
PANORAMA12 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 / BESEDY

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

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

3.12.
pátek

RESIDENT EVIL: RACCON CITY    
Tajná společnost Umbrella Corporation, provádí ve svých podzemních 
genetických laboratořích velice nebezpečné pokusy. Elitní komando 
v čele s Alicí dostává za úkol izolovat unikající virus, který by mohl 
ohrozit celé lidstvo. Brzy se ukáže, že všechno je ještě horší – z virem 
zasažených zaměstnanců se staly agresivní zombie.  
akční, sci-fi (USA), 118 minut   

4.12.
sobota

ZÁTOPEK 
Film popisující jedinečný vztah Emila a Dany Zátopkových o nezlomné 
síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě.
drama (ČR), 131 minut   

10.12.
pátek

BENEDETTA 
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, 
co hledáme a nenalézáme jsou vyprávěny 
s nadhledem a okořeněné trefnou situační 
komikou. Samozřejmě nechybí i dávka 
nefalšované romantiky a sentimentu.
drama (Francie), 127 minut     

11.12.
sobota

KAREL 
Ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta, kdy díky upřímné 
otevřenosti můžete vidět jedinečný filmový portrét. 
dokument/životopis (ČR), 133 minut   

17.12.
pátek

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ    
Co všechno se odehraje, když se sejdou dobří přátelé a sdílejí ze svých 
mobilních telefonů všechny zprávy a příchozí hovory…?
komedie (ČR), 95 minut   

18.12.
sobota

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA   
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana 
a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svůj běžný život od riskantní-
ho života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc Doctora Strange. 
Jenže tím rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu dá poznat, co to 
opravdu znamená být Spider-Man. 
akční/sci-fi (USA), 149 minut   

22.12.
středa

KINGSMAN: PRVNÍ MISE   
Zatímco se sebranka nejhorších tyranů 
a geniálních zločinců připravuje rozpoutat 
válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden muž 
musí vyhrát závod s časem a zastavit je.  
Ve snímku Kingsman: První mise se stanete 
svědky zrodu první nezávislé tajné služby. 
komedie/akční (USA), 131 minut    

30.12.
čtvrtek

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 
Příběh je volným pokračováním úspěšného filmu ŠŤASTNÝ NOVÝ 
ROK. Začíná na Silvestra, kdy Marek požádá Hanu o ruku. Její souhlas 
rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, které předcházejí jejich svatbě 
v nádherném prostředí u „československého“ moře v Chorvatsku. 
romantický/komedie (ČR), 133 minut   

15.12.
středa

TAHITI
začátek v 17.00 hodin, sál KC PANORAMA
Vydejte se s námi objevovat krásy ráje zvaného „Tahiti“.

16.12.
čtvrtek

VÁNOČNÍ KONCERT  
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
začátek v 17.00 hodin, sál KC PANORAMA

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

PROSINEC 2021

5.12.
neděle

O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY  
Animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlepší 
z české animace a tradičních příběhů a tradic. Hlavní součástí pásma 
je pak nejnovější pohádka O čertovi natočená na námět stejnojmenné 
knihy výtvarníka Pavla Čecha. Santa Klaus je sice milý strejda a leccos 
dovede, ale do české zimy patří Mikuláš, Ježíšek, koledy, vánoční 
ozdoby a samozřejmě, že i čerti a kominíci! 
animovaný/rodinný (USA), 63 minut   

12.12.
neděle

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2   
V království žije král Jakub, královna Anička a malá princezna Johanka, 
která tráví nejraději čas u svého dědečka Karaby. Zlotřilí rádcové Lorenc 
a Ferenc se toulají po světě a vymýšlejí, jak se pomstít…
pohádka (ČR), 100 minut   

23.12.
čtvrtek

DRAČÍ PRINCEZNA    
Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve městě 
se objevil drak. Vlastně spíš malý vystrašený 
dráček, který sem zabloudil z bájné dračí 
země. Spřátelí se s ním devítiletá Sára, do 
party přiberou stejně starého Mortimera 
a všichni společně převrátí letošní svátky 
klidu a míru vzhůru nohama.
animovaný/rodinný (Norsko), 82 minut   

30.12.
neděle

ZPÍVEJ 2   
Parta ze Zpívej se snaží proniknout do vyšších pater šoubyznysu.  
Aby to dokázala, musí získat na svou stranu legendu, která se zařekla,  
že už nikdy nevystoupí.
animovaný/rodinný (USA), 87 minut   


