
K i n o  Pa n o r a m a
2. pondělí v 19.30

Dokumentární pondělí

DaniELŮV SVĚT
Daniel je mladý muž, student, spisovatel a pedofil. Filmový portrét Daniela a české pedofilní komunity. Příběh zakázané lásky a neustálého 
boje za smíření se sebou samým i za možnost přijetí uvnitř společnosti. Režie: Veronika Lišková. ČR 2014, 75 minut, české znění. Nevhodný 
pro mládež do 15 let. Vstupné 90 Kč

3. úterý až 4. středa v 19.30

KoBrY a UŽoVKY
Užovka (Matěj Hádek) je ztracený ve svém vlastním životě. Přesto, že je mu už skoro čtyřicet, nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má 
poslední šanci sám se sebou něco udělat. 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 mohl být konečně šťastný, se objeví Kobra. Užovka se rozhodne dát mu pořádnou lekci. 
Režie: Jan Prušinovský. ČR 2015, 111 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 130 Kč

5. čtvrtek až 6. pátek v 17

SPonGEBoB VE FiLmU: HoUBa na SUCHU (3D)
/THe SPoNgeBoB MoVie: SPoNge oUT oF WaTeR/

SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty a  bydlí v  ananasu. SpongeBob je tělem i  duší dobrodruh, který ke  všemu přistupuje 
s humorem. Jak napovídá název, v tomhle filmu ho humor přejde, protože se ocitne v pro něj naprosto šokujícím prostředí – tedy na souši. 
Režie: Paul Tibbitt, Mike Mitchell. USa 2015, 84 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč 

5. čtvrtek 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

6. pátek v 19.30

GHoUL (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Petr Jákl. ČR 2015, 86 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.

Vstupné 130 Kč

7. sobota v 17

SPonGEBoB VE FiLmU: HoUBa na SUCHU 
Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. Režie: Paul Tibbitt, Mike Mitchell. USa 2015, 84 minut, český dabing. Mládeži přístupný. 

Vstupné 110 Kč

7. sobota v 19.30

amEriCKÝ SniPEr
/aMeRicaN SNiPeR/

odstřelovač jednotek SeaL amerického námořnictva chris Kyle (Bradley cooper) je vyslán do iráku s jediným úkolem: chránit své bratry 
ve zbrani. Jeho neomylná přesnost zachrání na bojišti velký počet životů. Pověst o něm se donese až za nepřátelské linie, na jeho hlavu je 
vypsána odměna a stává se z něj hlavní terč povstalců. Navzdory nebezpečí se chris zúčastní čtyř hrůzných misí v iráku a stává se legendou.  
Režie: clint eastwood. USa 2014, 133 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč 

8. neděle ve 14
Bijásek: nejlepší filmy dětem

TŘi LoUPEŽnÍCi
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: Kubula a Kuba Kubikula, Kouzelný dědeček, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Strašidlo ve škole, 
Jak šlo vejce na vandr a další. ČR, 65 minut. Vstupné 40 Kč

8. neděle od 16 do 22
Festival outdoorových filmů

EXPEDiČnÍ KamEra
Přehlídka nejúspěšnějších cestovatelských a  outdoorových filmů uplynulé sezóny. Mezi hlavní taháky festivalu patří světově proslulý 
ultraběžec a  skialpinista Kilian Jornet a  jeho úchvatné výkony na  alpských vrcholcích. cykloexpedici přes Himálaj s  humanitárním 
poselstvím představí film alegria. S českou partičkou slacklinerů se vydáme budovat první highline projekty na islandu. a budeme svědky 
psychicky i fyzicky náročné přeplavby indického oceánu na veslici. Vstupné studenti a senioři 70 Kč / Vstupné 90 Kč

9. pondělí v 19.30

VETŘELEC
/aLieN/

obnovená digitální premiéra kultovního sci-fi se Sigourney Weaver v  roli statečné Ripleyové, která jako jediná z posádky vesmírné lodi 
Nostromo zůstává naživu v  souboji s  hrůznou bytostí, jejíž zárodek se dostal na  palubu z  líhně na  neznámé planetě. Režisérský sestřih 
s  remasterovaným obrazem a  zvukem. Režie: Ridley Scott. USa / Velká Británie 1979, 117 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež  
do 12 let. Vstupné 100 Kč

10. úterý od 18
FESTIVAL PRO TIBET

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 z  festivalu věnujeme dětem z klášterní školy Diskit, aby mohly studovat, 
kvalitně se stravovat a měly potřebnou lékařskou péči. Festival pořádá kino Boskovice ve spolupráci s občanským sdružením M.O.S.T. 
V rámci festivalu může vidět tyto filmy:

TiBET – K PoSVÁTnÉ HoŘE KaiLÁS
Dokument o  hoře Kailás tvoří tři filmy pojednávající o  třech možných poutích k  posvátné hoře. Středobodem čtyř velkých asijských 
náboženství je posvátná hora Kailás v  Tibetu. Hinduisté, buddhisté, džinisté i  vyznavači starého šamanistického náboženství bön, 
někdy putují celé roky pláněmi Tibetu, aby spatřili a obešli posvátnou Horu. Režie: Martin Kratochvíl. ČR 2008, 3x27 minut, české znění.  
DVD projekce. Mládeži přístupný.

BEZ mrKnUTÍ 
/UNWiNKiNg gaze/

anglický režisér a  producent Joshua Dugdale zachytil osmnáct měsíců života a  práce 14. dalajlámy. Měl možnost zblízka nahlédnout 
do soukromí jedné z největších duchovních osobností současného světa. Ve  filmu dává divákům možnost poznat dalajlámu nejen jako 
uznávanou duchovní a  morální autoritu, která obchází svět se svým poselstvím míru, ale ukazuje také jeho civilní a  neformální tvář 
a svérázný smysl pro humor. Režie: Josh Dugdale. Velká Británie 2006, 79 minut, české titulky. DVD projekce. Mládeži přístupný.

11. středa v 19.30 
12. čtvrtek až 13. pátek v 17 a 19.30

PaDESÁT oDSTÍnŮ ŠEDi
/FiFTy SHaDeS oF gRey/

Filmová adaptace knižního fenoménu, který zasáhl celý svět. Studentka literatury anastasia je „šedá myška“ s  nízkým sebevědomým, 
která dělá interview s  tajemným podnikatelem christianem greyem, ten je její naprostý opak. 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 130 Kč

13. pátek ve 14.30 
14. sobota v 17

aSTEriX: SÍDLiŠTĚ BoHŮ
/aSTéRix: Le DoMaiNe DeS DieUx/

animovaná pohádka. Julius ceasar má opět plán, jak se už jednou provždy zbavit nezdolných galů. asterix s obelixem na to však mají jiný 
názor. Režie: Louis clichy. Francie 2015, 85 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

14. sobota až 15. neděle v 19.30 

CHaPPiE
V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží na dodržování pořádku mechanické policejní jednotky. Když dojde k odcizení a přeprogramování 
jednoho z  policejních droidů, stane se robot jménem chappie vůbec prvním robotem se schopností samostatného myšlení a  cítění. 
Jeho existence se stává v  očích mocných stále větší hrozbou, a  ti udělají vše pro to, aby chappieho odstranili. Režie: Neill Blomkamp.  
USa 2015, 121 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Představení se zvýšenou hlasitostí bude v neděli. Vstupné 140 Kč

15. neděle v 17

aSTEriX: SÍDLiŠTĚ BoHŮ (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Louis clichy. Francie 2015, 85 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

16. pondělí v 19.30
Filmový klub uvádí film Ingmara Bergmana

LÉTo S moniKoU
/SoMMaReN MeD MoNiKa/

Ve svém raném filmu Bergman pokračuje v soustředěném zkoumání citových vztahů, tentokrát nezralé lásky sotva dospělých mladých 
lidí ze sociálně nižší vrstvy na  předměstí Stockholmu. Temperamentní přidrzlá Monika okouzlí a  svede plachého, nesmělého Harryho 
a podniknou spolu romantický únik lodí z města na ostrov. Rajské opojení brzy pomine a dvojice, zbavena iluzorních snů, je vržena zpět 
do tvrdé reality. Režie: ingmar Bergman. Švédsko 1953, 96 minut, české titulky. Mládeži přístupný.

Vstupné pro studenty a členy FK 80 Kč / Vstupné 90 Kč

17. úterý v 19.30

DiVoČina
/WiLD/

cheryl (Reese Witherspoon), hlavní hrdinka filmu Divočina, se cítí mizerně už delší dobu. Po smrti matky a krachu manželství, si myslí, že 
přišla o všechno. a když už má pocit, že nemá co ztratit, udělá nejimpulzivnější rozhodnutí svého života. S nulovou zkušeností s divokou 
přírodou a s obludně těžkým batohem se úplně sama rozhodne zdolat 1770 km dlouhou vysokohorskou trasu. Režie: Jean-Marc Vallée. USa 
2014, 115 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč 

BŘEZEn 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: Popelka, ovečka Shaun ve filmu, Rychle a zběsile 7, Sedmero krkavců, avengers: age of Ultron, ex Machina a další filmy.

18. středa v 19.30

KÓD EniGmY
/THe iMiTaTioN gaMe/

Kód enigmy vypráví příběh matematického génia a válečného hrdiny alana Turinga (Benedict cumberbatch), který se podílel na prolomení 
kódu legendárního německého šifrovacího stroje enigma. Díky svému úžasnému talentu pomohl zkrátit 2. světovou válku a  zachránil 
tak tisíce lidských životů. Režie: Morten Tyldum. Velká Británie / USa 2014, 114 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do  12 let. 
 Vstupné 110 Kč

19. čtvrtek až 22. neděle v 17 a 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 130 Kč

20. pátek v 10
BabyBiograf

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

DiVoČina
Viz výše. Režie: Jean-Marc Vallée. USa 2014, 115 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 100 Kč

20. pátek až 21. sobota ve 14.30

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 110 Kč

22. neděle ve 14.30

ZVoniLKa a TVor nETVor (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Steve Loter. USa 2014, 76 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

23. pondělí v 18
Cestovatelská beseda

JiŘÍ SLaDKÝ: nEZnÁmÁ irÁnSKÁ PoUŠŤ 
Promítání a vyprávění z expedičního putování přes dvě pouště východního Íránu se věnuje nejen jejich přírodní tváři, ale i obyvatelům, 
etnografickým poznatkům a  málo známým archeologickým objevům. zavede na  vás neprobádaná místa, z  nichž máme dosud jen 
minimálně zpráv. Mnohá témata možná u nás ještě nebyla prezentována – nejžhavější poušť světa a její roztodivná příroda, královské sídlo 
z doby bronzové a návštěva u liliputů. Vstupné studenti a senioři 40 Kč / Vstupné 60 Kč

24. úterý v 19.30

VZKŘÍŠEnÍ DÉmona
/THe LazaRUS eFFecT/

V tomto hororovém filmu olivia Wilde ukáže, že není nic děsivějšího, než kráska a zvíře v jedné osobě. Při vědeckém experimentu vstane 
z mrtvých a ze zapovězeného území si v sobě přinese kus samotného pekla a ničím neředěné zlo. Režie: David gelb. USa 2015, 83 minut, 
české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

25. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

FoToGraF
Viz níže. Režie: irena Pavlásková. ČR 2015, 133 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 15 let.  

25. středa v 19.30

FoToGraF
V  příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka (Karel Roden) se vracíme k  některým zásadním 
křižovatkám života umělce obdařeného výjimečným talentem. Film poodkrývá tajemství Janovy tvorby a  ponořuje se do  bizarního 
a  sugestivního světa žen, které ho obklopují. Režie: irena Pavlásková. ČR 2015, 133 minut, české znění. Nevhodný pro mládež  
do 15 let.   Vstupné 110 Kč

26. čtvrtek v 17 
27. pátek v 19.30

rEZiSTEnCE
/iNSURgeNT/

Druhý díl knižní a  filmové série Divergence. Pokračování s  názvem Rezistence je po  úspěchu prvního dílu o  poznání velkolepější 
a výpravnější, nepostrádá velkou dávku akce a  triků. Hlavní hrdinka Tris v podání vycházející hvězdy Shailene Woodley pokračuje v boji 
s nelítostným systémem i se svými vlastními démony. Režie: Robert Schwentke. USa 201, 120 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež 
do 12 let. Vstupné 110 Kč

26. čtvrtek v 19.30
Filmový klub Boskovice uvádí film z Projektu 100

PErnÝ DEn
 /a HaRD Day'S NigHT/

Režisér Richard Lester a skupina The Beatles vytvořili dodnes svěží mix hraného filmu a dokumentu sršící vtipem a hudební energií, který 
vychází z principů grotesky a crazy komedie. Tempo snímku je pak určováno neutuchající kadencí epochálních hitů nejslavnější hudební 
skupiny všech dob. Režie: Richard Lester. Velká Británie 1964, 87 minut, české titulky. Mládeži přístupný.

Vstupné pro studenty a členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

27. pátek až 29. neděle v 17

PÍSEŇ moŘE
/SoNg oF THe Sea/

Kouzelný animovaný příběh. V  bájné krajině starých Keltů žije na  osamělém majáku otec s  dcerou a  synem. Život celé rodiny se 
obrátí vzhůru nohama ve  chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z  tuleních víl. Jedině ona totiž může písní moře zachránit 
všechny pohádkové bytosti, které proměnila v  kámen čarodějnice Macha. Režie: Tomm Moore. irsko 2014, 93 minut, český dabing.  
Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč

28. sobota v 19.30

rEZiSTEnCE (3D)
/iNSURgeNT/

Viz výše. Tato projekce je ve  3D formátu. Režie: Robert Schwentke. USa 201, 120 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do  12 let. 
 Vstupné 150 Kč

29. neděle v 19.30

mĚSTo 44
/MiaSTo 44/

Píše se rok 1944 v Němci okupované Varšavě. Polští studenti pod vedením charismatického vůdce Kobry vytvoří jeden z nejodvážnějších 
oddílů podzemního hnutí. Jsou svědky i  aktéry obětování se a  hrdinství, ale i  krutosti, zrady a  vraždění. Učí se lásce a  zjistí, co je to 
nenávist. Dějiny jim dají krvavou a krutou lekci v dospívání. Režie: Jan Komasa. Polsko 2014, 127 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež  
do 12 let. Vstupné 110 Kč

30. pondělí v 19.30
Filmový klub uvádí film Ingmara Bergmana

LESnÍ JaHoDY
 /SMULTRoNSTäLLeT/

Tato Bergmanova filmová reflexe stárnutí, strachu z blížící se smrti i  smutku z promarněného života je autorovým velmi osobním dílem 
a zároveň jeho intimní zpovědí. Stárnoucí profesor Borg má zvláštní sen, který mu neodvratně připomíná blížící se smrt. aby ještě stihl 
odčinit svůj dávný dluh, vydává se na výlet na  jih Švédska, který se mění v cestu do minulosti a vlastního nitra. Režie: ingmar Bergman. 
Švédsko 1957, 91 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Blu-ray projekce. Vstupné pro studenty a členy FK 80 Kč / Vstupné 90 Kč

31. úterý v 19.30

GUnman: mUŽ na oDSTŘEL
/gUNMaN/

Sean Penn hraje vyčerpaného bývalého žoldáka a zabijáka Jima Terriera, který by svou minulost rád nechal za sebou. Jediné, po čem touží, 
je konečně se usadit se svou dávnou láskou. ale tajné služby se svých bývalých oveček tak snadno nevzdávají. Jim bude muset očistit své 
jméno a postavit se organizaci, pro kterou pracoval. Režie: Pierre Morel. USa / Francie / Španělsko 2015, 115 minut, české titulky. Nevhodný 
pro mládež do 12 let. Představení je se zvýšenou hlasitostí. Vstupné 110 Kč

VÝSTAVA
onDŘEJ KLEVETa – V ZaJETÍ BarEV

Výstava obrazů mladého boskovického malíře ondřeje Klevety, který představí svá abstraktní plátna. obrazy jsou převážně tvořené 
technikou dripping. Na podklady ležící na zemi autor cáká, nebo přímo lije z plechovky barvy, aby tak spontánně vyjádřil své pocity. Barevná 
hmota na plátně tak zobrazuje širokou škálu vidin, samoty, uvolnění, ale i odcizení, hněvu a strachu. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 
11. 3. v 17 hodin a bude ke zhlédnutí v přísálí kina do 6.4.2015.


