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Hrabě Axel
Dánsko, 2001, 
 komedie, 86 minut
Bláznivá dánská komedie s kla-
sickou záměnou osob ve stylu 
humoru komediální skupiny „Monthy 
Python“. Potulný herec Axel sní o životě v Americe. 
Potká příležitost v podobě hraběte Richarda, okra-
de ho a v přestrojení se vydává za dědice majetku. 
  
Ticho
Finsko, 2011, 
drama, 111 minut
Během druhé světové války bylo Finsko jediným 
státem, který mrtvé vojáky pohřbíval doma. Mrt-
ví byli soustřeďováni ve shromažďovacích stře-
discích ležících bezprostředně za frontovou linií, 
odkud byli dopravováni domů. Film se odehrává 
v jednom takovém středisku, kde skupina mužů 
a žen přebývá mezi životem a smrtí. Kde se dotý-
ká nebe a peklo, hrůza a radost, láska a strach.
  
Adamova jablka
Dánsko, 2005, 
komedie, 90 minut
Může být pro Boha problém, když se jeden neo-
nacista rozhodne upéci jablkový koláč? Kultovní 
dánská komedie plná absurdního humoru.
  
Král z ostrova Bastøy
Norsko, 2010, 
drama, 120 minut
Natočeno na motivy skutečných událostí. V roce 
1915 přichází do nechvalně známé polepšovny 
na ostrově Bastøy sedmnáctiletý Erling, který za-
bil v sebeobraně. Má jasný plán, musí utéci dříve, 
než mu bude osmnáct, kdy bude převezen do vě-
zení pro dospělé. Postupně se spřátelí s ostatními 
chovanci a jeho rozhodnutí utéci sám je podrobe-
no zkoušce. 
  

Do tmy
Norsko, 2012,  
drama,  84 minut
Norské drama režiséra Thomase Wangsmo pojed-
nává o tom, jak do života dvou rodin v sousedství 
zasáhne tragická nehoda.

Kokpit
Švédsko, 2012,  
komedie, 95 minut
Komedie o muži, který ze dne na den přichází 
o vše, práci, manželku i domov. A tak mu nezbývá 
nic jiného, než se uchýlit k dramatickému řešení, 
které otřese celým jeho dosavadním životem.
  
Baronka z benzínové pumpy
Dánsko, 1960,  
komedie, 121 minut
Dánská starosvětská komedie o baronce a její 
vnučce, která vyrůstala u benzínové pumpy a nyní 
má zdědit zámek. O dědictví ovšem usilují také 
další příbuzní, odvěcí nepřátelé rodiny.
  
3x Simo
Finsko, 2012,  
komedie, 89 minut
Komedie o dvou zlodějích v Helsinkách, o tom, 
jak se z Lasseho stal SImo a ze Sima Antero. 
  
Iluze film o vlaku
Švédsko, 2004,  
thriller/komedie, 100 minut
Je 23. prosince roku 1945. Ze Stockholmu vyjíždí 
rychlík, jehož jedinou a poslední zastávkou je Ber-
lín. Mezi pasažéry je i neúspěšný spisovatel, který 
odjíždí do Berlína, aby zde pomohl budovat no-
vou Evropu. Jeho idealistické úmysly se však mají 
tendenci zvrtávat v pravý opak...
  
Kon-Tiki
Norsko, 2012,  
drama, 118 minut
Na Oscara nominované drama sleduje legendární 
plavbu norského mořeplavce a dobrodruha Thora 
Heyerdhala, během které se v roce 1947 pokusil 

společně se svými pěti přáteli přeplavit Tichý 
oceán a tak dokázat Thorovu teorii o tom, že 
Polynésie byla osídlena z Jižní Ameriky.
  
Téměř dokonalý
Dánsko, 2012, 
komedie, 105 minut
Televizní moderátorka Anne chce dítě, rozhod-
ne se pro umělé oplodnění s tím, že ten pravý 
přijde až někdy potom. Později začne ze zvěda-
vosti pátrat po identitě dárce. Lstí získá adresu 
a setká se hned se dvěma potenciálními otci. 
Jeden je dokonalý, s tím druhým je to horší.
  
Výpadky proudu
Švédsko, 2012, 
komedie, 100 minut
Telefonní společnost UNICOM stojí na pokraji 
krachu. Ředitel Tord se ji snaží zachránit. Kenneth 
má odevzdat čtvrtletní výkaz hospodaření, ale 
počítače se proti němu spikly. Ani jeho milostný 
život za moc nestojí. Briggita si léčí fóbii z pavou-
ků. Záhadný výpadek proudu zkomplikuje už tak 
složitou situaci a změní život všem hlavním hrdi-
nům, zvláště technikům Rolandovi a Jörgenovi, 
kteří jsou přítomni na místě poruchy
  
Jen v zrcadle, jako v hádance
Norsko, 2008, 
drama, 91 minut
Cecílie je nemocná, leží v  posteli a povídá si 
s  andělem Arielem. Vedou spolu zvláštní roz-
hovor. Ariel chce vědět, jaké je to být člověkem 
a Cecílii na oplátku prozradí, jak žijí andělé. Film 
je natočený podle knihy Josteina Gaardera.
  
Originál
Dánsko/Švédsko, 2009, 
komedie, 100 minut
Henry se ze všech sil snaží zapadnout. Většinu 
svého života tráví jako jakýsi lidský chameleon, 
který se vždycky chová podle očekávání ostat-
ních. Jednoho dne je tvrdě konfrontován s rea-
litou. Proč být jen kopií, když můžeš být originál!

         – ENGLISH FRIENDLY
www.sfklub.cz


