové. S bývalým manželem s tváří Davida Matáska má skvělý vztah až do doby, kdy zjistí, že si chce vzít krásnou, sympatickou 
a chytrou klavíristku Lindu! To je něco pro svéráznou Evinu maminku. Nikdy se nevzdává, vždy si ví rady a zničit cizí svatbu je ta správná 
výzva. Režie: Tomáš Svoboda. ČR 2016, 89 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

9. čtvrtek v 19.30 – titulky 
10. pátek v 17 a 19.30 - dabing

WarCraFT: PrVnÍ STŘET
Warcraft je fenoménem herního světa. Důkazem jeho nesmírné popularity může být více než sto miliónů hráčů, kteří si některou z verzí 
této hry zahráli. Převedení Warcraftu na  filmové plátno bránily pouze technologické limity kinematografie. Tato omezení právě padla 
a velkolepé fantasy dobrodružství o bolestivém setkání dvou různých světů konečně přichází na filmové plátno. Režie: Duncan Jones. USA 
2016, 123 minut, české titulky / dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

10. pátek v 9.30
BabyBiograf

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

PŘÍBĚH LESa
Viz níže. Režie: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud. Francie 2015, 97 minut, český dabing. Vstupné 70 Kč

11. sobota v 17 a 19.30 
12. neděle v 17

WarCraFT: PrVnÍ STŘET (3D)
Viz výše. Režie: Duncan Jones. USA 2016, 123 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 150 Kč

12. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

PoHÁDKoVÁ ŠKoLa
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: Krakonoš a škola, O chlapečkovi, který se stal kredencí, Pan Tau jde do školy, O Matyldě 
s náhradní hlavou a O parádivé Sally. ČR, 77 minut. Vstupné 50 Kč

12. neděle v 19.30

VZKaZ V LÁHVi
Po osmi letech strávených v Severním moři doputuje tajemný vzkaz v láhvi až do rukou detektivů speciálního kriminálního Oddělení Q. Carl 
Mørck a jeho asistent Assad jsou vtaženi do temného případu vraždícího psychopata, sektářské víry a unesených dvojic sourozenců. Třetí 
díl krimisérie podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena navazuje na to nejlepší z tradice severských detektivek. Režie:  Hans Petter Moland. 
Dánsko 2016, 112 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 90 Kč

13. pondělí v 18

PŘÍBĚH LESa 
Po  úchvatných dokumentech Ptačí svět  a  Oceány přichází Jacques Perrin  a  Jacques Cluzaud  s  příběhem lesa. Ne tropického 
pralesa s exotickou zvěří, ale toho nám dobře známého lesa, který máme za humny a který pulsuje překvapivě bohatým životem.  Režie: 
Jacques Perrin, Jacques Cluzaud. Francie 2015, 97 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč

14. úterý v 19.30 

aLEnKa V ŘÍŠi DiVŮ: Za ZrCaDLEm
Alenka se ujala řemesla po svém otci a strávila několik posledních let na divokých vlnách světových oceánů jako mořeplavkyně. Po svém 
návratu do Londýna objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů, kde se znovu shledá se svými starými 
známými. Režie: James Bobin. USA 2016, 113 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

15. středa v 19.30 

aLEnKa V ŘÍŠi DiVŮ: Za ZrCaDLEm (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: James Bobin. USA 2016, 113 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

16. čtvrtek v 19.30
Filmový klub Boskovice

BoJ
Ten opravdový boj čeká vojáka leckdy až po návratu domů z válečného pole. Mistr tichého napětí Tobias Lindholm představuje po filmech 
Hon nebo Únos další skvěle vystavěné osobní drama, které si hned po  premiérovém uvedení na  festivalu  v  Benátkách vysloužilo 
mimořádné ovace. Režie: Tobias Lindholm. Dánsko 2015, 115 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.

                                                                                                                               Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

17. pátek až 18. sobota v 17

anGrY BirDS
Animovaná komedie nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, 
neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhadná zelená 
prasata, musí tahle nesourodá skupinka ostrov zachránit. Režie: Fergal Reilly, Clay Kaytis. USA 2016, 100 minut, český dabing. Mládeži 
přístupný.                                                                                                                                               Vstupné 110 Kč

ČErVEn 2016

informace pro návštěvníky kin

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: Legenda a Tarzanovi, Doba ledová: Mamutí drcnutí, Jason Bourne, Očista: Volební rok a další filmy.

17. pátek v 19.30
Impro zápas

LÍSKY VS. oLiVY
Improvizační zápas dle pravidel improvizační ligy aneb divadlo na  hokeji, hokej na  divadle. Stále populárnější improvizační zápasy 
jsou především skvělou zábavou, kde může divák ovlivnit dění na  jevišti svým námětem a  názorem. Dva týmy se navzájem utkávají 
v improvizacích na divácká témata. Cílem není navzájem se vyřadit, ale společně vytvářet kvalitní improvizaci. Vstupné dobrovolné

18. sobota  až 19. neděle v 19.30 
19. neděle v 17

DĚDa
K rázovitému valašskému Dědovi přijíždějí na prázdniny vnoučata z Prahy. Zaneprázdnění rodiče vysílají děti v dobrém úmyslu změnit jejich 
virtuální svět internetu, mobilů a tabletů. Na valašské vesnici totiž vše funguje trošku jinak. Ne, že by tu nebyl signál, ale ti Valaši zkrátka žijí 
tak trochu jinak, po svém. Režie: Mejla Basel. ČR 2016, 110 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč            

20. pondělí v 19

FiLmoVÝ KVÍZ – FinÁLE
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 10 Kč                                                   

21. úterý v 19.30

SPrÁVnÍ CHLaPi
Soukromý detektiv Holland March (Ryan Gosling) a nájemný ranař Jackson Healy (Russell Crowe) spojují své síly a podílejí se na vyšetřování 
pohřešované dívky a zdánlivě nesouvisejícího úmrtí jedné pornohvězdy. Režie: Shane Black. USA 2016, 116 minut, české titulky. Nevhodný 
pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

22. středa v 19.30

X-mEn: aPoKaLYPSa 
Na počátku lidské civilizace byl uctíván jako bůh. Apocalypse, první a nejsilnější z mutantů marvelovského světa X-Menů, v éře prastarých 
civilizací získal sílu ostatních mutantů a stal se tak nesmrtelným a neporazitelným. Probudil se po tisíci letech a je rozčarovaný ze světa, který 
nachází. Rekrutuje tým mutantů včetně zklamaného Magneta s cílem očistit lidstvo a nastolit nový světový řád, kterému chce vládnout. 
Režie: Bryan Singer. USA 2016, 130 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let.      Vstupné 110 Kč

23. čtvrtek až 24. pátek v 17

HLEDÁ SE DorY
Dory si spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své rodiče. 
Společně s  kamarády se vydá na  strhující dobrodružství napříč oceánem, až do  prestižního Mořského akvária v  Kalifornii, kde se léčí 
nemocní mořští živočichové. Režie: Andrew Stanton. USA 2016, 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný.
 Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

23. čtvrtek v 19.30
Filmový klub Boskovice

iKariE XB 1
Je 2. polovina 22. století a kosmická loď Ikarie XB 1 putuje k Alfě Centauri za průzkumem mimozemských forem života. Její posádka je daleko 
od  sluneční soustavy vystavena neznámým, nepředstavitelným hrozbám. Ale veze si  s  sebou i  řadu svých všedních lidských starostí 
a radostí. Úžasná hudba, zvukový design a přesvědčivé kulisy i kostýmy vytvářejí stylisticky vytříbený fikční svět daleké budoucnosti. Režie: 
Jindřich Polák. Československo 1963, 84 minut, české znění. Mládeži přístupný.  Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

24. pátek až 25. sobota v 19.30

V ZaJETÍ DÉmonŮ 2
Tentokrát manželský pár odcestuje do  severního Londýna vyšetřovat jeden z  nejhrůzostrašnějších případů paranormálních aktivit, aby 
pomohl svobodné matce, která žije sama se svými čtyřmi dětmi v domě zamořeném zákeřnými duchy. Režie: James Wan. USA 2016, 134 
minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

25. sobota až 26. neděle v 17

HLEDÁ SE DorY (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Andrew Stanton. USA 2016, 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný. 

                                                                                                                                    Vstupné děti do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč

26. neděle v 19.30

KoLoniE
Drama Kolonie je inspirovaný skutečnými událostmi odehrávajícími se v  chilské kolonii Dignidad za  Pinochetova režimu. Lena (Emma 
Watson) žije s  Danielem (Daniel Brühl) v  Chile. Roku 1973 zde dojde k  násilnému převratu a  Lena a  Daniel jsou rozděleni. Lenu pátrání 
po partnerovi zavede až k náboženské kolonii. Tu založil a vede bývalý nacistický lékař Paul, který se nebrání mučení odpůrců. Režie: Florian 
Gallenberger. Německo / Lucembursko / Francie 2015, 110 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 100 Kč                                                     

27. pondělí v 19.30

Do Kina naSLEPo
Věříte dramaturgům kina Boskovice a máte rádi překvapení? Pak přesně pro vás je určeno promítání naslepo. Jedná se o projekci filmu, kdy 
do poslední chvíle nevíte, co se na plátně objeví. Vstupné je dobrovolné, zaplatíte až po filmu a to přesně tolik peněz, na kolik si čerstvě užitý 
zážitek ceníte. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné dobrovolné

28. úterý až 29. středa v 19.30

mUSÍmE SE SEJÍT
V hospodě u piva se setkají čtyři dobří přátelé z mládí. Během tohoto setkání se jim neustále vracejí vzpomínky na legendární kemp Bambus, 
do kterého za mlada pravidelně jezdívali a ve kterém prožili ta nejlepší léta. Z čiré nostalgie se rozhodnou, že kemp navštíví znovu. Hlavních 
rolí ve filmu se ujali stand-up komici z pořadu Na Stojáka. Režie: David Král. ČR 2016, 80 minut, české znění. Mládeži přístupný.
 Vstupné 110 Kč

30. čtvrtek v 15 a 17

HLEDÁ SE DorY
Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. Režie: Andrew Stanton. USA 2016, 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný.
 Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

30. čtvrtek v 19.30 – titulky 
1. 7. pátek v 17 a 19.30 - dabing

DEn nEZÁViSLoSTi: noVÝ ÚToK
Věděli jsme, že se jednou vrátí. Využili jsme proto k  obraně všech možností a  zdrojů Země. Studovali jsme ukořistěné mimozemské 
technologie, plány a způsob myšlení vetřelců. Poučili jsme se z předchozího boje o přežití i z cesty k našemu vítězství. Ale bude to stačit? 
Jsme připraveni na to, co se nyní z hloubi vesmíru blíží k naší Zemi? Režie: Roland Emmerich. USA 2016, 128 minut, české titulky / dabing. 
Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

2. 7. sobota až 3. 7. neděle v 17

HLEDÁ SE DorY (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Andrew Stanton. USA 2016, 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný.
 Vstupné děti do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč

2. 7. sobota v 19.30

DEn nEZÁViSLoSTi: noVÝ ÚToK (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Roland Emmerich. USA 2016, 128 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let.
 Vstupné 150 Kč

3. 7. neděle až 4. 7. pondělí v 19.30

nEŽ JSEm TĚ PoZnaLa
Filmová adaptace bestselleru Jojo Moyesové. Louise pracuje v bistru, a ví, že možná nemiluje svého přítele Patricka. Zato neví, že přijde 
o místo, a kdyby tušila, co ji čeká, asi by tomu stejně nevěřila. Will zase po dopravní nehodě ztratil chuť do života. Ví, čím byl kdysi a všechno 
se mu nyní zdá nepodstatné. Zato neví, že Lou mu vtrhne do života jako náhlá bouře. A ani jeden z nich neví, že jeden druhého navzájem 
navždy změní. Režie: Thea Sharrock. USA 2016, 110 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč


