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

GHoUL
Trojice filmařů se vydává na  Ukrajinu s  cílem natočit unikátní příběh jednoho z  nejzvrácenějších zločinců novodobé historie, kanibala 
Andreje Čikatila. Společně s místní tlumočnicí, průvodcem a senzibilkou se snaží odhalit tajemství domu, kde se vše odehrávalo. Avšak 
v opuštěném stavení uprostřed ukrajinských lesů se z filmařů stávají nedobrovolní vězni a musí bojovat o holý život. Režie: Petr Jákl. ČR 
2015, 86 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

2. čtvrtek až 4. sobota v 17

PoPELKa
/CiNdeRellA/

disney studio přináší nové hrané zpracování této klasické pohádky o lásce mezi princem a Popelkou. Před samotným filmem Popelka bude 
uveden krátký animovaný film. Režie: Kenneth Branagh. USA 2015, 115 minut, český dabing. Mládeži přístupný.          

                                                                                                                                                   Vstupné 130 Kč / děti do 15 let 110 Kč                                    

2. čtvrtek až 5. neděle v 19.30

rYCHLE a ZBĚSiLE 7
/FURioUS 7/

Hrdinové nesmrtelné série Rychle a  zběsile už stihli prožít a  přežít neuvěřitelné věci. Teď však narazí na  nepřítele, vedle něhož všichni 
jejich dosavadní soupeři připomínají bandu dětí z mateřské školky. Už tak našlapanou hereckou sestavu v sedmém díle doplní Kurt Russell 
a hlavně Jason Statham, ikona rychlých a zběsilých filmových řidičů. Režie: James Wan. USA 2015, 140 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč 

5. neděle až 6. pondělí v 17

ZVoniLKa a TVor nETVor 
/legeNd oF THe NeveRBeAST/

další strhující dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek. Režie: Steve loter. USA 2014, 76 minut, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné 90 Kč

6. pondělí v 19.30

CESTa VEn
Nejlepší film, nejlepší režie, nejlepší scénář: Cesta ven je absolutním vítězem Cen české filmové kritiky. Příběh silné mladé matky, která se 
odmítá smířit s nepříznivým společenským statusem a snaží se vybojovat lepší život pro sebe a svou dceru Sárinku. Režie: Petr václav. ČR 
2014, 103 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 50 Kč

7. úterý v 19.30
Filmový klub uvádí film Ingmara Bergmana

SEDmÁ PEČEŤ
/deT SJUNde iNSegleT/

Rytíř Antonius Block (Max von Sydow) se vrací domů do Švédska z křížové výpravy proti bezvěrcům. Svou zem však najde zpustošenou 
běsnícím mořem. Blocka navštíví Smrt a  sdělí mu, že jeho dny jsou sečteny. Předtím  ho ještě čeká jedna šachová partie. Režie: ingmar 
Bergman. Švédsko 1957, 96 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné pro studenty a členy FK 80 Kč / Vstupné 90 Kč

8. středa v 19.30

CESTa naDĚJE
/THe WATeR diviNeR/

Russell Crowe se v  novém výpravném filmu vydává na  Cestu naděje. Čeká ho dobrodružná pouť napříč neklidným Tureckem po  první 
světové válce, kde pátrá po  osudu svých tří synů, kteří se nevrátili z  bitevního pole. epický a  silný příběh plný odhodlání, naděje 
a dobrodružství. Režie: Russell Crowe. Austrálie / USA 2014, 111 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč 

9. čtvrtek až 10. pátek v 19.30

VYBÍJEnÁ
Komedie Petra Nikolaeva podle bestselleru Michala viewegha. vybíjená je groteskou o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, 
alkoholu a hledání lidského štěstí. v několika časových rovinách vypráví příběh spolužáků, kteří spolu prožívají různé životní etapy. Režie: 
Petr Nikolaev. ČR 2015, 94 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

10. pátek v 10
BabyBiograf

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

SamBa
viz níže. Režie: olivier Nakache, eric Toledano. Francie 2014, 120 minut, české titulky. Vstupné 70 Kč

10. pátek až 12. neděle v 17

oVEČKa SHaUn VE FiLmU
/SHAUN THe SHeeP/

Shaun se rozhodne vyhlásit volný den a užít si nějakou zábavu. den ale nakonec bude mnohem akčnější, než by čekal. Kombinace farmáře, 
karavanu a velmi strmého kopce zavede všechny do velkoměsta a bude jen na Shaunovi, aby se stádo dostalo bezpečně zpátky na rodné 
pastviny. Režie: Mark Burton. velká Británie / Francie 2015, 95 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

11. sobota až 12. neděle v 19.30

SamBa
Samba se do  Francie přistěhoval před deseti lety ze Senegalu, pracuje v  hotelu a  myje nádobí. Jeho neradostná rutina se změní, když 
potká dobrovolnici Alice. Brzy mezi nimi vznikne křehké pouto. Ačkoli by dějová linka filmu napovídala, že půjde o pochmurné sociální 
drama, autoři filmu, kteří natočili úspěšný snímek Nedotknutelní, své vyprávění často koření humorem a ironií. Režie: olivier Nakache, eric 
Toledano. Francie 2014, 120 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 90 Kč

13. pondělí v 18
Cestovatelská beseda

JiŘÍ Hrma: PoD JÍŽnÍm KŘÍŽEm 
To nejlepší z  Brazílie, Argentiny a  Paraguaye. Uvidíte neskutečnou krásu divoké a  nespoutané přírody, navštívíme největší město jižní 
polokoule Sao Paulo, nejkrásnější město světa Rio de Janeiro se stejně proslulou pláží Copacabana a gigantickou sochou Ježíše. Projdeme 
velmi nebezpečnou favelou, chudinskou čtvrtí, kde vládnou zbraně, drogy a  násilí a  kam ani brazilská policie nikdy nechodí. Tečkou 
budou největší vodopády planety iguacú a největší přehrada itaipú. opět se také můžete těšit na ochutnávku pokrmů od studentů vASS 
Boskovice. Vstupné studenti a senioři 40 Kč / Vstupné 60 Kč

14. úterý až 15. středa v 19.30

PaDESÁT oDSTÍnŮ ŠEDi
/FiFTy SHAdeS oF gRey/

Filmová adaptace knižního fenoménu, který zasáhl celý svět. Studentka literatury Anastasia dělá interview s  tajemným podnikatelem 
Christianem greyem. Jejich vztah se na opakovaných schůzkách prohloubí a Christian jí odhalí své zvláštní erotické choutky. Režie: Sam 
Taylor-Johnson. USA 2015, 124 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

15. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

PaDESÁT oDSTÍnŮ ŠEDi
viz výše. Režie: Sam Taylor-Johnson. USA 2015, 124 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.                                                     

16. čtvrtek v 19.30

ProTi PŘÍroDĚ
/MoT NATUReN/

Martin vyráží sám na  víkendový výšlap do  hor  a  my slyšíme jeho necenzurované myšlenky: brutálně upřímné postřehy  o  něm 
samotném  i  lidech  v  jeho okolí. Proti přírodě je upřímný  a  humorný portrét muže, který se touží vymanit ze zajetých kolejí. Režie: ole 
giæver. Norsko 2014, 80 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 90 Kč

17. pátek až 18. sobota v 17

KonEČnĚ Doma
/HoMe/

Na naši krásnou modrou planetu dorazili Buvové, což jsou mimozemští vetřelci s mnoha chapadýlky místo nožiček. Jeden malý Buv narazí 
na ztracené děvče Tipy a postupně mezi nimi vzniká intergalaktické přátelství. Za tímto okouzlujícím a zábavným animovaným  filmem 
stojí tvůrci úspěšných filmů, mezi něž patří Jak vycvičit draka a Croodsovi. Režie: Tim Johnson. USA 2015, 92 minut, český dabing. Mládeži 
přístupný. Vstupné 120 Kč                                   

17. pátek až 18. sobota v 19.30

rYCHLE a ZBĚSiLE 7
viz výše. Režie: James Wan. USA 2015, 140 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do  12 let. Sobotní projekce bude se zvýšenou 
hlasitostí. Vstupné 120 Kč

19. neděle v 17 

KonEČnĚ Doma (3D)
viz výše. Tato projekce je ve 3d formátu. Režie: Tim Johnson. USA 2015, 92 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč                                   

19. neděle v 19.30

BirDman
oscar 2015: nejlepší film, režie, kamera a  scénář. Černá komedie vypráví příběh herce Riggana (Michael Keaton), který se v  minulosti 
proslavil filmovou postavou kultovního ptačího superhrdiny Birdmana, a nyní se s vypětím sil snaží o svůj divadelní debut na Broadwayi. 
Režie: Alejandro gonzález iñárritu. USA / Francie 2014, 119 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 100 Kč

DUBEn 2015

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: ex Machina, Šílený Max: Zběsilá cesta, Malý pán, San Andreas, Země zítřka  a další filmy.

DNY EVROPSKÉHO FILMU
www.eurofilmfest.cz

ozvěny 22. ročníku filmového festivalu současných evropských filmů. 
Studenti vstup zdarma! Vstupné pro členy filmového klubu 50 Kč za film. ostatní 80 Kč za film. 

20. pondělí v 17 nEJSi mŮJ TYP
/PAS SoN geNRe/

Romantická komedie s dramatickým přesahem vyprávějící o nepravděpodobném setkání   mladého učitele filozofie a  lehce hloupoučké 
kadeřnice. Režie: lucas Belvaux. Belgie / Francie 2014, 111 minut, anglické a české titulky.

20. pondělí v 19.30 HoLUB SEDĚL na VĚTVi  
 a roZmÝŠLEL o ŽiVoTĚ

/eN dUvA SATT På eN gReN oCH FUNdeRAde På TillvARoN/
Jako moderní don Quijote a Sancho Panza, tak Sam a Jonathan, dva cestující prodejci s drobnými cetkami, nás vezmou na kaleidoskopickou 
toulku lidskými touhami. Brilantně absurdní příběhy o lidském žití. ocenění: FF Benátky 2014: Zlatý lev. Režie: Roy Andersson. Švédsko / 
Německo / Norsko / Francie 2014, 101 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.

21. úterý v 17 HoLČiČÍ ParTa
/BANde de FilleS/

dospívající Marieme žije na francouzském předměstí. vše kolem, betonovým ghettem ovládaným gangy a dealery drog počínaje a barvou 
její kůže konče, ji nedává moc vyhlídek do budoucna. Film o dospívání a touze žít důstojně svůj život. Režie: Céline Sciamma. Francie 2014, 
112 minut, anglické a české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.

21. úterý v 19.30 TEmnÉ ÚDoLÍ
/dAS FiNSTeRe TAl/

Tajuplný cizinec na  koni, který se usadí v  horské vesnici, aby zde přečkal zimu, přináší do  uzavřené komunity nedůvěřivých obyvatel 
neklid. S přibývajícím množstvím záhadných úmrtí začne být jasné, že jeho příjezd nebyl pouhou náhodou. Alpský western je svěží variací 
na oblíbené žánrové motivy. Režie: Andreas Prochaska. Rakousko / Německo 2014, 115 minut, anglické a české titulky. 

22. středa v 17 TrEŠŇoVÝ TaBÁK
/KiRSiTUBAKAS/

Když mladičkou lauru pozvou její kamarádi na túru do přírody, ještě netuší, kam až ji tato cesta dovede a před jaká rozhodnutí ji postaví. 
Třešňový tabák je filmem o prvních láskách, přechodu do dospělosti a vztazích, které neznají hranic. Režie: Katrin Maimik, Andres Maimik. 
estonsko 2014, 93 minut, anglické a české titulky. 

22. středa v 19.30

noČnÍ BĚŽEC
/RUN All NigHT/

Brooklynský gangster a produktivní zabiják Jimmy (Neeson), kdysi přezdívaný Hrobník, už zažil lepší časy. Když se terčem stane jeho syn, 
kterého celá léta neviděl, musí se Jimmy rozhodnout mezi zločineckou rodinou, kterou si vybral dobrovolně, a skutečnou rodinou, kterou 
kdysi dávno opustil. Režie: Jaume Collet-Serra. USA 2015, 114 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Projekce se zvýšemou 
hlasitostí. Vstupné 100 Kč

23. čtvrtek v 19.30

KoBrY a UŽoVKY
Užovka (Matěj Hádek) je ztracený ve svém vlastním životě. Je mu už čtyřicet a nemá holku ani práci. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek) je 
magor, nezodpovědné dítě a feťák, bydlící s věčně opilou matkou. ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka už mohla být konečně šťastný, se 
objeví Kobra. Režie: Jan Prušinovský. ČR 2015, 111 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 90 Kč                                                             

24. pátek až 25. sobota v 17

oVEČKa SHaUn VE FiLmU
viz výše Režie: Mark Burton. velká Británie / Francie 2015, 95 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

24. pátek v 19.30

nEUTEČEŠ
/iT FolloWS/

devatenáctiletá Jay se po  příjemné chvilce na  zadní sedačce auta se sympatickým mladíkem ocitne svázaná v  opuštěné továrně. Čeká 
na okamžik, kdy se objeví démoni. Na okamžik, který bude nekonečnou noční můrou. Tito démoni jsou součástí prokletí, které si jeho oběti 
předávají sexem jako štafetový kolík. Jay se svých zjevení může zbavit jedině tak, že je předá někomu dalšímu. Režie: david Robert Mitchell. 
USA 2015, 100 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

25. sobota v 19.30

DiVoČina
/Wild/

Cheryl (Reese Witherspoon), hlavní hrdinka filmu divočina, se cítí mizerně už delší dobu. A  když už má pocit, že nemá co ztratit, udělá 
nejimpulzivnější rozhodnutí svého života. Úplně sama se rozhodne zdolat 1770 km dlouhou vysokohorskou trasu. Režie: Jean-Marc vallée. 
USA 2014, 115 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 100 Kč 

26. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

Za KamarÁDY Z TELEViZE Vi.
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: Jak si Rákosníček nepomohl k  nebeské koruně, Říkání o  víle Amálce, Jak Křemílek 
a vochomůrka udělali obrovi píšťalku, o Makové panence a veverce Barče, o loupežníku Rumcajsovi a další. ČR, 62 minut. Vstupné 40 Kč

26. neděle v 17
Záznam z Metropolitní opery v New Yorku 

GiaComo PUCCini / ToSCa
Milostná touha a politické intriky rozehrávají dramatickou partii, jejímiž protagonisty jsou Patricia Racette jako žárlivá diva, Roberto Alagna 
jako malíř Cavaradossi a  george gagnidze jako zlosyn Scarpia. Pucciniho veristické dílo v  režii luca Bondyho diriguje Riccardo Frizza. 
Nastudování: italsky s českými a anglickými titulky. délka záznamu: 3 hodiny a 36 minut včetně dvou přestávek.

                                                                                                                                                    Vstupné 300 Kč / senioři a ZTP 250 Kč                         

28. úterý v 19.30
Filmový klub uvádí film Ingmara Bergmana

PErSona
v  tomto filmu se projevila Bergmanova mimořádná citlivost vůči složitosti ženské psyché, kterou podrobil soustředěnému niternému 
průzkumu. dotkl se přitom závažné otázky pravdy v umění a s tím související identity umělce - konkrétně herečky odmítající dál hrát umělé 
role na jevišti. ve filmovém ději se rozvíjí zvláštní vztah dvou rozdílných a zároveň v něčem podobných žen - herečky elisabeth, která se 
rozhodla protestně mlčet, a její ošetřovatelky Almy, která naopak mluví ráda a svěřuje se jí. Režie: ingmar Bergman. Švédsko 1966, 85 minut, 
české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné pro studenty a členy FK 80 Kč / Vstupné 90 Kč

29. středa v 19.30

PoŘÁD JSEm To JÁ
/STill AliCe/

Alice (Julianne Moore, jež získala za tuto roli oscara) je šťastně vdaná matka tří dospělých dětí a uznávanou profesorkou lingvistiky, která 
začíná zapomínat slova. Když je jí diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice společně se svou rodinou, že jejich 
vzájemné vztahy projdou tou nejnáročnější myslitelnou zkouškou. Režie: Richard glatzer, Wash Westmoreland. USA 2014, 99 minut, české 
titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

30. čtvrtek až 1.5. pátek v 16 a 19.30

aVEnGErS: aGE oF ULTron
Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem a největší hrdinové světa, včetně iron Mana, 
Kapitána Ameriky, Thora, Neuvěřitelného Hulka, Black Widow a Hawkeye musí čelit děsivému nebezpečí. Povstane zlovolný Ultron a jenom 
Avengers mu mohou zabránit v uskutečnění ďábelských plánů. Režie: Joss Whedon. USA 2015, 150 minut, český dabing. Mládeži přístupný.                                                                                                                       

Vstupné 140 Kč / děti do 15 let 120 Kč                                    

2.5. sobota v 16 a 19.30 
3.5. neděle v 16

aVEnGErS: aGE oF ULTron (3D)
viz výše. Režie: Joss Whedon. USA 2015, 150 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 175 Kč / děti do 15 let 155 Kč                                    

3.5. neděle v 19.30                                                                                                                                                             

PESTroBarVEC PETrKLÍČoVÝ
/THe dUKe oF BURgUNdy/

Na chátrajícím šlechtickém sídle žije sběratelka motýlů Cynthia se svou milenkou evelyn a ve svém svébytném a poněkud výstředním světě 
se oddávají sadomasochistickým hrátkám. Cinefilní lahůdka se vyznačuje podmanivou erotickou atmosférou a výraznou hudební složkou. 
Režie: Peter Strickland. velká Británie 2014, 104 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 90 Kč
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