
K i n o  Pa n o r a m a
5. úterý v 19.30

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 110 Kč

6. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

GanGSTEr Ka: aFriČan
Viz níže. režie: Jan pachl. Čr 2015, 98 minut, české znění. Vstupné 60 Kč 

6. 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 100 Kč                       

7. čtvrtek v 17 a 20

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, český dabing. 
Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč                       

8. pátek v 17 a 20

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

Vstupné 150 Kč                       

9. sobota až 10. neděle 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 100 Kč

9. sobota až 10. neděle v 19.30

BoD ZLomU  /poiNT BreAK/
Volným pádem a  bez jištění míří do  kin Bod zlomu, akční adrenalinový thriller, jehož hrdinové jedou v  každém 
momentu na  plné obrátky a  na  doraz. Vysoko, hluboko, rychle, zběsile nebo vzhůru nohama provádí neznámá 
skupina své šílené loupeže a  ve  stejném stylu musí probíhat i  pátrání po  nich. Kdo první narazí na  limity svých 
možností? Zločin nebo spravedlnost? režie: ericson Core. USA / Německo / Čína 2015, 115 min, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

11. pondělí v 19.30
Dokumentární pondělí

ZKÁZa KrÁSoU
Lída Baarová. Herečka, pro kterou byla její krása největším darem i prokletím zároveň. Mladá a atraktivní dívka se 
rychle stala největší československou filmovou hvězdou  a  dokázala si podmanit  i  nejobávanější muže své doby. 
dokumentaristka Helena Třeštíková se  s  Baarovou setkala  v  jejím zahraničním exilu. Na  sklonku hereččina života 
natočila otevřenou zpověď kdysi milované a následně zatracované hvězdy. režie: Helena Třeštíková, Jakub Hejna. 
Čr 2015, 90 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 110 Kč

12. úterý v 10
BabyBiograf

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

PaDESÁTKa
Viz níže. režie: Vojta Kotek. Čr 2015, 95 minut, české znění. Vstupné 90 Kč

12. úterý až 13. středa 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

14. čtvrtek až 16. sobota v 19.30

oSm HroZnÝCH  /THe HATeFUL eigHT/
Několik let po občanské válce se zasněženými kopci Wyomingu řítí dostavník. Veze se v něm lovec lidí, známý také 
jako „Kat", a daisy. Jeho čeká odměna, vypsaná na její hlavu, ji soud a oprátka. po cestě potkají dva muže – bývalého 
vojáka, ze kterého se také stal obávaný lovec lidí a jižanského odpadlíka, který o sobě tvrdí, že je novým šerifem. 
Když ztratí stopu ve sněhové bouři, hledají úkryt v obchodu paní Minnie, nepřivítá je však majitelka obchodu, ale 
čtyři neznámé tváře. osm pocestných začíná tušit, že se do města všichni nedostanou. režie: Quentin Tarantino. USA 
2016, 182 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

15. pátek v 17

aLDaBra: BYL JEDnoU JEDEn oSTroV
působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají atol Aldabra, 
kteří se zde rodí, vytvářejí společenství, přivádějí na svět mladé i bojují o své přežití.  Film  není  jen přírodopisným 
dokumentem, ale i vzrušujícím a napínavým příběhem ze světa přírody s neopakovatelným komentářem oldřicha 
Kaisera. režie: Steve Lichtag. Čr 2015, 73 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč

16. sobota až 17. neděle v 17

aLDaBra: BYL JEDnoU JEDEn oSTroV (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3d formátu. režie: Steve Lichtag. Čr 2015, 73 minut, české znění. Mládeži přístupný.

Vstupné 110 Kč

17. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

SPLnĚnÁ PŘÁnÍ
pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Jak rumcajs vyhnal z lesa dubové mužíky, Jak rákosníček udělal z nebeského 
draka kolotoč, pohádky z mechu a kapradí - Jak Křemílek a Vochomůrka zabloudili v bedlovém lese, Jak rumcajs 
vysadil duhu na nebe, pan Tau a neděle, divoké sny maxipsa Fíka - o kopané. Čr, 69 minut. Vstupné 50 Kč

17. neděle v 19.30

JoY
Někdo má cestičku životem zametenou už od  narození, jiný si ji musí zamést sám. Nebo raději rovnou pořádně 
vytřít. A Joy, hrdinka stejnojmenného filmu, je ten druhý případ. A aby měla svou cestu životem uklizenou pořádně, 
vynalezla nový typ mopu se zatočenými třásněmi, jenž je dnes běžnou výbavou snad každé domácnosti a znamenal 
konec hadrů a  mokrých rukou při vytírání podlah. režie: david o. russel. USA 2015, 124 minut, české titulky. 
Nevhodné pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

LEDEn 2016

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: Na  další měsíc připravujeme tyto filmy: dánská dívka, 13 hodin: Tajní vojáci z  Benghází, deadpool, Saulův syn,  
Zoolander 2, decibely lásky, Sedm statečných a další filmy.

18. pondělí v 18
Cestovatelská beseda

PaVEL SVoBoDa: omÁn – ZEmĚ SULTÁnoVa
omán představuje díky osvětové vládě sultána Kábúse překvapivě vyspělou část Arabského poloostrova. Na druhou 
stranu je i přes své krásy a tradiční kulturu omán zemí turisticky neobjevenou. Vystoupáme na nejvyšší horu ománu - 
Jabal Shams. Společně s přátelskými ománci v tradičních pláštích a čepičkách „kumma“ navštívíme velbloudí závody 
a rybí trhy s tuňáky a plachetníky. Tato bezpečná země mnohé příjemně překvapí. Součástí besedy bude i vernisáž 
fotografií pavla Svobody.       Vstupné studenti a senioři 40 Kč / Vstupné 60 Kč             

19. úterý až 20. středa v 19.30

mUZiKÁL anEB CESTY KE ŠTĚSTÍ
Muzikál aneb cesty ke  štěstí je hudební film o  dnešních mladých lidech a  jejich životech –   o  touze po  úspěchu, 
kamarádství, rivalitě, odvaze. A  ano, také o  lásce. Třída pražské  konzervatoře má na  letním soustředění za  úkol 
nazkoušet Starce na  chmelu v  původní muzikálové podobě. Studenti jsou ze začátku znechucení, že se budou 
věnovat klasickému českému muzikálu. Během zkoušení je však kouzlo Starců naprosto pohltí. režie: Slobodanka 
radun. Čr 2016, 85 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

21. čtvrtek až 22. 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 100 Kč

21. čtvrtek v 19.30                                                           
Filmový klub Boskovice       

o KUŘaTECH a LiDECH  /MæNd og HøNS/
Černá komedie o shledání pětice bratrů na zapadlém ostrově, kde se nejde pro ránu a vejce daleko. gabriel a elias 
se u  smrtelného lože svého otce dozví, že jsou adoptovaní. Jejich biologickým otcem je odborník na  výzkum 
kmenových buněk. po  příjezdu na  ostrov ork bratři zjistí, že mají další tři sourozence – velmi neortodoxní 
sourozence. Jak zkultivovat trio neotesaných buranů, kteří chodí spát se slepicemi a pro ránu nejdou daleko? režie: 
Anders Thomas Jensen. dánsko / Německo 2015, 104 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.                                                                                                          

Vstupné pro členy FK 90 Kč / Vstupné 120 Kč

22. pátek v 19.30

LES SEBEVraHŮ  /THe ForeST/
Vše začíná v  tajemném japonském lese Aokigahara, kde se dějí nevysvětlitelné věci. do  lesa se vydává i  mladá 
Američanka, která chce zjistit, kam se ztratila její sestra a proč dochází v tomto lese k záhadným úmrtím. Musí se 
mít na pozoru, protože toto místo není tak pusté, jak se zdá. režie: Jason Zada. USA 2016, 87 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

23. sobota v 17

HoTEL TranSYLVÁniE 2  /HoTeL TrANSyLVANiA 2/
rodinka draculů se ve  zcela nové strašidelné komedii Transylvánie 2  vrací s  novou dávkou animovaného 
dobrodružství! režie: genndy Tartakovsky. USA 2015, 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný.   Vstupné 100 Kč

24. neděle v 17

HoTEL TranSYLVÁniE 2 (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve  3d formátu. režie: genndy Tartakovsky. USA 2015, 90 minut, český dabing. Mládeži 
přístupný. Vstupné 130 Kč

23. sobota až 24. neděle v 19.30

CrEED
rocky Balboa, bývalý světový šampion v  těžké váze, se stane trenérem a  mentorem Adonise Creeda, syna svého 
někdejšího soupeře Apollo Creeda. Adonis je pod rockyho vedením na nejlepší cestě získat svůj vlastní titul, ale má 
kromě talentu i srdce pravého bojovníka? režie: ryan Coogler. USA 2015, 133 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

25. pondělí v 19

FiLmoVÝ KVÍZ – 4. 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

26. úterý až 27 středa v 19.30

rEVEnanT ZmrTVÝCHVSTÁnÍ  /THe reVeNANT/
Hluboko v americké divočině zůstává lovec Hugh glass (Leonardo diCaprio) sám, těžce zraněn a opuštěn mužem 
z  jeho vlastní skupiny, proradným Johnem Fitzgeraldem (Tom Hardy). Jedinou zbraní mu je vlastní vůle. díky ní 
glass překoná nepřátelskou krajinu, brutální zimu a  útoky indiánů, to vše v  neúnavné snaze přežít a  pomstít se 
Fitzgeraldovi. režie: Alejandro gonzález iñárritu. USA 2016, 156 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.

Vstupné 120 Kč

28. čtvrtek v 17 
29. pátek až 31. neděle v 15

aLVin a CHiPmUnKoVÉ: ČiPErnÁ JÍZDa
/ALViN ANd THe CHipMUNKS: THe roAd CHip/

Čiperné veverky se vrací. Na  Alvina, Simona a  Theodora čekají nová dobrodružství. díky sérii nedorozumění 
chipmunkové nabydou přesvědčení, že se dave chystá v New yorku požádat svou novou přítelkyni o ruku a opustí 
je. Mají tři dny na to, aby ho zastavili a uchránili se před jeho ztrátou, ale také před získáním příšerného nevlastního 
bratra. režie: Walt Becker. USA 2016, 92 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

28. čtvrtek v 19.30
Filmový klub Boskovice

aDELHEiD
Je konec války a karta s mocí se obrátila. poručík Chotovický se vrací do vlasti, aby se zotavil, fyzicky i duševně. Straní 
se lidí, touží po klidu, ale přeci jen hypnoticky sleduje Adelheid, Němku, která mu byla přidělena jako hospodyně. 
pokřivené vztahy mezi Čechy a  Němci odráží všudypřítomná nedůvěra a  osamění. ponurá atmosféra očekávání 
nastiňuje, že není již kam spěchat a že všechno má svůj čas, vzdor i smíření. režie: František Vláčil. Československo 
1969, 99 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné pro členy FK 70 Kč / Vstupné 100 Kč

29. pátek až 31. neděle v 17 a 19.30

LÍDa BaaroVÁ
Česká herečka Lída Baarová je v  roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných 
za evropský Hollywood. po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků v celém Německu. Tisk ji vynese 
na titulní strany jako jednu z nejkrásnějších žen evropy. Hvězda Baarové strmě stoupá. po románku s goebbelsem 
má zakázáno hrát v německých filmech a nesmí opustit Říši. Když skončí válka, vrací se plná nadějí do prahy. Zde se 
však setká jen s výsměchem a ponížením. To pravé peklo ji ale teprve čeká… režie: Filip renč. Čr / Slovensko 2016, 
110 minut, české znění. Nevhodné pro mládež do 12. Vstupné 120 Kč

VÝSTAVA

PaVEL SVoBoDa - omÁn
Výstava fotografií z cest pavla Svobody po ománu. Výstavu můžete vidět v předsálí kina od 18.1. 2016 do 7.2. 2016. 


