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18:00 Do tmy 80 Kč FK 

20:00 Tak jako v nebi 80 Kč FK 
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jako v hádance 
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20:00 Ticho 80 Kč FK 
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Do tmy
Norsko, 2012, drama, 84 min.
Norské drama režiséra Tho-
mase Wangsmo pojednává 
o tom, jak do života dvou rodin 
v sousedství zasáhne tragická nehoda.

Tak jako v nebi
Švédsko, 2004, 
drama, 132 minut
Světoznámý dirigent Daniel Daréus musí náh-
le ze zdravotních důvodů přerušit svou kariéru. 
Vrací se do vesnice na severu Švédska, do místa, 
kde strávil své dětství. Netrvá dlouho a je požá-
dán, aby si přišel poslechnout zkoušku kostelní-
ho sboru, který se schází každý čtvrtek na faře. 
Stačí přijít a dát pár dobrých rad. Takovou pros-
bu nelze odmítnout. Proti své vůli se Daniel stává 
sbormistrem. Sbor se vyvíjí a roste. Daniel si dělá 
přátele i nepřátele. A najde lásku.

Adamova jablka
Dánsko, 2005, komedie, 90 min.
Může být pro Boha problém, když se jeden neo-
nacista rozhodne upéci jablkový koláč? Kultovní 
dánská komedie, plná absurdního humoru.

Kon-Tiki
Norsko, 2012, 
drama, 118 minut
Na Oscara nominované drama sleduje legendár-
ní plavbu norského mořeplavce a dobrodruha 
Thora Heyerdhala, během které se v roce 1947 
pokusil společně se svými pěti přáteli přeplavit 
Tichý oceán a tak dokázat Thorovu teorii o tom, 
že Polynésie byla osídlena z Jižní Ameriky.

Jen v zrcadle, jako v hádance
Norsko, 2008, 
drama, 91 minut
Cecílie je nemocná, leží v  posteli a povídá si 
s andělem Arielem. Vedou spolu zvláštní roz-
hovor. Ariel chce vědět, jaké je to být člově-
kem a Cecílii na oplátku prozradí, jak žijí an-
dělé. Film je natočený podle knihy Josteina 
Gaardera.

Ticho
Finsko, 2011, drama, 111 min.
Během druhé světové války bylo Finsko jediným 
státem, který mrtvé vojáky pohřbíval doma. Mrt-
ví byli soustřeďováni ve shromažďovacích stře-
discích ležících bezprostředně za frontovou linií, 
odkud byli dopravováni domů. Film se odehrává 
v jednom takovém středisku, kde skupina mužů 
a žen přebývá mezi životem a smrtí. Kde se do-
týká nebe a peklo, hrůza a radost, láska a strach.


