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PANORAMA
K U LT U R N Í

C E N T R U M

PROMÍTÁME V KC PANORAMA

začátek vždy v 19.00 hodin, cena 150 Kč

2.9. ARVÉD
Film Arvéd vypráví o tom, kam až jsme schopni zajít, abychom dosáhli
pátek

svého cíle. Jiří Arvéd Smíchovský byl ochoten jít až k hranicím samotného pekla. Život a smrt Jiřího Arvéda Smíchovského jsou dodnes
obestřeny mnoha tajemstvími. Za války jako nacistický konfident zachránil před koncentračním táborem Štěpána Plačka. Po válce se jejich
role otáčí, Plaček splácí dluh a zařídí, že soud za spolupráci s nacisty
nepožaduje pro Arvéda smrt, ale odsuzuje jej pouze na doživotí. Tím
však vzájemné služby nekončí...
drama/mysteriózní (ČR), 120 minut

PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI (KC PANORAMA)
vždy od 17.00 hodin, cena 130 Kč

3.9. STŘÍDAVKA
Komedie režiséra Petra Nikolaeva plná rodinných a partnerských
sobota

4.9.

zmatků. Její hrdinové si uvědomí, že když se ze tří rodin stane jedna
velká, budou potřebovat pořádný plán. Plán, jak přežít současné
i minulé partnery, všechny děti v rodině, ať už jsou jejich nebo ne,
plán, jak se v tom všem neztratit a udržet si zdravý rozum. Život si ale
většinou dělá, co chce... a co nečekáte.

neděle

komedie (ČR), 88 minut

ŽIŽKA
9.9. JAN
Film inspirovaný skutečným příběhem
pátek

+
10.9.
sobota

jednoho z největších vojevůdců své
doby, nikdy neporaženým Janem Žižkou
z Trocnova, který se stal díky svým činům
legendou. Evropa na konci 14. století.
Vše, co vybudoval Karel IV., císař římský
a zároveň český král, se rozpadá. Staleté
pořádky se otřásají v základech. Císařův
prvorozený syn a nástupce Václav IV.
je příliš slabým panovníkem do takové
doby. Přední magnát v zemi, pan Jindřich
z Rožmberka, pohlcuje dvorce svobodných
zemanů jeden po druhém. Ale jeden z nich
se mu postaví, jeho jméno je Jan Žižka.

PRAHA
11.9. PLANETA
Kolik „obyvatel“ má Praha? Tvůrci oceňovaného filmu Planeta Česko
neděle

BESEDY / PŘEDNÁŠKY

Nově objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné místo
s obyvatelstvem – Na’vi, žijícím v souladu s divukrásnou vegetací
planety. Posádka ze Země na své misi objeví na Pandoře velmi cenný
minerál nevyčíslitelné hodnoty. Pobyt na Pandoře je ovšem pro
člověka možný teprve po vytvoření jeho genetického dvojníka, který
může být ovládán psychikou oddělenou od lidského těla. Na tuto
náročnou misi je vybrán i Jake Sully, bývalý námořník, který byl při
jedné z jeho předešlých misí paralyzován od pasu dolů. A právě šance
opět chodit přiměla Jakea, aby se do programu Avatar přihlásil.
Na posádku však čeká řada překvapení...

14.9.
středa

pátek

Poznejte krásy severovýchodu Řecka.
Začátek v 17.00 hod.

66. ročník hudebního léta; začátek vždy ve 20.00 hodin

29.9. INDIÁN
Ondřej je tvrdý obchodník a arogantní workoholik. V Praze vede
+
30.9.

CESTOPIS: VÝCHODNÍ MAKEDONIE & THRAKIE

HUDEBNÍ FESTIVAL

sci-fi/fantasy/akční (USA), 161 minut

velkou, úspěšnou firmu. Smyslem jeho života jsou peníze. Ondřej
právě v Nebrasce dojednal životní obchod s bohatým investorem,
který na okraji Prahy zafinancuje výstavbu luxusních rezidencí. Na
cestě z Ameriky letadlo přelétána nad rezervací, kde právě probíhá
pohřeb indiánského náčelníka. Duch indiána stoupající k nebi narazí
do letadla a nedopatřením se vtělí do Ondřeje. A tento duch má
o Ondřejově životě a jeho hodnotách rozhodně odlišné představy.
Ráno doma Ondřeje probudí velmi neodbytný hlas v jeho hlavě. Hlas,
který se rozhodl mu pomoci a změnit ho. Ondřej se však nezvanému
návštěvníkovi nehodlá jen tak vzdát...

se tentokrát vydali na výpravu do betonové džungle hlavního města.
Vedle nás lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, jako například mufloni,
slípka zelenonohá, nutrie, plch a další... a právě jejich každodenní
dobrodružství filmaři zaznamenali díky nejmodernějším technologiím.
Vydejte se na vzrušující výpravu za desítkami dalších zvířecích hrdinů,
kteří tajně žijí v naší metropoli, a poznejte je všechny zblízka!
dokumentární (ČR), 85 minut

/OBNOVENÁ PREMIÉRA/
23.9. AVATAR
Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie.

čtvrtek

Mia je dvanáctiletý sirotek. Žije v ulicích středověkého města, kde zná
každý kout a které ji svým způsobem patří. S vrabčím hnízdem na hlavě
a trochu umouněná je ale Mia samostatné, velmi vynalézavé a protřelé
děvče. Má tři ochočené lasičky a společně tvoří nerozlučnou partu, která
se živí krádežemi jídla. Ideálním místem pro výpravy za dobrým jídlem
stejně jako za lumpárnami je místní hrad, kde je ovšem vždy potřeba
ošálit stráže a využít svůj talent pro akrobacii na maximum. Jednoho
pěkného dne prchá Mia před strážemi a narychlo se převlékne do
princeznovských šatů. V tu samou chvíli místní zlovolný regent Tristan
podstrčí čarovný lektvar korunnímu princi Rolandovi a tím ho promění
... v kočkuře – zvíře, jež je napůl kočkou a napůl kuřetem. Mia vše vidí
a v ten okamžik naberou události a Miin život nečekaný spád.
animovaný (Francie), 89 minut

drama/historický/životopisný (ČR), 125 minut

pátek

PRINCEZNA REBELKA

JAN SMIGMATOR
3.9.
sobota

A EMIL VIKLICKÝ:
„DNES, VÍNO A JAZZ“
sál AJG Hluboká nad Vltavou

24.9.
sobota

BRATŘI EBENOVÉ
S KAPELOU

sál AJG Hluboká nad Vltavou

komedie (ČR/SR/Polsko), 119 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

