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Program festivalu

Praha 1.–5. 10.
Kino Lucerna
Štěpánská 61, Praha 1
rezervace vstupenek: www.kinolucerna.cz
vstupné 110 Kč/film
Středa  1. 10. 18:00 LFO - Velký sál
  20:30 Originál - Malý sál
  20:45 Vychladlá stopa - Velký sál
Čtvrtek  2. 10. 16:45 Okay - Velký sál
  18:45 Sny o vůni citronů - Velký sál
  20:30 Sodoma Reykjavík - Malý sál
  20:45 Ti praví - Velký sál
Pátek  3. 10. 16:45 Ten, koho se bojíš - Velký sál
  18:45 Neplač pro mě - Velký sál
  20:30 Přes ulici pod vodou - Malý sál
  21:00 Imaginárium - Velký sál
Sobota  4. 10. 16:45 Experiment - Velký sál
  20:30 Vzpoura v Kautokeinu - Malý sál
  18:45 Přijede prezident! - Velký sál
  21:00 V říši divů - Velký sál
Neděle  5. 10. 16:45 Maturitní večírek - Velký sál
  18:45 Třídní sraz 2 - pohřeb - Velký sál
  20:30 Ženská za volantem - Malý sál
  21:00 Utajené dítě - Velký sál

Brno 1.–5. 10.
Kino Art
Cihlářská 19, Brno
rezervace vstupenek: artpokladna@ticbrno.cz, 541 213 542
Vstupné 100 Kč/film
Středa  1. 10 18:00 Sny o vůni citronů - Velký sál
  20:30 LFO - Velký sál
  20:00 Přes ulici, pod vodou - Malý sál
Čtvrtek  2. 10. 18:00 Přijede prezident! - Velký sál
  20:30 Neplač pro mě - Velký sál
  20:00 Original - Malý sál
Pátek  3. 10. 18:00 V říši divů - Velký sál
  20:30 Ti praví - Velký sál
  20:00 Vychladlá stopa - Malý sál
Sobota  4. 10. 18:00 Utajené dítě - Velký sál
  20:30 Třídní sraz 2 - pohřeb - Velký sál
  20:00 Sodoma Reykjavík - Malý sál
Neděle  5. 10. 18:00 Maturitní večírek - Velký sál
  20:30 Imaginárium - Velký sál
  20:00 Okay - Malý sál

Ostrava 6.–12.10.
Minikino
Kostelní 3, Ostrava
rezervace vstupenek: www.minikino.cz
vstupné 100 Kč/film
Pondělí  6. 10. 17:00 Okay
  19:30 Sodoma Reykjavík
Úterý  7. 10. 17:00 Original
  19:30 Vychladlá stopa
Středa  8. 10. 17:00 Sny o vůni citronů
  19:30 LFO
Čtvrtek  9. 10. 17:00 Přijede prezident!
  19:30 Neplač pro mě
Pátek 10. 10. 17:00 V říši divů
  19:30 Ti praví
Sobota 11.10. 17:00 Utajené dítě
  19:30 Třídní sraz 2 - pohřeb
Neděle 12. 10. 17:00 Maturitní večírek
  19:30 Imaginárium

Teplice 12.–13. 10.
Kino Květen
Mírové Náměstí 2950, Teplice
rezervace vstupenek: www.dkteplice.cz
Vstupné 85 Kč/film
Neděle 12. 10. 17:30 Ženská za volantem
  20:00 LFO
Pondělí 13. 10. 17:30 Neplač pro mě
  20:00 V říši divů

Hostivice 17.–18. 10.
Sokolovna Hostivice
Jiráskova 201, Hostivice, Praha-západ
vstupné 90 Kč/film
Pátek 17. 10. 18:00 Sny o vůni citronů
  20:00 Vychladlá stopa
  22:00 Ti praví
Sobota 18. 10. 18:00 Originál
  20:00 Vzpoura v Kautokeinu
  22:00 Utajené dítě

Jeseník 2., 8., 9. 16., 22. 10.
Ennea caffé&shop
nám. Svobody 832/25, Jeseník
rezervace vstupenek: 774 572 110
vstupné 50 Kč/film
Čtvrtek  2. 10. 19:00 Ti praví
Čtvrtek  9. 10. 19:00 Sny o vůni citrónů
Čtvrtek 16. 10. 19:00 Třídní sraz 2 - pohřeb

Kino Pohoda
Dittersdorfova 599/2, Jeseník
rezervace vstupenek: www.mkzjes.cz
vstupné 80 Kč/film
Středa  8. 10. 19:30 LFO
Středa 22. 10. 19:30 Vychladlá stopa

Chrastava 13. –15., 17. 10.
Kino Chrastava
Turpišova, Chrastava
rezervace vstupenek: www.evstupenka.cz
vstupné 80 Kč/film
Pondělí 13. 10. 18:00 Maturitní večírek
  20:00 Tak jako v nebi
Úterý 14. 10. 18:00 Experiment
  20:00 Ti praví
Středa 15. 10. 18:00 Třídní sraz 2 - pohřeb
  20:00 Vzpoura v Kautokeinu
Pátek 17. 10. 18:00 Ženská za volantem
  20:00 LFO

Zlín 2.–5. 10.
Golden Apple Cinema, a.s.
nám. Míru 174, Zlín
rezervace vstupenek: gacinema.cz
vstupné 99 Kč/film 
Čtvrtek  2. 10. 18:00 Experiment
Pátek  3. 10. 18:00 Třídní sraz 2 - pohřeb
Sobota  4. 10. 18:00 Ti praví
Neděle  5. 10. 18:00 Ten, koho se bojíš

Plzeň 8.–9., 29.–30. 10.
Měšťanská beseda
Kopeckého sady 13, Plzeň
rezervace vstupenek: ticketing@dominikcentrum.cz, 725 843 262
Vstupné 110 Kč/film
Středa  8.10. 18:30 LFO
Čtvrtek  9.10. 18:30 Utajené dítě
Středa 29.10. 18:30 Ženská za volantem
Čtvrtek 30.10. 18:30 Experiment

Choceň 2.–5. 10.
Kino Máj Choceň
Na Herzánce 1238, Choceň
rezervace vstupenek: kino.chocen@gmail.com
vstupné 80 Kč/film
Čtvrtek  2. 10. 18:00 Ti praví
Pátek  3. 10. 18:00 Vzpoura v Kautokeinu
Sobota  4. 10. 18:00 Neplač pro mě
Neděle  5. 10. 18:00 Ženská za volantem

Jičín 1., 8., 15., 22., 29. 10
Biograf Český ráj
17. Listopadu 47, Jičín
rezervace vstupenek: www.biografjicin.cz
vstupné 90 Kč/film
Středa  1. 10. 19:00 Originál
Středa  8. 10. 19:00 LFO
Středa 15. 10. 19:00 Třídní sraz 2 - pohřeb
Středa 22. 10. 19:00 Ti praví
Středa 29. 10. 19:00 Sodoma Reykjavík

Ústí nad Labem 27.–31. 10.
Mumie
Velká hradební 50, Ústí nad Labem
rezervace vstupenek: petiskunes@gmail.com, 775 577 119
Vstupné 80 Kč/film
Pondělí 27. 10. 20:00 Sodoma Reykjavík
Úterý 28. 10. 20:00 V říši divů
Středa 29. 10. 20:00 Ti praví
Čtvrtek 30. 10. 20:00 Ten, koho se bojíš
Pátek 31. 10. 20:00 Třídní sraz 2 - pohřeb

Litoměřice 16.–18., 31. 10.
Kino Máj
Sovova 4,  Litoměřice
rezervace vstupenek: www.mkz-ltm.cz
vstupné 80 Kč/film
Čtvrtek 16 10. 17:30 V říši divů
Pátek 17. 10. 17:30 LFO
Sobota 18. 10. 17:30 Sodoma Reykjavík
Neděle 31. 10. 20:00 Vychladlá stopa

Veselí nad Moravou 11.–12. 10.
Kino Morava
nám. Míru 667, Veselí nad Moravou
rezervace vstupenek: 724 130 770
Vstupné 100 Kč/film
Sobota 11. 10. 18:00 Ten, koho se bojíš
  20:00 V říši divů
Neděle 12. 10. 18:00 Ženská za volantem
  20:00 Experiment

Za podpory 

V Praze, Brně a Ostravě jsou označené filmy  
opatřeny anglickými titulky.

In Prague, Brno and Ostrava, 
all marked films will be provided with English subtitles. 

Barevnost:

Pantone 390 C

Pantone 5747 C

Mediální partneři

99.4 FM
90.7 FMPraha | Brno

Hudba, hudba, hudba a bez reklam...



Experiment
Eksperimentet, DK, 2010, drama, 90 min.
Cílem dánského sociálním experimentu v  60. letech bylo převy-

chovat děti grónských inuitů na malé Dány. Ti se měli stát modelem 
pro budoucí grónskou společnost. Jejich kořeny však byly silnější.

The Danish social experiment 
in the 60’s aimed to convert Inuit 
children in Greenland into small 
Danes. They were meant to beco-
me a model for the future Green-
landic society. Their roots, howe-
ver, were stronger. 

Imaginárium
Imaginaerum, FI, 2012, fantasy, 86 min.
Imaginárium je  fantasy dobrodružství umocněné hudbou  sym-

phonic metalové kapely Nightwish. Umírající hudebník Tom se v ko-
matu ocitá ve zvláštním imaginárním světě, ve kterém cestuje zpět 
do svého dětství. 

Imaginaerum is an emotional 
fantasy-adventure powered by 
the music of Nightwish. Coma 
sends an old musician into his 
childhood‘s sinister fantasy world. 

LFO
LFO, SE, 2014, sci-fi, 99 min.
Šílený radio-amatér Robert tráví většinu času  nevinným  experi-

mentováním ve sklepě svého domu. Jedné noci ale objeví zvláštní 
frekvenci, která umožňuje ovládat lidskou mysl. 

A  mad radio-amateur spends 
most of his time with innocent 
experiments in the basement of 
his house. One night he discovers 
a special frequency that allows him 
to control people‘s minds.

Maturitní večírek / Graduation party
Studentfesten, SE, 2013, komedie, 99 min.
Ač mají maturitu už léta za sebou, Rasmus potřebuje zapít smu-

tek a tak se svými dvěma kamarády „pozvou“ na maturitní večírek. 
Výsledkem je šílená noc s červenou dodávkou, spoustou alkoholu, 
přitroublými policajty a zfetovaným koněm.

Rasmus‘s two best friends Frans 
and Ian talk him into crashing gra-
duation parties in search of fun, 
booze and girls to get over Klara 
who just broke up with him.

Neplač pro mě / Shed No Tears
Kän ingen sorg, SE, 2014, drama, 95 min.
Pål má velký sen - být muzikantem. Ukazuje se ale, že hlavní pře-

kážkou na cestě ke splnění tohoto snu je Pål sám - zpanikaří pokaždé, 
když je v sázce nejvíc.

Pål dreams about success 
within the musical world, but he 
has an obstacle - himself. His deep 
thoughts keeps him end up in 
trouble. 

Okay
Okay, DK, 2002, komedie / drama, 93 min.
Když její otec nevyléčitelně onemocní a lékaři mu dávají maximál-

ně 3 týdny, zorganizuje Nete ohleduplnou smrt doma v  rodinném 
náručí, aniž by se nejprve zeptala na názor svého muže a dcery. Ale tři 
týdny jsou pryč a otec není mrtvý. Naopak, daří se mu přímo skvěle…

Nete’s father is terminally ill, doctors are giving him a maximum of 
3 weeks. Without asking her hus-
band and daughter, Nete decides 
to move the father to their house 
and organize a  respectful death 
in the arms of family. But three 
weeks are gone and the father 
hasn’t died. On the contrary, he‘s 
doing great… 

Originál 
Orginal, SE, 2009, komedie, 100 min.
Henry se vždycky chová podle očekávání ostatních. Jednoho dne, 

ho ale jeho nejlepší přítel Jon přemluví, aby společně otevřeli restau-
raci ve Španělsku. Před odjezdem musí ovšem Henry vyřešit několik 
drobností: unést svoji matku z  ústavu, najít pravou lásku a  odhalit 
pravdu o svém nejlepším příteli. 

Henry always behaves according to others’ expectations. One day, 
his best friend Jon convinces him 
to move to Spain and open a  re-
staurant together. However, be-
fore he leaves, Henry has to carry 
out several things: to kidnap his 
mother from sanatorium, find his 
true love and discover the truth 
about his best friend.

Přes ulici, pod vodou / Above the Street, Below the Water
Over gaden, under vandet, DK, 2009, drama, 100 min.
Být či nebýt zodpovědný za své vlastní štěstí, toť otázka, kterou si 

pokládají protagonisté tohoto filmu v momentě, kdy se vše co po-
važovali za samozřejmost začne hroutit.

To be or not to be responsible 
for one‘s own happiness, that’s the 
question that the protagonists are 
to consider when everything they 
took for granted begins to crum-
ble. 

Přijede prezident! / Village People
Kekkonen tulee!, FI, 2013, komedie, 85 min.
Život v malém městečku uprostřed finských lesů obrátí naruby 

informace o tom, že se tu během své cesty do severního Finska za-
staví sám Urho Kaleva Kekkonen, 
všemi milovaný dlouholetý pre-
zident Finska. 

Life in a small Finish village in 
the middle of nowhere turns up 
side down with rumors about 
presidential visit. 

Sódóma Reykjavík
Sódóma Reykjavík, IS, 1992, komedie, 78 min.
Pátrání po ztraceném dálkovém ovládání přivede mladého Axe-

la do rockového klubu Sodoma. Dálkové ovládání vyžaduje zpět 
Axelova matka pod výhružkou, že mu vypustí vanu, ve které chová 
zlaté rybky. 

Since his mother wants to 
watch TV, Axel, a  young auto-
mechanic, must recover her re-
mote control, accidentally taken 
by his punk sister Maja.

Sny o vůni citronů / Love and Lemons
Små citroner gula, SE, 2013, komedie, 99 min.
Agnes miluje svoji práci v luxusní restauraci a miluje svého pří-

tele, rockového zpěváka Tobiase. V  jeden den ale ztratí všechno - 
Tobias ji opustí a v práci dostane výpověď. Zlomená zahání smu-
tek vařením se svojí maminkou, když ji napadne otevřít si vlastní 
restauraci. 

Agnes loves being a part of a restaurant business. She also loves 
her boyfriend, rock musician Tobias. She gets fired and dumped on 
the same day and her life seems 
to have reached an all-time low. 
In an attempt to put her life back 
on track she gambles everything 
she has, including her parents 
lifetime savings, to become part 
owner of a new restaurant.

Ten, koho se bojíš / Fear me not
Den du frygter, DK, 2008, drama, 95 min.
Michael se rozhodne zapsat do lékařského testu na nová antide-

presiva. Testování je záhy zrušeno pro výrazné vedlejší účinky. Mi-
chael se ale cítí skvěle a rozhodne se v experimentu pokračovat na 
vlastní pěst. 

A man signs up for a test trial 
of a  new anti-depressant as 
a  way to change his life. When 
the trial is called off, he conti-
nues taking the medication with 
violent results.

Ti praví / The Two and Only
Ainoat oikeat, FI, 2013, romantická komedie, 117 min.
„Hanna  stále čeká na toho pravého. Pak do něj vrazí na ulici 

a je šťastná, ovšem jen do té doby než se po něm slehne zem. Ze 
smutku ji vytrhne nová pracovní nabídka - stává se osobní fyzio-
terapeutkou finského premiéra, zraněného při autonehodě. Že by 
byl on ten pravý?

A  romantic comedy about 
a  woman who finally finds her 
Only One, but then the man 
mysteriously disappears. She 
finds the second Only One, who 
also happens to be the Prime 
Minister of Finland. But what 
has happened with the first 
one?

Třídní sraz 2 - Pohřeb / The Reunion 2 - The Funeral
Klassefesten 2 - begravelsen, DK, 2014, komedie, 95 min.
Druhý díl bláznivé komedie Třídní sraz  z  roku 2011. Thomas, 

Andreas, Niels a Torben jsou opět na scéně. Chystá se Thomasova 
rozlučka se svobodou. 

The second part of the cra-
zy comedy The Reunion from 
2011. Thomas is finally ge-
tting married and Andreas has 
arranged a  bachelor party of 
the century.

Utajené dítě / The Hidden Child
Tyskungen, SE, 2013, drama, 105 min.
„Úspěšnou spisovatelku Ericu Falck navštíví několik měsíců po 

tragické smrti jejích rodičů neznámý muž, který tvrdí, že je její ne-
vlastní bratr. Erica brzy zjistí, že matka si do hrobu odnesla děsivé ta-
jemství a někdo se snaží, aby toto tajemství zůstalo utajeno navždy.

The successful writer Erica Falck‘s parents get killed in a violent 
car crash. A  few months later 
a man steps into Erica‘s house 
claiming that he‘s her half-bro-
ther. She soon discovers that 
her mother had dark secrets 
from the past, secrets that so-
meone is trying very hard to 
keep hidden.

V říši divů / It’s Only Make Believe 
Eventyrland, NO, 2013, drama, 93 min.
Merete se narodí ve vězení a vyrůstá v náhradní rodině, s mat-

kou je ale jaksi vnitřně propojena. Po 10 letech mají konečně 
šanci být spolu, nejdříve je ale potřeba vyrovnat se s minulostí.

Merete‘s born in jail and 
grows up in a  foster family. 
But she always felt somehow 
connected with her mother. 
After 10 years they finally 
have a chance to be together 
but first the past has to be 
solved.

Vychladlá stopa / Cold trail 
Köld slóð, IS, 2005, thriller, 99 min.
Senzacechtivý novinář Buldur se rozhodne vyřešit záhadnou 

vraždu na odlehlé přehradě na severu Islandu a převlečený za 
nového člena ochranky se vydává na místo tragédie. Při nebez-
pečném pátrání odhalí nejen tajemství přehrady, ale i tajemství 
své vlastní rodiny.

Buldur is a sensationalist who decides to solve a mysterious 
murder and dressed up as 
a new member of the securi-
ty guard travels to the place 
of the tragedy - a  secluded 
dam in northern Iceland. In 
a  dangerous quest he not 
only reveals the secrets of 
the dam but also a secret of 
his own family.

Vzpoura v Kautokeinu / The Kautokeino Rebellion
Kautokeino-opprøret, NO, 2008, drama, 100 min.
Působivý film o  sámské kultuře, který se zabývá událostmi 

předcházejícími vzpouře jinak mírumilovného sámského oby-
vatelstva proti norské správě v roce 1852.

An impressive film about 
Sami culture which deals with 
events preceding the rebellion 
of otherwise peaceful Sami 
people against the Norwegian 
rule in 1852.

Ženská za volantem / Rallychicks
Rallybrudar, SE, 2008, komedie, 99 min.
Úsměvná komedie o dvou ženách, které si jdou za svým cí-

lem. Ulla sní o kariéře rallyového závodníka, Birgitta zase o stu-
diu umění v Paříži. 

An amusing comedy about 
two women who don’t give 
up fighting for their dreams. 
Ulla dreams of becoming 
a  rally racer, Birgitta would 
like to study arts in Paris.

Filmy se promítají v původním znění
s rozšířenými českými barevnými titulky,

vstřícnými i pro neslyšící diváky.
Všechny české titulky jsou barevné, 

vhodné i pro neslyšící. 

Oficiální mobilní festivalovou aplikaci 
od firmy Ackee naleznete na Apple store 
a Google play pod názvem
 „Severský filmový festival“


