
  
  

 

Kurz manželské touhy  
Premiéra: 28. 10. 2021 
 
Logline Production, ČR, 2021  
Režie: Radek Bajgar 
Producent: Petr Erben 
Scénář: Mirka Zlatníková, Radek Bajgar 
Kamera: Václav Tlapák 
Hudba: Jiří Hájek 
Hrají: Vojta Kotek, Lenka Vlasáková, Stanislav 
Majer, Jiří Bartoška, Šárka Vaculíková, Ondra 
Bauer, Josef Polášek, Eva Leinweberová, Vasil 
Fridrich, Petra Nesvačilová, Lucia Siposová, 
Lukáš Latinák, Ondřej Nosálek, Jana 
Kotrbatá, Ivana Uhlířová, Jana Plodková, 
Radek Holub 
 
Film pro partnerské dvojice se smyslem pro humor. Pro ty, kteří po sobě chtějí spíš 
toužit, než se láskou udusit nebo rovnou uškrtit. V příběhu není protagonistou tygr 
na útěku, ale žena se sebeúctou.  

Páry, toužící po návratu vášně a touhy do svého partnerství, přijedou na kurs 
ambiciózního párového terapeuta Mazla (Vojta Kotek), který razí teorii, že partnerské 
štěstí stojí na maximální blízkosti obou partnerů, duševní i tělesné. Jenže velmi pevné 
objetí se může snadno proměnit ve škrcení, škrcení v udušení, terapie v touhu po vraždě. 
Zvlášť když se napětí hromadí celé roky.  

Helena (Lenka Vlasáková) tak dlouho čelí výčitkám svého manžela (Stanislav Majer), že 
jej tiskne málo, až ho jednou obejme příliš pevně. Udělala to schválně? Nebo jen 
podvědomě? Nebo to byla nešťastná náhoda? Zpočátku to možná neví ani ona sama. 
Může někdo někomu při vroucím objímání držet tepnu tři minuty omylem? A kdo je tady 
vinen? Helena? Sama oběť? Nebo jen ta blbá objímací metoda? Kolem sympatické 
hrdinky se stahuje smyčka, střet světa partnerských vztahů s logickou vyšetřovací 
mašinérií vyznívá komicky, ale pro hrdinku nemusí dopadnout dobře. Snad jedině, kdyby 
se zjistilo, že i kriminalisti jsou jenom lidi… Tomu pitomci, co si o to koledoval, už původní 
život nikdo nevrátí, ale prozřít můžou ostatní čtyři páry, které si sem původně přijely 
upevnit manželství. Možná pochopí, že udržovat si prostor, svobodu a kyslík může 
paradoxně znamenat být si blíž. A toužit po sobě.  

Režisér Radek Bajgar (Teorie tygra, Teroristka) divákům vzkazuje: „Někdo svobodu 
potřebuje víc, někdo míň, někdy je to žena, jindy muž. Na ženy víc tlačí pitomé stereotypy, 
společnost, tradice, takže se jim obtížněji vzdoruje. V této situaci je i hlavní hrdinka filmu.“ 

 
Přístupnost:  nevhodné pro děti do 12 let 
Žánr:  komedie 
Verze:  česká 
Stopáž: 90 min 
Formát: 2D DCP, zvuk 5.1 
Monopol do: 28. 10. 2031 
Programování:  Zuzana Černá, GSM: 602 836 993, cerna@cinemart.cz 
Filmy si objednejte na www.disfilm.cz 
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