
K i n o  Pa n o r a m a
1. neděle v 17

VELKÁ ŠESTKa (3D)  /Big Hero 6/
Velká šestka  je emocemi nabité animované dobrodružství o  malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, 
jeho bratrovi a jejich kamarádech. Když se parta kvůli katastrofální souhře náhod ocitne uprostřed nebezpečné hry, kterou kdosi 
rozehrál, Hiro spolu s kamarády a robotem jménem Baymax vytvoří supertým Velká šestka, aby vyřešili vzniklou záhadu. režie: Don 
Hall, Chris Williams. USA 2015, 108 minut, český dabing. Mládeži přístupný.    Vstupné 165 Kč / děti do 15 let 140 Kč                                    

1. neděle v 19.30                                                                                                                                                             

WHiPLaSH  
Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový bubeník, který sní o  slávě, ale není si jistý tím, zda se jeho sny někdy naplní. 
Jednoho večera na  Andrewa narazí Terence Fletcher, dirigent, proslavený svým učitelským talentem ve  stejné míře jako svými 
nemilosrdnými praktikami. Fletcher probudí v Andrewovi touhu dosáhnout svého cíle a navždy změnit svůj život. režie: Damien 
Chazelle. USA 2014, 106 minut, český titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.   Vstupné 120 Kč                                    

2. pondělí v 17 a 19.30

HoDinoVÝ manŽEL
Čtveřice hrdinů (Polívka, Matásek, Novotný, Latinák) se v zoufalé životní situaci rozhodne živit pochybnou živností jako "hodinový 
manželé". A opravdu opravují domácnosti rozličným dámám, ale jak se časem ukáže nejen domácnosti. režie: Tomáš Svoboda. Čr 
2014, 100 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let.   Vstupné 100 Kč                                     

3. úterý v 17 a 19.30

FoToGraF
V  příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka (Karel roden) se vracíme k  některým 
zásadním křižovatkám života umělce obdařeného výjimečným talentem. Film poodkrývá tajemství Janovy tvorby a ponořuje se 
do bizarního a sugestivního světa žen, které ho obklopují. režie: irena Pavlásková. Čr 2015, 133 minut, české znění. Nevhodný pro 
mládež do 15 let.  Vstupné 110 Kč

4. středa v 19.30 

SLÍDiL  /NigHTCrAWLer/
Lou Bloom (Jake gyllenhaal) se snaží prosadit jako novinář pro televizní zpravodajství. Pořídí si kameru a policejní vysílačku. První 
„úlovky“ na sebe nenechají dlouho čekat, ale Louovi to nestačí a začne fingovat místa činu podle toho, jak se mu to hodí. Jeho 
motto je: „Pokud chcete vyhrát v  loterii, musíte si nejprve koupit lístek.“ režie: Dan gilroy. USA 2014, 117 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 12 let.  Vstupné 110 Kč                                    

6. pátek v 19.30

JUPiTEr VYCHÁZÍ (3D)  /JUPiTer ASCeNDiNg/
Výpravné dobrodružné sci-fi od autorů Matrixu v hlavní roli s Channingem Tatumem a Milou Kunis. Když se narodila Jupiter Jones, 
znamení napovídala, že je dědičnou následnicí královny vesmíru. A když na Zemi dorazí Caine, geneticky upravený bývalý armádní 
lovec, jehož úkolem je Jupiter sledovat, začne si uvědomovat naplnění svého osudu. Stávajícím panovníkům se však její nárok 
nezamlouvá. rovnováha celého vesmíru tak stojí na ostří nože. režie: Andy Wachowski, Lana Wachowski. USA 2014, 128 minut, 
české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

7. sobota až 8. neděle v 17

PaDDinGTon
Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém medvědovi z nejtemnějšího Peru, který přijede vlakem na nádraží Paddington 
v Londýně, kde se ho ujmou manželé Fouskovi. Kde se medvídek objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné věci. režie: Paul King. Velká 
Británie 2014, 95 minut, český dabing. Mládeži přístupný.  Vstupné 100 Kč 

7. sobota v 19.30

JUPiTEr VYCHÁZÍ
Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. režie: Andy Wachowski, Lana Wachowski. USA 2014, 128 minut, české titulky. Nevhodný 
pro mládež do 12 let.    Vstupné 110 Kč   

8. neděle v 19.30

KÓD EniGmY  /THe iMiTATioN gAMe/
Kód enigmy vypráví příběh matematického génia a  válečného hrdiny Alana Turinga (Benedict Cumberbatch), který se podílel 
na prolomení kódu legendárního německého šifrovacího stroje enigma. Díky svému úžasnému talentu pomohl zkrátit 2. světovou 
válku a zachránil tak tisíce lidských životů. režie: Morten Tyldum. Velká Británie / USA 2014, 114 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 12 let.           Vstupné 120 Kč   

9. pondělí až 10. úterý v 17 a 19.30

BaBoVŘESKY 3
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici. Do vesnice se vrací kontrolor Dodo se svou 
manželkou, která starostovi Stehlíkovi zajistí dotaci, díky níž starosta může poslat všech sedm místních drben k  moři. Akce 
„likvidace bab“ začíná. režie: Zdeněk Troška. Čr 2015, 103 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

11. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

HoDinoVÝ manŽEL
Viz výše. režie: Tomáš Svoboda. Čr 2014, 100 minut, české znění.  Vstupné 60 Kč                                     

11. středa v 19.30
Filmový klub Boskovice uvádí 

BÍLÝ BŮH  /FéHer iSTeN/
Hlavním hrdinou filmového podobenství zpochybňujícího nadřazenost lidské rasy je pes Hagen, který je řízením osudu oddělen 
od svojí milující paničky, třináctileté Lili, a musí se naučit přežít na ulicích Budapešti. Tam mu ze strany lidí stále hrozí nebezpečí, 
přesto se Hagenovi podaří získat psí společníky a  přežít, aby se ve  strhujícím finále postavil do  čela dvousethlavé smečky psů 
a vrátil svým trýznitelům vše i s úroky. režie: Kornél Mundruczó. Maďarsko / Německo / Švédsko 2014, 119 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 12 let.  Vstupné pro studenty a členy FK 90 Kč / Vstupné 100 Kč

12. čtvrtek až 15. neděle v 17 a 19.30

PaDESÁT oDSTÍnŮ ŠEDi  /FiFTy SHADeS oF grey/
Filmová adaptace knižního fenoménu, který zasáhl celý svět. Studentka literatury Anastasia je „šedá myška“ s nízkým sebevědomým, 
která dělá interview s  tajemným podnikatelem Christianem greyem, ten je její naprostý opak. Jejich vztah se na opakovaných 
schůzkách prohloubí a Christian jí odhalí své zvláštní erotické choutky… režie: Sam Taylor-Johnson. USA 2015, 124 minut, české 
titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 130 Kč

13. pátek v 10
BabyBiograf

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

S LÁSKoU roSiE    /LoVe, roSie/
Láska a sex nám umí udělat ze života nebesa i peklo… Britská romantická komedie plná omylů a chyb, které prostě děláme, ať 
se snažíme jakkoliv. Jakmile totiž dojde na lásku a život, to správné rozhodnutí jakoby pro hlavní hrdiny ani neexistovalo. režie: 
Christian Ditter. Velká Británie 2014, 102 minut, české titulky. Mládeži přístupný.    Vstupné 110 Kč

13. pátek až 14. sobota v 14.30

SPonGEBoB VE FiLmU: HoUBa na SUCHU
/THe SPoNgeBoB MoVie: SPoNge oUT oF WATer/

SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá úžasné krabí hambáče. Vše začíná tak idylicky, dalším báječným 
ránem v podmořském městečku Zátiší Bikin, kde u jeho stánku stojí dlouhá fronta na mňamózní krabí chuťovku a u konkurenčního 
stánku zase ani noha. Proto se jeho majitel Sheldon Plankton rozhodne zmocnit tajného SpongeBobova receptu. režie: Paul Tibbitt, 
Mike Mitchell. USA 2015, 84 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč / děti do 15 let 110 Kč                                    

15. neděle v 14.30

SPonGEBoB VE FiLmU: HoUBa na SUCHU (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. režie: Paul Tibbitt, Mike Mitchell. USA 2015, 84 minut, český dabing. Mládeži přístupný. 
 Vstupné 140 Kč / děti do 15 let 120 Kč                                    

16. pondělí v 19.30                                                   

VYŠŠÍ moC  /TUriST/
Čtyřčlenná švédská rodina cestuje do  francouzských Alp, aby si při lyžování oddychla a  strávila spolu pár vzácných volných 
dní. Dovolenkovou idylu však naruší mohutná valící se lavina. ebba chrání své vyděšené děti a zoufale volá na svého manžela 
Tomase, který v panickém strachu utíká do bezpečí. Katastrofa se nakonec nekoná a ze sněžné mlhy se postupně noří zahanbení 
a výsměch. Pokojný život rodiny visí na vlásku a Tomas bojuje s vlastním selháním. existenciální drama o tradičních rolých muže 
a ženy. režie: ruben Östlund. Švédsko / Francie / Norsko 2014, 118 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. 
 Vstupné 90 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: Chappie, Americký sniper, Divočina, Vybíjená, Hon na lišku, insurgent, Paranormal Activity: The ghost Dimension, Perný 
den a další filmy.

17. úterý v 19.30

nEZLomnÝ  /UNBroKeN/
Životní příběh Louise Zamperiniho je neuvěřitelný. Ještě neuvěřitelnější je, že trvalo skoro sedmdesát let, než ho někdo zvěčnil 
na filmovém plátně. osud slavného amerického olympionika, válečného letce, trosečníka a válečného zajatce, kterého  chtěli  zničit,  
chtěli ho zlomit. Jenže on byl prostě nezlomný. režie: Angelina Jolie. USA 2015, 137 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež 
do 12 let.    Vstupné 120 Kč                                                                                                                    

18. středa v 19.30

morTDECai: GranDiÓZnÍ PŘÍPaD  /MorTDeCAi/
V žonglování nikdy nevynikal a popravdě ho ani nikdy nezkoušel, teď ale bude muset vybalancovat partičku solidně naštvaných 
rusů, britskou Mi5, mezinárodní teroristy a  také svoji manželku s  nekřesťansky dlouhýma nohama. Charlie Mortdecai (Johnny 
Depp), světem protřelý obchodník s uměním a na částečný úvazek i podvodník, se zapojuje do honby za ukradeným obrazem. 
Pro svou zemi, pro královnu, ale hlavně pro peníze. režie: David Koepp. USA 2015, 97 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež  
do 12 let.  Vstupné 110 Kč                                                                                                                       

19. čtvrtek v 19.30

ŽEna V ČErnÉm: anDĚL SmrTi
/THe WoMAN iN BLACK: ANgeL oF DeATH/

Skupina osmi školáků, evakuovaných za  druhé světové války z  Londýna, přijíždí v  doprovodu ředitelky do  opuštěné zchátralé 
rezidence eel Marsh, která se nachází na ostrově spojeném s pevninou pouze úzkým náspem schůdným pouze za odlivu. Ve snaze 
ukrýt se tu před hrůzami války, svou přítomností brzy znovu probudí k  životu zlé síly, které tuto působivou osamělou budovu 
pronásledují po celá desetiletí. Z temnoty se vrací pomstychtivý přízrak ženy v černém. režie: Tom Harper. Velká Británie 2014, 98 
minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.     Vstupné 130 Kč

20. pátek až 21. sobota v 17

VELKÁ ŠESTKa  /Big Hero 6/
Velká šestka  je emocemi nabité animované dobrodružství o  malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, 
jeho bratrovi a jejich kamarádech. Když se parta kvůli katastrofální souhře náhod ocitne uprostřed nebezpečné hry, kterou kdosi 
rozehrál, Hiro spolu s kamarády a robotem jménem Baymax vytvoří supertým Velká šestka, aby vyřešili vzniklou záhadu. režie: Don 
Hall, Chris Williams. USA 2015, 108 minut, český dabing. Mládeži přístupný.  Vstupné 110 Kč                                    

20. pátek v 19.30
Legenda na velkém plátně

VETŘELEC  /ALieN/
obnovená digitální premiéra kultovního sci-fi se Sigourney Weaver v roli statečné ripleyové, která jako jediná z posádky vesmírné 
lodi Nostromo zůstává naživu v souboji s hrůznou bytostí, jejíž zárodek se dostal na palubu z líhně na neznámé planetě. režisérský 
sestřih s remasterovaným obrazem a zvukem. režie: ridley Scott. USA / Velká Británie 1979, 117 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 12 let.  Vstupné 100 Kč

21. sobota až 22. neděle v 19.30

KoBrY a UŽoVKY
Nový film režiséra Jana Prušinovského (okresní přebor). Užovka (Matěj Hádek) je ztracený ve svém vlastním životě. Přesto, že je 
mu už skoro čtyřicet, nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední šanci sám se sebou něco udělat. Naskytne se mu šance, 
kterou nehodlá promarnit. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek) je magor, nezodpovědné dítě a feťák,  bydlící s věčně opilou matkou. 
Staví vzdušné zámky a vykrádá chatky. Ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka, už mohl být konečně šťastný, se objeví Kobra. Užovka 
se rozhodne dát mu pořádnou lekci, situace se ale vymkne kontrole. Čr 2015, 111 minut, české znění. Nevhodný pro mládež  
do 15 let.            Vstupné 140 Kč                                                             

22. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

DVanÁCT mĚSÍČŮ
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: Sněhulák, Dvanáct měsíčků, Krakonoš a mistr Jehlička, Uršula a trpaslíci, Čarovná 
rybí kostička a další. Čr, 69 minut.  Vstupné 40 Kč

22. neděle v 17

VELKÁ ŠESTKa (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. režie: Don Hall, Chris Williams. USA 2015, 108 minut, český dabing. Mládeži přístupný. 
                    Vstupné 130 Kč                                    

23. pondělí až 24. úterý v 17 a 19.30

KinGSman: TaJnÁ SLUŽBa  /THe KiNgSMAN: THe SeCreT SerViCe/
Nová pecka režiséra filmu Kick-Ass a  X-Men: První třída. organizace Kingsman je oproti jiným britským službám nevládní 
a pochopitelně supertajná. Počet agentů je pevně daný a za každého, který odešel, nastoupí pečlivě vycvičený nováček, kterého 
doporučí některý z agentů ve službě. Díky tomu jsou vybírání hlavně synové významných rodin. Výjimkou z pravidla se stane až 
gary – obyčejný kluk s vysokým iQ, nedokončeným výcvikem u mariňáků, toho času nakročený do kriminálu. Vtipná a napínavá 
akční komedie. režie: Matthew Vaughn. Velká Británie 2014, 129 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Představení 
se zvýšenou hlasitostí bude v úterý v 19.30 hodin.    Vstupné 120 Kč

25. středa v 17 a 19.30 
26. čtvrtek až 28. sobota v 19.30

PaDESÁT oDSTÍnŮ ŠEDi
Viz výše. režie: Sam Taylor-Johnson. USA 2015, 124 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 130 Kč

26. čtvrtek až 27. pátek v 17

ZVoniLKa a TVor nETVor (3D)  /LegeND oF THe NeVerBeAST/
Další strhující dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek. Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fauna věří, že každý živý tvor 
je v jádru dobrý. A tak se spřátelí se záhadným tvorem, který je podle prastarých legend známý jako tvor Netvor. Zatímco Zvonilka 
a její vílí kamarádky nevědí, co si mají o záhadném zvířeti myslet, strážci Hvězdné roklinky, vílí Skauti, se rozhodnou magického 
tvora ulovit dřív, než přivolá na  jejich společný domov zkázu. Fauna se s  pomocí svých vílích kamarádek pokusí tvora Netvora 
zachránit. režie: Steve Loter. USA 2014, 76 minut, český dabing. Mládeži přístupný.  Vstupné 155 Kč / děti do 15 let 135 Kč

28. sobota až 1. 3. neděle v 17

ZVoniLKa a TVor nETVor 
Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. režie: Steve Loter. USA 2014, 76 minut, český dabing. Mládeži přístupný.               

                                                                                                                                                   Vstupné 120 Kč / děti do 15 let 100 Kč

1. 3. neděle v 19.30                                                                                                                                                             

TEoriE VŠEHo  /THe THeory oF eVeryTHiNg/
Film vypráví výjimečný a neuvěřitelný životní příběh jednoho z nejchytřejších lidí na světě - Stephena Hawkinga. Snímek začíná 
v roce 1963, kdy jednadvacetiletý Stephen Hawking, student kosmologie, potkává krásnou Jane. Vše se zdá dokonalé, než lékařské 
vyšetření stanoví Stephenovi drsnou diagnózu – neléčitelné postupné ochrnutí nervového systému, které do dvou let ukončí smrt. 
Jenže Jane a Stephen se osudu vzepřou. on si nemoc nepřipouští a dodělává si doktorát. ona ho všemožně podporuje, často až 
za hranici sebeobětování. Čím víc se blíží předpokládaný konec, tím hektičtěji se oba snaží společně žít. režie: James Marsh. Velká 
Británie 2014, 123 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.          Vstupné 120 Kč

2. 3. pondělí v 19.30
Dokumentární pondělí

DaniELŮV SVĚT
Daniel je mladý muž, student a spisovatel. Daniel je pedofil. Je zamilovaný a vlastní orientaci netají, a to ani před rodiči milovaného 
chlapce. Daniel nikdy žádnému dítěti neublížil. Jakou podobu má ten nejniternější cit v  podání Daniela a  jeho přátel? Filmový 
portrét Daniela a české pedofilní komunity. Příběh zakázané lásky a neustálého boje za smíření se sebou samým i za možnost přijetí 
uvnitř společnosti. režie: Veronika Lišková. Čr 2014, 75 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 15 let.                       Vstupné 90 Kč                                    
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