
PÁTEK 7.2.2020

V 18:00 HOD.

KOMEDIE ČR/2020

Natálie (Petra Hřebíčková) je šťastná svobodná třicátnice se skvělou kariérou a dlouholetou
nejlepší kamarádkou Simonou (Tatiana Dyková), které se právě obrátil život vzhůru nohama.
Simona se po rozvodu snaží vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít k  otci (Ľuboš
Kostelný). Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním umělcem Viktorem (Janko Popović
Volarić), pro kterého se stává múzou. Viktor je však posedlý nejen Simonou, ale i sexem, což
zpočátku vypadá jako vysněný ráj… I Natáliin život nabírá nový směr. Když potká okouzlujícího
podnikatele, vdovce Marka (Branislav Trifunović) a jeho dcerku, láska na sebe nenechá dlouho
čekat. Jejich soužití je téměř idylické až na to, že jejich vztah je pod drobnohledem Markovy tchyně
Evy (Eliška Balzerová), která byla zvyklá pomáhat s výchovou vnučky. Nyní Eva zjišťuje, že musí
najít jiný smysl života, aby se cítila šťastná. Seznámení s  šarmantním hudebníkem (Predrag
Manojlović) by mohlo znamenat nový začátek.(Bioscop)

2020F I L M O V É  P O D V E Č E R Y  S  Č E S K Ý M I  F I L M Y

Filmová představení se sníženým vstupným pro seniory jsou financována v rámci projektu

"Mikroregion Ivančicko pro seniory handicapované" z dotace Jihomoravského kraje.

NEDĚLE 8.3.2020

V 16:00 HOD.

KOMEDIE ČR/2020

Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou
ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu
netradiční návrh. Její plan je přímo skandální. Navrhne jí, aby si péči o Jirku rozdělily a
udělaly z něj tak chlapa na střídačku. Lenka po prvotním šoku souhlasí a obě ženy představí
tento nový způsob života Jirkovi. Tedy spíše ho postaví před hotovou věc. Co se všem zdá
zpočátku jako perfektní plán, kdy je Jirka jeden týden s manželkou, druhý s milenkou, se
nakonec může stát pro všechny pořádnou noční můrou….Bohemia MP

K I N O  R É N A

I V A N Č I C E

Snížené vstupné pro seniory 55+

70,- Kč


