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PANORAMA
K U LT U R N Í

C E N T R U M

PROMÍTÁME V KC PANORAMA

PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI (KC PANORAMA)

SVĚT: NADVLÁDA
3.8. JURSKÝ
Po zániku ostrova Isla Nublar se jurští tvorové začali kontrolovaně

3.8.

začátek vždy v 19.00 hodin, cena 150 Kč
středa

vždy od 17.00 hodin, cena 130 Kč
středa

i nekontrolovaně rozmnožovat a v důsledku toho jsme si museli zvyknout na jejich přítomnost v našem ekosystému. Existují však lidé, kteří
chtějí tuhle novou ohromnou sílu zneužít pro svůj prospěch...

PRAHA
7.8. PLANETA
Tvůrci oceňovaného filmu Planeta Česko se tentokrát vydali na výpra-

4.8. PREZIDENTKA
Kateřina Čechová (A. Geislerová), historicky první česká prezident-

neděle

ka, je zavalená prací. Jednoho dne si vezme paruku a v dokonalém
převleku se v noci potají vytratí z hradu. Seznamuje se se sochařem
Petrem (O. Vetchý), kvůli kterému se do města vydává každou noc.

21.8.

TO PSEM
5.8. ŘEKNI
Dita (B. Kohoutová) místo vytouženého miminka dostane od svého

přítele Filipa (I. Orozovič) mladou border kólii, přestože nikdy žádného
psa nechtěla. Navíc Ditě pejskařská komunita připadá směšná
a nesnáší psí exkrementy. Celý příběh začíná tím, že do jednoho
šlápne. Opravdu to znamená štěstí?
komedie/romantický (ČR), 85 minut

neděle

28.8.
neděle

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
11.8.
čtvrtek komedie (ČR), 114 minut

v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá dobře. Bráchové jsou každý
úplně jiný, ale mají se svým způsobem rádi, zato jejich manželky se
nemohou vystát. Ve vzduchu visí dědictví, ale na schůzku dorazí i otec
obou bratrů s důležitou novinkou...

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
21.8.
komedie (ČR), 118 minut
neděle
Při nepřízni počasí proběhne promítání letního kina v KC PANORAMA.

LÁSKA JAKO HROM
20.8. THOR:
Thor se nachází na těžké životní cestě – k nalezení vnitřního míru. Jeho

DIVADLO

cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr, který usiluje
o zánik bohů. Thor požádá Valkýru, Korga a svou ex-přítelkyni Jane
Foster. Společně se vydávají na vesmírné dobrodružství, aby odhalili
tajemství Gorra a zastavili ho dříve než bude pozdě.

5

termínů

akční/dobrodružný/fantasy (USA), 119 minut

PREMIÉRA
26.8. VELKÁ
Pro herce Šnajdra je život jedna velká hra. Jeho žena Markéta je už na

17.,18.,19.,24.,25.8., sál KC Panorama, začátek vždy v 19.00 hod.
Pořádá KS-Alta. Předprodej vstupenek na www.ks-alta.cz

66. ročník hudebního léta; začátek vždy ve 20.00 hodin

ROBERT KŘESŤAN
5.8.
pátek

komedie (ČR), 90 minut

A DRUHÁ TRÁVA

nádvoří zámku Hluboká
(při nepřízni počasí v sále AJG)

KONCERTY – NÁMĚSTÍ HLUBOKÁ

vstupné dobrovolné, začátek vždy v 19.30 hodin

ABBA REVIVAL
13.8.
Nejznámější hity švédské hudební legendy
sobota
KAPELA GLOBUS
27.8.
Výběr zlatých českých i zahraničních hitů
sobota
český dabing

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

HUDEBNÍ FESTIVAL / KONCERTY

něj alergická a manželskou krizi se snaží řešit u psychologa. Šnajdr
raději mizí do Olomouce, kde se chytá své první režijní příležitosti, ve
které chce zazářit se svou babičkou, oba totiž milují improvizaci.
Bude představení událostí sezóny, jak by si všichni přáli?

české titulky

Podrobnosti viz promítání 7. 8. 2022.

BÁBOVKY
4.8.
čtvrtek komedie/romantický (ČR), 97 minut

komedie (ČR), 105 minut

pátek

PLANETA PRAHA

začátek vždy v 21.00 hodin, vstupné dobrovolné

13.8. HÁDKOVI
Dva bratři se svými ženami se potkávají v bytě svého dědy, který je

sobota

Mladý sirotek Pil ze středověkého města Misty Rock vyráží s přáteli na dobrodružnou cestu, aby našel protijed a zachránil tak Rolanda – prokletého
následníka trůnu, který se stal napůl kuřetem a napůl kočkou...

LETNÍ KINO – NÁMĚSTÍ HLUBOKÁ

děti, ale nějak jim to nevyšlo. A tak se rozešli a zkusili to znovu,
jenže skloubit starý život s novým, postarat se o děti a budovat nový
vztah není úplně snadné. Hvězdné herecké obsazení naznačuje,
že by tu mohl být další domácí hit! Hrají: M. Hofmann, E. Holubová,
K. Svarinská, J. Č. Čvančarová, A. Polívková a další.
komedie (ČR), 90 minut

sobota

PRINCEZNA REBELKA
animovaný (USA), 89 minut

6.8. STŘÍDAVKA
Film se točí okolo lidí, kteří už jednou ženatí nebo vdaní byli a mají
sobota

vu do betonové džungle hlavního města. Vedle nás lidí tu žijí nečekaní
zvířecí sousedé, jejichž každodenní dobrodružství filmaři zaznamenali
díky nejmodernějším technologiím. Poznejte je všechny zblízka!
dokumentární (ČR), 90 minut

komedie/romantický (ČR), 108 minut

pátek

V neutuchající touze najít toho největšího padoucha všech dob narazí
Mimoni na malého nosatého černovlasého chlapce Grua, který vyrůstá
jen se svou německou matkou. Aniž to tuší, tohle setkání mu změní život.
animovaný (USA), 90 minut

sci-fi/dobrodružný/akční (USA), 147 minut

čtvrtek

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ

přístupné od 12 let

DASHA A KAPELA
12.8.
pátek

MARTINA KUMŽÁKA
sál AJG Hluboká nad Vltavou

JANA BOUŠKOVÁ
26.8.
pátek

A VÁCLAV VYDRA
sál AJG Hluboká nad Vltavou

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

