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Začátek představení je v 18.30 hod., prostory jsou otevřeny od 18.00 hod. 

 

Vstupenky je možné rezervovat e-mailem zdrapela@seznam.cz nebo telefonicky 606 739 107.  

 

Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději 15 minut před začátkem promítání, jinak 

budou uvolněny do volného prodeje.  

 

PROGRAM: 
 

14. 2. 2020 

Staying Alive /Norsko 2015 / komedie / 84 minut / 

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.   

 

21. 2. 2020 

Muž ze sněhové jeskyně / Norsko 2010 / dokument / 80 minut/ 

Muž ze sněhové jeskyně žije už 20 let v jeskyních, vysoko v ledových norských horách.  S párem 

dřevěných lyží se stěhuje z jeskyně do jeskyně., kde vynalezl spoustu důvtipných řešení, díky kterým 

dokázal přežít i velmi drsné podmínky. Jako Nietzscheho Zarathustra si vytvořil svůj vlastní morální 

kodex a kousavý smysl pro humor. Jeho život je na hony vzdálený buržoaznímu materialistickému 

životu v nových skandinávských sociálních státech. Svým způsobem to je opravdový ekolog, žijící 

v drsném prostředí vysoko v norských horách. Vtipný, filosofický a hluboký film o absolutní svobodě, 

ve kterém hlavní hrdina nastavuje zrcadlo současné společnosti. 

 

28. 2. 2020 

Neplač pro mě / Švédsko 2013 / drama, hudební, romantický / 118 minut 

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. 

 

6. 3. 2020 

Země nadějí / Finsko 2018 / drama, historický, romantický / 108 minut 

Tento dobový milostný příběh, který se odehrává ve Finsku mezi lety 1945 a 1952, poukazuje na to, 

jak významnou úlohu sehrály ženy při obnově země během války i po ní. Anni, výřečná dcera 

buržoazního podnikatele, se zamiluje do prostého vojáka Veikkoa, který byl zraněn při službě se svým 

padlým bratrem. Jediné, co může Veikko Anni nabídnout, je neobdělaný kus půdy uprostřed divokých 

lesů severní Karélie, který byl přidělen ženatým veteránům. Anni to ale úplně stačí. Odloží své luxusní 

šaty a punčochy, navlékne si kalhoty, vezme sekeru a pustí se do práce po boku svého nového muže, 

aby pozemek společně uklidili a vybudovali si na něm domov. Čeká je řada překážek, ale Anni a Veikko 

mají štěstí, že jsou obdařeni rozmanitými a především nápomocnými sousedy. 

 

13. 3. 2020 

Na západ / Norsko 2017/ drama, komedie /83 minut 

Učitel Kasper přijde o svou práci ve stejný den, kdy se jeho otec Georg nervově zhroutí kvůli úmrtí 

své manželky. Aby překonali smutek, vydají se na západní pobřeží na ostrov Ona, aby zastoupili právě 

zesnulou Kasperovu matku na mistrovství Norska v patchworku. Milý a dojemný snímek o životě, 

ztrátě a lásce. 

 

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

neslyšící diváky. 
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