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Príbeh lásky, ktorá sa ocitla v najkritickejšom bode. Čo urobí zamilovaný človek, 
aby ju zachránil? Úplne všetko. Napriek tomu, že ho čakajú početné nástrahy, omyly 
a fatálne nedorozumenia. Láska skrátka bolí. 

Tomáš s Terezou už pár rokov prežívajú lásku ako z učebnice. Tomáš ako meteorológ 
získal skvelú prácu televízneho moderátora počasia a Tereza sa (zatiaľ neúspešne) snaží 
rozbehnúť predaj a výrobu ručne šitých topánok. Kedy sa to zaseklo? Na Štedrý deň, keď 
Tereza pristihla napoly vyzlečeného Tomáša v domnelo chúlostivej situácii s populárnou 
televíznou moderátorkou. Chúlostivú situáciu by síce Tomáš mohol celkom racionálne 
vysvetliť, keby k tomu dostal príležitosť. "Zmierovačku" mu prekazí neplánovaný nocľah na 
policajnej stanici, a keď sa konečne dostane domov, narazí na prázdny byt a výzvu, aby 
sa zbalil a odsťahoval. Tomáš sa nechce vzdať bez boja, rád by Terezu obmäkčil nejakým 
veľkým romantickým gestom, lenže už akosi vyšiel z cviku. Našťastie má kamaráta Karla, 
filmového fanatika, ktorý má jednoduché riešenie - prečo sa neinšpirovať scénami zo 
slávnych romantických filmov? Lenže Tomáš vzápätí spozná, že to, čo stopercentne 
funguje na filmové hrdinky, nemusí nutne fungovať aj v sivej realite, zvlášť keď prevedenie 
pokrivkáva, alebo keď sa do cesty pripletie charizmatický fotograf, ktorý sa o Terezu 
zaujíma viac, než je zdravé. 

Jedine Tereza je romantická komédia plná trapasov a omylov, ktorá názorne dokazuje, že 
boj o lásku môže byť niekedy neuveriteľná šichta, zvlášť keď vám život dáva jednu facku 
za druhou. 

 
Prístupnosť:  bez obmedzenia 
Žáner: romantická komédia 
Verzie:  česká 
Stopáž: 102 min 
Formát: 2D DCP, zvuk 5.1 
Monopol do: 9. 9. 2031 


