
K i n o  Pa n o r a m a
1. pátek v 17 a 19.30 

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. 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, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

2. sobota až 3. neděle v 17

HLEDÁ SE DorY (3D)
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, 103 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

                                                                                                                                      Vstupné děti do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč

2. 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. neděle až 4. 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. Will zase po dopravní 
nehodě ztratil chuť do života. Ví, čím byl kdysi, zato neví, že Lou mu vtrhne do života a že jeden druhého navzájem navždy změní. Režie: 
Thea Sharrock. USA 2016, 110 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

4. pondělí v 17

WarCraFT: PrVnÍ STŘET (3D)
Warcraft je fenoménem herního světa. 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, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 140 Kč

5. úterý v 17 a 19.30

WarCraFT: PrVnÍ STŘET 
Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. Režie: Duncan Jones. USA 2016, 123 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 120 Kč

6. středa v 17

aLEnKa V ŘÍŠi DiVŮ: Za ZrCaDLEm (3D)
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, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

6. středa 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

7. čtvrtek až 10. neděle 
24. ročník festivalu pro židovskou čtvrť 

BoSKoViCE 2016
Více informací na samostatných plakátech nebo na: www.boskovice-festival.cz  

13. středa v 19.30 

oČiSTa: VoLEBnÍ roK
Noc očisty je nejoblíbenějším obdobím v roce všech lidí, kteří mají s někým nevyřízené účty. Během dvanácti očistných hodin můžete 
kohokoliv beztrestně zabít. První na ráně bude určitě senátorka kandidující na prezidentku, která sbírá politické body příslibem, že očistu 
zruší. Veleúspěšný hororový thriller Jamese De Monaco začíná psát další krvavou kapitolu. Režie: James DeMonaco. USA 2016, 106 minut, 
české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

14. čtvrtek v 19.30
Vary ve vašem kině

LÍnÁ ZÁToKa
Film z programu 51. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.  Režisér Bruno Dumont po uvedení  na festivalu v Cannes 
vstupuje do kin se svou zdivočelou komedií a retro detektivkou v jednom.  Zábavná francouzská komedie odehrávající se v nádherně 
nasnímaných exteriérech severní Francie ukazuje, že i Francouzi si umí dělat legraci sami ze sebe. Režie: Bruno Dumont. Francie 2016, 122 
minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

15. pátek v 9.30
BabyBiograf

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

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 70 Kč

15. pátek v 17

DoBa LEDoVÁ: mamUTÍ DrCnUTÍ (3D)
V pátém dílu jedné z nejpopulárnějších animovaných filmových sérií opět potkáváme všechny staré známé hrdiny a pár úplně nových. 
Přichází ledová událost roku a s ní mamut Manny, něco jako lenochod jménem Sid, tygr Diego, vačičáci Crash a Eddie a samozřejmě 
veverčák Scrat. Režie: Mike Thurmeier, Galen Tan Chu. USA 2016, 95 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč

15. pátek v 19.30

LEGEnDa o TarZanoVi (3D)
Již mnoho let uplynulo od  doby, kdy Tarzan zaměnil život v  africké džungli za  život bohatého Lorda Greystoka. Nyní je vyslán zpět 
do Konga jako obchodní emisar parlamentu, aniž by tušil, že má sehrát roli pěšáka ve smrtelně nebezpečné hře chamtivosti a pomsty. 
Ale lidé stojící za vražedným spiknutím vůbec netuší, s kým mají tu čest. Režie: David Yates. USA 2016, 110 minut, české titulky. Nevhodný 
pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

16. sobota až 17. neděle v 17

DoBa LEDoVÁ: mamUTÍ DrCnUTÍ
Viz výše. Tato projekce je 2D formátu. Režie: Mike Thurmeier, Galen Tan Chu. USA 2016, 95 minut, český dabing. Mládeži přístupný.   

Vstupné 120 Kč

16. sobota v 19.30

LEGEnDa o TarZanoVi
Viz výše. Tato projekce je 2D formátu. Režie: David Yates. USA 2016, 110 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 110 Kč

17. neděle v 19.30 

LUCiE: PŘÍBĚH JEDnÝ KaPELY
30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenální skupina Lucie se poprvé představí i na plátnech kin v celovečerním filmu Lucie: Příběh jedný 
kapely. Strhující cesta časem, čtyři životy plné hudby v jednom z největších českých dokumentárních projektů tohoto roku. Režie: David 
Sís. ČR 2016, 89 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

20. středa v 19.30 

miKE a DaVE SHÁnĚJ HoLKU
Katastrofická komedie vypráví příběh bratrů Mikea a  Davea, kteří pokazí každou rodinnou oslavu. Když jejich sestra začne plánovat 
svatbu, milí bratři dostanou od rodičů podmínku. Musí si sehnat partnerky, které je udrží na uzdě. Ze slušných dívek se však vyklube 
nekontrolovatelné dívčí duo. Režie: Jake Szymanski. USA 2016, 98 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. 

Vstupné 110 Kč

21. čtvrtek v 19.30
Vary ve vašem kině

ToHLE JE nÁŠ SVĚT
Film z  programu 51. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Hluboko  v  lesích mimo civilizaci vychovává 
svérázný a charismatický otec (Viggo Mortensen) svých šest dětí podle vlastních představ. Dokud nepřijde zpráva, která všechno změní. 
Začíná překvapivá a zábavná cesta, při které jsou zásady této volnomyšlenkářské rodiny vystaveny zkouškám našeho světa. Režie: Matt 
Ross. USA 2016, 119 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

ČErVEnEC 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: Krotitelé duchů, Sezn@mka, Sebevražedný oddíl, Tajný život mazlíčků, Mělčiny, Stašidla, Star Trek: Do neznáma a další filmy.

22. pátek až 23. sobota v 19.30

UČiTELKa
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať 
už v podobě materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru. Najdou se však tři rodiny, které se rozhodnou učitelce vzepřít 
a stávající situaci se pokusí zvrátit. Děj strhujícího a velmi aktuálního snímku o síle lidského charakteru se odehrává na počátku 80. let. 
Režie: Jan Hřebejk. Slovensko / ČR 2016, 102 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

23. sobota v 17

ZooTroPoLiS: mĚSTo ZVÍŘaT
Když do města Zootropolis dorazí optimistická strážnice Judy Hopkavá, zjistí, že být prvním králíkem v policejním sboru velkých a drsných 
zvířat není žádná legrace. A protože chce všem dokázat, že na to má, skočí po první příležitosti řešit záhadný případ. Režie: Byron Howard, 
Rich Moore. USA 2016, 109 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč

24. neděle v 17

PaT a maT VE FiLmU 
Dvojice „šikulů“ Pat a Mat se vrací na scénu, a to rovnou v celovečerním filmu pro celou rodinu! Režie: Marek Beneš. ČR 2016, 80 minut, 
české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč

24. neděle v 19

BLaCK TonE mUSiC
Tohle bude večer plný skvělé hudby! Přijďte se podívat na  záznam vystoupení 15 mladých talentovaných českých kapel, které se 
představily v rámci hudebního pořadu Black Tone Music. 80 minut. www.blacktonemusic.com Vstupné 60 Kč                                                   

27. středa v 19.30

ZHaSni a ZEmŘEŠ
Když Rebecca v době dospívání zhasla, nebyla si nikdy úplně jistá, co je skutečné a co není. A nyní její bratříček Martin prožívá stejně 
nevysvětlitelné a děsivé události, které kdysi ohrožovaly její bezpečnost. Jakmile zhasnou, objeví se děsivá bytost, která jde po nich. Režie: 
David F. Sandberg. USA 2016, 90 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

28. čtvrtek v 19.30
Vary ve vašem kině

nEonoVÝ BÝK
Film z programu 51. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.  Pohledný kovboj Iremar, tanečnice Galega a její malá dcera 
Cacá žijí v divokém a smyslném světě brazilského rodea. Domovem provizorní rodiny je náklaďák, ve kterém převážejí býky na další štace. 
Skrz prach a pot tvrdé práce probleskují sny o budoucnosti. Režie: Grabriel Mascaro. Brazílie 2015, 101 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 18 let. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

29. pátek až 30. sobota v 19.30 
31. neděle v 17

JaSon BoUrnE
Je to už devět let, co se nad agentem Jasonem Bournem zavřela voda. Chvíli to vypadalo, že se z nich hrdina jednoho z nejlepších akčních 
thrillerů posledních let už nevynoří. Naštěstí režisér a  představitel hlavní role Matt Damon nakonec našli scénář, který jim dodal chuť 
pokračovat. Režie: Paul Greengrass. USA 2016, 117 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

30. sobota v 17

anGrY BirDS VE FiLmU
Animovaná komedie nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Když však na ostrov dorazí 
záhadná zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka „vyjímek“ ostrov zachránit. Režie: Fergal Reilly, Clay Kaytis. USA 2016, 100 minut, 
český dabing. Mládeži přístupný.  Vstupné 80 Kč

31. neděle v 19.30

JULiETa
Dvojnásobný držitel Oscara, světově uznávaný režisér Pedro Almodóvaer je proslulý svými filmy o  silných ženách v  komplikovaných 
životních situacích. Drama  Julieta  vypráví o  osudu, komplexu viny a  nepochopitelných tajemstvích, která nás vedou k  tomu, že lidi, 
které milujeme, vymažeme ze svých životů, jakoby nikdy neexistovali. Režie: Pedro Almodóvar. Španělsko 2016, 99 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

LETnÍ Kino
Od 14. 7. do 27. 8. promítáme v letním kině digitálně nenovější filmohé hity!

8. pátek až 10. neděle 
24. ročník festivalu pro židovskou čtvrť 

BoSKoViCE 2016
Více informací na www.boskovice-festival.cz 

14. čtvrtek ve 21.30

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, 105 minut, český dabing. Mládeži přístupný.
 Vstupné dobrovolné, veškerý výtěžek putuje do útvaru sociálních služeb Betany Boskovice.

15. pátek ve 21.30

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 rádi zařídily lépe. Režie: Radek Bajgar. ČR 2016, 101 minut, české znění. 
Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

16. sobota až 18. pondělí ve 21.30

HLEDÁ SE DorY
Viz výše. Režie: Andrew Stanton. USA 2016, 103 minut, český dabing. Mládeži přístupný.  Vstupné 100 Kč

19. úterý ve 21.30

WarCraFT: PrVnÍ STŘET 
Viz výše. Režie: Duncan Jones. USA 2016, 123 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

20. středa až 21. čtvrtek ve 21.30

LEGEnDa o TarZanoVi
Viz výše. Režie: David Yates. USA 2016, 110 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

23. sobota až 25. pondělí ve 21.30

DoBa LEDoVÁ: mamUTÍ DrCnUTÍ
Viz výše. Režie: Mike Thurmeier, Galen Tan Chu. USA 2016, 95 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

26. úterý ve 21.30

DEn nEZÁViSLoSTi: noVÝ ÚToK
Viz výše. Režie: Roland Emmerich. USA 2016, 128 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

27. středa až 28. čtvrtek ve 21.30

UČiTELKa
Viz výše. Režie: Jan Hřebejk. Slovensko / ČR 2016, 102 minut, české znění. Mládeži přístupný.                                          Vstupné 120 Kč

31. neděle ve 21.30

HLEDÁ SE DorY
Viz výše. Režie: Andrew Stanton. USA 2016, 103 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč


