
2. sobota až 3. neděle v 17
PADDINGTON 2

Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil a  je oblíbeným členem místní komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek  
ke  100. narozeninám jeho tety Lucy, začne pracovat. Cesta za  dobrodružstvím začne, když je tento dárek ukraden. Režie: Paul King.  
Velká Británie 2017, 95 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

2. sobota až 3. neděle v 19.30
KVARTETO

Hráli jste někdy v  kapele? Je to jako druhá rodina, s  jejímiž příslušníky prožíváte nečekaná dobrodružství.  Mezi muzikanty dochází 
k neustálým zádrhelům a lehce bizarním situacím, až konečně jeden neplánovaný večírek přinese jistou katarzi i radost a s ní vytoužený 
pocit štěstí. Režie: Miroslav Krobot. ČR 2017, 93 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč 

3. neděle ve 14.30
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

Hurvínek zase jednou neposlouchá a  podaří se mu proniknout do  uzavřených prostor muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky 
návštěvníků. Režie: Martin Kotík. ČR 2017, 85 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 90 Kč / Vstupné 110 Kč

4. pondělí v 19.30
MADAM SLUŽEBNÁ

Neobvyklá „popelkovská" komedie o tom, že láska je silnější než jakékoli společenské postavení. Francie 2017, 90 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

5. úterý až 6. středa v 17
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK

Třetí film  Zahradnictví  s  názvem  Nápadník je romantickou komedií o  představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí.  
Režie: Jan Hřebejk. ČR 2017, 113 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

5. úterý v 19.30
Záznam koncertu

METALLICA: QUEBEC MAGNETIC
Koncertní klenot Metallica: Quebec Magnetic je unikátním, precizně zpracovaným záznamem legendární show. Takhle hraje kapela 
na svém vrcholu. Režie: Wayne Isham. 135 minut. Vstupné 180 Kč

6. středa v 19.30
JIGSAW

Zohavená těla se začnou objevovat na  různých místech ve  městě. V  průběhu vyšetřování všechny důkazy jednoznačně ukazují 
na jednoho muže. Jak to jen může být možné? Muž zvaný Jigsaw je totiž více než 10 let po smrti. Režie:  M. a P. Spierig. USA 2017, 91 
minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

7. čtvrtek v 17 
ESA Z PRALESA

Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra. Se svými zvířecími přáteli se snaží udržovat 
v džungli pořádek a spravedlnost, zvlášť teď, když si na Prales brousí zuby ďábelsky proradná panda Igor. Režie: David Alaux. Francie 2017, 
97 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč

7. čtvrtek v 19.30
Filmový klub uvádí

120 BPM
Raná devadesátá léta minulého století. AIDS si už deset let vybírá kruté oběti na životech, přesto aktivisté z pařížské pobočky hnutí ACT 
UP bojují s nezájmem veřejnosti, otupělostí vlád a machinacemi farmaceutických firem. Režie: Robin Campillo. Francie 2017, 140 minut, 
české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč                               

8. pátek až 10. neděle v 17
PŘÁNÍ K MÁNÍ

Vánoční film plný kouzel, fantazie a  humoru odehrávající se v  rozzářeném předvánočním lázeňském městě. Příběhem chtějí filmaři 
navázat na tradici českých hraných filmů pro celou rodinu. Režie: Vít Karas. ČR / SR 2017, 106 minut, české znění. Mládeži přístupný.
 Vstupné 110 Kč

8. pátek v 19.30
THOR: RAGNAROK

Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil do Asgardu 
a zastavil Ragnarok - zkázu svého domova a konec asgardské civilizace. Režie: Taika Waititi. USA 2017, 130 minut, český dabing. Nevhodný 
pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč             

9. sobota ve 14
MY LITTLE PONY FILM

Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na  cestu, aby zachránili svůj milovaný domov. Na  cestě je čeká velké 
dobrodružství a spousta nových přátel. Režie: J. Thiessen. USA 2017, 99 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

9. sobota v 19.30
MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH

Nepeč a  zapař. Říká se, že Vánoce jsou nejkrásnější období roku. To určitě! Tři matky rebelky už mají dost věčného vaření a  zdobení 
a pořádně to rozjedou. Režie: Jon Lucas. USA 2017, 1116 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.                       Vstupné 120 Kč

10. neděle ve 14
MASKOVAČKA

Premiéra skautského amatérského filmu od skautů a skautek z Boskovic. Veselý příběh z chlapeckého tábora, který představuje plnění 
zkoušek netradičním způsobem. Vstupné dobrovolné

10. neděle v 19.30
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU

To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z  Istanbulu do  Londýna, se rychle promění v  jeden z  nejnapínavějších a  nejzáhadnějších 
detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn. Režie: Kenneth Branagh. USA 2017, 110 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. 

Vstupné 110 Kč 

11. pondělí v 17 a 19.30
LIGA SPRAVEDLNOSTI

Film režiséra Zacka Snydera natočený na  motivy komiksů z  vydavatelství DC Comics o  stejnojmenném superhrdinském týmu.  
Režie: Z. Snyder. USA 2017, 120 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč 

12. úterý v 19.30
Filmový klub uvádí

OTRÁVENÉ SVĚTLO + TMA
Jeden z  nejpozoruhodnějších titulů českého němého filmu vypráví dobrodružný příběh krádeže plánů převratného vynálezu, které 
padnou do  rukou proradného zločince. Snímek hudebně doprovodí jednočlenný elektronický projekt TMA. Režie: Kolár, Lamač. 
Československo 1921. 62 minut. Mládeži přístupný. Vstupné dobrovolné

13. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

MILADA
Český  životopisný  a  historický  film popisující životní příběh  JUDr.  Milady Horákové  od  jejího mládí až  po  proces završený její  justiční 
vraždou. Režie: David Mrnka. ČR 2017, 130 minut, české znění. Vstupné 60 Kč

13. středa v 19.30
NÁDECH PRO LÁSKU

Robin Cavendish a jeho manželka Diana jsou okouzlující mladý pár. Oba milují cestování a dobrodružství. Během pobytu v Keni ale Robin 
ochrne. Životopisný romantický příběh natočen podle skutečného příběhu. Režie: Andy Serkis. Velká Británie 2017, 110 minut, české 
titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

14. čtvrtek v 0.05 - půlnoční premiéra (ze středy na čtvrtek) - titulky 
14. čtvrtek v 19.30 – titulky 
14. čtvrtek až 15. pátek v 16 – dabing 
15. pátek v 19.30 – dabing

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
Postavy předchozího filmu  Star Wars: Síla se probouzí,  spolu s  legendárními hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodružství, během 
kterých odhalí prastará tajemství Síly a šokující události z minulosti. Režie: Rian Johnson. USA 2017, 150 minut, Mládeži přístupný.   

Vstupné 120 Kč

15. pátek v 9.30 
BabyBiograf

ALIBI NA KLÍČ
Speciální dopolední projekce s  výrazně sníženou hlasitostí a  částečným osvětlením v  kinosále pro maminky s  dětmi. Užívejte si 
neřestí, Alibi na klíč to za vás vyžehlí. A nikdo se nic nedozví. Bláznivá komedie o kanceláři, která poskytne alibi na cokoliv, co chcete.   
Režie: P. Lacheau. Francie 2017, 90 minut, české titulky. Vstupné 70 Kč

16. sobota až 17. neděle ve 14
MŮJ ŽIVOT CUKETKY

Když se devítiletý chlapec přezdívaný Cuketa dostane po smrti svojí maminky do dětského domova, netuší, že i na takovém místě můžete 
potkat přátele, lásku a ano, dokonce i být šťastní. Divácky nejúspěšnější evropský animovaný film roku 2016. Režie: C. Barras. Francie 2016, 
66 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 100 Kč / Vstupné 120 Kč

16. sobota v 19.30 
16. sobota až 18. pondělí v 16

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Rian Johnson. USA 2017, 150 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kč

17. neděle v 19.30
DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ

Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní svatbu na  francouzském zámečku ze 17. století, úplně si to říká  o  nějaký průšvih.   
A když se má něco pokazit, věřte tomu, že se to opravdu pokazí. Režie: E. Toledano, O. Nakache. Francie 2017, 115 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 100 Kč

18. 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

19. úterý v 18
Přednáška

VILIAM POLTIKOVIČ: BRÁNA SMRTI
Setkání, promítání a  povídání s  dokumentaristou, režisérem, kameramanem a  spisovatelem Viliamem Poltikovičem. V  tomto krásném 
předvánočním čase se spolu s Viliamem podíváme na smrt jako na bránu pro vstup do jiné dimenze, či chcete-li reality. Na smrt jako nikoli 
konec, ale přechod, transformaci. Vstupné 200 Kč

20. středa v 17
EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ

Nejnovější snímek z  produkce BBC Earth Films, tvůrců Zázračné planety, představuje divákům nezapomenutelné zvířecí hrdiny:  
mládě zebry, pandu, rodinu vorvaňů a mnoho dalších. Velká Británie 2017, 95 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč                                                          

20. středa v 19.30
Filmový klub uvádí

ROCK'N ROLL
Skvěle obsazená inteligentní francouzská komedie o  stárnutí a  hvězdném filmovém prachu. Režie: Guillaume Canet. Francie 2017,  
123 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné pro členy FK 70 Kč / Vstupné 100 Kč                                                             

21. čtvrtek v 17 
22. pátek ve 14 a 17

FERDINAND
Ferdinand je pořádně velký býk. Narodil se sice jako malé, rozpustilé telátko, ale časem vyrostl o pořádný kus. Neznalí lidé by jej mohli 
považovat za zuřivé monstrum, jenže Ferdinand je ten nejroztomilejší a nejhodnější sudokopytník na světě. Režie: Carlos Saldanha. USA 
2017, 99 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

21. čtvrtek v 19.30 
23. sobota v 19.30

ŠPINDL
Horská zimní komedie z prostředí Špindlerova mlýna ukazuje dámskou jízdu tří sester, přičemž filmu vévodí sarkastická postava s tváří 
Anny Polívkové a její milostné trable. Režie: Milan Cieslar. ČR 2017, 98 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 120 Kč

22. pátek ve 20
Impro zápas

LÍSKY BOSKOVICE VS. MEANDRY BRNO
Improvizační zápas dle pravidel improvizační ligy aneb divadlo na hokeji, hokej na divadle. Dva týmy se navzájem utkávají v improvizacích 
na divácká témata. Cílem není navzájem se vyřadit, ale společně vytvářet kvalitní improvizaci. Vstupné dobrovolné

23. sobota ve 14 a 17
FERDINAND (3D)

Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Carlos Saldanha. USA 2017, 99 minut, český dabing. Mládeži přístupný. 
Vstupné děti do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč

24. neděle v 10
JÁ, PADOUCH 3

Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství. A budou čelit neméně rafinovanému 
zločinci jménem Baltazar Bratt. Režie: P. Coffin, K. Balda. USA 2017, 96 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč  

26. úterý až 27. středa ve 14
MAXINOŽKA

Kluk jménem Adam odhaluje záhadu svého dávno ztraceného tatínka, jímž není nikdo jiný než legendární Lesní muž! Adam brzy zjistí,  
že i  on má velké nadání, o  kterém se mu dříve ani nezdálo. Režie: B. Stassen. Belgie / Francie 2017, 91 minut, český dabing.  
Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

26. úterý až 27. středa v 17 a 19.30 
28. čtvrtek v 17

ŠPINDL
Viz výše Režie: Milan Cieslar. ČR 2017, 98 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

28. čtvrtek až 30. sobota ve 14
PADDINGTON 2

Viz výše. Režie: Paul King. Velká Británie 2017, 95 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

28. čtvrtek v 19.30
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ

Viz výše. Tato projekce je ve 2D s českými titulky. Režie: Rian Johnson. USA 2017, 150 minut. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

29. pátek v 17
PŘÁNÍ K MÁNÍ

Viz výše. Režie: Vít Karas. ČR / SR 2017, 106 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

29. pátek v 19.30
BORG/MCENROE

Wimbledon, 1980. Svět se těší, až uvidí tenisovou jedničku Björna Borga obhajovat svůj pátý titul Wimbledonu. Jeho 20letý vyzyvatel  
John McEnroe se rozhodl nahradit svého bývalého hrdinu na  trůnu.  Režie: J. Metz. Švédsko 2017, 90 minut, české titulky.  
Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč 

30. sobota v 17
PO STRNIŠTI BOS

Edu Součka, jeho maminku a  tatínka už známe z  filmu Obecná škola. Nyní jsme však v  Protektorátu, kdy je rodina osmiletého  
Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. Režie: Jan Svěrák. ČR 2017, 111 minut, české znění. Mládeži přístupný.

Vstupné 100 Kč

30. sobota v 19.30
LADÍME 3

Po dosažení vrcholu, jenž představuje vítězství ve světovém šampionátu, se naše zpěvačky rozdělily a nyní zjišťují, že hudba je neuživí.   
A to je potřeba změnit. Režie: Trish Sie. USA 2017, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

31. neděle v 17

SILVESTROVSKÉ PROMÍTÁNÍ
Tradiční silvestrovské promítání v  letním kině. Samozřejmostí je čaj pro malé a  něco ostřejšího pro velké diváky, pásmo pohádek  
a od 18 hodin velkolepý ohňostroj. Vstupné dobrovolné

1.1. pondělí ve 14
FERDINAND

Viz výše. Režie: Carlos Saldanha. USA 2017, 99 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

1. 1. pondělí v 17
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!

Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou zvanou Jumanji - ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž se hra odehrává, 
a stávají postavami, které si pro hru zvolili. Režie: Jake Kasdan. USA 2017, 111 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

1.1. pondělí v 19.30
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ

Viz výše. Tato projekce je ve 2D s českým dabingem. Režie: Rian Johnson. USA 2017, 150 minut. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

2.1. úterý ve 14
FERDINAND (3D)

Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Carlos Saldanha. USA 2017, 99 minut, český dabing. Mládeži přístupný.       
Vstupné děti do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč

2.1. úterý v 17
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! (3D)

Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Jake Kasdan. USA 2017, 111 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč

2.1. úterý v 19.30
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. České titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné dobrovolné 

PROSINEC 2017

Informace pro návštěvníky kin
KINO PANORAMA 
Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, 
Tel: 516 452 026, kino@boskovice.cz, www.kinoboskovice.cz
Prodej 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: Čertoviny, Insidious: Poslední klíč, Coco, Zmenšování, Tvář vody a další filmy.


