
Kino Pohoda Jeseník
Dittersdorfova 599/2
790 01 Jeseník
www.facebook.com/kino.jesenik

caffé & shop ENNEA
Nám. Svobody 832/25
Jeseník 790 01
www.facebook.com/enneaa

Filmy se promítají v původním znění s rozšířenými 
českými barevnými titulky, vstřícnými i pro 
neslyšící diváky. 

Pro gram festivalu

Jeseník
Kino Poho da Jeseník 

c affé  & shop ENNEA

6. 11.–15. 11. 2013

www.mkzjes.cz

středa 
6. 11

19:30 Král z ostrova Bastøy 
kino Pohoda Jeseník 
vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč

úterý 
12. 11. 

19:00 Kokpit 
caffé & shop Ennea
vstupné 50,-Kč

středa 
13. 11. 

19:30 Kon - Tiki
kino Pohoda Jeseník 
vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč

čtvrtek 
14. 11.

19:30 Výpadky proudu 
caffé & shop Ennea
vstupné 50,- Kč

pátek 
15. 11.

19:00 Třídní sraz 
caffé & shop Ennea 
vstupné 50,- Kč

S eversk ý 
f i lmov ý 
p o dzim 

2013

www.sfklub.cz

Pořádají

Za podpory

Mediální partneři              



Třídní sraz
Dánsko, 2011,  
komedie, 90 minut
Čtyřicátníci Niels, Andreas a Thomas mají pocit, 
že na třídním srazu se nebudou mít čím chlu-
bit. Niels si připadá starý a ošklivý, Andrease 
opustila žena s mladým psychoterapeutem 
a Thomas místo fotek domu, ženy a dětí může 
ukazovat jen fotku psa. Naplánují si tedy před 
třídním srazem pánskou jízdu, na které se chtě-
jí trochu pobavit s mladými krásnými ženami 
a užít si zase jako za mlada, aby si před třídním 
srazem dodali trochu sebevědomí. Kdo neza-
boduje, musí stáhnout kalhoty před domovem 
důchodců! Tak schválně, kdo z nich to bude?

www.sfklub.cz

Král z ostrova Bastøy
Norsko, 2010,  
drama, 120 minut
Natočeno na motivy skuteč-
ných událostí. V roce 1915 přichá-
zí do nechvalně známé polepšovny na 
ostrově Bastøy sedmnáctiletý Erling, který zabil 
v sebeobraně. Má jasný plán, musí utéci dříve, 
než mu bude osmnáct, kdy bude převezen do 
vězení pro dospělé. Postupně se spřátelí s ostat-
ními chovanci a jeho rozhodnutí utéci sám je 
podrobeno zkoušce.

Kokpit 
Švédsko, 2012,  
komedie, 95 minut
Komedie o muži, který ze dne na den přichází 
o vše, práci, manželku i domov. A tak mu nezbý-
vá nic jiného, než se uchýlit k dramatickému řeše-
ní, které otřese celým jeho dosavadním životem.

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.

Výpadky proudu
Švédsko, 2012,
komedie, 95 minut
Telefonní společnost UNICOM stojí na pokraji 
krachu. Ředitel Tord se ji snaží zachránit. Kenneth 
má odevzdat čtvrtletní výkaz hospodaření, ale 
počítače se proti němu spikly.. Ani jeho milostný 
život za moc nestojí. Briggita si léčí fóbii z pavou-
ků. Záhadný výpadek proudu zkomplikuje už tak 
složitou situaci a změní život všem hlavním hrdi-
nům, zvláště technikům Rolandovi a Jörgenovi, 
kteří jsou přítomni na místě poruchy.


