
PANORAMA09 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

FESTIVAL / DIVADLO / CESTOPIS

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

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

2.9.
čtvrtek

ATLAS PTÁKŮ  
Nový film režiséra Olma Omerzu proplétá komplikované rodinné vztahy 
se světem moderních komunikačních technologií, které dokáží využít 
naše slabá místa.
drama (ČR), 90 minut   

4.9.
sobota

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA 
A KAREL 
Čtyři kamarádi ve středním věku si přiznají, 
že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou 
se vyřešit svou krizi provokativní hrou s téměř 
nesplnitelnými úkoly. Jak čtyřicátník zjistí, jestli 
je opravdovej chlap?
komedie (ČR), 100 minut   

9.9.
čtvrtek

CESTA DOMŮ 
Cesta domů režiséra Tomáše Vorla navazuje na jeho filmy Cesta z měs-
ta a Cesta do lesa, vytvoří z nich uzavřenou trilogii a završí osudy 
všech stěžejních postav. Film Cesta domů chce vzdát hold životu na 
vsi, vesnickým tradicím a rodinnému sedlačení, soužití s přírodou 
a krajinou.
komedie/romantický (ČR), 92 minut   

10.9.
pátek

JEDINĚ TEREZA 
Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším bodě. Co udělá zamilo-
vaný člověk, aby ji zachránil? Úplně všechno. Navzdory tomu, že ho 
čekají četné nástrahy, omyly a fatální nedorozumění. Láska prostě bolí. 
komedie/romantický (ČR), 102 minut   

23.9.
čtvrtek

ZBOŽŇOVANÝ
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do 
důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem a nyní se těší na 
zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka 
Olga (Zuzana Kronerová), která se už nemůže dočkat, až o něj bude 
pečovat, stejně tak jako jeho dcera Zuzana, jejíž manželství s Karlem 
(Jiří Langmajer) se nedávno rozpadlo.
komedie (ČR), 99 minut   

24.9.
pátek

MATKY
Hereckými hvězdami obsazená komedie o tom, jaké to opravdu je být 
v dnešní době mámou malých dětí a k tomu současně ženou, partner-
kou a kamarádkou. Zkrátka, jak být matkou a nezbláznit se z toho. 
komedie/romantický (ČR), 95 minut   

30.9.
čtvrtek

RODINU SI NEVYBEREŠ 
Kam se hrabou problémy manželů Verneuilových ve filmu CO JSME 
KOMU UDĚLALI?! Morelovic rodinu čeká ještě šílenější jízda a věřte, že 
být v kůži své pubertální dcery (nebo syna) není jednoduchý úkol.
komedie (Francie), 92 minut   

3.9.
pátek

SPOLEČNĚ 
ANDREA HOLÁ, ELIS OCHMANOVÁ  
A LUKÁŠ RANDÁK 
začátek ve 20.00 hodin 
Tři muzikáloví zpěváci, kolegové, přátelé. 
Ač každý z jiného koutu republiky, už 
poněkolikáté společně opět na Hluboké, 
aby se s publikem podělili o své oblíbené 
písně oblečené do nového kabátu jen 
pro dnešní den. Večer plný hudby napříč 
žánry za doprovodu živé kapely.
Místo konání: AJG Hluboká nad Vltavou

8.9.
středa

CESTOPIS – GRAND CANYON 
začátek v 17.00 hodin
Grand Canyon je jedním z mála pozemských terénních útvarů, 
které můžete spatřit z vesmíru. Ne náhodou je toto místo jedním 
z nejoblíbenějších amerických národních parků. Ročně sem zavítá na 
pět milionů návštěvníků, kteří ovšem mají možnost poznat jen zlomek 
skutečné nádhery Grand Canyonu. 

17.9.
pátek

MIRO ŽBIRKA S KAPELOU   
začátek ve 20.00 hodin
Miro Žbirka patří k těm, kteří na svém 
koncertě nezklamou. Jeho naprosto 
charakteristický hlas je zárukou, že 
písně budou mít i naživo originální cejch 
i atmosféru. Jeho zkušená kapela pak 
odehraje své party s přehledem a jistě, a tak 
se narodí večer, ze kterého se nechce domů.
Místo konání: Sál Alšovy jihočeské galerie

26.9.
neděle

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE    
začátek v 10.00 hodin; 80 Kč, děti do dvou let na klíně rodiče zdarma
Veselá vyprávění o dvou nerozlučných kamarádech již natrvalo patří mezi 
klasická díla dětské literatury. Kdo by neznal příběhy o tom, jak pejsek 
s kočičkou pekli dort nebo drhli podlahu.Do podoby hravého divadelního 
představení s živými herci toto literární dílo převedla Marešova divadelní 
společnost. Pestrá scéna, veselé kostýmy, líbivé písničky a spolupráce 
s dětským divákem jsou zárukou kvalitního představení.

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

ZÁŘÍ 2021
PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI V KC PANORAMA
vždy v neděli od 17.00 hodin, cena 130 Kč

5.9.
neděle

MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA   
Lidským hrdinou filmu je městský kluk Martin s přezdívkou Mazel. 
Příroda ho moc nebere, má radši svůj telefon a na trapnej tábor pod 
stan do lesa jede spíš z donucení. Právě on ale objeví tajemné lesní 
bytosti a uzavře s nimi dohodu. Nejdřív mu pomáhají uspět v táborové 
hře, nakonec ale musí vyřešit mnohem důležitější a náročnější úkol.
rodinný (ČR), 80 minut   

12.9.
neděle

MOŘE KOUZEL    
Mladý delfín Delfi je odjakživa strašpytlík a hodně velký stydlivka. 
V moři náhodou objeví kouzelnou klenbu, která dokáže každou rybu 
proměnit v to, čím si přeje být. A Delfi by si moc přál být statečný, aby 
v sobě našel odvahu vydat se hledat svého otce, který záhadně zmizel.
animovaný/komedie (RUS), 82 minut   


