LETNÍ KINO LUBĚNICE
ANGLIE - ČESKO
úterý 22.6.2021 od 21:00
Sportovní, živý přenos – Přímý přenos fotbalového utkání mezi domácí Anglií a Českou republikou. Přijďte podpořit
českou reprezentaci v boji o postup ze skupiny mistrovství Evropy. Zápas bude sehrán na legendárním stadionu ve
Wembley. Poslední vzájemné soutěžní utkání skončilo vítězstvím našeho výběru v poměru 2:1, bude se tento výsledek
opakovat nebo naopak Anglie potvrdí roli velkého papírového favorita….

CHATA NA PRODEJ
sobota 3.7.2021 od 21:00 (po setmění)
Komedie/Drama, Česko, 2018, 75 min - Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před předáním
chaty novému majiteli se však matka (Ivana Chýlková) rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek
příbuzenstva neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy dost náročná. Děda (Jan Kačer) už je duchem spíše
nepřítomen, otec (David Vávra) tyto akce odmítá, syn (Jan Strejcovský) je věčně přiopilý a ironicky glosuje svět kolem
sebe včetně rozpadajícího se vztahu s přítelkyní (Judit Bárdos). Babička (Jana Synková) je specialistkou na upřímné
dotazy, které ostatní přivádějí přinejmenším do rozpaků. Nevyrovnaná dcera (Tereza Voříšková) na chatu přibere
svého úspěšného německého přítele (Michael Pitthan), který se jediný na rodinný výlet těší, protože neví, do čeho jde.
Naděje na idylický víkend na samotě u lesa rychle skončí, ale opravdové dobrodružství začne těsně nad ránem, když
rodina zjistí, že se kamsi vytratil dědeček. Stopy vedou do lesa…

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
sobota 24.7.2021 od 21:00 (po setmění)
Komedie, Česko, 2019, 99 min – Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak... Čenda s
Janou nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější
návštěvou u nich je exekutor. To ale změní farářem požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun
otevírá dvojici dveře do velkého světa neomezených možností. Ale také ke spoustě nových kamarádů, kteří by si z
výhry rádi ukrojili pořádný kus. A i když se to některým podaří a vztah téhle dvojice to nabourá, přece jen na konci
zjistí, že největší výhrou v životě je láska...

ŠARLATÁN
sobota 21.8.2021 od 20:30 (po setmění)
Životopisný / Drama, Česko / Irsko / Polsko / Slovensko, 2020, 118 min – Strhující životopisné drama výjimečného
muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy
léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech
společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez
odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit
nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními
démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým…
Všechny projekce proběhnou v prostoru za Kulturním domem Luběnice. Při špatném počasí bude projekce přesunuta do
kulturního domu, občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

www.lubenice.cz

