
K i n o  Pa n o r a m a
2. pondělí až 3. úterý v 19.30

CELEBriTY S.r.o.
Komedie  Miloslava Šmídmajera  pojednávající o  tom, co se děje v  zákulisí natáčení jednoho nekonečného TV seriálu.  Mladí 
začínající herci se tu potkávají s neskutečně prudivými hereckými legendami, režisér přicházející se svými nápady naráží na lokty 
ostré producentky, technici tu a tam něco pokazí. V hlavní roli se představí Jiří Mádl. Režie: Miloslav Šmídmajer. ČR 2015, 103 minut, 
české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

4. středa v 19.30

Záznam koncertu

roGEr WaTErS – THE WaLL
Hudební film zpěváka Rogera Waterse a filmaře Seana Evanse z největšího koncertního sólo-turné všech dob, které zhlédlo přes 
4 miliony fanoušků kapely Pink Floyd. Divákům se naskytne pohled na  úchvatnou hudební  a  vizuální show, ve  které nechybí 
pyrotechnika, bohaté projekce a před zraky rostoucí monumentální zeď. Režie: R. Waters, S. Evans. 156 minut, české titulky.               

Vstupné 200 Kč 

5. čtvrtek až 6. pátek v 17

SnooPY a CHarLiE BroWn. PEanUTS VE FiLmU  /THE PEanuTS MoViE/
Charlie Brown, nejmilovanější outsider na světě, se vydá na epickou a hrdinnou misi, zatímco se jeho nejlepší kamarád, roztomilý 
bígl Snoopy, utká se svým úhlavním nepřítelem, Rudým baronem. Režie: Steve Martino. uSa 2015, 88 minut, český dabing. Mládeži 
přístupný. Vstupné 130 Kč / děti do 15 let 110 Kč

5. čtvrtek v 19.30  
6. pátek ve 13 a v 19.30  
8. neděle v 19.30

SPECTrE
Daniel Craig je zpět jako agent 007 v nové, v pořadí již 24 bondovce. James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho 
přivede na  stopu nechvalně známé zločinecké organizace. Postupně musí rozplétat složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil 
děsivou pravdu o Spectre. Režie: Sam Mendes. uSa / Velká Británie 2015, 150 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 15 let.

Vstupné 120 Kč

7. sobota až 8. neděle v 17

SnooPY a CHarLiE BroWn. PEanUTS VE FiLmU (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Steve Martino. uSa 2015, 88 minut, český dabing. Mládeži přístupný.         

Vstupné 140 Kč / děti do 15 let 120 Kč

7. sobota v 19

ProTŘEPaT – nEmÍCHaT

SPECTrE
Zažijte kino jinak! Stylová projekce nové bondovky Spectre. od 19. hodin v přásílí kina: živá hudba, casino, střelnice a další aktivity 
vlastní všem agentům a agentkám Mi6. Povinný dress code: společenský oděv. Welcome drink a žeton na ruletu ke vstupence. 
Začátek filmu ve 20. hodin. Vstupné 150 Kč

9. pondělí v 18

Cestovatelská beseda

TomÁŠ KUBEŠ: SiBiŘ
Drsná výprava divočinou východní Sibiře. Cesta nabízí dvě tváře, panenskou přírodu v  kontrastu s  velkoměsty a  budhistickým 
Burjatskem. na promítání uvidíte město Jakutsk, velkolepé oslavy slunovratu Ysyakh, Jakuty, šamany, řeku Lenu a její Stolby, silnici 
koster do Magadanu, spousty vodky, Krasnojarsk, irkutsk, Bajkal, Burjatsko, ulan ude a znovu oživený buddhismus. se také můžete 
těšit na ochutnávku pokrmů od studentů VaSS Boskovice. Vstupné studenti a senioři 40 Kč / Vstupné 60 Kč

10. úterý až 11. středa v 17

LaBYrinT: ZKoUŠKY oHnĚm  /MaZE RunnER: SCoRCH TRiaLS/
Když Thomas a jeho kamarádi dokázali uniknout z vražedného labyrintu, doufali, že se dokážou vrátit ke svým starým životům. 
nemohli se ale splést víc. Místo svobody je čekal pouhý postup do druhé fáze zkoušky. Jejich další útěk je zavede na Spáleniště, 
nejvíce sežehnutou část planety, krajinu plnou nepředstavitelných překážek. Režie: Wes Ball. uSa 2015, 129 minut, české titulky. 
nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 100 Kč

10. úterý v 19.30

Filmový klub Boskovice

maCBETH
Klasické Shakespearovo drama se vrací na plátna v nové verzi, která navazuje na vlnu britských adaptací děl génia alžbětinského 
divadla, v nichž září současná herecká elita. Macbeth (Michael Fassbender) je obávaný skotský válečník, který se neleká zuřivých 
bitev. Když na vřesovišti vyslechne věštbu, že bude příštím králem, uvěří. netuší, jak velkou cenu bude muset zaplatit. Režie: Justin 
Kurzel. Velká Británie / Francie / uSa 2015, 113 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 15 let.

Vstupné pro studenty a členy FK 100 Kč / Vstupné 120 Kč

11. středa v 19.30                                                         

marŤan  /THE MaRTian/
astronaut Mark Watney (Matt Damon) během mise na Mars málem zahynul v prašné bouři. Zbytek jeho posádky planetu opustil 
v domnění, že je mrtvý. ale Watney přežil a k dispozici má jen hubené zásoby a tak musí využít veškerý důvtip, invenci a technické 
znalosti, aby nalezl způsob, jak vyslat signál na Zemi, že je naživu. Režie: Ridley Scott. uSa 2015, 134 minut, české titulky. nevhodný 
pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

12. čtvrtek až 13. pátek v 17

HoTEL TranSYLVÁniE 2 (3D)  /HoTEL TRanSYLVania 2/
Rodinka Draculů se ve zcela nové strašidelné komedii Transylvánie 2 vrací s novou dávkou animovaného dobrodružství! Režie: 
Genndy Tartakovsky. uSa 2015, 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

12. čtvrtek v 19.30

marŤan (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Ridley Scott. uSa 2015, 134 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 12 let.   

Vstupné 130 Kč

13. pátek v 19.30    
14. sobota v 17 a 19.30

FaKJŮ PanE UČiTELi 2  /FaCK Ju GöHTE 2/
Všemi milovaný kantor Zeki Müller zpět. Díky kontaktům z  minulosti si přijde ke  slušné hromádce kradených diamantů, které 
rafinovaně ukryje do  plyšového medvídka. Jenže jeho tak trochu potrhlá kolegyně plyšáka bezelstně věnuje dětské charitě 
v Thajsku. Souhrou náhod ředitelka školy zoufale shání učitele, který by jel se studenty na  školní výlet do Thajska.  Režie: Bora 
Dagtekin. německo 2015, 115 minut, český dabing. nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

14. sobota až 15. neděle v 15

Bijásek: nejlepší filmy dětem

roSa & Dara a JEJiCH VELKÁ DoBroDrUŽSTVÍ 
Pásmo krátkých animovaných filmů pro děti. Můžete se těšit na velké prázdninové dobrodružství dvou holčiček – Rosy a Dary, 
ve kterém se dozvíte odpovědi na spoustu zajímavých a zábavných otázek. Dobrodružství Rosy a Dary doplní tři animované filmy 
s dobrodružnou tématikou. Režie: Duda, Kouřil, Hetmerová, Karhánková, ČR 62 minut, české znění, mládeži přístupný.                              

Vstupné 50 Kč

15. neděle od 17 do 22

Filmový festival zimních sportů

SnoW FiLm FEST 2015
Celovečerní pásmo špičkových filmů o  extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu, snow-kitingu a  dalších zimních 
radovánkách přinese SnoW FiLM FEST. Tento festival je bratrský festival Expediční kamery.

Vstupné studenti a senioři 60 Kč / Vstupné 80 Kč 

16. pondělí v 17 a 19.30

WiLSonoV
Výpravná komedie s  detektivní zápletkou navazuje na  poetiku legendárních filmů oldřicha Lipského  adéla ještě 
nevečeřela a Tajemství hradu v Karpatech. Ve městě Wilsonov řádí tajemný vrah. Místní policejní sbor tápe, a tak primátor požádá 
o pomoc za oceánem. Prezident Wilson okamžitě posílá příslušníka americké FBi. V hlavních rolích Jiří Macháček a Vojtěch Dyk. 
Režie: Tomáš Mašín. ČR 2015, 115 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč                       

17. úterý v 17 a 19.30

EVErEST 
Píše se polovina devadesátých let a Himaláje se stávají oblíbenou turistickou destinací. Horští vůdci Rob a Scott do své expedice 
na  nejvyšší bod naší Země berou jen lidi, kteří mají něco za  sebou. Stačí však drobná odchylka od  plánu, náhlá změna počasí 
a klíčovou otázku „Podaří se nám horu zdolat?“ vystřídá otázka mnohem zásadnější „Dokážeme přežít?“  Režie: Baltasar Kormákur. 
uSa 2015, 121 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

LiSToPaD 2015

informace pro návštěvníky kin

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: Síla se probouzí, Vánoční kameňák, Malý Princ, V srdci moře, Most špiónů, Hodný dinosaurus, Gangster ka: afričan 
a další filmy.

18. středa v 10

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

mLÁDÍ
Viz níže. Režie: Paolo Sorrentino. itálie / Francie / Švýcarsko / Velká Británie 2015, 118 minut, české znění. nevhodný  
pro mládež do 12 let. Vstupné 70 Kč

18. středa v 19.30                                                                                                                                         

mLÁDÍ  /La GioVinEZZa/
Po italské Velké nádheře přichází Paolo Sorrentino s anglicky mluveným snímkem a mezinárodním hvězdným obsazením (Michael 
Caine, Harvey Keitel, Rachel Wiesz). Film nás tentokrát zavede do prostředí luxusního alpského lázeňského hotelu, kde se setkává 
nejroztodivnější směsice hostů. Režie: Paolo Sorrentino. itálie / Francie / Švýcarsko / Velká Británie 2015, 118 minut, české znění. 
nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 90 Kč

19. čtvrtek v 17 a 19.30

HUnGEr GamES: SÍLa VZDorU - 2. ČÁST (3D)
/THE HunGER GaMES: MoCKinGJaY - PaRT 2/

Finální část kultovní série Hunger Games. Katniss Everdeenová musí čelit o  mnoho silnějšímu soupeři, než proti kterým stála 
doposud v aréně, aby vrátila obyvatelům Panamu svobodu jednou provždy. Režie: Francis Lawrence. uSa 2015, 135 minut, české 
titulky. nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 150 Kč

20. pátek v 17 a 19.30   
21. sobota v 19.30

HUnGEr GamES: SÍLa VZDorU - 2. ČÁST
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Francis Lawrence. uSa 2015, 135 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 12 
let. Vstupné 120 Kč

21. sobota v 17

SnooPY a CHarLiE BroWn. PEanUTS VE FiLmU
Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. Režie: Steve Martino. uSa 2015, 88 minut, český dabing. Mládeži přístupný.         

Vstupné 130 Kč / děti do 15 let 110 Kč

22. neděle v 16

SnooPY a CHarLiE BroWn. PEanUTS VE FiLmU (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Steve Martino. uSa 2015, 88 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné 140 Kč / děti do 15 let 120 Kč

22. neděle v 18

royal opera House v Londýně

W. a. moZarT / FiGaroVa SVaTBa
Figarova svatba je základním kamenem klasického operního repertoáru a objevuje se mezi deseti nejhranějšími operami světa. 
Přijďte si dopřát špičkový kulturní zážitek z londýnského představení Royal opera House, jedné z nejproslulejších operních scén 
světa. Populární nastudování Davida McVicara se v rukou předního britského dirigenta ivora Boltona stává pro diváka unikátním 
zážitkem. V  čele obsazení stojí Erwin Schrott po  boku rumunské sopranistky anity Hartig v  roli Susanny. nastudování: italsky 
s českými titulky. 205 minut včetně přestávek. Vstupné studenti a senioři 250 Kč / Vstupné 300 Kč

23. pondělí v 19

FiLmoVÝ KVÍZ – 2. KoLo
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 10 Kč

24. úterý až 25. středa v 17

HoTEL TranSYLVÁniE 2  /HoTEL TRanSYLVania 2/
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Genndy Tartakovsky. uSa 2015, 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné 110 Kč

24. úterý v 19.30

mUŽ na LanĚ (3D)  /THE WaLK/
Dvanáct lidí se prošlo po povrchu Měsíce, ale jen jediný člověk přešel nezměrnou prázdnotou mezi věžemi Světového obchodního 
centra. Muž na laně je výjimečnou ukázkou skutečného filmového umění, ve které diváci budou moci na vlastní kůži zažít pocity 
při chůzi vysoko v oblacích. Režie: Robert Zemeckis. uSa 2015, 123 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

25. středa v 15

Filmové odpoledne pro seniory

GanGSTEr Ka
Viz níže. Režie: Jan Pachl. ČR 2015, 90 minut, české znění. Vstupné 60 Kč

25. středa v 19.30

GanGSTEr Ka
Kriminální thriller Gangster Ka je natočen podle námětu Jaroslava Kmenty, který je autorem knihy „Padrino Krejčíř“. Film zkoumá 
mechanismus organizovaného zločinu, vnáší světlo do  šestimiliardového tunelu a  snaží se objektivně ukázat zrod skutečného 
gangstera. Režie: Jan Pachl. ČR 2015, 90 minut, české znění. nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 100 Kč

26. čtvrtek až 27. pátek v 17

aLDaBra: BYL JEDnoU JEDEn oSTroV
Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají atol aldabra, kteří se zde rodí, 
vytvářejí společenství, přivádějí na svět mladé i bojují o své přežití.  Film  není  jen přírodopisným dokumentem, ale i vzrušujícím 
a napínavým příběhem ze světa přírody s neopakovatelným komentářem oldřicha Kaisera. Režie: Steve Lichtag. ČR 2015, 73 minut, 
české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 110  Kč

26. čtvrtek v 19.30

Filmový klub Boskovice

monTY PYTHon a SVaTÝ GrÁL   /MonTY PYTHon anD THE HoLY GRaiL/
“a co se stane teď?” “Lancelot, Galahad a já počkáme, až padne soumrak, pak vyskočíme z  králíka a Francouze překvapíme.” nebo 
spíš diváky. Monty Python a Svatý Grál letos slaví 40 let od svého natočení a fanoušci mohou nezpochybnitelného génia tohohle 
anarchosyndikalistického uskupení oslavit přímo v kinech. Režie: Terry Jones, Terry Gilliam. Velká Británie 1975, 91 minut, české 
titulky. Mládeži přístupný. Vstupné pro studenty a členy FK 90 Kč / Vstupné 110 Kč

27. pátek až 28. sobota v 19.30

SPECTrE
Viz výše. Režie: Sam Mendes. uSa / Velká Británie 2015, 150 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 15 let.

Vstupné 120 Kč

28. sobota až 29. neděle v 17

aLDaBra: BYL JEDnoU JEDEn oSTroV (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Steve Lichtag. ČR 2015, 73 minut, české znění. Mládeži přístupný.

Vstupné 140  Kč

29. neděle v 19.30

STEVE JoBS
Film se odehrává během vyhrocených momentů před zahájením klíčových Jobsových prezentací, které měnily dějiny, a to nejen 
počítačové. Poprvé Jobse potkáváme v polovině osmdesátých let, kdy na trh uvedl Macintosh. od prvních minut utvrzuje diváky 
v tom, že legendy o  jeho asociálnosti a nesnesitelnosti nelhaly. S ubíhajícími minutami se však z  jednorozměrného psychopata 
stává mnohovrstevná osobnost, kterou budou diváci chápat, obdivovat, ale samozřejmě také nenávidět. Režie: Danny Boyle. uSa 
2015, 122 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

30. pondělí v 19.30

BLaCK maSS: ŠPinaVÁ Hra
V  jižním Bostonu sedmdesátých let minulého století přemluví agent FBi irského mafiána Jamese „Whitey“ Bulgera (Johnny 
Depp) ke spolupráci s FBi a vyřazení společného nepřítele, italské mafie, ze hry. Filmové drama líčí skutečný příběh nesourodého 
spojenectví, které umožnilo Whiteymu stát se jedním z nejbezohlednějších a nejmocnějších gangsterů v historii Bostonu. Režie: 
Scott Cooper. uSa 2015, 124 minut, české titulky. nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč


