KINO PANORAMA PASKOV
listopad 2016
Pondělí 7. listopadu v 18 hodin
USA/Kanada

Spotlight
Thriller. M. Ruffalo, M. Keaton, R. McAdams a L. Schreiber v hlavních rolích skutečného
příběhu, ve kterém reportéři amerického deníku odhalili masivní skandál zneužívání
nezletilých představiteli místní arcidiecéze. Případ neměl dopad pouze na pár obviněných
duchovních, ale otřásl celou katolickou církví..
Mládeži do 12 let nepřístupno
titulky
falcon
Délka 129 minut

Vstupné: 60,- Kč

Pondělí 14. listopadu v 16 hodin
USA

Dobrodružství pana Peabodyho a
Shermana
Animovaný. Pan Peabody je geniální, vtipný, odvážný a má i kulinářské schopnosti. Je
světovou celebritou a olympijským vítězem. A navíc je pes. Díky svým schopnostem
adoptoval malého kluka Shermana. Přesto ale všechno úplně nejde…….
Přístupno.
dabing
cinemart
Délka 92 minut

Vstupné: 30,- Kč

Čtvrtek 14. listopadu v 18 hodin
USA

Marťan
Dobrodružné sci-fi. Astronaut Mark během mise na Mars málem zahynul v prašné bouři.
Zbytek posádky planetu opustil v domnění, že je mrtvý. Mark se tak ocitne sám na
nepřátelské planetě a musí použít všechny své schopnosti aby přežil, ale také jak vyslat
signál na Zemi, že přežil. A pak začne NASA pracovat, aby dostala tohoto „Marťana“ domů.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Titulky
cinemart
Délka: 145 minut

Vstupné: 50,- Kč

Pondělí 21. listopadu v 18 hodin
ČR

Tenkrát v ráji
Romantické dobrodružné drama. Film vypráví o osudové lásce, nezlomném přátelství a
vztazích českých a německých horolezců, do kterých osudově zasáhla těžká válečná doba
protektorátu. Hrají: Vica Kerekeš, Vavřinec Hradílek, Petr Šmíd, Jan Budař a další.
Přístupno.
A-company
Délka: 100 minut

Vstupné: 60,- Kč

KINO PANORAMA PASKOV
listopad 2016
Čtvrtek 24. listopadu v 16 hodin
USA

Zootropolis: Město zvířat
Animovaný rodinný. Moderní metropole zvířat je město jako žádné jiné. Je to velkoměsto, ve
kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa. Je to město, kde můžete být kýmkoli bez
ohledu na to, zda jste obří slon nebo malá myška. Když však dorazí do města optimistická
strážnice Judy Hopkavá, zjistí, že být prvním králíkem v policejním sboru velkých a drsných
zvířat není žádná legrace. Judy ale chce všem dokázat, že na to má.
Přístupno
falcon
Délka: 105 minut

Vstupné 30,- Kč

Čtvrtek 24. listopadu v 18 hodin
Itálie

Oslněni sluncem
Krimi drama. Slavná rocková hvězda Marianne přišla o hlas. Po operaci hlasivek tráví
dovolenou v Itálii se svým mladším partnerem Paulem. Idylka je narušena nečekanou
návštěvou jejího starého přítele z mládí Harryho a jeho okouzlující a dráždivě svůdné dcery
Penelope. Vztahy na první pohled nesourodé čtveřice se z přátelství rychle mění a
neodvratně spějí k děsivé tragédii…….

Mládeži do 15 let nepřístupno.

titulky

Délka 124 minut

bioscop
Vstupné: 50,- Kč

Pondělí 28. listopadu v 18 hodin
Německo/Rakousko

Toni Erdmann
Drama/Komedie. Život zestárlého učitele Winfrieda uplývá v naprosté rutině, kterou mohutný
muž občas naruší svou pubertální vášní – drobným žertovným převlekem. Poté, co mu
zemře jediný věrný druh, slepý pes, se rozhodne investovat veškerou pozornost do své
odcizené dcery Ines, která dělá kariéru v nadnárodní firmě a nemá na nic a na nikoho čas. A
co nedosáhne jako neúspěšný otec, toho může docílit jako neforemný alter-ego. Skvělí herci
a výborná zábava vám dají zapomenout na délku filmu.
Do 12 let nepřístupno
Délka 163 minut

.

titulky

cinemart
Vstupné: 60,- Kč

