
Jičín  15. 11.–6. 12.
Biograf Český ráj, 17. listopadu 47
vstupné 90 Kč / film

Út 15. 11. 19:00 Idealista
Po 21. 11. 19:00 Muž jménem Ove
Út 22. 11. 19:00 Tábor pro dospělé
Út 29. 11. 19:00 Laponská odysea - dámská jízda
Út  6. 12. 19:00 Pozpátku 

Kutná Hora  16.–30. 11.
GASK - Galerie Středočeského kraje, 
Barborská 51-53
Předprodej na pokladně GASK 
Rezervace na militka@gask.cz nebo 725 60739
vstupné 50 Kč / film

St 16. 11. 19:00 Muž jménem Ove
St 23. 11. 19:00 Simonův vesmír
St 30. 11. 19:00 Srdce lehkosti

Teplice  6.–7. 12.
Kino Květen, Mírové Náměstí 2950
vstupenky:  www.dkteplice.cz
vstupné 95 Kč / film, FK 85 Kč

Út 6. 12. 17:30 Co nikdo neví
 20:00 Limbo
St. 7. 12. 17:30 Kola versus auta
 20:00 Korunovační klenoty

Veselí nad Moravou  24.–27. 11.
Kino Morava, nám. Míru 666
vstupenky: www.kinomorava.cz
vstupné 100 Kč / film
Čt 24. 11. 19:30 Tábor pro dospělé
So 26. 11. 16:00 Albatros
 19:30 Povídky ze Stockholmu
Ne 27. 11. 17:00 Jsem tvá
 19:30 Hotel

Zlín  24. –27. 11.
Golden Apple Cinema 
nám. Míru 174
vstupenky: www.gacinema.cz
vstupné 99 Kč / film

Čt 24. 11. 18:00 Dlouhý příběh ve zkratce
Pá 25. 11. 18:00 Třídní sraz po finsku
So 26. 11. 18:00 Muž jménem Ove
Ne 27. 11. 18:00 Podzim

Železný Újezd  18.–26. 11.
Místní knihovna, Železný újezd 71, Čížkov
vstupenky: http://book-4u.weebly.com/kontakt.html
vstupné 50 Kč / film

Pá 18. 11. 19:30 Simonův vesmír
So 19. 11. 19:30 Albatros
Ne 20. 11. 19:30 Kola vs. auta
Pá 25. 11. 19:30 Expedice Švédsko
So 26. 11. 19:30 Ženská za volantem

Praha – Brno – Ostrava
Hodonín – Jablonec nad Nisou

Jeseník – Jičín – Kutná Hora
Teplice – Veselí nad Moravou

Zlín – Železný Újezd

Praha  11.–16. 11.
Kino Lucerna, Štěpánská 61, Praha 1
vstupenky: www.kinolucerna.cz
vstupné 110 Kč / film

Pá 11. 11. 18:00 Muž jmémen Ove
 21:00 Dům

So 12. 11. 14:45 Tábor pro dospělé
 16:45 Rosita
 18:45 Hráč
 20:45 Idealista

Ne 13. 11. 14:45 Náplava
 16:45 Albatros
 18:45 Dlouhý příběh ve zkratce
 20:45 Srdce lehkosti

Po 14. 11. 13:30 Muž jménem Ove - možnost slevy pro seniory
 16:45 Hotel
 18:45 Pozpátku
 20:45 Laponská odysea - dámská jízda

Út 15.11. 16:45 Expedice Švédsko
 18:45 Hotel
 20:45 Povídky ze Stockholmu

St 16. 11. 16:45 Kola versus auta
 18:45 Podzim
 20:45 Třídní sraz po finsku

Brno  28. 11.–2. 12.
Kino Art, Cihlářská 19
vstupenky: artpokladna@ticbrno.cz, 541 213 542
vstupné 100 Kč / film

Po 28. 11. 17:30 Povídky ze Stockholmu
 18:00 Idealista 
 20:00 Jsem tvá
 20:30 Kola versus auta 

Út 29. 11. 17:30 Jackpot 
 18:00 Srdce lehkosti
 20:00 Ten, koho se bojíš
 20:30 Co nikdo neví

St 30. 11. 17:30 Neplač pro mě
 18:00 Korunovační klenoty
 20:00 Tak už mě sakra polib, pitomče
 20:30 Dům

Čt  1. 12. 17:30 Rosita 
 18:00 Hotel
 20:00 Ten, koho se bojíš
 20:30 Náplava

Pá  2. 12. 17:30 Simonův vesmír
 18:00 Podzim
 20:00 Tak jako v nebi
 20:30 Hráč

Ostrava  15. 11.–6. 12.
Minikino, Kostelní 3
vstupenky: www.minikino.cz
vstupné 100 Kč / film
Út 15. 11. 19:30 Muž jménem Ove
St 16. 11. 17:00 Rosita
 19:30 Dům
Čt 17. 11. 17:00 Albatros
 19:30 Tábor pro dospělé
Pá 18. 11. 17:00 Dlouhý příběh ve zkratce
 19:30 Srdce lehkosti
So 19. 11. 17:00 Náplava
 19:30 Idealista
Ne 20. 11. 17:00 Podzim
 19:30 Hotel

Stará aréna, 28. října 49/23, 
Moravská Ostrava a Přívoz
www.staraarena.cz
vstupné 80 Kč / film

Út  6. 12. 19:30 Albatros
 22:00 Pozpátku

Hodonín  22.–30. 11.
Kino Svět, Velkomoravská 1535/9
vstupenky: www.kinosvet.eu
vstupné 100 Kč / film, FK 70 Kč

Út 22. 11. 17:30 Tábor pro dospělé
 20:00 Idealista
St 23. 11. 17:30 Pozpátku
 20:00 Vzpoura v Kautokeinu
Út 29. 11. 17:30 Poslední kšeft
 20:00 Co nikdo neví
St 30. 11. 17:30 Kola versus auta
 20:00 Tak jako v nebi

Jablonec n. Nisou  14. 11.–8. 12.
Kino Junior, Jiráskova 4898/9
vstupenky: www.kinajablonec.cz
vstupné 90 Kč / film, FK 70 Kč

Po 14. 11. 18:00 Hráč
Čt 17. 11. 20:00 Simonův vesmír
Po 21. 11. 20:00 Pozpátku
Čt 24. 11. 20:00 Kola versus auta
Po 28. 11. 20:00 Jízdenka do Antibes
Čt  1. 12. 20:00 Idealista
Po  5. 12. 20:00 Albatros
Čt  8. 12. 20:00 Korunovační klenoty

Jeseník  10. –28. 11.
Ennea caffé & shop, nám. Svobody 832/25
vstupenky v kavárně - zajistětě si své místo včas!
vstupné 50 Kč / film

Čt 10. 11. 19:00 Muž jménem Ove
Út 15. 11. 19:00 Dlouhý příběh ve zkratce
Pá 18. 11. 19:00 Albatros
Út 22. 11. 19:00 Pozpátku
Čt 24. 11. 19:00 Laponská odysea - dámská jízda
Pá 25. 11. 19:00 Třídní sraz po finsku
Út 28. 11. 19:00 Tábor pro dospělé

Za podpory
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barevně upravenými titulky, vstřícnými  
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Hotel
Hotell, SE, 2013,
drama, 97 min

Erika má všechno. Dobrou práci, peníze, 
spoustu přátel a úžasný vztah. Dokud se všech-
no nezhroutí. Začne chodit na skupinovou tera-
pii. Skupina se rozhodne, že společně odjedou 
na dovolenou do hotelu, kde je nikdo nebude 
znát a kde si budou moct dělat to, co chtějí.

Idealista
Idealisten, DK, 2015,
thriller, 114 min

Drama o utajované kapitole dánských dějin 
20. století vede až do nejvyšších politických 
kruhů Dánska a USA. V Grónsku havaroval ame-
rický bombardér B-52, který vezl čtyři atomové 
bomby.  O 20 let později se mladý novinář do-
zvídá o smrtelných chorobách dělníků, kteří se 
účastnili operace na odstranění škod.

Jackpot
Arme riddere, NO, 2011,
komedie / krimi, 86 min

Příběh začíná přestřelkou ve striptýzovém 
baru. Dále sleduje policejní vyšetřování, proklá-
dané flashbacky Oscara, svědka i možného po-
dezřelého. Ty dokreslují jeho vlastní verzi toho, 
jak se ocitl na místě činu, vyděšený a zavalený 
mrtvolou mohutné ženy.

Jízdenka do Antibes 
En enkel till Antibes,SE, 2011,
drama, 101 min

Vdovec Georgie odhalí, že jeho děti chtějí 
získat své dědictví ještě před jeho smrtí. Když 
chytí svoji pomocnici v domácnosti při krádeži, 
donutí ji, aby se zúčastnila protiúderu proti pře-
kvapeným dětem. Pro ty má Georgie ještě další 
překvapení: svou francouzskou milenku.

Jsem tvá 
Jeg er din, NO, 2013,
drama, 96 min

Mina je svobodná matka pákistánského půvo-
du. Se svým šestiletým synem žije v Oslu a celý 
život hledá tu pravou lásku. Její vztahy ale nikdy 
dlouho nevydrží. Musí zajít daleko, aby zjistila, 
co vlastně láska znamená.

Kola versus auta
Pyörät vastaan autot, SE, 2015,
dokument, 88 min

Film popisuje globální krizi, města přeplněná 
auty a stále se zvyšující dopravní chaos. Setká-
me se s aktivisty, kteří odmítají přestat jezdit na 
kole i přes zvyšující se počet smrtelných doprav-
ních nehod.

Albatros
Albatross, IS, 2015,
drama / komedie, 100 min

Tommy následuje svou dívku do jejího rodné-
ho města v Západních fjordech. Získá práci na 
golfovém hřišti, kde se musí vyrovnat se své-
ráznými spolupracovníky i extrémně náročným 
šéfem. 

Co nikdo neví
Det som ingen ved, DK, 2008,
akční, 99 min

Thomasova sestra Charlotta se utopí při pla-
vání. Když Thomas prochází její věci, objeví dů-
kazy o tom, že jejich otec pracoval pro tajnou 
službu. Vypadá to, že Charlottina smrt může 
s prací zemřelého otce souviset. 

Dlouhý příběh ve zkratce
Lang historie kort, DK, 2015,
komedie / romantický, 100 min

Film sleduje skupinu kamarádů během tří 
let a osmi oslav. Romantický příběh o skupině 
lidí, kteří zápasí s koncepcí dokonalého vztahu 
a musejí znovu přehodnotit svůj postoj k tomu, 
co je skutečná láska. 

Dům
Huset, NO, 2015,
horor, 85 min

Duchařský film z 2. světové války sleduje dva 
německé vojáky a jejich norského zajatce. Skan-
dinávská zima dokáže být chladná a nehostin-
ná, ale naštěstí se objeví dům. To, co nejdříve 
vypadá jako teplé a klidné útočiště, se změní 
v něco úplně jiného...

Expedice Švédsko
Fjälläventyr, SE, 2016, 
dokument, 60 min

Jimmy je zkušený dobrodruh, narozený v se-
verním Švédsku. Nyní se rozhodl zorganizovat 
dobrodružství jen kousek od domova, kde ukáže 
svým přátelům, co všechno může Švédsko na-
bídnout. Dokument o třech přátelích, kteří se 
chystají pokořit Kungsleden, 450 km dlouhou 
stezku Švédských hor. 

Hráč
Lošéjas, LT, 2013,
drama / thriller, 109 min

Vincentas je nejlepším lékařem záchranné 
služby, který má silnou vášeň – gamblerství. 
Rozjede hru, kdy se záchranáři vsází mezi sebou 
o to, který z pacientů daný týden zemře. Díky 
famóznímu hudebnímu doprovodu kapely The 
Bus se z Hráče stává jedinečný filmový zážitek.

Korunovační klenoty 
Kronjuvelerna, SE, 2011,
drama, 120 min

Fragancia je obviněna z pokusu o vraždu 
Richarda Perssonna, syna majitele továrny na 
výrobu bot. Je zatčena a během výslechu od-
haluje příběh svého nevšedního života. Sledu-
jeme ji od jejího útlého dětství až do osudné 
noci, kdy celý příběh teprve začíná.

Laponská odysea – dámská jízda
Napapiirin sankarit 2, FI, 2015,
komedie, 90 min

Uplynuli tři roky, co jsme se setkali s Jannem 
a Inari. Od té doby mají dceru Lumi. Janne 
a jeho přátelé zažívají nové dobrodružství, 
tentokrát v podzimní noci. Párty chlapů skončí 
hledáním Lumi, která zmizí. Inari si zatím uží-
vá dámskou jízdu.

Limbo
Limbo, NO, SE, 2009,
drama, 105 min

Soňa se svými dětmi přijíždí z Norska na 
Trinidad. Následuje svého manžela, který 
pracuje jako ropný inženýr. Je uvedena do 
společnosti lidí bez domova, do společnosti 
mužů pracujících po celém světě a jejich žen, 
které následují své manžely, kamkoli je jejich 
smlouvy zavanou. 

Muž jménem Ove
En man som heter Ove, SE, 2015,
drama / komedie, 116 min

Devětapadesátiletý Ove je mrzutý chlapík, 
který byl zbaven funkce předsedy soused-
ského společenství, ale stejně dohlíží na čtvrť 
železnou pěstí. Když se do protějšího domu 
stěhuje těhotná Parvaneh a neúmyslně srazí 
Ovemu poštovní schránku, zrodí se nečekané 
přátelství. 

Náplava
Svenskjävel, NO, SE, 2014,
drama, 97 min

Třiadvacetiletá Dino hledá jako spousta 
dalších mladých Švédů práci v Norsku. Když 
začne hlídat děti a uklízet ve středostavovské 
rodině, setká se s úplně novou realitou. Film 
se zaměřuje na proměnu mocenské rovnováhy 
mezi Norskem a Švédskem, kdy se mnoho Švé-
dů stalo součástí nové pracující třídy v Norsku.

Neplač pro mě
Känn ingen sorg, SE, 2013,
hudební drama, 118 min

Pål má velký sen: být muzikantem. Jeho 
dědeček Rolle by byl radši, kdyby si Pål našel 
pořádnou práci. Hlavním problém pro splně-
ní snu je Pål sám. Zpanikaří pokaždé, když je 
v sázce nejvíc.

Podzim
Høst, NO, 2015,
drama / komedie, 96 min

Ingvild pracuje jako inspicientka v Národ-
ním divadle. Sní o tom, že bude psát diva-
delní hry. Přestože nesnáší herce, začne si 
s populárním hercem Jeppem. Sledujeme 
jejich bouřlivý vztah.

Poslední kšeft
Den siste revejakta, NO, 2008, 
komedie, 84 min

Koncem 70. let se dva nerozluční, věčně 
zhulení kamarádi se rozhodnou na venko-
vě založit svobodnou komunitu podobnou 
dánské Christianii. Peníze na její vybudování 
chtějí získat prodejem 45 kilo hašiše pašo-
vaného z Dánska. 

Povídky ze Stockholmu 
Stockholm Stories, SE, 2013,
drama, 97 min

Osudy pěti lidí se zkříží během několi-
ka deštivých dní ve Stockholmu. Johan se 
snaží o vydání svého rukopisu, Thomas je 
poskokem na Ministerstvu financí, Jessica 
se vyrovnává se zamítnutím adopce, herní 
vývojář Douglas zachraňuje zoufalou Annu.  

Pozpátku
Bakk, IS, 2015,
komedie, 98 min

Syn světového rekordmana v couvání 
a jeho kamarád z dětství se rozhodnou, že 
projedou Island pozpátku, aby vybrali pe-
níze na charitu. Brzy se ukáže, že to nebyl 
nejlepší nápad. Nic nejde podle plánu.

Rosita
Rosita, DK, 2015,
drama, 90 min

Filipínka Rosita přijede do rybářského 
městečka za osamělým vdovcem Ulrikem. 
Jeho syn Johanes se ujme role tlumočníka. 
Brzy k sobě začnou mladík a jeho nevlastní 
matka cítit něco víc.

Simonův vesmír
I rymden finns inga känslor, SE, 2010,
komedie / drama, 82 min

Simon trpí aspergerovým syndromem. Díky 
trpělivé péči svého bratra a pevně nastave-
nému režimu je schopen fungovat. Stav věcí 
naruší bratrův rozchod s přítelkyní. Simon 
se rozhodne vzít situaci do vlastních rukou 
a najít bratrovi novou, dokonalou dívku.

Srdce lehkosti
Søvnløs i Lofoten, NO, 2014, 
komedie / drama, 107 minut  

Britští herci se rozhodli nacvičit hru Henri-
ka Ibsena Paní z moře a odjíždí na severní 
pól. Ačkoli si mysleli, že to bude snadný 
úkol, brzy jsou zahlceni surrealistickým pro-
středím a nikdy nekončícím denním světlem.

Tábor pro dospělé
Viikossa aikuiseksi, FI, 2015,
komedie, 90 min

Skupina neznámých lidí se rozhodne 
pro jinou dovolenou ve vylepšeném a lá-
kavém táboře pro dospělé. Komedie o  hr-
bolaté cestě k osobnímu růstu.

Tak jako v nebi
Så som i himmelen, SE, 2004,
drama, 132 min

Světoznámý dirigent Daniel Daréus 
musí náhle ze zdravotních důvodů přeru-
šit kariéru. Vrací se do vesnice na severu 
Švédska, kde je požádán, aby si přišel po-
slechnout zkoušku kostelního sboru. Proti 
své vůli se stává sbormistrem. 

Tak už mě sakra polib, pitomče 
Kyss meg for faen i helvete, NO, 2013,
komedie / drama, 93 min

Tale vede mládežnickou ochotnickou 
skupinu. Známý norský herec se neochotně 
uvolil, že je bude režírovat. Ovšem za jistých 
podmínek. Do hlavní mužské role, jako part-
nera Tale, obsadil Vegarda, kapitána místní-
ho fotbalového týmu a naprostého idiota.

Ten, koho se bojíš
Den du frygter, DK, 2008,
drama, 95 min

Michael se rozhodne zapsat do lékařské-
ho testu na nová antidepresiva. U léku se 
objeví výrazné vedlejší účinky a testování 
je zrušeno. Michael se odmítá vzdát svého 
nově získaného smyslu pro klid a sebe-
kontrolu a v experimentu pokračuje. 

Třídní sraz po finsku
Luokkakokous, FI, 2015,
komedie, 88 min

Příběh tří kamarádů, kteří jedou na 
třídní sraz po 20 letech. Aby se vyrovnali 
problémům, které mají ve svých životech, 
rozhodnou se, že si před srazem nejdříve 
trochu orazí. Remake dánského filmu.

Vzpoura v Kautokeinu 
Kautokeino-opprøret, DK, NO, SE, 2008,
drama, 100 min

Působivý film o sámské kultuře, který 
se zabývá událostmi předcházejícími 
vzpouře jinak mírumilovného sámského 
obyvatelstva proti norské správě roku 
1852.

Ženská za volantem 
Vonarstræti, SE, 2008, 
komedie, 99 min

Úsměvná komedie o dvou ženách, které 
si jdou za svým cílem. Ulla sní o kariéře 
rallyového závodníka, Birgitta zase o stu-
diu umění v Paříži.


