
KINO POD ZVEZDAMI 
ZKŠT Žalec in Turistično društvo Žalec 

vabita 

v 

atrij Savinove hiše v Žalcu, kjer bomo v sklopu poletnih večerov filmsko platno preselili na 

prosto. 

Projektorje bomo prvič pognali takoj, ko bo šola zaprla svoja vrata, in sicer  

v sredo, 24. 6. 2015, ob 21. uri. 

Pod zvezdnim nebom atrija si boste lahko ogledali štiri filme: 

 

 

24. 6. 2015 ob 21. uri (francoska komedija) 

Zakonca Claude in Marie Verneuil imata štiri hčere. Kot pripadnika katoliškega meščanstva gojita vrednote stare tradicionalne Francije. A 

različne komične življenjske situacije od njiju ves čas zahtevajo, da sta odprtega duha. Najtežje sprejmeta, da se je njuna prva hči poročila z 

muslimanom, druga z Judom in tretja s Kitajcem. Ko njuna najmlajša hči naznani, da se bo poročila v katoliški cerkvi, sta prepričana, da je 

njen zaročenec vzgojen katolik iz meščanske družine. Toda temu sledi grenko razočaranje. 

https://youtu.be/Z8JuO7H0mEI 

 

10. 7. 2015 ob 21. uri (črna komedija) 

V zabavni grenko-sladki zgodbi spoznamo odrezavega, obilnega in vedno malce pijanega Furlanca Paola, ki izve za smrt slovenske 

sorodnice. Toda namesto denarja ga kot dediščina pričaka čudaški najstnik Zoran, ki nima nobenega drugega sorodnika. Paolo ga nejevoljen 

vzame k sebi, vendar presenečen odkrije, da je nenavadni nečak mojster pikada. Po zmagah v domačih lokalih Paolo skuje načrt, kako bo z 

Zoranovo pomočjo osvojil turnir pikada na Škotskem, toda usoda se z obema pozabava na zelo nepričakovane načine. Dan svetovnega 

prvenstva se bliža. Paolo pa v svojem površnem pristopu ne upošteva dejstva, da se bo Zoran prvič v življenju moral soočiti s tipičnimi 

težavami, ki jih doživljajo njegovi vrstniki. 

Film, ki je pobral vrsto nagrad, med drugim štiri na beneškem filmskem festivalu ter nagradi za najboljšo scenografijo in manjšinsko 

koprodukcijo na Festivalu slovenskega filma, na zabaven način pripoveduje o likih, ki jih na prvi pogled ni mogoče povezati. 

https://youtu.be/O8C_-iOOhso 

https://youtu.be/Z8JuO7H0mEI
https://youtu.be/O8C_-iOOhso


31. 7. 2015  ob 21. uri (športno-komična drama) 

 

Film, posnet po resnični zgodbi, sledi viziji štirih prijateljev, ki so po 2. svetovni vojni zavetje pred vsiljivo politiko našli v športu in osnovali 

legendarno jugoslovansko košarkarsko šolo, kjer so se pod koši razvijali novi talenti. Trnova pot glavne protagoniste vodi preko številnih 

preprek, vse do svetovnega košarkarskega prvenstva v Ljubljani, kjer je na nepozabni tekmi jugoslovanska reprezentanca premagala ZDA in 

prvič osvojila naslov svetovnega prvaka. Film se osredotoča na zgodovino jugoslovanske košarke od leta 1947, ko je bil v Beogradu odigran 

prvi mestni derbi med Crveno zvezdo in Partizanom, do svetovnega prvenstva leta 1970, ko je jugoslovanska reprezentanca s kapetanom 

Ivom Daneuom, odličnim Krešimirjem Čosićem in pod vodstvom znamenitega selektorja Aleksandra Nikolića v Ljubljani osvojila naslov 

svetovnih prvakov. Prav finalna tekma tega prvenstva med Jugoslavijo in ZDA je postavljena v ospredje filma. 

https://youtu.be/UPPJUuJaa6k 

 

13. 8. 2015 ob 21. uri (animirana družinska komedija) 

Na prvi pogled so videti kot pomanjšani nilski konji, z belimi krznenimi kožuščki in velikim gobčkom in repom, ki ima na koncu čopek. 

Simpatično nerodni mumini se odločijo za počitnice na morju. Muminmami bi povsem zadostovalo jadranje v mesečini, toda Smrkljico daje 

radovednost, zato zajadrajo proti Azurni obali. Kako je drugačna od severnega Mumindola! Na drevesih rastejo pomaranče, v imenitnih 

trgovinah je zadnja moda, v hotelu pa je njihova kraljevska soba tako velika, da se Muminmama odloči za življenje na postelji. Smrkljica in 

Muminočka se hitro znajdeta v novem okolju in uživata v razkošju prestižnih hotelov in spoznavanju družbene smetane, Muminmami in 

Muminu pa se toži po domu in življenju, ki nosi prava bogastva. Bodo ostali skupaj in znova živeli kot poprej? 

https://youtu.be/u4GBe6G66Og 

 

Za gostinske usluge, prijetno počutje in zabavne filme bo poskrbljeno. 

Po »kino ceni« bo možno kupiti tudi kokice, coca-colo, ... 

Filme bo predvajal MULTISTUDIO, Borut Ribič iz Žalca. 

Ogled je brezplačen. 

Več informacij na naši spletni strani www.zkst-zalec.si 

 

https://youtu.be/UPPJUuJaa6k
https://youtu.be/u4GBe6G66Og

