
KVĚTEN  2022

filmový   klub

Citadela
 Litvínov

www.citadela-litvinov.cz

Úterý 3. 5. 2022

SPORTaS. s.r.o., středisko CITADELA, Podkrušnohorská 1720, 436 01 Litvínov GPS: N 50° 36.553 E 13° 37.598
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Člen AČFK je každý, kdo vlastní členský průkaz AČFK, který je k prodeji na pokladnách filmových klubů. Cena průkazu je v Litvínově 60 Kč, platí od 1.1. - 31.12.2022. Sleva je 20% ze vstupného.
Využívá slev a výhod na více než 20 filmových akcích v České republice, Slovenské republice a Polsku. Má právo využívat slev na artová představení pořádaná mateřským filmovým klubem.

Při promítání možnost občerstvení dle denní nabídky.

Drama / Historický / Romantický / Francie / Belgie / 2021 / 144 min. / od 15 let / tit.

Lucien je mladý neznámý básník, žijící ve Francii 19. století, který do svého bytí 
vkládá velké naděje a ambice. Opouští rodinnou tiskárnu v kraji, z něhož pochází, 
aby zkusil najít štěstí v Paříži po boku své patronky. V tomto úžasném městě se 
brzy ocitá vydaný napospas vlastnímu osudu a postupně objevuje zákulisí světa 
zisku a přetvářky. Lidskou komedii, ve které je možné vše koupit či prodat: 
l i t e r á rn í  věh l a s  i  t i š t ěná  méd ia ,  po l i t i ku  i  c i t y,  pověs t  
i duši. Lucien bude milovat, bude trpět a vystřízliví ze svých iluzí. Film je adaptací 
slavného románu Honoré de Balzaca.

Café Bar Citadela
od 19:30 hod.

Úterý 17. 5. 2022

Úterý 24. 5. 2022

ZTRACENÉ ILUZE
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AMÉLIE Z MONTMARTRU
Komedie / Drama / Romantický / Francie / Německo / 2001 / 117 min. / tit.

31. srpna 1997 ve 4 hodiny ráno dostala Amélie (Audrey Tautou) nápad. Musí 
stůj co stůj najít dávného majitele krabičky vzpomínek, kterou náhodou našla ve 
svém bytě, a poklad mu vrátit. Jestli to ocení, je rozhodnuto. Amélie začne 
zasahovat jiným lidem do života. Jestli ne, tak nic. Kultovní romantickou komedii 
o nesmělé Pařížance s laskavým srdcem milují díky její hravosti a půvabu miliony 
diváků po celém světě. Film o drobných, ale o to důležitějších radostech, který 
získal řadu prestižních filmových ocenění, ani po 20 letech od premiéry neztratil 
nic ze svého šarmu.

Úterý 31. 5. 2022 VŠECHNO NEJLEPŠÍ, CHIARO!
Drama / Itálie / Francie / 2021 / 98 min. / tit.

Patnáctiletá Chiara má mnoho přátel, dvě sestry a pozorné milující rodiče. Do 
jejího spokojeného života nezvratně zasáhne násilný incident a následné zmizení 
otce. Na povrch tak vyplavou skutečnosti, které otec před Chiarou tajil a před 
kterými zbytek rodiny zavíral oči. Chiara je postavena před rozhodnutí, jakým 
směrem se bude dál ubírat její život. Snímek režiséra Jonase Carpignana, který 
zazářil v sekci Directors' Fortnight na festivalu v Cannes, empaticky vypráví 
příběh dívky, která byla okolnostmi nucena rychle dospět. To vše v prostředí 
fotogenické Kalábrie, ve které jsou zločin a násilí běžnou součástí života.
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