
K i n o  Pa n o r a m a
1. sobota ve 14 a 17

ŠmoULoVÉ: ZaPomEnUTÁ VESniCE
Šmoulové se po nálezu tajuplné mapy vydávají na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli 
tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. Režie: Kelly Asbury. USA 2017, 88 minut, 
český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

1. sobota v 19.30

GHoST in THE SHELL (3D)
Major (Scarlett Johansson) je velitelkou Sekce 9, speciální policejní jednotky, která bojuje proti těm nejhorším kyberzločinům. Příběh 
se odehrává v  blízké budoucnosti, kdy je svět závislý na  moderních technologiích a  každé narušení technologického řádu může mít 
nedozírné následky. Režie: Rupert Sanders. USA 2017, 106 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 150 Kč

2. neděle ve 14 a 17

ŠmoULoVÉ: ZaPomEnUTÁ VESniCE (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Kelly Asbury. USA 2017, 88 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné děti do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč                                                                                                                                            

2. neděle v 19.30

ÚKrYT V Zoo
Příběh manželů Żabińskych, kteří před druhou světovou válkou vedli ve Varšavě prosperující zoologickou zahradu. Za války se pak stali 
součástí odboje a v zahradě, zdevastované válečnými akcemi, ukrývali na tři sta varšavských židů. Režie: Niki Caro. USA 2017, 127 minut, 
české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

3. 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

4. úterý až 5. středa 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 90 Kč

4. úterý v 19.30

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 110 Kč  

5. středa v 19.30

GHoST in THE SHELL
Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. Režie: Rupert Sanders. USA 2017, 106 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.   
 Vstupné 120 Kč

6. čtvrtek a 7. pátek v 17

PoWEr ranGErS: STrÁŽCi VESmÍrU
Pět vzdorných teenagerů se nevysvětlitelnou náhodou či řízením osudu sešlo, aby se z  nich stala nová generace v  řadách bojovníků 
známých jako Strážci vesmíru. Režie: Dean Israelite. USA 2017, 123 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč                                                   

6. čtvrtek v 19.30
Filmový klub Boskovice

moonLiGHT
Snímek oceněný Oscarem i  Zlatým glóbem v  kategorii Nejlepší film. Nadčasový příběh dospívání a  hledání sebe sama je zasazený 
do drsných kulis okrajových čtvrtí Miami. Mladý Chiron bojuje o svoje místo v prostředí, ve kterém často rozhoduje právo silnějšího. Režie: 
Barry Jenkins, USA 2016, 111 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

7. pátek v 19.30

VoLÁnÍ nETVora: PŘÍBĚH ŽiVoTa
Třináctiletému Conorovi se do  snů vkrádají noční můry. A  jakpak by taky ne – jeho maminka je vážně nemocná, táta žije kdesi 
za mořem v Americe, babička ho pořád jen peskuje a spolužáci jsou tak trochu tyrani. Conor proto uniká do fantastického světa netvorů 
a pohádek. Režie: J. A. Bayona, USA 2016, 108 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč                                                               

8. sobota až 9. neděle ve 14

BaLErÍna
Félicie je mladá osiřelá dívka, jejíž největší vášní je tanec. S pomocí svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince 
a vydat se na dlouhou cestu do taneční školy v Paříži. Animovaný film o přátelství, sebedůvěře a rodinných poutech. Režie: Eric Summer, 
Éric Warin. Francie / Kanada 2016, 89 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč         

8. sobota až 9. neděle v 17 a 19.30

maSarYK
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V  jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s  povinností 
a morálkou úředníka, diplomata. Dramatický příběh věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí 
Jana Masaryka. Režie: Julius Ševčík. ČR 2016, 113 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč                                                   

10. pondělí v 18.30

KomiKSoVÁ PŘEDnÁŠKa
Komiksová přednáška zaměřená na  superhrdiny z  komiksové stáje Marvel. Na  zoubek a  drápek se podíváme i Wolverinovi. Přednáší 
komiksový recenzent, publicista, expert na Marvel a moderátor pořadu Komiksové bubliny Ondra Král.

Vstupné 30 Kč nebo vstupenka na projekci filmu Logan: Wolverine ve 20:00                                                             

10. pondělí ve 20

LoGan: WoLVErinE
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, 137 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

11. úterý 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 lov 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 100 Kč

12. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

BÁBa Z LEDU
Viz výše. Režie: Bohdan Sláma, ČR 2017, 106 minut, české znění. Vstupné 60 Kč

12. středa v 19.30

KonG: oSTroV LEBEK
Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin neprobádaného, stejně krásného jako zrádného, ostrova kdesi v Pacifiku, aniž by měli 
sebemenší tušení, že vstupují na území mytického Konga. Režie: Jordan Vogt-Roberts. USA 2017, 118 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč                                                     

13. čtvrtek ve 14

KrÁSKa a ZVÍŘE (3D)
Disney přináší příběh Krásky, bystré, krásné a  nezávislé mladé dívky, kterou ve  svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se 
spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného 
prince. Režie: Bill Condon, USA 2017, 130 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč 

13. čtvrtek až 15. sobota v 17 a 20 
16. neděle ve 20

rYCHLE a ZBĚSiLE 8
Dominic Toretto (Vin Diesel) zradil svou rodinu. Na stranu zla přetáhla Dominica legendární kyber-teroristka přezdívaná Cipher (Charlize 
Theron), která je stejně krásná jako nebezpečná. Není tedy divu, že Toretto naprosto ztratil hlavu a vykašlal se na všechny staré kámoše. 
Režie: F. Gary Gray. USA 2017, 136 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 130 Kč

14. pátek až 16. neděle ve 14

KrÁSKa a ZVÍŘE
Viz výše. Tato projekce je ve 2D. Režie: Bill Condon, USA 2017, 130 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč                               

16. neděle až 17. pondělí v 17

PUToVÁnÍ TUČŇÁKŮ: VoLÁnÍ oCEÁnU
Příběh malého tučňáka, připravujícího se na  svou první cestu k  moři, nás zavádí do  ledového království vzdálené Antarktidy. Tak 
jako každý tučňák, i  náš hrdina naslouchá tajemnému volání, které ho vábí na  dalekou pouť do  neznáma. Pokračování oscarového 
dokumentárního snímku Putování tučňáků. Režie: Luc Jacquet. Francie 2017, 82 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné 80 Kč                                                 

DUBEn 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: Strážci Galaxie Vol. 2, Král Artuš: Legenda o meči, Vetřelec: Covenant, Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta, HHhH a další filmy.

17. pondělí v 19.30

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. Režie: Marta Ferencová. ČR 2017, 107 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 100 Kč       

DNY EVROPSKÉHO FILMU
Ozvěny 24. ročníku filmového festivalu současných evropských filmů. www.eurofilmfest.cz 

Studenti vstup zdarma! Vstupné pro členy filmového klubu 50 Kč za film. Ostatní 80 Kč za film. 

18. úterý v 17 KDYŽ oTEVŘU oČi
I tak obyčejná věc, jako zpívat v kapele, může mít tvrdé následky, pokud žijete v Tunisu těsně před revolucí. Film o hudbě, vzdoru a naději 
na změnu. Režie: Leyla Bouzid. Francie / Tunisko / Belgie 2015, 102 minut, české titulky. 

18. úterý v 19.30 DEF naSLEPo!
Věříte dramaturgům kina Boskovice a máte rádi překvapení? Pak přesně pro vás je určeno promítání naslepo. Jedná se o projekci filmu, kdy 
do poslední chvíle nevíte, co se na plátně objeví. Vstupné je dobrovolné, zaplatíte až po filmu a to přesně tolik peněz, na kolik si čerstvě 
užitý zážitek ceníte. Anglické a české titulky. 

19. středa v 17 STÁT VS. FriTZ BaUEr
Soudní žalobce Friz Bauer nepolevuje ve svém boji dohnat před soud jednoho z hlavních strůjců řešení židovské otázky, Adolfa Eichmanna. 
To se ale příliš nelíbí bývalým nacistům v nových funkcích. Režie: Lars Kraume. Německo 2015, 105 minut, české titulky. 

19. středa v 19.30 To nÁS TEDa DoSTaLo
Tři páry se ve stejnou dobu vydávají do nejistých vod rodičovství. Bujaré večírky a rozhovory o umění střídají plínky, školky a debaty o tom, 
zdali vaří ve  školce dostatečně bio. Lehká komedie o  vyrovnávání se s  rodičovstvím. Režie: Marie Kreutzer. Rakousko 2016, 96 minut, 
anglické a české titulky.

20. čtvrtek v 17 BEZVa LiDi
Borlänge je malé městečko ve Švédsku, kde žijí samí bezva lidé, jak hlásá nápis v jeho znaku. Ne všem se však zamlouvá, že je ve městečku 
komunita somálských imigrantů. To přiměje Patrika Anderssona, místního idealistu, sestavit somálský reprezentační tým ve  švédském 
hokeji. Režie: Karin af Klintberg, Anders Helgeson. Švédsko 2015, 96 minut, anglické a české titulky.

20. čtvrtek v 19.30 miniSTErSTVo LÁSKY
Neúspěšný biolog Krešo se společně s  novým parťákem Šikićem mají vydat na  venkov vyšetřovat, zdali válečné vdovy nepobírají 
příspěvky neprávem. Ironická komedie o  lásce i  dilematech každodenního života. Režie: Pavo Marinković. Chorvatsko / ČR 2016,  
103 minut, české titulky.

21. pátek v 9.30
BabyBiograf

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

BÁBa Z LEDU
Viz výše. Režie: Bohdan Sláma, ČR 2017, 106 minut, české znění. Vstupné 70 Kč

21. pátek až 22. sobota v 17

ŠmoULoVÉ: ZaPomEnUTÁ VESniCE
Viz výše. Režie: Kelly Asbury. USA 2017, 88 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

21. pátek až 22. sobota v 19.30

ŠPUnTi na VoDĚ
Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu bez svých drahých poloviček. Tito muži mají skvělý plán, ale jako každý 
plán má i ten jejich své trhliny. Proto se ocitnou v kánoích sice bez žen, ale zato se svými dětmi. Režie: Jiří Chlumský. ČR 2017, 90 minut, 
české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč 

23. neděle v 17

ŠmoULoVÉ: ZaPomEnUTÁ VESniCE (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Kelly Asbury. USA 2017, 88 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč 

23. neděle v 19.30

ZTraCEnÉ mĚSTo Z
V roce 1906 se britský badatel Percy Fawcett poprvé vydává do Amazonie. Během několika expedic pod záštitou Královské geografické 
společnosti podplukovník Fawcett a jeho asistent Henry Costin (Robert Pattinson) zmapují dosud neznámé území v Bolívii. Režie: James 
Gray. USA 2016, 141 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.   Vstupné 120 Kč

24. pondělí v 19.30

 i DVa JSoU roDina
Samuel (Omar Sy) si užívá bezstarostný život na francouzské Riviéře. Jednoho dne ho však navštíví víkendový flirt Kristin a oznámí mu, že 
dítě, které drží v náručí, je jeho. Předá mu holčičku a uteče. Samuel se okouzlujícím způsobem pouští do výchovy malé Glorie. Komedie, 
která chytne za srdce. Režie: Hugo Gélin. Francie 2016. 118 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

25. úterý v 19.30

oCHrÁnCi
Během studené války organice zvaná ''Patriot'' seskupila superhrdiny ze Sovětského svazu, aby bránili zemi proti nepřátelům. Do dnešních 
dnů žili všichni superhrdinové v ústraní a skrývali svoji pravou identitu. Nyní, kdy se objevila nová hrozba, musejí znovu povstat. Ruská 
verze Avengers. Režie: Sarik Andreasjan. Rusko 2017, 100 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.               Vstupné 110 Kč     

26. středa v 19.30
Filmový klub Boskovice

PŘES KoSTi mrTVÝCH
Skrze excentrickou postavu učitelky angličtiny v důchodovém věku, sledujeme  vzrůstající hrůzu malé osady na polsko-českém pohraničí, 
ve které se stane několik záhadných vražd bez jasně vysvětlitelné logiky nebo motivu. Režie: Agnieszka Holland. Polsko / ČR / Švédsko 
2017, 128 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 110 Kč

27. čtvrtek v 19.30

UTEČ
Lahůdkové psycho kombinované s rafinovanou satirou. Příběh o dívce, která si veze svého afroamerického kluka domů na víkend, aby ho 
představila rodičům. I když se na provní pohled zdá, že si rodiče dceřina přítele zamilovali a barvu kůže neřeší, skrývají šokující tajemství. 
Režie: Jordan Peele. USA 2017. 103 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč 

28. pátek až 29. sobota v 17

mimi ŠÉF (3D)
Tim byl jedináček, dokud rodiče nepřivedli domů roztomilé batole. Tohle není obyčejné batole. Nosí totiž elegantní oblek s kravatou, mluví 
hlubokým hlasem a nemístně vtipkuje. A tak se Tim snaží novému sourozenci podívat na zoubek. Tedy pokud už nějaký má. Režie: Tom 
McGrath. USA 2017, 97 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč                                                     

28. pátek až 1. 5. pondělí v 19.30

ZaHraDniCTVÍ: roDinnÝ PŘÍTEL
První z filmů trilogie Zahradnictví, rodinné ságy, kterou vytvořili Jan Hřebejk s Petrem Jarchovským a která dějově předchází legendárním 
Pelíškům. Tři mladé ženy a jejich dvě děti čekají během německé okupace na návrat svých vězněných mužů a otců. Mezitím jim pomáhá 
rodinný přítel, lékař Jiří. Režie: Jan Hřebejk. ČR 2017, 115 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

30. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

KrTKoVa DoBroDrUŽSTVÍ i.
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: Krtek zahradníkem, Krtek a  paraplíčko, Krtek a  žvýkačka, Krtek a  zelená hvězda, Krtek 
a lízátko, Krtek v ZOO, Krtek a tranzistor a další pohádky. Režie: Zdeněk Miler, 73 minut. Vstupné 50 Kč                                                               

30. neděle až 1. 5. pondělí v 17

mimi ŠÉF
Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. Režie: Tom McGrath. USA 2017, 97 minut, český dabing. Mládeži přístupný.              

                                                                                                                                      Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč


