
Liberec  16. 2.–18. 2.
Kino Varšava, Frýdlantská 285/16,
Liberec 1
vstupenky: www.evstupenka.cz 
zajistěte si své místo včas!
vstupné 80 Kč / film
Čt  16. 2. 20:00 Povídky ze Stockholmu
Pá 17. 2. 20:00 Srdce lehkosti
So 18. 2. 20:00 Ten, koho se bojíš

Třebušín 24.–25. 2.
Kino Kalich,Třebušín
vstupné dobrovolné
Pá 24. 2. 18:00 Tábor pro dospělé
 20:00 Jízdenka do Antibes
So 25. 2. 18:00 Poslední kšeft
 20:00 Třídní sraz po finsku

Ústí nad Orlicí  11.–12. 2.
Malá scéna, Havlíčkova 621, Ústí nad Orlicí
Vstupenky: http://www.msuo.cz
Vstupné 80 Kč / film, pro členy FK a studenty 60 Kč / film
So 11. 2. 16:00 Pozdravy ze severu 
 18:00 1944: Přinuceni k boji 
Ne 12. 2. 16:00 Simonův vesmír 
 18:00 Ženy v příliš velkých pánských košilích

Veselí nad Moravou  11.–12. 3.
Kino Morava , nám. Míru 666
vstupenky: www.kinomorava.cz
vstupné 100 Kč / film
So 11. 3. 17:00 1944: Přinuceni k boji 
 19:30 Pozpátku 
Ne 12. 3. 17:00 Pomsta 
 19:30 Srdce lehkosti

Zlín  23. 2.–1. 3.
Golden Apple Cinema, nám. Míru 174
vstupenky: www.gacinema.cz
vstupné 99 Kč / film
Čt  23. 2. 18:00 Láska a hněv
Pá 24. 2. 18:00 Pomsta
So 25. 2. 18:00 Dvě noci do úsvitu
Ne 26. 2. 18:00 1944: Přinuceni k boji
Po 27. 2. 18:00 Korunovační klenoty
Út  28. 2. 18:00 Laponská odysea - dámská jízda
St   1. 3. 18:00 Pozdravy ze severu

Praha – Brno – Ostrava
Hodonín – Hostivice

Hradec Králové
Jablonec nad Nisou

Jeseník – Liberec – Třebušín
Ústí nad Orlicí – Veselí nad Moravou 

Zlín

Praha  9.–15. 2.
Kino Lucerna, Vodičkova 36
vstupenky: www.kinolucerna.cz
vstupné 110 Kč / film
Čt  9. 2. 18:00 Norský dům
 20:30 Comeback
Pá 10. 2. 13:30 Norský dům - možnost 50% slevy pro seniory 
 16:45 Podzim
 18:45 Láska a hněv
 20:45 Pozdravy ze severu
So 11. 2. 16:45 Mimo mapu
 18:45 1944: Přinuceni k boji
 20:45 Dvě noci do úsvitu
Ne 12. 2. 15:30 Bezva lidi
 18:00 Náplava
 20:00 Laponská odysea - dámská jízda
Po 13. 2. 16:45 Simonův vesmír
 18:45 Nesmrtelní
 20:45 Povídky ze Stockholmu
Út 14. 2. 16:30 Tak už mě sakra polib, pitomče
 18:00 Bezva lidi
 20:00 Srdce lehkosti
St. 15. 2. 16:45 Korunovační klenoty
 19:00 Pomsta
 21:00 Ženy v přiliš velkých pánských košilích

Brno 14.–23. 2.
Sál Břetislava Bakaly
Žerotínovo nám. 6
vstupenky: www.bbakaly.cz
Vstupné 100 Kč / film
Út 14. 2. 18:00 Norský dům
 20:00 Láska a hněv
St 15. 2. 18:00 Comeback
 20:00 1944: Přinuceni k boji
Čt 16. 2. 18:00 Bezva lidi
 20:00 Ženy v příliš velkých pánských košilích 
Út 21. 2. 18:00 Pozdravy ze severu
 20:00 Dvě noci do úsvitu
St 22. 2. 18:00 Povídky ze Stockholmu
 20:00 Nesmrtelní
Čt 23. 2. 18:00 Mimo mapu
 20:00 Pomsta 

Ostrava  10.–14. 2.
Minikino, Kostelní 3
vstupenky: www.minikino.cz
vstupné 100 Kč / film
Pá 10. 2. 17:00 Pozdravy ze severu
 19:30 Nesmrtelní
So 11. 2. 17:00 Norský dům
 19:30 Pomsta
Ne 12. 2. 17:00 Dvě noci do úsvitu
 19:30 Ženy v příliš velkých pánských košilích
Po 13. 2. 17:00 Bezva lidi
 19:30 Láska a hněv
Út 14. 2. 17:00 Comeback
 19:30 1944: Přinuceni k boji

Hodonín  14. 2.–1. 3.
Kino Svět, Velkomoravská 1535/9
vstupenky: www.kinosvet.eu
vstupné 100 Kč / film, FK 90 Kč
Út 14. 2. 17:30 Comeback
 20:00 Láska a hněv
St 15. 2. 17:30 Albatros
 20:00 Dvě noci do úsvitu
Út 28. 2. 17:30 Nesmrtelní
 20:00 Podzim
St  1. 3. 17:30 Pomsta

Hostivice  3.–4. 3.
Sokolovna,
Husovo nám. 59, Hostivice
vstupenky: www.mksh.cz
vstupné 95 Kč / film FK 85 Kč film
Pá  3. 3. 19:30 Pozdravy ze severu
 21:00 1944: Přinuceni k boji 
So  4. 3. 18:00 Tábor pro dospělé 
 20:00 Dvě noci do úsvitu 
 22:00 Pomsta

Hradec Králové  8.–10. 2.
Bio Central tř. Karla IV. 774
vstupenky: www.biocentral.cz
vstupné: 100–120 Kč / film 
St.  8. 2. 18:00 Laponská odysea - dámská jízda
 20:00 Norský dům
 22:00 Tábor pro dospělé
Čt.  9. 2. 18:00 Comeback
 20:00 1944: Přinuceni k boji
 22:00 Bezva lidi 
Pá 10. 2. 18:00 Dvě noci do úsvitu
 20:00 Jsem tvá
 22:00 Pomsta

Jablonec n. Nisou  9. 2.–9. 3.
Kino Junior, Jiráskova 4898/9
vstupenky: www.kinajablonec.cz
vstupné 90 Kč / film, FK 70 Kč
Čt  9. 2. 20:00 Láska a hněv
Čt 16. 2. 20:00 Bezva lidi
Čt 23. 2. 20:00 Dvě noci do úsvitu
Čt  9. 3. 20:00 1944: Přinuceni k boji

Jeseník  9.–23. 2.
Ennea caffé & shop, nám. Svobody 832/25
vstupenky v kavárně - zajistětě si své místo včas!
vstupné 50 Kč / film
Čt  9. 2. 19:00 Comeback
Út 14. 2. 19:00 Dvě noci do úsvitu
Čt 16. 2. 19:00 Mimo mapu
Út 21. 2. 19:00 Norský dům
Čt 23. 2. 19:00 Ženy v příliš velkých pánských košilích
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Jsem tvá 
Jeg er din, NO, 2013,  
drama, 96 min

Mina je svobodná matka pákis-
tánského původu. Se svým šes-
tiletým synem žije v Oslu a celý 
život hledá tu pravou lásku. Její 
vztahy ale nikdy dlouho nevydrží. Musí zajít daleko, aby zjis-
tila, co vlastně láska znamená.

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

Fragancia je obviněna z poku-
su o vraždu Richarda Perssonna, 
syna majitele továrny na výrobu 
bot. Je zatčena a během výsle-
chu odhaluje příběh svého nevšedního života. Sledujeme 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 se-
tkali 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 užívá dámskou jízdu.

Láska a hněv
Syysprinssi, FI, 2016, 
drama / romantický, 98 min

V  Helsinkách roku 1980 se do 
sebe zamilují dva mladí spisovate-
lé. Pro Inku dává láska vše do po-
hybu. Najde svůj vlastní hlas, vydá 
svůj první román a stane se senzací. Na Juhana má intimita 
jejich vztahu odlišný vliv, začíná ztrácet přilnavost k psaní a na-
konec i k životu. 

Mimo mapu
Äkkilähtö, FI, 2016, drama, 98 min

Katri zjistí, že její přítel žije tajný 
dvojí život. Najde pytel peněz a 
rozhodne se ode všeho utéct. Je 
doprovázena malou dívkou jmé-
nem Anna, která utíká od nevlast-
ního otce s kriminální minulostí. Společně se rozhodnou zamí-
řit do domu Anniny babičky.

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

Tommy následuje svou dívku do 
jejího rodného města v Západ-
ních fjordech. Ta mu dohodí práci 
na golfovém hřišti, kde se musí 
vyrovnat se svými svéráznými spolupracovníky i extrémně 
náročným šéfem. 

Bezva lidi
Trevligt folk, SE, 2015
dokument, 100 min

Jako první africký stát se So-
málsko přihlásilo na mistrovství 
světa v  bandy. Mladí hráči ne-
bydlí v Somálsku, ale v Dalarně. 
Nikdo z týmu ještě nestál na bruslích a mistrovství začíná 
za šest měsíců. Někdo si myslí, že je to šílený nápad, ale 
trenéři to vidí jinak.

Dvě noci do úsvitu
2 yötä aamuun, LT/FI, 2015, 
drama / romantický, 84 min

Vztah na jednu noc mezi dvěma 
náhodně se potkajícími cizinci v 
cizí zemi a bez znalosti společ-
ného jazyka se nečekaně změní, 
když sopečný prach uzemní všechny lety.

Comeback
Comeback, DK, 2015, 
komedie, 81 min

Bývalý úspěšný komik Thomas 
udělá cokoliv, aby se dostal zpět 
na vrchol. V  tutéž dobu bohužel 
vyžaduje veškerou pozornost 
jeho dospívající dcera a Thomasův comeback je v ohrožení. 
Komedie o tom, že všichni potřebují druhé šance.

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 překva-
peným dětem. Pro ty má Georgie ještě další překvapení: 
svou francouzskou milenku.

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

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

Nesmrtelní
Odödliga, SE, 2015, 
drama / romantický, 107 min

Isak a Em se potkají jedné noci 
ve Stockholmu a během vteřiny 
se všechno změní. Isak chce 
Em. Em  chce víc. Smích, sex, 
zmatek a dobrodružství. Společně vše opustí a vydají se 
na cestu. Začnou čím dál víc pokoušet osud, až na konec 
nebude cesty zpět.

Norský dům
Det Norske Hus, NO, 2016, 
drama, 80 min

Perský uprchlík přichází do 
Norska požádat o azyl. Nepřed-
vídatelná cesta jej svede k byd-
lení na samotě a na akademii, 
kde musí projít řadou testů, aby vůbec mohl zůstat.

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

Ingvild pracuje jako  inspici-
entka v Národním divadle. Sní o 
tom, že bude psát divadelní hry. 
Přestože nesnáší herce, začne 
si s populárním hercem Jeppem. Sledujeme jejich bouřlivý 
vztah, který ukazuje, jak může být láska krásná, napínavá, 
nepříjemná i nebezpečná.

Pomsta
Hevn, NO, 2015, drama / thriller, 
104 min

Rebekka přijíždí pod falešnou 
identitou  do idylického hotelu, 
aby navštívila jeho majitele, nejvý-
znamnější muže města. Oba nosí 
tajemství z dětství, které zanechalo hluboké stopy. Rebekka 
začne nervy drásající hru, která má zničit jeho život.

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

Osudy pěti lidí se zkříží bě-
hem několika deštivých dní ve 
Stockholmu. Johan se snaží o 
vydání svého rukopisu, Tho-

mas je poskokem na Ministerstvu financí, Jessica se 
vyrovnává se zamítnutím adopce, herní vývojář Douglas 
zachraňuje zoufalou Annu. Jejich životy navždy změní 
náhlý výpadek proudu. 

Pozpátku
Bakk, IS, 2015, 
komedie, 98 min

Syn světového rekordma-
na v  couvání a jeho kama-
rád  z  dětství se rozhodnou, 
že projedou Island pozpátku, 
aby vybrali peníze na charitu. Brzy se ukáže, že to nebyl 
nejlepší nápad. Nic nejde podle plánu.

Pozdravy ze severu
Glada hälsningar från 
Missångerträsk, 
SE, 2016, komedie, 82 min

Nadja je svobodná a žije 
ve Stockholmu, zatímco její 
sestra Lotta má velkou rodi-
nu v severním Švédsku. Biologické hodiny tikají a Nadja 
je připravena udělat cokoliv, aby mohla adoptovat dítě. 
Pravidla adopce se ale nečekaně změní a Nadja má tý-
den, aby si někoho našla a vdala se.

1944: Přinuceni k boji
1944, EE, 2015, 
válečný / drama, 100 min

Sovětský svaz roku 1940 
přičlenil Estonsko k  svému 
území a 55 tisíc Estonců 
vstoupilo do Rudé armády. 
Roku 1941 obsadilo toto území Německo. V  září 1944 
byly německé jednotky evakuovány a na území Estonska 
vstoupila Rudá armáda. Až do 50. let zde probíhaly vraž-
dy, politické procesy, teror a deportace na Sibiř.

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

Simon trpí aspergerovým 
syndromem. Díky trpělivé 
péči svého bratra a pevně 
nastavenému režimu je schopen fungovat. Stav věcí na-
ruší bratrův rozchod s přítelkyní. Simon se rozhodne vzít 
situaci do vlastních rukou a najít bratrovi novou, doko-
nalou dívku.

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

Britští herci se rozhodli na-
cvičit hru Henrika Ibsena 
Paní z moře a odjíždí na se-
verní pól. Ačkoli si mysleli, že 
to bude snadný úkol, brzy jsou zahlceni surrealistickým 
prostředím a nikdy nekončícím denním světlem. Ze spo-
lečné práce se vyklube skvělé dílo a úspěch pro všechny 
zúčastněné.

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

Skupina neznámých lidí 
se rozhodne pro trochu ji-
nou dovolenou v lákavém 
táboře pro dospělé. Když 
po první dnu zmizí ředitel tábora, účastníci jsou zane-
cháni sami sobě napospas. Komedie o hrbolaté cestě 
k osobnímu růstu.

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

Tale vede mládežnickou 
skupinu. Známý norský he-
rec se neochotně uvolil, že je bude režírovat. Ovšem za jis-
tých podmínek. Do hlavní role, jako partnera Tale, obsadil 
Vegarda, kapitána místního fotbalového týmu a naprosté-
ho idiota.

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

Michael se rozhodne za-
psat do lékařského testu 
na nová antidepresiva. U 
léku se objeví výrazné ve-
dlejší účinky a testování je zrušeno. Michael se odmítá 
vzdát svého nově získaného smyslu pro klid a sebe-
kontrolu a v experimentu pokračuje. 

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

Působivý film o sámské 
kultuře se zabývá udá-
lostmi, které předcházely 
vzpouře sámského obyvatelstva proti norské správě 
roku 1852. Norský režisér N. Gaup hledá příčiny ex-
trémního chování nejstaršího laponského etnika, které 
se vždy vyznačovalo mírnou povahou. 

Ženy v příliš velkých 
pánských košilích
Kvinner i for store 
herreskjorter, NO, 2015, 
komedie / drama, 106 min

Tři ženy hledají svou iden-
titu a štěstí. Studentka lite-
ratury se zamiluje do staršího spisovatele. Umělkyně, 
které se konečně podařilo prorazit, otěhotní. Umírající 
žena se chce setkat se svým synem, kterého kdysi dala 
k adopci.


