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

CESTa VZHŮrU
Radek Jaroš si jako první Čech a teprve patnáctý člověk na světě splnil horolezecký sen a vystoupil na poslední z nejvyšších hor 
světa K2, která mu chyběla do tzv. Koruny Himálaje.  Režie: David Čálek. ČR / Slovensko 2015, 100 minut, české znění. Nevhodný 
pro mládež do 12 let. Vstupné 100 Kč

2. pátek až 3. sobota v 17

mUnE – STrÁŽCE mĚSÍCE  /MuNe, le gaRDieN De la luNe/
Tvůrci filmu Kung Fu Panda vytvořili jednu z  nejkouzelnějších digitálních animací současnosti a  přinášejí kouzelný příběh 
sympatického strážce Měsíce jménem Mune. Ten dělá vše pro obnovu světa po tom, co zlé temné síly ukradnou Slunce!   Režie: 
alexandre Heboyan, Benoît Philippon. Francie 2015, 85 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

2. pátek až 3. sobota 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 ocitne se tak omylem sám na nepřátelské planetě. Má k dispozici 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 120 Kč

4. neděle v 17

mUnE – STrÁŽCE mĚSÍCE (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve  3D formátu. Režie: alexandre Heboyan, Benoît Philippon. Francie 2015, 85 minut, český dabing. 
Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

4. neděle 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 140 Kč

5. pondělí v 18 
Cestovatelská beseda

JiŘÍ Hrma: PoD JiŽnÍm KŘÍŽEm 
To nejlepší z Brazílie, argentiny a Paraguaye. uvidíte neskutečnou krásu divoké a nespoutané přírody, navštívíme největší město 
jižní polokoule Sao Paulo, nejkrásnější město světa Rio de Janeiro. Tečkou budou největší vodopády planety iguacú a  největší 
přehrada itaipú. Opět se také můžete těšit na ochutnávku pokrmů od studentů VaSS Boskovice.
    Vstupné studenti a senioři 40 Kč / Vstupné 60 Kč

6. úterý 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 110 Kč

7. středa v 10
BabyBiograf

DaLEKo oD HLUČÍCÍHo DaVU  /FaR FROM THe MaDDiNg CROWD/
Bathsheba everdene je krásná, svéhlavá a  žije v  anglii druhé poloviny 19. století. Bathsheba zdědí usedlost v  panství Wessex 
a stává se z ní cílevědomá statkářka. a to z ní dělá lákavou partii pro to, čemu se zatím snaží vyhnout – manželství. Režie: Thomas 
Vintenberg. uSa 2015, 119 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 70 Kč

7. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

CESTa VZHŮrU
Viz výše. Režie: David Čálek. ČR / Slovensko 2015, 100 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let.                       Vstupné 60 Kč

ozvěny filmové přehlídky Be2Can, která nabízí ty nejlepší filmy z festivalů  
v Cannes, Berlíně a Benátkách. www.be2can.eu

7. středa v 19.30

TaXi TEHErÁn  /Taxi/
Vítězný film Berlinale 2015, který triumfuje nad politickou represí. Renomovaný iránský tvůrce se ve  svém druhém snímku 
natočeném v rámci nuceného domácího vězení proměnil v taxikáře, který prostřednictvím rozhovorů s rozličnými klienty nabízí 
vytříbeně kritický pohled na  íránskou společnost. Režie: Jafar Panahi. irán 2015, 82 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež 
do 15 let. Vstupné 100 Kč

8. čtvrtek v 19.30

VE SKLEPĚ  /iM KelleR/
Provokativní film-esej vlivného rakouského režiséra ulricha Seidla je stylizovaným náhledem do privátní sféry několika Rakušanů, 
kteří se uvnitř pečlivě udržovaných sklepů věnují svým bizarním potřebám, koníčkům, vášním a  obsesím.  Režie: ulrich Seidl. 
Rakousko 2014, 81 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 100 Kč

9. pátek v 17 a 19.30  
10. sobota až 11. neděle v 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. Po  celém světě už vyřešil 513 vražd a  teď 
pomůže i Wilsonovu.  V hlavních rolích Jiří Macháček a Vojtěch Dyk. Režie: Tomáš Mašín. ČR 2015, 115 minut, české znění. Mládeži 
přístupný. Vstupné 130 Kč

10. sobota v 17

PiXELY 
Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně vyloží videozáznamy klasických videoher jako vyhlášení války, zaútočí na  Zemi 
s armádou jednotek, která je inspirovaná objekty ze zmíněných videoher. Prezident uSa je nucen vyzvat na pomoc nepřekonatelného 
hráče videoher s cílem vetřelce porazit a zachránit tak naši planetu. Režie: Chris Columbus. uSa 2015, 106 minut, český dabing. 
Mládeži přístupný.                                  Vstupné 100 Kč

11. neděle v 17

PiXELY (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Chris Columbus. uSa 2015, 106 minut, český dabing. Mládeži přístupný.
 Vstupné 130 Kč

ozvěny filmové přehlídky Be2Can, která nabízí ty nejlepší filmy z festivalů  
v Cannes, Berlíně a Benátkách. www.be2can.eu

12. pondělí v 19.30

ViCToria
Strhující jednozáběrový úprk berlínskou nocí, která všechno změní. Victoria je mladá číšnice z Madridu, která do Berlína přijíždí 
pracovat a užívat si noční život. Na konci jedné party potká mile vypadajícího Sonneho. Namísto mátožného opileckého rána ale 
mladou Španělku čeká adrenalinová jízda metropolí, namísto kocoviny boj o holý život. Režie: Sebastian Schipper. Německo 2015, 
140 minut, české titulky.  Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 100 Kč

13. úterý v 19.30

aSSaSSin  /Nie yiN NiaNg/
Filmová báseň jednoho z největších filmařů současnosti zasazená do Číny 9. století je vizuálně omračujícím vyprávěním s prvky 
žánru wuxia (čínského ekvivalentu středověkého rytířského eposu s  prvky fantasy). Nominace na  Zlatou palmu, Cannes 2015. 
Režie: Hou Hsiao-Hsien. Čína / Hongkong / Thajwan / Francie 2015, 105 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let.
 Vstupné 100 Kč

14. středa v 19.30

ČErnÉ DUŠE  /aNiMe NeRe/
Příběh tří bratrů z kalábrijské zločinecké rodiny je tlumenou moralitou inspirovanou skutečnými událostmi. Překupník drog luigi, 
podnikatel Rocco a excentrický pasák koz luciano se dostanou do problémů poté, co se lucianův syn dopustí aktu zastrašování 
v  baru spravovaném klanem rivalů. Z  drobné neshody vyklíčí konflikt, který má ve  výsledku rozměry antické tragédie. Režie: 
Francesco Munzi. itálie / Francie 2014, 103 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 100 Kč

15. čtvrtek až 16. pátek v 17

HoTEL TranSYLVÁniE 2  /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 / děti do 15 let 110 Kč

15. čtvrtek v 19.30

PUrPUroVÝ VrCH  /CRiMSON PeaK/
Na Purpurovém vrchu stojí dům, kterému je lepší se vyhnout. Nezvané návštěvníky odrazuje děsivými tajemstvími, jež prosakují 
z jeho bortících se zdí. Otázkou je, co se stane s návštěvníky, které jeho majitelé pozvou. geniální režisér guillermo del Toro natočil 
další snímek, u kterého se budete zároveň bát a žasnout nad krásou a dokonalostí každé scény. Režie: guillermo del Toro. uSa 
2015, 119 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

16. pátek v 19.30

mUŽ na LanĚ  /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 120 Kč

ŘÍJEn 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: Macbeth, Spectre, Steve Jobs, Black Mass, Hodný dinosaurus a další filmy.

17. sobota až 18. neděle v 17

HoTEL TranSYLVÁniE 2 (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: genndy Tartakovsky. uSa 2015, 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný.
                                                                                                                                                  Vstupné 150 Kč / děti do 15 let 130 Kč

17. sobota v 19.30

mUŽ na LanĚ (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Robert Zemeckis. uSa 2015, 123 minut, české titulky. Mládeži přístupný.
 Vstupné 150 Kč                                                                                                                                            

18. neděle až 19. pondělí 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

20. úterý v 19.30

TaKoVEJ BarEVnEJ VoCaS LETÍCÍ KomETY
Celovečerní dokumentární film vypráví o Filipu Topolovi, skladateli, textaři, klavíristovi a zpěvákovi skupiny Psí vojáci, jehož tvorba 
zasáhla tři generace. Celým filmem prostupují písně, které sám Filip Topol označoval za  formu svých deníků,  a  jeho povídky, 
doplněné postřehy  a  vzpomínkami jeho životních souputníků  a  přátel.  Režie: Václav Kučera. ČR 2015, 100 minut, české znění. 
Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč

21. středa v 19.30

nÁVraT Do BUDoUCnoSTi  /BaCK TO THe FuTuRe/
V  kultovním sci-fi filmu se hlavní hrdina Marty ocitne díky vynálezu šíleného doktora emmetta Browna v  minulosti. Stroj času 
je zabudovaný v  legendárním autě Delorean, který ho přenese do  roku 1955, kdy se jeho rodiče teprve coby středoškoláci 
seznamovali. Martymu se náhodou povede narušit časové kontinuum a pak musí svou chybu napravit, aby se vůbec v budoucnosti 
narodil. Režie: Robert Zemeckis. uSa 1985, 116 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

22. čtvrtek v 19.30

ParanormaL aCTiViTY: THE GHoST DimEnSion (3D)
Slovo hrůza nabude úplně nových parametrů nejen proto, že jde o závěrečný díl a tedy vyvrcholení celé série, ale i díky možná až 
příliš reálnému 3D zpracování. Bez přehánění lze říct, že o život tentokrát nepůjde jen hrdinům na plátně. Režie: gregory Plotkin. 
uSa 2015, 95 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 140 Kč                                   

23. pátek v 17 a 19.30

PoSLEDnÍ LoVEC ČaroDĚJniC  /THe laST WiTCH HuNTeR/
Vin Diesel jako nesmrtelný a  poslední lovec čarodějnic v  nové akční fantasy. legendární lovec své poslání vykonává již staletí. 
Největší bitva ho čeká ale až nyní v moderním New yorku, protože bude stát proti samotné královně čarodějnic. Režie: Breck eisner. 
uSa 2015, 105 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Představení se zvýšenou hlasitostí bude v 19.30 hodin.
 Vstupné 110 Kč                                   

24. sobota v 17

Pan
Pan je nezkrotný uličník, ale bezútěšné prostředí londýnského sirotčince, ve  kterém strávil celý svůj život, není pro takového 
chlapce to nejvhodnější místo. až jednou v noci se stane něco neuvěřitelného – Pan opustí sirotčinec a ve své fantazii se ocitne 
ve fantaskním světě pirátů, válečníků a pohádkových bytostí obývajících Zemi Nezemi. Režie: Joe Wright. uSa 2015, 111 minut, 
český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

24. sobota až 25. neděle v 19.30

ZTraCEni V mniCHoVĚ
Sir „P", devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil edouardu Daladierovi, se na  pozvání ředitele Francouzského kulturního 
institutu ocitne v roce 2008 v Praze jako živá relikvie z dob Mnichovské dohody. Papouška za dramatických okolností unese český 
novinář Pavel a na základě papouškových kontroverzních citací Daladiera rozpoutává mezinárodní politický skandál. Režie: Petr 
Zelenka. ČR 2015, 105 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč                                   

25. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

PoHÁDKY Z Hor
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: Jak Rákosníček zachraňoval mráčky beránky, Jak šel Rumcajs pro mašličkovou 
sponku, Krkonošské hrané pohádky, Jak Křemílka a Vochomůrku málem popadl drak, O  hajném Robátkovi, O  zvířátkách pana 
Krbce, Bob a Bobek a další pohádky. ČR, 65 minut. Vstupné 40 Kč

25. neděle v 17

Pan (3D)
Viz výše. Tato projekce je ve 3D formátu. Režie: Joe Wright. uSa 2015, 111 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč

26. pondělí v 19

FiLmoVÝ KVÍZ – 1. 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

27. úterý až 28. středa v 17

HoTEL TranSYLVÁniE 2
Viz výše. Režie: genndy Tartakovsky. uSa 2015, 90 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

27. úterý v 19.30
Filmový klub Boskovice uvádí

aFErim!
Balkánský černobílý western, který nepostrádá prvky humoru, otevírá kontroverzní téma otroctví Romů  v době nedávné rumunské 
minulosti a zároveň je pozoruhodným podobenstvím o životě v pozdně feudální evropě. Originální černobílý snímek získal Cenu 
za režii na mezinárodním filmovém festivalu Berlinale 2015. Režie: Radu Jude. Rumunsko / Bulharsko / ČR 2014, 105 minut, české 
titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné pro studenty a členy FK 90 Kč / Vstupné 110 Kč

28. středa v 19.30

nÁVraT Do BUDoUCnoSTi ii.  /BaCK TO THe FuTuRe PaRT ii./
V pokračování sci-fi klasiky se tentokrát teenager Marty vydá do budoucnosti, kde má zachránit svoje vlastní dítě před zatčením. 
Zase se ale něco zvrtne. Zákeřný stárnoucí Biff Tannen ukradne Delorean a  přenese se v  něm do  svého mládí, čímž vytvoří 
alternativní realitu a je co napravovat. Režie: Robert Zemeckis. uSa 1989, 108 minut, české titulky. Mládeži přístupný.                                   

Vstupné 100 Kč

29. čtvrtek až 30. pátek v 17

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

Vstupné 130 Kč

29. čtvrtek v 19.30

marŤan
Viz výše. Režie: Ridley Scott. uSa 2015, 134 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

30. pátek 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

31. sobota až 1.11. neděle v 17

mrKÁČEK BiLL  /BliNKy Bill THe MOVie/
animovaná dobrodružství neposedného medvídka koaly Mrkáčka Billa a jeho přátel. Režie: Deane Taylor. austrálie 2015, 85 minut, 
český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč

31. sobota 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
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