2022

ČERVEN
beseda

ŽIVÉ POCHODNĚ V SOVĚTSKÉM BLOKU - PhDr. Petr Blažek

Čtvrtek

2.6.

18:00 hod

Beseda s historikem PhDr. Petrem Blažkem, který je autorem knihy, ve které popsal jednadvacet případů sebeupálení.
Značná část z nich byla radikální reakcí na srpnovou okupaci Československa armádami pěti států Varšavské smlouvy a na potlačení pražského jara.
Besedy se osobně zúčastní Zdena Mašínová ml., dcera genmjr. Josefa Mašína.

cca 120 minut

vstupné dobrovolné

mládeži přístupno

česká komedie

ŽENY A ŽIVOT

Pátek

3.6.

19:30 hod

Eliška a její sestra Ilona se společně vrhnou do budování rodinného podniku, fungujícího tak trochu “ode zdi ke zdi”, stejně jako Eliščin vztah se samolibým
populárním sportovcem. Je potřeba si ujasnit, zda chodí jen Eliška s Petrem nebo i Petr s Eliškou. To vše za účasti rodiny a přátel, problém jednoho je problémem
všech. Někdy pomůže náhoda, někdy pár facek a někdy prostě jen stačí přestat řešit vztahové problémy s osobou, která s vámi vztah vlastně vůbec nemá…

87 minut

vstupné 80 Kč

mládeži přístupno

česká akční komedie

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT

Pátek

10.6.

19:30 hod

Na dobrodružnou cestu za nečekanou výhrou se vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria Milan, citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje
David Votrubek, orgán městské policie Robert a snaživý, leč průměrný herec oblastního divadla Herbert. Stanou se z nich přátelé, nebo rivalové? Najde David po
cestě ztraceného otce, Robert lásku a sebevědomí, Milan Indulonu a slávu, a Herbert vytoužené angažmá? Road trip z Ostravy do Prahy plný šílených událostí,
nečekaných odboček (Brno?) a akčních scén jim totiž stíží nejen Davidův osobitý pohled na svět, ale také mafiánský boss Král taktéž toužící po miliónové výhře...

107 minut

vstupné 80 Kč

doporučená přístupnost od 12 let

Český dokumentární film

ČERNOBYL NA KOLEČKÁCH

Úterý

14.6.

18:00 hod

...Projekce se osobně zúčastní hlavní hrdina Jan Dušek a jeho doprovod Jíří Kalát…
Po úspěšné výpravě na invalidním vozíku do Santiaga de Compostela se vozíčkář Honza s roztroušenou sklerózou rozhodl se svým týmem vydat na jedno z
nejrozporuplnějších míst světa, aby podnikl cestu do hlubin své duše a poskytl svědectví o nemoci, kterou bere už jako svoji družku. Dokument, jehož posláním
je ukázat, že vozíkem život nekončí, sleduje čtrnáctičlennou expedici Černobylem, Kyjevem a Karpatami s cílem pokořit nejvyšší horu Ukrajiny Hoverlu...

90 minut

vstupné dobrovolné

mládeži přístupno

česká komedie

Pátek

17.6.

19:30 hod

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Vlak se náhle porouchá a strojvůdce musí vystoupit z vlaku, aby poruchu napravil. Vlak stojící v mírném spádu
se však samovolně rozjede. Cestující ocení, že zase jedou, ale záhy si uvědomí, že špatným směrem. Hlasitě protestují a dožadují se informací. Kabina
strojvedoucího je neprodyšně uzavřená a nikdo se zpoza dveří neozývá. Kontakt s okolím prostřednictvím mobilních telefonů selhává a nepomáhá ani zoufalý
křik z oken. Cestující za pomocí brutálních prostředků a myslivcovy pušky otevřou dveře obou kabin strojvůdce, ale dosáhnou pouze potvrzení svých nejhorších
očekávání, a to - že motoráček nikdo neřídí…

103 minut

vstupné 80 Kč

doporučená přístupnost od 12 let

francouzský film

Pátek

NOTRE-DAME V PLAMENECH

24.6.

Hrdinský příběh těch, kteří riskovali své životy při nebezpečné záchraně symbolu Paříže. V neúnavném tempu sledujeme události 15. dubna 2019, kdy katedrálu
Notre-Dame zachvátily plameny a celý svět toho byl v přímém přenosu svědkem. Spolu s hasiči se vydáve do míst, která zůstala divákům obrazovek skrytá –
přímo do nitra hořící budovy. Snímek nabízí téměř fyzický zážitek, který nikoho nenechá chladným a věrohodně zachycuje boj s nekontrolovatelným živlem, ale
především upozorňuje na nezměrnou odvahu a obětavost záchranných sborů. Bez jejich nasazení by nejznámější katedrála světa lehla popelem...

19:30 hod

110 minut

vstupné 80 Kč

s titulky

mládeži přístupno

americký animovaný film

ZPÍVEJ 2

Sobota

25.6.

17:00 hod

Koalák Buster Moon touží vystoupit v Redshore City, hlavním městě zábavy, jenže to má pevně pod kontrolou nelítostný vlk Jimmy Crystal, bez jehož souhlasu
nemůžete ve městě ani otevřít pusu. A tak Buster zariskuje a znuděnému Crystalovi slíbí, že když bude moci v jeho městě nazkoušet show, obsadí do ní největší
žijící hudební legendu, lva Claye Callowaye. Potíž je v tom, že Calloway už léta žije v ústraní, zásadně nevystupuje a asi poslední, kdo by ho k tomu přemluvil, je
jeden otravný koalák. Jenže Buster razí zásadu, že jen opravdu velké sny mají nějakou cenu, a pro jejich splnění je ochoten udělat opravdu cokoliv.

110 minut

vstupné 60 Kč

mládeži přístupno

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

V měsících červenec a srpen Kino Bohuňovice nehraje...budeme se na Vás těšit v září...

TELEFON: 776 240 280

