
PANORAMA12 K U L T U R N Í  C E N T R U M

PROMÍTÁME V KC PANORAMA
začátek vždy v 19.00 hodin, cena 150 Kč

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

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

2.12.
pátek

CIVILIZACE  
Dokumentární film Civilizace režiséra P. Horkého a egyptologa M. Bárty 
o proměnách velkých civilizací a jejich podobností s tou naší současnou. 
Výpravná reality show našeho vlastního kolapsu. Zatím všechny civiliza-
ce zanikly. Ale proč bychom my nemohli být první, kdo chod dějin změní? 
dokumentární (ČR), 81 minut  

3.12.
sobota

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH  
Originální snímek odkrývá rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ známá 
herečka Skálová (J. Bohdalová). Její syn (K. Roden) řeší svoji prostořekost 
a přítelkyni, u Pazderků se zase probírají nezvaní hosté a vzájemné vzta-
hy, ale u svátečního stolu se sejdou J. Lábus i O. Kaiser a řada dalších.
komedie (ČR), 118 minut   

9.12.
pátek

ADAM ONDRA: POSUNOUT HRANICE    
Adam Ondra, největší lezecká ikona současnosti, dosahuje fenomenál-
ních výkonů. Skrze jeho příběh a tvrdou přípravu na olympiádu v Tokiu 
ve filmu sledujeme proměnu sportovního lezení, vliv komerčních tlaků, 
médií a diváků, ke konci filmu se ocitáme na olympijských hrách! 
dokumentární (ČR/Itálie), 77 minut   

10.12.
sobota

NEJVĚTŠÍ DAR   
V dávných dobách ovládali naši zemi pohanští bohové a bohyně. Nejen 
na Valašsku dobře známý bůh Radegast, ale plno jiných – dobrých i zlých, 
laskavých i hašteřivých, veselých i vážných. A kromě nich také svérázní 
obyvatelé malé valašské vísky. Jak to dopadne, když se bohové začnou 
plést do života lidem a lidé do života bohům?  
pohádka (ČR), 106 minut   

14.12.
středa

IL BOEMO  
Historický velkofilm inspirovaný skutečným příběhem jednoho z 
nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století – 
Josefa Myslivečka. Divák zavítá do Itálie, kde Mysliveček žil, tvořil, stal se 
legendou, ale také zemřel v zapomnění. 
historický/hudební (ČR/Itálie), 140 minut  

16.12.
pátek

+
17.12.

sobota

AVATAR 2.: CESTA VODY   
Film Avatar: The Way of Water nabízí 
filmový zážitek na zcela nové úrovni. James 
Cameron vrátí diváky zpět do nádherného 
světa Pandory ve velkolepém a strhujícím 
dobrodružství plném akce. Po více jak de-
seti letech znovu setkáváme s Jackem Sully, 
Neytiri a jejich dětmi, kteří stále bojují za to, 
aby se udrželi v bezpečí a naživu.   
sci-fi/fantasy (USA), 190 minut    

21.12.
středa

JAN ŽIŽKA   
Film P. Jákla vypráví o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky na pozadí 
bouřlivých událostí r. 1402. Se skupinou žoldnéřů jsou najati na ochranu 
králova zástupce a prokáží skvělé strategické a bojové schopnosti.
 drama/historický (ČR), 125 minut   

22.12.
čtvrtek

WHITNEY HOUSTON: I WANNA 
DANCE WITH SOMEBODY 
Inspirativní, dojemná a emocionální cesta 
životem a kariérou Whitney Houston, kterou 
si diváci mohou na filmovém plátně vychut-
nat zároveň s velkolepými vystoupeními 
a soundtrackem nejoblíbenějších hitů této 
hudební ikony. 
hudební/životopisný (USA), 119 minut   

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

PROSINEC 2022
PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI 
vždy od 17.00 hodin, cena 130 Kč

4.12.
neděle

NEJVĚTŠÍ DAR   
V dávných dobách ovládali naši zemi pohanští bohové a bohyně. Nejen 
na Valašsku dobře známý bůh Radegast, ale plno jiných – dobrých i zlých, 
laskavých i hašteřivých, veselých i vážných. A kromě nich také svérázní 
obyvatelé malé valašské vísky. Jak to dopadne, když se bohové začnou 
plést do života lidem a lidé do života bohům? 
pohádka (ČR), 106 minut   

17.12.
sobota

SRDCE DUBU     
Dokument Srdce dubu přináší dechberoucí dobrodružství obyvatel jednoho 
stromu a akci, kterou byste od „obyčejných“ mravenců, veverek a polních 
myší nikdy nečekali. Podívaná stvořená pro velké plátno vám otevře oči 
avtáhne vás do světa dobrodružných příběhů a zvláštních zážitků.
dokumentární (Francie), 80 minut   

23.12.
pátek

KOCOUR V BOTÁCH   
Ve filmu zastihnete titulního hrdinu v době, která časově předchází se-
tkání se zeleným zlobrem. Je to psanec a zločinec, na jehož hlavu vypsali 
bohatou odměnu, ale copak by ty obrovské černé oči dokázaly podvádět 
a krást? Všechno určitě musí být úplně jinak, což se taky potvrdí vzápětí...
pohádka/fantasy/animovaný (USA), 90 minut     

8.12.
čtvrtek

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLY SINFONIE
sál KC PANORAMA, začátek v 18.00 hodin

14.12.
středa

„EGYPT – PAMÁTKY KOLEM ŘEKY NIL“
Pořadem nás provede paní Jitka Bezděková.
sál KC PANORAMA, začátek v 17.00 hodin

15.12.
čtvrtek

GALAVEČER S PŘEDÁVÁNÍM CEN 
Ocenění sportovců Baseballového a Softballového oddílu Hluboká n./Vlt. 
sál KC PANORAMA, začátek v 17.00 hodin

SPOLEČENSKÉ AKCE


