
K i n o  Pa n o r a m a
1. středa v 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 110 Kč 

2. čtvtek až 5. 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

2. čtvtek v 19.30

KrUHY
Žila kdysi dívka, jejíž jméno nahání hrůzu. Smrtí se mstí za život naplněný bolestí. Když uvidíte její příběh, zbývá vám přesně sedm dní. 
Film se odehrává třináct let po událostech předchozího dílu, kdy je příběh o vraždícím filmu považován jen za hororovou historku. Režie: 
F. Javier Gutierrez. USA 2017, 102 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč                                    

3. pátek v 19.30

Ladies Night

VŠECHno nEBo niC
Od  19.30 hodin: speciální večer pro dámy s  bohatým doprovodným programem. Od  20.30 hodin následuje film. Linda a Vanda jsou 
pohledné třicítky a  nerozlučné kamarádky. Linda je rozvedená, vzdělaná, má malou dceru a  pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí 
Vandě. Režie: Marta Ferencová. ČR 2017, 107 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč         

4. sobota v 19.30

rESiDEnT EViL: PoSLEDnÍ KaPiToLa (3D)
Alice (Milla Jovovich) jako jediná přežije klíčový střet s nemrtvými. Nyní se musí vrátit tam, kde celá katastrofa začala - do podzemního 
komplexu Hive v Raccoon City, kde společnost Umbrella Corporation hromadí své síly a chystá finální útok proti posledním hrstkám lidí. 
Režie: Paul W. S. Anderson. USA 2017, 107 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 140 Kč

5. neděle v 19.30

rESiDEnT EViL: PoSLEDnÍ KaPiToLa
Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. Režie: Paul W. S. Anderson. USA 2017, 107 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.

Vstupné 120 Kč

6. pondělí v 19

FiLmoVÝ KVÍZ
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

7. úterý v 17.15

Divadlo živě

oVČÁČEK ČTVErÁČEK
Přímý přenos z  derniéry nekorektního kabaretu Ovčáček čtveráček Městského divadla Zlín. Jde o  mimořádně úspěšnou a  divácky 
populární hru autora, režiséra a také ředitele zlínského divadla, Petra Michálka. Na jevišti se kromě Ovčáčka potkají manželé Bradyovi, 
Dalajláma, naši čelní představitelé, čínský prezident nebo Daniel Hůlka a další. 85 minut. Vstupné 200 Kč                                                   

7. úterý v 20.00

ProČ PŘÁVĚ on?
Když milovaná dcera představila tátovi svého budoucího ženicha, nastal šok! Nastávající zeď je totiž bláznivý, potetovaný, brutálně 
upřímný, bezohledně bezstarostný a  naprosto výstřední počítačový multimilionář. Táta to takhle rozhodně nenechá! Režie: John 
Hamburg. USA 2016, 110 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

8. středa v 19.30

Filmový klub Boskovice – Jim Jarmusch

noC na ZEmi
Film Noc na  zemi sestává z  pěti komediálních příběhů, které se odehrávají paralelně na  různých kontinentech a  v  různých časových 
zónách i jazycích. Každá povídka se zaměřuje na krátký vztah, který se rozvíjí mezi řidiči a pasažéry vozů taxi. Režie: Jim Jarmusch. USA 
1991, 129 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč                                                               

9. čtvrtek až 10. pátek v 17 a 20 
11. sobota ve 14, 17 a 20 
12. neděle ve 14 a 17

PaDESÁT oDSTÍnŮ TEmnoTY
Jamie Dornan a Dakota Johnson se vrací, aby napsali další kapitolu pikantní romance o vztahu dominantního milionáře Christiana Greye 
a submisivní studentky Anastasie Steeleové.  Režie: James Foley, USA 2017, 117 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.  
 Vstupné 140 Kč  

12. neděle ve 20 hodin

mÍSTo U moŘE
Příběh osamělého bostonského údržbáře, jenž se vrací do  rodného města, aby se postaral o  synovce. Příběh rodiny Chandlerů, žijící 
po generace v rybářské vesničce, je dojemný a současně i nečekaně humorný portrét, zobrazující sílu rodinné lásky, obětování se a také 
naději. Režie: Kenneth Lonergan. USA 2016, 137 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč                                                                                         

13. pondělí v 18

Cestovatelská beseda

KaTEŘina a miLoŠ moTani: TaJE THaJSKa
Pestrá fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše Motani napříč severním Thajskem. Kulturní a přírodní poklady, skvostné chrámy, 
výborná jídla, exotické chutě, milé lidi – tohle vše střeží zlatí Buddhové. Vstupné studenti a senioři 40 Kč / Vstupné 60 Kč

14. úterý až 15. středa v 17 a 20

PaDESÁT oDSTÍnŮ TEmnoTY
Viz výše. Režie: James Foley, USA 2017, 117 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 140 Kč  

15. středa v 15

Filmové odpoledne pro seniory

anDĚL PÁnĚ 2
Viz výše. Režie: Jiří Strach. ČR 2016, 99 minut, české znění. Vstupné 60 Kč

16. čtvrtek až 17. pátek v 17

LEGo® BaTman FiLm
V Gothamu se chystají změny! Pokud chce Batman zabránit tomu, aby moc ve městě převzal Joker, bude nucen přehodnotit svůj pohled 
na svou dosud fungující jednočlennou skupinu občanské bdělosti a snažit se spolupracovat i s ostatními. Režie: Chris McKay. USA 2017, 
104 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč                                                                                         

16. čtvrtek v 19.30

Filmový klub Boskovice – Jim Jarmusch

KaFE a CiGÁra
V každém z jedenácti černobílých minipříběhů, které Jarmusch točil od roku 1986, diskutují jejich protagonisté nad šálkem kávy o těch 
nejroztodivnějších tématech. Zábavné epizody těží z lenivé kavárenské atmosféry a brilantně napsaných dialogů. Režie: Jim Jarmusch, 
USA 2003, 96 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč                                                               

17. pátek v 9.30

BabyBiograf
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením  

v kinosále pro maminky s dětmi

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. Vstupné 70 Kč
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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: Kong: Ostrov lebek, Masaryk, Ghost in the Shell, Moonlight a další filmy.

17. pátek až 18. sobota v 19.30

T2 TrainSPoTTinG
Uplynulo dvacet let. Mnohé se změnilo a mnohé zůstalo při starém. Mark (Ewan McGregor) se vrací na jediné místo, které mu kdy bylo 
domovem. Čekají tu na něj: Spud, Sick Boy a Begbie, ale i smutek, radost, pomsta, nenávist, přátelství, heroin, sebedestrukce a smrtelné 
nebezpečí. Režie: Danny Boyle. Velká Británie 2017, 109 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

18. sobota v 17

LEGo® BaTman FiLm (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Chris McKay. USA 2017, 104 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč                                                                                         

19. neděle v 15

Bijásek: nejlepší filmy dětem

PoVÍDÁnÍ o PEJSKoVi a KoČiČCE
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Vypráví Karel Höger. Jak pejsek s kočičkou myli podlahu, Jak si pejsek roztrhal kalhoty, O pejskovi 
a kočičce, jak psali psaní, O pyšné noční košilce, O panence, která tence plakala. 64 minut. Vstupné 50 Kč                                                                 

19. neděle v 17

Záznam opery z londýnské Royal Opera House

TrUBaDÚr / GiUSEPPE VErDi
Verdiho Trubadúr je nejen jednou z  velkých oper období romantismu, ale také příběhem vášně a  krve, lásky a  pomsty, katastrofy 
a vraždy. Slavný „Anvil Chorus“ je jen jedním z vrcholů Verdiho mimořádně kvalitní tvorby. Dirigent: Richard Farnes. Režie: David Bösch. 
Nastudování: Italsky s českými titulky, 170 minut. Vstupné studenti a senioři 240 Kč / Vstupné 280 Kč

20. pondělí v 19.30

JaCKiE
Když je JFK zvolen prezidentem USA, stává se Jackie Kennedy (Natalie Portman) jednou z nejmladších prvních dam v historii. Pak přichází 
okamžik, který všechno změní. Jackie se vyrovnává se ztrátou, jako milovaná matka a první dáma však musí zůstat oporou dětem i celému 
národu. Režie: Pablo Larraín. USA 2016, 99 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 90 Kč

21. úterý až 22. středa v 17 a 20

PaDESÁT oDSTÍnŮ TEmnoTY
Viz výše. Režie: James Foley, USA 2017, 117 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 140 Kč

23. čtvrtek v 19.30

mLČEnÍ
Příběh dvou mladých křesťanských mnichů, kteří se v 17. století vydají hledat svého zmizelého učitele v tajemném a exotickém Japonsku, 
kde je jejich víra postavená mimo zákon a jejich přítomnost zakázaná. Následuje napínavá zkouška jejich víry a schopnosti přežít. Režie: 
Martin Scorsese. USA 2016, 161 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

24. pátek v 17

ZPÍVEJ
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 100 Kč                                                                                         

24. pátek v 19.30

JoHn WiCK 2
Keanu Reeves se vrací na plátno jako nájemný zabiják John Wick alias Baba Jaga. Pořídil si nový dům, nového psa, ale na obzoru se objevil 
nový nepřítel. Režie: Chad Stahelski. USA 2017, 122 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč                                                          

25. sobota v 17

TroLLoVÉ
Trollové jsou vždy veselí a  šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a  zpěv. Jednoho dne však bude muset trollí 
princezna Poppy a její kamarád Větvík zachránit celé městečko Trollíkov před nenažranými Bergeny, kteří je chtějí sníst. Režie: M. Mitchell, 
W. Dohrn. USA 2016, 92 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

25. sobota až 26. neděle v 19.30

BÁBa Z LEDU
Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdovělá Hana pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích 
synů, snach a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční rodinné obědy ztrácejí na idyličnosti a na povrch vyplouvají 
některá tajemství. Režie: Bohdan Sláma, ČR 2017, 106 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

26. neděle v 17

ČErVEnÁ ŽELVa
Příběh trosečníka na tropickém ostrově, obydleném želvami, kraby a ptáky, je zároveň univerzálním příběhem všech zásadních okamžiků 
v životě člověka. O sebepoznání, lásce, rodičovství i střídání generací vypráví snímek beze slov, jen s pomocí řemeslně dokonalé animace. 
Režie: Michael Dudok de Wit. Francie 2016, 80 minut, beze slov. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč 

27. pondělí v 19.30

Filmový klub Boskovice

JÁ, DaniEL BLaKE
Sociálně apelativní a v současnosti až nepříjemně aktuální snímek vypráví příběh padesátníka Daniela Blakea z Newcastlu, který se poté, 
co utrpí infarkt, ocitne ve vyčerpávajícím kolotoči žádostí o podpůrné státní dávky.  Režie: Ken Loach, Velká Británie / Francie / Belgie 2016, 
101 minut, čeké titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

28. úterý v 19.30

LÉK na ŽiVoT
Mladý a ambiciózní manažer Lockhart dostane jednoduchý úkol. Přivézt ze sanatoria pana Pembrokea, který se však z léčebny v Alpách 
nechce vrátit. Personál zde poskytuje boháčům speciální očistnou léčbu. Ale procedury možná nejsou tak úplně běžné a pobyt zde až tak 
úplně dobrovolný. Režie: Gore Verbinski, USA 2017, 146 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

1. 3. středa v 19.30

VŠECHno nEBo niC
Viz výše. Režie: Marta Ferencová, ČR 2017, 107 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč       

2. 3. čtvrtek v 19.30 
4. 3. sobota až 5. 3. neděle v 19.30

LoGan
Wolverine (Hugh Jackman) se vrací a  opět zachraňuje lidstvo. Jenže nyní je na  tom trochu hůř. Jeho schopnost uzdravování pomalu 
vyprchává a elánem také zrovna nehýří. Naštěstí je zde jedna dívka, která má překvapivě stejné schopnosti jako Wolverine. Režie: James 
Mangold. USA 2017, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 130 Kč

3. 3. pátek v 19

Cestovatelská projekce

LaDiSLaV ZiBUra: PĚŠKY mEZi BUDDHiSTY a KomUniSTY
1 500 kilometrů pěšky v Nepálu a Číně. Něco, co by nechtěl zažít nikdo z nás. Ale je legrace o tom poslouchat a smát se cizímu neštěstí. 
Ladislav Zibura po  svých “40 dní pěšky do  Jeruzaléma” přichází s  novou show. Nečekejte žádné popisy památek. Projekce je hlavně 
o Číňanech, Nepálcích a jejich životech. Vstupné v přeprodeji: studenti a senioři 100 Kč / ostatní 130 Kč / na místě 120 /150 Kč                                          


