
K i n o  Pa n o r a m a
1. sobota až 2. neděle v 17

ČaPÍ DoBroDrUŽSTVÍ
Čápi nosí děti… nebo alespoň nosívali. Teď nosí balíčky pro celosvětového internetového giganta. Nejlepší doručovatel společnosti, čáp 
Junior, náhodně aktivuje stroj na výrobu dětí a ten vyrobí rozkošnou holčičku. Junior a jeho kamarád Tulip se tak snaží doručit své první 
dítě. Režie: Nicholas Stoller, Doug Sweetland. USA 2016, 87 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

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

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 přístupný. Vstupné 140 Kč       

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

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

3. pondělí v 19.30
PrÁZDninY V ProVEnCE

Vojta Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek se po zimní komedii Padesátka vrací na plátna kin. 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

4. úterý v 19.30
DEEPWaTEr HoriZon: moŘE V PLamEnECH

Příběh popisuje události na plovoucí vrtné plošině Deepwater Horizon, která se v dubnu 2010 potopila následkem exploze a způsobila 
největší ropné zamoření v americké historii. Režie: Petr Berg. USA 2016, 107 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. 
 Vstupné 110 Kč

5. středa v 17 a 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

6. čtvrtek v 17
mŮJ KamarÁD DraK

Správkyně v národním parku jednoho dne potká malého Peta, který nemá ani rodinu ani domov, a který tvrdí, že žije v lesích s obřím 
zeleným drakem jménem Elliot. Rodinný dobrodružný film. Režie: David Lowery. USA 2016, 103 minut, český dabing. Mládeži přístupný.
 Vstupné 100 Kč                               

6. čtvrtek až 8. sobota v 19.30 / 9. neděle v 17
anTHroPoiD

Film sleduje osudy dvou vojáků českého zahraničního odboje, Jozefa Gabčíka (Cillian Murphy) a  Jana Kubiše (Jamie Dornan), kteří 
provedou v prosinci 1941 výsadek do své okupované vlasti. Vybaveni jen omezeným množstvím informací a minimální výstrojí musejí 
přijít na způsob, jak spáchat atentát na Heydricha. Režie: Sean Ellis. VB / Francie / ČR 2016, 121 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež 
do 12 let.   Vstupné 120 Kč

7. pátek v 17
oBr DoBr (3D)

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 120 Kč

8. sobota v 17
oBr DoBr 

Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. Režie: S. Spielberg. USA 2016, 117 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

9. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

PoHÁDKY Pro KoČKU
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: O  kočičce, myšičce a  červené slepičce, Kočičí škola, Kocourek Modroočko: Já a  můj 
dvojnožec, Malování pro kočku, Kocourek Mňouk, Kotě.  ČR, 76 minut. Vstupné 50 Kč

9. neděle v 19.30
Filmový klub Boskovice

roDinnÉ ŠTĚSTÍ
Neohlášená návštěva příbuzných nebývá vždycky příjemnou záležitostí, zvlášť pokud se protahuje na neurčitý počet dní. Živě a autenticky 
vykreslené rodinné setkání si z 51. MFF Karlovy Vary odvezlo jak cenu za nejlepší herecký výkon, tak hlavní cenu festivalu za nejlepší film. 
Režie: Szabolcs Hajdu. Maďarsko 2016, 81 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. 
 Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

10. pondělí v 18
Cestovatelská beseda

TomÁŠ KUBEŠ: Barma – ZEmĚ BUDDHŮ
Barma - země buddhů. Nebo také země Tisíců pagod, zlatých chrámů, země úsměvů a  neuvěřitelných tradic, které už jinde v  Asii 
nenajdete. Muži zde nosí sukně a ženy se zdobí thanakou. Procestujeme běžná místa Barmy, ale i uzavřené oblasti národů Chin a Padung 
- žirafích žen. Skvělé dobrodružství v pohodové zemi za jediný večer. Vstupné studenti a senioři 40 Kč / Vstupné 60 Kč 

11. úterý až 12. středa v 19.30
DÍVKa VE VLaKU

Každý den na cestě do práce jezdí Rachel vlakem kolem města Witney. Vlak projíždí kolem jejího starého domu, kde bydlí její exmanžel se 
svou novou manželkou Annou. O kousek dál každý den vidí jiný dokonalý manželský pár. Jednoho dne, když projíždí kolem jejich domu, 
stane se svědkem něčeho, co od základu změní celý její život. Režie: Tate Taylor. USA 2016, 112 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež 
do 15 let. Vstupné 110 Kč

12. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

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, slovenské znění. Vstupné 60 Kč

13. čtvrtek v 17
PrÁZDninY V ProVEnCE

Viz výše. Režie: Vladimír Michálek. ČR 2016, 95 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

13. čtvrtek v 19.30
BE2CAN: festivalové filmy z Berlinále, Benátek a Cannes

SiEranEVaDa
Čtyřicet dní po smrti otce přijíždí Lary, úspěšný lékař, do rodičovského bytu, aby tu strávil sobotu se zbytkem rodiny a uctil památku 
zesnulého. Vše je naplánováno, ale nic nevychází. Program narušují drobné nehody, pozdní příchody a vpády nezvaných hostů.  Na ploše 
jednoho bytu provádí významný rumunský tvůrce brilantní a hlubokou analýzu jedné rodiny i celé postkomunistické společnosti. Režie: 
Cristi Puiu. Rumunsko 2016, 173 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 100 Kč / Vstupné 120 Kč

14. pátek až 15. sobota v 17
KUBo a KoUZELnÝ mEČ (3D)

Chlapec Kubo, se vydává po  stopách svého otce, legendárního samuraje. Jeho cílem je nalezení otcovy zbroje, která mu má pomoci 
obstát v boji se zlem. Doprovod mu dělá chytrá a přímočará Opice a trochu praštěný Brouk. Animovaný film od studia Laika. Režie: Travis 
Knight. USA 2016, 101 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 120 Kč / Vstupné 140 Kč                                                     

14. pátek až 15. sobota v 19.30
inSTaLaTÉr Z TUCHLoViC

Vesnická komedie o  muži, který všem všechno opraví, ale vlastní život spravovat nedokáže. Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný 
instalatér z vesnice Tuchlovice. Je zručný a poctivý, se vším si poradí, žádné práce se nikdy nezalekne. Všechny jeho pokusy o kontakt se 
ženami však končí fiaskem, mamka se marně snaží, aby syn konečně získal partnerku. Režie: Tomáš Vorel. ČR 2016, 85 minut, české znění. 
Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč                                                   

16. neděle v 17
KUBo a KoUZELnÝ mEČ

Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu. Režie: Travis Knight. USA 2016, 101 minut, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné děti do 15 let 100 Kč / Vstupné 120 Kč                                                     

ŘÍJEn 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: Tenkrát v ráji, Pohádky pro Emu, Trollové, Příchozí, Fantastická zvířata a kde je najít a další filmy.

16. neděle v 19.30
BE2CAN: festivalové filmy z Berlinále, Benátek a Cannes

HEDi
Debut tuniského režiséra Mohameda Ben Attiy je příběhem introvertního mladíka Hediho, který se má brzy oženit s  půvabnou 
nevěstou, jež mu byla na  základě rodinné domluvy přidělena. Muž trpící pod diktátem citově manipulativní matky však díky setkání 
se svobodomyslnou tanečnicí Rym postupně nalézá odvahu postavit se konvencím. Režie: Mohamed Ben Attia. Tunisko / Belgie 2016,  
88 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 100 Kč / Vstupné 120 Kč

17. pondělí v 19
FiLmoVÝ KVÍZ – ii. 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

18. úterý v 19.30
BE2CAN: festivalové filmy z Berlinále, Benátek a Cannes

nEon DEmon
Barvoslepý dánský provokatér Nicolas Winding Refn (Drive) vyzývá diváka, aby s  ním vešel do  pestrobarevného prázdna, které požírá 
půvab a  nevinnost. Snímek o  kráse a  nicotě i  o  kráse nicoty – Neon Demon vtahuje diváka do  svůdné černé díry módního průmyslu 
i Města andělů. Režie: Nicolas Winding Refn. Francie / Dánsko / USA 2016, 117 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. 
 Vstupné pro členy FK 100 Kč / Vstupné 120 Kč

19. středa v 19.30
inSTaLaTÉr Z TUCHLoViC

Viz výše. Režie: Tomáš Vorel. ČR 2016, 85 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč                                                   

20. čtvrtek až 23. neděle v 17
LiCHoŽroUTi

Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. 
Ponožkami se totiž živí! Rodinný dobrodružný animovaný film natočený podle úspěšné knižní předlohy. Režie: Galina Miklínová. ČR 2016, 
86 minut, české znění. Mládeži přístupný.   Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč                                                     

20. čtvrtek v 19.30
BE2CAN: festivalové filmy z Berlinále, Benátek a Cannes

Toni ErDmann
Život zestárlého učitele Winfrieda uplývá v naprosté rutině. Poté, co mu zemře jeho slepý pes, se Winfried rozhodne investovat veškerou 
pozornost do své odcizené dcery Ines, která dělá kariéru v nadnárodní firmě a nemá na nic čas. Film o sblížení otce a dcery, o generaci 
singles, o světě příkrých rozdílů a o tom, že nejtěžší věcí v životě je neztratit humor. Režie: Maren Ade. Německo 2016, 162 minut, české 
titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné pro členy FK 100 Kč / Vstupné 120 Kč

21. pátek v 9.30
BabyBiograf

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

DÍTĚ BriDGET JonESoVÉ
Viz výše. Režie: Sharon Maguire. Velká Británie / Francie / USA 2016, 123 minut, české titulky. Vstupné 70 Kč

21. pátek až 22. sobota v 19.30
inFErno

Držitel Oscara Ron Howard se vrací, aby se ujal režie filmové adaptace nejnovějšího dílu filmové série spisovatele Dana Browna  
(Šifra mistra Leonarda) o Robertu Langdonovi (opět v podání Toma Hankse). Ve snímku Inferno se známý symbololog pouští do pátrání 
po stopách, které souvisí se samotným Dantem. Režie: Ron Howard. USA 2016, 122 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let.  
 Vstupné 120 Kč

23. neděle 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                                                     

24. pondělí v 17 a 19.30 / 25. úterý až 26. středa v 19.30
BEZVa ŽEnSKÁ na KrKU

Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) se po  rozvodu rozhodne začít od  nuly jako učitelka v  malé středočeské vesničce. Rázovitý 
a hyperaktivní starosta nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerudným hrobníkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním neblahým 
zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil". Eliška má ovšem na chlapy také momentálně spadeno, takže si rozhodně nenechá nic líbit. 
Režie: Tomáš Hoffman. ČR 2016, 97 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

25. úterý až 26. středa 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                                                     

26. středa ve 22 - titulky
DoCTor STranGE

Studio Marvel uvádí film o světoznámém neurochirurgovi Dr. Stephenu Strangovi, jehož život se změní po strašlivé dopravní nehodě, 
která mu znemožnila používat ruce. Strange je nucen hledat uzdravení na odloučeném místě známém jako Kamar-Taj. Brzy zjistí, že Kamar-
Taj není jen chrámem uzdravení, ale i základnou pro boj s temnými silami. Přidejte se ke Strangovi na jeho nebezpečné, mystické a zcela 
neuvěřitelné cestě. Režie: Scott Derrickson. USA 2016, 130 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

27. čtvrtek v 17 a 20 - dabing
DoCTor STranGE

Viz výše. Tato projekce je ve 2D formátu s dabingem. Režie: Scott Derrickson. USA 2016, 130 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež 
do 12 let. Vstupné 120 Kč

28. pátek v 17 a 20 - dabing
DoCTor STranGE (3D)

Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu s dabingem. Režie: Scott Derrickson. USA 2016, 130 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež 
do 12 let. Vstupné 140 Kč

29. sobota až 30. neděle v 17
LiCHoŽroUTi

Viz výše. Režie: Galina Miklínová. ČR 2016, 86 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

29. sobota v 19.30
DÍTĚ BriDGET JonESoVÉ

Viz výše. Režie: Sharon Maguire. Velká Británie / Francie / USA 2016, 123 minut, české titulky. Vstupné 110 Kč                                     

30. neděle v 19.30
JaCK rEaCHEr: nEVraCEJ SE

Drsnějších detektivů po  světě moc nechodí. Jack Reacher má navíc pod kůží vojenský dril, tvář Toma Cruise, pronikavý intelekt 
a neodolatelnou schopnost z kohokoliv cokoliv vymlátit. Hrdina úspěšné knižní série poprvé úspěšně vlezl na filmová plátna před čtyřmi 
lety a už tehdy bylo jasné, že to nebylo naposledy. Režie: Edward Zwick. USA 2016, 116 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 
let.                                             Vstupné 120 Kč

31. pondělí v 19.30
monSiEUr CHoCoLaT

Rafael Padilla přezdívaný Chocolat byl prvním černošským klaunem. Vystupoval společně s ostříleným kolegou Footitem a toto na první 
pohled nepravděpodobné duo si na  počátku 20. století podmanilo Paříž. Jenže lákadla slávy a  dobové předsudky připraví Padillovi 
v  podání Omara Sye (Nedotknutelní) víc překážek, než s  kolika počítal. Režie: Roschdy Zem. Francie 2016, 110 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 80 Kč


