
KC Panorama bude do odvolání poskytovat ukrajinským maminkám 
a dětem bezplatný vstup na všechna filmová a kulturní představení.

PANORAMA06 K U L T U R N Í  C E N T R U M

PROMÍTÁME
začátek vždy v 19.00 hodin, cena 150 Kč

PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI
vždy od 17.00 hodin, cena 130 Kč

KONCERTY A DALŠÍ UDÁLOSTI

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

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

2.6. 
čtvrtek 

ZNÁMÍ, NEZNÁMÍ 
Hořkosladká komedie o partě přátel, kteří se sejdou v pražském bytě, 
aby oslavili příchod Nového roku. Silvestrovská oslava se ovšem zvrhne 
kvůli znánlivě nevinnému nápadu: dát mobilní telefony na stůl a nahlas 
sdílet každou doručenou zprávu i každý příchozí hovor… 
komedie (ČR), 103 minut   

3.6. 
pátek 

+
4.6. 
sobota

PÁNSKÝ KLUB 
Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady 
nesourodou pětici. Nesmělý učitel Cyril (J. Mádl) 
se obává svých představ o studentkách. Záletník 
Eda (M. Šteindler) si stále dokazuje svou mužnost. 
Ajťák Martin (M. Leták) se prezentuje jako velký 
milovník, ale jeho vystupování budí rozpaky. Sce-
nárista Přemek (B. Polívka) by se rád ubránil svo-
dům své dlouholeté múzy a vyhořelý rocker Gigi 
(Z. Žák) už má to nejlepší dávno za sebou…
komedie (ČR), 89 minut    

10.6. 
pátek

TŘI TYGŘI: JACKPOT 
Jedna z nejúspěšnějších komediálních show plná improvizovaných 
skečů, komických výstupů, dobře mířených vtípků a relativně inteli-
gentního humoru. Tygry Štěpána Kozuba, Vladimíra Poláka a Robina 
Ferra se během večera snaží zkrotit zkušený krotitel tygrů Albert Čuba, 
ale jen proto, aby smíchem zcela neroztrhali bránice našich diváků. 
komedie (ČR), 95 minut   

11.6. 
sobota

VYŠEHRAD: FYLM 
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (J. Štáfek) viděli naposledy, uběhl 
více než rok. Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda (J. Prachař), pořád 
stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, 
tak v osobním životě. S Vyšehradem postoupil do druhé ligy, kde vede 
tabulku střelců a opět po něm pokukují zámožnější kluby.
komedie (ČR), 105 minut   

17.6. 
pátek

ŽENY A ŽIVOT 
Elišce Králové v práci chybí ostré lokty, ve vztahu jí přebývá slepá víra. 
O to akčnější je ovšem její volnomyšlenkářská, všeho schopná sestra 
Ilona. Obě mladé dámy se společně vrhnou do budování rodinného 
podniku, fungujícího tak trochu “ode zdi ke zdi”, stejně jako Eliščin vztah 
se samolibým populárním tenistou Petrem... 
komedie/romantický (ČR), 87 minut  

18.6. 
sobota

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2. 
Komedie Po čem muži touží 2 je volným pokračováním divácky nejúspěš-
nějšího českého snímku roku 2018. Film je opět humorným pohledem na 
střet mužského a ženského světa a hledání jejich vzájemného porozumění, 
které může jednoho i druhého dovádět k šílenství. 
komedie (ČR), 95 minut  

24.6. 
pátek 

+
25.6. 

sobota

PREZIDENTKA 
Kateřina Čechová (A. Geislerová), historicky prv-
ní česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu  
a její program je každý den nabitý k prasknutí. 
Aby si odpočinula od pozornosti republiky, 
odhodlá se k riskantnímu kousku. V paruce 
a převleku se v noci potají vytratí z hradu. Plán jí 
vyjde dokonale. Kateřině se noční dobrodružství 
inkognito v podhradí mezi lidmi zalíbí. Sezna-
muje se se sochařem Petrem (O. Vetchý), kvůli 
kterému se do města vydává každou noc. 
komedie/romantický (ČR), 119 minut  

1.6. 
středa

HLUBOCKÁ SUPERSTAR  
od 17.00 hodin, sál KC PANORAMA, vstup zdarma
Finálové vystoupení pěvecké soutěže dětí ze ZŠ Hluboká nad Vltavou.

4.6. 
sobota

KAPELA GLOBUS 
od 20.00 hodin, nám. Čsl. armády,
vstupné dobrovolné
Tradiční benefiční koncert ve prospěch 
hospicu sv. Veroniky a se vzpomínkou 
na Kryštofa Kolodzeje. Přijďte si užít si 
známé české i zahraniční hity a záro-
veň přispět na dobrou věc.

7.6. 
úterý

VERNISÁŽ: LAILA ALMQVIST – KOČIČKODON  
od 18.00 hodin, KC PANORAMA 
Slavnostní zahájení výstavy obrazů.

9.6. 
čtvrtek

KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ SINFONIE  
od 18.00 hodin, st. zámek Hluboká nad Vltavou, vstupné dobrovolné 
Kytara: Matěj Píša, housle: Magdaléna Kloudová, klavír: Adéla Trčková.

11.6. 
sobota

BUDVARKA
od 20.00 hodin, nám. Čsl. armády, vstupné zdarma
Koncert legendární Českobudějovické dechové kapely.

16.6. 
čtvrtek

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ SINFONIE  
začátek v 17.00 hodin, sál AJG Hluboká n. Vlt., vstupné dobrovolné
Vystoupí žáci a učitelé základní umělecké školy.

22.6. 
středa

CESTOPIS: ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ
od 17.00 hodin, sál KC PANORAMA, vstupné zdarma
Objevte s námi kouzla oblohy. Pořadem provede Ing. Vít Jindrle.

25.6. 
sobota

VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE
od 20.00 hodin, nám. Čsl. armády, vstupné zdarma
Dirigent: Vít Zuzák.

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

ČERVEN 2022

5.6. 
neděle

ZAKLETÁ JESKYNĚ 
Zázračná jeskyně obsahuje vzácné poklady, sůl a drahé rubíny. Horníci si 
z ní můžou vzít tolik soli, kolik potřebují, ale z rubínové síně v samém stře-
du jeskyně si nesmí nic odnést. Toho, kdo si rubíny vezme, postihne kletba. 
Rychtářova dcera Lena přesto po vzácném drahokamu zatouží...
pohádka (ČR/SR), 98 minut  

19.6. 
+

26.6.
neděle

RAKEŤÁK
Dobrodružné sci-fi z produkce Disney a Pixar představuje oficiální příběh 
o původu Buzze Rakeťáka – hrdiny, který inspiroval hračku – a představuje 
legendárního Strážce vesmíru, který si získá celé generace fanoušků. 
pohádka/animovaný/sci-fi/fantasy (USA), 108 minut 

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Velkolepá tečka za Jurským parkem a Jurským světem hledá 
odpověď na otázku, zda bychom mezi dinosaury přežili i my. 
dobrodružný (USA), 147 minut, 150 Kč, začátek v 19.00  

12.6. 
neděle

NÁŠ TIP!


