3 vybrané filmy, které budou promítány
v rámci letního kina v Bohuňově
ve dnech 24. až 26. 7. 2015
(každý den bude promítnut 1 film)

&ázev filmu
Bez návodu

Popis
Komedie
Mexiko, 2013, 117 min
Přístupnost: pro všechny
Valentin je playboy z Acapulca, který se ochotně a rád se vyspí s každou
turistkou. Jednoho dne se ale takový bývalý flirt jménem Julie objeví
na jeho prahu i s holčičkou jménem Maggie, prohlásí o ní, že je to jeho
dcera a pak je oba opustí. Valentin se i s Maggie vydává do Los
Angeles, kde se snaží Julii nalézt. Jejich cesta se ale nakonec protáhne
na šest let, během nichž se z ustrašeného playboye stane filmový
kaskadér a z Maggie jeho netradiční manažerka. Problémy nastanou,
když se nečekaně objeví Julie a Valentin si uvědomí, že by o Maggie
mohl přijít …

Babovřesky 3

Komedie
Česko, 2015, 103 min
Přístupnost: pro všechny
Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu
naproti mladé dámě, která přijela do Babovřesek. Místní drbny, které se
sběhly na náves, v ní poznaly sestru Glorii. Ta se (po vzoru faráře Petra)
rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách. Zápletka se točí
okolo pomsty starosty Stehlíka a místních chasníků Horáčkové...
do vesnice se vrací kontrolor Dodo. Není sám, přijíždí s ním jeho
manželka, která Stehlíkovi zajistí dotaci, díky níž starosta může poslat
všech sedm místních drben k moři... Akce „likvidace bab" začíná. A nad
tím vší bdí nový farář, který přijel do vesnice nahradit páter Petra....

10 pravidel jak

Komedie

sbalit holku

Česko, 2014, 100 min
Přístupnost: pro všechny
Hlavní hrdina nové filmové komedie Marek je typickým příkladem
mladého mimoně, žijícího ve vlastním vesmíru. Je to chytrý a milý
student astrofyziky, jehož největší láskou jsou nejen hvězdy, ale
i horoskopy. Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží dívka snů
a Marek se zamiluje tak beznadějně, že ve škole není schopen ani udělat
zkoušky. V tento moment se do věci obouvají jeho odhodlaní přátelé.
Rozhodnou se povolat na pomoc a zasvětit do Markových problémů
jeho otce, který je úspěšným vydavatelem řady bestsellerů na téma: jak
získat ženu. Společně pak začnou Markovi připravovat velkou
strategickou hru, díky níž by se mu mělo podařit najít cestu k milované
dívce. Tím mu však zadělali na nejeden veliký průšvih. Marek pod
vedením otce a přátel absolvuje velmi svérázný kurz dívčí psychologie.
Platí ovšem v životě těch 10 zaručených pravidel přesně podle knížek?

