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

ZooTroPoLiS: mĚSTo ZVÍŘaT (3D)  /ZOOTOPIA/
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 130 Kč

1. pátek až 4. pondělí v 19.30 
2. sobota až 3. neděle v 17

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, kteří by si to rádi zařídili lépe. Režie: Radek Bajgar. ČR 2016, 101 minut, české znění. Mládeži přístupný.

Vstupné 120 Kč

2. sobota až 3. neděle ve 14.30

ZooTroPoLiS: mĚSTo ZVÍŘaT
Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. Režie: Byron Howard, Rich Moore. USA 2016, 109 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné 110 Kč

5. úterý v 19.30 

BaTman VS. SUPErman: ÚSViT SPraVEDLnoSTi
/BATMAn V SUPeRMAn: DAwn Of JUSTIce/

Poprvé se na  stříbrném plátně setkají Batman (Bruce wayne) a  Superman (clark Kent).  Režie: Zack Snyder. USA 2016, 151 minut, české titulky.  
Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

6. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

ŘaCHanDa
Viz níže. Režie: Marta ferencová. ČR 2016, 104 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč

6. středa až 8. pátek v 17

ŘaCHanDa
Pohádka o  rozmazlené princezně a  dvou kamarádech, kteří se naučí, že tak jak se chováme k  ostatním, tak se pak oni chovají k  nám.  
Režie: Marta ferencová. ČR 2016, 104 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 100 Kč / Vstupné 120 Kč                                                     

6. středa v 19.30

BaTman VS. SUPErman:  
ÚSViT SPraVEDLnoSTi (3D)

Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Zack Snyder. USA 2016, 151 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

7. čtvrtek v 19.30

PoLEDniCE
eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací do rodné vesnice svého muže, aby se zde pokusila o nový začátek. Podaří se elišce zachránit sebe 
i dceru před mysteriózním zlem dřív, než ji zcela ovládne stín Polednice? Režie: Jiří Sádek. ČR 2016, 90 minut, české znění. nevhodné pro mládež  
do 12 let. Vstupné 110 Kč

            
WESTERN

Víkendová přehlídka westernových filmů. Pocta filmovému žánru, ve kterém hrdinové jezdili  
na koních a místo lajků se sbíraly skalpy. Součástí akce bude degustace whisky a výstava filmových  

westernových plakátů. Více na www.kinoboskovice.cz. 
Vstupné pro členy filmového klubu 60 Kč za film / ostatní 80 Kč za film.

8. pátek v 19.30 oSm HroZnÝCH
Osm pocestných se během sněhové bouře potká v horské chatě. ne všichni se ven dostanou živí. Režie: Quentin Tarantino. USA 2016, 167 minut, 
české titulky. nevhodný pro mládež do 15 let.         

9. sobota ve 13 SLoW WEST
Šestnáctiletý Jay přicestoval ze Skotska do  amerického colorada 19. století, aby pátral po  ženě, kterou miluje.  western ostrý jako sůl v  ráně.  
Režie: John Maclean. VB / nový Zéland 2015, 84 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 15 let. 

9. sobota v 15 PoKLaD na SiErra maDrE
na dva tulácké smolaře a mrzutého zlatokopa se usměje štěstí a objeví zlato. Ovládne je chamtivost, která zcela pomate jejich mysl. Humphrey Bogart 
ve filmu, který získal Oscara za režii a scénář. Režie: John Huston. USA 1948, 126 minut, české titulky.

9. sobota v 17 oPraVDoVÁ KUrÁŽ
Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka, aby pomstila tátovu smrt? Odpověď nabízejí bratři coenovi v temném westernu s Jeffem Bridgesem 
a Mattem Damonem. Režie: Joel a ethan coenovi. USA 2010, 110 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 12 let.

9. sobota v 19.30 SEDm STaTEČnÝCH
Sedm pistolníků, boj za správnou věc a podle mnohých vůbec ten nejlepší western všech dob. Režie: John Sturges. USA 1960, 128 minut, české titulky. 
nevhodný pro mládež do 12 let.

9. sobota ve 22 HoDnÝ, ZLÝ a HaDroVÝ
Konec starých časů v carson city aneb film z pravěku boskovického filmového archivu. Místní filmaři ve šlépějích Sama Peckinpaha a Sergia Leoneho 
v kulisách westernového městečka Boskovice. O nějakém ději samozřejmě nemůže být řeč, proto ho tu nezmiňujeme. Režie: Michal Griga. ČR 2001, 
20 minut, české znění. Vstup zdarma.

10. neděle ve 14 rio BraVo
Šerif hájící nespravedlnost tváří v  tvář přesile. John wayne ve  slavném filmu Howarda Hawkse. Režie: Howard Hawks. USA 1959, 141 minut,  
české titulky. 

10. neděle v 17 PaT GarrETT a BiLLY KiD
Stárnoucí legendu Divokého západu čeká nejtěžší duel života, musí se postavit nejlepšímu příteli. Melancholický wester s  geniálním hudebním 
doprovodem Boba Dylana. Režie: Sam Peckinpah. USA 1973, 122 minut, české titulky. 

10. neděle v 19.30 rEVEnanT - ZmrTVÝCHVSTÁnÍ
Leonardo Dicaprio přečká krutou zimu, útok indiánů i střet s rozzuřenou medvědící, to vše v touze po pomstě a Oscarovi. Režie: Alejandro González 
Iñárritu. USA 2016, 156 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 15 let.

11. pondělí v 18
v Cestovatelská beseda

ZDEnĚK ŠPÍŠEK: KoSTariKa – ZTraCEnÝ rÁJ
netradiční slideshow nás zavede do  deštného pralesa v  jihozápadní části Kostariky. Zažijeme měsíc plný zážitků ze života vědce, pochopíme 
fungování pralesa jako celku, seznámíme se s jeho pozoruhodnými obyvateli a objevíme jejich strategie přežití. 

Vstupné studenti a senioři 40 Kč / Vstupné 60 Kč 

12. úterý v 19.30

JÁ, oLGa HEPnaroVÁ
Příběh dívky, která ve svých dvaadvaceti letech úmyslně najela nákladním vozem v centru Prahy do lidí na tramvajové zastávce a osm jich usmrtila. 
Příběh poslední popravené ženy u nás. Režie: Tomáš weinreb a Petr Kazda. ČR 2016, 105 minut, české znění. nevhodný pro mládež do 15 let.

Vstupné 110 Kč

13. středa v 17 a 19.30

TraBanTEm Do PoSLEDnÍHo DECHU
cestovatel Dan Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější expedici po  Východním Timoru, Indonésii, Malajsii a  Thajsku. Režie: Dan Přibáň.  
ČR 2016, 95 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč

14. čtvrtek až 17. 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 100 Kč

14. čtvrtek v 19.30

SPoTLiGHT
Oscar 2016 za nejlepší film a scénář! Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams a Liev Schreiber jako reportéři amerického deníku The Boston 
Globe, kteří odhalili masivní skandál zneužívání nezletilých představiteli místní arcidiecéze. Režie: Tom Mccarthy. USA 2015, 129 minut, české titulky. 
nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč                             

15. pátek v 9.30
v BabyBiograf

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

roDinnÝ FiLm
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva teenageři, jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou po oceánu? Úspěšný film, který získal již několik 
mezinárodních ocenění. Režie: Olmo Omerzu. ČR 2015, 95 minut, české znění. Vstupné 70 Kč                                                        

15. pátek až 16. sobota v 19.30

TEoriE TYGra
Viz výše. Režie: Radek Bajgar. ČR 2016, 101 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

DUBEn 2016

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: captain America: Občanská válka, Jak se zbavit nevěsty, Ani ve  snu!, Angry Birds ve  filmu, X-Men: Apokalypsa,  
Alenka v říši divů: Za zrcadlem a další filmy.

17. neděle v 19.30

PŘÍBĚH LESa  /LeS SAISOnS/
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, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč

DNY EVROPSKÉHO FILMU
Ozvěny 23. ročníku filmového festivalu současných evropských filmů.  

Studenti vstup zdarma! Vstupné pro členy filmového klubu 50 Kč za film. Ostatní 80 Kč za film. 

18. pondělí v 17 aTLanTiC
Poetický snímek o touze po zemi za horizontem a snem o jiném světě. fettah je vášnivým windsurferem, který poskytuje přístřeší evropanům, kteří 
si přijíždějí do Maroka zajezdit na vlnách. Postupně začne toužit po světě za obzorem. Režie: Jan-willem van ewijk. nizozemsko / Belgie / německo 
/ Maroko 2014. 94. minut, anglické a české titulky.  

18. pondělí v 19.30 BEaTLES
Čtyři mladící na pomezí dospělosti chyceni v osidlech zuřící beatlemánie v norsku 60. let. Režie: Peter flinth. norsko 2014, 114 minut, české titulky.    

19. úterý v 17 ZrnKo PraVDY
Mysteriózní thriller v  němž série rituálních vražd otřásá ospalým polským městečkem. Režie: Borys Lankosz. Polsko 2015, 106 minut, anglické  
a české titulky.    

19. úterý v 19.30 ŠErmÍŘ
Sportovní šermíř endel nelis tajně prchá z  Leningradu do  estonské vesničky Haapsalu, aby se zde ukryl v  místní škole jako učitel tělocviku,  
před stalinskými čistkami. Režie: Klaus Härö. estonsko / finsko 2015, 98 minut, anglické a české titulky.

20. středa v 17 DHEEPan
Uprchl před konfliktem na  Srí Lance, ale válka si ho našla na  předměstí Paříže.  Tamilský tygr tak znovu musí použít své válečnické instinkty,  
aby ochránil to, na čem mu záleží. Režie: Jacques Audiard. francie 2015, 109 minut, české titulky. 

20. středa v 19.30 moKŘina
Temný případ na  španělský způsob. Zmizení několika mladých dívek přivede do  zapadlého španělského městečka dva detektivy, každého  
s velmi odlišným výkladem práva. Režie: Alberto Rodríguez. Španělsko 2015, 105 minut, anglické a české titulky.                 

21. čtvrtek v 17 a 19.30  
22. pátek 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 120 Kč

22. pátek v 17

ŘaCHanDa
Viz výše. Režie: Marta ferencová. ČR 2016, 104 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

23. sobota až 24 neděle v 17 a 18

PiDioBŘi (3D)  /TIny GIAnTS/
Úchvatný příběh dvouměsíčního čipmanka a křečka prériového. Jeden se připravuje na svou první zimu a druhý zrovna opouští mateřskou noru.  
Díky kamerám s  ultra vysokým rozlišením či 3D kamerám nabírá zdánlivě všední prostředí úplně nových a  dechberoucích rozměrů.   
Režie: Mark Brownlow. Velká Británie 2015, 43 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč 

23. sobota v 19.30

HarDCorE HEnrY
První film na světě natočený kompletně z pohledu první osoby. Přesně jako v počítačových střílečkách je divák hlavní hrdina šíleného a zběsilého 
akčního nářezu, který nemá obdoby. Režie: Ilja najšuller. USA / Rusko 2016, 90 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 15 let.

Vstupné 110 Kč 

24. neděle v 19.30

niKDY nEJSmE Sami
České drama o  současné době a  lidech, kteří jsou obětmi i  strůjci jejích běsů. Vesnice v  pohraničí je dějištěm pro mozaiku nepříliš spokojených 
osudů, podávaných s  břitkou civilností a  problesky černé ironie i  poezie nesmyslné tragédie. Režie: Petr Václav. ČR 2016, 105 minut, české znění.  
nevhodné pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč            

25. pondělí v 18

FiLmoVÝ KVÍZ – 2 KoLo
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                                                   

25. pondělí ve 20

PrEDÁTor
Akční klasika, která se stala legendou svého žánru. Arnold Schwarzenegger má jako major Dutch vcelku rutinní úkol, vysvobodit několik amerických 
vojáků ze zajetí partyzánů uprostřed džungle. nakonec se ale musí utkat s daleko tajemnějším a nebezpečnějším nepřítelem. Režie: John McTiernan. 
USA 1987, 107 minut, české titulky. nevhodné pro mládež do 15 let. Vstupné 100 Kč                                                   

26. úterý v 19.30

LoVEC: ZimnÍ VÁLKa  /THe HUnTSMAn: wInTeR'S wAR/
Mladá ledová královna, která má schopnost zmrazit své nepřátele, strávila deset let v zimním paláci, kde trénovala legii lovců zabijáků. Dva z jejich 
nejlepších lovců se však rozhodnou ledové královně vzdorovat. Dobrodružné fantasy. Režie: cedric-nicolas Troyan. USA 2016, 114 minut, české titulky. 
nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

27. středa v 19.30

LoVEC: ZimnÍ VÁLKa (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie:  cedric-nicolas Troyan. USA 2016, 114 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 140 Kč

28. čtvrtek až 29. pátek v 17

KUnG FU PanDa 3
Před Poem stojí nová velká výzva. Jeho milovaný učitel Sifu jej seznámí s  dalším úkolem, který jej má ještě více zdokonalit v  umění kung-fu:  
Po se musí stát učitelem. Režie: A. carloni, J.nelson. USA 2016, 94 minut, český dabing. Mládeži přístupný.         Vstupné 120 Kč

28. čtvrtek v 19.30
v Filmový klub Boskovice

mLČEnÍ JEHŇÁTEK  /THe SILence Of THe LAMBS/
extrémně temný thriller, filmová delikatesa a nejcharismatičtější vrah v dějinách kinematografie. Pěti Oscary ověnčený psychothriller, natočený podle 
románu Thomase Harrise. Režie: Jonathan Demme. USA 1991, 118 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 15 let.

Vstupné pro členy FK 70 Kč / Vstupné 100 Kč

29. pátek až 30. sobota v 19.30

KniHa DŽUnGLÍ  /THe JUnGLe BOOK/
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: Joh favreau. USA 2016, 100 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč 

30. sobota až 1. 5. neděle v 17

KniHa DŽUnGLÍ (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Joh favreau. USA 2016, 100 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kč 

1. 5. neděle v 19.30

SaULŮV SYn  /SAUL fIA/
Snímek z  vyhlazovacího tábora v  Osvětimi pojednává o  Saulu Auslanderovi, maďarském Židovi a  příslušníkovi tzv. Sonderkommanda.  
Režie: László nemes. Maďarsko 2015, 90 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 100 Kč


