
K i n o  Pa n o r a m a

1. úterý v 19.30

SPECTrE
Daniel Craig je zpět jako Agent 007 v nové, v pořadí již 24 bondovce. James Bond dostane záhadný vzkaz z minulosti, který 
ho přivede na stopu nechvalně známé zločinecké organizace. Postupně musí rozplétat složitou pavučinu lží, aby nakonec 
odhalil děsivou pravdu o Spectre. Režie: Sam Mendes. USA / Velká Británie 2015, 150 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

2. středa v 17 a 19.30

HUnGEr GamES: SÍLa VZDorU - 2. ČÁST 
/The hUNgeR gAMeS: MoCkiNgJAy - PART 2/

Finální část kultovní série hunger games. katniss everdeenová musí čelit o mnoho silnějšímu soupeři, než proti kterým 
stála doposud v Aréně, aby vrátila obyvatelům Panamu svobodu jednou provždy. Režie: Francis Lawrence. USA 2015, 135 
minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč 

3. čtvrtek až 4. pátek v 17

maLÝ PrinC  /Le PeTiT PRiNCe/
Celovečerní animovaná adaptace slavného díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí. Ústřední postavou je malá holčička, 
kterou se její maminka snaží připravit na skutečný svět dospělých. Její plán naruší trochu excentrický, leč dobrosrdečný 
soused, letec, který holčičce představí neobyčejný svět, jenž mu před dávnou dobou ukázal Malý princ. Režie: Mark 
osborne. Francie 2015, 106 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

3. čtvrtek v 19.30 

SiCario: nÁJEmnÝ VraH
idealistickou agentku FBi (emily Blunt) pověří důstojník elitní vládní operační skupiny (Josh Brolin), aby v příhraniční oblasti 
mezi USA a Mexikem, kde neplatí žádné zákony, podpořila eskalující válku proti drogám. Tým vedený tajemným poradcem 
s pochybnou minulostí (Benicio Del Toro) se tajně vydává na cestu, během které je kate nucena v zájmu přežití pochybovat 
o všem, v co dosud věřila. Režie: Denis Villeneuve. USA 2015, 121 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.
 Vstupné 100 Kč

4. pátek až 5. sobota v 19.30

FaKJŮ PanE UČiTELi 2  /FACk JU göhTe 2/
Všemi milovaný kantor Zeki Müller zpět. Díky kontaktům z minulosti si přijde ke slušné hromádce kradených diamantů, 
které rafinovaně ukryje do  plyšového medvídka. Jenže jeho tak trochu potrhlá kolegyně plyšáka bezelstně věnuje 
dětské charitě v Thajsku. Souhrou náhod ředitelka školy zoufale shání učitele, který by jel se studenty na  školní výlet 
do Thajska. Režie: Bora Dagtekin. Německo 2015, 115 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let.
 Vstupné 110 Kč

5. sobota až 6. neděle v 17

maLÝ PrinC (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Mark osborne. Francie 2015, 106 minut, český dabing. Mládeži přístupný.
  Vstupné 130 Kč 

6. neděle v 19.30

ZTraCEni V mniCHoVĚ
Sir „P", devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil edouardu Daladierovi, se na  pozvání ředitele Francouzského 
kulturního institutu ocitne v  roce 2008 v  Praze jako živá relikvie z  dob Mnichovské dohody. Papouška 
za  dramatických okolností unese český novinář Pavel a  na  základě papouškových kontroverzních citací Daladiera 
rozpoutává mezinárodní politický skandál. Režie: Petr Zelenka. ČR 2015, 105 minut, české znění. Mládeži přístupný. 
 Vstupné 90 Kč

7. pondělí v 17 
8. úterý až 9. středa v 17 a 19.30

VÁnoČnÍ KamEŇÁK
Vánoční crazy komedie. Pátý díl úspěšné série opět sleduje neskutečné karamboly kolem starosty Pepana. Zdá se, že 
kameňákov neproslaví, protože nepřející občanští aktivisté mu zhatili plán postavit obří skokanský můstek na nedaleké 
hoře Říp. A  to si přímluvu obstaral osobně u  samotného pana prezidenta! Zázraky se však dějí, zvláště o  Vánocích, 
a  prezident ve  finále jako vždy překvapí. Režie: F. A. Brabec. ČR 2015, 86 minut, české znění. Nevhodný pro mládež  
do 15 let. Vstupné 120 Kč

7. pondělí v 19

FiLmoVÝ KVÍZ – 3. 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 10 Kč

10. čtvrtek až 11. pátek  v 17

HoDnÝ DinoSaUrUS  /The gooD DiNoSAURUS/
Pixar Animation Studios vás zvou na  dobrodružnou výpravu do  světa dinosaurů, kde se dinosaurus jménem 
Arlo spřátelí s  člověkem. Na  cestách drsnou, ale překrásnou divočinou se Arlo naučí čelit svému strachu 
a  zjistí, že je schopen velkých činů.  Režie: Peter Sohn. USA 2015, 101 minut, český dabing. Mládeži přístupný. 
 Vstupné 120 Kč / děti do 15 let 100 Kč

10. čtvrtek až 11. pátek  v 19.30

KramPUS: TÁHni K ČErTU
Puberťák Max žije v obyčejné rodině, kde jsou vztahy a emoce jako na houpačce, tedy chvíli nahoře, chvíli dole. Aktuálně 
jsou u  bodu mrazu, protože se blíží poněkud vypjaté období Štědrého dne. Místo klidu a  míru proto v  téhle rodině 
vypukne peklo, na což Max velmi nešťastně reaguje prohlášením, že by Vánoce nejraději zrušil. V tu chvíli začne venku zuřit 
sněhová vánice, to krampus vytáhl v čele armády monster potrestat ty, kteří zavrhli Vánoce. Místo svařáku začne téct krev.  
Režie: Michael Dougherty. USA 2015, 96 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

12. sobota až 13 neděle v 17

HoDnÝ DinoSaUrUS (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Peter Sohn. USA 2015, 101 minut, český dabing. Mládeži přístupný.   

Vstupné 155 Kč / děti do 15 let 135 Kč

12. sobota až 13 neděle v 19.30

V SrDCi moŘE  /iN The heART oF The SeA/
V  zimě roku 1820 byla velrybářská loď z  Nové Anglie napadena čímsi neuvěřitelným: velrybou mamutích rozměrů 
s  obrovskou vytrvalostí a  téměř lidskou touhou po  odplatě. Toto skutečné námořní neštěstí inspirovalo spisovatele 
hermana Melvilla k napsání románu Bílá velryba. Režie: Ron howard. USA 2015, 121 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

13. neděle v 15

Bijásek: nejlepší filmy dětem

PoHÁDKY PoD STromEČEK
Pásmo krátkých animovaných filmů pro děti. Můžete se těšit na 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, české znění, mládeži přístupný. Vstupné 50 Kč

14. pondělí v 19.30

room
Filmová adaptace knižního bestselleru emmy Donoghue Pokoj (Room) od  své premiéry sbírá velice pozitivní divácké 
i kritické ohlasy po celém světě. Pokoj je pro malého Jacka domovem, ale pro jeho mámu vězením, ve kterém je Starý Nick 
drží již více než sedm let. Díky odhodlání, vynalézavosti a vroucí mateřské lásce se Joy podařilo vytvořit pro Jacka život, 
ve kterém si neuvědomuje limity jejich vězení. Joy však ví, že takhle to nemůže být napořád. Režie: Lenny Abrahamson. 
irsko 2015, 118 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč 

15. úterý až 16. středa v  19.30

GanGSTEr Ka: aFriČan
Závěrečná část temného příběhu gangster ka: Afričan režiséra Jana Pachla zdůrazňuje fakt, že spáchané zlo nemůže být 
jen tak pominuto. Jaké jsou mechanismy organizovaného zločinu? Lze nad nimi zvítězit? Druhá část kriminálního thrilleru 
o osudech bezcitného gangstera, inspirovaných skutečnými událostmi podle námětu Jaroslava kmenty, který je autorem 
knihy „Padrino krejčíř“. Režie: Jan Pachl. ČR 2015, 98 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč
             

ProSinEC 2015

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: osm hrozných, Lída Baarová, Alvin a chipmunkové: čiperná jízda, Ledová sezóna, Bod zlomu a další filmy.

17. čtvrtek v 0.15 – titulky 

Půlnoční premiéra
ze středy na čvtrek

STar WarS: SÍLa SE ProBoUZÍ  /STAR WARS: ePiSoDe Vii - The FoRCe AWAkeNS/
Lucasfilm a  vizionářský režisér J.J. Abrams spojili síly, aby vás znovu přenesli do  předaleké galaxie. Legendární posádka 
hana Sola, jeho ženy Princezny Lei a Žvejkala se musí vypořádat s novým nebezpečím v podobě Sitha inquisitora a najít 
dávno ztraceného Lukea Skywalkera. Režie: J. J. Abrams. USA 2015, 136 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 
140 Kč            

17. čtvrtek v 17 – dabing 
18. pátek v 17 a ve 20 – dabing 
19. sobota ve 14, v 17 a ve 20 - dabing

STar WarS: SÍLa SE ProBoUZÍ
Viz výše. Režie: J. J. Abrams. USA 2015, 136 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč

17. čtvrtek ve 20 - titulky

Projekci zahájí orchestr ZUŠ Boskovice

STar WarS: SÍLa SE ProBoUZÍ
Viz výše. Režie: J. J. Abrams. USA 2015, 136 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč

20. neděle ve 14, v 17 a ve 20 - dabing 
21. pondělí v 17 a ve 20 - dabing 
22. úterý až 23. středa v 17 - dabing

STar WarS: SÍLa SE ProBoUZÍ (3D)
Viz výše. Režie: J. J. Abrams. Tato projekce je ve 3D formátu. USA 2015, 136 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné 170 Kč

22. úterý ve 20

moST ŠPiÓnŮ  /BRiDge oD SPieS/
Příběh nás zavádí do období studené války, kdy je americký právník James Donovan (Tom hanks) najat CiA, aby zachránil 
pilota, který havaroval v Sovětském svazu.  Film podle scénáře Joela a ethana Coenových natočil režisér Steven Spielberg. 
USA 2015, 141 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

23. středa v 15

Filmové odpoledne pro seniory

VÁnoČnÍ KamEŇÁK
Viz výše. Režie: F. A. Brabec. ČR 2015, 86 minut, české znění. Vstupné 60 Kč

23. středa ve 20

VÁnoČnÍ KamEŇÁK
Viz výše. Režie: F. A. Brabec. ČR 2015, 86 minut, české znění. Vstupné 120 Kč

24. čtvrtek v 10

V HLaVĚ  /iNSiDe oUT/
Stejně jako nás všechny, i  jedenáctiletou Riley ovlivňují emoce – Radost, Strach, Vztek, Nechuť a  Smutek. emoce žijí 
na  hlavním velitelství, což je centrum uvnitř Rileyiny mysli, odkud jí pomáhají vypořádat se s  nástrahami všedních dní. 
Režie: Pete Docter. USA 2015, 102 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč

25. pátek 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. Vstupné dobrovolné

26. sobota až 27. neděle v 17 a 19.30 
28. pondělí v 19.30

PaDESÁTKa
opravdovým kořením krkonoš jsou místní horalé, kteří zde žijí, ať už je sezóna jakákoliv. Lyžařka s jednou nohou, rolbař, jenž 
na Tři krále nepije, legendární lovec žen ozdobený neplodností, barman se zálibou ve věštění. A také Pavka, nejstarší žijící 
člen tradiční běžkařské rodiny Bulánů. Vždyť jeho otec zlomil během padesátky hůlku a stejně doběh jedenáctej. Režisérský 
debut Vojty kotka je komedie natočená podle divadelní hry. Režie: Vojta kotek. ČR 2015, 95 minut, české znění. Nevhodný 
pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

28. pondělí až 30.středa v 17

HoDnÝ DinoSaUrUS
Viz výše. Režie: Peter Sohn. USA 2015, 101 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

29. úterý až 30. čtvrtek v 19.30 

Filmový klub Boskovice

ZBrUSU noVÝ ZÁKon  /Le ToUT NoUVeAU TeSTAMeNT/
Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je to pěkně nesnesitelný morous, který nosí ponožky do pantoflí a celé dny tráví vymýšlením 
absurdních zákonů  a  znepříjemňuje lidem život. Je to trochu jiný příběh, protože tenhle Bůh má kromě syna Ježíše 
ještě manželku a malou dceru, která ho nemůže vystát a  jednoho dne pošle na  truc všem lidem na světě SMS s datem 
jejich smrti. Co se asi stane, když se někdo dozví, že mu do  konce života zbývá měsíc, nebo naopak 62 let? Režie: 
Jaco van Dormael. Lucembursko  / Francie  / Belgie  2015, 115 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do  12 let. 
 Vstupné pro studenty a členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

31. čtvrtek v 17 

SiLVESTr V LETnÍm KinĚ 
Již tradičně vám a vašim dětem kino Boskovice nabízí jedinečnou možnost strávit silvestrovský podvečer v krásné atmosféře 
zasněženého zimního - letního kina. Samozřejmostí je čaj pro malé a  něco ostřejšího pro velké diváky, silvestrovský 
ohňostroj a pásmo pohádek. Vstupné dobrovolné

1.1. pátek v 17

HoDnÝ DinoSaUrUS
Viz výše. Režie: Peter Sohn. USA 2015, 101 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

1.1. pátek až 2.1. sobota v 19.30

UŽ TEĎ mi CHYBÍŠ   /MiSS yoU ALReADy/
Milly a Jess byly odjakživa nejlepšími kamarádkami. od dětství spolu sdílely absolutně všechno – tajemství, šaty, dokonce 
i  kluky, se kterými chodily. Návštěvy bujarých večírků plných alkoholu či vyvádění ztřeštěností jim zůstaly od  mládí až 
do dospělosti. každá zábava však jednou skončí a pro Jess to platí dvojnásob - byla jí zjištěna rakovina prsu. Dlouholeté 
kamarádky se tak ocitají před životní zkouškou. Režie: Catherine hardwicke. Velká Británie 2015, 112 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 12 let.  Vstupné 110 Kč

2.1. sobota až 3.1. neděle v 17

HoDnÝ DinoSaUrUS (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Peter Sohn. USA 2015, 101 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné 130 Kč

3.1. neděle v 19.30

PaDESÁTKa
Viz výše. Režie: Vojta kotek. ČR 2015, 95 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

VÝSTaVa

KoUZLa PŘÍroDY
Výstava Miroslava Béma "koUZLA PŘÍRoDy" se snaží vystihnout atmosféru  prchavých okamžiků, kdy to spravné světlo 
čaruje s přírodou a odhaluje krásu a její detaily. Výstavu můžete vidět v předsálí kina od 1.12. 2015 do 3.1. 2016.

Vážení diváci, kino vám děkuje za vaši přízeň v roce 2015.  
Do nového roku 2016 přejeme vše nejlepší a těšíme se na vás v přítmí boskovického kina.


