
K i n o  Pa n o r a m a
1. čtvrtek až 2. pátek v 17 
3. sobota až 4. neděle ve 14 a v 17

anDĚL PÁnĚ 2
Anděl Páně 2 je volným pokračováním úspěšné vánoční pohádky s andělem Petronelem a čertem Uriášem. Režie: Jiří Strach. ČR 2016, 90 minut, 
české znění. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

1. čtvrtek v 19.30

Filmový klub Boskovice

mUŽ JmÉnEm oVE
Devětapadesátiletý Ove je umíněný a svárlivý muž, který věčně terorizuje své okolí, dokud mu do života nevstoupí rodina imigrantů. Dojemná 
tragikomedie o  stárnutí je filmovou adaptací stejnojmenného knižního bestselleru švédského spisovatele F. Backmana. Režie: Hannes Holm. 
Švédsko 2016, 116 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné pro členy FK 70 Kč / Vstupné 100 Kč                                    

2. pátek v 19.30

Impro zápas

LÍSKY BoSKoVicE VS. aLLimP oStraVa
Improvizační zápas dle pravidel improvizační ligy aneb divadlo na hokeji, hokej na divadle. Stále populárnější improvizační zápasy jsou především 
skvělou zábavou, kde může divák ovlivnit dění na jevišti svým námětem a názorem. Dva týmy se navzájem utkávají v improvizacích na divácká 
témata. Cílem není navzájem se vyřadit, ale společně vytvářet kvalitní improvizaci. Vstupné dobrovolné

3. sobota 19.30

DÍtĚ BriDGEt JonESoVÉ
Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa, ale navíc je tu neplánované těhotenství. Taková věc 
dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší, s kým počala. Režie: Sharon Maguire. Velká Británie / Francie / USA 2016, 
123 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 100 Kč

4. neděle v 19.30

HacKSaW riDGE: ZroZEnÍ HrDinY
Nový film oscarového režiséra a herce Mela Gibsona. Film inspirovaný skutečným příběhem armádního zdravotníka a pacifisty Desmonda T. Dosse, 
který odmítal vzít do rukou zbraň a přesto bez jediného výstřelu zachránil v krvavé bitvě  o Okinawu 75 vojáků. Režie: Mel Gibson. Austrálie / USA 
2016, 131 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

5. pondělí v 19.30

Do Kina naSLEPo
Věříte dramaturgům kina Boskovice a  máte rádi překvapení? Pak přesně pro vás  je určeno promítání naslepo. Jedná se o  projekci filmu, kdy 
do poslední chvíle nevíte, co se na plátně objeví. Vstupné je dobrovolné, zaplatíte až po filmu a to přesně tolik peněz, na kolik si čerstvě užitý 
zážitek ceníte. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné dobrovolné

6. úterý v 19.30

Santa JE PoŘÁD ÚcHYL
Pokračování vánočně nekorektní komedie. Odpudivě neodolatelný kasař Willie je stále alkoholik, pořád děvkař a už zase na dně. Znovu tedy obléká 
santovský oblek a neochotně spojí síly s bývalým parťákem Markusem, aby na Vánoce vykradli centrálu určitě zkorumpované chicagské charity. 
Režie: Mark Waters. USA 2016, 92 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč                                                     

7. středa v 17 a 20

FantaSticKÁ ZVÍŘata a KDE JE naJÍt
Nadaný britský kouzelník přichází do New Yorku se svým záhadným kufříkem, ve kterém se nachází sbírka vzácných magických tvorů z jeho cest 
kolem světa. Co se může stát, když jeho zvířata uniknou z kufříku? J. K. Rowlingová Vás zve do nové epochy kouzelnického světa! Režie: David Yates. 
Velká Británie / USA 2016, 133 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč                                                   

8. čtvrtek v 17 a 20

FantaSticKÁ ZVÍŘata a KDE JE naJÍt (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: David Yates. Velká Británie / USA 2016, 133 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let.
 Vstupné 150 Kč                                                     

9. pátek v 17

troLLoVÉ (3D)
Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jednoho dne však bude muset trollí princezna Poppy 
a její kamarád Větvík zachránit celé městečko Trollíkov před nenažranými Bergeny, kteří je chtějí sníst. Režie: M. Mitchell, W. Dohrn. USA 2016, 92 
minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 120 Kč / Vstupné 140 Kč                                                     

9. pátek v 19.30

UnDErWorLD: KrVaVÉ VÁLKY (3D)
Další pokračování úspěšné filmové série Underworld sleduje osudy upíří smrtonošky Selene (Kate Beckinsale), která se brání nemilosrdným 
útokům jak ze strany lykanů, tak i upířího rodu, který ji zradil. Režie: Anna Foerster. USA 2016, 92 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 
let. Vstupné 140 Kč                                                                               

10. sobota ve 14 a 17

troLLoVÉ
Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. Režie: M. Mitchell, W. Dohrn. USA 2016, 92 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 120 Kč                                                     

10. sobota až 11. neděle v 19.30

BEZVa ŽEnSKÁ na KrKU
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) se po  rozvodu rozhodne začít od  nuly jako učitelka v  malé vesničce. Rázovitý a  hyperaktivní starosta 
nastěhuje Elišku do  jednoho domu s  nerudným hrobníkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma 
definitivně skončil". Režie: Tomáš Hoffman. ČR 2016, 97 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

11. neděle v 15

Bijásek: nejlepší filmy dětem

PoHÁDKY PoD StromEČEK
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: Jak šli nadělovat, Vánoce u zvířátek, Divoké sny maxipsa Fíka - O Vánocích, Veselé Vánoce anebo 
Karlíkovo zimní dobrodružství, Pan Tau naděluje, Hvězda betlémská. ČR, 72 minut. Vstupné 50 Kč

11. neděle v 17

ČErVEnÁ ŽELVa
Příběh trosečníka na tropickém ostrově, obydleném želvami, kraby a ptáky, je zároveň univerzálním příběhem všech zásadních okamžiků v životě 
člověka. O sebepoznání, lásce, rodičovství i střídání generací vypráví snímek beze slov, jen s pomocí řemeslně dokonalé animace. Režie: Michael 
Dudok de Wit. Francie 2016, 80 minut, beze slov. Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč 

12. pondělí v 18

Cestovatelská beseda

KarEL KocŮrEK: JaPonSKo
Karel Kocůrek se vypravil do  Japonska v  květnu, v  předmonzunovém období. Cestoval vlakem Šinkanzen po  ostrovech Honshu, Hokkaido. 
Poznával města, navštívil buddhistické chrámy, šintoistické svatyně. Procházel nádhernou přírodou bambusových lesů, horských říček, 
a vodopádů. V závěru přednášky promítne film z této cesty. Vstupné studenti a senioři 40 Kč / Vstupné 60 Kč                                                                                  

13. úterý až 14. středa v 17

anDĚL PÁnĚ 2
Viz výše. Režie: Jiří Strach. ČR 2016, 90 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

13. úterý v 19.30

PoHÁDKY Pro EmU
Romantický příběh zasazený do předvánoční Prahy sází na humor, lásku a naději, které v životě tolik potřebujeme. V hlavních rolích: Ondrěj Vetchý 
a Aňa Geislerová. Režie: Rudolf Havlík. ČR 2016, 112 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

14. středa v 15

Filmové odpoledne pro seniory

BEZVa ŽEnSKÁ na KrKU
Viz výše. Režie: Tomáš Hoffman. ČR 2016, 97 minut, české znění. Vstupné 60 Kč

14. středa v 19.30

Filmový klub Boskovice uvádí:

PUnK iS not DEaD
Mirsa je bývalý zpěvák kdysi populární punkové kapely. Teď je mu 40, ale jeho život se za 20 let nijak nevyvinul. Bydlí u maminky a příležitostně 
prodává drogy. Jednoho dne se však rozhodne najít a přesvědčit bývalé členy skupiny k návratu. Režie: Vladimir Blaževski. Srbsko / Makedonie 
2011, 100 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

ProSinEc 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: La La Land, Paterson, Divoké vlny 2, Rozpolcený, xXx: Návrat Xandera Cage, Pasažéři, Adele: Živě z Royal Albert Hall a další filmy.

15. čtvrtek v 0.10 – půlnoční premiéra (ze středy na čtvrtek) – titulky 
15. čtvrtek v 17 – dabing 
15. čtvrtek ve 20 – titulky 
16. pátek v 17 a 20 – dabing

roGUE onE: Star WarS StorY
Impérium nabírá moc a  podmaňuje si galaxii. Rebelové, kteří jsou v  početní nevýhodě, nezvládají odrážet časté útoky. Impérium se chystá 
vyzkoušet svou nejmocnější zbraň – Hvězdu Smrti. Rebelové přichází s  šíleným nápadem na  krádež jejich konstrukčních plánů. Režie: Gereth 
Edwards. USA 2016, 133 minut. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

16. pátek v 9.30
BabyBiograf

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

PoHÁDKY Pro EmU
Viz výše. Režie: Rudolf Havlík. ČR 2016, 112 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč

17. sobota až 18. neděle ve 14

LicHoŽroUti
Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se 
totiž živí! Rodinný dobrodružný animovaný film natočený podle úspěšné knižní předlohy. Režie: Galina Miklínová. ČR 2016, 86 minut, české znění. 
Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč

17. sobota až 18. neděle v 17 a 20

roGUE onE: Star WarS StorY (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Gereth Edwards. USA 2016, 133 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kč                                                          

19. pondělí v 19

FiLmoVÝ KVÍZ – iV. 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 30 Kč

20. úterý v 17 a 20

roGUE onE: Star WarS StorY
Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. Režie: Gereth Edwards. USA 2016, 133 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč                                                          

21. středa v 17

roGUE onE: Star WarS StorY (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Gereth Edwards. USA 2016, 133 minut, český dabing. Mládeži přístupný.  Vstupné 150 Kč                                                              

21. středa ve 20

inKarnacE
V  případech, kdy i  klasický exorcismus selže, nastupuje Dr.  Seth Ember (Aaron Eckhart), aby se utkal se samotným peklem. V  souboji o  duši 
jedenáctiletého chlapce musí vstoupit do jeho podvědomí a v něm čelit zosobněnému zlu způsobujícímu pomatení mysli. Horor od tvůrců filmu 
Insidious. Režie: Brad Peyton. USA 2016, 86 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč                                                     

22. čtvrtek až 23. pátek ve 14

oDVÁŽnÁ Vaiana: LEGEnDa o Konci SVĚta
Walt Disney Animation Studios uvedou strhující animovaný film o nebojácné dospívající dívce, která se vydává na dalekou cestu, aby zachránila 
svůj lid. Režie: R. Clemens a J. Musker. USA 2016, 103 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

22. čtvrtek až 23. pátek v 17 a 19.30

manŽEL na HoDinU
Pokračování mimořádně úspěšné české komedie a diváckého hitu sleduje další osudy čtveřice hráčů vodního póla (Polívka, Novotný, Matásek, 
Latinák) z Nymburku, kteří začali pracovat jako hodinoví manželé. Režie: Tomáš Svoboda. ČR 2016, 105 minut, české znění. Nevhodný pro mládež 
do 12 let. Vstupné 120 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                        

24. sobota v 10

taJnÝ ŽiVot maZLÍČKŮ
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v animované komediální 
lahůdce. Režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney. USA 2016, 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč

26. pondělí v 17 
27. úterý až 28. středa ve 14

ZPÍVEJ
Podnikavý koalí chlapík Buster má poslední šanci zachránit své divadlo. Všechno vsadí na velkolepou pěveckou soutěž jakou svět neviděl. A stejně 
jako je pestré složení zvířecích soutěžících, je pestrý i jejich repertoár. Animovaná komedie od tvůrců filmu Já, padouch. Režie: Gareth Jennings. 
USA 2016, 110 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

26. pondělí v 19.30

PŘÍcHoZÍ
Děj se odehrává v  době, kdy po  celé planetě Zemi začaly přistávat mimozemské lodě. Expertka lingvistiky, Dr.  Louise Banks (Amy Adams)  je 
povolána vládou, aby zjistila, zda vetřelci přiletěli v  míru nebo jsou hrozbou. Provokativní sci-fi thriller od  režiséra  Denise Villeneuvea  (Sicario: 
Nájemný vrah, Zmizení). USA 2016, 117 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 100 Kč

27. úterý v 17 
28. středa v 17 a 19.30

manŽEL na HoDinU
Viz výše. Režie: Tomáš Svoboda. ČR 2016, 105 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

27. úterý v 19.30
Filmový klub Boskovice uvádí:

aŽ na DŘEŇ
Tři muži, jedna žena a vzpoura Makedonců proti Osmanské říši. Drsný příběh o hledání národní identity, o boji za svobodu, o pomstě, lásce a zradě. 
To vše je zabaleno do westernového hávu a podáno s velkým nadhledem a humorem. Režie: Stole Popov. Makedonie 2015, 165 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč                                                               

29. čtvrtek ve 14 
30. pátek ve 14 a 17

anDĚL PÁnĚ 2
Viz výše. Režie: Jiří Strach. ČR 2016, 90 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

29. čtvrtek v 17
Národní divadlo Londýn

WiLLiam SHaKESPEarE / HamLEt
Vhodné jako Vánoční dárek! Záznam divadelního představení s  Benedictem Cumberbatchem v  titulní roli Shakespearovy mistrovské tragédie. 
Zatímco se země připravuje na  válku, její vládnoucí rodina se rozpadá. Princ Hamlet je nucený pomstít smrt svého otce, tento úkol ho však 
ochromuje. Režie: Lyndsey Turner, české a anglické titulky, 210 minut. Vstupné 200 Kč

30. pátek v 19.30

PaŘBa o VÁnocÍcH
Když vedoucímu pobočky jeho upjatá sestra ve funkci generální ředitelky společnosti pohrozí, že jeho pobočku zavře, rozhodne se zachránit situaci 
velkolepým vánočním večírkem, na kterém by ulovil významného klienta, ale večírek se mu poněkud vymkne z rukou. Režie: Josh Gordon, Will 
Speck. USA 2016, 105 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

31. sobota v 17

SiLVEStroVSKÉ PromÍtÁnÍ
Tradiční silvestrovské promítání, které tentokrát proběhne u Zámeckého skleníku. Samozřejmostí je čaj pro malé a něco ostřejšího pro velké diváky, 
silvestrovský ohňostroj a pásmo pohádek. Vstupné dobrovolné  

1. 1. neděle ve 14 
2. 1. pondělí ve 14 a 17

ZPÍVEJ (3D)
Viz výše. Tato projekce ve 3D formátu. Režie: Gareth Jennings. USA 2016, 110 minut, český dabing. Mládeži přístupný. 

Vstupné děti do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč                                                                                         

1. 1. neděle v 17 a 19.30

aSSaSSin’S crEED
Usvědčený vrah Callum Lynch (Michael Fassbender) je nedobrovolně vysvobozen z cely smrti jen proto, aby se stal součástí staletého boje mezi 
asasíny, templáři a  španělskými inkvizitory. Filmová adaptace legendární herní série. Režie: Justin Kurzel. USA 2016, 102 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč 

2. 1. pondělí v 19.30

aSSaSSin’S crEED (3D)
Viz výše. Tato projekce ve 3D formátu. Režie: Justin Kurzel. USA 2016, 102 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 150 Kč 


