
Program 6. ročníku letního 16mm promítání v Týně/Vlt.:
 
          Sobota 7.7.2018 | Art Caffe Bar 
21:15 projekce pro děti
22:00 Černý Petr | 1963 | komedie/drama| r. Forman
                          Černý Petr je jedním z prvních filmů Československé nové vlny a zároveň hraným debutem jejího nejznámějšího představitele, Miloše Formana. 
                          Titulním hrdinou je mladík, který nejistým krokem vstupuje do dospělosti. Pracuje v obchodě, kde má za úkol hlídat, aby nikdo nekradl, ale bohužel 
                          nemá odvahy zloděje chytit nebo alespoň napomenout. Po práci tráví čas s přáteli i s rodiči, ale s nikým si příliš nerozumí…

-------------------------------------------------------------------------------------------
          Sobota 14.7.2018 | Starý most
21:30 Krátké hudební klipy v rámci Tančírny
-------------------------------------------------------------------------------------------
          Sobota 21.7.2018 | Starý most u Pavláčky
21:15 projekce pro děti
22:00 Dáma na kolejích | 1966 | komedie/muzikál | r. Rychman
                          Je toho mnoho, co musí stačit řidička tramvaje Marie po skončení pracovní směny. Všechno však dělá ráda, protože svého muže Václava miluje. 
                          Jednoho dne ho zahlédne na Malostranském náměstí, jak se polibkem loučí s atraktivní blondýnou. Marii se zdá, že se jí zhroutil její malý útulný svět, 
                          a v slzách opustí tramvaj. Ale smutek netrvá dlouho...

-------------------------------------------------------------------------------------------
          Sobota 28.7.2018 | Hřiště u MěDDM
21:15 projekce pro děti
22:00 Obecná škola | 1991 | komedie | r. Svěrák
                          Je krátce po válce a do chlapecké třídy jedné ze škol na předměstí Prahy chodí také desetiletý Eda Souček se svým kamarádem Tondou. Tak přesně začíná 
                          skvělý film Jana Svěráka. Přijďte si oživit detaily filmu a hned den poté je na stejném místě využít při sledování filmu Po strništi bos.

---------------------------------------------------------------------------------------------
          Sobota 25.8.2018 | Art Caffe Bar 
21:15 projekce pro děti
22:00 Petrolejové lampy | 1971 | drama | r. Herz
                          Pečlivě rekonstruované období secese v sobě tají osudové lidské trápení: stárnoucí dívka z rodiny maloměstské honorace se dočká svého štěstí, když se 
                          provdá za pohledného důstojníka. Netuší ovšem, že muž trpí zhoubnou pohlavní chorobu - s marnou obětavostí pak o něho pečuje, vystavena zlomyslnému 
                          posměchu svého okolí. Vynikající, stále sugestivní snímek Juraje Herze se opírá o procítěné, jemně odstíněné herecké výkony Ivy Janžurové a Petra Čepka.

-------------------------------------------------------------------------------------------
 

změna programu vyhrazena | podrobnosti na www.zahori18.cz/reka
 


