
PANORAMA10 K U L T U R N Í  C E N T R U M

PROMÍTÁME
začátek vždy v 19.00 hodin, cena 150 Kč

PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI
vždy v neděli od 17.00 hodin, cena 130 Kč

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

2.10.
pátek

POSTIŽENI MUZIKOU   
Hudební kroužek Jedličkova ústavu, dnes známý jako kapela 
The Tap Tap, založil před jednadvaceti lety Šimon Ornest a lidem 
s postižením tím dal příležitost uspět i mimo každodenní ústavní 
péči. Pozorující a k situacím pozorná kamera zaznamenala během let 
osobnostní vývoj několika muzikantů.
dokument (ČR), 80 minut   

3.10.
sobota

SVĚT PODLE MUCHY
Syn Alfonse Muchy, Jiří, hledá ve vzpomínkách, korespondenci a pamě-
tech osudy svého otce, geniálního kreslíře a selfmademana, jehož 
sláva se zrodila takřka přes noc díky spolupráci s hereckou hvězdou 
tehdejší Paříže Sarah Bernhardt.
dokument (ČR), 100 minut    

9.10.
pátek

SMEČKA
Holky, právo silnějšího a hokej. V partě dnešních teenagerů se žije 
podle zákonů vlčí smečky. Ve škole i v hokejové kabině, kam přichází 
nováček David. Autorita dospělých sem nedosáhne, platí tu tvrdá 
pravidla a rivalita. Pokud chce někdo přežít, musí se podvolit – nebo 
se vzepřít a o svoje místo bojovat…
drama/sportovní (ČR), 94 minut    

10.10.
sobota

ŠARLATÁN 
Strhující životopisné drama inspirované skutečným příběhem 
výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi.  
V hlavní roli Ivan Trojan.
životopisný/drama (ČR/SR), 118 minut    

16.10.
pátek

KAREL  
Celovečerní dokumentární film Karel 
přináší ojedinělý pohled do soukromí a do 
duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka 
Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem 
Gottem po dobu celého jednoho roku a díky 
jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle 
osobní až intimní pohled na život slavného 
zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, 
ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl.
dokument/životopisný (ČR), 127 minut   

17.10.
sobota

ŽÁBY BEZ JAZYKA 
Film rozehrává nebezpečné vztahové hry, které probíhají v jedné ro-
dině, v průběhu jednoho dne. V hlavních rolích syna a matky ve filmu 
excelují Jaroslav Plesl a Regina Rázlová.
drama (ČR/SR), 116 minut   

23.10.
pátek

KRAJINA VE STÍNU
Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vlá-
čené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. 
Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý z nich se s jejich 
přísliby a hrůzami vyrovnává jinak. V popředí příběhu pak stojí osud 
jedné rodiny, na kterou předválečná doba, válka i události po válce 
dopadají vždy plnou silou.
drama/historický (ČR), 135 minut    

24.10.
sobota

KAREL 
Celovečerní dokumentární film o Karlu Gottovi, podrobnosti viz výše.

30.10.
pátek

HAVEL   
Příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie z časů disentu, kdy 
ještě nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův bouřlivý 
osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, proná-
sledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor.
drama/životopisný (ČR), 100 minut   

31.10.
sobota

BÁBOVKY
Film Bábovky natočený podle knižního bestselleru spisovatelky Radky 
Třeštíkové vypráví o tom, že všichni jsme propojení a díky tomu i malé 
věci dokážou někdy otřást světem.
komedie/drama (ČR), 97 minut    

21.10.
středa

CESTUJEME
začátek v 17.00 hodin, vstup ZDARMA
Patagonie - Večerem provází Ing. D. Lubinská

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

ŘÍJEN 2020

4.10.
neděle

MÁŠA A MEDVĚD:  
MÁŠINY PÍSNIČKY
Okouzlující animované příběhy neroz-
lučné dvojice, která si získala srdce dětí 
i dospělých na celém světě. A tentokrát 
s pořádnou porcí písniček! Během 
příběhu se s Mášou staneme šerifem 
na Divokém západě i Robinem Hoodem 
v anglických lesích.
animovaný (Rusko), 88 minut   

11.10.
neděle

LÉTO PATŘÍ REBELŮM 
Léto je konečně tady! Jonáš se jako každý rok těší na svého dědu 
Bernarda, se kterým vždycky prožil ty nejlepší prázdniny. Letos je to 
ale jiné, z dědečka se stal pěkně nerudný chlapík. Jonáš má tedy před 
sebou velkou výzvu – musí dědovi vrátit chuť užívat si života. 
dobrodružný (Slovensko/Německo), 90 minut   

18.10.
neděle

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE   
Mladá a rozmazlená princezna Ellena musí v jednom opakujícím se 
dni zabránit zakletí celého království a nalézt své čisté srdce, aby tak 
přemohla Černou bouři seslanou zlou sudičkou. 
dobrodružný/rodinný (ČR), 112 minut    

25.10.
neděle

PINOCCHIO 
Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia jako vlastního 
syna. Pinocchio však není zrovna nejvzornější klučina a nechá se 
lehce svést k rošťárnám, díky nimž prožívá nespočet napínavých 
dobrodružsví.
dobrodružný/rodinný (Velká Británie / Itálie), 125 minut   

Provoz kina se řídí platnými vyhláškami vlády ČR. 
Případné změny v programu sledujte na webu kina.


