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

VÁnoČnÍ KamEŇÁK
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 90 Kč

2. úterý v 19.30 

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 110 Kč                       

3. středa až 4. čtvrtek 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 110 Kč

4. čtvrtek až 5. 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 100 Kč

5. pátek až 6. sobota 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 100 Kč                      

6. sobota až 7. neděle v 17

LEDoVÁ SEZÓna  /NoRM oF thE NoRth/
V animované komedii Ledová sezóna se lední medvěd Norm vydává ze svého severního pólu do města, které nikdy nespí. do New 
Yorku. V jeho týmu jsou tři nezničitelní arktičtí lumíci a společně musí zajistit svému zasněženému domovu klid od civilizace. A užít 
si taky trochu legrace, když už jsou jednou ve městě . . . slavný New York teď čeká opravdová Ledová sezóna. Režie: trevor Wall. USA 
2016, 86 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

7. neděle v 19.30

DÁnSKÁ DÍVKa  /thE dANiSh GiRL/
dánská dívka líčí příběh muže, který se ve snaze najít sebe sama, vydal tam, kam před ním ještě nikdo nikdy nevkročil. A příběh 
ženy, jež ho při jeho hledání podporovala, i  když věděla, že ho v  případě úspěchu navždy ztratí. oscarový režisér tom hooper 
(Králova řeč, Bídníci) natočil křehký a přitom neobyčejně silný příběh, jemuž kralují Eddie Redmayne (držitel oscara za teorii všeho) 
a Alicia Vikander. Režie: tom hooper. USA / Německo /Velká Británie 2015, 119 min, české titulky. Mládeži přístupný.

Vstupné 110 Kč

8. pondělí 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 110 Kč

9. úterý v 10
BabyBiograf

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

LÍDa BaaroVÁ
Viz níže. Režie: Filip Renč. ČR / Slovensko 2016, 110 minut, české znění. Nevhodné pro mládež do 12. Vstupné 100 Kč                             

9. úterý až 10. středa 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

11. čtvrtek v 19.30
Filmový klub Boskovice

LÍZa, LiŠČÍ VÍLa  /LiZA, A RóKAtüNdéR/
hravá černá komedie sleduje mladou ženu Lízu, která touží po  lásce. Problém je ale v  tom, že všichni její nápadníci nějakým 
způsobem zemřou. Líza dojde k přesvědčení, že je liščí vílou, zlým démonem, který vysává duše z mužů, jež potká... Režie: Károly 
Ujj Mészáros. Maďarsko 2015, 98 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné pro členy FK 70 Kč / Vstupné 100 Kč

12. pátek až 13. sobota v 17 
14. neděle ve 14.30

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 110 Kč

12. pátek až 13. sobota v 19.30

DEaDPooL
Po celém světě mezi námi žijí nenápadní, stateční a skromní superhrdinové… a taky deadpool, což je poněkud zvláštní a netradiční 
komiksový bourák ze stáje vydavatelství Marvel. deadpool ze stáda slušňáckých týpků vybavených superschopnostmi poněkud 
vybočuje, jelikož je neodolatelně oprsklý, vulgární, brutální a  hlavně nechutně vtipný. Režie: tim Miller. USA / Kanada 2016,  
104 minut, české titulky. Nevhodné pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

14. neděle v 17
Národní divadlo Londýn

WiLLiam SHaKESPEarE / HamLET
Záznam divadelního představení, které bylo vyprodáno během několika hodin už rok před svou premiérou. Populární představitel 
Sherlocka holmese Benedict cumberbatch (nominovaný na  oscara, vítěz ceny olivier) zazáří v  titulní roli Shakespearovy 
mistrovské tragédie. Zatímco se země připravuje na válku, její vládnoucí rodina se rozpadá. Princ hamlet je nucený pomstít smrt 
svého otce, tento úkol ho však ochromuje. Jeho běsnění proti nemožnosti složité situace, v níž se nachází, ohrožuje jeho zdravý 
rozum i bezpečnost státu. Režie: Lyndsey turner, české a anglické titulky, 210 minut. Vstupné 200 Kč

15. pondělí v 19

FiLmoVÝ KVÍZ – 5. KoLo - FinÁLE
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

16. úterý v 19.30

LEmmY
dokument zobrazující osobní i  profesionální život Lemmyho Kilmistera, britského zpěváka a  baskytaristy, zakladatele heavy-
metalové skupiny Motörhead. Po  dobu tří  let sledovala kamera tohoto neklidného rocko vého válečníka  na  cestě z  jeho 
zaneřáděného hollywoodského bytu na evropské stadiony. Režie: Greg olliver, Wes orshoski. USA 2010, 116 minut, české titulky. 
Nevhodné pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč
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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: Ave, cesar!, Zootropolis: Město zvířat, Kung-fu panda 3, Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti, Rudý kapitán, Série 
divergence: Aliance, trabantem do posledního dechu a další filmy.

17. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

ZKÁZa KrÁSoU
Viz níže. Režie: helena třeštíková, Jakub hejna. ČR 2015, 90 minut, české znění. Vstupné 60 Kč

17. středa v 19.30

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 100 Kč

18. čtvrtek až 19. pátek v 17 a 19.30 
20. sobota v 17 
21. neděle v 17 a 19.30 
22. pondělí v 19.30

DECiBELY LÁSKY
děj hudební filmové romance se odehrává v současnosti a zachycuje odvěkou touhu po lásce, životním partnerství, nápravě křivd 
i  omylů, to vše napříč všemi generacemi. Je také jakýmsi holdem tvorbě Michala davida, jehož hity se staly nedílnou součástí 
mnoha filmů, provází jejich diváky i  v  současnosti a  jejichž protagonisté se proto i  zde objeví.  Režie: Miloslav halík. ČR 2016,  
85 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

20. sobota v 14.30

roBinSon CrUSoE na oSTroVĚ ZVÍŘÁTEK
/RoBiNSoN cRUSoE/

Animované dobrodružství pro malé i velké diváky. Připravte se na konečně pravdivý příběh Robinsona crusoe a jeho nejvěrnějšího 
přítele – papouška Úterý. Na malém exotickém ostrově žije velmi přátelský papoušek Úterý ve společnosti svých zvířecích přátel. 
Po strašlivé bouři najde Úterý na pláži stvoření, které nikdy neviděl: člověka jménem Robinson crusoe. Režie: Vincent Kesteloot,   
Ben Stassen. Belgie / Francie 2015, 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

20. sobota ve 20
Koncert

Hra o STrŮnY
Společný koncert boskovické folkové kapely od ucha k uchu s kuřimskou kapelou Motýlí )d(efekt, jako speciální host vystoupí 
písničkář Jakub Exler. Pro všechny příznivce dobré hudby, smíchu a příjemně strávených večerů. Vstupné 70 Kč

21. neděle v 14.30

roBinSon CrUSoE na oSTroVĚ ZVÍŘÁTEK (3D)
/RoBiNSoN cRUSoE/

Viz výše. tato projekce je ve  3d formátu. Režie: Vincent Kesteloot,  Ben Stassen. Belgie / Francie 2015, 90 minut, český dabing. 
Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kč

23. úterý v 19.30                                                                                                                                         

roDinnÝ FiLm
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva teenageři, jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou po oceánu? co udělá odloučení 
s dosud perfektně fungující rodinou? A co když do tohoto rodinného „testu“ vstoupí další, nečekaně dramatická událost? Na tyto 
otázky hledá odpovědi talentovaný režisér olmo omerzu. Úspěšný film, který získal již několik mezinárodních ocenění. Režie: olmo 
omerzu. ČR 2015, 95 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

24. středa v 19.30

ZooLanDEr no. 2
Uběhlo deset let a  derekovi (Ben Stiller), ani jeho kámošovi hanselovi (owen Wilson) už ve  světě modelingu dávno pšenka 
nekvete. derek a hansel, musejí dát hlavy dohromady, protože nad nimi visí hrozba, že budou navždy smeteni z přehlídkových 
mol a  nahrazeni mladšími, hezčími a  šikovnějšími exponáty. Pokračování kultovní šílené komedie. Režie: Ben Stiller. USA 2016,  
100 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

25. čtvrtek v 19.30
Filmový klub Boskovice

SaULŮV SYn  /SAUL FiA/
Snímek se odehrává ve vyhlazovacím táboře v osvětimi. Pojednává o Saulu Auslanderovi, maďarském Židovi a příslušníkovi tzv. 
Sonderkommanda, jehož členové byli od ostatních osvětimských vězňů zpravidla izolováni a měli na starosti ty nejstrašnější práce. 
Saul chce uprostřed mašinérie průmyslového vyvražďování důstojně pohřbít svého nevlastního syna. Film přitom připomíná až 
„umělecký horor" a poprvé v dějinách kinematografie ukazuje osvětim jako chaotickou a přitom bezchybnou továrnu na smrt, 
jejíž chod musí udržovat sami vězni. Režie: László Nemes. Maďarsko 2015, 90 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.                                                                                 

Vstupné pro členy FK 90 Kč / Vstupné 110 Kč

26. pátek až 27. sobota v 17 
29. pondělí v 17

ŘaCHanDa
Pohádka Řachanda vypráví příběh o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždy úplně poctivě. Až když se trojice 
ocitne shodou okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se právě od nich až to, co je nedokázali do té 
doby naučit sami lidé – že tak jak se chováme k ostatním, tak se pak oni chovají k nám. Režie: Marta Ferencová. ČR 2016, 90 minut, 
české znění. Mládeži přístupný.                                                                                   Vstupné děti do 15 let 100 Kč / Vstupné 100 Kč

26. pátek v 19.30
Děsivý večer s afterparty

HaLLoWEEn
V roce 1963 o halloweenské noci ubodal šestiletý Michael svou patnáctiletou sestru. Po patnácti letech v ústavech se mu podaří 
právě v předvečer všech svatých utéct. Nikdo neví a nikdo ani nechce vědět, co se stane. Skvělý carpenterovský horor ze 70. let se 
vrací na plátna kin. Po filmu následuje afterparty. Režie: John carpenter. USA 1978, 91 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež 
do 15 let. Vstupné 100 Kč

27. sobota v 19.30

BoHoVÉ EGYPTa (3D)  /GodS oF EGYPt/
Starověký Egypt čeká epický souboj titánů. Magie, monstra, rozzuření bohové a šílenství ovládli paláce a pyramidy údolí řeky Nil! 
osud starého Egypta a celého lidstva visí na vlásku. Na scénu ale vstupuje nečekaný hrdina, který musí podniknout napínavou 
cestu, aby v  bitvě bohů o  egyptský trůn změnil poměr sil, zachránil svou pravou lásku a  s  ní i  celý svět. Fantasy epos „Bohové 
Egypta“ je rozmáchlé akční fantasy dobrodružství, které se inspirovalo klasickou mytologií starověké egyptské říše. Režie: Alex 
Proyas. USA 2016, 100 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 150 Kč

28. neděle v 15
Bijásek – nejlepší filmy dětem

VĚnEČEK PoHÁDEK
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: o  Malence, tři kumpáni, Krakonoš a  sklínkař Matěj, Supermyš a  další pohádky.  
ČR, 72 minut.                                Vstupné 50 Kč

28. neděle v 17
Festival outdoorových filmů

EXPEDiČnÍ KamEra
Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce u nás. tento unikátní projekt přinese nejlepší filmy sezóny z celého 
světa i novinky z domácí produkce. Vstupné studenti a senioři 70 Kč / Vstupné 90 Kč

29. pondělí v 19.30

BoHoVÉ EGYPTa  /GodS oF EGYPt/
Viz výše. tato projekce je ve 2d formátu. Režie: Alex Proyas. USA 2016, 100 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let.        

Vstupné 110 Kč        


