LETNÍ KINO LUBĚNICE
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
sobota 18. 6. 2022 od 21:00 (po setmění)
Komedie, Česko, 2021, 101 min - Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní
vyrovnat jako chlap! Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka hraček pro děti,
dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče o novorozence převezme jako otec na
mateřské dovolené Dominik. Ten přistupuje k úkolu s poněkud naivní představou, že mu poskytne dostatek času
napsat konečně knihu, kterou dlouho plánuje. Chyba lávky! Dominik musí vynaložit veškerou vynalézavost, aby během
prvního roku vůbec zvládnul péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi stává boj o přežití. Díky soužití s malým človíčkem
však také objeví, kolik podob může mít láska…

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
sobota 16. 7. 2022 od 21:00 (po setmění)
Komedie, Česko, 2022, 95 min – V prvním filmu se hlavní hrdina Karel Král ocitl v ženském těle. V druhém díle
poznáváme na počátku Irenu Kopáčovou (Anna Polívková), psycholožku, specialistku na partnerské vztahy. A nutno
říct, že neprožívá zrovna dobré období. Její doporučení klientům se trochu míjejí účinkem, Irena dostává výpověď
z nájemní smlouvy v domě, kde má ordinaci a vzápětí přistihne svého přítele při nevěře. Nejlepším lékem na životní
trable je vyrazit s kamarádkou Marcelou (Tereza Kostková) na víno. Kroky opilé Ireny následně vedou do stanu vědmy
Zoltany (Zuzana Kronerová), kde vysloví osudové přání: Chci bejt chlap! Ráno se Irena probudí a ocitne se v podobné
situaci jako Karel Král. Je v těle, které nenávidí, ale poté, co opadne prvotní šok, má možnost zjistit, jací muži vlastně
doopravdy jsou. Irena/Iren (Jiří Langmajer) se musí o sebe postarat a není nikdo, kdo by jí zpočátku uvěřil, že je to
pořád ona. Nakonec jí podá pomocnou ruku soused Radim (Marek Taclík), který je odjakživa do Ireny zamilovaný. Věří
jí a doufá, že někde tam uvnitř toho postaršího chlapíka je jeho milovaná a on ji jen musí, jako správný princ, osvobodit.
Udělat z ženy muže není snadný úkol, a tak má Radim ve výcviku pořádné obtíže…

PREZIDENTKA
sobota 20. 8. 2022 od 20:30 (po setmění)
Komedie/Romantický, 2022, 97 min – Kateřina Čechová (Anna Geislerová), historicky první česká prezidentka, má za
sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací: její program je každý den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu odpočinout
bez pozornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si paruku a v dokonalém převleku
se v noci potají vytratí z Hradu. Plán jí vyjde dokonale. Kateřině se noční dobrodružství inkognito v podhradí mezi lidmi
zalíbí. Seznamuje se se sochařem Petrem (Ondřej Vetchý), kvůli kterému se do města vydává každou noc. Petr nemá
ani ponětí, kdo okouzlující žena, do které se zamiloval, ve skutečnosti je. Situace se však brzo vymkne kontrole a
prezidentčiny noční výlety se provalí. Kateřina se musí snažit, aby si vybojovala právo na lásku, která jí náleží stejně,
jako kterémukoliv jinému člověku na světě…

Všechny projekce proběhnou v prostoru za Kulturním domem Luběnice. Při špatném počasí bude projekce přesunuta do
kulturního domu, občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

www.lubenice.cz

