
LETNÍ KINO VEHLOVICE
Vás zve na český film z roku 2020

„ PŘÍLIŠ OSOBNÍ
ZNÁMOST “

  

Promítat budeme

v sobotu dne 17.července 2021

v Central parku ve Vehlovicích u kapličky 

v cca 21.15 ( po setmění)
Obsah : Natálie je třicátnice, singl, úspěšná ve své práci. Její nejlepší kamarádka Simona se právě rozvádí protože její manžel žil po celou

dobu trvání jejich manželství dvojí život. S jinou ženou založil rodinu a celé roky pendluje mezi dvěma ženami a dvěma syny. To Simona 
neunese a požádá o rozvod. Její největší obavou je, aby při rozvodu nepřišla o syna. Bohužel její obavy se naplní a syn u soudu řekne, že 
chce žít s otcem. Simona je z této situace úplně na nervy a útěchu hledá u Natalie, ale také obrážením různých barů a kulturních akcí. Při 
jedné takové příležitosti se seznamuje s umělcem Viktorem, kterému Simona naprosto učaruje. Viktor je jí doslova posedlý, ale je také 
posedlý sexem, což Simonu začne brzy poněkud vyčerpávat.Podnikatel Marek je velmi hezký muž, vdovec a otec malé Terezky, která si 
Natálii okamžitě zamiluje. I Natálie podléhá jejímu roztomilému kouzlu. Po nějakém čase představí Marek Natálii své tchýni Evě, která s 
nimi od smrti dcery žije a pomáhá Markovi s výchovou Terezky. Jenže život umí být pěkně krutý. Spousta nečekaných starostí se 
podepisuje na Markovi, ale i na jejich vztahu s Natálií. Marek své splíny řeší konzumací alkoholu a z laskavého tatínka a partnera se stává 
zlý muž, ze kterého jde strach... (TV Prima) Hrají: 
Petra Hřebíčková, Tatiana Dyková, Eliška Balzerová, Branislav Trifunovič, Janko Popovič Volarič, Valentýna Bečková a další

Vstupné dobrovolné



PŘÍJEMNOU ZÁBAVU PŘEJE VEKAP
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