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Liberec  15.–16. 11.
Kino Varšava, Frýdlantská 285/16
vstupenky: na evstupenka.cz - zajistěte si své místo včas
vstupné 80 Kč / film
Pá 15.11. 17:00 Neonové srdce
 19:00 Nech mě padnout
So 16.11. 17:00 Přežít léto
 19:00 Zahradní ulice

Polička 21. 11.–22. 12.
Divadelní spolek Tyl, Divadelní klub, Vrchlického 53
vstupné 50 Kč / film
Čt  21. 11. 18:00 Muž ze sněhové jeskyně
So 23. 11. 18:00 Nech mě padnout
Ne  8. 12. 18:00 Zahradní ulice
Ne 15. 12. 18:00 Rosemari
Ne 22. 12. 18:00 Nesmrtelní

Řež 21. 11.–1. 12.
Polepšovna ducha, Řež 42, Husinec
www.polepsovnaducha.cz, vstupenky: k prodeji na místě
vstupné 80 Kč / film
Pá 29.11. 20:00 Tresčí jazýčky 
So 30.11. 20:00 Co tomu řeknou lidi
Ne  1.12. 20:00 Dlouhý příběh ve zkratce

Teplice  3.–4. 12.
Kino KVĚTEN, Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950
rezervace: 417 515 940, pokladna@dkteplice.cz
vstupné: 95 Kč / film, FK 75 Kč / film
Út  3.12. 17:30 Muž ze sněhové jeskyně
  20:00 Cena za pól
St  4.12. 17:30 Ten, koho se bojíš
 20:00 Co tomu řeknou lidi

Třebušín  16. 11.
Hospůdka u Bednářů, Třebušín, č.p. 102
vstupné: 50 Kč / film
So 16.11. 18:00 Vzpoura v Kautokeinu
 20:00 Ten, koho se bojíš

Ústí nad Labem  21.–28. 11.
Bárka kafe, kavárna, galerie, Filmový klub F. 20, 
Prokopa Diviše 5
rezervace: barkakafe@fokuslabe.cz, tel. 731 495 420
vstupné 70 / Kč / film, studenti, ZTP, senioři 50 Kč / film 
Čt  21. 11. 18:00 Emilia
Út 26. 11. 18:00 Tresčí jazýčky
Čt  28. 11. 18:00 Zahradní ulice

Veselí nad Moravou  16. 11.–1. 12.
Kino Morava, Nám. Míru 666
vstupenky: www.kinomorava.cz
vstupné 100 Kč / film
So 16.11. 17:00 Expedice na konec světa
 19:30 Neonové srdce
Ne 24.11. 17:00 Sedm písní z tundry
 19:00 Nech mě padnout
Ne  1.12. 17:00 Rosemari
 19:00 Emilia

Praha  14.–19. 11.
Kino Lucerna, Vodičkova 36
vstupenky: www.kinolucerna.cz
vstupné 135 Kč / film
Čt 14. 11. 18:00 Byl tady Saša velký sál
 20:30 Falešně velký sál

Pá 15. 11. 16:45 Experiment velký sál
 18:45 Neonové srdce velký sál
 20:45 Heavy Trip velký sál

So 16. 11. 14:45 Expedice na konec světa velký sál
 16:45 Rosemari velký sál
 18:45 Přežít léto velký sál
 20:45 ZOO velký sál

Ne 17. 11. 16:00 Sedm písní z tundry malý sál
 18:00 Zahradní ulice velký sál
 20:15 Nech mě padnout velký sál

Po 18. 11. 16:45 Stopař velký sál
 18:45 Vzpoura v Kautokeinu velký sál
 20:45 Emilia velký sál

Út 19. 11. 16:30 Tresčí jazýčky velký sál
 19:00 Muž ze sněhové jeskyně malý sál
 20:45 Cena za pól malý sál

Praha  19.–20. 11.
Komorní kino Evald, Národní 28
vstupenky: www.evald.cz
vstupné 130 Kč / film
Út 19. 11. 19:00 Heavy Trip
 21:00 ZOO
St  20. 11. 19:00 Byl tady Saša
 21:00 Nech mě padnout

Brno  20.–24. 11.
Kinokavárna Černá Pole, Nám. SNP 33
vstupenky: www.kinobude.cz
vstupné 100 Kč / film, 80 Kč / film studenti, senioři
St  20. 11. 18:00 Heavy Trip
 20:00 Nech mě padnout
Čt 21. 11. 18:00 Muž ze sněhové jeskyně
 20:00 Zahradní ulice
Pá  22.11. 18:00 Na západ
 20:00 Přežít léto
Ne 24. 11. 18:00 Byl tady Saša
 20:00 Expedice na konec světa

Ostrava  4.–8. 12.
Minikino, Kostelní 3
vstupenky: www.minikino.cz
vstupné 100 Kč / film
Po  4. 12. 17:00 Byl tady Saša
 19:30 Expedice na konec světa
Út  5. 12. 17:00 Stopař
 19:30 Zahradní ulice
St  6. 12. 17:00 Přežít léto
 19:30 Nech mě padnout
Čt  7. 12. 17:00 Neonové srdce
 19:30 Muž ze sněhové jeskyně
Pá  8. 12. 17:00 Rosemari
 19:30 Na západ

České Budějovice  16. 11.–8. 12.
Horká vana, Česká 222/7
vstupenky: helenamacku@gmail.com
vstupné 80 Kč / film
So 16. 11. 19:00 Přežít léto
So 23. 11. 19:00 Dlouhý příběh ve zkratce
Ne 24. 11. 19:00 Nech mě padnout
Ne  1. 12. 19:00 Byl tady Saša
So  7. 12. 19:00 Vzpoura v Kautokeinu
Ne  8. 12. 19:00 Zahradní ulice

Hodonín  20.–21. 11.
Kulturní dům, Horní Valy 3747/6
vstupenky: www.kinosvet.eu
vstupné 100 Kč / film, studenti / FK 80 Kč / film
St   20.11. 17:30 Stopař
 20:00 Rosemari
Čt  21.11. 17:30 ZOO
 20:00 Heavy Trip

Chynín  29. 11.–6. 12.
KOČKINO, Chynín E8, Čížkov 335 64
vstupenky:  http://book-4u.weebly.com/kontakt.html
(telefon 775 659 649)
vstupné 50 Kč / film
Pá 29. 11. 19:00 Sedm písní z tundry
 21:00 Experiment
Pá  6. 12. 19:00 Cena za pól
 21:00 Stopař

Jablonec nad Nisou  18.–25. 11.
Kino Junior, Jiráskova 4898/9
vstupenky:  www.kinajablonec.cz
vstupné: 130 Kč / film
Po  18. 11. 20:00 Expedice na konec světa
Po  25. 11. 20:00 Sedm písní z tundry

Jeseník  14. 11.–10. 12.
Ennea caffé & shop, Nám. Svobody 832/25
vstupenky: předprodej v kavárně - zajistěte si své místo včas
vstupné 60 Kč / film
Čt  14. 11. 19:00 Muž ze sněhové jeskyně
Út  19. 11. 19:00 Nech mě padnout
Čt  21. 11. 19:00 Přežít léto
Út  26. 11. 19:00 Byl tady Saša
Čt  28. 11. 19:00 Tresčí jazýčky
Út  3. 12. 19:00 Expedice na konec světa
Čt   5. 12. 19:00 Sedm písní z tundry
Út  10. 12. 19:00 Stopař

Kutná Hora  19. 11.–3. 12.
Bar 22, Palackého nám. 156/2
rezervace: info@bar22.cz
vstupné 50 Kč / film
Út 19. 11. 20:00 Muž ze sněhové jeskyně
Út 26. 11. 20:00 Na západ
Út  3. 12. 20:00 ZOO

Kutná Hora  20. 11.–4. 12.
GASK, Promítací místnost ve Vizuálních hernách
rezervace nutná: 725 607 390 / kapacita max. 30 osob
vstupné 50 Kč / film
St 20. 11. 19:00 Byl tady Saša
St 27. 11. 19:00 Co tomu řeknou lidi
St  4. 12. 19:00 Heavy Trip

Vrchlabí  24.–27. 11.
KD Střelnice Vrchlabí, Vančurova 378
vstupenky: www.strelnicevrchlabi.cz
vstupné 60 Kč od 10:00, 80 Kč od 17:00, 90 Kč od 19:00
Ne 24. 11. 17:00 Tak už mě sakra polib, pitomče
St  27. 11. 10:00 Emilia
  17:00 Heavy Trip
  19:00 ZOO

Zlín  21.–24. 2.
Golden Apple Cinema, Nám. Míru 174
vstupenky: www.gacinema.cz
vstupné 110 Kč / film
Ne 17. 11. 19:00 Rosemari Sál 5
Po  18. 11. 19:00 Byl tady Saša Sál 5 
Út  19. 11.  19:00 ZOO Sál 5
St   20. 11. 19:00 Nech mě padnout Sál 5

Filmy jsou promítány v původním znění 
s českými, barevně upravenými titulky, 

vstřícnými pro neslyšící diváky.

Za podpory

 Finančně podpořili

Mediální partneři

/ČERVENÝ
KOBEREC

www.cervenykoberec.cz



Ten, koho se bojíš
(Den du frygter, DK, 2008, drama,
 95 min)
Když se Michael rozhodne zapsat 
se do lékařského testu na nová 
antidepresiva, vypadá vše jen 
jako výzva pro znuděného used-
lého muže středních let. Nane-
štěstí se u tohoto léku objeví výrazné vedlejší účinky a testování 
je proto zrušeno. Michael se rozhodne v experimentu pokračo-
vat na vlastní pěst. 

Tresčí jazýčky
(Tungeskjærerne, NO, 2017, 
dokument, 85 min)
Jazyk tresky je v Norsku delika-
tesou a jeho odřezání je tradičně 
vyhrazeno dětem. Devítiletou 
dívku osud zavede na brigádu do 
rybářské vesnice v Norsku. Potká-
vá zde desetiletého chlapce, který se již vypracoval v ambici-
ózního odřezávače. Ten si vezme dívku pod křídla a v průběhu 
času se mezi nimi zrodí přátelství.

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 nor-
ské správě. Zabili jejího nejvyš-
šího 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 mír-
nou povahou.

Zahradní ulice
(Garden Lane, SE, drama/ 
/romantický, 110 min)
Eric a Elin se po letech potkají 
jako dospělí a vzpomínají na své 
první setkání. Jejich rodiče byli 
závislí, ale v průběhu několika 
měsíců žili společně jako rodina. 
Tento společný čas stále určuje, kdo jsou a čím se stali...

ZOO
(ZOO, DK/SE, drama/komedie/ 
/romantický/horor, 2018, 95 min)
Drama komedie od tvůrců sním-
ků LFO a Neklid. Mladý pár pro-
žívá vztahovou krizi a pomalu 
spěje k rozvodu. Poté, co vypuk-
ne zombie apokalypsa, se snaží 
kromě samotného přežití také zachránit své manželství. Neo-
třelému filmu je vlastní kreativita a černý humor. 

Experiment
(Experimentet, DK, 2010, drama, 90 min)
V roce 1952 vybrali úředníci dánské 
vlády 16 grónských dětí do experi-
mentu. Byly odebrány ze svých rodin 
a umístěny v dětském domově v Nuu-
ku. Jeho ředitelka má za úkol přemě-
nit je v řádné dánské občany v rámci 
dlouhodobého úsilí o vyvedení Grónska z jeho stavu chudoby. Bude 
to obtížný boj.

Falešně
(De frivillige, DK, 2019, komedie, 89 min)
Investiční bankéř Markus založil svoji 
úspěšnou kariéru na bezohlednosti. 
Machinace nakonec finančního žralo-
ka dostanou za mříže. Osud na sebe 
vezme podobu vězeňského kápa, kte-
rý po Markusovi požaduje nemalý ob-
nos. Nezbývá než se uchýlit do izolovaného křídla pro nejopovrhova-
nější zločince, kterému smysl, rytmus a hierarchii dává pěvecký sbor. 

Heavy Trip
(Hevi reissu, FI, 2018, komedie/hudební, 
92 min)
Jen stěží byste hledali partu větších 
lůzrů než je heavy metalová kapela 
Impaled Rektum z vesnice na severu 
Finska, která už 12 let zkouší a zatím 
neodehrála ani jeden koncert. Po ne-
čekané tragické události se frontman Turo rozhodne dovést kapelu 
na jeden z nejbrutálnějších metalových festivalů v Norsku. 

Muž ze sněhové jeskyně
(Snøhulemannen, NO, 2010, dokument)
Muž ze sněhové jeskyně žije už 20 let 
ve sněžných jeskyních, vysoko v le-
dových norských horách.  S párem 
dřevěných lyží se stěhuje z jeskyně do 
jeskyně, kde vynalezl spoustu důvtip-
ných řešení, díky kterým dokázal přežít 
i velmi drsné podmínky. Vytvořil si svůj vlastní morální kodex a kou-
savý smysl pro humor.

Byl tady Saša
(Čia buvo Saša, LT, 2018, 
drama, 96 min)
Byl tady Saša je komorní příběh o man-
želském páru, který chce adoptovat 
dokonalou holčičku. V nedočkavosti si 
mladá žena domluví první setkání s dí-
těm za zády manžela. Nedopatřením 
na ni k jejímu zklamání čeká vzdorovitý dvanáctiletý chlapec.

Cena za pól
(The Prize of the Pole, DK, 2006, 
dokument, 80 min)
Vnuk Roberta Edwina Pearyho se vy-
dává po stopách svého dědečka, ame-
rického polárníka a pravděpodobně 
prvního člověka, který dosáhl severní-
ho pólu (1909). Zajímá se také o malé-
ho inuitského chlapce Minika, který byl odvezen do New Yorku pro 
účel vědeckého zkoumání.

Co tomu řeknou lidi
(Hva vil folk si, NO/SE, 2017, drama, 106 min)
Šestnáctiletá Nisha vede dvojí život. 
Přes den je pokornou a svědomi-
tou 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.

Dlouhý příběh ve zkratce
(Lang historie kort, 2015, komedie/ 
/drama, 90 min)
Film sleduje skupinu kamarádů během 
tří let a osmi oslav. Třicátníci a čtyřicát-
níci se pokouší naplnit své představy 
o  dokonalém životě. Ve středu toho 
všeho je lehce zmatená Ellen. 

Emilia
(Emilija, LT, 2018, drama/historický,
120 min)
Napínavé drama o boji za svobodu 
v sověty utlačované Litvě. Je jaro 1972, 
mladí lidé vycházejí do ulic Kaunasu 
požadovat svobodu pro Litvu. Tajem-
ná budoucí herečka Emilia pochoduje 
s protestujícím davem směrem ke svému vysněnému životu.  Pomo-
hou jí lži, zrada a láska udržet její tajemství? 

Expedice na konec světa
(Ekspedition til verdens ende, DK, 2013, 
dokument/komedie, 90 min)
K majestátním fjordům v severový-
chodním Grónsku se vydává mohutný 
trojstěžník s netradiční vědeckou vý-
pravou na palubě. Epicky dobrodruž-
ná dokumentární esej diváky okouzlí 
hypnoticky krásnými záběry i jedinečným humorem.

Na západ
(Rett vest, NO, 2018, drama/komedie, 
83 min)
Učitel Kasper přijde o svou práci ve 
stejný den, kdy se jeho otec Georg 
nervově zhroutí kvůli úmrtí své man-
želky. Aby překonali smutek, vydají 
se na západní pobřeží na ostrov Ona, 
aby zastoupili právě zesnulou Kasperovu matku na mistrovství Nor-
ska v patchworku. 

Nech mě padnout
(Lof mér að falla, ISL/FI, 2018, drama, 
136 min)
Trýznivý portrét závislosti sleduje 
Stellu a Magneu v průběhu deseti let. 
Když se patnáctiletá Magnea setká 
se Stellou, všechno se změní. Stellin 
nespoutaný životní styl vtáhne obě 
do světa drog. To přináší vážné důsledky pro každou z nich i pro 
jejich vzájemný vztah. O dvanáct let později se jejich cesty znovu 
protnou a vzájemnému zúčtování se už nedá vyhnout.

Neonové srdce
(Usynligt hjerte, DK, 2019, drama,  
86 min)
Laura se vrací domů do Dánska po 
krátkodobé kariéře pornoherečky 
v  USA. Přestože její videa zůstávají 
online, snaží se dát svůj normální 
život dohromady. Niklas se léčí ze 
závislosti a nový smysl života nachází v péči o muže s Downovým 
syndromem. Frederik se snaží získat respekt jako gauner a potupně 
zjišťuje, že není tak snadné být za drsňáka.

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 dobrodruž-
ství. Společně  vše  opustí a vydají se 
na cestu. Začnou čím dál víc pokoušet osud, až na konec nebude 
cesty zpět.

Přežít léto
(Išgyventi vasarą, LT, 2019, drama, 
90 min)
Mladá psycholožka Indre má odvézt 
dva mladé pacienty do psychiatrické 
léčebny. Sama Indre ale zažívá pro-
blémy v komunikací s lidmi. Paulius 
trpí bipolární poruchou a jeho nála-
dy se neustále mění. Juste je v péči po pokusu o sebevraždu. Spo-
lečná cesta je navzájem sblíží.

Rosemari
(Rosemari, NO, 2016, drama/ 
/komedie, 96 min)
Uprostřed svatební hostiny na-
jde nevěsta Unn Tove na toaletách 
v  hotelu opuštěnou novorozenou 
holčičku, kterou předá příslušným 
úřadům. O   šestnáct let později se 
dívka objeví na jejím prahu, v zoufalé snaze najít své biologické 
rodiče. Unn Tove se rozhodne, že mladé Rosemari pomůže.

Sedm písní z tundry
(Seitsemän laulua tundralta, FI, 2000, 
drama/historický, 90 min)
Sedm příběhů ze života kočovné-
ho národa Něnců ze vzdálených 
končin severního Ruska. Život tu 
není jednoduchý, když náhodou 
nemrzne a nesněží, zem zamoří mi-
liardy komárů. První film o Něncích v jejich jazyce je pozoruhodný 
zobrazením nepříliš známého národa a jeho zvláštních peripetií. 
Něnci nemají divadlo, nemají profesionální herce, v  podstatě 
všichni hrají sami sebe. Jejich nadšení a touha vyprávět historii 
svého národa umožnily vznik tohoto výjimečného snímku.

Stopař
(Ofelaš, NO, 1987, dobrodružný/
/drama, 86 min)
Pomstí se mladík nebezpečnému 
kmeni Čudů za vraždu svých rodi-
čů? Starodávná pověst o odplatě, 
lidské soudržnosti a boji o přežití 
v zemi věčného sněhu a mrazu. 

Tak už mě sakra polib, pitomče
(Kyss meg for faen i helvete, NO, 2017, 
komedie/romantický, 93 min)
Tale vede mládežnickou ochotnic-
kou skupinu a každý rok společně 
uvádí revue s kytarou a ve zvířecích 
kostýmech. Ale Tale si usmyslí, že 
mají na víc, a dokáže prosadit hru 
mezinárodně uznávaného dramatika Jona Fosseho. Známý nor-
ský herec, který se právě nachází uprostřed své životní krize a tím 
pádem i v okolí, se neochotně uvolí, že je bude režírovat. Ovšem 
za jistých podmínek. Rozhodne se, že do hlavní mužské role, jako 
partnera Tale, obsadí Vegarda, kapitána místního fotbalového 
týmu a naprostého idiota.
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