
K i n o  Pa n o r a m a
1. sobota ve 14 a 17 

JÁ, PaDoUCH 3
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství. A budou čelit neméně rafinovanému 
zločinci jménem Baltazar Bratt. Režie: P. Coffin, K. Balda. USA 2017, 96 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč                                                     

1. sobota až 2. neděle v 19.30

SmrTiHLaV
Do českých kin vstupuje další zahraniční film, který se věnuje atentátu na Heydricha. Vedle příběhu československých parašutistů sleduje 
film hlavně Heydrichův život, vzestup a kariéru, kterou ukončil jako jeden z největších prominentů Třetí říše. Režie: Cédric Jimenez. Francie 
/ Velká Británie / USA 2017, 119 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

2. neděle ve 14 a 17

JÁ, PaDoUCH 3 (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: P. Coffin, K. Balda. USA 2017, 96 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné děti do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč 

3. pondělí v 17 a 20

PirÁTi Z KariBiKU: SaLaZaroVa PomSTa
Jack (Johnny Depp) se ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier Bardem), 
kterým se podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit o život každého piráta - a zejména Jacka. Režie: 
J. Rønning, E. Sandberg, USA 2017, 129 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

4. úterý v 17

PirÁTi Z KariBiKU: SaLaZaroVa PomSTa (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: J. Rønning, E. Sandberg, USA 2017, 129 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné 130 Kč

4. úterý ve 20
Filmový klub Boskovice – Aki Kaurismäki

LEninGraDŠTÍ KoVBoJoVÉ DoBÝVaJÍ amEriKU
Kapela Leningradští kovbojové po nezájmu diváků opouští sibiřské pláně a vydává se dobýt Ameriku. A to i s netradičním nákladem, který 
představuje zmrzlý basák Silu Seppälä, uložený v kadibudce. Režie: Aki Kaurismäki. Finsko 1989, 78 minut, české titulky. Mládeži přístupný.

Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

5. středa v 17 a 20

SPiDEr-man: HomECominG (3D)
Mladý Peter Parker se začíná více sbližovat se svou nově získanou identitou pavoučího superhrdiny. Peter, nadšený ze svých zážitků 
s Avengers, se vrací domů, kde žije se svou tetou May pod bedlivým dohledem svého nového učitele Tonyho Starka (Robert Downey Jr.). 
Režie: Jon Watts. USA 2017, 133 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč

6. čtvrtek až 9. neděle
25. ročník festivalu pro židovskou čtvrť

BoSKoViCE 2017
Více informací na samostatných plakátech nebo na: www.boskovice-festival.cz

11. úterý v 19.30

TranSFormErS: PoSLEDnÍ rYTÍŘ
Další epická bitva se blíží! Autoboti a Deceptikoni se opět utkají v souboji, který může změnit osud celého lidstva. Režie: Michael Bay. USA 
2017, 151 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

12. středa ve 20
Filmový klub Boskovice – Aki Kaurismäki  

DĚVČE ZE SirKÁrnY
Iris vede úmorně nudný život. Pracuje v továrně na zápalky a část z nanicovatého platu dává své opilecké matce. Není ani krásná, ani 
oblíbená, žije bez přátel i bez milence. Jednoho dne si ale koupí nové šaty, které jí, aniž by tušila, obrátí život naruby. Režie: Aki Kaurismäki. 
Finsko 1990, 68 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

12. středa a 13. čtvrtek v 17 - dabing 
13. čtvrtek ve 20 - titulky

SPiDEr-man: HomECominG
Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. Režie: Jon Watts. USA 2017, 133 minut, český dabing / titulky. Mládeži přístupný.                                                                                                                                     

Vstupné do 15 let 110 Kč /Vstupné 130 Kč

14. pátek v 9.30
BabyBiograf

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

ranDE na SLEPo
Romantická komedie natočená podle skutečného příběhu. Saliya jako teenager téměř oslepl, vidí jen mlhavé světlo. Jeho životním snem 
je však pracovat v luxusním hotelu a díky malému podvodu opravdu nastoupí do pětihvězdičkového hotelu, aniž by někdo tušil, že nevidí. 
Tím to ale teprve začíná. Režie: Marc Rothemud. Německo 2016, 111 minut, český dabing. Vstupné 70 Kč

14. pátek a 16. neděle v 17

mimi ŠÉF
Tim byl jedináček, dokud rodiče nepřivedli domů roztomilé batole. Tohle není obyčejné batole. Nosí totiž elegantní oblek s kravatou, 
mluví hlubokým hlasem a nemístně vtipkuje. A tak se Tim snaží novému sourozenci podívat na zoubek. Tedy pokud už nějaký má. Režie: 
Tom McGrath. USA 2017, 97 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

14. pátek v 19.30 

SELSKÝ roZUm
Dokumentární film Zuzany Piussi & Víta Janečka Selský rozum o souvislostech podnikání Andreje Babiše v zemědělství. Po projekci bude 
představena i reportážní kniha Zuzany Vlasaté & Jakuba Patočky Žlutý baron o skutečných plánech Andreje Babiše v politice. Knihu bude 
možné na místě zakoupit. 70 minut. 

15. sobota

ZÁmEK PLnÝ SEriÁLŮ
Město Boskovice se na jeden den promění na seriálový ráj. Více informací na samostatných plakátech nebo na: www.festivalserialu.cz

16. neděle v 19.30

VŠECHno, ÚPLnĚ VŠECHno
Madeline je sedmnáct a má vzácnou nemoc. Její imunita nedokáže bojovat s venkovním světem, a proto je stále zavřená doma ve svém 
sterilním pokoji. Všechno se ale změní s  příchodem nového souseda, s  nímž si začne dopisovat. Díky tomu nabere odvahu všechno 
risknout.  Režie: Stella Meghie, USA 2017, 96 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

18. úterý v 19.30

SVĚT PoDLE DaLiBorKa
Filmový portrét autentického českého muže z Prostějova, kterého štáb sledoval dva roky. Dalibor K. (37) pracuje jako lakýrník, skládá 
naštvané písně, maluje a je neonacista. Stále bydlí se svojí mámou, nesnáší svoji práci, cikány, Židy, uprchlíky, homosexuály, Merkelovou, 
pavouky a zubaře. Režie: Vít Klusák. ČR 2017, 105 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 100 Kč

19. středa až 20. čtvrtek v 19.30

oKLamanÝ
Zuří americká občanská válka, ale v izolované dívčí škole neberou konflikt na vědomí. Až objeví těžce zraněného nepřátelského důstojníka 
(Colin Farrell), kterého chtějí ošetřit a následně vydat „svým“ vojákům jako válečného zajatce. Jenže on si postupně omotá kolem prstu 
nejen mladičké studentky, ale i jejich učitelku (Kirsten Dunst) a především ředitelku školy (Nicole Kidman). Režie: Sofia Coppola. USA 2017, 
94 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč 

21. pátek až 22. sobota v 17

JÁ, PaDoUCH 3
Viz výše. Tato projekce je ve 2D. Režie: P. Coffin, K. Balda. USA 2017, 96 minut, český dabing. Mládeži přístupný.                

Vstupné do 15 let 100 Kč / Vstupné 120 Kč

21. pátek v 19.30

VÁLKa o PLanETU oPiC
Film začíná dva roky po událostech minulého dílu. Situace opičího klanu vedeného Caesarem je katastrofální. Jeho skupina ustoupila 
do lesů, protože ztráty opičího společenství jsou obrovské. Caesar nastupuje na cestu pomsty, která vyvrcholí epickou bitvou, jež určí, 
kdo se stane vůdčím druhem. Režie: Matt Reeves. USA 2017, 143 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč         

22. sobota až 23. neděle v 19.30

VÁLKa o PLanETU oPiC (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Matt Reeves. USA 2017, 143 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. 

Vstupné 150 Kč

23. neděle ve 17 

JÁ, PaDoUCH 3 (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: P. Coffin, K. Balda. USA 2017, 96 minut, český dabing. Mládeži přístupný. 

Vstupné do 15 let 120 Kč /Vstupné 140 Kč

ČErVEnEC 2017

informace pro návštěvníky kin
Kino Panorama, Kpt. Jaroše 15
680 01 Boskovice
Tel: 516452026, kino@boskovice.cz, www.kinoboskovice.cz
Předprodej vstupenek vždy hodinu 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: Atomic Blonde: Bez lítosti, Křižáček, Annabelle 2: Zrození zla, Emoji ve filmu, Po strništi bos, Zabiják 
& bodyguard, Hurvínek a kouzelné muzeum a další filmy.

25. úterý v 19.30

VaLErian a mĚSTo TiSÍCE PLanET
28. století, dosud známý vesmír. Valerian a  Laureline jsou zvláštní vládní agenti, kteří mají na  starost udržovat pořádek v  lidských 
vesmírných teritoriích. Ve své práci patří k absolutní špičce. Na rozkaz ministra obrany se oba vydávají na misi do obrovské intergalaktické 
stanice Alfa. Režie: Luc Besson. Francie 2017, 137 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

26. středa v 19.30

VaLErian a mĚSTo TiSÍCE PLanET (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Luc Besson. Francie 2017, 137 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kč

27. čtvrtek v 19.30
Filmový klub Boskovice – Aki Kaurismäki  

BoHÉmSKÝ ŽiVoT
Tří umělci se potloukají po  levných pařížských bytech, občas mají nouzi, někdy blahobyt, jindy se těší přízni hezkých dívek. Chvíle 
bezstarostnosti končí, když Rodolfa spoutá láska k  hezké Mimi. Režie: Aki Kaurismäki. Francie / Finsko 1992, 100 minut, české titulky. 
Mládeži přístupný. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

28. pátek až 30. neděle v 17

maXinoŽKa
Náctiletý outsider Adam odhaluje záhadu svého dávno ztraceného tatínka, jímž není nikdo jiný než legendární Lesní muž! Po chlapcově 
počáteční nedůvěře brzy zjistí, že i on má velké nadání, o kterém se mu dříve ani nezdálo a dobrodružství tak teprve začíná. Režie: Ben 
Stassen. Belgie / Francie 2017, 91 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

28. pátek až 29. sobota v 19.30

DUnKErK
Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických 
vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940. Režie: Christopher Nolan. USA 2017, 107 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč 

30. neděle v 19.30

SrDEČnĚ VÁS VÍTÁmE
Nová komedie od  tvůrců filmu Co jsme komu udělali? Jean-Etienne je respektovaný literát, intelektuál a  humanista. Během televizní 
diskuse, kde se řeší pomoc lidem v  nouzi, jej oponent vyzve, aby šel svým chováním příkladem. Jean-Etienne v  rozčilení do  kamery 
nadiktuje svou adresu a  vyzve jakoukoliv romskou rodinu k  společnému soužití u  nich doma. Režie: Philippe de Chauveron, Francie / 
Belgie 2017, 92 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč 

1. 8. úterý v 19.30
Filmový klub Boskovice – Aki Kaurismäki  

DrUHÁ STrana naDĚJE
Stárnoucí podomní obchodník s košilemi zakoupí restauraci na zapomenutém helsinském dvorku a nabídne práci o poznání mladšímu 
muži  v  těžké životní situaci. Lidskost, přátelství  a  smysl pro humor probleskují ponurostí  a  dodávají této hořkosladké komedii příchuť 
optimismu.  Režie: Aki Kaurismäki. Finsko 2017, 98 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

LETNÍ KINO
7. pátek až 9. neděle 

25. ročník festivalu pro židovskou čtvrť

BoSKoViCE 2017
Více informací na www.boskovice-festival.cz 

12. středa ve 21.30

ŠPUnTi na VoDĚ
Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu bez svých drahých poloviček. Tito muži mají skvělý plán, ale jako každý 
plán, má i ten jejich své trhliny. Proto se ocitnou v kánoích sice bez žen, ale zato se svými dětmi. Režie: Jiří Chlumský. ČR 2017, 85 minut, 
české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 50 Kč

13. čtvrtek ve 21.30

PirÁTi Z KariBiKU: SaLaZaroVa PomSTa
Viz výše. Režie: J. Rønning, E. Sandberg, USA 2017, 129 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

16. neděle až 17. pondělí ve 21.30

JÁ, PaDoUCH 3
Viz výše. Režie: P. Coffin, K. Balda. USA 2017, 96 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

18. úterý ve 21.30

VŠECHno, ÚPLnĚ VŠECHno
Viz výše. Režie: Stella Meghie, USA 2017, 96 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč                                                     

19. středa až 20. čtvrtek ve 21.30

SPiDEr-man: HomECominG
Viz výše. Režie: Jon Watts. USA 2017, 133 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč 

22. sobota až 23. neděle ve 21.30

aUTa 3
Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše 
miluje. A tak musí Blesk McQueen všem dokázat, že ještě nepatří do starého železa. Režie: Brian Fee. USA 2017, 100 minut, český dabing. 
Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

24. pondělí ve 21.30

SVĚT PoDLE DaLiBorKa
Viz výše. Režie: Vít Klusák. ČR 2017, 105 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 100 Kč                                                     

25. úterý ve 21.30

DUnKErK
Režie: Christopher Nolan. USA 2017, 107 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

26. středa až 27. čtvrtek ve 21.30

JÁ, PaDoUCH 3
Viz výše. Režie: P. Coffin, K. Balda. USA 2017, 96 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

30. neděle ve 21.30

VÁLKa o PLanETU oPiC
Viz výše. Režie: Stella Meghie, USA 2017, 96 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

31. pondělí ve 21.30

SrDEČnĚ VÁS VÍTÁmE
Viz výše. Režie: Philippe de Chauveron, Francie / Belgie 2017, 92 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč                                                     

1. 8. úterý ve 21

VaLErian a mĚSTo TiSÍCE PLanET
Viz výše. Režie: Luc Besson. Francie 2017, 137 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč 

2. 8. středa ve 21

aUTa 3
Režie: Brian Fee. USA 2017, 100 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

3. 8. čtvrtek ve 21

PĚKnĚ BLBĚ
O  tom, že skutečná láska dokáže překonat všechny překážky, vypráví chytrá komedie  z  produkce Judda Apatowa (40 let panic). 
Skutečný příběh amerického komika, který ve filmu hraje sám sebe, se na festivalu Sundance stal diváckým hitem a kritici o něm mluví 
jako o nejvtipnější love story letošního roku. Režie: Michael Showalter. USA 2017, 119 minut, české titulky. Mládeži přístupný.
 Vstupné 100 Kč 


