2022

BŘEZEN

dánsko-norský historický film

Pátek

4.3.

19:30 hod

MARGRETE – KRÁLOVNA SEVERU

s titulky

ČSFD 79%

Píše se rok 1402. Margrete dosáhla toho, co se ještě žádnému muži nepodařilo. Spojila Dánsko, Norsko a Švédsko do mírově orientované unie, kterou sama řídí
prostřednictvím svého mladého adoptovaného syna Erika. Svazek je však sužován nepřáteli, a Margrete proto plánuje sňatek Erika a anglické princezny.
Spojenectví s Anglií by mělo unii zajistit status nové evropské velmoci, avšak právě vznikající spiknutí má zničit Margrete a vše, v co věří.

120 minut

vstupné 80 Kč

doporučená přístupnost od 15 let

český životopisný film

ZÁTOPEK +

Sobota

5.3.

17:30 hod

přímý přenos Český Lev

ČSFD 81%

Po skončení projekce můžete shlédnout přímý přenos udílení filmových cen 29. Český Lev.

Nejslavnější český atlet všech dob, čtyřnásobný olympijský vítěz. Muž, který atakoval hranice lidských možností a zařadil se po bok velikánů, kteří posunuli
sportovní klání do kategorie nezapomenutelných příběhů. Fascinující drama, přibližující životaběh proslulého českého vytrvalce, oslavované celebrity snažící se
nalézt důstojnou existenci v politicky komplikované době a zároveň manžela olympijské vítězky Dany Zátopkové, je stejně strhující na běžeckém oválu jako v
okamžicích, kdy tretry odpočívají…

131 minut

vstupné 80 Kč

mládeži přístupno

česká pohádka

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

Pátek

11.3.

19:30 hod

Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl
věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po světě a hledají místo, kde by mohli znovu
začít kout pikle. A mladá, nezkušená královna Julie ze sousedního království se stane vhodným nástrojem jejich pomsty. Lorenc a Ferenc nastraží na Karabu
důmyslnou past. Teď je potřeba spojit síly, aby spravedlnost a láska konečně zvítězily...

104 minut

18:30 hod

vstupné 80 Kč

MOJE PACIFICKÁ HŘEBENOVKA – Monika Benešová
4300 km přes Ameriku, sama v divočině. Z Mexika do Kanady . Na Pacifickou hřebenovku se ročně vydá několik tisíc lidí, ale dokončí ji jen desetina z nich.
Monika patří mezi ně! Rozhodla se změnit život a splnit si sen - projít pěšky celou Ameriku. Postavila se nemoci, poušti, omrzlinám, medvědům i pumám, které
potkávala. Pacifická hřebenovka ji tvrdě zkoušela. Naučila ji ale, nevzdávat se...

cca 120 minut

vstupné dobrovolné

19:30 hod

mládeži přístupno

britský film

Pátek

18.3.

mládeži přístupno

cestopisná beseda

Úterý

15.3.

ČSFD 73%

BOD VARU

s titulky

ČSFD 79%

Film natočený na jeden záběr se odehrává během jednoho večera nejvíc rušného dne v roce. Šéfkuchaři Andymu směna v jeho restauraci ani nezačala, a už
nestíhá. Je poslední pátek před Vánoci, a tak si chce fajnové jídlo dopřát snad každý. Hosteska přijala příliš mnoho rezervací, nespokojený kontrolor šmejdí
v kuchyni a do toho všeho má dorazit i Andyho mentor, kuchařská ikona, přicházející bez varování, zato s uznávanou food-kritičkou. Hůř snad být nemůže...

92 minut

vstupné 80 Kč

doporučená přístupnost od 12 let

česká animovaná pohádka

Sobota

19.3.

17:00 hod

MYŠI PATŘÍ DO NEBE

ČSFD 82%

Myška Šupito si o sobě myslí, že je nejodvážnější myší na světě. Ale opak je pravdou, pobobkuje se ze všeho, co se kolem jen mihne. Snaží se provést legendární
kousek - vytrhnout pár chlupů z liščího kožichu. Lišák se nečekaně probudí a honička končí nešťastně pro oba dva. Šupito i Lišák se dostanou do zvířecího nebe.
Putují po nebeských atrakcích, zažívají nejrůznější dobrodružství i nečekaná setkání a navzájem se poznávají. Na cestě nebem musí oba společně zdolat různé
nástrahy, plnit úkoly a překonávat překážky...

87 minut

vstupné 60 Kč

mládeži přístupno

český film

Pátek

25.3.

19:30 hod

POSLEDNÍ ZÁVOD

Příběh Hanče, Vrbaty a Ratha...Bohumil Hanč byl nejslavnější český lyžař, který vyhrával závody doma i v zahraničí. Všestranný sportovec Emerich Rath se jako
jediný Němec pravidelně zúčastňoval českých závodů, ostatní Němci je bojkotovali. Hanč a Rath spolu stáli na startu osudného závodu v roce 1913. Po prvním
kole se počasí prudce zhoršilo. Všichni závodníci vzdali, Hanč zůstal na trati sám. Polomrtvého jej nalezl právě Emerich Rath a s nasazením vlastního života se
jej snažil zachránit, bohužel marně. Později je v horách nalezen i zmrzlý Václav Vrbata, Hančův přítel, který ho chtěl na trati podpořit a v prudké vánici mu
půjčil svůj kabát…Hanč zemřel a stal se legendou. Rath přežil a zemřel v zapomnění jako bezdomovec...

100 minut

vstupné 80 Kč

17:00 hod

mládeži přístupno

německá animovaná pohádka

Sobota

26.3.

ČSFD 78%

DRAČÍ ZEMĚ

ČSFD 52%

Pohádka s trojicí neobvyklých hlavních hrdinů, drakem, zlodějíčkem a horským šotkem. Hrdinové se vydávají na dobrodružnou cestu, jejímž cílem je nalezení
dračí země...

93 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

TELEFON: 776 240 280

