
                             

Slaný 8. 2.–14. 2.
Kino Prostor, Masnokrámská 84/6
rezervace: https://www.kultura.slansko.cz
vstupné 100 Kč / film
Čt  8. 2. 19:00 Bezva lidi
Pá  9. 2. 19:00 Než začne padat sníh
So 10. 2. 19:00 Staying Alive
Út 13. 2. 19:00 Kráčej se mnou
St 14. 2. 19:00 Rosita

Třebušín  24. 2.
Kino Kalich, Třebušín 33
vstupné dobrovolné
So 24. 2. 16:00 Třídní sraz - rozlučka se svobodou
  18:00 Než začne padat sníh
  20:00 Nesmrtelní

Ústí nad Labem  19.–23. 2.
Fokus kafe, kavárna, galerie, Filmový klub F. 20,
Prokopa Diviše 5
rezervace: fokuskafe-usti@fokuslabe.cz
vstupné 70 / 50 Kč / film
Po 19. 2. 18:00 Dlouhý příběh ve zkratce
Čt 22. 2. 18:00 Kyselé Vánoce      
Pá 23. 2. 18:00 Na věčné časy

Ústí nad Orlicí  16.–18. 2.
Malá scéna, Havlíčkova 621
rezervace: www.msuo.cz
Vstupné 80 Kč / film, pro členy FK a studenty 60 Kč / film
Pá 16. 2. 16:00 Ptáci nad průlivem
  18:00 Na věčné časy
So 17. 2. 16:00 Hrdinové
  18:00 Staying Alive
Ne 18. 2. 16:00 Kyselé Vánoce
  18:00 Nesmrtelní

Zlín  8.–11. 2.
Golden Apple Cinema, nám. Míru 174
vstupenky: www.gacinema.cz
vstupné 109 Kč / film
Čt  8. 2. 18:00 Darling
Pá  9. 2. 18:00 Hrdinové
So 10. 2. 18:00 Ženy v příliš velkých pánských košilích
Ne 11. 2.  18:00 Můj takzvaný otec

Praha – Brno
Hodonín – Hostivice

Hradec Králové
Jeseník – Liberec – Ostrava
Polička –  Slaný – Třebušín

Ústí nad Labem 
Ústí nad Orlicí – Zlín

Praha  8.–14. 2.
Kino Lucerna, Vodičkova 36
vstupenky: www.kinolucerna.cz
vstupné 120 Kč / film
Čt  8. 2. 18:00 Nekonečná cesta
  20:30 Třídní sraz po finsku - rozlučka se svobodou
Pá  9. 2. 13:30 Kyselé Vánoce 
  16:30 Staying Alive
  18:30 Darling
  20:30 Nepřestávej snít
So 10. 2. 14:30 Drib
  16:30 Třídní sraz po estonsku
  18:30 Útěk do budoucnosti
  20:30 Výletnice
Ne 11. 2. 14:15 Můj takzvaný otec
  16:30 Restart
  18:30 9. duben
  20:30 Ženy v příliš velkých pánských košilích
Po 12. 2. 16:30 Ptáci nad průlivem
  18:30 Kyselé Vánoce
  20:30 Na věčné časy
Út 13. 2. 16:30 Povídky ze Stockholmu
  18:15 Rosita
  20:30 Hrdinové
St 14. 2. 16:15 Kráčej se mnou
  18:15 Dlouhý příběh ve zkratce
  20:45 Z balkónu

Brno  26. 2.–2. 3.
Sál Břetislava Bakaly
Žerotínovo nám. 6
vstupenky: www.bbakaly.cz
vstupné 100 Kč / film
Po 26. 2. 18:00 Staying Alive
  20:00 9. duben
Út 27. 2. 18:00 Darling
  20:00 Útěk do budoucnosti
St 28. 2. 18:00 Nepřestávej snít
  20:00 Nekonečná cesta
Čt  1. 3. 18:00 Na věčné časy
  20:00 Restart
Pá  2. 3. 18:00 Dlouhý příběh ve zkratce
  20:00 Můj takzvaný otec

Ostrava  8.–12. 2.
Minikino, Kostelní 3
vstupenky: www.minikino.cz
vstupné 100 Kč / film
Čt  8. 2. 17:00 Darling
  19:30 Nekonečná cesta
Pá  9. 2. 17:00 Nepřestávej snít
  19:30 Útěk do budoucnosti
  21:30 Třídní sraz po estonsku
So 10. 2. 17:00 9. duben
  19:30 Třídní sraz - rozlučka se svobodou
Ne 11. 2. 17:00 Restart
  19:30 Na věčné časy
Po 12. 2. 17:00 Staying Alive 
  19:30 Můj takzvaný otec

Hodonín  13.–21. 2.
Kino Svět, Velkomoravská 1535/9
vstupenky: www.kinosvet.eu
vstupné 100 Kč / film, FK 90 Kč
Út 13. 2. 17:30 Hrdinové
  20:00 Limbo
St 14. 2.  17:30 Jsem tvá
Út 20. 2. 17:30 Darling
  20:00 Útěk do budoucnosti
St 21. 2. 17:30 Nekonečná cesta
  20:00 Z balkónu

Hostivice  2.–3. 3.
Sokolovna,Husovo nám. 59
vstupenky: www.mksh.cz
vstupné 95 Kč / film FK 85 Kč film
Pá  2. 3. 19:00 Ženy v příliš velkých pánských košilích
  21:00 Nekonečná cesta
So  3. 3.  18:00 Nesmrtelní
  20:00 Nepřestávej snít
  22:00 Náplava

Hradec Králové  13.–15. 2.
Bio Central tř. Karla IV. 774
vstupenky: www.biocentral.cz
vstupné 100 Kč / film, Studio Garsonka
Út 13. 2. 17:30 Hrdinové
  21:00 9. duben
St 14. 2 17:30 Ženy v příliš velkých pánských košilích
  21:00 Staying Alive
Čt 15. 2.  17:30 Kyselé Vánoce
  21:00 Výletnice

Jeseník  8.–27. 2.
Ennea caffé & shop, nám. Svobody 832/25
vstupenky v kavárně - zajistětě si své místo včas!
vstupné 60 Kč / film
Čt  8. 2. 19:00 Rosita
Út 13. 2. 19:00 Třídní sraz po finsku - rozlučka se svobodou
Čt 15. 2. 19:00 Výletnice
Út 20. 2. 19:00 Restart
Čt 22. 2. 19:00 Útěk do budoucnosti
Út 27. 2. 19:00 Ptáci nad průlivem

Liberec  15.–17. 2.
Kino Varšava, Frýdlantská 285/16
vstupenky: www.evstupenka.cz – zajistěte si své místo včas!
vstupné 80 Kč / film
Čt 15. 2. 20:00 9. duben
Pá 16. 2. 20:00 Staying Alive
So 17. 2. 20:00 Na věčné časy

Polička 11. 2.–3. 3.
Divadelní spolek Tyl, Divadelní klub, Vrchlického 53
vstupné  50 Kč / film
Ne 11. 2. 18:00 Ženy v příliš velkých pánských košilích
Ne 18. 2. 18:00 Výletnice
Ne 25. 2. 18:00 Můj takzvaný otec
So  3. 3. 18:00 Nepřestávej snít

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

pro neslyšící diváky.

Finančně podpořili

Za podpory
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Jsem tvá
Jeg er din, NO, 2013, drama, 98 min
Mina žije sama s malým synkem a svůj 
život rozděluje mezi konkurzy na vysně-
nou roli a hledání ideálního partnera. 
S  každým dalším zkaženým konkurzem 
či nefunkčním vztahem se její naděje 
začínají rozplývat. Jednoho dne potká 
švédského režiséra Jespera. Bude právě on tím pravým?

Kráčej se mnou
De standhaftige, DK/SE, 2016, 
drama, 100 min
Thomas byl v Afgánistánu, kde šlápl na 
minu a těžce se zranil. Začne pilně cvičit, 
ale rehabilitace podle něj nepostupuje 
dostatečně rychle. Proto využije nabídku 
baletky Sofie, která je ochotná mu po-
moci s rychlejším uzdravováním.

Kyselé Vánoce
Em underbar jävla jul, SE, 2015, 
komedie/drama, 109 min
Simon a Oscar jsou už tři roky spolu. Teď 
koupili dům spolu se svou společnou 
přítelkyní, která čeká s jedním z nich dítě. 
Chtějí to oznámit svým rodinám. A kdy 
je na to ten nejlepší čas? No přece o Vá-
nocích, v čas pohody a tolerance, kdy se všichni musí mít rádi a být na 
sebe hodní.

Limbo
Limbo, NO, DK, SE, 2010, drama, 105 min
V sedmdesátých letech přijíždí Soňa se 
svými dětmi z chladného Norska na Tri-
nidad, aby následovala svého manžela, 
který pracuje jako ropný inženýr. Je uve-
dena do společnosti lidí bez domova, do 
společnosti mužů pracujících po celém 
světě a jejich žen, které následují své manžely, kamkoli je jejich smlouvy 
zavanou. Ženy žijí na první pohled obklopeny luxusem a mají domy plné 
služebnictva. Dny plynou nudně a splývají v nekonečnou dovolenou, bě-
hem které ženy popíjejí u bazénu a udržují mezi sebou povrchní přátel-
ství, zatímco hluboko uvnitř ukrývají svou frustraci.

Můj takzvaný otec
Min sa kallade pappa, SE, 2014, 
drama, 127 min
Těhotná Malin nemá po rozchodu s pří-
telem kde bydlet. Poslední naděje spočí-
vá v jejím otci Martinovi, kterého ale ni-
kdy neviděla. Ukáže se, že je to arogantní 
a sebestředný herec. Zatímco mu Malin 
vypráví, kdo je, dostane Martin mrtvici. Když se probudí, nic si nepama-
tuje... A už vůbec ne, že svoji dceru nikdy neviděl. Malin uvidí příležitost 
k získání otce, kterého nikdy neměla.

9. duben
9. april, DK, 2015, drama/válečný, 93 min
9. dubna 1940 Německo napadlo Dán-
sko. Obranu zabezpečovaly jen malé 
a  rozptýlené jednotky pohraničních 
stráží, které se nedozvěděly o kapitulaci 
Dánska. 4. rota na poloostrově Jutsko 
bránila svou zemi proti obrovské přesile. 
Jednotkám se nepodařilo udržet obranu a kapitulovaly ve městě Hader-
slev. Až poté zjistily, že Dánsko kapitulovalo ještě před nimi.

Bezva lidi
Filip & Fredrik presenterar Trevligt folk, 
SE, 2015, dokument, 96 min
Jako první africký stát se Somálsko 
přihlásilo na mistrovství světa v bandy. 
Mladí hráči nebydlí v Somálsku, ale v 
Borlänge v Dalarně. 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.

Darling
Darling, DK, 2017, drama, 103 min
Darling je světoznámá dánská baletka, 
která se vrátí spolu s manželem do Krá-
lovského dánského baletu v Kodani kvůli 
hlavní roli v baletu Giselle. Během zkou-
šek má Darling bolesti, její bedra jsou ne-
napravitelně poškozená a nikdy nebude 
tančit jako dřív. Dee cvičí svou náhradnici Polly, která brzy začne zajímat 
jejího manžela i veřejnost 

Dlouhý příběh ve zkratce
Lang historie kort, DK, 2015,  
romantický/komedie, 100 min
Film sleduje skupinu kamarádů během 
tří let a osmi oslav. Tricátníci a čtyřicátníci 
se pokouší naplnit své představy o do-
konalém životě. Ve středu toho všeho je 
lehce zmatená Ellen. 

Drib
Drib, NO, 2017, dokument, 88 min
Dokumentární příběh o marketingu 
energetického nápoje. Amir je umělec 
a komik, který vytváří skutečné postavy 
a „zdánlivě“ skutečné příběhy. Jeho virál 
se dostane na mezinárodní půdu a začne 
se o něj zajímat reklamní agentura z Los 
Angeles. Chtějí, aby se stal součástí bouřlivé marketingové kampaně pro 
energetický nápoj. Amir má ovšem své vlastní plány...

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 na-
plnili své sny ve svobodném světě.

Náplava
Svenskjävel, SE/NO, 2014, drama, 97 min
Třiadvacetiletá Dino hledá jako spousta 
dalších mladých Švédů práci v  Norsku. 
Když Dino začne hlídat děti a uklízet ve 
středostavovské rodině, setká se s úplně 
novou realitou. Během několika málo 
letních týdnů se její život radikálně změní 
a ona se ocitne ve středu nečekaného milostného trojúhelníku. Film se za-
měřuje i na proměnu mocenské rovnováhy mezi Norskem a Švédskem, kdy 
se mnoho Švédů stalo součástí nové pracující třídy v Norsku.

Nekonečná cesta
Ikitie, FI/EST/SE, 2017,  
drama/válečný/historický, 103 min
Jussi Ketola se vrací do Finska ze Spo-
jených států. Jedné letní noci roku 
1930 nacionalisté Ketolu unesou z jeho 
domova. Je bit a posléze přinucen jít 
„nekonečnou cestu“ směrem k sovět-
skému Rusku. Zdá se, že krutost jeho cesty nemá konce. Jeho jediným 
snem je vrátit se ke své rodině za jakoukoli cenu.

Nepřestávej snít
Dröm vidare, SE, 2017, drama, 92 min
Po propuštění z vězení hledá Mirja své 
místo. Poté, co dostane práci jako uklí-
zečka v hotelu, začne žít dvojí život. 
Ten dělí mezi svou nemocnou matkou 
a skupinou starých přátel, která byla 
vždy její skutečnou rodinou.

Nesmrtelní
Odödliga, SE, 2015,  
drama/romantický, 107 min
Isak a Em se potkají jedné noci ve 
Stockholmu a během vteřiny se všech-
no změní. Isak chce Em. Em chce víc. 
Smích, sex, zmatek a dobrodružství. 
Společně vše opustí a vydají se na ces-
tu po norrlandských lesích, která se brzy promění v nebezpečnou hru.

Než začne padat sníh
For snoen faller, NO,  
drama/road movie, 2013, 101 min
Road movie o konfliktu mezi ctí a svě-
domím. Mladík z iráckého Kurdistánu 
se vydává na strastiplnou cestu do cizi-
ny, aby zabil svou sestru, která uprchla 
před dohodnutým sňatkem a pošpinila 
tím rodinnou čest. Na své pouti není sám; solidarita Kurdů má však svá 
pravidla, která nelze porušit.

Povídky ze Stockholmu 
Stockholm Stories, SE, 2013, 
drama, 97 min
Životní osudy pěti lidí se zkříží během 
několika deštivých dní ve Stockholmu. 
Jejich životy navždy změní náhlý výpa-
dek proudu.

Ptáci nad průlivem
Fuglene over sundet, DK, 2016, 
drama/válečný, 95 min
Dánsko, rok 1943. Zemí se šíří zvěs-
ti, že se německá okupační správa 
chystá deportovat všechny dánské 
Židy. Arne Itkin, jeho manželka a syn 
si rychle uvědomují, že jedinou zá-
chranou před hrůzami koncentračního tábora je útěk do neutrálního 
Švédska. 

Restart
Hjertestart, NO, 2016, drama, 90 min
Kjetil pracuje jako těžař ropy. Po 
smrti manželky se stává jeho vztah k 
adoptovanému synovi Danielovi ješ-
tě těžším. Zoufalství se stává nesne-
sitelným, proto vyrazí do Kolumbie 
hledat biologickou matku chlapce.

Rosita
Rosita, DK, 2015, 
drama/romantický, 88 min
Johannes žije společně se svým ot-
cem Ulrikem v rybářském městečku. 
Vedou poklidný život ovládaný ruti-
nou, v němž si každý hledí své práce 
na odlišných pozicích v odvětví ry-
bolovu. Ulrik postrádá lásku a něhu ženy, proto zařídí mladé krásné 
Filipínce Rositě pobyt v Dánsku.

Na věčné časy
Kaiken se kestää, FI, 2017, 
drama, 82 min
Co se stane, když sexuální revoluce 
zavítá do finského konzervativního 
městečka, plného věřících? Třinácti-
letí chlapci „Star Boys“ přihlížejí se-
xuálnímu osvobození svých rodičů. 
Silný příběh sleduje dvě rodiny, které ustupují od morálních konvencí 
a oddávají se lásce a svobodě. Otázkou zůstává, jaký dopad to bude 
mít na jejich děti...

Staying Alive
Staying Alive, NO, 2015, 
komedie, 84 min
Marianne zjístí, že ji její přítel Hakon 
podvádí s kolegyní Fridou. Díky ti-
pům na pomstu od své nejlepší ka-
marádky klopýtá Marianne do svého 
nového života a zjišťuje, že pohodlí 
se přeceňuje a nejdůležitější je užít si život.  

Třídní sraz po estonsku
Klassikokkutulek, EST, 2016, 
komedie, 90 min
Tři čtyřicátníci se vydají na třídní 
sraz. Vyrazí o den dřív, aby si před 
srazem ještě pořádně užili.

Třídní sraz-rozlučka se svobodou
Luokkakokous 2: Polttarit, FI, 2016, 
komedie, 83 min
Pokračování finského diváckého 
hitu Třídní sraz po finsku z roku 
2015. Niklas žije ve stereotypu, 
Antti se vyrovnává s rozvodem a 
Tuomasova kariéra hudebníka je u 
konce. Tuomas se připravije na svatbu s Leilou. Niklas a Antti začí-
nají plánovat velkolepý večírek.

Útěk do budoucnosti
Flykten till framtiden, SE, 2016, 
drama, 99 min
Svante žije ve Stockholmu v roce 
1973. Má neléčitelnou srdeční cho-
robu. Jedné noci se z ničeho nic 
objeví podivný vlak a odveze jej do 
roku 2016. Zde se setkává s Elsou. 
Společně musí řešit zdravotní problém, kterým trpí Svante. Zároveň 
je třeba vymyslet, jak společně žít, přestože pocházejí ze dvou růz-
ných období.

Výletnice
Ekskursante, LT, 2013, 
drama, 110 min
Příběh desetileté dívky, která 
unikla z deportačního vlaku a po-
kračuje 6000 km dlouhou cestu 
zpátky do své vlasti.

Z balkónu
Fra balkongen, NO, 2017,  
drama, 85 min
Filmař pozoruje své místo ve 
vesmíru z balkonu na předměstí 
města Oslo. Podívá se na svou vý-
chovu a zkoumá zásadní otázku: 
Jak jsem se sem dostal?

Ženy v příliš velkých 
pánských košilích
Kvinner i for store herreskjorter, 
NO, 2015, drama/komedie,106 min
Tři ženy hledají svou identitu 
a  štěstí. Plachá studentka litera-
tury se zamiluje do o dvacet let 
staršího spisovatele. Nekompro-
misní umělkyně, které se konečně podařilo prorazit, zjistí, že je tě-
hotná. A  žena, která je přesvědčená o tom, že umírá, se chce setkat 
se svým synem, kterého kdysi dala k adopci.

English friendly


