
PANORAMA05 K U L T U R N Í  C E N T R U M

PROMÍTÁME: OSCAROVÝ TOM HANKS
začátek vždy v 19.00 hodin, cena 50 Kč

PROMÍTÁME: HUDEBNÍ VEČERY
začátek vždy v 19.00 hodin, cena 50 Kč

PROMÍTÁME: ČESKÝ TÝDEN
začátek vždy v 19.00 hodin, cena 50 Kč

PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI
vždy v neděli od 17.00 hodin, cena 50 Kč

Předprodej a rezervace vstupenek  
na www.kcpanorama.cz nebo na tel. 608 958 565

O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH Z DŮVODU MOŽNÝCH VLÁDNÍCH OPATŘENÍ VÁS BUDEME INFORMOVAT NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

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

14.5.
čtvrtek

FORREST GUMP
Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš...
drama/komedie (USA), 142 minut   

15.5.
pátek

ZELENÁ MÍLE
Kultovní a dojemný snímek z vězeňského prostředí,  
který musí potěšit každého filmového fanouška.
drama (USA), 188 minut     

16.5.
sobota

VÝJIMEČNÍ PŘÁTELÉ
Oscarový snímek vypráví nadčasový příběh laskavosti,  
která dokáže zvítězit nad ranami z minulosti a cynismem.
živopisný/drama (USA), 109 minut   

26.5.
úterý

ŽENY V BĚHU
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout 
štěstí naproti. V hlavních rolích: Z. Adamov-
ská, T. Kostková, V. K. Kubařová, J. Boková, 
O. Vetchý, V. Polívka; Režie: M. Horský.
komedie (ČR), 93 minut   

27.5.
středa

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 
Komedie o ženské odvaze najít samu sebe, o hrdosti, odhodlání 
a nesnázích, se kterými se i ta nejbezvadnější ženská může setkat 
na cestě za samostatností a láskou.
komedie/romantický (ČR), 97 minut   

28.5.
čtvrtek

MUŽI V NADĚJI
Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní 
bonviván Rudolf je o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, 
že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela.  
A hlavně, ženská se nesmí nudit!”
komedie/romantický (ČR), 110 minut      

29.5.
pátek

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie Jiřího Vejdělka natočená podle stejnojmenné  
knihy Evžena Bočka.
komedie (ČR), 110 minut   

30.5.
sobota

VLASTNÍCI
Komedie pro ty, kteří to nezažili. Drama pro ty, kteří tím žijí.
komedie (ČR), 96 minut   

21.5.
čtvrtek

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Nestárnoucí hity kapely ABBA v druhém díle  
letní muzikálové komedie.
muzikál/komedie (USA), 114 minut   

22.5.
pátek

BOHEMIAN RHAPSODY 
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen,  
jejich hudby a především Freddieho Mercuryho.
životopisný/hudební (VB/USA), 134 minut     

23.5.
sobota

ROCKETMAN
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se 
Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, 
který si příliš nerozuměl s rodiči, zato  
s klavírem mu to šlo náramně.
živopisný/hudební (VB/CAN), 121 minut   

25.5.
pondělí

TEORIE TYGRA
I ochočení muži mohou zdivočet.
komedie (ČR), 101 minut   

17.5.
neděle

TOY STORY 4 - PŘÍBĚH HRAČEK
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. 
A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy 
nebo holčička Bonnie.
rodinný/animovaný (USA), 90 minut   

24.5.
neděle

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 
Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou 
výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba 
Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila 
království Arendelle do věčné zimy.
animovaný (USA), 109 minut   

31.5.
neděle

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně 
volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Společně 
s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává 
na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu.
animovaný (USA), 103 minut   

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

KVĚTEN 2020
Květen za pade!
Užijte si opět filmové večery s námi, navíc za zvýhodněnou cenu!
Všechny filmy v květnu 2020 za pouhých 50 Kč.


