
K i n o  Pa n o r a m a
1. úterý až 2. středa v 17

aLVin a CHiPmUnKoVÉ: ČiPErnÁ JÍZDa
/Alvin And the Chipmunks: the RoAd Chip/

Čiperné veverky Alvin, simon a  theodore jsou zpět! A  jsou jako vždy nabití energií, písničkami a  především naprosto šílenými nápady.  
Režie: Walt Becker. usA 2016, 92 minut, český dabing. mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

1. úterý 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 holdem tvorbě michala davida, jehož hity se staly nedílnou součástí mnoha filmů. Režie: miloslav halík. ČR 2016, 
85 minut, české znění. mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč                      

2. středa až 3. čtvrtek v 19.30

DEaDPooL
deadpool je poněkud zvláštní a netradiční komiksový bourák ze stáje vydavatelství marvel. ovšem 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, 108 minut, české titulky. nevhodné pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

3. čtvrtek až 4. pátek v 17

HoDnÝ DinoSaUrUS (3D)  /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 130 Kč

4. pátek v 19.30

THE BoY
Greta je mladá Američanka, která začne po svém příjezdu do Anglie pracovat jako chůva v odlehlé vesnici. po nástupu na místo zjistí, že osmiletý 
chlapec, o kterého se má starat, je porcelánová panenka v životní velikosti. Gretě je to nejprve k smíchu, až po řadě rušivých a nevysvětlitelných 
událostí si s hrůzou uvědomí, že panenka je skutečně naživu! Režie: William Brent Bell. usA 2016, 97 minut, české titulky. nevhodný pro mládež  
do 15 let. Vstupné 100 Kč                      

5. sobota až 6. neděle 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, že tak jak se chováme k ostatním, tak se pak oni chovají 
k nám. Režie: marta Ferencová. ČR 2016, 104 minut, české znění. mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 100 Kč / Vstupné 120 Kč

5. sobota v 19.30

rEVEnanT ZmrTVÝCHVSTÁnÍ  /the RevenAnt/
hluboko v americké divočině zůstává lovec hugh Glass (diCaprio) sám, těžce zraněn a opuštěn proradným Fitzgeraldem. Jedinou zbraní mu je vlastní 
vůle. díky ní Glass překoná nepřátelskou krajinu i brutální zimu, to vše v neúnavné snaze přežít a pomstít se. Režie: Alejandro González iñárritu. usA 
2016, 156 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 100 Kč

6. neděle v 19.30

aVE, CESar!  /hAil, CesAR!/
produkovat hollywoodský film musí být o  nervy, zvlášť když jistá neznámá organizace unese vaši největší hvězdu a  chce za  ni výkupné.   
Režie: ethan Coen, Joel Coen. usA 2016, 106 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

7. pondělí v 19

FiLmoVÝ KVÍZ – 1. 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

8. úterý v 10
BabyBiograf

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

BrooKLYn
viz níže. Režie: John Crowley. irsko / vB / kanada 2016, 111 minut, české titulky. Vstupné 90 Kč

8. úterý v 19.30

BrooKLYn
Romantický příběh mladé irské imigrantky, která se v padesátých letech vydává do new Yorku najít práci a začít nový život. ve velkoměstě si nejprve 
velmi těžko zvyká, ale poté, co se seznámí s pohledným italským dělníkem, stesk po domově pomalu mizí. musí se však vrátit za matkou do rodného 
irska a vedle starých přátel zde potkává i novou lásku. Režie: John Crowley. irsko / vB / kanada 2016, 111 minut, české titulky. nevhodné pro mládež 
do 12. Vstupné 110 Kč                             

8. úterý v 17 
9. středa v 17 a v 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. hvězda Baarové strmě stoupá. to pravé peklo ji ale teprve čeká…  
Režie: Filip Renč. ČR / slovensko 2016, 106 minut, české znění. nevhodné pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

9. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

LÍDa BaaroVÁ
viz výše. Režie: Filip Renč. ČR / slovensko 2016, 106 minut, české znění. Vstupné 60 Kč

10. čtvrtek v 19
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 poputuje na podporu tibetských seniorů, konkrétně na zajištění jejich 
lékařské péče na nákup matrací a dalších kompenzačních pomůcek. Festival pořádá kino Boskovice ve spolupráci s občanským sdružením 

M.O.S.T. V rámci festivalu může vidět tyto filmy:

ÚTĚK PŘES HimaLÁJ  /FluCht üBeR den himAlAYA/
neobyčejně strhující dokument zachycující tvrdou realitu tibetských dětí, které jejich matky posílají na nebezpečný a často smrtelný pochod přes 
himaláj do nepálu, aby jim dali šanci na školní vzdělání v tibetštině a život ve své vlastní kultuře. Režie: maria Blumencron. německo 2010, 30 minut, 
české titulky. dvd projekce. mládeži přístupný.      

Z nomÁDa niKÝm  /FRom nomAd to noBodY/
Autor dokumentu se vypravuje na  dobrodružnou cestu, zaměřenou na  studium života tibetských kočovníků. mezi lety 1995 a  2015 bylo násilně 
usazeno více než 2 miliony tibetských nomádů. Jaká je budoucnost nekonečných tibetských pastvin? to jsou otázky, na něž se dokument snaží najít 
odpověď. Režie: michael Buckley. kanada 2011, 55 minut, české titulky. dvd projekce. mládeži přístupný.

11. pátek až 12. sobota v 17

ZooTroPoLiS: mĚSTo ZVÍŘaT  /ZootopiA/
moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné. když však do města dorazí optimistická strážnice Judy hopkavá, zjistí, že být prvním 
králíkem v policejním sboru velkých a drsných zvířat není žádná legrace. A protože chce všem dokázat, že na to má, skočí po první příležitosti řešit 
náročný a záhadný případ. Režie: Byron howard, Rich moore. usA 2016, 109 minut, český dabing. mládeži přístupný.
 Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

11. pátek až 12. sobota v 19.30

rUDÝ KaPiTÁn
příběh na motivy skutečných událostí podle bestselleru dominika dána, knižního fenoménu s utajenou identitou, který prodal přes 700 000 knih! 
Je rok 1992 a  Československo se rozpadá. detektiv krauz z  oddělení vražd se dostává k  případu umučeného kostelníka. Jeho smrt měla zůstat 
tajemstvím, ale hřebík v jeho hlavě nutí krauze i přes varování okolí pátrat po tom, co se stalo. Režie: michal kollár. ČR / sR / polsko 2016, 115 minut, 
české znění. nevhodné pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

13. neděle v 15
Bijásek – nejlepší filmy dětem

U VoDY
pásmo pohádek pro nejmenší diváky: křemílek a vochomůrka, Rákosníček, Rumcajs, pan tau, maxipes Fík a další pohádky. ČR, 73 minut.

Vstupné 60 Kč

13. neděle v 17

ZooTroPoLiS: mĚSTo ZVÍŘaT (3D)
viz výše. tato projekce je ve 3d formátu. Režie: Byron howard, Rich moore. usA 2016, 109 minut, český dabing. mládeži přístupný.    

Vstupné děti do 15 let 150 Kč / Vstupné 170 Kč 

13. neděle až 14. pondělí v 19.30

PoLEDniCE
eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací do rodné vesnice svého muže, aby se zde pokusila o nový začátek. kromě vlídného přijetí sousedů 
ji tu však čeká i setkání s místní podivínkou, ženou, která ve své pomatené mysli vleče tíhu vlastního dávného neštěstí. podaří se elišce zachránit sebe 
i dceru před mysteriózním zlem dřív, než ji zcela ovládne stín polednice? Režie: Jiří sádek. ČR 2016, 90 minut, české znění. nevhodné pro mládež  
do 12 let. Vstupné 130 Kč            

BŘEZEn 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: kniha džunglí, Jak básníci čekají na zázrak, nikdy nejsme sami a další filmy.

15. úterý až 16. středa v 19.30

SÉriE DiVErGEnCE: aLianCE  /the diveRGent seRies: AlleGiAnt/
pokračování volné série divergence zavede tris do  nového, mnohem nebezpečnějšího světa. musí se vydat za  hranice svého rodného Chicaga.  
A zde odhalí tajemství, které je ještě více šokující, než čekala. Režie: Robert schwentke. usA 2016, 120 minut, český dabing.   nevhodné pro mládež 
do 12 let. Vstupné 110 Kč

17. čtvrtek až 18. pátek v 17

KUnG FU PanDa 3
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě se vrací a v jejím čele nestojí nikdo jiný než slavný kung-fu bojovník, tak trochu do šířky urostlý 
panda po. před poem stojí nová velká výzva. Jeho milovaný učitel sifu jej totiž seznámí s dalším úkolem, který jej má ještě více zdokonalit v umění 
kung-fu: po se musí stát učitelem. Režie:  Alessandro Carloni, Jennifer Yuh nelson. usA 2016, 94 minut, český dabing. mládeži přístupný.
 Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

17. čtvrtek v  19.30
Filmový klub Boskovice

oSm a PŮL  /otto e meZZo/
nejosobnější zpověď slavného Federica Felliniho, film o natáčení filmů a oscar za nejlepší neanglicky mluvený film. Film o režisérovi, který natočil  
8 a půl filmu a s tím dalším nemůže hnout, stejně jako se svým životem, který se mu prostě nezdá sladký. Režie: Federico Fellini. itálie / Francie 1963, 
138 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné pro členy FK 70 Kč / Vstupné 100 Kč

18. pátek až 20. neděle v 19.30

DVoJnÍCi
dvojníci jsou klasickou, nefalšovanou komedií s  mnoha vděčnými a  vtipnými situacemi, brilantními dialogy, v  níž nechybí svěží a  provokativní 
studentský humor. to vše umocněné tvůrčím vkladem předních českých komediálních herců se skvělým  ondřejem sokolem  v  dvojroli Richarda 
a honzy. Režie: Jiří Chlumský. ČR 2016, 103 minut, české znění. mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

19. sobota až 20. neděle ve 14.30 a 17

KUnG FU PanDa 3 (3D)
viz výše. tato projekce je ve  3d formátu. Režie:   Alessandro Carloni, Jennifer Yuh nelson. usA 2016, 94 minut, český dabing. mládeži přístupný. 
 Vstupné děti do 15 let 120 Kč / Vstupné 140 Kč

21. pondělí v 18
Cestovatelská beseda

LaPonSKo – na KoLE Za PoLÁrnÍ ZÁŘÍ
v sedle snowbiku se vypravíme spolu s průkopníkem extrémní cyklistiky Janem kopkou a přáteli po zamrzlých jezerech severního laponska. Čekají 
nás krásy zimní arktické přírody, kruté mrazy i zajímavá setkání s lidmi žijícími za polárním kruhem.  Vstupné studenti a senioři 40 Kč / Vstupné 60 Kč 

22. úterý až 23. středa v 19.30

TraBanTEm Do PoSLEDnÍHo DECHU
Cestovatel dan přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější expedici. posádky dvou žlutých trabantů, polského Fiatu neboli malucha, Čezety, 
Jawy a dokonce i dvou invalidních vozíků vyrazily z australského perthu, a během půlroční dobrodružné výpravy projely východní timor, indonésii, 
malajsii a thajsko. Režie: dan přibáň. ČR 2016, 95 minut, české znění. mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč

23. středa v 17 
24. čtvrtek ve 14

KUnG FU PanDa 3
viz výše. tato projekce je ve 2d formátu. Režie:  Alessandro Carloni, Jennifer Yuh nelson. usA 2016, 94 minut, český dabing. mládeži přístupný.

Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

24. čtvrtek v 16.30 - dabing 
25. pátek v 16.30 a 20 – dabing 
26. sobota v 16.30 a 20 - titulky

BaTman VS. SUPErman: ÚSViT SPraVEDLnoSTi
/BAtmAn v supeRmAn: dAWn oF JustiCe/

poprvé se na stříbrném plátně setkají Batman (Bruce Wayne) a superman (Clark kent). Režie: Zack snyder. usA 2016, 151 minut, český dabing / titulky. 
mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

24. čtvrtek v 19.30
Filmový klub Boskovice

mUSTanG
pět sester bojuje za svobodu a právo na lásku v tradiční muslimské společnosti. dramatický a dojemný příběh o cestě za svobodou a hledání vlastní 
identity je zároveň nadčasový a univerzální. navzdory vážným tématům, která film přináší, je jeho tón svěží, lehký a půvabný, stejně jako dívky, které 
stojí v jeho středu. Režie: deniz Gamze ergüvenová. Francie / německo / turecko 2015, 94 minut, české titulky. mládeži přístupný.

Vstupné pro členy FK 90 Kč / Vstupné 110 Kč

25. pátek až 27. neděle ve 14.30

BarBiE: TaJnÁ aGEnTKa
nejoblíbenější kamarádka mnoha generací holčiček se vrací na  filmové plátno. Barbie musí se svými kamarádkami polapit mazanou zlodějku,  
a díky tomu zjistí, že ve zdánlivě křehkých holkách může dřímat pořádná hromada talentu. Režie: Conrad helten. usA 2016, 75 minut, český dabing. 
mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

27. neděle v 16.30 a 20 
28. pondělí v 19.30

BaTman VS. SUPErman: ÚSViT SPraVEDLnoSTi (3D)
viz výše. tato projekce je ve 3d formátu. Režie: Zack snyder. usA 2016, 151 minut, český dabing. mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč

28. pondělí v 17

oBECnÁ ŠKoLa
slavnostní projekce remasterované verze obecné školy jako dárek Zdeňku svěrákovi k jeho osmdesátým narozeninám, které oslaví 28. března. Režie: 
Jan svěrák. ČR 1991, 97 minut, české znění. mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč

29. úterý v 19.30

JÁ, oLGa HEPnaroVÁ
příběh dívky, která ve svých dvaadvaceti letech úmyslně najela nákladním vozem v centru prahy do lidí na tramvajové zastávce a osm jich usmrtila. 
ke svému činu se hrdě hlásila, odmítla ho litovat, považovala ho za svou pomstu vůči společnosti. v roce 1975 byla oběšena a stala se tak poslední 
popravenou ženou u nás. Režie: tomáš Weinreb a petr kazda. ČR 2016, 105 minut, české znění. nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

30. středa v 19.30

ČaroDĚJniCE  /the WiCh/
Rodina amerických kolonizátorů v  17. století zakládá svůj nový domov v  pustině na  okraji hlubokého lesa, o  kterém se říká, že v  něm přebývají 
čarodějnice. Brzy zjistí, že to nebyly jen povídačky. Jeden z nejoriginálnějších a nejděsivějších hororů posledních let. Režie: Robert eggers. usA 2016, 
92 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

31. čtvrtek až 1.4. pátek v 17

ZooTroPoLiS: mĚSTo ZVÍŘaT (3D)
viz výše. tato projekce je ve 3d formátu. Režie: Byron howard, Rich moore. usA 2016, 109 minut, český dabing. mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

31. čtvrtek v 19.30
Filmový klub Boskovice

KmoTr  /the GodFAtheR/
kmotr je naprostou legendou, která dalece překračuje svůj žánr. Je jedním z nejlepších filmů historie patřících zároveň mezi divácky nejoblíbenější 
snímky vůbec. natočil ho slavný F. F. Coppola podle stejnojmenné knihy maria puza. snímek získal tři oscary – za nejlepší film, scénář podle předlohy 
a nejlepší mužský herecký výkon. Režie: Francis Ford Coppola. usA 1972, 175 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 15 let.
 Vstupné pro členy FK 90 Kč / Vstupné 110 Kč

1.4. pátek až 4.4. pondělí v 19.30 
2.4. sobota až 3.4. neděle v 17

TEoriE TYGra
příběh muže, který si v  šedesáti vzpomene, že míval sny i  vlastní vůli a  že chce zpátky vládu nad svým životem. Revolta starého pána rozkolísá 
zavedené pořádky i v rodinách jeho dětí, kteří by si to rádi zařídili lépe, ale zničující rodinná strategie pomalé přeměny z tygrů na králíky má hluboce 
zapuštěné kořeny. Režie: Radek Bajgar. ČR 2016, 101 minut, české znění. mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

2.4. sobota až 3.4. neděle ve 14.30

ZooTroPoLiS: mĚSTo ZVÍŘaT
viz výše. tato projekce je ve 2d formátu. Režie: Byron howard, Rich moore. usA 2016, 109 minut, český dabing. mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč


