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SPORTaS. s.r.o., středisko CITADELA, Podkrušnohorská 1720, 436 01 Litvínov GPS: N 50° 36.553 E 13° 37.598
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.

Abel a Marianne jednoho dne zjistí, že jejich třináctiletý syn Joseph tajně 
prodal nejcennější rodinný majetek. Oba rodiče rychle pochopí, že 
Joseph není jediný, kdo se různými způsoby snaží financovat záhadný 
projekt – jde o stovky dětí, zapojené po celém světě. A jejich posláním je 
zachránit planetu.
 
OCENĚNÍ
MFF Cannes Filmy pro klima 2021

Café Bar Citadela
od 19:00 hod.

Filmový  klub  Citadela

Třetí ročník úspěšné série pásma krátkých filmů opět přináší to nejlepší 
z aktuální produkce mladých režisérů a režisérek FAMU. Letos vás 
zavedeme do všech různých situací, které rodinné vztahy přinášejí, a to 
v neotřelé a mnohdy humorné podobě. Jak ovlivňuje rodina vás?
Pět krátkých filmů představí tvorbu talentovaných tvůrců a tvůrkyň 
z různých žánrových zákoutí - Milý tati, Sestry, Projekt Adam Basma,  
Con Spiro a  Vinland.

Polsko, 1983. Zemí otřásá případ Grzegorze Przemyka, středoškoláka, 
kterého policie ubila k smrti. Film založený na skutečných událostech 
sleduje příběh Jurka, jediného svědka, který se přes noc stal nepřítelem 
státu číslo jedna. Represivní režim se snaží využít celý svůj aparát, 
včetně tajné služby, policie, médií a soudů, aby Jurka a Grzegorzovu 
matku umlčel. Druhý film Jana Matuszyńského , který soutěžil o Zlatého 
lva na festivalu v Benátkách, autenticky zachycuje náladu 
předrevolučního Polska a události, které vedly k pádu totalitního 
režimu.

NEPROMÍTÁME

Speciální uvedení po 20 letech

úterý 6. 9. 2022 KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA

úterý 13. 9. 2022

Komedie
Francie / 2021 / 67 min. / od 12 let / tit.

FAMU V KINĚ 
Animovaný / Dokumentární / Drama / Povídkový
Česko / 2022 / 101 min. 

NEZANECHAT STOPY
Drama
Polsko / 2021 / 165 min. / od 12 let / tit.

úterý 20. 9. 2022

úterý 27. 9. 2022
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