2022

KVĚTEN

cestovatelská beseda

BEST OF NA PIONÝRU A JAWĚ – Marek Slobodník

Čtvrtek

5.5.

19:00 hod

Cestovatel z Banské Bystrice Marek Slobodník, nás provede všemi svými cestami, které podnikl na motocyklech Pionýr a Jawa 250. Projedeme Afriku, Asii, Jižní
Ameriku, Austrálii a Indonésii. Navštívíme nejzajímavější místa a vyslechneme nejvtipnější příhody z cest. Vysoké hory, nekonečné pouště, zelené pralesy a
mnoho jiného...24 měsíců na cestách, více jak 80 tisíc kilometrů na jedněch z nejhorších jednostopých motorových dopravních prostředcích...

cca 120 minut

vstupné předprodej 220 Kč (www.smsticket.cz), na místě 250 Kč
americký film

Pátek

6.5.

19:30 hod

mládeži přístupno

KLAN GUCCI

ČSFD 70%

Film je inspirován šokujícím skutečným příběhem impéria italského módního domu. Tři desetiletí rodinné historie, v níž nechybí láska, zrada, dekadence,
pomsta ani vražda, skládají dohromady mozaiku toho, co všechno s sebou nese slavná značka Gucci...

164 minut

vstupné 80 Kč

doporučená přístupnost od 15 let

dánská komedie

DIVOCH

Pátek

13.5.

19:30 hod

s titulky

ČSFD 74%

V zoufalé snaze překonat krizi středního věku Martin utekl ze společnosti, aby žil v lese. Obstaral si luk a výstroj jeskynního muže, ale pravdou je, že přežívá jen
tak tak. Jednoho dne narazí na Musu, drogového dealera, který je zraněný a na útěku. V naději, že uniknou mnoha problémům, se excentrické duo vydává na
hektickou jízdu napříč fjordy. Pronásledován místní policií, rozzuřeným Vikingem, násilníky a – v neposlední řadě – svou rodinou!

96 minut

vstupné 80 Kč

doporučená přístupnost od 15 let

francouzský rodinný film

VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ

Sobota

14.5.

17:00 hod

ČSFD 64%

Dívka Alma odjede na chatu po svém dědečkovi, která leží uprostřed majestátní kanadské divočiny. Po letecké havárii v lesích objeví malé lvíče určené pro
cirkus a současně s tím se ujme i mláděte vlka, kterého do chaty přinese vlčice zvyklá na přízeň jejího dědy. Rozhodne se je chránit před světem lidí. Jejich
soužití ale skončí, když je Alma po nehodě odvezena do nemocnice, lev je odchycen do cirkusu a vlk přesunut do rezervace. Právě vlk, ale nikdy na jejich velkou
trojku nezapomene a po čase uteče s odhodláním najít kamaráda lva a pak společně i Almu. Velké dobrodružství vlka a lva napříč divočinou teprve začíná...

101 minut

vstupné 60 Kč

mládeži přístupno

česká sportovní komedie

VYŠEHRAD: FYLM

Pátek

20.5.

19:30 hod

ČSFD 78%

Lavi je zpět!!!, jak by řekl jeho agent Jarda, pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. S Vyšehradem postoupil do druhé ligy, opět po něm pokukují
zámožnější kluby, dokonce požádal o ruku svou přítelkyni Lucii...Na svatbě však zjistí, že má už osmiletého syna. Nedostatek financí řeší půjčkou od ne zrovna
čestné party, zároveň se snaží nepřijít o manželku hned ve svatební den, postarat se o dítě, dostat se z Vyšehradu někam výš, nebo se poprat s praktikami jistého
fotbalového Taťky... Prostě už se zase řítí jako lavina z jednoho problému do druhého...

105 minut

vstupné 80 Kč

doporučená přístupnost od 15 let

americký animovaný film

TOM A JERRY

Sobota

21.5.

17:00 hod

ČSFD 45%

Jerry se přestěhuje do luxusního hotelu na Manhattanu, kde právě probíhá svatba století. Hon kocoura a myši vzápětí skoro zničí nejen chystanou svatbu, ale i
celý hotel. Brzy však narazí na ještě větší problém – ambiciózního a vychytralého zaměstnance, který se spikne proti všem. „Kámoši jak hrom“ budou muset
spojit síly, aby napravili to, co nadrobili...

96 minut

vstupné 60 Kč

mládeži přístupno

Český krimi film

Pátek

PROMLČENO

19:30 hod

Radek se po téměř dvaceti letech nečekaně vrací do svého rodného města, aby zde nalezl jistou mladou ženu a jednou provždy se vyrovnal se svou minulostí. V
pátrání mu pomáhá Eva, rozhlasová moderátorka, která jeho příběh dostane do své živě vysílané noční show. Chtěla mít ve vysílání senzační událost, ale k jejímu
zděšení a ke zděšení všech posluchačů začne na povrch vyplouvat něco, s čím nikdo nepočítal. Svůj plán připravoval Radek několik let a během jeho vyprávění je
do pochmurného příběhu vtažena nejen ona sama, ale i pražská kriminálka a další aktéři dlouho zapomenutých událostí...

27.5.

95 minut

vstupné 80 Kč

ČSFD 71%

doporučená přístupnost od 12 let

VSTUPENKY JE MOŽNÉ REZERVOVAT NA TEL: 776 240 280 (možno i SMS), KDE TAKÉ RÁDI PŘIVÍTÁME VEŠKERÉ PŘIPOMÍNKY A NÁPADY…

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU...„KINO BOHUŇOVICE“

KINO BOHUŇOVICE

LODĚNICKÁ 315

a

INSTAGRAMU...“@KINO_BOHUNOVICE“

BOHUŇOVICE, 783 14

TELEFON: 776 240 280

Na měsíc červen připravujeme: Ženy a život, Mimořádná událost, Tři Tygři ve filmu: JACKPOT, Černobyl na kolečkách...aj.

