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LISTOPAD
český dokumentární film

Úterý

1.11.

18:30 hod

SEDLÁCI

Paměť národa zaznamenala vzpomínky tří „kulackých dětí“ a vznikl z nich působivý filmový dokument o kruté době, těžkých životech a také výjimečné síle lidí, kteří měli být
zašlapáni do země v zájmu budoucího rudého ráje na zemi. Během nucená kolektivizace v padesátých letech 20. století zničili komunisté stovky zemědělských usedlostí, jejich
majitele označili za "vesnické boháče" a mnohé z nich vyhnali z domovů. V dokumentu vystupují tři pamětníci z Olomouckého kraje, jedním z nich je rodák z Bohuňovic
Vladimír Lakva, který se projekce dokumentu osobně zúčastní společně s režisérem dokumentu Adamem Drdou...

cca 120 minut

19:30 hod

CIVILIZACE: DOBRÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA

Dokumentární film cestovatele Petra Horkého a egyptologa Miroslava Bárty o proměnách velkých civilizací a jejich podobností s tou naší současnou.
Výpravná reality show našeho vlastního kolapsu. Zatím všechny civilizace zanikly. Ale proč bychom my nemohli být první, kdo chod dějin změní? …

85 minut

vstupné 80 Kč

19:30 hod

SPOLU

Tereza se vrací domů k mámě a bratrovi Michalovi, desetiletému klukovi zajatém v dospělém těle, aniž by tu tušila, že tenhle návrat navždy změní její život. Máma pořád žije jen
pro svého syna, a bratr má před ní ve všem přednost. Tereza má intenzivní pocit, že by máma měla myslet víc na sebe… a taky na ni. Rozhodne se udělat krok, po kterém už nikdo
z nich nebude takový, jaký byl. Film nabízí pohled do chodu rodiny, kde se láska nerozdává rovnoměrně a kde není zvykem svěřovat se a mluvit otevřeně o problémech. Přesto
nejde o těžké drama, ale o film, který i v dramatických situacích dokáže najít humor a naději…

120 minut

vstupné 80 Kč

17:00 hod

PRINC MAMÁNEK

Princ Ludvík je velmi spjatý se svou milující maminkou, královnou Ludmilou. Jenže Ludvík je princ už poněkud přerostlý, je mu 39 let. Bojí se skoro všeho, do ženění se nežene a
většinu života se poflakuje po přepychovém zámku a přilehlých oborách. Moudrý král Radomil mu proto připraví nečekaný dárek – princ se jednoho rána probudí v lese
v obyčejných šatech a v doprovodu drsného rytíře Hudrovala se má vydat do světa, aby poznal, co je život a snad konečně dospěl...

101 minut

vstupné 80 Kč

19:30 hod

ŘEKA

Řeky jako úžasný sochař vytvarovaly Zemi do podoby, jakou známe. Ohladily hory, vyhloubily údolí a vytvořily úrodné pláně, které pak ozdobily svými meandry. Mnohde jsou
řeky vnímány jako zdroj naděje a předmět uctívání, jinde léčí, žehnají, smývají hříchy a očiš ťují mrtvé. Řeky jsou tepnami planety. Kamkoli putují, tam se objevují, přežívají a
snad i vzkvétají všechny formy života, včetně lidského...

75 minut

vstupné 80 Kč

17:00 hod

TOP GUN: MAVERICK

Pete „Maverick“ Mitchell k smrti rád pilotuje stíhačky. Pilot je bravurní, možná ten úplně nejlepší, a proto dostane nabídku stát se instruktorem elitních stíhačů z programu
Top Gun, které má připravit na úkol, jež spadá do kategorie tajné. Jedním z pilotů, které má připravit do akce, je i Bradley Bradshaw, syn jeho kamaráda a navigátora Goose,
který zahynul, když se neúspěšně katapultoval z neovladatelné stíhačky, pilotované právě Maverickem. A jeho syn mu otcovu smrt klade za vinu. Maverick za žádnou cenu nechce,
aby Bradleyho potkal stejný osud jako jeho otce. Přitom si uvědomuje, že pravděpodobnost, že některý z pilotů plánovanou leteckou operaci nepřežije, není vůbec malá...

131 minut

19:30 hod

vstupné 80 Kč

doporučená přístupnost od 12 let

americký film

Pátek

25.11.

vstupné dobrovolné

americký film

Sobota

19.11.

mládeži přístupno

australský dokumentární film

Pátek

18.11.

mládeži přístupno

česká pohádka

Sobota

12.11.

mládeži přístupno

česká tragikomedie

Pátek

11.11.

mládeži přístupno

český dokumentární film

Pátek

4.11.

vstupné dobrovolné

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

Příběh filmu se odehrává čtyři roky po zániku ostrova Isla Nubar, původního domova oživlých jurských tvorů. Ti se mezitím začali kontrolovaně i nekontrolovaně rozmnožovat a
v důsledku toho jsme si museli zvyknout na jejich přítomnost v našem ekosystému, i na to, že už patrně nestojíme na vrcholu potravního řetězce. Existují lidé, kteří chtějí tuhle
novou ohromnou sílu zneužít pro svůj prospěch, a na druhé straně lidé, již jim v tom chtějí zabránit a snaží se udržet svět v maximální možné rovnováze. K nim patří i Owen
Grady a jeho přítelkyně Claire. Pustí se do souboje s časem, lidskými i ještěřími nepřáteli, aby se v situaci, která je nikoliv za pět, ale za minutu dvanáct, pokusili o nemožné...

147 minut

Sobota

vstupné 60 Kč

doporučená přístupnost od 12 let

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V BOHUŇOVICÍCH

26.11.

17:00 hod
cestovatelská beseda

Středa

STOPAŘŮV PRŮVODCE ZEMĚKOULÍ

18:30 hod

Cestovatel Slávek Král...cestuje stopem už několik let, dal dvě cesty kolem světa stopem a na každém kontinentu strávil minimálně půl roku. Nepotřebuje moc peněz,
cestuje stopem, kempuje a často dobrovolničí. Jak sám rád říká: „Svět je bezpečné místo pro život, a rozhodně to není takové, jak nám cpou v televizi. Nastopoval jsem přes 300
000 km v 85 zemích světa a 21 státech v USA a lidi mi pořád říkají, že je to nebezpečný. Několik let má na cesty par ťáka...Corey je malá čtyřnohá spolucestovatelka. Už v 5 měsících
procestovala 17 zemí Evropy. Jeli společně stopem do Japonska bez Japonska a projeli Rusko a Střední Asii. Zúčastnili se zimního stopařského závodu...

30.11.

cca 120 minut

vstupné doborovolné

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

Na měsíc listopad připravujeme...Il Boemo, Buko, Zoufalky, Mimoni 2: padouch přichází...aj.

TELEFON: 776 240 280

