červenec 2020
středa

1.7.

V síti

Zakleté pírko

pohádka ČR 2020, 94 min, česky, 90 Kč

Dokument ČR 2020, 100 min, česky, přístupné od 15 let, 90 Kč

pátek

17.7.

Nová pohádka Zdeňka Trošky vypráví příběh odvážné dívky, která
Tři herečky, tři pokojíčky, 10 dní a 2458 potenciálních sexuálních od 21:30
se vydá do světa vysvobodit zakletého prince.
predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma
		
zneužívání dětí na internetu.
od 21:30

Deštivý den v New Yorku

komedie ČR 2019, 110 min, česky, 90 Kč

Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá dávné rodové
sídlo - zámek Kostka. Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek
nachází ve stavu pozvolného rozkladu. Rodina stojí před těžkou volbou, zda
generacemi vybudované sídlo prodat a vrátit se do Ameriky, nebo se pokusit
zámek Kostka zachránit.
od 21:30

sobota

4.7.

V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se
televizní herec (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér (Brad Pitt)
rozhodnou prosadit se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu - v roce 1969
v Los Angeles.

8.7.

Můj příběh

Rodinný/dobrodružný FR 2018, 97 min, česky, 90 Kč

od 21:30

Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na úspěšnou kariéru
baletky kvůli osudové lásce. Muž jejího srdce má však dvojí tvář, a tak
Elizabeth v jediném okamžiku ztratí úplně vše, na čem jí v životě záleželo.
Co se však zdálo být koncem, může se stát novým začátkem. Film podle
skutečné události.

pátek

10.7.

Tenkrát podruhé

od 21:30

Jakou dobu byste chtěli zažít, kdybyste měli tu možnost? Victor
touží vrátit se do nespoutaných sedmdesátých let a ještě jednou prožít první
rande se svou ženou – dobu, kdy v něm dokázala vidět víc než jen nudného
páprdu v pruhovaném pyžamu. Chytrá a zábavná love story.

sobota

11.7.

Animovaný USA 2019, 86 min, česky, 90 Kč

Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není
jediným oblíbencem své paničky, a už jsou na obzoru další změny.
Z ustavičných starostí si vytvořil nervový tik, na který mu veterinář naordinoval
pobyt na venkově. Ale pobyt v přírodě znamená pro každé městské zvíře
doslova peklo.

15.7.

Román pro pokročilé

Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou
exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich
morálku a sebevědomí? S tím si musí poradit Marek Vašut.
od 21:30

SPONZOŘI A REKLAMNÍ PARTNEŘI KINA:

24.7.

sobota

25.7.

středa

29.7.

Devatenáctiletý Adam (Josef Trojan) je pacientem protialkoholní od 21:30
léčebny. Negativní postoj k léčbě a v podstatě i k vlastnímu
životu mu vydrží do chvíle, než se sblíží s empatickým terapeutem. Léčebna se
pro Adama mění v útočiště a postupně se stává místem sebereflexe nedávné
události, která změnila jeho život.

Sněžný kluk

Animovaný USA 2019, 97 min, česky, 90 Kč

Komedie ČR 2019, 95 min, česky, nevhodné do 12 let, 90 Kč

pátek

Peter Parker se vydá se svými kamarády na prázdniny do Evropy. od 21:30
Petrův plán, nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat si,
vezme brzy za své, neboť Spider-Manovi zkříží cestu agent Nick Fury. Ten
po Peterovi chce, aby mu pomohl vypátrat, proč na starý kontinent útočí obří
elementálové.
Drama ČR 2019, 83 min, česky, nevhodné do 12 let, 90 Kč

od 21:30

středa

Spider-Man: Daleko od domova

Abstinent

Tajný život mazlíčků 2

22.7.

Sebastian dospívá a z Belly se stává maminka tří roztomilých od 21:30
štěňátek. Když se najednou objeví bývalý vlastník Belly, je pevně
přesvědčen, že ji získá zpět. Sebastian si uvědomuje nebezpečí, které Belle
i štěňatům hrozí a rozhodne se udělat všechno pro to, aby je ochránil.

Akční/dobrodružný/Sci-fi USA 2019, 130 min, česky, 90 Kč

Komedie/romantický/drama FR 2020, 115 min, s titulky,
přístupné od 15 let, 90 Kč

středa

Postarší profesor poskytne dočasné útočiště mladému
od 21:30
Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu. Mohou
však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla
katastrofa? Jejich soužití přináší mnoho třecích ploch, tragikomických situací,
ale i překvapivých nápadů a řešení. Každý z nás totiž potřebuje, aby jej někdo
potřeboval.

Bella a Sebastian 3: Přátelé navždy

Romantický/drama ČR 2020, 93 min, česky,
nevhodné do 12 let, 90 Kč

18.7.

Komedie Woodyho Allena vypráví příběh vysokoškoláků jejichž
společný prosluněný víkend v New Yorku rozhodně nepůjde podle plánu. Oba
zjišťují, že možná nejdůležitější je najít v životě tu správnou osobu.
Drama/komedie ČR 2019, 100 min, česky, 90 Kč

Komedie/drama USA, VB, Čína 2019, 162 min, česky,
přístupné od 15 let, 90 Kč

sobota
od 21:30

Na střeše

Tenkrát v Hollywoodu

od 21:30

středa

Romantický/komedie USA 2019, 92 min, česky,
nevhodné do 12 let, 90 Kč

pátek

31.7.

Dívka s exotickým jménem Yi je typická puberťačka, která má od 21:30
problém zapadnout. Útěchu nachází v bunkru na střeše svého
domu, kde jednoho dne objeví obrovskou bílou chlupatou kouli, z níž se
vyklube mladý yetti, sněžný kluk. Yetti netouží po ničem jiném, než se vrátit
domů do hor. Jenže jak má tenhle mýty opředený tvor urazit stovky kilometrů,
aniž by si ho někdo všimnul?

Generální partner:

Mgr. Lukáš Smutný

www.kamenhradec.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Více informací na: www.bohanka.org I www.facebook.com/LKBohanka

NOJVIS.CZ

3.7.

Poslední aristokratka

grafika

pátek

