
K i n o  Pa n o r a m a
1. pátek v 16 a 19.30

aVEnGErS: aGE oF ULTron
Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem a největší hrdinové světa, včetně 
Iron Mana, Kapitána Ameriky, Thora, Neuvěřitelného Hulka, Black Widow a  Hawkeye musí čelit děsivému nebezpečí. Povstane 
zlovolný Ultron a jenom Avengers mu mohou zabránit v uskutečnění ďábelských plánů. Režie: Joss Whedon. USA 2015, 150 minut, 
český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč / děti do 15 let 120 Kč                                    

2. sobota v 16 a 19.30 
3. neděle v 16

aVEnGErS: aGE oF ULTron (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Joss Whedon. USA 2015, 150 minut, český dabing. Mládeži přístupný.  

Vstupné 175 Kč / děti do 15 let 155 Kč                                    

 3. neděle v 19.30

PESTroBarVEC PETrKLÍČoVÝ
/THe DUKe of BURgUNDy/

Na chátrajícím šlechtickém sídle žije sběratelka motýlů Cynthia se svou milenkou evelyn a ve svém svébytném a poněkud výstředním 
světě se oddávají sadomasochistickým hrátkám. Cinefilní lahůdka se vyznačuje podmanivou erotickou atmosférou a  výraznou 
hudební složkou. Režie: Peter Strickland. Velká Británie 2014, 104 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.  
 Vstupné 90 Kč                                                             

5. úterý až 6. středa v 19.30 
8. pátek v 19.30

rYCHLE a ZBĚSiLE 7
/fURIoUS 7/

Hrdinové nesmrtelné série Rychle a zběsile už stihli prožít a přežít neuvěřitelné věci. Teď však narazí na nepřítele, vedle něhož 
všichni jejich dosavadní soupeři připomínají bandu dětí z mateřské školky. Už tak našlapanou hereckou sestavu v sedmém díle 
doplní Kurt Russell a hlavně Jason Statham, ikona rychlých a zběsilých filmových řidičů. Režie: James Wan. USA 2015, 140 minut, 
české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč 

7. čtvrtek v 19.30
Cestovatelská stand-up comedy

LaDiSLaV ZiBUra - 40 DnÍ PĚŠKY Do JErUZaLÉma
Těšit  se můžete na  vyprávění cynického kavárenského povaleče, který vám svým laskavě nekorektním humorem dokáže, že 
poutník rozhodně nemusí být katolík, asketa ani nudný člověk. Ladislav Zibura v létě sbalil svůj život do 12 kilogramů, hodil batoh 
na záda a vypravil se pěšky do Jeruzaléma. Jeho cesta je příběhem omylů, pozoruhodných setkání, šťastných i nešťastných náhod, 
puchýřů a opruzenin. Po vyprodaných kinech v Brně blonďatý rošťák Ladislav přijíždí do Boskovic.  
 Vstupné studenti a senioři 60 Kč / Vstupné 90 Kč 

8. pátek až 9. sobota v 17

PoPELKa
/CINDeReLLA/

Disney studio přináší nové hrané zpracování této klasické pohádky o  lásce mezi princem a  Popelkou. Před samotným filmem 
Popelka bude uveden krátký animovaný film. Režie: Kenneth Branagh. USA 2015, 115 minut, český dabing. Mládeži přístupný.   
  Vstupné 100 Kč

9. sobota v 19.30
Filmový klub uvádí film z Projektu 100

KLUB rVÁČŮ
/fIgHT CLUB/

filmová ikona konce devadesátých let o absolutní ztrátě hodnot, anarchistických hlubinách v každém z nás a životě v permanentním 
déjà vu konzumní společnosti.  Komplikovaná dějová skládanka adaptující stejnojmenný a  podobně převratný román Chucka 
Palahniuka. Katalogy z IKeA, Meat Loafova prsa, pěsti ve tmě, tučňáci, liposukce a mýdlo. Snímek, který bude za sto let ve všech 
učebnicích dějin filmu. Režie: David fincher. Německo / USA 1999, 139 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.

Vstupné pro studenty a členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

10. neděle v 17

SPonGEBoB VE FiLmU: HoUBa na SUCHU 
/THe SPoNgeBoB MoVIe: SPoNge oUT of WATeR/

SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty a  bydlí v  ananasu. SpongeBob je tělem i  duší dobrodruh, který ke  všemu 
přistupuje s  humorem. Jak napovídá název, v  tomhle filmu ho humor přejde, protože se ocitne v  pro něj naprosto šokujícím 
prostředí – tedy na souši. Režie: Paul Tibbitt, Mike Mitchell. USA 2015, 84 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

10. neděle v 19.30

DEJTE mi PoKoJ!
/UNe HeURe De TRANqUILLITé/

Nová francouzská komedie ve stylu Co jsme komu udělali? Michela Leprouxe, vášnivého milovníka hudby, potkalo nečekané štěstí. 
Na bleším trhu objevil vzácnou gramodesku a od té chvíle touží Michel po jediném: v naprostém tichu, klidu, samotě a domácí 
pohodě si vychutnat tento hudební klenot. Jenže, v tom okamžiku se celý svět a snad i všichni jeho obyvatelé proti němu spiknou 
a nedopřejí mu chvíli klidu. Režie:  Patrice Leconte. francie 2014, 79 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

11. pondělí v 19.30
Filmový klub uvádí film Ingmara Bergmana

PoDZimnÍ SonÁTa
/HöSTSoNATeN/

eva, bývalá manželka venkovského pastora, pozve na návštěvu svoji matku,světoznámou klavíristku Charlotte, se kterou se již léta 
neviděly. Namísto láskyplného a přátelského setkání však na povrch vyplouvají hluboko ukryté křivdy a rozpory. Podzimní sonáta, 
oceněna Zlatým glóbem za nejlepší film, je dalším potvrzením mistrovské Bergmanovy režie a zároveň hereckým koncertem Liv 
Ullman a Ingrid Bergman. Režie: Ingmar Bergman. Švédsko 1978, 99 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.

                                                                                                                      Vstupné pro studenty a členy FK 80 Kč / Vstupné 90 Kč

12. úterý v 19.30

EX maCHina
Dva muži a dívka tvoří součást velmi neobvyklého vztahového trojúhelníku, který se vytvořil v laboratorním komplexu skrytém 
v  srdci aljašské divočiny. Bizarnost jejich soužití podtrhává fakt, že ta dívka je robot. Alex garland, autor slavného románu 
Pláž a scenárista sci-fi Sunshine, natočil atmosférický sci-fi thriller z blízké budoucnosti, v němž názorně předvádí, jak to dopadá, 
když si lidé hrají na Boha. Režie: Alex garland. USA / Velká Británie 2015, 108 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. 
 Vstupné 110 Kč

13. středa v 10
BabyBiograf

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

PErnÝ DEn
/A HARD DAy'S NIgHT/

Režisér Richard Lester a  skupina The Beatles vytvořili dodnes svěží mix hraného filmu a  dokumentu sršící vtipem a  hudební 
energií, který vychází z principů grotesky a crazy komedie. Tempo snímku je pak určováno neutuchající kadencí epochálních hitů 
nejslavnější hudební skupiny všech dob. Režie: Richard Lester. Velká Británie 1964, 87 minut, české titulky. Vstupné 70 Kč

13. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

VYBÍJEnÁ
Viz níže. Režie: Petr Nikolaev. ČR 2015, 94 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč                                               

Přehlídka francouzkého filmu 
CRÈME DE LA CRÈME

13. středa v 19.30 SiLS maria
Snímek Sils Maria zkoumá bohatý a nevyzpytatelný svět žen ovládaný skvělými, avšak tentokrát charakterově odlišnými herečkami 
různých generací – Juliette Binoche, Kristin Stewart a Chloë grace Moretz. film, který v  roce 2014 učaroval divákům i kritikům 
na  Mff v  Cannes a  získal nominaci  na  Zlatou  palmu, je poctou hereckému umění  a  hercům i  herečkám, jejichž  jediným cílem 
je podat přesvědčivé a okouzlující výkony. Režie: olivier Assayas. francie / Švýcarsko / Německo 2014, 123 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 15 let.                                                                                                      Vstupné studenti 80 Kč / Vstupné 100 Kč

14. čtvrtek v 19.30 TŘi SrDCE
/TRoIS CoeURS/

Markovi ujel poslední vlak do Paříže. Potkává Sylvii, toulají se spolu ulicemi až do bílého rána, mluví o všem možném, jen ne o sobě. 
Když Marc ráno nastupuje do vlaku, zve Sylvii na schůzku za několik dní v Paříži. Sylvie na schůzku přijde, Marc to však nestihne... 
Všude ji hledá, až potká Sophii. Neví, že je to Sylviina sestra. Marc a Sylvie se znovu setkají. Jejich zvláštní souznění nezmizelo, je 
však už příliš pozdě. Režie: Benoît Jacquo. francie 2014, 106 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.  
 Vstupné studenti 80 Kč / Vstupné 100 Kč

15. pátek v 19.30 LÁSKa na PrVnÍ BoJ
/LeS CoMBATTANTS/

Příběh o lásce a přežití, ale i o cestě z reality do světa snů a fantazie, který okouzlil diváky i filmové kritiky na Mff v Cannes.  Zdá se, 
že Arnaud stráví pokojné léto v kruhu své rodiny, kolegů z práce a nejbližších přátel. Jednoho dne si však všimne krásné, ale drsné 
Madeleine, která ho svým nevhodným a někdy násilným jednáním záhadně přitahuje. Jejím snem je podstoupit armádní výcvik 
a Arnaud se rozhodne ji v tom podporovat a chránit, čímž se jeho stereotypní život převrátí vzhůru nohama. Režie: Thomas Cailley. 
francie 2014, 98 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné studenti 80 Kč / Vstupné 100 Kč

KVĚTEn 2015

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: : Insidious 3: Počátek, Sedmero krkavců, Slepá, Jurský svět, Mimoni, Dítě číslo 44 a další filmy.

15. pátek v 16 
16. sobota v 16 a 19.30

aVEnGErS: aGE oF ULTron (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Joss Whedon. USA 2015, 150 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné 160 Kč / děti do 15 let 140 Kč

17. neděle ve 14
Bijásek: nejlepší filmy dětem

Za KamarÁDY Z TELEViZE Vii.
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: Jak Rákosníček odhalil velkou podvodní loupež, Jak Křemílek a Vochomůrka honili 
basu, o Makové panence a medvídku Matějovi, Jak Rumcajs vyspravil císařskou silnici, Divoké sny Maxipsa fíka, o klukovi z plakátu 
a další pohádky. ČR, 64 minut. Vstupné 40 Kč

17. neděle v 16 – dabing a 19.30 - titulky

aVEnGErS: aGE oF ULTron 
Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. Režie: Joss Whedon. USA 2015, 150 minut, český dabing / české titulky. Mládeži přístupný.
 Vstupné 130 Kč / děti do 15 let 110 Kč 

19. úterý v 19.30
Filmový klub uvádí film Ingmara Bergmana

FannY a aLEXanDr
/fANNy oCH ALeXANDeR/

Rodinná sága, která odhaluje tvůrcovo dětství, jeho strasti i  radosti. fanny a  Alexandr je Bergmanovou vysněnou rodinnou 
kronikou. oscar pro nejlepší výpravu, nejlepší kameru, nejlepší kostýmy, nejlepší cizojazyčný film a nominace na nejlepšího režiséra 
– Ingmara Bergmana. Celovečerní film byl digitálně zrestaurován z původního negativu a soundtracku. Režie: Ingmar Bergman. 
Švédsko 1982, 188 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné pro studenty a členy FK 80 Kč / Vstupné 90 Kč

20. středa v 19.30

VYBÍJEnÁ
Komedie Petra Nikolaeva podle bestselleru Michala Viewegha. Vybíjená je groteskou o  přátelství, osudových láskách, kráse 
a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí. V několika časových rovinách vypráví příběh spolužáků, kteří spolu prožívají různé 
životní etapy. Režie: Petr Nikolaev. ČR 2015, 94 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč

21. čtvrtek v 19.30 

PoLTErGEiST
Nové zpracování klasického příběhu o rodině, jejíž poklidný život se obrátí naruby, když se v jejich domě začnou dít podivné věci. 
Útoky děsivých bytostí se stále stupňují a rodina musí čelit nejhorší noční můře ve chvíli, kdy zmizí jejich nejmladší dcera. Režie: gil 
Kenan. USA 2015, 92 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč                                   

22. pátek v 19.30

ŠÍLEnÝ maX: ZBĚSiLÁ CESTa
/MAD MAX: fURy RoAD/

Režisér george Miller, zakladatel postapokalyptického žánru a duchovní otec legendární série „Šílený Max“, se v dalším pokračování 
vrací do světa bojovníka silnic Maxe Rockatanskyho (Tom Hardy). Šílený Max naráží na skupinu prchající pustinou ve vyzbrojeném 
obrněném vozidle. Pronásleduje je rozzuřený vojenský vůdce, kterému kdosi odcizil něco nenahraditelného.  Režie: george Miller. 
Austrálie 2015, 120 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Představení se zvýšenou hlasitostí. Vstupné 110 Kč

23. sobota až 24. neděle v 17

maLÝ PÁn
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, 
ve kterém najde, co mu schází. Protože sám  nemá pocit, že by mu něco scházelo, rozhodne se přijít té záhadě na kloub. Vydá se 
na dlouhou cestu, která je místy zábavná a místy nebezpečná. Loutková pohádka. Režie: Radek Beran. Česko / Slovensko 2015, 75 
minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

23. sobota až 24. neděle v 19.30

ŠÍLEnÝ maX: ZBĚSiLÁ CESTa (3D)
/MAD MAX: fURy RoAD/

Viz výše. Tato projekce je ve  3D formátu. Režie: george Miller. Austrálie 2015, 120 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež  
do 15 let. Vstupné 130 Kč

25. pondělí v 19

FiLmoVÝ KVÍZ iii.
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 přihlaste se na lizna.kino@boskovice.cz. Vstup zdarma

26. úterý v 19.30

ZaBiJÁCi
/fASANDRæBeRNe/

Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd a znásilnění? Všechny stopy vedou ke studentům prestižní internátní školy, odsouzen byl ale 
místní podivín. Speciální policejní oddělení  q otevírá druhý odložený případ  v  severské detektivce podle knižních bestsellerů 
Jussiho Adler-olsena. Režie:  Mikkel Nørgaard. Dánsko 2014, 119 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.  
 Vstupné 90 Kč

27. středa v 19.30
Filmový klub uvádí němý film 

miLEnKY STarÉHo KriminÁLnÍKa 
(HUDeBNí DoPRoVoD: MARTIN KRAJíČeK)

Vlasta Burian se vyprávěním smyšlených historek o  vraždách svých milenek pokouší uniknout manželství s  energickou Anny 
ondrákovou. Rekonstruovanou kopii němé komedie plné honiček a  dvojnických scén doprovodí živá hudba boskovického 
mandolinisty Martina Krajíčka. Režie: Svatopluk Innemann. Československo 1927, 116 minut. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč

28. čtvrtek v 19.30

San anDrEaS
Poté, kdy o  sobě dá vědět nechvalně známý tektonický zlom San Andreas a  vyvolá v  Kalifornii zemětřesení o  síle 9 Richterovy 
stupnice, vydávají se pilot průzkumného a  záchranného vrtulníku (Dwayne Johnson) a  jeho bývalá manželka, na  cestu z  Los 
Angeles do  San francisca zachránit svou jedinou dceru. Režie: Brad Peyton. USA 2015, 110 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

29. pátek v 17

SPonGEBoB VE FiLmU: HoUBa na SUCHU 
/THe SPoNgeBoB MoVIe: SPoNge oUT of WATeR/

Viz výše. Režie: Paul Tibbitt, Mike Mitchell. USA 2015, 84 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

29. pátek v 19.30

San anDrEaS (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Brad Peyton. USA 2015, 120 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.    
 Vstupné 130 Kč                                                                                                                                              

30. sobota až 31. neděle v 17

oVEČKa SHaUn VE FiLmU
/SHAUN THe SHeeP/

Shaun se rozhodne vyhlásit volný den a užít si nějakou zábavu. Den ale nakonec bude mnohem akčnější, než by čekal. Kombinace 
farmáře, karavanu a velmi strmého kopce zavede všechny do velkoměsta a bude jen na Shaunovi, aby se stádo dostalo bezpečně 
zpátky na rodné pastviny. Režie: Mark Burton. Velká Británie / francie 2015, 95 minut, český dabing. Mládeži přístupný.  
 Vstupné 100 Kč

30. sobota až 31. neděle v 19.30

ŽiVoT JE ŽiVoT
Hlava rodiny, morousovitý a přísný františek (ondřej Vetchý) by po boku svých tří dcer rád viděl schopné a úspěšné muže. Jenže 
všechny mají vynikající talent nacházet si pravý opak. Navíc se začíná hroutit tradiční oáza a  pevný bod manželské dvojice – 
dovolená. Každý rok se jezdí „na  Mácháč", ale Jana (Simona Stašová) začíná snít o  moři. Pak se v  jejím životě zjeví bohémský 
spisovatel s  lehce sebevražednými sklony, v  tom františkově zase krásná kolegyně se španělskými předky a  začnou se dít věci. 
Režie: Milan Cieslar. Česko 2015, 95 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč
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