
„Rozprávanie príbehov je tým najstarším spôsobom, akým človek 

formuluje otázky a hľadá odpovede na tie najdôležitejšie okamihy 

svojho života.“ 

 

Filmový klub Noční jazdci Vás pozýva na zahájenie svojej činnosti 

7.10.2017 (sobota) o 19.00 hod. v Kultúrnom dome. 

Premietanie filmu Piata loď za účasti autorky scenára a režisérky. 

 

O filme: 

Piata loď( Little Harbour), Slovensko, Česko, Maďarsko,  2017 
Dĺžka:85 minút 

Réžia: Iveta Grófová 

Scenár: Iveta Grófová, Marek Leščák 

Produkcia: Iveta Grófová 

Kamera: Denisa Buranová 

Strih: Anton Fabian, Tono Fabian 

Hudba: Matej Hlaváč 

Hrajú: Vanessa Szamuhelová, Matúš Bačišin, Katarína Kamencová, 

Johanna Tesařová a ďalší 

Distribúcia: CinemArt 

Premiéra v SR: 16. marca 2017 

Film bol ocenený Krištáľovým medveďom za najlepší film prehliadky 

Generation Klus na  festivale Berlinale 2017. 

 

Nevinná hra, ktorá navždy zmení ich životy. 

Príbeh netradičnej detskej rodiny inšpirovaný skutočnou udalosťou. 

Nový slovenský film, nakrútený na motívy úspešnej knihy Moniky 

Kompaníkovej, ktorá sa stala najlepšou knihou roka 2010. Druhý 

dlhometrážny film režisérky Ivety Grófovej, jej debut získal národnú 

nomináciu na Oscara v roku 2012. 

Malá Jarka má mamu, ktorá nechce byť mamou. Zúfalo hľadá lásku a 

nachádza ju náhodou, keď za zvláštnych okolností vezme dve batoľatá 

do opustenej záhradnej chatky. Jej konanie je dojemným a detsky 

úprimným pokusom napraviť svet dospelých svojou hrou na rodinu, 

akú by chcela mať. 

+++++ 

 



Premietania filmového klubu sa začne od decembra 2017 

jedenkrát mesačne. 

FK Noční jazdci prinesie do našej obce okrem najzaujímavejších 

titulov súčasnej filmovej produkcie aj  16 filmov európskeho 

projektu KineDok. 

 

KineDok je medzinárodnou komunitou a jedinečnou platformou pre 

filmové kluby a spôsob alternatívnej distribúcie, spájajúci priaznivcov 

a tvorcov kreatívnej dokumentaristiky, fungujúci od roku 2015 a 

neustále sa rozrastajúci o nové krajiny a projekčné miesta. V roku 

2017 sa bude premietať 16 dokumentov z Východnej a Strednej 

Európy na viac ako 20-tich miestach v každej zo zúčastnených krajín: 

Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, 

Chorvátsko a Bulharsko. Formou zdieľanej skúsenosti, ktorá 

prekračuje tradičné hranice kina, KineDok oslovuje lokálne kluby, 

kaviarne, galérie atď. a pozýva vás nielen pozrieť si filmy na veľkom 

plátne, ale aj stretnúť sa s tvorcami alebo protagonistami filmov v 

neformálnom prostredí a diskutovať spolu s nimi pri káve . Bez vás, 

zainteresovaných divákov, by nevznikli dokumenty a bez filmárov by 

ľudia nemali možnosť zdieľať zložité a komplikované udalosti v 

živote človeka – podporte spolu s nami túto symbiózu, priamejší 

prístup k umeniu, podporte našu ideu rozšíriť svet a projekt KineDoku: 

títo ľudia, tieto otázky, tieto žánre, tieto miesta a tieto krajiny by sa 

nemali prehliadať! 

 

3. 12. 2017 

Premietanie dokumentárneho filmu nórskeho režiséra Davida Alraeka 

S dedom na mesiac za účasti režiséra. 

O filme: 
Ako muž, ktorý viedol život plný dobrodružstiev a objavovania, bol Kaare pre 

svojho vnuka Dávida  vždy inšpiráciou. Dnes žije Kaare v domove dôchodcov a 

starecká demencia postupne maže jeho spomienky. Nie však jeho príbeh. 

Montážou starých domácich videí, ktoré Kaare nakrúcal v priebehu 60 rokov a 

vlastného filmového materiálu vytvoril Alræk príbeh zahŕňajúci tri generácie a 

dokumentujúci život žitý naplno. Aj napriek odchádzajúcim spomienkam 

Kaareova radosť a silná túžba po živote zostávajú nedotknuté. 

 

Tešíme sa na stretnutia a spoločné rozprávanie príbehov. 

+++++ 


