
1. středa v 19
Cestovatelská beseda

CESTUJ A NEPROKRASTINUJ TO!
Cestovatelský stand-up Barbory Pečeňové. Taky toužíš objevovat svět, jenže tě před každou cestou zastaví desítky výmluv? Chceš mít 
konečně vlastní zážitky, kulturní šoky a třeba i více poznat sám sebe? Přesně o tom to bude. Vstupné 50 Kč / 70 Kč

2. čtvrtek v 19.30
Filmový klub uvádí: Projekt 100

BRAZIL
Příběh filmu se odehrává „kdesi ve  20. století“ v  totalitní společnosti, která pod záminkou boje proti terorismu převzala kontrolu nad 
soukromím svých občanů. Jak snadné je stát se nepřítelem státu! Režie: Terry Gilliam. Velká Británie 1985, 143 minut, české titulky. 
Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné pro členy FK 70 Kč / Vstupné 100 Kč                               

3. pátek až 4. sobota v 17
PŘÍŠERÁKOVI

Animovaná rodinná komedie o  prokletí, které možná pomůže jedné, ne právě spokojené rodince najít štěstí. Režie: Hoger Tappe. 
Německo 2017, 96 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

3. pátek v 19.30
JIGSAW

Zohavená těla se začnou objevovat na  různých místech ve  městě. V  průběhu vyšetřování všechny důkazy jednoznačně ukazují 
na jednoho muže: Johna Kramera. Jak to jen může být možné? Muž zvaný Jigsaw je totiž více než 10 let po smrti. Režie:  M. a P. Spierig. 
USA 2017, 91 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

4. sobota až 5. neděle v 19.30
MILADA

Český  životopisný  a  historický  film popisující životní příběh  JUDr.  Milady Horákové  od  jejího mládí až  po  proces završený její  justiční 
vraždou.  Cílem filmu je přiblížit osobnost Milady Horákové, její život a osud, nejširšímu publiku v České republice a v zahraničí. Režie: 
David Mrnka. ČR 2017, 130 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

5. neděle v 17
EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ

Nejnovější snímek z produkce BBC Earth Films, tvůrců Zázračné planety, představuje divákům nezapomenutelné zvířecí hrdiny: mládě 
zebry, pandu, rodinu vorvaňů a mnoho dalších. Velká Británie 2017, 95 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč

6. pondělí v 19.30
CZECH TEK

Dokument mapuje unikátní vývoj české ilegální technoscény a  hnutí DIY, který jinde v  Evropě v  takovém měřítku neměl obdoby je 
zároveň i reflexí českých devadesátých let. Režie: Rozálie Kohoutová. ČR 2017, 54 minut. Mládeži přístupný. Vstupné dobrovolné

7. úterý v 19.30
BLADE RUNNER 2049

Třicet let po událostech prvního filmu musí nový Blade Runner (Ryan Gosling) vypátrat bývalého Blade Runnera Ricka Deckarda (Harrison 
Ford) a to kvůli tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. Režie: Denis Villeneuve. 
USA / Kanada 2017, 163 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

8. středa v 17 a 19.30 
9. čtvrtek v 17

MILADA
Viz výše. Režie: David Mrnka. ČR 2017, 130 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

9. čtvrtek až 10. pátek v 19.30
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU

To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z  Istanbulu do  Londýna, se rychle promění v  jeden z  nejnapínavějších a  nejzáhadnějších 
detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn. V  okamžiku, kdy ve  vlaku dojde k  záhadné vraždě, každý ze třinácti cestujících se stává 
podezřelým. Režie: Kenneth Branagh. USA 2017, 110 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč 

10. pátek v 9.30
BabyBiograf

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

Kolik podob může mít dnešní rodina? Dokumentaristka Jana Počtová natočila intimní sondu do rodičovství a partnerství dneška. ukazuje 
šest různých příběhů, názorů na rodičovství a s nimi šest různých forem rodin. ČR 2017, 83 minut, české znění. Vstupné 70 Kč

10. pátek až 11. sobota v 17
MAXINOŽKA

Kluk jménem Adam odhaluje záhadu svého dávno ztraceného tatínka, jímž není nikdo jiný než legendární Lesní muž! Adam brzy zjistí, 
že i on má velké nadání, o kterém se mu dříve ani nezdálo a dobrodružství tak teprve začíná. Režie: B. Stassen. Belgie / Francie 2017, 91 
minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

11. sobota v 19.30
SNĚHULÁK

Harry Hole (Michael Fassbender) je výjimečný detektiv, ale i nezodpovědný alkoholik s tolika prohřešky, že je už dál nechtějí přehlížet 
nejen jeho nadřízení, ale ani jeho přítelkyně. Jediné, co stojí mezi ním a pitím, je případ, který by ho přivedl na jiné myšlenky. Krimi podle 
Jo Nesba. Režie: Tomas Alfredson. USA 2017, 120 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 120 Kč

12. neděle v 17 – dabing 
12. neděle ve 20 - titulky

THOR: RAGNAROK
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil do Asgardu 
a zastavil Ragnarok - zkázu svého domova a konec asgardské civilizace. Režie: Taika Waititi. USA 2017, 130 minut. Nevhodný pro mládež 
do 12 let. Vstupné 120 Kč

13. pondělí v 19
FILMOVÝ KVÍZ

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

14. úterý až 15. středa v 17
BAJKEŘI

Nevlastní bratři Jáchym a  David společně s  kamarádem Sašou objevují svět „tam venku“. Svět mimo počítač, mobil, sociální sítě 
a všudypřítomnou wifi. Jsou totiž rodiči donuceni vydat se na dvousetkilometrový cyklovýlet pod vedením Davidovi půvabné „macechy“. 
Režie: Martin Kopp. ČR 2017, 95 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

14. úterý v 19.30
TO

Nervydrásající horor natočen podle předlohy stejnojmenného románu Stephena Kinga. Režie: A. Muschietti. USA 2017, 135 minut, české 
titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč

15. středa v 15
Filmové odpoledne pro seniory

ČERVENÁ
Celovečerní dokumentární film Olgy Sommerové o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soně Červené je příběhem ženy, jejíž malé 
dějiny byly ovlivněny velkými dějinami Evropy 20. století. ČR 2017, 83 minut, české znění. Vstupné 60 Kč

15. středa v 19.30
ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA

Špičkový kardiochirurg žije spořádaný život se svou spořádanou ženou a  dvěma dětmi. Je v  něm jediná podezřelá věc: šestnáctiletý 
Martin, s nímž se vídá a kterého pomalu, ale jistě zatahuje do své rodiny. Aniž by to věděl, přivolává na sebe tragédii antických rozměrů. 
Režie: Y. Lanthimos. Velká Británie 2017, 109 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 90 Kč

16. čtvrtek v 16 a 19.30 – 2D/dabing 
17. pátek v 16 a 19.30 – 3D/dabing

LIGA SPRAVEDLNOSTI
Film režiséra Zacka Snydera, natočený na motivy komiksů z vydavatelství DC Comics o stejnojmenném superhrdinském týmu. Režie: Z. 
Snyder. USA 2017, 170 minut, český dabing. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 2D 120 Kč / Vstupné 3D 140 Kč

18. sobota v 17
LAJKA

Celovečerní loutkový animovaný sci-fi muzikál. Po svém odchytu je fenka Lajka násilně přeškolena na průkopnici kosmonautiky. Záhy 
po startu Lajku do vesmíru následuje množství dalších zvířat, které bloudí vesmírem až nakonec za pomoci černé díry šťastně obydlí 
vzdálenou planetu. Režie: Aurel Klimt. ČR 2017, 85 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

18. sobota v 19.30
DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ

Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní svatbu na francouzském zámečku ze 17. století, úplně si to říká o nějaký průšvih. A když 
se má něco pokazit, věřte tomu, že se to opravdu pokazí. Nová komedie od režisérů filmu Nedotknutelní. Režie: E. Toledano, O. Nakache. 
Francie 2017, 115 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 100 Kč 

19. neděle ve 14
MY LITTLE PONY FILM

Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na  cestu, aby zachránili svůj milovaný domov. Na  cestě je čeká velké 
dobrodružství a spousta nových přátel. Režie: J. Thiessen. USA 2017, 99 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

19. neděle v 17
LEGO® NINJAGO® FILM

Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý Lloyd společně se svými přáteli zapojí do bitvy o Ninjago City. Musí porazit zlého 
válečníka, který je shodou okolností jeho otcem. Režie: Ch. Bean. USA 2017, 101 minut, český dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč

19. neděle v 19.30
Filmový klub uvádí: Projekt 100

CESTA NA MĚSÍC + LE MALÉR TRIO
První velké filmové sci-fi z  roku 1902 uváděné spolu s  dokumentem Podivuhodná cesta o  slavném tvůrci Georgese Mélièsovi. 
Čtrnáctiminutový němý film hudebně doprovodí boskovické trio Le Malér. Francie 1902/2011, 14 + 60 minut, české titulky. Mládeži 
přístupný. Vstupné pro členy FK 70 Kč / Vstupné 100 Kč                               

20. pondělí v 19
Přímý přenos divadla

OVČÁČEK MILÁČEK
Druhý díl nekorektního kabaretu Městského divadla Zlín se v přímém přenosu vrací do kin. Se svou politickou satirou Zlíňáci tentokrát 
citelně přitvrzují. Marek Příkazký opět září v roli hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, skvěle ho pak doplňuje Zdeněk Julina jakožto Andrej 
Babiš. Scénář a režie: Petr Michálek. 85 minut. Vstupné 200 Kč

21. úterý v 17 a 19.30
MILADA

Viz výše. Režie: David Mrnka. ČR 2017, 130 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

22. středa v 17
JMENUJI SE HLADOVÝ BIZON

Jan si říká Bizon, miluje kovbojky, je nevidomý a hrozí mu, že ztratí i sluch. Dokument Pavla Jurdy sleduje jeho cestu do Ameriky za náčelníkem 
kmene Navajo, který má pomocí rituálu zlepšit jeho sluch. Film plný neokázalého humoru je uváděn česky s  audiokomentářem pro 
zrakově postižené diváky. ČR 2017, 83 minut. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč                                                            

22. středa v 19.30
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU

Viz výše. Režie: Kenneth Branagh. USA 2017, 110 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč 

23. čtvrtek až 24. pátek v 17 a 19.30
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK

Třetí film  Zahradnictví  s  názvem  Nápadník je příběhem lásky, tentokrát lásky milenecké. Vypráví o  bitvě mezi rodiči a  jejich dětmi, 
poznamenanými válkou a komunistickým převratem. Nápadník je romantickou komedií o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí 
jejich dětí. Režie: Jan Hřebejk. ČR 2017, 113 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč

24. pátek v 9.30
BabyBiograf

EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením v kinosále pro maminky s dětmi.

Viz výše. Velká Británie 2017, 95 minut, český dabing. Vstupné 70 Kč

25. sobota v 17
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA

Jack (Johnny Depp) se ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier Bardem). 
Jejich jedinou touhou je připravit o život každého piráta - a zejména Jacka. Režie: J. Rønning, E. Sandberg, USA 2017, 129 minut, český 
dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč

25. sobota ve 20
VŠECHNO NEJHORŠÍ

Jak by se vám líbilo uvíznout v časové smyčce, kdy byste dokolečka prožívali ten samý den? A zrovna své narozeniny? A jak by se vám 
líbilo, kdyby vás na jeho konci pokaždé někdo zabil? Mysteriózní horor. Režie: Ch. Landon. USA 2017, 96 minut, české titulky.  Nevhodný 
pro mládež do 12 let. Vstupné 110 Kč

26. neděle v 15
Bijásek: nejlepší filmy dětem

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE VI.
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Pohádky: Rákosníček, Říkání o víle Amálce, Pohádky z mechu a kapradí, O makové panence a motýlu 
Emanuelovi, O loupežníku Rumcajsovi. 62 minut. Vstupné 50 Kč  

26. neděle v 17
Filmový festival zimních sportů

SNOW FILM FEST 
Celovečerní pásmo špičkových filmů o  extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu a  dalších zimních radovánkách. Na  své si 
přijdou milovníci čerstvého prašanu, horských velikánů, psích spřežení i arktické divočiny. Vstupné studenti a senioři 70 Kč / Vstupné 90 Kč

27. pondělí v 19.30
SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ

V 50. letech je život v prosluněném středo-americkém městečku Suburbicon bezstarostný a idylický. A taková je i rodina Gardnera Lodge. 
Jedné noci vše změní vloupání do jejich domu. To spustí řetězec podezírání, vydírání, násilí a pomsty. Režie: George Clooney. USA 2017, 
105 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 15 let. Vstupné 110 Kč 

28. úterý v 17
Filmový klub Gymbos

DÁL NIC
Ani po  sedmi letech se stavařům nedaří uvést do  provozu pár zbývajících kilometrů dálnice D8 vedoucí chráněnou oblastí Českého 
středohoří. Dokončení stavby blokuje série žalob občanského sdružení Děti Země. Místní lidé ale vnímají situaci odlišně. Autorský film 
režiséra Iva Bystřičana vypovídající o nefunkčnosti státu. ČR 2013, 75 minut. Vstupné zdarma                               

28. úterý v 19.30
TÁTA JE DOMA 2

Pokračování komedie o  dvou  znesvářených otcích, jeden vlastní a  druhý nevlastní, kteří k  sobě nakonec najdou cestu. Hrají: Will 
Ferrell, Mark Wahlberg, Mel Gibson a další. Režie: S. Anders. USA 2017, 100 minut, české titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč

29. středa v 18
KOMIKSOVÁ PŘEDNÁŠKA

Komiksová přednáška zaměřená na  superhrdiny z  komiksové stáje DC Comics. Přednáší komiksový recenzent, publicista a  moderátor 
pořadu Komiksové bubliny Ondra Král. Vstupné 40 Kč nebo vstupenka na projekci filmu Liga spravedlnosti ve 20:00                                                             

29. středa ve 20
LIGA SPRAVEDLNOSTI

Film režiséra Zacka Snydera, natočený na  motivy komiksů z  vydavatelství DC Comics o  stejnojmenném superhrdinském týmu.  
Režie: Z. Snyder. USA 2017, 170 minut, české titulky. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč 

30. čtvrtek v 19.30
Filmový klub uvádí: Projekt 100

PLANETA OPIC
Slavný hollywoodský sci-fi film z roku 1967, který trvale změnil pohled na lidstvo. Když se tři astronauti proberou z hluboké hybernace, 
jejich kosmická loď je zničena. Při útěku zjistí, že přistáli na planetě, na které žijí inteligentní opice. Režie:  F. J. Schaffner. 112 minut, české 
titulky. Mládeži přístupný. Vstupné pro členy FK 70 Kč / Vstupné 100 Kč                               

30. čtrtek v 17 
2.12. sobota až 3.12. neděle v 17

PADDINGTON 2
Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil a  je oblíbeným členem místní komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek ke  100. 
narozeninám jeho tety Lucy, začne pracovat. Cesta za dobrodružstvím začne, když je tento dárek ukraden. Režie: Paul King. Velká Británie 
2017, 95 minut, český dabing. Mládeži přístupný.  Vstupné 110 Kč

1.12. pátek v 19
Cestovatelská projekce / stand-up

LADISLAV ZIBURA - UŽ NIKDY PĚŠKY PO ARMÉNII A GRUZII
Mladý poutník se vydá pěšky probádat Arménii, Gruzii a Náhorní Karabach. Očekává nenáročný výlet, situace se mu ale brzy vymkne 
z rukou. Oblíbená cestovatelská projekce a veselohra Ladislava Zibury plná humoru a lidských příběhů. 

Vstupné v předprodeji: 110 Kč / 130 Kč, na místě: 140 Kč / 160 Kč

2.12. sobota až 3.12. neděle v 19.30
KVARTETO

Hráli jste někdy v  kapele? Je to jako druhá rodina, s  jejímiž příslušníky prožíváte nečekaná dobrodružství.  Mezi muzikanty dochází 
k neustálým zádrhelům a lehce bizarním situacím, až konečně jeden neplánovaný večírek přinese jistou katarzi i radost a s ní vytoužený 
pocit štěstí. Režie: Miroslav Krobot. ČR 2017, 93 minut, české znění. Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné 120 Kč                               

3.12. neděle ve 14.30
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

Hurvínek zase jednou neposlouchá a  podaří se mu proniknout do  uzavřených prostor muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky 
návštěvníků. Režie: Martin Kotík. ČR 2017, 85 minut, české znění. Mládeži přístupný. Vstupné děti do 15 let 90 Kč / Vstupné 110 Kč

LISTOPAD 2017

Informace pro návštěvníky kin
KINO PANORAMA 
Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, 
Tel: 516 452 026, kino@boskovice.cz, www.kinoboskovice.cz
Prodej vstupenek vždy hodinu 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: Můj život Cukety, Star Wars: Poslední z Jediů, Ferdinand, Špindl, Ladíme 3 a další filmy.


