Praha 15.–20. 11.

Kino Lucerna, Vodičkova 36

vstupenky: www.kinolucerna.cz
vstupné 120 Kč / film
Čt 15. 11. 18:00
		 20:30
Pá 16. 11. 13:30
		 16:00
		 18:15
		 20:30
So 17. 11. 14:00
		 16:00
		 18:15
		 20:30
Ne 18. 11. 14:30
		 16:30
		 18:30
		 20:30
Po 19. 11. 16:30
		 18:30
		 20:30
Út 20. 11. 16:30
		 18:30
		 20:30

Co tomu řeknou lidi
Jsem tvá
Říše divů
Nesmrtelní
Báječní lůzři
Léto ’92
Bezva lidi Malý sál
95
Dlouhý příběh ve zkratce
Litva, do toho!
Hrdinové
Říše divů
Ať vyhraje ten lepší
Rozhřešení
Big Time
Popelikoptéra
Senekův den
Kyselé Vánoce
Třídní sraz po estonsku - svatba a pohřeb
Dokud jsme naživu

Brno 26.–30. 11.

Malý sál Břetislava Bakaly
Žerotínovo nám. 6

vstupenky: www.bbakaly.cz
vstupné 100 Kč / film
Po 26. 11. 18:00
		 20:00
Út 27. 11. 18:00
		 20:00
St. 28. 11. 18:00
		 20:00
Čt 29. 11. 18:00
		 20:00
Pá 30. 11. 18:00
		 20:00

Říše divů
Báječní lůzři
Léto ’92
95
Popelikoptéra
Co tomu řeknou lidi
Dokud jsme naživu
Ať vyhraje ten lepší
Senekův den
Litva, do toho!

Ostrava 15.–19. 11.
Minikino, Kostelní 3

vstupenky: www.minikino.cz
vstupné 100 Kč / film
Čt 15. 11. 17:00
		 19:30
Pá 16. 11. 17:00
		 19:30
		 21:30
So 17. 11. 17:00
		 19:30
Ne 18. 11. 17:00
		 19:30
Po 19. 11. 17:00
		 19:30

Léto ’92
Dokud jsme naživu
Popelikoptéra
Báječní lůzři
Litva, do toho!
95
Co tomu řeknou lidi
Třídní sraz po estonsku - svatba a pohřeb
Rozhřešení
Senekův den
Ať vyhraje ten lepší

Hodonín 27.–28. 11.

Kino Svět, Velkomoravská 1535/9

Zlín 22.–25. 11.

vstupenky: https://www.mkz-ltm.cz/kino
vstupné 100 Kč / film, 90 Kč / FK

vstupenky: www.gacinema.cz
vstupné 109 Kč / film

Kino Máj, Sovova 4

vstupenky: www.kinosvet.eu
vstupné 100 Kč / film, 80 Kč / studenti/FK
Út 27. 11. 17:30
		 20:00
St 28. 11. 17:30
		 20:00

Litoměřice 21.–28. 11.

Staying Alive
Senekův den
Rozhřešení
Popelikoptéra

St 21. 11. 20:00
St 28. 11. 20:00

Jsem tvá
Neplač pro mě

Polička 15. 11.–2. 12.

Chynín 15.–29. 11.

Divadelní spolek Tyl, Divadelní klub, Vrchlického 53

http://book-4u.weebly.com/aktuality
vstupné 50 Kč / film

Čt   15. 11. 19:00
Ne 18. 11. 18:00
Ne 25. 11. 18:00
Ne 2. 12. 18:00

Big Time
Vzpoura v Kautokeinu
Bezva lidi

rezervace: https: http://www.polepsovnaducha.cz
vstupné 80 Kč / film

vstupenky v kavárně - zajistětě si své místo včas!
vstupné 60 Kč / film

Jičín 15. 11.–4. 12.

Biograf Český ráj, 17. listopadu 47

vstupenky: http://www.kzmj.cz/biograf
vstupné 100 Kč / film
Čt 15. 11. 19:30
Út 20. 11. 19:30
Čt 22. 11. 19:30
St 28. 11. 19:30
Út   4. 12. 19:30

95
Big Time
Kyselé Vánoce
Dlouhý příběh ve zkratce
Kráčej se mnou

Kutná Hora 15.–29. 11.

GASK - Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53

vstupenky: na pokladně GASK,
rezervace na militka@gask.cz nebo 725 607 390
vstupné 50 Kč / film
St 15. 11. 19:00
St 22. 11. 19:00
St 29. 11. 19:00

Co nikdo neví
Jsem tvá
Kyselé Vánoce

Big Time
Jsem tvá
Co tomu řeknou lidi
Popelikoptéra

Pá 23. 11. 20:00
So 24. 11. 20:00
Ne 25. 11. 20:00

Třebušín 17. 11.
Kino Kalich, Třebušín 33

vstupné dobrovolné
BIOGRAF
ČESKÝ RÁJ

So. 17. 11. 16:00 Dlouhý příběh ve zkratce
		
18:00 Ptáci nad průlivem
		
20:00 Co nikdo neví

Ústí nad Labem 20.–29. 11.

Bárka kafe, kavárna, galerie, Filmový klub F. 20,
Prokopa Diviše 5

rezervace: barkakafe@fokuslabe.cz, tel 731 495 420
vstupné 70 Kč / film, 50 Kč / FK
Út 20. 11. 18:00
Čt 22. 11. 18:00
Pá 29. 11. 18:00

Neplač pro mě
Hotel
Jsem tvá

Veselí nad Moravou 25.–27. 11.
vstupenky: www.kinomorava.cz
vstupné 100 Kč
Ne 25. 11. 16:30
		 19:00
Po 26. 11. 18:00
Út 27. 11. 18:00

Litva, do toho!
Popelikoptéra
Co nikdo neví
Kyselé Vánoce

vstupenky: na evstupenka.cz - zajistěte si své místo včas
vstupné 80 Kč / film

vstupenky: http://www.strelnicevrchlabi.cz
vstupné 60 Kč od 10:00, 80 Kč od 17:00, 90 Kč od 19:00

95
Ať vyhraje ten lepší
Tak už mě sakra polib, pitomče

Filmy jsou promítány v původním znění s českými, barevně upravenými titulky, vstřícnými
pro neslyšící diváky.

Mediální partneři

Kino Morava, nám. Míru 666

Vrchlabí 21. 11.–9. 12.

Čt 6. 12. 20:00
Pá 7. 12. 20:00
So 8. 12. 20:00

Za podpory

Povídky ze Stockholmu
Vzpoura v Kautokeinu
Ať vyhraje ten lepší

Liberec 6.–8. 12.

Kino Varšava, Frýdlantská 285/16

Finančně podpořili

Polepšovna ducha, z.s., Husinec, Řež 042

Ennea caffé & shop, nám. Svobody 832/25

Dokud jsme naživu
Co nikdo neví
Litva, do toho!
Co tomu řeknou lidi
Nesmrtelní
Projekce naslepo

Rozhřešení - Sál 5
Dokud jsme naživu - Sál 5
Hotel - Sál 5
Povídky ze Stockholmu - Sál 5

Řež 23.–25. 11.

Jeseník 15. 11.–4. 12.

Čt 15. 11. 19:00
Út 20. 11. 19:00
Čt 22. 11. 19:00
Út 27. 11. 19:00
Čt 29. 11. 19:00
Út 4. 12. 19:00

Čt 22. 11. 18:00
Pá 23. 11. 18:00
So 24. 11. 18:00
Ne 25. 11. 18:00

vstupné 50 Kč / film

Místní knihovna Železný Újezd 71, Čížkov

St 15. 11. 19:30
Čt 16. 11. 19:30
St 29. 11. 19:30

Golden Apple Cinema, nám. Míru 174

KD Střelnice Vrchlabí, Vančurova 378

St 21. 11. 10:00
		 17:00
		 19:00
Po 26. 11. 17:00
		 19:00
Út 4. 12. 10:00
		 17:00
		 19:00
Ne 9. 12. 19:00

Dlouhý příběh ve zkratce
Povídky ze Stockholmu
Rozhřešení
Neplač pro mě
Kyselé Vánoce
Vzpoura v Kautokeinu
Nesmrtelní
Staying Alive
Big Time

/

ČERVENÝ
KOBEREC

www.cervenykoberec.cz

Praha – Brno
Hodonín – Chynín
Jeseník – Jičín – Kutná Hora
Liberec – Litoměřice – Ostrava
Polička – Řež – Třebušín
Ústí nad Labem
Veselí nad Moravou – Vrchlabí
Zlín

www.sfklub.cz
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Kráčej se mnou

Nesmrtelní

Snímek popisuje poslední víkend Mistrovství světa v ledním hokeji roku 1995 v Helsinkách a Stockholmu. Střetnutí finského
a švédského hokejového týmu bylo velmi
emotivní a přineslo nečekaný výsledek.

Thomas byl v Afganistánu, kde šlápl na
minu a těžce se zranil. Začal pilně cvičit
a doufá, že se bude moci brzy vrátit do
služby. Rehabilitace podle něj nepostupuje dostatečně rychle. Proto využije
nabídku baletky Sofie, která je ochotná
mu pomoci s rychlejším uzdravováním.

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 po norrlandských lesích, která se
brzy promění v nebezpečnou hru.

95, FI, 2017, sportovní/komedie/drama,
106 min

Ať vyhraje ten lepší

Den Bedste Mand, DK, 2017, životopisný/
drama, 97 min

Jørgen a Hanne Hansenovi jsou milující
manželé a zároveň obchodní partneři. On
boxuje a ona obstarává všechno možné,
od chodu domácnosti přes vyjednávání
honorářů až po ošetřování roztrženého
obočí.

Báječní lůzři

Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta, LT, 2017,
dokument, 71 min

Litevský kandidát na prestižní ocenění
Oscar. Sportovní dokument odhaluje jedinečnou stranu profesionální cyklistiky.
Popisuje vztahy mezi těmi, co závod vedou a těmi, kteří jsou ochotni obětovat
sami sebe, aby jiní členové týmu mohli
dosáhnout vítězství.

Big Time

Big Time, DK, 2017, dokument, 93 min
Bjarke Ingels je dánský architekt a zakladatel ateliéru BIG, který se snaží bojovat
proti konvencím, čímž se odlišuje od řady
svých vrstevníků. Dokument ho představuje i jako obyčejného člověka, který zažívá vzestupy a pády a prožívá lásku i obavu
z nemoci.

Bezva lidi

Filip & Fredrik presenterar Trevligt folk, SE,
2015, dokument, 96 min

Jako první africký stát se Somálsko přihlásilo na Mistrovství světa v bandy. Nikdo
z nich ještě nestál na bruslích a mistrovství začíná za šest měsíců. Někdo si myslí,
že je to naprosto šílený nápad, ale trenéři
týmu to vidí jinak.

Co nikdo neví

Det som ingen ved, DK/SE, 2008,
thriller, 99 min

Thomasova sestra Charlotta se utopí při
plavání. Když Thomas prochází její věci,
objeví důkazy o tom, že jejich otec pracoval pro tajnou službu. Thomas pokračuje
v pátrání a brzy zjišťuje, že je i se svou rodinou sledován skupinou neznámých lidí.

English friendly

De Standhaftige, DK/SE, drama, 105 min

Co tomu řeknou lidi

Hva vil folk si, NO/SE, 2017, drama, 106 min

Šestnáctiletá Nisha vede dvojí život. Přes
den je pokornou a svědomitou dcerou
pakistánského imigranta a v noci si tajně
užívá s kamarády noční život v Oslu. Jednoho dne otec odhalí Nishinu přetvářku
a rozhodne se pro drastickou ochranu
dcery před nástrahami západního světa. Pošle ji na převýchovu k příbuzným do Pákistánu.

Dlouhý příběh ve zkratce

Lang historie kort, 2015, komedie/drama,
90 min

Film sleduje skupinu kamarádů během tří
let a osmi oslav. Třicátníci a čtyřicátníci se
pokouší naplnit své představy o dokonalém životě. Ve středu toho všeho je lehce
zmatená Ellen…

Dokud jsme naživu

Mens vi lever, DK, 2017, drama, 98 min

Debut režiséra Mehdiho Avaze si vysloužil
několik nominací na dánskou filmovou
cenu Bodil i na cenu Robert, což je dánská
obdoba amerických Oscarů. Snímek sleduje příběhy čtyř lidí v severním Dánsku
a proměny jejich životů po tragické nehodě, která navždy spojí jejich osudy. Drama bylo inspirováno skutečnou
událostí.

Hotel

Hotell, SE/DK, 2013, drama, 96 min

Erika s přítelem zařizují byt, kam brzy
přibude jejich syn. Má vše naplánováno,
včetně data a způsobu porodu. Nečekaná
komplikace jejich život naprosto zvrátí a
Eriku uvrhne do těžké deprese. Spolu s
účastníky skupinové terapie se vydá na
odyseu po hotelových pokojích.

Hrdinové

Sangarid, EST, 2017,
akční/komedie, 90 min

Nevšední komedie o třech chlapcích, kteří
unikli ze sovětského Estonska do Švédska
přes Finsko v 80. letech, aby naplnili své
sny ve svobodném světě. Příběh o pašování zboží z Finska, ježdění žigulíkem a
hlavně o cestě na západ.

Jsem tvá

Jeg er din, NO, 2013, drama, 98 min

Mina žije sama se svým malým synkem
a svůj život rozděluje mezi konkurzy na
vysněnou roli a hledání ideálního partnera. Jednoho dne ale potká švédského režiséra Jespera a možná, že právě on bude
ten pravý. Nebo to bude jen další zklamání, jak jí to předpovídala její matka?

Odödliga, SE, 2015, akční/drama, 107 min

Kyselé Vánoce

Popelikoptéra

Simon a Oscar jsou už tři roky spolu.
Koupili dům se svou společnou přítelkyní, která čeká z jedním z nich dítě. Chtějí
to oznámit svým rodinám. A kdy je na to
ten nejlepší čas? No přece o Vánocích…

Zdánlivě jednoduchý černobílý debut
Jonase Selberga Augusténa je poctou
Jimu Jarmuschovi, jehož vliv je více
než patrný. V komické road movie hrdinové filmu putují z východní Evropy
do Švédska za babičkou, které chtějí vrátit staré hodiny. A ze zdánlivě
malé mise se stává velká cesta.

En underbar jävla jul, SE, 2016, komedie,
104 min

Léto ´92

Sommeren ´92, DK, 2015, sportovní/
drama/komedie, 93 min

Roku 1992 se dánskému fotbalovému
týmu nepodařilo kvalifikovat na Mistrovství Evropy. Hráči již byli na dovolené, když k nim dorazila šokující zpráva:
Jugoslávie je diskvalifikována a Dánsko
ji má nahradit. Dánsko překvapilo všechny sportovní znalce a chopilo
se šance na výhru v šampionátu.

Litva, do toho!

Už Lietuvą, LT, 2014, akční/komedie/
thriller, 115 min

Čtveřice přátel okrade v Londýně nesprávného člověka... Ten jim od té doby jde po
krku, stejně jako jejich rodinám a blízkým.
Oloupení Golden Polea bylo první velkou
chybou. Druhou chybou bylo za ukradené
peníze omylem koupit letenky do Litvy namísto Malajsie.

Neplač pro mě

Känn ingen sorg, SE, 2013, drama/
hudební/romantický, 118 min

Pål má velký sen: být muzikantem. Ví to
jeho přátelé z dětství, Lena a Johnny. Ví
to i jeho dědeček Rolle, který by byl ale
radši, kdyby si Pål našel pořádnou práci. Ukazuje se, že hlavním problém pro
splnění svého snu je Pål sám, který zpanikaří pokaždé, když je v sázce
nejvíc.

Sophelikopten, SE, 2015, drama/
komedie, 100 min

Senekův den

Senekos diena, LT/LOT/EST, 2016,
drama, 110 min

Píše se rok 1989, poslední etapa
sovětské éry ve Vilniusu. Parta osmnáctiletých přátel se rozhodla řídit
Senekovým odkazem, s heslem: „Žij
každý den, jako by byl tvůj poslední.“ Snímek pozoruje tuto skupinu o 25 let později a zjišťuje, komu
se daří žít, jak si slíbili a kdo zradil ideály svého mládí.

Staying Alive

Staying Alive, NO, komedie, 2014,
83 min

Marianne zjístí, že ji její přítel Håkon podvádí s kolegyní Fridou. Díky
tipům na pomstu od své nejlepší
kamarádky klopýtá Marianne do
svého nového života a zjišťuje, že
pohodlí se přeceňuje a nejdůležitější je užít si život.

Povídky ze Stockholmu

Tak už mě sakra polib, pitomče

Životní osudy pěti lidí se zkříží během
několika deštivých dní ve stockholmské metropoli. Johan se snaží o vydání
svého rukopisu, Thomas dělá poskoka na ministerstvu, asociální Jessica
se vyrovnává se zamítnutím adopce, Douglas zachraňuje zoufalou
Annu… Jejich životy ale navždy změní náhlý výpadek proudu.

Tale vede mládežnickou ochotnickou skupinu a chce nacvičit hru mezinárodně uznávaného dramatika
Jona Fosseho. Známý norský herec
se neochotně uvolí, že je bude režírovat. Do hlavní mužské role, jako partnera Tale, obsadí Vegarda,
kapitána místního fotbalového týmu.

Stockholm Stories, SE, 2013,
drama, 97 min

Kyss meg for faen i helvete, NO,
2017, komedie/romantický, 93 min

Ptáci nad průlivem

Třídní sraz po estonsku: svatba a pohřeb

Dánsko, rok 1943. Zemí se šíří zvěsti,
že se německá okupační správa chystá
deportovat všechny dánské Židy. Arne
Itkin, jeho manželka a syn si rychle
uvědomují, že jedinou záchranou před
hrůzami koncentračního tábora je útěk do neutrálního Švédska.

Pokračování jedné z nejoblíbenějších estonských komedií sleduje
další setkání přátel ze střední školy.
Mart a Andres plánují neočekávanou rozlučku se svobodou pro Toomase, ale vlivem překvapivých událostí se nakonec ocitnou na pohřbu. Jak budou pokračovat osudy
této trojice?

Fuglene over sundet, DK, 2016,
drama/historický, 95 min

Rozhřešení

Henkesi edestä, FI, 2015, drama/
thriller, 92 min

Kiia a Lauri se řítí autem nebezpečnou
rychlostí, ve snaze dostat se co nejrychleji do nemocnice, protože Kiia začala
předčasně rodit. Jejich auto do něčeho
narazí... Kiia v nemocnici porodí zdravého chlapečka a Lauri zpytuje svědomí. V téže hale, jen pár metrů od něho,
sedí Haana. Jejího manžela srazilo auto, a právě v kritickém stavu bojuje
o život…

Říše divů

Joulumaa, FI, 2017, komedie/drama,
92 min

Helenu opustil manžel. Její nejlepší
kamarádka Ulli se rozhodne odvézt ji
na jediné místo, které si mohou dovolit a které má ještě volno - na biofarmu vlastněnou mladými idealistickými manželi, kteří se urputně snaží dostát svému snu o ekologickém
a soběstačném životě.

Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused, EST, 2018, komedie, 90 min

Vzpoura v Kautokeinu

Kautokeino-opprøret, NO, 2007,
drama/historický, 96 min

V roce 1852 se v severonorské farnosti Kautokeino vzbouřilo přes
50 Sámů proti místní norské správě.
Zabili jejího nejvyššího představitele, obchodníka s alkoholem, zbili
pastora a několik dalších lidí. Norský režisér sámského původu Nils
Gaup hledá příčiny extrémního chování nejstaršího laponského etnika, které se vždy vyznačovalo mírnou povahou.

www.sfklub.cz

