
3.3.
pátek

19.00 h

IL BOEMO
Historický velkofilm je inspirovaný skutečným příběhem jednoho z nejvy-
hledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století – Josefa 
Myslivečka. Zavede diváka do slunné Itálie, kde Mysliveček žil, tvořil, stal 
se legendou, ale také zemřel v zapomnění.
hudební/historický/drama/životopisný (ČR/Itálie), 140 minut   

4.3.
sobota

19.00 h

LÁSKA PODLE PLÁNU      
Mladá filmařka Zoe zažívá jedno nepovedené 
rande přes seznamku za druhým, což její 
excentrická máma nikdy neopomene 
okomentovat. Se zájmem proto sleduje, když 
se její kamarád z dětství s pákistánskými 
kořeny rozhodne jít při hledání lásky tradiční 
cestou předem dohodnutého manželství. Zoe 
zapíná kameru a vydává se dokumentovat 
Kazimovo hledání lásky cestou rozumu...
komedie/romantický (Anglie), 108 minut  

10.3.
pátek

19.00 h

AVATAR: CESTA VODY    
Film nabízí filmový zážitek na zcela nové 
úrovni. James Cameron vrátí diváky zpět do 
nádherného světa Pandory ve velkolepém 
a strhujícím dobrodružství plném akce. Ve 
filmu Avatar: The Way of Water se po více 
jak deseti letech znovu setkáváme s Jakem 
Sullym, Neytiri a jejich dětmi, kteří stále bo-
jují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu. 
sci-fi/dobrodružný/fantasy (USA), 192 minut    

11.3.
sobota

19.00 h

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM  
Líba má každý rok jediné narozeninové přání. Trvá na tom, aby se na její 
oslavě sešla celá rodina, což všichni vždy splnili. Tedy až do letošních 
narozenin. Její syn Petr má na tenhle rok jiné plány, a tak před rodinou 
předstírá nemoc. Letos chce totiž poprvé strávit narozeniny se svým 
přítelem Karlem, který má narozeniny ve stejný den. A Karel je pro zbytek 
rodiny Petrovým dlouho skrývaným tajemstvím. Líba se však své oslavy 
nehodlá jen tak lehce vzdát...
komedie (ČR), 93 minut   

23.3.
čtvrtek

19.00 h

+ 

25.3.
sobota

17.00 h

BUĎ CHLAP  
Pavlovi (Jakub Prachař) sice táhne na 
čtyřicet, ale stále ještě úplně nedospěl. Bydlí 
s mámou a chybí mu odvaha dělat v životě to, 
co by ho skutečně naplňovalo. Tu získá až ve 
chvíli, kdy potká svou dětskou lásku Terezu 
(Tereza Ramba) a prožije s ní dobrodružnou 
noc. Tereza však není připravena opustit svůj 
dosavadní život pro někoho, kdo podle ní 
není opravdový chlap... 
komedie/dobrodružný (ČR), 96 minut  

25.3.
sobota

19.00 h

65    
Po nouzovém přistání na neznámé planetě 
pilot Mills (Adam Driver) rychle zjistí, že 
se nachází na Zemi... před 65 miliony let. 
Jelikož Mills a další přeživší, Koa (Ariana 
Greenblatt) mají na záchranu jediný pokus, 
musí se při svém epickém boji o přežití 
vydat napříč neznámou krajinou plnou 
nebezpečných prehistorických tvorů.  
sci-fi/dobrodružný/akční (USA), 118 minut   

PANORAMA03 K U L T U R N Í  C E N T R U M

PROMÍTÁME V KC PANORAMA
cena 150 Kč, časy uvedeny u každého titulu

Předprodej a rezervace vstupenek  
na www.kcpanorama.cz nebo na tel. 774 457 269

Kde nás najdete:  
Masarykova 974 
Hluboká nad Vltavou, 373 41

české titulky             český dabing             přístupné od 12 let             přístupné od 15 let             přístupné od 18 let

BŘEZEN 2023

PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI 
Cena 130 Kč, začátek vždy v neděli 17.00 hodin. 

5.3.
neděle

+

12.3.
neděle

BELLA A SEBASTIAN: NOVÁ GENERACE  
Desetiletý Sebastian tráví prázdniny na horách se svou babičkou 
a tetou, ale moc ho to tam nebaví a radši by byl někde jinde. Musí 
rodině pomáhat s ovcemi, co není pro chlapce z města žádná vzrušující 
zábava. Ale pak mu osud do cesty přihraje Bellu, obrovského bílého 
psa, kterému jeho majitel ubližuje, a pro Sebastiana začíná to největší 
dobrodružství jeho života... 
dobrodružný/rodinný (Francie), 96 minut   

19.3.
neděle

ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU
Píše se rok 50 před Kristem, Galie je obsazena Římany. Celá? Ne, jedna 
vesnice v Armorice pořád odolává římskému uchvatiteli. A právě sem 
čínská císařovna FuYi, která požádá Galy o pomoc. V čínském císařství 
se totiž dostal k moci jistý Feng Tsin Qin, který svrhl princeznu. Sláva 
Galů je podle všeho známá až do Šanghaje... 
komedie (USA), 116 minut   

26.3.
neděle

ZOUBKOVÁ VÍLA
Zvídavá a nezbedná Violetta (337 let) se učí na zoubkovou vílu, jenže 
se jí to moc nedaří. Místo, aby dětem za zoubky vyčarovala hračky 
jako ostatní zoubkové víly, jediné, co umí jsou… fialky! Její maturitní 
zkouška se blíží a jen víly, které jí složí, dostanou drahokam, se kterým 
se mohou pohybovat tam a zpět z lidského světa. Violetta samozřejmě 
pohoří na celé čáře, ale nebyla by to ona, aby to nakonec nevyřešila... 
komedie (USA), 80 minut   

30.3.
čtvrtek

19.00 h

KORZET         
Císařovna Sissi je módní ikonou a ztělesněním mladistvé krásy. Píše se 
rok 1877 a blíží se její 40. narozeniny, spoutaná svým postavením i nevybí-
ravou kritikou okolí, však nemá velké důvody k oslavám. Chce si zachovat 
mladistvý vzhled, a tak uzavírá své tělo do stále pevnějšího korzetu. Jaký 
by ale mohla žít život, kdyby se oprostila od konvencí a pedantského 
drobnohledu vídeňského dvora?  
historický/životopisný/drama (Rakousko/SRN/Lucembursko), 113 minut  

3
termíny

POSLEDNÍ DOUTNÍK
Hořká komedie v podání Divadla Pikl.  
Předprodej a prodej vstupenek zajišťuje Divadlo Pikl. 
Pátek 17.3., sobota 18.3., pátek 24.3. – začátek vždy v 19.00 hodin; 
sál KC Panorama. 

2
termíny

RYTÍŘOVA DCERA
Divadlo KŘÍŽžáci. Předprodej a prodej vstupenek zajišťuje KC Panorama. 
Pátek 31.3., sobota 1.4. – začátek vždy v 19.00 hodin; 
sál KC Panorama.

DIVADLO

15.3.
středa

CESTOPIS: PATAGONIE
Slovem i obrazem nás provede 
Ing. Daniela Lubinská.  
Začátek v 17.00 hodin; sál KC Panorama.

SPOLEČENSKÉ AKCE


