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      Distributor-číslo listu:005/06 
Číslo filmu: U06005 

Distribuční název: Tommyho peklo 
Originální název: TOMMY’S INFERNO 
Premiéra: 10.8.2006 
Distributor: CINEMART, a.s. 
Produkce: NORSKO 
Rok výroby: 2005 

Slogan: Láska je peklo. 
Režie: Ove Raymond Gyldenås 
Scénář: Ove Raymond Gyldenås 
Kamera: Jon Gaute Espevold 
Hudba: Ginge Anvik 
Střih: Sophie Hesselberg 
Hrají: Eirik Evjen, Anine Eckhoff, Mehran Iqbal, Linn Skåber, Atle Antonsen 

 
Tommy je milý a pohledný kluk, který zdánlivě 
nemá žádné velké problémy. Chodí s krásnou 
spolužačkou, kterou by si později rád vzal, ve 
škole prospívá s vyznamenáním a k dovršení 
všech dobrých vlastností ještě vypomáhá 
v kostele jako ministrant. Tommy je zkrátka syn, 
jakého by si přála mít každá matka.    
 
Nic ale není, jak se zdá, o čemž se Tommy vzá-
pětí přesvědčí sám. Dlouholetá přítelkyně Marie 
ho sice miluje, ale ráda by tento cit na rozdíl od 
Tommyho realizovala. Opouští jej a flirtuje 
s jinými, což Tommyho přivádí k šílenství.  
 
Jediná útěcha je pro něj nikdy nepoznaný otec, 
protestantský kněz, jemuž se celý život snaží 
podobat. V jednom nestřeženém okamžiku mu 
ale jeho trochu potrhlá a svobodomyslná matka 
prozradí, že ani tento ideál nemá nic společného 
se skutečností a že je dítě zplozené z jednoho 
hodně bujarého vášnivého víkendu. To už je na 
Tommyho trochu moc.     
 
Ve snaze o znovuzískání Marie se Tommy dostá-
vá do víru temnoty a podvodů. Prožívá si osobní 
peklo, kdy jsou jeho ideály o lásce a víře konfron-
továny s tvrdou realitou. 
  

 

 
 
 
Naštěstí stojí po jeho boku nejlepší kamarád 
Ahmed, který je sice bláznivý, ale právě jeden 
z jeho šílených nápadů nakonec Tommymu po-
může vyrovnat se sám se sebou. 
 
 
 
Snímek Tommyho inferno uvádíme v letních 
měsících jako zajímavý příspěvek norské ki-
nematografie do populárního žánru teenage-
rovské komedie.  

 

Přístupnost:  Od 15 let 
Verze:   Norsky s českými titulky 
Stopáž: 95 minut 
Formát: 35 mm, barevný, 1:2,35, Dolby SRD, azurová stopa 
Žánr: 
Webové stránky filmu: 

Komedie 
http://www.tommysinferno.com/index1.html 

Monopol do: 30.6.2013 
Propagace: A1, A4(2x), tisk, rozhlas, TV 
Programování:  Zuzana Černá tel: 582 365 576, GSM: 602 836 993, cerna@cinemart.cz 
 


