KINO BYSTRÉ – LETNÍ FILMOVÝ TÝDEN
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, PROMÍTÁME V ČESKÉM ZNĚNÍ
Vstupenky na jednotlivá představení se prodávají 45 min. před začátkem, nyní si je můžete zakoupit i v předprodeji v

TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU BYSTRÉ

pondělí 9. 7.

BLACK PANTHER

Vstupné 50,- Kč

Dobrodružství válečníka T’Chally, který se po smrti svého otce vrací domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé
africké země, aby se stal novým právoplatným králem. Když se však znovu objeví mocný dávný nepřítel, jsou jeho
schopnosti jako krále a Black Panthera podrobeny těžké zkoušce, neboť je vtažen do konfliktu ohrožujícího nejen Wakandu,
ale i celý svět.
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi, USA, 2018, 134 min, Přístupný od 12 let

úterý 10. 7.

NEJTEMNĚJŠÍ
HODINA

19:00

19:00
Vstupné 50,- Kč

středa 11. 7.

19:00
Vstupné 50,- Kč

čtvrtek 12. 7.

19:00
Vstupné 50,- Kč

pátek 13. 7.

17:00
Vstupné 50,- Kč

FILM OCENĚNÝ DVĚMA OSCARY. Gary Oldman v roli jedné z největších osobností 20. století. Winston Churchill na
počátku 2. světové války musí učinit zásadní rozhodnutí. Hrozba Německé invaze je bezprostřední a on jako premiér Velké
Británie musí v této temné hodině během krátké chvíle semknout národ a změnit průběh světových dějin.
Drama / Historický / Životopisný / Válečný, USA / Velká Británie, 2017, 125 min, Přístupný od 12 let

DVĚ NEVĚSTY A
JEDNA SVATBA
Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé
blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé době za
rodinou na návštěvu do své rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku, Jiřího. Během pár okamžiků je jasné, že
jejich city nejsou minulostí, jenže celá věc má jeden velký háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry.
Komedie, Česko, 2018, 89 min, Přístupný od 12 let

TŘI BILLBOARDY
KOUSEK ZA
EBBINGEM
FILM OCENĚNÝ DVĚMA OSCARY. Mildred Haynesové (Frances McDormand) zavraždili dceru. Protože se vyšetřování už
několik měsíců bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu do města vylepí na tři billboardy velmi kontroverzní vzkazy
adresované váženému šéfovi místní policie (Woody Harrelson). Tímto nezvyklým činem začíná bitva mezi Mildred a zástupci
zákona. Když se do věci vloží ještě další policista (Sam Rockwell), nevyzrálý maminčin chlapeček se zálibou v násilí, souboj
mezi místním policejním oddělením a osamělou, ukřivděnou a hlavně rozzuřenou bojovnicí se může rozjet na nejvyšší
obrátky.
Drama / Krimi, Velká Británie / USA, 2017, 115 min, Přístupný od 15 let

FERDINAND
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá
holčička a Ferdinand velký býk. Naštěstí to je ten nejroztomilejší a nejhodnější sudokopytník na světě, který by neublížil ani
mouše. Jednoho dne si Ferdinand neopatrně sedne na čmeláka, dostane od něj žihadlo a splaší se. Celou událost vidí
hledači býků na zápasy v koridě a rozdivočelý Ferdinand je svým výkonem uchvátí natolik, že jej okamžitě chytí a odvezou.
Ferdinand ale nechce s nikým zápasit a především je odhodlaný vrátit se ke své Nině. S přáteli se společně vydává na
dlouhou cestu Španělskem. V patách mají pár pronásledovatelů, ale to je určitě nemůže zastavit.
Animovaný / Rodinný, USA, 2017, 108 min, Přístupný

PODROBNÉ INFORMACE O FILMECH NA www.csfd.cz

