
K i n o  Pa n o r a m a
6. úterý v 19.30

BUrÁCEnÍ
Drama založené na pravdivé události, která se stala v roce 2004. Tento film je o ohroženém lidském druhu, jehož 
smysl pro svobodu projevu a spravedlnost je na hranici zákona a společenské normy. Ne náhodou je film zasazen do 
prostředí motorkářského světa a rockové hudby, kde se mísí rovná a čestná povaha s výbušností. Režie: Adolf Zika. 
Česko / USA 2014, 93 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

7. středa až 8. čtvrtek v 19.30

HoDinoVÝ manŽEL
Čtveřice hrdinů (Polívka, Matásek, Novotný, Latinák) se v  zoufalé životní situaci rozhodne živit pochybnou 
živností jako "hodinoví manželé". A opravdu opravují domácnosti rozličným dámám, ale jak se časem ukáže nejen 
domácnosti. Režie: Tomáš Svoboda. ČR 2014, 100 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 120 Kč   

8. čtvrtek v 17 
9. pátek v 19.30

SEDmÝ SYn (3D)
/SeveNTh SoN/

Napínavé epické fantasy v němž proti mečům, odvaze a odhodlání stojí mocná černá magie a armáda nestvůr. Rytíř 
John Gregory je posledním žijícím členem řádu válečníků, kteří po staletí chránili svět před silami temna. Byl to on, 
kdo ulovil Královnu čarodějnic a dal ji do vězení. Čarodějka hnaná nenávistí však unikla a teď shromažďuje armádu, 
aby se pomstila za své pokoření. Režie: Sergej Bodrov. USA 2014, 120 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné 140 Kč

9. pátek v 10

BabyBiograf

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

HoDinoVÝ manŽEL
viz výše. Režie: Tomáš Svoboda. ČR 2014, 100 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 100 Kč

9. pátek až 10. sobota v 17

SnĚHoVÁ KrÁLoVna (3D)
/SNěžNAJA KoRoLevA/

Animovaný příběh natočený na motivy světoznámé pohádky od hanse Christiana Andrsena. Sněhová královna uvalí 
na zemi kletbu a všude zavládne nekonečná zima. Děvčátko Gerda spolu s fretkou Lutou a skřítkem ormem se vydají 
na dlouhou cestu do paláce Sněhové královny, aby vysvobodili zemi z věčného sněhu a mrazu. Režie: vladlen Barbe, 
Maksim Sveshnikov. Rusko 2014, 80 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

10. sobota v 19.30

SEDmÝ SYn 
viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. Režie: Sergej Bodrov. USA 2014, 120 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

    Vstupné 120 Kč

11. neděle v 17  

SnĚHoVÁ KrÁLoVna 
viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. Režie: vladlen Barbe, Maksim Sveshnikov. Rusko 2014, 80 minut, český 
dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

11. neděle v 19.30

oDPaD
/TRASh/

hrdiny filmu odpad jsou tři kluci, jejichž domovem je centrální skládka v brazilském Riu. Každý den ji prohledávají 
v  naději, že najdou něco, co jim aspoň na chvíli zlepší život.  Film podle světového knižního bestselleru 
Andyho Mulligana je  napínavou dobrodružnou pohádkou pro dospělé, jíž se nikoli náhodou přezdívá „Milionáři 
z jihoamerické chatrče“.  Režie: Stephen Daldry. Brazílie / velká Británie 2014, 115 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč 

12. pondělí až 14. středa v 19.30

FoToGraF
v  příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka (Karel Roden) se vracíme 
k  některým zásadním křižovatkám života umělce obdařeného výjimečným talentem. Film poodkrývá tajemství 
Janovy tvorby a ponořuje se do bizarního a sugestivního světa žen, které ho obklopují. Režie: Irena Pavlásková. ČR 
2015, 133 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 15 let.   Vstupné 130 Kč

14. středa v 15

Filmové odpoledne pro seniory

JaK JSmE HrÁLi ČÁrU
60. léta v československo-rakouském pomezí. Malý Petr vyrůstá u prarodičů a hledá nejrůznější způsoby, jak se 
dostat přes čáru za svými rodiči, kteří emigrovali do vídně. Pro což má čím dál menší pochopení velitel místních 
pohraničníků (ondřej vetchý). Režie: Juraj Nvota. ČR, Slovensko 2014, 102 minut, české znění. Mládeži přístupný.

Vstupné 50 Kč

15. čtvrtek v 16 
16. pátek v 16 a 19.30

HoBiT: BiTVa PĚTi armÁD  
/The hoBBIT: The BATTLe oF FIve ARMIeS/

Závěrečná kapitola epického dobrodružství Bilba Pytlíka. Režie: Peter Jackson. USA/Nový Zéland 2014, 144 minut, 
český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

15. čtvrtek v  19.30

Filmový klub Boskovice uvádí 

DVa DnY, JEDna noC
/DeUx JoURS, UNe NUIT/

Autorská režisérská dvojice bratrů Dardennových přináší svým divákům filmy, za které získává prestižní ocenění. 
Jejich parketou jsou sociální dramata, která se vyznačují pronikavou realističností. Sandra (Marion Cotillard) pracuje 
v místní elektrárně a právě se zotavuje z depresí, které byly důvodem její časté absence v práci. vedení společnosti 
nemá zájem o takovéto zaměstnance, finální rozhodnutí o Sandřině osudu tak nechává na jejích kolezích, kteří mají 
určit, zda Sandra o práci přijde anebo ne. Režie: bratři Dardennové. Francie / Belgie / Itálie 2014, 95 minut, české 
titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.    Vstupné pro studenty a členy FK 90 Kč / Vstupné 100 Kč

17. sobota v 16 a 19.30 
18. neděle ve 14

HoBiT: BiTVa PĚTi armÁD (3D)
viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Peter Jackson. USA, Nový Zéland 2014, 144 minut, český dabing. 
Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

18. neděle v 17 

Záznam z Metropolitní opery v New Yorku

anTonÍn DVoŘÁK / rUSaLKa
Renée Fleming se představí v jedné ze svých stěžejních rolí a zazpívá v Dvořákově jímavé pohádkové opeře slavnou 
árii o měsíčku. Pod taktovkou maestra Yannicka Nézet-Séguina a v režii otto Schenka. Roli Prince ztvární tenorista 
Piotr Beczala a Dolora Zajick Ježibabu. Záznam opery je z roku 2014. České a anglické titulky. Délka záznamu: 218 
minut včetně dvou přestávek.  Vstupné 300 Kč / senioři a ZTP 250 Kč

LEDEn 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: Na další měsíc připravujeme tyto filmy: Slídil, Kód enigmy,  Mortdecai: Grandiózní případ, Jupiter vychází, Padesát odstínů 
šedi, Zvonilka a tvor Netvor, Americký sniper, ovečka Shaun a další filmy.

19. pondělí v 19.30

EXoDUS: BoHoVÉ a KrÁLoVÉ 
/exoDUS: GoDS AND KINGS/

historické epické dobrodružství v režii uznávaného režiséra Ridleyho Scotta (Gladiátor). vyrostli jako bratři, ale stali 
se z nich nepřátelé na život a na smrt – egyptský faraón Ramses a Mojžíš, nalezenec, který se stal legendou. Režie: 
Ridley Scott. USA 2014, 142 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

20. úterý v 19.30

EXoDUS: BoHoVÉ a KrÁLoVÉ (3D)
viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Ridley Scott. USA 2014, 142 minut, český dabing. Nevhodný pro 
mládež do 12 let. Vstupné 140 Kč

21. středa v 19.30

96 HoDin: ZÚČToVÁnÍ
/TAKeN 3/

Bývalý agent CIA Bryan Mills (Liam Neeson) se naposledy vrací v akčním thrilleru 96 hodin - Zúčtování. Musí dokázat, 
že byl neprávem obviněn z vraždy své bývalé manželky a ochránit to jediné, co mu zbylo. Režie: olivier Megaton. 
Francie 2015, 108 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Představení bude se zvýšenou hlasitostí.

Vstupné 120 Kč

22. čtvrtek až 25. neděle v 17 a 19.30

BaBoVŘESKY 3
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici. Do vesnice se vrací kontrolor 
Dodo se svou manželkou, která starostovi Stehlíkovi zajistí dotaci, díky níž starosta může poslat všech sedm místních 
drben k  moři. Akce „likvidace bab“ začíná. Režie: Zdeněk Troška. ČR 2015, 103 minut, české znění. Nevhodný pro 
mládež do 12 let. Vstupné 140 Kč

25. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

JaK PoSTaViT SnĚHULÁKa
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: Kubula a Kuba Kubikula ve vařečkách a hrncích, Jak se chtěl zajíček 
klouzat, ondra a sněžný drak, Jak postavit sněhuláka a další pohádky. ČR, 66 minut. Vstupné 40 Kč

26. pondělí v 18
Cestovatelská beseda

PETr HirSCH: 
ŠESTnÁCTiTiSÍCiKiLomETroVEJ VEJŠLaP

Jedinečná fotoprojekce a beseda s poutníkem Petrem hirschem vás během několika chvil odnese za vysoké kopce 
do úplně jiné reality. Petr vám ve své fotoprojekci představí svou pěší pouť dlouhou 16.090 km ze Dvora Králové n/L 
do španělského Santiaga de Compostela, italského Říma a Jeruzaléma v Izraeli za každého počasí krok za krokem dál 
a dál. opět se také můžete těšit na ochutnávku pokrmů od studentů vASS Boskovice.

Vstupné 60 Kč / studenti a senioři 40 Kč

27. úterý v 19.30

BirDman
Černá komedie vypráví příběh herce Riggana Thomsona (Michael Keaton), který se v minulosti proslavil filmovou 
postavou kultovního ptačího superhrdiny Birdmana, a nyní se s vypětím sil snaží o svůj divadelní debut na 
Broadwayi. Riggan doufá, že když uspěje jako režisér a herec nového ambiciózního představení, oživí svou upadající 
kariéru.  Režie: Alejandro González Iñárritu. USA / Francie 2014, 119 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež  
do 15 let. Vstupné 120 Kč

28. středa v 19.30

S LÁSKoU roSiE
/Love, RoSIe/

Láska a sex nám umí udělat ze života nebesa i peklo… Britská romantická komedie plná omylů a chyb, které prostě 
děláme, ať se snažíme jakkoliv. Jakmile totiž dojde na lásku a život, to správné rozhodnutí jakoby pro hlavní hrdiny 
ani neexistovalo. Režie: Christian Ditter. velká Británie 2014, 102 minut, české titulky. Mládeži přístupný.

Vstupné 110 Kč

29. čtrtek až 30. pátek v 17

VELKÁ ŠESTKa
/BIG heRo 6/

velká šestka  je emocemi nabité animované dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem 
hiro hamada, jeho bratrovi a jejich kamarádech. Když se parta kvůli katastrofální souhře náhod ocitne uprostřed 
nebezpečné hry, kterou kdosi rozehrál, hiro spolu s kamarády a robotem jménem Baymax vytvoří supertým velká 
šestka, aby vyřešili vzniklou záhadu. Režie: Don hall, Chris Williams. USA 2015, 102 minut, český dabing. Mládeži 
přístupný. Vstupné 130 Kč / děti do 15 let 110 Kč

29. čtvrtek v 19.30
Filmový klub Boskovice uvádí film z Projektu 100

oKno Do DVora
/ReAR WINDoW/

Brilantní thriller a jeden z nejslavnějších filmů a vrcholů tvorby Alfreda hitchcocka. okno do dvora, to je strhující cesta 
za odhalením vraždy a mistrovská studie voyeurismu, který s hlavním hrdinou sdílí každý z fascinovaných diváků.  
Režie: Alfred hitchcock. USA 1954, 112 minut, české titulky. Mládeži přístupný.

Vstupné pro studenty a členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

30. pátek až 31. sobota  v 19.30

BaBoVŘESKY 3
viz výše. Režie: Zdeněk Troška. ČR 2015, 103 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

31. sobota až 1.2. neděle v 17

VELKÁ ŠESTKa (3D)
/BIG heRo 6/

viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Don hall, Chris Williams. USA 2015, 102 minut, český dabing. Mládeži 
přístupný.      Vstupné 165 Kč / děti do 15 let 140 Kč

1. 2. neděle v 19.30

WHiPLaSH
Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový bubeník, který sní o slávě, ale není si jistý tím, zda se jeho sny někdy 
naplní. Jednoho večera na Andrewa narazí Terence Fletcher, dirigent, proslavený svým učitelským talentem ve stejné 
míře jako svými nemilosrdnými praktikami. Fletcher probudí v Andrewovi touhu dosáhnout svého cíle a navždy 
změnit svůj život. Režie: Damien Chazelle. USA 2014, 107 minut, český titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 120 Kč
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