
 
 

 

Adela še ni večerjala  

Adéla ještě nevečeřela, 1977  

krimi komedija, režija: Oldřich Lipský; 105 min 
 

Nepremagljivi zasebni detektiv iz New Yorka 
Nick Carter prihaja v Prago, da bi se ukvarjal s 
primerom, ki mu lokalna policija ni kos. Vendar 
pa na kraju samem, zlasti ob kozarčku v 
slikovitih gostilnicah odkrije, da je na Češkem 
vse čisto drugače kot v Ameriki. Ali bo 
premagal zlobne načrte grofa von Kratzmarja, 
kriminalca, in rešil cvet nedolžne sladke rožice? 
Režiser Oldřich Lipský je leta 1977 posnel 
parodijo na popularne detektivske filme po 
literarni predlogi Jiříja Brdečke. 
 

torek, 4. februar 2020 

19.00 - uvodna predstavitev filma:  
Jana Šnytová 

19:15 - začetek predvajanja 

 

 

Pacho, rokovnjač iz Hyb  

Pacho, hybský zbojník, 1975  

komedija, režija: Martin Ťapák; 84 minut 
 

Pacho ni stereotipna upodobitev ljudskega juna-
ka, ki se bori za socialno pravičnost, temveč  
groteskni lik, ki fizično šibkost nadomešča z 
iznajdljivostjo. Režiser Martin Ťapák vzpostavlja 
humorno distanco do rokovnjaškega mita in 
junaka s pomočjo parodije, travestije kanona, 
samoironije in pretiravanja. Srž posmeha so 
tako grof kot podložnik, Slovak in Madžar ali 
Nemec. Film Pacho, rokovnjač iz Hyb je prejel 
več nagrad, še danes velja za največjo slovaško 
filmsko uspešnico po izboru gledalcev. 
 

torek, 7. april 2020 
19.00 - uvodna predstavitev filma:    
Maja Novković 

19:15 - začetek predvajanja 

 

 

 
 

Praznovanje zvončkov  

Slavnosti sněženek, 1983 

komedija, režija: Jiří Menzel; 85 minut 
 

Film o nepozabnem sporu med dvema lovski-
ma družinama zaradi ustreljenega divjega 
prašiča je bil posnet po motivih zgodbe Bohu-
mila Hrabala. Nostalgična, a predvsem globo-
ko človeška freska žanrskih zgodb in ljudi se 
razvija s posebnim pripovedniškim slogom 
pisatelja in s profesionalno tehniko režiserja. 
Film združuje poezijo z realističnim opisom, 
stilizirano pretiravanje s humornimi miniatu-
rami, vesele dogodke s žalostnimi. 
 

 

torek, 6. oktober 2020 

19.00 - uvodna predstavitev filma: 
Vesna Dragar  

19:15 - začetek predvajanja 



 

 

 

 

Slovaški sodobni kratki filmi  
 

Častni meščan / Čestný občan 

režija: Juraj Herz, 2014; 10 minut 

Druga možnost / Druhý pokus 

režija: Peter Kerekes, 2014; 10 minut 

V kolesju / Rules of the game 

režija: Ondrej Rudavský 2014; 10 minut 

Poslednji dnevi Ľudovita Štúra / Posledné dni 
Ľudovita Štúra 

režija.: Czaba Molnár, 2011; 13 min 
 

Štirje slovaški režiserji različnih generacij in nji-
hov avtorski pogled na Slovaško po 20-ih letih 
samostojnosti: od politične satire, modernistič-
ne spominske parodije do futuristične antiuto-
pije. Zadnji izbrani film je iz študentske produk-
cije in poskuša s humorno distanco raziskati 
skrivnostno smrt slovaškega romantika Ľ. Štúra. 
 

torek, 3. november 2020 
19.00 - uvodna predstavitev filmov:    
Špela Sevšek Šramel 

19:15 - začetek predvajanja 
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