
K i n o  Pa n o r a m a
Filmový klub Boskovice uvádí  

ozvěny 42. ročníku Letní filmové školy v Uherském Hradišti

1. čtvrtek v 19.30

GEParD
Viscontiho filmová adaptace úspěšného románu Giuseppa Tomasiho di Lampedusy je mimořádným filmem po všech stránkách. Výpravná sága, situovaná 
na Sicílii 1860, kdy se hrabě Salina snaží vyrovnat se společenskými změnami, provázejícími sjednocení Itálie. Režie: Luchino Visconti. Itálie 1963, 185 minut, 
české titulky. Vstupné pro členy FK 50 Kč / ostatní 70 Kč

2. pátek v 19.30

mUSÍmE Si PomÁHaT
Válečná tragikomedie relativizuje černobílé dělení na  hrdiny a  zbabělce, rozkrývá relativitu lidských činů v  mezních situacích a  vybízí ke  konfrontaci se 
současností. Nominace na Oscara a jeden z nejsilnějších výsledků spolupráce Hřebejk – Jarchovský. Režie: Jan Hřebejk. ČR 2000, 110 minut, české znění. 

                                                                                    Vstupné pro členy FK 50 Kč / ostatní 70 Kč

2. pátek v 17

HLEDÁ SE DorY
Dory si spokojeně žije na  korálovém útesu s  Nemem a  Marlinem. Pak si ale Dory z  ničeho nic vzpomene, že kdysi a  kdesi ztratila své rodiče. Společně 
s kamarády se vydá na strhující dobrodružství napříč oceánem až do prestižního Mořského akvária v Kalifornii. Režie: Andrew Stanton. USA 2016, 103 minut, 
český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč

3. sobota v 17

mŮJ KamarÁD DraK
Dlouhá léta udivoval starý řezbář, pan Meacham, děti ze sousedství pohádkami o divokém drakovi, který žije hluboko v lesích. Pro jeho dceru Grace, správkyni 
v místním národním parku, jsou jeho příběhy jen divokými historkami. Dokud nepotká malého Peta, který nemá ani rodinu ani domov, a který tvrdí, že žije 
v lesích s obřím zeleným drakem jménem Elliot. Režie: David Lowery. USA 2016, 103 minut, český dabing. Mládeži přístupný.  Vstupné 120 Kč 

3. sobota v 19.30

ZHaSni a ZEmŘEŠ
Když Rebecca v době dospívání zhasla, nebyla si nikdy úplně jistá, co je skutečné a co není. A nyní její bratříček Martin prožívá stejně nevysvětlitelné a děsivé 
události, které kdysi ohrožovaly její bezpečnost. Jakmile zhasnou, objeví se děsivá bytost, která jde po nich. Režie: David F. Sandberg. USA 2016, 90 minut, 
české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

4. neděle v 17

mŮJ KamarÁD DraK (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: David Lowery. USA 2016, 103 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč

4. neděle v 19.30

UČiTELKa
Zdánlivě empatická a  laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za  účelem osobního obohacení, ať už v  podobě 
materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru. Najdou se však tři rodiny, které se rozhodnou učitelce vzepřít a stávající situaci se pokusí zvrátit. 
Režie: Jan Hřebejk. Slovensko / ČR 2016, 102 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

5. pondělí v 19.30

BEn HUr
Ben-Hur je epický příběh potomka významného knížecího rodu z Jeruzaléma, jehož adoptivní bratr Messala, vysoce postavený příslušník římské armády, 
křivě obviní ze zrady. Jeho rodina včetně milované manželky skončí ve vězení a on sám je odsouzen k doživotním galejím. Po třech letech strávených na moři 
se Ben-Hur vrací do vlasti s jedinou myšlenkou - pomstít se. Režie: Timur Bekmambetov. USA 2016, 141 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.

Vstupné 120 Kč

6. úterý v 19.30

Za LÁSKoU VZHŮrU
Romantická komedie o krásné Dianě, která jednoho večera přijme hovor od jistého Alexandra, tajemného muže, který našel její mobil. Alexandr je zdvořilý, 
šarmantní a  vtipný. Již během telefonního hovoru mezi nimi přeskočí jiskra a  téměř okamžitě si dohodnou rande. První setkání však nedopadne úplně 
nejlépe. Režie: Laurent Tirard. Francie 2016, 98 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.                                        Vstupné 100 Kč

7. středa v 19.30

SEBEVraŽEDnÝ oDDÍL
Co kdybyste potřebovali porazit Supermana? Dejte dohromady tým těch nejnebezpečnějších superzločinců na celém světě, kteří si právě kroutí své tresty, 
vyzbrojte je tím nejefektivnějším arzenálem, který má vláda k dispozici a pošlete je do akce. Režie: David Ayer. USA 2016, 123 minut, české titulky. Nevhodný 
pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

8. čtvrtek až 9. pátek v 17

TaJnÝ ŽiVoT maZLÍČKŮ
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce, 
stvořené autory filmových hitů Já, padouch a Mimoni. Režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney. USA 2016, 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný.                                                                                     

Vstupné děti do 15 let 100 Kč / Vstupné 120 Kč                                                     

8. čtvrtek ve 20.30

niCK CaVE: onE morE TimE WiTH FELLinG
Kapela Nick Cave & the Bad Seeds vydá 9. 9. 2016 nové album. Fanouškům se ho chystá představit v předvečer oficiálního vydání jednorázovou celosvětovou 
projekcí  v  kinech. Drsný, syrový  a  křehký hudební dokument,  v  němž zazní všech osm nových skladeb, je však také hlubokou osobní zpovědí Nicka 
Cavea. Režie: Andrew Dominik. Velká Británie 2016, 112 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 250 Kč                                                                                                                

9. pátek v 19.30

SmrT VE TmĚ
Tři bezohlední zloději se vloupají do  domu bohatého slepce s  vidinou dokonalé loupeže a  velkého zisku.  Nemohli si však vybrat hůř a  stojí tváří v  tvář 
nebezpečnému psychopatovi.  Režie: Fede Alvarez. USA 2016, 88 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

10. sobota v 17

oBr DoBr
Příběh mladé dívky a laskavého obra známého jako Obr Dobr, kteří se vydávají na dobrodružnou cestu s cílem zajmout zlé lidožroutské obry, kteří pronikají 
do světa lidí. Adaptace knihy od britského spisovatele Roalda Dahla. Režie: Steven Spielberg. USA 2016, 117 minut, český dabing. Mládeži přístupný.                                                                                                                                     

Vstupné 110 Kč

10. sobota až 11. neděle v 19.30

ZLoDĚJi ZELEnÝCH KonÍ
Dramatický příběh o kopáčích vltavínů, pro něž se ilegální těžba těchto polodrahokamů stala nekontrolovatelnou vášní, ale i způsobem obživy.  Dřou, riskují, 
utíkají, potýkají se s nebezpečím. Při kopání vltavínů jde totiž i o život. Režie: Dan Wlodarczyk. ČR 2016, 90 minut + 15 minut předfilm, české znění. Nevhodný 
pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

11. neděle v 17

oBr DoBr (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Steven Spielberg. USA 2016, 117 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

12. pondělí v 19

FiLmoVÝ KVÍZ – i. 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 30 Kč                                                   

13. úterý v 19.30

nErVE: Hra o ŽiVoT
Studentka čtvrtého ročníku střední školy zcela propadla online hře vadí – nevadí, ve které anonymní společenství „pozorovatelů" začíná manipulovat každý 
její tah. Režie: Henry Joost, Ariel Schulman. USA 2016, 96 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.  Vstupné 110 Kč

14. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

DĚDa
K rázovitému valašskému Dědovi přijíždějí na prázdniny vnoučata z Prahy. Zaneprázdnění rodiče vysílají děti v dobrém úmyslu změnit jejich virtuální svět 
internetu, mobilů a tabletů. Na valašské vesnici totiž vše funguje trošku jinak. Ne, že by tu nebyl signál, ale ti Valaši zkrátka žijí tak trochu jinak, po svém. Režie: 
Mejla Basel. ČR 2016, 110 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč            

14. středa v 19.30

SULLY: ZÁZraK na ŘECE HUDSon
V lednu roku 2009 se svět stal svědkem zázraku, když kapitán Sully (Tom Hanks) nouzově přistál s poškozeným letadlem na ledových vodách řeky Hudson 
a zachránil tak život 155 pasažérů. Přestože veřejnost a média mluvila o ojedinělém činu dokazujícím jeho letecké dovednosti, probíhající vyšetřování hrozilo 
zničit jeho pověst a kariéru. Režie: Clint Eastwood. USA 2016, 96 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

15. čtvrtek v 19
Cestovatelská projekce

maDaGaSKar: FiLm, KTErÝ mÁLEm nEBYL
Čtvrtý největší ostrov na světě Madagaskar bývá pro svoji izolovanost označován jako „Konec světa“. Tisíce kilometrů dlouhé pobřeží Madagaskaru tvoří 
nádherné, často liduprázdné pláže, ale i  rozeklaná skaliska. Film letovického cestovatele Miloše Brunnera vznikal po  dobu tří let, během nichž navštívil 
tento ostrov celkem šestkrát. „Na Madagaskar jezdím filmovat pro kulturní a přírodní unikátnost tolik odlišnou od našeho "moderního" světa“, říká tvůrce. 
Po projekci následuje beseda s autorem. 64 minut. Vstupné studenti a senioři 50 Kč / Vstupné 70 Kč

ZÁŘÍ 2016

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: Dívka ve vlaku, Instalatér z Truchlovic, Deepwater Horizon: Moře v plamenech, Inferno, Lichožrouti, Tenkrát v ráji, Kubo a kouzelný 
meč a další filmy.

16. pátek v 9.30
BabyBiograf

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

UČiTELKa
Viz výše. Režie: Jan Hřebejk. Slovensko / ČR 2016, 102 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč

16. pátek až 17. sobota v 17
DoBa LEDoVÁ: mamUTÍ DrCnUTÍ 

V pátém dílu jedné z nejpopulárnějších animovaných filmových sérií opět potkáváme všechny staré známé hrdiny a pár úplně nových. Přichází ledová událost 
roku a s ní mamut Manny, něco jako lenochod jménem Sid, tygr Diego, vačičáci Crash a Eddie a samozřejmě veverčák Scratch. Režie: Mike Thurmeier, Galen 
Tan Chu. USA 2016, 95 minut, český dabing. Mládeži přístupný.                      Vstupné děti do 15 let 100 Kč / Vstupné 120 Kč                                                     

16. pátek až 18. neděle v 19.30 
18. neděle v 17

PrÁZDninY V ProVEnCE
Léto neskončilo, zábava trvá. Vojta Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek se po zimní komedii Padesátka vrací na plátna kin s letní komedií s francouzskou 
vůní.  Tři kamarádi hrající v  kapele utečou před svojí manažerkou až do  slunné Francie. Trochu se poflakují, hodně si užívají a  taky potkají krásnou 
a sympatickou dívku, která umí lámat srdce.  Režie: Vladimír Michálek. ČR 2016, 95 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

18. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

o marYŠCE
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: Doma je doma, O Maryšce a Vlčím hrádku, Lenora, Nebuďte mamuty, Vodník ve mlýně, O statečné princezně. 
ČR, 72 minut. Vstupné 50 Kč

19. pondělí v 19.30
STraŠiDLa

Nová česká rodinná komedie režiséra Zdeňka Trošky Strašidla má ambice vrátit se žánrově do světa fantazie a pobavit diváky příhodami nadpřirozených 
bytostí a pohádkovými příběhy. Režie: Zdeněk Troška. ČR 2016, 113 minut, české znění. Mládeži přístupný.   Vstupné 110 Kč                                              

20. úterý v 19.30
TaXi 121

Český thriller inspirovaným skutečnými událostmi z roku 2014, kdy sériový vrah připravil o život tři pražské taxikáře. Oficiálně policie přičítá vraždy jedinému 
pachateli, který je však veřejnosti stále neznámý.  Režie: Dan Pánek. ČR 2016, 90 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

21. středa v 19.30
mECHaniK ZaBiJÁK: VZKŘÍŠEnÍ

Arthur Bishop (Jason Statham) si myslel, že už svou vražednou minulost hodil za hlavu. Když jeho největší protivník unese lásku jeho života, je donucen 
cestovat po celém světě, uskutečnit tři zdánlivě nemožné atentáty a dělat to, co umí nejlépe - provést vše tak, aby to vypadalo jako nehoda. Režie: Dennis 
Gansel. USA 2016, 98 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

22. čtvrtek v 19.30
Filmový klub Boskovice

CESTa Do FanTaSiE
Klasika japonského anime, film pro všechny, kterým někdy bylo deset. Cesta do fantazie je dobrodružný snímek a vypráví o desetileté dívce, která se ocitne 
v  roztodivném městě duchů, bůžků a strašidel. Film, který zcela dostává svému názvu, získal Oscara za Nejlepší celovečerní animovaný film. Režie: Hajao 
Mijazaki. Japonsko 2001, 124 minut, české titulky. Mládeži přístupný.  Vstupné pro členy FK 70 Kč / Vstupné 100 Kč

23. pátek v 17
TaJnÝ ŽiVoT maZLÍČKŮ

Viz výše. Režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney. USA 2016, 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný.                Vstupné děti do 15 let 100 Kč / Vstupné 120 Kč                                                     

23. pátek až 24. sobota v 19.30
DÍTĚ BriDGET JonESoVÉ

Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa, ale navíc je tu neplánované těhotenství. Taková věc dokáže 
vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší, s kým počala. Režie: Sharon Maguire. Velká Británie / Francie / USA 2016, 123 minut, české 
titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

24. sobota až 25. neděle v 17
TaJnÝ ŽiVoT maZLÍČKŮ (3D)

Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney. USA 2016, 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné děti do 15 let 120 Kč / Vstupné 140 Kč                                                     

25. neděle v 19.30
KrYCÍ JmÉno HoLEC

Napínavý snímek na motivy povídky režiséra Jana Němce se odehrává v dramatickém roce 1968. Proměnlivá doba, která směřovala k událostem Pražského 
jara, je rámcem pro moderní špionážní drama, jehož hlavní hrdinové jsou ve  vypjatých společenských okamžicích postaveni před zásadní volbu mezi 
kolaborací a sebedestruktivním hrdinstvím. Režie: Franz Novotny. ČR / Rakousko 2016, 100 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let.

Vstupné 120 Kč 

26. pondělí až 27. úterý v 19.30
SEDm STaTEČnÝCH

Režisér Antoine Fugua přináší na plátna kin vlastní moderní vizi klasického příběhu sedmi statečných. Městečko Rose Creek neustále ohrožuje banda lotrů. 
Zoufalí obyvatelé se rozhodnou požádat o pomoc sedm mužů. Nesourodá skupina pistolníků, hazardních hráčů a nájemných lovců se rozhodne nevinné lidi 
ochránit. Režie: Antoine Fuqua. USA 2016, 132 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

27. úterý až 28. středa v 17
aŽ na SEVErnÍ PÓL

Celovečerní animovaný snímek je půvabný svou vizuální stránkou a silným příběhem se sympatickou dívčí hrdinkou. Dobrodružný, místy mrazivý snímek se 
odehrává v roce 1892 v Rusku. Mladá aristokratka Saša, kterou se její rodiče snaží uvést do vyšší společnosti, se raději oddává fascinujícím objevům svého 
dědečka mořeplavce a tak se dostává až na severní pól. Režie: Rémi Chayé. Francie / Dánsko 2016, 81 minut, český dabing. Mládeži přístupný.                                                                                                                      

Vstupné 100 Kč

28. středa v 19.30
CaFE SoCiETY

Bobby je zakřiknutý mladík, který zamíří do Hollywoodu poznat svět, což ho stojí srdce i nevinnost. Poučen nástrahami života se vrací do New Yorku, kde se 
stává žoviálním světákem v čele nechvalně proslulého podniku. Allenova tradičně vybroušená retro výprava do lesku a hříšnosti třicátých let. Režie: Woody 
Allen. USA 2016, 96 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

29. čtvrtek v 19.30
Filmový klub Boskovice

Baron PrÁŠiL
Mistr trikového filmu Karel Zeman svým jedinečným pojetím oslavuje nezkrotnou lidskou imaginaci, podstatu každého dobrého příběhu. Toto fantaskní 
digitálně restaurované dobrodružství – zpestřené unikátními triky i  vtipnými gagy – získalo mnoho zahraničních cen, mimo jiné z  festivalů v  Cannes či 
v Locarnu. Režie: Karel Zeman. Československo 1961, 83 minut, české znění. Mládeži přístupný.  Vstupné pro členy FK 70 Kč / Vstupné 100 Kč

30. pátek v 17 a 19.30 - dabing
SiroTČinEC SLEČnY PErEGrinoVÉ Pro PoDiVnÉ DĚTi

Jake objeví kouzelné místo, známé jako sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost i nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile Jake 
pozná jeho obyvatele a jejich zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé nepřátele. Režie: Tim Burton. USA 2016, 128 minut, český dabing.  Mládeži 
nepřístupný. Vstupné 120 Kč

1.10. sobota až 2.10. neděle v 17
ČaPÍ DoBroDrUŽSTVÍ

Čápi nosí děti… nebo alespoň nosívali. Teď nosí balíčky pro celosvětového internetového giganta Cornerstore.com. Nejlepší doručovatel společnosti, čáp 
Junior, náhodně aktivuje stroj na výrobu dětí a ten vyrobí rozkošnou holčičku. Junior a jeho kamarád Tulip, jediný člověk na Čapí hoře se tak snaží doručit své 
první dítě. Režie: Nicholas Stoller, Doug Sweetland. USA 2016, 87 minut, český dabing. Mládeži přístupný.                             Vstupné  Kč

1.10. sobota v 19.30 - dabing
SiroTČinEC SLEČnY PErEGrinoVÉ Pro PoDiVnÉ DĚTi (3D)

Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Tim Burton. USA 2016, 128 minut, český dabing. Mládeži nepřístupný. Vstupné 140 Kč       

2.10. neděle v 19.30 - titulky
SiroTČinEC SLEČnY PErEGrinoVÉ Pro PoDiVnÉ DĚTi 

Viz výše. Režie: Tim Burton. USA 2016, 128 minut, český titulky. Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kč


