
  
  

 

Po čem muži touží 2 
Premiéra: 21. 4. 2022 

 
Fénix Film, ČR, 2022  
Režie: Rudolf Havlík 
Scénář: Rudolf Havlík, Filip Oberfalcer 
Producentky: Dana Voláková, Michaela Flenerová 
Výprava: Jan Hoffmann  
Kamera: Václav Tlapák 
Umělecký maskér: Klára Hubalová 
Výtvarník kostýmů: Jana Haresová 
Hudba: Ondřej Konvička  
Střih: Boris Machytka          
Zvuk: Roman Čapek 
Hrají: Jiří Langmajer, Anna Polívková, Marek Taclík, 
Tereza Kostková, Leoš Noha, Oskar Hes, Ondřej 
Kavan, Zuzana Kronerová, Pavel Šimčík, Radek Holub, 
Jiří Maryško, Michal Kavalčík, Pavlína Němcová, Daniel 
Krejbich, Martina Babišová 
 

Po čem muži touží 2 je volným pokračováním úspěšné komedie Po čem muži touží, 
která se stala divácky nejúspěšnějším českým snímkem roku 2018. Tento film je 
opět humorným pohledem na střet mužského a ženského světa a hledání jejich 
vzájemného porozumění, které může jednoho i druhého dovádět k šílenství.  

Ve filmu Po čem muži touží se hlavní hrdina Karel Král ocitl v ženském těle. V jeho 
pokračování 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. 

 
Přístupnost:  pro všechny 
Žánr: komedie 
Verze:  česká 
Stopáž: 95 min 
Formát: 2D DCP, zvuk 5.1 
Monopol do: 21. 4. 2032 
Programování:  Zuzana Černá, GSM: 602 836 993, cerna@cinemart.cz 
Filmy si objednejte na www.disfilm.cz 
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