
K i n o  Pa n o r a m a
1. středa v 17 a 19.30

VŠECHno nEBo niC
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky a nerozlučné kamarádky. Linda je rozvedená, vzdělaná, má malou dceru a pocit zodpovědnosti.  
Ten naopak chybí Vandě. Režie: Marta Ferencová. ČR 2017, 107 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč       

2. čtvrtek v 19.30 
4. sobota až 5. neděle v 19.30

LoGan: WoLVErinE
Wolverine (Hugh Jackman) se vrací a  opět zachraňuje lidstvo. Jenže nyní je na  tom trochu hůř. Jeho schopnost uzdravování pomalu 
vyprchává a elánem také zrovna nehýří. Naštěstí je zde jedna dívka, která má překvapivě stejné schopnosti jako Wolverine. Režie: James 
Mangold. USA 2017, 137 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 130 Kč

3. pátek v 19
Cestovatelská projekce

LaDiSLaV ZiBUra: PĚŠKY mEZi BUDDHiSTY a KomUniSTY
1 500 kilometrů pěšky v Nepálu a Číně. Něco, co by nechtěl zažít nikdo z nás. Ale je legrace o tom poslouchat a smát se cizímu neštěstí. 
Ladislav Zibura po  svých “40 dní pěšky do  Jeruzaléma” přichází s  novou show. Nečekejte žádné popisy památek. Projekce je hlavně 
o Číňanech, Nepálcích a jejich životech. Vstupné v přeprodeji: studenti a senioři 100 Kč / ostatní 130 Kč / na místě 120 /150 Kč

4. sobota až 5. neděle v 17

BaLErÍna
Félicie je mladá osiřelá dívka, jejíž největší vášní je tanec. S pomocí svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince 
a vydat se na dlouhou cestu do taneční školy v Paříži. Animovaný film o přátelství, sebedůvěře a rodinných poutech. Režie: Eric Summer, 
Éric Warin. Francie / Kanada 2016, 89 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

6. 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

7. úterý v 19.30
Filmový klub Boskovice

riCHarD mÜLLEr: nEPoZnanÝ
Richard Müller patří již 25 let k  nejvýraznějším osobnostem hudební branže v  ČR i  na  Slovensku. Během své kariéry zažil dramatické 
vzestupy i pády. Intimní pohled do života legendárního zpěváka na pozadí jeho koncertního turné s kapelou Fragile. Režie: Miro Remo. 
Česko / Slovensko 2016, 90 minut, slovenské znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné pro členy FK 70 Kč / Vstupné 90 Kč

8. středa v 17 a 19.30

T2 TrainSPoTTinG
Uplynulo dvacet let. Mnohé se změnilo a mnohé zůstalo při starém. Mark (Ewan McGregor) se vrací na jediné místo, které mu kdy bylo 
domovem. Čekají tu na něj: Spud, Sick Boy a Begbie, ale i smutek, radost, pomsta, nenávist, přátelství, heroin, sebedestrukce a smrtelné 
nebezpečí. Režie: Danny Boyle. Velká Británie 2017, 117 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.  Vstupné 120 Kč

9. čtvrtek v 17 a 19.30 
10. pátek až 11. sobota v 19.30

maSarYK
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V  jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s  povinností 
a morálkou úředníka, diplomata. Dramatický příběh věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí 
Jana Masaryka. Režie: Julius Ševčík. ČR 2016, 113 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

10. pátek v 17 
11. sobota ve 14 a 17

LEGo® BaTman FiLm
V Gothamu se chystají změny! Pokud chce Batman zabránit tomu, aby moc ve městě převzal Joker, bude nucen přehodnotit svůj pohled 
na svou dosud fungující jednočlennou skupinu občanské bdělosti a snažit se spolupracovat i s ostatními. Režie: Chris McKay. USA 2017, 
104 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

12. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

maCH a ŠEBESToVÁ na PrÁZDninÁCH
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: Budulínek Mandelinka, Jak Mach a Šebestová jeli na prázdniny, Cvrček a stroj, Jak Jonatán 
chytil blechu, Krtek a koberec, Jak Mach a Šebestová udělali z dědečka Tarzana, Dorotka a hvězda, Jak Mach a Šebestová prožili deštivé 
dopoledne, Krtek a rybka. 72 minut. Vstupné 50 Kč

12. neděle v 17
Festival outdoorových filmů

EXPEDiČnÍ KamEra
Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce u nás. Tento unikátní projekt přinese nejlepší filmy sezóny z celého světa 
i novinky z domácí produkce. Jako bonus návštěvníky čeká jedinečná show Hmyz na talíři, ukázka přípravy a malá degustace sušeného 
hmyzu. Vstupné studenti a senioři 70 Kč / Vstupné 90 Kč 

13. pondělí až 15. středa 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, 99 
minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč

13. pondělí v 19.30

SPoJEnCi
Když máte v rámci válečné operace předstírat, že tajná agentka, kterou jste právě potkali, je vaše manželka, neměla by být krásná. Mohlo 
by to mít dalekosáhlé následky. Oscarový režisér Robert Zemeckis vrhnul Brada Pitta a Marion Cotillard do světa, v němž může láska 
skončit vlastizradou. USA 2016, 124 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

14. úterý v 19.30

Lion
Pětiletý indický chlapec Saroo se ztratí ve vlaku, který ho odveze tisíce kilometrů od jeho domova a rodiny. Po strastiplné a nebezpečné 
cestě se na něj usměje štěstí a adoptuje si ho manželský pár z Austrálie. O pětadvacet let později se vydává na dlouhou cestu za svou 
ztracenou rodinou. Režie: Garth Davis, Austrálie 2016, 118 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč  

15. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

VŠECHno nEBo niC
Viz výše. Režie: Marta Ferencová. ČR 2017, 107 minut, české znění. Vstupné 60 Kč

15. středa v 19.30

THriLLEr 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. České titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné dobrovolné

16. čtvrtek až 17. pátek v 17

KrÁSKa a ZVÍŘE
Disney přináší příběh Krásky, bystré, krásné a  nezávislé mladé dívky, kterou ve  svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se 
spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného 
prince. Režie: Bill Condon, USA 2017, 130 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

16. čtvrtek v 19.30

roCCo
Filmový dokument sleduje životní příběh stejnojmenného slavného italského porno herce Rocca Siffrediho. Odhaluje mnohé z  jeho 
bohaté kariéry, stejně jako rozebírá hercovo nedávné rozhodnutí opustit porno byznys nadobro. Režie: Thierry Demaizière, Alban Teurlai. 
Francie 2016, 105 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 18 let. Vstupné 110 Kč

17. pátek v 19.30

KonG: oSTroV LEBEK
Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin neprobádaného, stejně krásného jako zrádného, ostrova kdesi v Pacifiku, aniž by měli 
sebemenší tušení, že vstupují na území mytického Konga. Režie: Jordan Vogt-Roberts. USA 2017, 118 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

18. sobota až 19. neděle v 17

KrÁSKa a ZVÍŘE (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Bill Condon. USA 2017, 130 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné děti do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč

BŘEZEn 2017

informace pro návštěvníky kin

Kino Panorama, Kpt. Jaroše 15
680 01 Boskovice
Tel: 516452026, 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: Volání netvora, Putování tučňáků 2, Rychle a zběsile 8, Mimi šéf, Zahradnictví a další filmy.

18. sobota v 19.30

KonG: oSTroV LEBEK (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Jordan Vogt-Roberts. USA 2017, 118 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 130 Kč

19. neděle ve 14

PÁSmo SKaUTSKÝCH FiLmŮ
Premiéra snímku, se kterým boskovičtí skauti vyhráli festival skautských amatérských filmů Příborská klapka. Uvidíte snímek  Mexické 
fazole, jeho čerstvě natočené pokračování a možná i něco navíc. 60 minut. Vstupné dobrovolné

19. neděle v 19.30

La La LanD
14 nominací na Oscara. Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněné skvělými písničkami doprovázenými 
velkolepými tanečními čísly líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z velkých ambicí. 
Režie: Damien Chazelle. USA 2016, 127 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

20. pondělí v 19.30

JoHn WiCK 2
Keanu Reeves se vrací na plátno jako nájemný zabiják John Wick alias Baba Jaga. Pořídil si nový dům, nového psa, ale na obzoru se objevil 
nový nepřítel. Režie: Chad Stahelski. USA 2017, 122 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

21. úterý v 19.30
Filmový klub Boskovice

SÁmSKÁ KrEV
Čtrnáctiletá Elle Marja je Sámská dívka, která se věnuje chovu sobů. Vystavena rasismu éry třicátých let, začne snít o novém životě. K jeho 
dosažení je ale nutné zpřetrhat všechny svazky s rodinou i svou rodnou kulturou. Režie: Amanda Kernell. Švédsko / Dánsko / Norsko 2016, 
110 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

22. středa v 17 a 19.30

maSarYK
Viz výše. Režie: Julius Ševčík. ČR 2016, 113 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč  

23. čtvrtek v 19.30

rammSTEin: PariS
Slavní metalisti z Německa posouvají vizuální laťku s každým dalším unikátním vystoupením výš a výš. Koncertní film Rammstein: Paris 
je hostinou pro smysly, je to temná kontroverzní pohádka a benzínem načichlá show, jejímž podtitulem by mohlo být ‚nezkoušejte to 
doma‘. Režie: Jonas Åkerlund. Německo 2016, 98 minut. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 160 Kč

24. pátek v 9.30
BabyBiograf

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

VŠECHno nEBo niC
Viz výše. Režie: Marta Ferencová, ČR 2017, 107 minut, české znění. Vstupné 70 Kč

24. pátek až 26. neděle v 17

PSÍ PoSLÁnÍ
Všichni psi jednou přijdou do nebe. Ale nejprve musí splnit své poslání. Cituplný a překvapivý příběh jednoho věrného psa. Režie: Lasse 
Hallström. USA 2017, 100 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

24. pátek v 19.30

SKrYTÉ ZLo
Když tři kamarádi z vysoké školy narazí na hrůzný původ skrytého zla, zjistí, že existuje jediný způsob, jak se vyhnout této kletbě: nemyslet 
na ni, nevyslovovat ji. Ale to se lehko řekne. Režie: Stacy Title. USA 2017, 96 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.

Vstupné 110 Kč 

25. sobota až 26. neděle v 19.30

ŽiVoT
Příběh šestičlenné posádky Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských 
dějin: prvního důkazu o existenci mimozemského života na Marsu. Forma života se však ukazuje být mnohem inteligentnější, než kdokoliv 
očekával. Režie: Daniel Espinosa. USA 2017, 105 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

27. pondělí v 18

FESTiVaL ProTiBET 2017
Festival Pro Tibet prezentuje mizející kulturu Tibetu a  Himálají, věnuje se otázce lidských práv, migrace a  propaguje také rozvojové 
a humanitární projekty. Vstupné je dobrovolné a výtěžek letošního Festivalu ProTibet podpoří buddhistické mnišky z kláštera Kowang 
v severoindickém Himálaji. Těšit se můžete na film a výstavu, sledujte samostatné plakáty. Vstupné dobrovolné

28. úterý v 17 a 19.30

VŠECHno nEBo niC
Viz výše. Režie: Marta Ferencová. ČR 2017, 107 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 100 Kč

29. středa v 19.30
Filmový klub Boskovice

nEJŠŤaSTnĚJŠÍ DEn V ŽiVoTĚ oLLiHo mÄKiHo
Okouzlující debut finského režiséra popisuje skutečný příběh boxera Olliho Mäkiho, kterému se do příprav na světový šampionát zamotala 
láska. Nesmírně autentický  a  lidský film se na  festivalu  v  Cannes stal miláčkem publika. Režie: Juho Kuosmanen. Finsko / Švédsko / 
Německo 2016, 92 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

30. čtvrtek až 31. pátek v 17 
1. 4. sobota ve 14 a 17

ŠmoULoVÉ: ZaPomEnUTÁ VESniCE
Šmoulové se po nálezu tajuplné mapy vydávají na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli 
tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. Režie: Kelly Asbury. USA 2017, 88 minut, český 
dabing. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

30. čtvrtek v 19.30
Cyklus scénických čtení

LiSToVÁnÍ: LÁSKa a TĚLo
V  jedné z  posledních knih se Arnošt Lustig pokusil o  konečné zúčtování s  tématy, která poznamenávají celou jeho tvorbu – 
nepochopitelnost holokaustu na straně jedné a láska k životu a ke všemu tělesnému na straně druhé. Výsledkem je příběh plný milostných 
vyznání i esejistických podobenství o smyslu života. Vstupné studenti a senioři 80 Kč / Vstupné 100 Kč

31. pátek v 19.30

GHoST in THE SHELL
Major (Scarlett Johansson) je velitelkou Sekce 9, speciální policejní jednotky, která bojuje proti těm nejhorším kyberzločinům. Příběh 
se odehrává v  blízké budoucnosti, kdy je svět závislý na  moderních technologiích a  každé narušení technologického řádu může mít 
nedozírné následky. Režie: Rupert Sanders. USA 2017, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

1. 4. sobota v 19.30

GHoST in THE SHELL (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Rupert Sanders. USA 2017, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 150 Kč

2. 4. neděle ve 14 a 17

ŠmoULoVÉ: ZaPomEnUTÁ VESniCE (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Kelly Asbury. USA 2017, 88 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné děti do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč

2. 4. neděle v 19.30

ÚKrYT V Zoo
Příběh manželů Żabińskych, kteří před druhou světovou válkou vedli ve Varšavě prosperující zoologickou zahradu. Za války se pak stali 
součástí odboje a v zahradě, zdevastované válečnými akcemi, ukrývali na tři sta varšavských židů. Režie: Niki Caro. USA 2017, 127 minut, 
české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč


