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

DoCTor STranGE
Studio Marvel uvádí film o světoznámém kouzelníkovi Dr. Stephenu Strangovi (Benedict Cumberbatch), který se stane novou posilou 
teamu Avengers. Přidejte se ke Strangovi na jeho nebezpečné, mystické a zcela neuvěřitelné cestě v boji s temnými silami. Režie: Scott 
Derrickson. USA 2016, 115 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

2. 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 110 Kč

3. čtvrtek až 4. pátek v 17 
5. sobota až 6. neděle ve 14 

TroLLoVÉ
Trollové jsou vždy veselí a  šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a  zpěv. Jednoho dne však bude muset trollí 
princezna Poppy a její kamarád Větvík zachránit celé městečko Trollíkov před nenažranými Bergeny, kteří je chtějí sníst. Režie: M. Mitchell, 
W. Dohrn. USA 2016, 92 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč                                                     

3. čtvrtek v 19.30

inFErno
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 110 Kč

4. pátek v 19.30 
5. sobota v 17 a 19.30

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 s  cílem spáchat atentát na  obergruppenführera SS Reinharda Heydricha. 
Režie: Sean Ellis. VB / Francie / ČR 2016, 121 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

6. neděle v 17
Filmový festival zimních sportů

SnoW FiLm FEST 
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních radovánkách 
přinese již sedmý ročník Snow Film Festu. Vstupné studenti a senioři 70 Kč / Vstupné 90 Kč

7. pondělí v 19.30

ZŮČToVÁnÍ
Christian Wolff (Ben Affleck) je matematický génius, který pracuje jako nezávislý účetní pro několik nejnebezpečnějších zločineckých 
organizací na světě. Při rozkrývání účetních záznamů svého nového klienta je Christian nucen jednat a v jeho okolí začne stoupat počet 
mrtvých. Režie: Gavin O’Connor. USA 2016, 128 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč                               

8. úterý v 17 a 19.30

oSTraVaK oSTraVSKi
Jarek Ostravski (Igor Chmela) je horník jako každý jiný. Když ale v dole bouchne jedna ze štol a on zachrání spoustu svých kamarádů ze 
závalu, stane se hrdinou a rázem se mu jeho život obrátí naruby. Nová česká filmová komedie volně vytvořená dle námětu legendárního 
blogu Denik Ostravaka. Režie: David Kočár. ČR 2016, 90 minut, ostravské znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

9. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

ZLoDĚJi ZELEnÝCH KonÍ
Dramatický příběh o kopáčích vltavínů, pro něž se ilegální těžba těchto polodrahokamů stala nekontrolovatelnou vášní, ale i způsobem 
obživy. Režie: Dan Wlodarczyk. ČR 2016, 90 minut, české znění. Vstupné 60 Kč

9. středa v 17 a 19.30

DÍVKa VE VLaKU
Napínavý mysteriózní thriller natočený podle knižního bestseleru. Rachel Watson (Emily Blunt) je rozvedená alkoholička, která se snaží 
vyřešit případ zavražděné sousedky, z kterého je sama podezřelá. Režie: Tate Taylor. USA 2016, 112 minut, české titulky. Nevhodný pro 
mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč                

10. čtvrtek až 11. pátek v 17 
11. pátek až 13. neděle v 19.30

PoHÁDKY Pro EmU
Romantický příběh zasazený do  předvánoční Prahy sází na  humor, lásku a  naději, které v  životě tolik potřebujeme. V  hlavních rolích: 
Ondrěj Vetchý a Aňa Geislerová.  Režie:  Rudolf Havlík. ČR 2016, 112 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

10. čtvrtek v 19.30
Filmový klub Boskovice

amEriCan HonEY
Nekonvenční road movie s prvky white trash romance mezi svéráznou dívkou Star (debutující Sasha Lane) a jejím manickým mentorem 
Jakem (Shia LeBeouf) vypráví o  skupině mladých vyděděnců prodávajících magazíny (i  sebe samé) napříč Amerikou.   Režie: Andrea 
Arnold. Velká Británie 2016, 163 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 110 Kč

12. sobota až 13. neděle ve 14

TroLLoVÉ (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: M. Mitchell, W. Dohrn. USA 2016, 92 minut, český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné děti do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč 

12. sobota až 13. neděle v 17

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 přístupný. Vstupné 110 Kč

14. pondělí v 19

FiLmoVÝ KVÍZ – iii. 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            

15. úterý v 17 
16. středa v 15

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 100 Kč / Vstupné 120 Kč

15. úterý v 19.30

HaCKSaW riDGE: ZroZEnÍ HrDinY
Nový film oscarového režiséra a herce Mela Gibsona. Film inspirovaný skutečným příběhem armádního zdravotníka a pacifisty Desmonda 
T. Dosse, který odmítal vzít do rukou zbraň a přesto bez jediného výstřelu zachránil v krvavé bitvě o Okinawu 75 vojáků. Režie: Mel Gibson. 
Austrálie / USA 2016, 131 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

16. středa v 19
Cestovatelská projekce

LaDiSLaV ZiBUra: PĚŠKY mEZi BUDDHiSTY a KomUniSTY
1 500 kilometrů pěšky v Nepálu a Číně. Něco, co by nechtěl zažít nikdo z nás. Ale je legrace o tom poslouchat a smát se cizímu neštěstí. 
Ladislav Zibura po  svých „40 dní pěšky do  Jeruzaléma” přichází s  novou show. Nečekejte žádné popisy památek. Projekce je hlavně 
o Číňanech, Nepálcích a jejich životech. Vstupné v přeprodeji: studenti a senioři 100 Kč / ostatní 120 Kč / na místě 140 Kč

17. čtvrtek v 0.10 - půlnoční premiéra (ze středy na čtvrtek) 
17. čtvrtek ve 20

FanTaSTiCKÁ ZVÍŘaTa a KDE JE naJÍT
Nadaný britský kouzelník přichází do New Yorku se svým záhadným kufříkem, ve kterém se nachází sbírka vzácných magických tvorů 
z jeho cest kolem světa. Co se může stát, když jeho zvířata uniknou z kufříku? J. K. Rowlingová Vás zve do nové epochy kouzelnického 
světa! Režie: David Yates. Velká Británie / USA 2016, 133 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč                                                   

LiSToPaD 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: Anděl Páně 2, Fantastická zvířata a kde je najít, Rogue One: Star Wars Story, Manžel na hodinu, Zpívej, Assassin's Creed, Spojenci, 
Pařba o Vánocích a další filmy.

17. čtvrtek až 18. pátek v 17 
18. pátek ve 20

FanTaSTiCKÁ ZVÍŘaTa a KDE JE naJÍT (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve  3D formátu s  českým  dabingem. Režie: David Yates. Velká Británie / USA 2016, 133 minut, český dabing. 
Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kč                                                     

19. sobota až 20. neděle v 17 
19. sobota ve 20

FanTaSTiCKÁ ZVÍŘaTa a KDE JE naJÍT 
Viz výše. Tato projekce je ve  2D formátu s  českým  dabingem. Režie: David Yates. Velká Británie / USA 2016, 133 minut, český dabing. 
Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

19. sobota až 20. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

PoJar DĚTEm
Pásmo je složeno z animovaných filmů Břetislava Pojara, který je znám především jako tvůrce populárních seriálů Pojďte, pane, budeme 
si hrát,  Zahrada  a  Dášeňka. Nyní představujeme pět loutkových filmů, na  nichž se podílel v  posledních letech svého života. ČR 2016,  
68 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč

20. neděle ve 20
Filmový klub Boskovice uvádí dokument:

normÁLnÍ aUTiSTiCKÝ FiLm
Film sleduje pět obdivuhodných dětí, jež společnost shodně opatřila nelichotivou nálepkou „autista“. Přední český dokumentarista 
Miroslav Janek nás nabádá, abychom fenomén autismu navždy přestali vnímat jako lékařskou diagnózu. Režie: Miroslav Janek. ČR 2016, 
90 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

21. pondělí v 19.30

SnoWDEn
Edward Snowden změnil současný svět jako málokterý člověk. Strhující příběh, který vedl až k největší špionážní kauze moderní doby. 
Klasik americké kinematografie Oliver Stone zkoumá profesní i rodinné zázemí člověka, který ukázal světu, že jsme stále sledováni.  Režie: 
Oliver Stone. Francie / Německo / USA 2016, 134 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 90 Kč                                                     

22. úterý až 23. středa v 17 
22. úterý 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. 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 100 Kč 

23. středa v 19.30

EGon SCHiELE
Počátkem 20. století patří Egon Schiele k  nejprovokativnějším umělcům ve  Vídni. Jeho život i  práce se nesou ve  znamení erotiky 
a pomíjivosti. Jeho obrazy rozpoutají skandál a přivedou Schieleho až před soud. Režie: Dieter Berner. Rakousko / Lucembursko 2016,  
109 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

24. čtvrtek až 25. pátek v 17 
26. sobota ve 14

oDVÁŽnÁ Vaiana: LEGEnDa o KonCi SVĚTa
Walt Disney Animation Studios uvedou struhující animovaný film o  nebojácné dospívající dívce, která se vydává na  dalekou cestu, 
aby zachránila svůj lid. Vaiana a  polobůh Maui se společně plaví přes širý oceán a  zažívají nebezpečná a  úžasná dobrodružství.  
Režie: R. Clemens a J. Musker. USA 2016, 103 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

24. čtvrtek v 19, film ve 20
Ladies Night

PoHÁDKY Pro EmU
Od 19 hodin: speciální večer pro dámy s bohatým doprovodným programem. Od 20 hodin následuje film. Romantický příběh zasazený 
do předvánoční Prahy sází na humor, lásku a naději, které v životě tolik potřebujeme. V hlavních rolích: Ondrěj Vetchý a Aňa Geislerová.  
Režie:  Rudolf Havlík. ČR 2016, 112 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

25. pátek v 9.30
BabyBiograf

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

BEZVa ŽEnSKÁ na KrKU
Viz níže.  Režie: Tomáš Hoffman. ČR 2016, 97 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč

25. pátek v 19.30 
26. sobota v 17 a 19.30

BEZVa ŽEnSKÁ na KrKU
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) se po  rozvodu rozhodne začít od  nuly jako učitelka v  malé 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". Režie: Tomáš Hoffman. ČR 2016, 97 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

27. neděle ve 14 a 17

oDVÁŽnÁ Vaiana: LEGEnDa o KonCi SVĚTa (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: R. Clemens a J. Musker. USA 2016, 103 minut, český dabing. Mládeži přístupný. 

Vstupné děti do 15 let 130 Kč / Vstupné 150 Kč

27. neděle v 19.30

amEriCKÁ iDYLa
Děj se odehrává v poválečné Americe. Muž vzpomíná na svůj zdánlivě perfektní život, který právě ztroskotal. Kvůli dceřině nové politické 
příslušnosti hrozí zničení celé jejich rodiny. Strhující herecký film je natočen podle románu Phillipa Rotha, za který získal Pulitzerovu cenu. 
Režie: Ewan McGregor. USA 2016, 126 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

28. pondělí v 19.30
Filmový klub Boskovice uvádí dokument:

BraTŘÍČEK KarEL
Nový pohled na  legendárního písničkáře, který se stal symbolem Pražského jara, přináší ve  svém portrétu polská režisérka Krystyna 
Krauze. Dokument přibližuje spoustu neznámých událostí ze života Karla Kryla a  představí zajímavé archivy, které zatím nebyly širší 
veřejnosti známy. ČR / Polsko 2016, 79 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné pro členy FK 80 Kč / Vstupné 100 Kč

29. úterý až 30. středa v 19.30

PŘÍCHoZÍ
Děj se odehrává v  době, kdy po  celé planetě Zemi začaly přistávat mimozemské lodě. Expertka lingvistiky, Dr.  Louise Banks (Amy 
Adams) je povolána vládou, aby zjistila, zda vetřelci přiletěli v míru, nebo jsou hrozbou. Provokativní sci-fi thrillerem od režiséra Denise 
Villeneuvea (Sicario: Nájemný vrah, Zmizení). USA 2016, 117 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

1.12. čtvrtek až 4.12. neděle v 17

anDĚL PÁnĚ 2
Anděl Páně 2  je volným pokračováním úspěšné vánoční pohádky s andělem Petronelem a čertem Uriášem. Režie: Jiří Strach. ČR 2016,  
90 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 110 Kč / Vstupné 130 Kč

1.12. čtvrtek v 19.30
Filmový klub Boskovice

mUŽ JmÉnEm oVE
Devětapadesátiletý Ove je umíněný a  svárlivý muž, který věčně terorizuje své okolí, dokud mu do  života nevstoupí rodina imigrantů. 
Dojemná tragikomedie o stárnutí je filmovou adaptací stejnojmenného knižního bestselleru švédského spisovatele F. Backmana. Režie: 
Hannes Holm. Švédsko 2016, 116 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné pro členy FK 70 Kč / Vstupné 100 Kč                                    


