
K i n o  Pa n o r a m a
1. neděle ve 14 
2. pondělí ve 14 a 17

ZPÍVEJ (3D)
Podnikavý koalí chlapík Buster má poslední šanci zachránit své divadlo. Všechno vsadí na velkolepou pěveckou soutěž jakou svět neviděl. 
A stejně jako je pestré složení zvířecích soutěžících, je pestrý i jejich repertoár. Animovaná komedie od tvůrců filmu Já, padouch. Režie: 
Gareth Jennings. USA 2016, 110 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč                                                                                         

1. neděle v 17 a 19.30

aSSaSSin’S CrEED
Usvědčený vrah Callum Lynch (Michael Fassbender) je nedobrovolně vysvobozen z cely smrti jen proto, aby se stal součástí staletého 
boje mezi asasíny, templáři a španělskými inkvizitory. Filmová adaptace legendární herní série. Režie: Justin Kurzel. USA 2016, 115 minut, 
české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč 

2. pondělí v 19.30

aSSaSSin’S CrEED (3D)
Viz výše. Tato projekce ve  3D formátu. Režie: Justin Kurzel. USA 2016, 115 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do  12 let. 
 Vstupné 150 Kč                                    

3. úterý v 19.30

manŽEL na HoDinU
Pokračování mimořádně úspěšné české komedie a diváckého hitu sleduje další osudy čtveřice hráčů vodního póla (Polívka, Novotný, 
Matásek, Latinák) z  Nymburku, kteří začali pracovat jako hodinoví manželé. Režie: Tomáš Svoboda. ČR 2016, 104 minut, české znění. 
Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč 

4. středa až 5. čtvrtek v 19.30 
5. čtvrtek až 8. neděle v 17

anDĚL PÁnĚ 2
Anděl Páně 2 je volným pokračováním úspěšné vánoční pohádky s andělem Petronelem a čertem Uriášem. Režie: Jiří Strach. ČR 2016, 99 
minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

6. pátek až 7. sobota v 19.30

La La LanD
Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněné skvělými písničkami doprovázenými velkolepými tanečními 
čísly líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z velkých ambicí. Režie: Damien Chazelle. 
USA 2016, 127 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

8. neděle v 19.30

KoUDELKa FoToGraFUJE SVaToU ZEmi
Jedinečný a  intimní pohled na  tvůrčí proces Josefa Koudelky, jednoho z  největších žijících mistrů fotografie. Boskovického rodáka 
Koudelku sledujeme při jeho fotografickém putovaní Izraelem a Palestinou, při hledaní prchavých okamžiků, v nichž vznikají fotografie. 
Režie: Gilad Baram. Německo / ČR 2015, 92 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč                                                     

9. pondělí v 19.30

roGUE onE: STar WarS STorY
Impérium nabírá moc a podmaňuje si galaxii. Rebelové, kteří jsou v početní nevýhodě, nezvládají odrážet časté útoky. Impérium se chystá 
vyzkoušet svou nejmocnější zbraň – Hvězdu Smrti. Rebelové přichází s šíleným nápadem na krádež jejich konstrukčních plánů. Režie: 
Gereth Edwards. USA 2016, 133 minut, české titulky Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč                                                   

10. úterý v 17 a 20

roGUE onE: STar WarS STorY (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve  3D formátu a  s  českým dabingem. Režie: Gereth Edwards. USA 2016, 133 minut, český dabing. Mládeži 
přístupný.                                                                                                                                                                       Vstupné 140 Kč

11. středa v 19.30

aDELE: KonCErT Z roYaL aLBErT HaLL
Záznam koncertu božské Adele Adkins, držitelky Grammy v  kategorii pop/soul. Britská zpěvačka zpívá v  Royal Albert Hall v  Londýně 
a splnila si tak svůj velký sen.  I vy můžete zažít fantastickou atmosféru, emocemi nabitý sál a při "Someone like you" vám přeběhne mráz 
po zádech. Velká Británie 2011, 92 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč                                                     

12. čtvrtek v 19
Filmový klub Boskovice

KraKaTiT + PřEDnÁšKa o KarLU ČaPKoVi
Úvod k  filmu a  přednášku o  Karlu Čapkovi přednese přední čapkovský badatel Hasan Zahirović. Filmový přepis Čapkova utopického 
románu koncipoval režisér Otakar Vávra jako blouznivě horečnatý sen geniálního vědce, který objevil třaskavinu schopnou zničit celý 
svět. Československo 1947, 97 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné pro členy FK 0 Kč / Vstupné 60 Kč  

13. pátek v 17 a 19.30

PaSaŽÉři
Při rutinní vesmírné cestě k novému domovu jsou dva hibernovaní pasažéři kosmické lodi následkem poruchy probuzeni o 90 let dříve, 
než bylo plánováno. Zatímco se Jim a Aurora snaží rozplést záhadu poruchy, která je vzbudila, zjišťují, že mezi nimi vzniká cosi více než 
přátelství. Režie: Morten Tyldum. USA 2016, 116 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

14. sobota ve 14 a 17

ZPÍVEJ
Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. Režie: Gareth Jennings. USA 2016, 110 minut, český dabing. Mládeži přístupný.                

Vstupné děti do 15 let 100 Kč / Vstupné 120 Kč                                                                                         

14. sobota v 19.30

PaSaŽÉři (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Morten Tyldum. USA 2016, 116 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.   

Vstupné 130 Kč

15. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

KroPÁČEK mÁ anGÍnU
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: Hrnečku vař, Jak jeli k vodě, Štaflík a Špagetka – Rybáři, Kropáček má angínu, Dorotka 
a ježibaba, Kocour Mikeš – Co vyprávěl strýček Malinovský, Krtek a zelená hvězda. ČR, 73 minut. Vstupné 50 Kč

15. neděle v 17

ZPÍVEJ (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Gareth Jennings. USA 2016, 110 minut, český dabing. Mládeži přístupný.                

Vstupné děti do 15 let 120 Kč / Vstupné 140 Kč                                                                                         

15. neděle v 19.30
Cyklus scénických čtení

LiSToVÁnÍ: LÁSKa a TĚLo
V  jedné z  posledních knih se Arnošt Lustig pokusil o  konečné zúčtování s  tématy, která poznamenávají celou jeho tvorbu – 
nepochopitelnost holokaustu na  straně jedné a  láska k  životu a  ke  všemu tělesnému na  straně druhé. Výsledkem je příběh plný 
milostných vyznání i esejistických podobenství o smyslu života. Účinkují: Bára Jánová, Lukáš Hejlík, Zdeněk Černín (alt. Alan Novotný).

Vstupné studenti a senioři 80 Kč / Vstupné 100 Kč                                                                      

16. pondělí v 19

FiLmoVÝ KVÍZ – V. 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 30 Kč

17. úterý v 19.30

VELKÁ ČÍnSKÁ ZEĎ
Velkolepé dobrodružné fantasy, v  němž nepůjde o  nic menšího než o  záchranu lidské civilizace.  Matt Damon je mnoha bitvami 
zocelený žoldák Garin, který přijel na Dálný východ získat tajemství střelného prachu. Je však nucen bránit masivní zdi před armádou 
monster. Režie: Zhang Yimou. USA / Čína 2016, 94 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč                                 

18. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

PoHÁDKY Pro EmU
Romantický příběh zasazený do  předvánoční Prahy sází na  humor, lásku a  naději, které v  životě tolik potřebujeme. V  hlavních rolích: 
Ondrěj Vetchý a Aňa Geislerová. Režie: Rudolf Havlík. ČR 2016, 112 minut, české znění. Vstupné 60 Kč                                                                 

LEDEn 2017

informace pro návštěvníky kin

Kino Panorama, Kpt. Jaroše 15
680 01 Boskovice
Tel: 516452026, kino@boskovice.cz, www.kinoboskovice.cz
Předprodej vstupenek vždy hodinu 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: Resident Evil: Poslední kapitola, Kruhy, Lego Batman film, Já, Daniel Blake, Padesát odstínů temnoty, Zlato a další filmy.

18. středa v 17 a 19.30

VELKÁ ČÍnSKÁ ZEĎ (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu a českým dabingem. Režie: Zhang Yimou. USA / Čína 2016, 94 minut, český dabing. Nevhodný pro 
mládež do 12 let. Vstupné 150 Kč                

19. čtvrtek v 19.30
Filmový klub Boskovice – Jim Jarmusch

PaTErSon
Paterson je řidič autobusu, který se ve  volných chvílích věnuje psaní poezie. Den po  dni sledujeme jeden týden jeho spokojeného 
života s manželkou Laurou. Film je příběhem vítězství a porážek všedního dne a krásy, která se skrývá i v těch nejmenších detailech. Režie: 
Jim Jarmusch. USA 2016, 118 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč                                                               

20. pátek v 9.30
BabyBiograf

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

anDĚL PÁnĚ 2
Viz výše. Režie: Jiří Strach. ČR 2016, 99 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč

20. pátek až 21. sobota v 17 a 19.30 
22. neděle v 17

VšECHno nEBo niC
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky a nerozlučné kamarádky. Linda je rozvedená, vzdělaná, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten 
naopak chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce, která muže přitahuje jako magnet. Do života jim však vstoupí hned několik mužů. 
Režie: Marta Ferencová. ČR 2017, 107 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

21. sobota až 22. neděle ve 14

DiVoKÉ VLnY 2
Mladý tučňák Cody, který se ve filmu Divoké vlny stal překvapivým šampionem v surfování, se vrací v nové animované komedii. A zase 
ve velkém stylu na prkně. Režie: Henry Yu. USA 2017, 85 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč                                                          

22. neděle v 19.30

La La LanD
Viz výše. Režie: Damien Chazelle. USA 2016, 127 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

23. pondělí v 17 

BraTřÍČEK KarEL
Nový pohled na  legendárního písničkáře, který se stal symbolem Pražského jara, přináší ve  svém portrétu polská režisérka Krystyna 
Krauze. Dokument přibližuje spoustu neznámých událostí ze života Karla Kryla a  představí zajímavé archivy, které zatím nebyly širší 
veřejnosti známy. ČR / Polsko 2016, 79 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

23. pondělí v 19.30

PoD roUšKoU noCi
Děj filmu je zasazen do bouřlivých 20. let minulého století, kdy ani prohibice nezastavila tok kořalky v ilegální síti gangstery provozovaných 
náleven. Režie a scénáře se ujal držitel Oscara Ben Affleck. USA 2016, 129 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.  
 Vstupné 110 Kč                                                              

24. úterý v 18
Cestovatelská beseda

F*CK UP Při CESToVÁnÍ
Cestovatelský stand-up plný komických historek. Bude to o napětí, smíchu, slzách, neuvěřitelných koncích, ponaučení a závěrem o velké 
chuti vycestovat. Jak i  po  sebevětších cestovatelských průšvizích mít chuť to opět zopakovat? Proč záleží na  posledním momentu 
dovolené? Jaké krušné chvíle zažila Bára Pečeňová při cestování a jak z nich vybruslila?  Vstupné studenti a senioři 40 Kč / Vstupné 60 Kč  

25. středa v 19.30

roZPoLCEnÝ
V Kevinovi se skrývá 23 různých osob. Každou chvílí se má objevit čtyřiadvacátá. Režisér děsivých filmů s šokujícími pointami M. Night 
Shyamalan přidává další klenot do  sbírky privátní hrůzy.  James McAvoy hraje jedno z  nejděsivějších monster, jaké se kdy objevilo 
na filmovém plátně. USA 2016, 116 minut, český titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

26. čtvrtek v 19.30
Filmový klub Boskovice – Jim Jarmusch

mrTVÝ mUŽ
Existenciální psychedelický western Jima Jarmusche Mrtvý muž sleduje homérské putování mladého muže (Johnny Depp) napříč 
americkým západem devatenáctého století.  Režie: Jim Jarmusch. USA 1995, 120 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. 

Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč                                                               

27. pátek v 17 a 19.30  
28. sobota v 19.30

XXX: nÁVraT XanDEra CaGE
Xander Cage (Vin Diesel), zvaný též xXx, je naživu. To ale není ta nejdůležitější zpráva. Hlavní je to, že je zase v dokonale vyladěné formě 
a připravený s pomocí svých vymazlených, ale hlavně dokonalých adrenalinových kousků a triků, nabančit všem největším hnusákům 
na světě. Režie: D. J. Caruso. USA 2017, 105 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

28. sobota až 29. neděle ve 14

anDĚL PÁnĚ 2
Viz výše. Režie: Jiří Strach. ČR 2016, 99 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

28. sobota až 29. neděle v 17

PSÍ PoSLÁnÍ
Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí splnit své poslání. Film pro celou rodinu. Režie: Lasse Hallström. USA 2017, 100 
minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

29. neděle v 19.30

STrnaDoVi
Majitele prodejny s nábytkem Ivanu a Václava Strnadovy sleduje režisérka Helena Třeštíková v rámci projektu Manželské etudy už od roku 
1980. Její nový celovečerní dokumentární film ukazuje další překvapivé zvraty, které život manželům a jejich dětem přinesl. Režie: Helena 
Třeštíková. ČR 2017, 102 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč

30. pondělí v 19.30

SPoJEnCi
Když máte v rámci válečné operace předstírat, že tajná agentka, kterou jste právě potkali, je vaše manželka, neměla by být krásná. Mohlo 
by to mít dalekosáhlé následky. Oscarový režisér Robert Zemeckis vrhnul Brada Pitta a  Marion Cotillard do  světa, v  němž může láska 
skončit vlastizradou. USA 2016, 124 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč                                                               

31. úterý v 19.30

oDYSEa
1948. Jacques-Yves Cousteau, jeho žena a dva synové žijí v  ráji, v hezkém domku s výhledem na Středozemní moře. Ale Cousteau sní 
o  dobrodružství. Díky svému vynálezu, autonomnímu skafandru, v  němž je možné dýchat pod vodou, objevuje nový tichý svět pod 
mořskou hladinou. Režie: Jérôme Salle. Francie 2016, 122 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč 


