
2. pondělí v 19
Cestovatelská projekce

Z MADAGASKARU DO MORAVSKÉ DOMÁCNOSTI
Film letovického cestovatele a fotografa Miloše Brunnera o životě Malgašky Odile v jejím novém domově na Českomoravské vysočině. 
Po projekci následuje beseda s Milošem Brunnerem a Odile. Vstupné studenti a senioři 50 Kč / Vstupné 70 Kč

3. úterý v 19.30
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH

Kingsmani jsou zpět a  čelí nové výzvě. Jejich centrála je zničena a  celý svět se stává rukojmím. Spojí se se spřátelenou americkou 
špionážní organizací Statesman a společnými silami musí porazit nebezpečného nepřítele a zachránit tak svět. Režie: Matthew Vaughn. 
USA / Velká Británie 2017, 141 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 130 Kč

4. středa v 17 a 20
TO

Nervydrásající horor natočen podle předlohy stejnojmenného románu Stephena Kinga. Režie: Andrés Muschietti. USA 2017, 135 minut, 
české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

5. čtvrtek v 17 a 19.30 
6. pátek v 17

PO STRNIŠTI BOS
Edu Součka, jeho maminku a  tatínka už známe z  filmu Obecná škola. Nyní jsme však v  Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy 
donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. Režie: Jan Svěrák. ČR 2017, 111 minut, české znění. Mládeži přístupný.

Vstupné 100 Kč

6. pátek v 19.30 – 2D/titulky 
7. sobota v 19.30 - 3D/titulky

BLADE RUNNER 2049
Třicet let po událostech prvního filmu musí nový Blade Runner (Ryan Gosling) vypátrat bývalého Blade Runnera Ricka Deckarda (Harrison 
Ford) a to kvůli tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. Režie: Denis Villeneuve. 
USA / Kanada 2017, 163 minut. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 2D 120 Kč / Vstupné 3D 140 Kč

7. sobota v 17 – 3D/dabing 
8. neděle v 17 – 2D/dabing

EMOJI VE FILMU 
Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná 
metropole, ve které žijí vaši oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Režie: Tony Leondis. USA 2017, 91 minut, český 
dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 2D 100 Kč / Vstupné 3D 130 Kč

8. neděle v 19.30
DOBRÝ ČASY

Bratr Constantina Nikase se po  zpackané bankovní loupeži ocitá ve  vězení. Constantine (Robert Pattison) se kvůli jeho vysvobození 
vydává na zoufalou cestu městským podsvětím, aby získal dostatek peněz na bratrovu kauci. Režie: B. Safdie, J. Safdie. USA 2017, 100 
minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 100 Kč

9. pondělí v 19.30
AMITYVILLE: PROBUZENÍ

Bella, její dvojče James a malá sestra Juliet se se svou matkou přestěhují do nového domu. Jejich matka jim však o novém bydlišti neřekla 
úplně všechno. Boj o přežití v domě plném zla právě začíná. Režie: Franck Khalfoun. USA 2017, 85 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč 

10. úterý v 17                                                   
NEJSLEDOVANĚJŠÍ

Celovečerní film, který ukáže skutečný život youtuberů. Uvidíte: Shopaholic Nicol, Kovy, Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style 
a Gabrielle Hecl. Režie: Jiří Sádek. Česko 2017, 91 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

10. úterý v 19.30
DUNKERK

Válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z  událostí evakuace obklíčených francouzských, britských a  belgických vojáků 
z pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře roku 1940. Režie: Christopher Nolan. USA 2017, 107 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 12 let. Vstupné 100 Kč 

11. středa v 17 a 19.30 
12. čtvrtek v 17

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává v letech 1947-1953. Hlavní postavou je majitel noblesního kadeřnického salonu 
Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho rodina. Ottova firma je po únorovém puči vyvlastněna státem a jemu se podruhé v životě rozpadá svět. 
Režie: Jan Hřebejk. ČR 2017, 116 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč   

12. čtvrtek v 19.30
Filmový klub uvádí: Be2Can

ČTVEREC
Cristian je kurátor prestižního muzea moderního umění, které hledá ideální strategii, jak propagovat novou výstavu a  její ústřední 
myšlenku - čtverec 4 x 4 metry. Uvnitř něj platí pravidlo naprosté rovnosti a tolerance. Snímek získal v Cannes 2017 Zlatou Palmu. Režie: 
Ruben Östlund, Švédsko /Německo 2017, 142 minut. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 90 Kč / Vstupné 110 Kč

13. pátek v 9.30
BabyBiograf

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

Je konec léta, blíží se vinobraní a Jean se musí spolu se svými sourozenci domluvit, co bude s rodinným vinohradem, který zdědili. Režie: 
Cédric Klapisch. Francie 2017, 113 minut, české titulky. Vstupné 70 Kč

13. pátek až 14. sobota v 17
LEGO® NINJAGO® FILM

Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý Lloyd společně se svými přáteli zapojí do bitvy o Ninjago City. Pod vedením vtipem 
sršícího učitele kung fu musí porazit zlého válečníka Garmadona, který je shodou okolností jeho otcem. Režie: Charlie Bean. USA 2017, 
101 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč 

13. pátek až 14. sobota v 19.30
SNĚHULÁK

Harry Hole (Michael Fassbender) je výjimečný detektiv, ale i nezodpovědný alkoholik s tolika prohřešky, že je už dál nechtějí přehlížet 
nejen jeho nadřízení, ale ani jeho přítelkyně. Jediné, co stojí mezi ním a pitím, je případ, který by ho přivedl na jiné myšlenky. Krimi podle 
Jo Nesba. Režie: Tomas Alfredson. USA 2017, 125 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

15. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

ROSA A DARA A JEJICH VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ
Můžete se těšit na  velké prázdninové dobrodružství dvou holčiček – Rosy a  Dary, které doplní mini příběhy, ze kterých se dozvíte 
odpovědi na spoustu zajímavých a zábavných otázek. ČR 2015, 62 minut. Vstupné 50 Kč                                                               

15. neděle v 17
EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ

Nejnovější snímek z produkce BBC Earth Films, tvůrců Zázračné planety, představuje divákům nezapomenutelné zvířecí hrdiny: mládě 
zebry, snažící se překonat rozvodněnou řeku; pandu, která usměrňuje svého hravého potomka; rodinu vorvaňů, s oblibou pospávající 
ve svislé poloze a mnoho dalších. Velká Británie 2017, 95 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč

15. neděle v 19.30
Filmový klub uvádí: Be2Can

O TĚLE A DUŠI
Nekonvenční love story dvou odlišných lidí: stárnoucího ředitele jatek, jemuž handicap brání v navázání bližšího vztahu a mladé uzavřené 
kvalitářky masa s dokonalou pamětí, ale nepřekonatelnou fobií z tělesného kontaktu. Film získal Zlatého medvěda na Berlinále 2017. Režie: 
Ildikó Enyedi. Maďarsko 2017, 116 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 90 Kč / Vstupné 110 Kč

16. pondělí v 19.30
Filmový klub uvádí: Be2Can

KROTKÁ
Jednoho dne se ruské ženě vrátí balíček, jejž poslala svému uvězněnému manželovi. Vystrašená a plná obav se vydává na pitoreskní cestu 
do odlehlé části země, kde stojí vězení. Cesta do hlubin ruské provincie se promění v kafkovský labyrint zvůle a bezmoci.  Režie: Sergej 
Loznica. Francie 2017, 143 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 90 Kč / Vstupné 110 Kč

17. úterý v 19.30
HORA MEZI NÁMI

Po tragické nehodě letadla musí dva navzájem cizí lidé (Kate Winslet a  Idris Elba) spojit své síly, aby přežili v extrémních podmínkách 
vysoko v horách pokrytých sněhem. Když si uvědomí, že pomoc není na cestě, vydají se na riskantní cestu napříč několika stovkami mil 
divočiny. Režie: Hany Abu-Asad. USA 2017, 109 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

18. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

PO STRNIŠTI BOS
Viz výše. Režie: Jan Svěrák. ČR 2017, 111 minut, české znění. Vstupné 60 Kč

18. středa až 19. čtvrtek v 17
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

Hurvínek zase jednou neposlouchá a  podaří se mu proniknout do  uzavřených prostor muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky 
návštěvníků. Režie: Martin Kotík. ČR 2017, 85 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 100 Kč / Vstupné 120 Kč

18. středa v 19.30
Filmový klub uvádí: Be2Can

WESTERN
Western se odehrává na  bulharsko-řeckém pomezí v  komunitě německých stavebních dělníků. Cizinci ve  zdánlivé zemi nikoho si 
sice pobyt v  exotickém prostředí užívají, ovšem jejich střety s  místními usedlíky nemohou nevzbudit znepokojení. Konflikt se zdá 
nevyhnutelný. Režie: V. Grisebach. Německo 2017, 119 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné pro členy FK 90 Kč / Vstupné 110 Kč

19. čtvrtek v 19.30
GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ (3D)

Po  sérii přírodních katastrof se přední představitelé světa dohodli na  vytvoření sítě satelitů k  řízení globálního klimatu. Něco se však 
pokazilo a tento systém útočí na Zemi. Začíná závod s časem, je nutné hrozbu vyřešit dřív, než geomagnetická bouře smete všechno ze 
zemského povrchu. Režie: Dean Devlin. USA 2017, 109 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč 

20. pátek a 21. sobota v 17 a 19.30 
22. neděle v 17

BAJKEŘI
Nevlastní bratři Jáchym a  David společně s  kamarádem Sašou objevují svět „tam venku“. Svět mimo počítač, mobil, sociální sítě 
a všudypřítomnou wifi. Jsou totiž rodiči donuceni vydat se na dvousetkilometrový cyklovýlet pod vedením Davidovi půvabné „macechy“. 
Režie: Martin Kopp. ČR 2017, 95 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

21. sobota až 22. neděle ve 14
ESA Z PRALESA

Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra. Se svými zvířecími přáteli se snaží udržovat 
v džungli pořádek a spravedlnost, zvlášť teď, když si na Prales brousí zuby ďábelsky proradná panda Igor. Režie: David Alaux. Francie 2017, 
97 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

22. neděle v 19.30
MATKA!

Nový film režiséra Daarena Aronofskyho (Requiem za sen, Černá labuť). Nejhorší zvuk, který můžete uslyšet v ráji, je zaklepání na dveře. 
Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrají manželský pár, jehož idylické soužití v nádherném domě v lůně přírody naruší nezvaní hosté. USA 
2017, 115 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč                                                            

23. pondělí v 19
FILMOVÝ KVÍZ

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 30 Kč

24. úterý v 17
LADY MACBETH

Anglický venkov roku 1865. Katherine je donucena ke sňatku z rozumu s postarším velkostatkářem. Lásku v ní však dokáže probudit mladý 
nádeník, jenž na statku pracuje. Silný cit v ní rozdmýchá obrovskou sílu a Katherine se rozhodne vzít osud do svých rukou za každou cenu. 
Režie: William Oldroyd. Velká Británie 2016, 89 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 80 Kč

24. úterý v 19.30
WIND RIVER

Stopař Cory Lambert objeví uprostřed zasněžené pusté krajiny Wyomingu tělo indiánské dívky. Vyšetřování se ujímá novopečená agentka 
FBI Jane Bannerová, která do odlehlé indiánské rezervace Wind River přijíždí zcela nepřipravená na drsné podnebí, jež tam panuje. Režie: 
Taylor Sheridan. USA 2017, 107 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč                                                     

25. středa v 17
AUTA 3

Legendární závoďák Blesk McQueen musí všem dokázat, že ještě nepatří do starého železa. Režie: Brian Fee. USA 2017, 100 minut, český 
dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

25. středa ve 20
Divadlo, beseda, autogramiáda

LISTOVÁNÍ: ROBERT FULGHUM JAKO OPRAVÁŘ OSUDŮ
Americký spisovatel Robert Fulghum se opět vrací do Česka, aby vyjel s projektem LiStOVáNí představit svou novou knihu Opravář osudů. 
Uvidíte také divadelní představení z knihy: Co jsem to proboha udělal?  Poté budete mít možnost si s Robertem Fulghumem popovídat 
a nechat si podepsat jeho knihy. Vstupné 100 Kč

26. čtvrtek v 17
EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ

Viz výše. Velká Británie 2017, 95 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč

26. čtvrtek v 19.30
Za účasti režisérky Jany Počtové

NERODIČ
Kolik podob může mít dnešní rodina? Jakou rodinu chceme? A chceme ji vůbec? Dokumentaristka Jana Počtová natočila intimní sondu 
do rodičovství a partnerství dneška. ukazuje šest různých příběhů, šest názorů na rodičovství a s nimi šest různých forem rodin. ČR 2017, 
83 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč

27. pátek v 9.30
BabyBiograf

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

Viz výše. Režie: Jan Svěrák. ČR 2017, 111 minut, české znění. Vstupné 70 Kč 

27. pátek v 17 
28. sobota až 29. neděle ve 14

MY LITTLE PONY FILM
Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na  cestu, aby zachránili svůj milovaný domov. Na  cestě je čeká velké 
dobrodružství a spousta nových přátel. Režie: J. Thiessen. USA 2017, 99 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

27. pátek ve 20 – 2D/titulky 
28. sobota v 17 a ve 20 – 2D/dabing 
29. neděle v 17 a ve 20 – 3D/dabing

THOR: RAGNAROK
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil do Asgardu 
a zastavil Ragnarok - zkázu svého domova a konec asgardské civilizace. Režie: Taika Waititi. USA 2017, 130 minut, české titulky / dabing. 
Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 2D 120 Kč / Vstupné 3D 140 Kč

30. pondělí v 19.30
CHLAPI NEPLÁČOU

V opuštěném hotelu probíhá psychologický experiment. Potká se zde osm dobrovolníků z řad válečných veteránů, zastupujících různé 
národnosti a  etnika bývalé Jugoslávie, aby podstoupili společnou terapii. V  prázdném hotelu vyplouvají na  povrch ty nejhlubší rány 
minulosti. Režie: Alen Drljević. Bosna a Hercegovina 2017, 98 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 80 Kč

31. úterý v 17
ČERVENÁ

Celovečerní dokumentární film Olgy Sommerové o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soně Červené je příběhem ženy, jejíž malé 
dějiny byly ovlivněny velkými dějinami Evropy 20. století. ČR 2017, 83 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč

31. úterý v 19.30
SNĚHULÁK

Viz výše. Režie: Tomas Alfredson. USA 2017, 125 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

1.11. středa v 19
Cestovatelská beseda

CESTUJ A NEPROKRASTINUJ TO!
Cestovatelský stand-up Barbory Pečeňové. Taky toužíš objevovat svět, jenže tě před každou cestou zastaví desítky výmluv? Stává se ti, že 
si lítostivě povzdechneš u cizích fotek a příběhů z dovolených? Chceš mít konečně vlastní zážitky, kulturní šoky a třeba i více poznat sám 
sebe? A přesně o tom to bude. Vstupné v předprodeji 50 Kč / v den akce 70 Kč

2.11. čtvrtek v 19.30
Filmový klub uvádí: Projekt 100

BRAZIL
Příběh filmu se odehrává „kdesi ve  20. století“ v  totalitní společnosti, která pod záminkou boje proti terorismu převzala kontrolu nad 
soukromím svých občanů. Jak snadné je stát se nepřítelem státu! Režie: Terry Gilliam. Velká Británie 1985, 143 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 70 Kč / Vstupné 100 Kč                               

ŘÍJEN 2017

Informace pro návštěvníky kin
KINO PANORAMA 
Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, 
Tel: 516 452 026, 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: Zahradnictví: Nápadník, Liga spravedlnosti, Milada, Vražda v Orient expresu, Paddington 2 a další filmy.


