NABÍDKA STŘEDNÍ ŠKOLY
• minimální počet platících návštěvníků na školní projekci musí být 30
• pedagogický doprovod má vstup zdarma
• při školní projekci platí zákaz konzumace potravin, pochutin a nápojů
• platba probíhá v hotovosti na místě či převodem (dle předchozí domluvy)
ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ zajišťuje Jana Lahodová, termíny rezervujte, dotazy směřujte na:
mobil: 733 765 610 | email: propagace@kino99.cz | telefon: 321 720 730

BRATŘÍČEK KAREL
79 minut |Film Bratříček Karel ukazuje tragické osudy legendy dvou československých revolucí – 1968 a 1989.
Dokument přibližuje spoustu neznámých událostí ze života Karla Kryla a představí zajímavé archivy, které zatím
nebyly širší veřejnosti známy. Texty jeho písní jsou dodnes aktuální – byl vizionář, předvídal budoucnost, ale zároveň
výborně reflektoval současnost. Věčný rebel…

ČERNÝ PETR
89 minut | Snímek Černý Petr z roku 1963 se natáčel v Kolíně a díky digitalizaci se vrátil na plátna kin. Hlavní hrdina
Petr nastoupí do maloměstské samoobsluhy jako prodavač, jeho úkolem je však hlídat zákazníky, kteří by se snad
pokoušeli odejít s nezaplaceným zbožím. Vedoucí samoobsluhy vystupuje vůči Petrovi jako autorita bez porozumění,
stejně jako Petrův dobrácký otec. Ani mezi svými vrstevníky se Petr necítí zrovna sebevědomě.

JAN PALACH
124 minut | Student, který se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské invazi do Československa. Film vypráví
příběh posledních měsíců Palachova života, ukazuje cestu, na níž se z milujícího syna, oddaného přítele a citlivého,
přemýšlivého studenta filozofie stala „pochodeň číslo 1“. Jan Palach nikomu z blízkých o svém rozhodnutí dopředu
neřekl. Ani nenaznačil, že by byl něčeho takového schopen.

MASARYK
106 minut | Historické drama natočil podle scénáře Alexe Königsmarka a Petra Kolečka režisér Julius Ševčík (Normal,
Restart). Titulní postavu Masaryka bravurně ztvárnil démonický Karel Roden. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena
tajemstvím. Mnohá tajemství se však skrývají i v jeho životě…

MILADA
130 minut | Film Milada je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se dotkl mnoha lidí. Odehrává
se v letech 1937–1950 a vypráví příběh ženy, v jejímž životě byly morální principy zakořeněny tak silně, že se často ve
svých rozhodnutích řídila více svým svědomím než srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama.

PO STRNIŠTI BOS
111 minut | Osmiletý Eda je vytoužené, opatrovávané dítě, které rodiče střeží víc, než je zdrávo, protože o jedno dítě
už přišli. A tak je Eda náhradník… Film čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za války na venkově.
Svým námětem zapadá do řady filmů Obecná škola, Kolja a Vratné lahve, v nichž rodinná tvůrčí dvojice vypráví o
různých fázích života mužského hrdiny na pozadí dějinných událostí.

ZAKLADATEL
115 minut | Skutečný příběh muže, který byl ztělesněním amerického snu a vybudoval nejznámější síť rychlého
občerstvení na světě - McDonald's. V roce 1954 dostal Ray Kroc (Michael Keaton) objednávku na 6 mixérů na výrobu
oblíbených mléčných šejků od bratrů McDonaldových, kteří provozovali malou restauraci s hamburgery v jižní
Kalifornii. Od tohoto momentu se začala psát historie obrovského impéria…

