ÚNOR

2022
česká komedie

Pátek

4.2.

19:30 hod

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

ČSFD 76%

Čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů.
Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí
najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu myslí. Kdo splní úkol, není sráč…

118 minut

vstupné 80 Kč

mládeži přístupno

norský rodinný film

Sobota

5.2.

17:00 hod

DRAČÍ PRINCEZNA

Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve městě se objevil drak, který sem zabloudil z bájné dračí země. Spřátelí se s ním devítiletá Sára, do party přiberou stejně
starého Mortimera a všichni společně převrátí letošní svátky klidu a míru vzhůru nohama. Aby ne, drak je sice výjimečný kamarád, ale do našeho světa se moc
nehodí. Vzbuzuje pozornost a někdy začne plivat oheň v tu nejméně vhodnou chvíli. Na celou povedenou trojku se brzy začnou upírat zraky rodičů i policie.
Nezbývá, než všem utéct a pomoci drakovi zpátky domů, do jeho dračí země ve skalách, vše směřuje k opravdu ohnivému finále…

83 minut

vstupné 60 Kč

19:30 hod

mládeži přístupno

norský rodinný film

Pátek

11.2.

ČSFD 76%

HRANICE ODVAHY

ČSFD 75%

Píše se podzim roku 1942 a desetiletá Gerda a její bratr Otto se těší na Vánoce. Jejich rodiče zatkne policie a opuštěné děti zjišťují, že se ve sklepě jejich domu
ukrývají dvě židovské děti. Rozhodnou se naplnit záměr svých rodičů a provést děti hlubokými lesy za švédskou hranici, na neutrální území, kde budou děti
v bezpečí. Čeká je cesta, na níž kromě nástrah přírody musejí překonat i vzájemnou nedůvěru a rozeznat, kdo z dospělých jim chce pomoci a kdo je zradí...

96 minut

vstupné 80 Kč

mládeži přístupno

americký animovaný film

Sobota

12.2.

17:00 hod

MIMI ŠÉF:RODINNÝ PODNIK

ČSFD 58%

V pokračování filmu Mimi šéf jsou oba bráchové Tim a Ted dospělí a totálně odcizení. Zatímco Ted je ponořený v byznysu, Tim je spokojený otec dvou holek,
nadané teenagerky Tabithy a roztomilého batolete Tiny. Tabitha, která chodí do školy pro nadané děti, má za největší vzor strejdu Teda, což jejího otce trochu
rozčiluje, protože s bráchou fakt vůbec nevychází. To ovšem netuší, jaké nečekané společné stmelovací dobrodružství je čeká. Za všechno může Tina, která je ve
skutečnosti tajnou agentkou organizace Baby Corp a má za úkol odhalit velké spiknutí spojené se sestřinou školou a jejím podivným ředitelem...

108 minut

vstupné 60 Kč

mládeži přístupno

český film

Pátek

18.2.

19:30 hod

MINUTA VĚČNOSTI

ČSFD 48%

Špičkový kardiochirurg Petr je uzavřený a introvertní muž. Jeho dcera Lucie má vrozenou srdeční vadu a Petr se ji rozhodne operovat sám. Po operaci se
společně vydají na dobrodružnou výpravu na nádherný severský ostrov. Tady mají dost času, aby k sobě opět našli cestu, protože Lucie se s ním už moc nestýká a
stále ji trápí, že její matku opustil. Petr musí během dobrodružné výpravy přijít na spoustu věcí, které mu unikly a neustále je nucen odpovídat své dceři na
všetečné otázky...
Hrají: Jiří Langmajer, Martina Babišová, David Švehlík...

78 minut

vstupné 80 Kč

mládeži přístupno

český dokumentární film

Úterý

22.2.

19:30 hod

SVĚDECTVÍ:PRAVDA, KTERÁ MĚLA ZŮSTAT SKRYTA

ČSFD 89%

Ročně se na území České republiky zabije 130 milionů zvířat kvůli produkci masa, mléka a vajec. Toto číslo je tak obrovské, že si ho možná ani neumíme
představit. A dokážeme si představit, kde a jak takové množství zvířat žije? Film odhaluje pravdu, jíž živočišný průmysl záměrně tají. Pomocí záběrů ze skrytých
kamer proniká za ostnaté ploty a vysoké zdi velkochovů, malochovů, ale také domácích chovů, aby ukázal skutečný život zvířat, která jsou degradována na
pouhé zboží. Ukazuje konkrétní jedince ukryté za úhlednými balíčky v obchodech a představuje je jako jedinečné bytosti bojující o život do posledního dechu...

133 minut

vstupné dobrovolné

mládeži přístupno

norská komedie

Pátek

25.2.

19:30 hod

NINJABABY
103 minut

vstupné 80 Kč

17:00 hod

s titulky

doporučená přístupnost od 15 let

ruská animovaná pohádka

Sobota

26.2.

ČSFD 78%

Když třiadvacetiletá Rakel příliš pozdě po nepříliš romantickém vztahu na jednu noc zjistí, že je v šestém měsíci těhotenství, její svět se změní. Její přítel, který
není otcem, je s tím, že čeká dítě, v pohodě. Ale Rakel není vůbec připravená být matkou. Vzhledem k tomu, že potrat již nepřichází v úvahu, adopce je jedinou
odpovědí. V tu chvíli se objeví Ninjababy, animovaná postava, která trvá na tom, že Rakel udělá z každodenního života peklo. Vyleze z jejího zápisníku, skočí do
jejího šálku s čajem a neustále jí připomíná, jaká je hrozná osoba...

MOŘE KOUZEL

ČSFD 42%

Mladý delfín Delfi je odjakživa strašpytlík a velký stydlivka. V moři objeví kouzelnou klenbu, která dokáže každou rybu proměnit v to, čím si přeje být. Než
stihne cokoliv podniknout, klenbu použijí proradné murény, které se stanou obrovité a nic jim nestojí v cestě, převzít vládu nad poklidným Rybím městem...

84 minut

vstupné 60 Kč

mládeži přístupno

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

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU...„KINO BOHUŇOVICE“ a INSTAGRAMU...“@KINO_BOHUNOVICE“

KINO BOHUŇOVICE,

LODĚNICKÁ 315,

BOHUŇOVICE 783 14,

TELEFON: 776 240 280

