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LISTOPAD 2022

PANORAMA
K U LT U R N Í

C E N T R U M

PROMÍTÁME V KC PANORAMA

PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI

MAMÁNEK
4.11. PRINC
Princ Ludvík Otomar Karel XII. je velmi spjatý se svou milující mamin-

KROKODÝL
6.11. ŠOUMEN
Když se rodina Primmů přestěhuje do New Yorku, jejich syn Josh se snaží

začátek vždy v 19.00 hodin, cena 150 Kč
pátek

kou, jenže je už poněkud přerostlý, je mu 39 let. Bojí se skoro všeho, do
ženění se nežene a většinu života se poflakuje po přepychovém zámku
a přilehlých oborách. Jednoho rána se ovšem probudí v lese v obyčejných
šatech a vydává se do světa, aby poznal svět a konečně dospěl...
pohádka (ČR), 100 minut

VŠÍM HLEDEJ ŽENU
5.11. ZA
Osudy tří kamarádek, mezi kterými je to nejpevnější pouto, které nic nesobota

může přetrhnout. Ani muž. Irena touží to vlastním domě a tomu podřizuje
vše. Marta touží po moderování v rádiu, ale je lékárnice, která si strašně
moc chce povídat s lidmi. A Alex? Ta prožívá nešťastné období s přítelem.
Osobitá komedie se třemi skvělými herečkami...
komedie/drama (ČR), 105 minut

vždy od 17.00 hodin, cena 130 Kč
neděle

ZAKLETÁ V ČASE II.
20.11. PRINCEZNA
Pohádkové trio ve složení alchymistka Amélie, princezna Ellena (Natalie
neděle

+

25.11.
pátek

neděle

nálních sportovních výkonů. Z nemluvného introverta se stala světová
sportovní hvězda a z touhy lézt úkol vždy zvítězit. Skrze jeho příběh
a tvrdou přípravu na olympiádu v Tokiu ve filmu sledujeme proměnu
sportovního lezení a sportu obecně, vliv komerčních tlaků, médií a diváků, ke konci filmu se ocitáme na letních olympijských hrách!
dokumentární (ČR/Itálie), 77 minut

PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE
11.11. BLACK
Nová „Marvelovka“ je dobrodružstvím válečníka, který se po smrti svého
pátek

12.11.
sobota

otce, krále Wakandy, vrací domů do technologicky vyspělé africké země,
aby se stal králem. Když se však znovu objeví mocný dávný nepřítel,
jsou T’Challovy schopnosti jako krále a Black Panthera podrobeny těžké
zkoušce, neboť T’Challa je vtažen do světového konfliktu...
scifi/akční (USA), 118 minut

Germani) a princ Jan z Calderonu (Marek Lambora) se vrací, aby zachránilo magii světa Oberon a bojovalo se zlem. Ústřední postavou vyprávění
se ve fantasy dobrodružství se stane Amélie.
pohádka/fantasy/komedie (ČR), 112 minut

27.11. DIVNOSVĚT
Celovečerní snímek Divnosvět představuje legendární průzkumnickou

ONDRA: POSUNOUT HRANICE
10.11. ADAM
Adam Ondra, největší lezecká ikona současnosti, dosahuje fenomečtvrtek

zvyknout si na novou školu i přátele. Vše se změní od okamžiku, kdy Josh
v podkroví jejich nového domova objeví Lylea – zpívajícího krokodýla,
který miluje koupele, kaviár a dobrou hudbu.
animovaný (USA), 89 minut

rodinu Cladových, kteří se snaží proletět skrz neprobádaný, zrádný
a především divný svět. Doprovází je barvitá posádka obří vzducholodi,
rošťácký tvor přezdívaný Flek a třínohý pes. Společně musí čelit nejen
neznámému prostředí, ale i mnoha prapodivným a všežravým tvorům...
pohádka/fantasy/sci-fi (USA), 98 minut

CESTOPIS

23.11. TISÍC CHUTÍ ULICE SICÍLIE
středa

Začátek v 17.00 hod.

SPOLEČENSKÉ AKCE

HRANICE LÁSKY

3.11. SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ REALITNÍ KANCELÁŘE

Hana (H. Vagnerová) začíná cítit, že její vztah s Petrem (M. Řezníček)
se pohybuje v příliš zajetých kolejích. Rozhodne se ho tedy osvěžit
azačne s Petrem sdílet své erotické představy a tajné sny. Od vyprávění
je pak už jen krůček k činům. Zkoumání vlastní intimity, zážitky s jinými
partnery a experimenty se svobodou se však vymyká z rukou...
drama (ČR/Polsko), 95 minut

středa

ERA PREMIÉRA RADKY VACKOVÉ
Foaye – přízemí KC Panorama od 19.00 hodin

PRIX
18.11. GRAND
Komedie režiséra J. Prušinovského vypráví
pátek
příběh dvou bratranců Romana (K. Hádek)
+ a Emila (R. Ferro), jejichž snem je dostat
se na závody Formule 1. Když jednoho dne
vyhraje vstupenky na Velkou cenu Bar19.11. Emil
celony, netuší ani jeden z nich, že se výlet
sobota

změní v divokou jízdu. Zvláště když se na ně
nabalí Štětka (Š. Kozub), Romanův kamarád
a místní magnet na problémy.
drama/komedie (ČR), 107 minut

PŘÍBĚH
25.11. VÁNOČNÍ
Originální snímek plný nečekaných situací,
pátek
emocí, dojemných chvil, ale i zábavy odkrývá
+ rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ známá
herečka Skálová v podání Jiřiny Bohdalové.
syn (K. Roden) řeší svou prostořekost
26.11. Její
a přítelkyni. U Pazderků se zase probírají
sobota

nezvaní hosté a vzájemné vztahy, ale u svátečního stolu se nakonec sejdou J. Lábus
i O. Kaiser a další známé tváře.
komedie (ČR), 118 minut

české titulky

český dabing

přístupné od 12 let

přístupné od 15 let

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

přístupné od 18 let
Kde nás najdete:
Masarykova 974
Hluboká nad Vltavou, 373 41

