
VYBRANÉ FILMOVÉ PREMIÉRY:  
ZKOUŠKA UMĚNÍ  120,- 
Digi 2k, zvuk 5.1, NE 13.11. 18:30  
Dokumentární, Česko, 2022, 102 min 

 
Nejvtipnější český film roku. Pokud netušíte, jak to vypadá u přijímaček na 
umělecké obory, budete zírat. Skvělá kamera, zvuk i režie – a dokonce i Mirka 
Spáčilová dává filmu 80%.  
 

GRAND PRIX   140,- 
nová komedie režiséra seriálu Dycky Most! 
Digi 2k, zvuk 5.1, ČT 17.11. 17:30+SO 19.11. 18:00+SO 26.11 20:00  
Komedie / Drama / Road movie, Česko, 2022, 107 min 

 
Filmová komedie režiséra Jana Prušinovského (Most!, Okresní přebor) vypráví 
příběh dvou bratranců Romana (Kryštof Hádek) a Emila (Robin Ferro), jejichž 
snem je dostat se na závody Formule 1. Roman vede ušmudlaný autobazar na 
okraji města, má tři děti a živelnou manželku (Anna Kameníková). Emil, horlivý 
milovník pořádku, si piplá svou autodílnu v centru a o autech ví skoro všechno. 
Když jednoho dne Emil v televizní soutěži vyhraje vstupenky na Velkou cenu 
Španělska v Barceloně, netuší ani jeden z nich, že jejich výlet za snem se brzy 
změní na divokou jízdu napříč Evropou. Zvláště když se na ně nabalí Štětka 
(Štěpán Kozub), Romanův kamarád a místní magnet na problémy. 
 

35mm RETROPROJEKCE v kinosále:  
HRANICE OVLÁDÁNÍ  Jima Jarmusche 
35mm retroprojekce, zvuk 4.1, NE 13.11. 16:00, vstupné 120,- 
Mysteriózní / Krimi / Drama / Thriller, USA, 2009, 116 min 

 
Jim Jarmusch se volně nechává inspirovat starým dobrým Davidem Lynchem, 
stále však zůstává mnohé z Mrtvého muže a hlavně Ghost-Doga... ,,Kdo si myslí, 
že moc znamená, ať zajde na hřbitov." Americký nezávislý film ve španělských 
lokacích pro trpělivé klubové diváky a milovníky Tildy Swinton. 

 

VETŘELEC  200,-   
35mm retroprojekce, zvuk DOLBY 4.1, ST 16.11. 18:00  
Horor / Sci-Fi, USA / Velká Británie, 1979, 117 min 

 
První setkání filmových diváků s vetřelcem. Temná procházka nekonečně 
prázdným vesmírem s Ridley Scottem, který brnká na všechny divákovy smysly 
a vychutnává si jeho očekávání. I po neskutečných 43 letech tento film nestárne, 
neboť sází na "nesmrtelnou" hororovou pravdu, že se divák bojí nejvíce toho, co 
nevidí. Film promítáme z originální československé 35mm kopie s českými 
titulky a prostorovým zvukem DOLBY A. 
 

ZAHRADA  100,-   
35mm retroprojekce, zvuk DOLBY 4.1, ČT 17.11. 19:30  
Komedie / Poetický, Slovensko / Česko / Francie, 1995, 99 min 

 
Poetická komedie, která v roce 1995 získala šest Českých lvů a stala se filmovou 
událostí roku, vypráví příběh třicátníka Jakuba, kterého zachycuje v momentě, 
kdy se na něj řítí jeden problém za druhým. Neumí vyřešit svůj vztah s vdanou 
Terezou, práce ho neuspokojuje, nerozumí si s otcem, s nímž žije ve společném 
bytě. Rozhodne se změnit svůj život a odchází na pár dní do dědečkova 
opuštěného domu na venkově. Netuší, že jeho pobyt na tajuplném místě se po 
setkání se záhadnou dívkou prodlouží... 
 

KONCERTY V ODBOJI  

ÚT 8.11. 19:00 POETICKÝ VEČER      200,-    
+ film MŇÁGA-HAPPYEND 35mm uvedený přímo 
frontmanem kapely, Petrem Fialou 
Vstupenka platí i na páteční DOBROZDÁNÍ 
 

PÁ 11.11. 20:00 DOBROZDÁNÍ         200,- 
+ křest nového alba, vstupenka platí i na úterní film  
Mňága-Happyend a POETICKÝ VEČER. 
 

PÁ 18.11. 20:00 HONZA KŘÍŽEK       150,- 
+ předkapela OverAll  
 

PÁ 16.12.  20:00 DOBRÝ POKUS          50,- 
SO 15.4.   20:00 VÁCLAV KOUBEK     250,- 

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
Aktuality naleznete na www.facebook.com/odboj.art  

a aktuální program včetně mimořádných projekcí na www.odboj.art. 

Děkujeme za Vaši přízeň.   

Vydává Postřeh z.s. za laskavé pomoci a podpory tiskárny RETIS s.r.o. v Krnově 


