
K i n o  Pa n o r a m a
2. pondělí v 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

3. úterý až 4. středa 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 110 Kč

5. čtvrtek v 19.30

ULiCE CLoVErFiELD 10
/10 CloVeRfIelD lane/

Jednu chvíli jedete v  autě, pak to do  vás z  boku napálí nějaký idiot a  vy se probudíte pomlácení, ale živí v  podzemní kobce, kde vám 
neznámý podivín řekne, že jste právě vyhráli hlavní cenu v životní loterii. Jste zmatení? Výborně. Přesně toho chtěl producent J. J. abrams 
ve  svém thrilleru docílit. aby se diváci cítili jako Michelle, hrdinka filmu. Režie: Dan Trachtenberg. USa 2016, 105 minut, české titulky. 
nevhodné pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

6. pátek až 8. 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

6. pátek až 8. neděle v 19.30 

JaK SE ZBaViT nEVĚSTY
lenka Vlasáková hraje moderní dynamickou ženu evu, která vlastní cukrárnu, stará se o syna a musí krotit svou rázovitou maminku v podání 
Jany Švandové. S bývalým manželem s tváří Davida Matáska má skvělý vztah až do doby, kdy zjistí, že si chce vzít krásnou, sympatickou 
a chytrou klavíristku lindu! To je něco pro svéráznou evinu maminku. nikdy se nevzdává, vždy si ví rady a zničit cizí svatbu je ta správná 
výzva. Režie: Tomáš Svoboda. ČR 2016, 89 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

9. pondělí v 19.30
Dokumentární pondělí

TaJEmSTVÍ DiVaDLa SKLEP  
anEB manUÁL na ZÁCHranU SVĚTa

letos oslaví Divadlo Sklep 45 let své existence a to už stojí za celovečerní film. Dokument vypráví o historii i současnosti Divadla Sklep 
a  postupně zkoumá principy jeho obdivuhodně dlouholeté existence a  soudržnosti. Sklepem si prošla řada významných osobností, 
herců, muzikantů a režisérů, namátkou: David Vávra, Milan Šteindler, Tomáš Hanák, eva Holubová či Jiří Macháček. Režie: olga Dabrowská.  
ČR 2016, 96 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč                                                     

10. úterý v 19.30

ani VE SnU!
laura je hbitá, mrštná a paličatá holka. Touží se dostat do party parkouristů a spolu s nimi zdolávat překážky, které jí nastavuje městské 
prostředí. Při tom ji zaskočí láska, kterou pocítí k  lukymu. Vizuálně působivá salta, skoky a  přemety tvoří kulisu k  příběhu o  partě lidí 
vyznávající životní styl, který jim přináší svobodu. Režie: Petr oukropec. ČR 2016, 79 minut, české znění. Mládeži přístupný.
 Vstupné 110 Kč

11. středa v 19.30

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 110 Kč

12. čtvrtek až 13 pátek v 17 - dabing

CaPTain amEriCa: oBČanSKÁ VÁLKa (3D)
/CaPTaIn aMeRICa: CIVIl WaR/

nová skutečnost avengers rozdělí na dva tábory. Jeden vede Steve Rogers, jež hájí svobodu avengers, aby mohli bránit lidstvo bez vládních 
zásahů. Druhý vede Tony Stark, který překvapivě zastává myšlenku vládního dohledu a zodpovědnosti. Připravte se vybrat si svou stranu 
a  přidat se k  non-stop akci na  dvou frontách.  Režie: anthony & Joe Russo. USa 2016, 148 minut, český dabing. nevhodný pro mládež  
do 12 let. Vstupné děti do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč

12. čtvrtek ve 20
Filmový klub Boskovice

EVa noVÁ
Kdysi známá herečka socialistické kinematogragfie eva (emília Vášáryová), která se vrací z protialkoholního léčení, by udělala cokoliv, aby 
znovu získala přízeň člověka, kterého v životě ranila nejvíce – svého syna. eva má sice strach, zda to zvládne, ale je odhodlána bojovat. Před 
filmem bude uveden krátký snímek Spolu. Režie: Marko Škop. Slovensko / ČR 2015, 106 minut, slovenské znění. nevhodný pro mládež 
do 15 let. Vstupné pro členy FK 70 Kč / Vstupné 100 Kč

13. pátek až 14. sobota ve 20 - dabing

CaPTain amEriCa: oBČanSKÁ VÁLKa
Viz výše. Tato projekce je ve  2D formátu. Režie: anthony & Joe Russo. USa 2016, 148 minut, český dabing. nevhodný pro mládež  
do 12 let. Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

14. sobota v 17

BELLa a SEBaSTian 2: DoBroDrUŽSTVÍ PoKraČUJE
/Belle eT SéBaSTIen, l'aVenTURe ConTInUe/

Je září 1945 a  obyvatelé horské vesničky v  srdci úchvatných savojských alp oslavují konec války. Sebastian netrpělivě vyhlíží návrat 
nevlastní maminky angeliny, jejíž letadlo ale nad alpami potká tragická nehoda. Všichni již ztrácejí naději, ale Sebastian i  jeho dědeček 
César jsou pevně přesvědčeni, že angelina žije, a společně s Bellou se ji vydávají zachránit. Režie: Christian Duguay. francie 2015, 99 minut, 
český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

15. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

omaLoVÁnKY
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: Proč jsou na  obloze draci, omalovánky, Perníkový dědek, Přírodopis v  cylindru, Ušatá 
Cecílie, Medicína a Vláček Kolejáček. ČR, 67 minut. Vstupné 50 Kč

15. neděle v 17

ZooTroPoLiS: mĚSTo ZVÍŘaT
/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 100 Kč

15. neděle 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 100 Kč

16. pondělí v 19

FiLmoVÝ KVÍZ – 3. 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                                           

KVĚTEn 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: alenka v říši divů: Za zrcadlem, Želvy ninja 2, V zajetí démonů 2, Warcraft: První střet, Hledá se Dory, Den nezávislosti: 
nový útok, Správní chlapi a další filmy.

17. úterý až 18. středa v 19.30 - titulky

CaPTain amEriCa: oBČanSKÁ VÁLKa
Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. Režie: anthony & Joe Russo. USa 2016, 148 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 12 let.
 Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

18. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

TEoriE TYGra
Viz výše. Režie: Radek Bajgar. ČR 2016, 101 minut, české znění. Vstupné 60 Kč

19. čtvrtek v 18.30 !!!

Filmový klub Boskovice

BEn HUr
Ben Hur z roku 1959 je jedním z nejlepších a nejslavnějích filmů historie. Snímek získal dohromady neuvěřitelných jedenáct oscarů a stal 
se jedním z  nejúspěšnějších filmů všech dob. Vypráví příběh mírumilovného syna bohatého a  významného rodu v  Jeruzalémě, který je 
nešťastnou shodou okolností odsouzen na galeje. Po mnoha útrapách a dobrodružstvích vybojuje zpět svobodu a vede svůj národ proti 
hněvu Římanů. Režie: William Wyler. USa 1959, 212 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 12 let.
 Vstupné pro členy FK 90 Kč / Vstupné 110 Kč

20. pátek v 9.30
BabyBiograf

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

TEoriE TYGra
Viz výše. Režie: Radek Bajgar. ČR 2016, 101 minut, české znění. Vstupné 70 Kč                                                        

20. pátek až 21. sobota v 17

anGrY BirDS
animovaná komedie nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, 
neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhadná zelená 
prasata, musí tahle nesourodá skupinka ostrov zachránit. Režie: fergal Reilly, Clay Kaytis. USa 2016, 100 minut, český dabing. Mládeži 
přístupný.                                                                                             Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

20. pátek v 19.30

SoUSEDi 2  /neIgHBoRS 2/
Mac (Seth Rogen) a  Kelly své dcerce Stelle brzy pořídí sourozence, a  proto se rozhodnou vyměnit svůj dům za  větší. Jenže zbavte se 
stávajícího obydlí za rozumnou cenu, když se vedle právě nastěhovala banda holek, které si pletou život s permanentní párty? Mac a Kelly 
záhy zjistí, že zopakování osvědčených triků, které vyzkoušeli na kluky, na tyhle ostré vysokoškolačky neplatí. a protože je tlačí čas, pozvou 
si posilu, Teddyho Sanderse (Zac efron). Režie: nicholas Stoller. USa 2016, 104 minut, české titulky. nevhodné pro mládež do 15 let.
 Vstupné 120 Kč            

21. sobota až 22. neděle v 19.30

JaK SE ZBaViT nEVĚSTY
Viz výše. Režie: Tomáš Svoboda. ČR 2016, 89 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

22. neděle v 17

anGrY BirDS (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: fergal Reilly, Clay Kaytis. USa 2016, 100 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné děti do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč

24. úterý v 19.30

UŽ JE TaDY ZaS  /eR IST WIeDeR Da/
Téměř sedmdesát let po neslavném odchodu se adolf Hitler překvapeně probouzí v dnešním Berlíně. Válka skončila porážkou, jeho politická 
strana neexistuje a chybí mu i milovaná eva Braunová. Hitler „své“ město sotva poznává. Berlín je plný cizinců a v německu místo něj vládne 
žena. Všimne si ho ale filmová producentka, která si myslí, že jde o skvělého imitátora a začne ho obsazovat do různých filmů a seriálů. Hitler 
se stane hvězdou, jeho ambice jsou však větší. Režie: David Wnendt. německo 2015, 116 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 12 
let. Vstupné 100 Kč

25. středa v 17 a 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: Jon favreau. USa 2016, 100 minut, český dabing. Mládeži přístupný. 
 Vstupné 100 Kč 

26. čtvrtek v 17 - dabing 
27. pátek v 19.30 - dabing

X-mEn: aPoKaLYPSa (3D)
na počátku lidské civilizace byl uctíván jako bůh. apocalypse, první a nejsilnější z mutantů marvelovského světa X-Menů, v éře prastarých 
civilizací získal sílu ostatních mutantů a stal se tak nesmrtelným a neporazitelným. Probudil se po tisíci letech a je rozčarovaný ze světa, který 
nachází. Rekrutuje tým mutantů včetně zklamaného Magneta s cílem očistit lidstvo a nastolit nový světový řád, kterému chce vládnout. 
Režie: Bryan Singer. USa 2016, 130 minut, český dabing. nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 140 Kč

26. čtvrtek ve 20
Záznam koncertu

iGGY PoP – LiVE in BaSEL 2015
Iggy Pop a kapela The Stoogie, která byla na vrcholu slávy koncem 60tých a začátkem 70tých let se znovu dala dohromady v roce 2003 
a v roce 2010 byla uvedena do Rock´n´rollové síně slávy.   Záznam koncertu z Basileje ve Švýcarsku ukazuje Iggyho, který je známý svým 
pobuřujícím a nepředvídatelným řáděním na podiu, v nejlepší formě. Uslyšíte hity: „I Wanna Be Your Dog“,  “The Passenger”, “lust for life” 
a spoustu dalších. Švýcarsko 2016, 79 minut, anglicky. nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 200 Kč

27. pátek v 17

anGrY BirDS (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: fergal Reilly, Clay Kaytis. USa 2016, 100 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné děti do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč

28. sobota až 29. neděle v 17

anGrY BirDS
Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. Režie: fergal Reilly, Clay Kaytis. USa 2016, 100 minut, český dabing. Mládeži přístupný. 

Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

28. sobota v 19.30 - dabing 
29. neděle v 19.30 - titulky

X-mEn: aPoKaLYPSa
Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. Režie: Joh favreau. USa 2016, 130 minut. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč 

31. úterý v 19.30

maGGiE mÁ PLÁn  /MaggIeS´S Plan/
Maggie je mladá a nezávislá newyorčanka, která marně čeká na  tu pravou lásku. nakonec si zvolí plán, že se stane svobodnou matkou 
a k otěhotnění využije bývalou studentskou známost. I díky této volbě má, jako vždy, pocit dokonalé kontroly nad životem. objeví se však 
nepředvídatelnost osudu. Maggie se totiž nečekaně zamiluje, a to do Johna, profesora antropologie, jemuž se pro změnu zrovna rozpadá 
manželství. Režie: Rebecca Miller. USa 2015, 99 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč  


