
2. úterý ve 14
FERDINAND (3D)

Ferdinand je pořádně velký býk. Narodil se sice jako malé, rozpustilé telátko, ale časem vyrostl o pořádný kus. Neznalí lidé 
by jej mohli považovat za zuřivé monstrum, jenže Ferdinand je ten nejroztomilejší a nejhodnější sudokopytník na světě. 
Režie: Carlos Saldanha. USA 2017, 99 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné děti do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč

2. úterý v 17
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! (3D)

Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou zvanou Jumanji - ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž se 
hra odehrává, a stávají postavami, které si pro hru zvolili. Režie: Jake Kasdan. USA 2017, 119 minut, český dabing. Mládeži 
přístupný. Vstupné 140 Kč

2. úterý v 19.30
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 12 let.
 Vstupné dobrovolné

3. středa 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

4. čtvrtek v 19.30
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU

To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z  Istanbulu do  Londýna, se rychle promění v  jeden z  nejnapínavějších 
a  nejzáhadnějších detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn. Režie: Kenneth Branagh. USA 2017, 110 minut, české 
titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.  Vstupné 110 Kč 

5. pátek v 17 
6. sobota až 7. neděle ve 14 a 17

ČERTOVINY
Dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu 
hříšnou duši. Jejich úkol se jim však od  počátku nedaří. Než aby lidi sváděli k  hříchům, tak jim neúmyslně pomáhají.  
Režie: Zdeněk Troška. ČR 2018, 101 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

5. pátek a 6. sobota v 19.30
INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ

Čtvrtá část kultovní série odhalí záhadnou minulost vyhledávané parapsycholožky Elise. Ta v mládí žila v malém městě 
v Novém Mexiku, její domov však byl zároveň domovem temných sil, a tak netrvalo dlouho a její život se obrátil naruby. 
Režie: Adam Robitel. USA 2018, 101 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

7. neděle v 19.30 
KOLO ZÁZRAKŮ

V novém filmu legendárního Woodyho Allena se podíváme na Coney Island v 50. letech minulého století. Hlavní hrdinové 
jsou plavčík Mickey (Justin Timberlake), servírka Ginny (Kate Winslet) a její manžel (Jim Belushi). Režie: Woody Allen. USA 
2017, 101 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

8. pondělí v 19.30
ODNIKUD

Život Katji se otřese v základech, když při bombovém útoku přichází o syna a manžela. Přátelé se jí snaží být oporou, Katja 
ovšem nemůže jít dál s vědomím, že vrazi chodí beztrestně po svobodě. Diane Kruger v hlavní roli byla oceněna za svůj 
výkon na festivalu v Cannes. Režie: Fatih Akin. Německo 2017, 106 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.
 Vstupné 100 Kč                               

9. úterý v 19.30
VELKÁ HRA

Příběh Molly Bloom, profesionální lyžařky, která se dílem osudu stala provozovatelkou tajných heren pro smetánku 
nejen z  řad hollywoodských hereckých es, rockových hvězd a  nejlepších pokerových hráčů, ale i  vysoko postavených 
byznysmenů a prominentů mafie. Režie: Aaron Sorkin. USA 2017, 140 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.
 Vstupné 110 Kč

10. středa a 11. čtvrtek v 16 – dabing 
10. středa v 19.30 - titulky

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí, spolu s legendárními hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodružství, 
během kterých odhalí prastará tajemství Síly a šokující události z minulosti. Režie: Rian Johnson. USA 2017, 150 minut, 
český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

11. čtvrtek v 19.30
MOTÖRHEAD: CLEAN YOUR CLOCK

Motörhead byli vždy nejsilnější, když vyrazili na  turné. Taková byla i  jejich poslední show Clean Your Clock. Záznam 
koncertu nejmocnější bestie rock'n'rollu. Režie: K. Swillus, S. Chirazi. Velká Británie 2016, 120 minut, bez titulků.
 Vstupné 150 Kč

12. pátek v 9.30
BabyBiograf

MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením v kinosále pro maminky s dětmi.
Nepeč a zapař. Říká se, že Vánoce jsou nejkrásnější období roku. To určitě! Tři matky rebelky už mají dost věčného vaření 
a zdobení a pořádně to rozjedou. Režie: Jon Lucas. USA 2017, 116 minut, české titulky. Vstupné 70 Kč

12. pátek až 14. neděle v 17
ČERTOVINY

Viz výše. Režie: Zdeněk Troška. ČR 2018, 101 minut, české znění. Mládeži přístupný. 
 Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

12. pátek a 13. sobota v 19.30
ŠPINDL

Horská zimní komedie z prostředí Špindlerova mlýna ukazuje dámskou jízdu tří sester, přičemž filmu vévodí sarkastická 
postava s tváří Anny Polívkové a její milostné trable. Režie: Milan Cieslar. ČR 2017, 98 minut, české znění. Nevhodný pro 
mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

13. sobota ve 15
MŮJ ŽIVOT CUKETKY

Když se devítiletý chlapec přezdívaný Cuketa dostane po  smrti svojí maminky do  dětského domova, netuší, že 
i na takovém místě můžete potkat přátele, lásku a ano, dokonce i být šťastní. Divácky nejúspěšnější evropský animovaný 
film roku 2016. Režie: C. Barras. Francie 2016, 66 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

14. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: Kubula a  Kuba Kubikula ve  Vařečkách a  Hrncích,nJak se chtěl zajíček 
klouzat, Kamenná tetka, Ondra a sněžný drak, Čarovné lyže, Jak postavit sněhuláka. 66 minut. Vstupné 50 Kč 

14. neděle v 19.30
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA

Gary Oldman jako Winston Churchill v příběhu o muži, který se nevzdal, i když okolnosti stály proti němu. V roce 1940 
se blížila německá invaze do Anglie a britský premiér měl domluvit podmínky příměří. Místo toho slavnou řečí zburcoval 
národ k boji. Režie: Joe Wright. Velká Británie 2017, 125 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. 
 Vstupné 110 Kč

15. pondělí v 19.00
Cestovatelská beseda

PÁD DO SNU
Cestovatelský film vypráví příběh kluka, který chce znovu zažít svobodný život v přírodě, o který ho připravilo zranění 
při jeho první cestě jižní Evropou. A tak se vydává do kraje ledovců, vodopádů a zasněžených plání, aby během 208 dnů 
doputoval na nejsevernější bod Evropy. Po filmu následuje beseda s autorem filmu Miroslavem Prouskem.
 Vstupné studenti a senioři 60 Kč / Vstupné 80 Kč  

16. úterý v 17 ve 2D 
17. středa v 17 ve 3D

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
Viz výše. Režie: Jake Kasdan. USA 2017, 119 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné 2D 120 Kč / Vstupné 3D 140 Kč

16. úterý až 17. středa v 19.30

ZMENŠOVÁNÍ
Matt Damon hraje v originální komedii chlapíka, který se nechá s vidinou zbohatnutí dobrovolně zmenšit. Paradoxně až 
jako deseticentimetrový začne konečně pořádně žít. Režie: A. Payne. USA 2017, české titulky, 135 minut. Nevhodný pro 
mládež do 12 let.  Vstupné 120 Kč

18. čtvrtek až 19. pátek v 17 

COCO (3D)
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným muzikantem, jako je jeho idol. V touze 
dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v  překrásné a  barevné Říši zesnulých.  Režie: L. 
Unkrich. USA 2017, 105 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč

18. čtvrtek v 19.30
Filmový klub

VELKÁ NÁDHERA
Příběh stárnoucího spisovatele a  novináře Jepa zasazuje režisér Sorrentino do  prostředí "třpytivé" vysoké smetánky 
podmanivého Říma a  po  vzoru filmových velikánů Felliniho a  Antonioniho podává kritiku současné společnosti, žijící 
v povrchnosti, přetvářce a zaslepenosti. Itálie / Francie 2013, 141 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.
 Vstupné pro členy FK 0 Kč / Vstupné 60 Kč  

19. pátek až 20. sobota v 19.30

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
Největší showman je originální muzikál inspirovaný životem P.  T. Barnuma, muže, pro nějž každá překážka a  nezdar 
byly jen dalším odrazovým můstkem na pouti ke hvězdám. A právě díky jeho vizionářství a energii vznikl showbyznys.  
Režie: M. Gracey. USA 2017, 105 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

20. sobota ve 14 a 17 
21. neděle ve 14

COCO
Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. Režie: L. Unkrich. USA 2017, 105 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

21. neděle v 17 a 19.30

PŘÁNÍ K MÁNÍ
Vánoční film plný kouzel, fantazie a  humoru odehrávající se v  rozzářeném předvánočním lázeňském městě. Příběhem 
chtějí filmaři navázat na tradici českých hraných filmů pro celou rodinu. Režie: Vít Karas. ČR 2017, 106 minut, české znění. 
Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

22. pondělí až 23. úterý v 17 a 19.30

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Olga (Klára Issová) má se svým milostným životem velké plány a má přebujelou fantazii. Městečko, kde se narodila, jí pro 
realizace milostných záměrů nestačí. A  tak se přemístí do  velkoměsta. Ve  filmu uvidíte a  uslyšíte i  boskovické Mariachi 
Espuelas. Režie: Filip Renč. ČR 2017, 83 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

24. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

PŘÁNÍ K MÁNÍ
Viz výše.  Režie: Vít Karas. ČR 2017, 106 minut, české znění. Vstupné 60 Kč                                                          

24. středa v 19.30

TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
Mildred Haynesové zavraždili dceru. A protože se vyšetřování už několik měsíců bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat. 
U vjezdu do města vylepí na tři billboardy velmi kontroverzní vzkazy adresované váženému šéfovi místní policie. Režie: 
Martin McDonagh. USA 2017, 115 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč                                                             

25. čtvrtek v 19.30 – 2D 
26. pátek v 17 a ve 20 – 3D

LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA
Thomas se skupinkou svých přátel unikl z  nástrah Labyrintu. Společně prošli zkouškou ohněm při vražedné cestě přes 
Spáleniště. Mnohokrát si mysleli, že už je konec, že to nemůže být horší. Přesto mají ty nejtěžší chvíle a  nejbolestivější 
rozhodnutí teprve před sebou. Režie: Wes Ball. USA 2017, 140 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.
 Vstupné 2D 130 Kč / Vstupné 3D 150 Kč

26. pátek v 9.30
BabyBiograf

ŠPINDL
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením v kinosále pro maminky s dětmi.
Viz výše. Režie: Milan Cieslar. ČR 2017, 98 minut, české znění. Vstupné 70 Kč

27. sobota ve 14 – 3D 
28. neděle ve 14 – 2D

FERDINAND
Viz výše. Režie: Carlos Saldanha. USA 2017, 99 minut, český dabing. Mládeži přístupný.  
 Vstupné 2D 110 Kč / Vstupné 3D 130 Kč

27. sobota v 17 a 19.30 
28. neděle v 17

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Viz výše. Režie: Filip Renč. ČR 2017, 83 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

28. neděle v 19.30

S LÁSKOU VINCENT
Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi navazuje na slova samotného génia, který jednou pronesl, že “může 
komunikovat pouze skrze své malby". Byl natočen kombinací hraného filmu a  animace originálních olejomaleb. Režie:  
D. Kobiela, H. Welchman. Velká Británie / Polsko 2017, 88 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

29. pondělí ve 20
Cyklus scénických čtení

LISTOVÁNÍ: CO BY MŮJ SYN MĚL VĚDĚT O SVĚTĚ
Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove) vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století 
v půvabné knize plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce 
i těch budoucích, potencionálních. Poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen jeden herec - Lukáš Hejlík. 
 Vstupné v předprodeji 80 Kč / na místě 100 Kč  

30. úterý v 19.30

INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ
Viz výše. Režie:  Adam Robitel. USA 2018, 101 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

31. středa v 19.30
Filmový klub

NEMILOVANÍ
Žeňa a Boris procházejí rozvodem. Ona si našla nového partnera, on zakládá novou rodinu. Jejich dvanáctiletý syn Aljoša 
je pro ně spíš přítěží. Všechno se změní, když Aljoša zmizí. Andrej Zvjagincev přináší mistrovsky vystavěné drama o lidech, 
kteří jsou zamilovaní do vlastního odrazu v mobilních telefonech. Rusko / Francie 2017, 127 minut, české titulky. Nevhodný 
pro mládež do 15 let.    Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 110 Kč

LEDEN 2018

Informace pro návštěvníky kin
KINO PANORAMA 
Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, 
Tel: 516 452 026, kino@boskovice.cz, www.kinoboskovice.cz
Prodej 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: Padesát odstínů svobody, Akta Pentagon: Skrytá válka, Pračlověk, Prezident Blaník, Black Panther, Tvář vody a další 
filmy.


