Filmy, které budou promítány v rámci letního kina v Bohuňově
pátek 15. července 2016 – film Pojedeme k moři
sobota 16. července 2016 – film Mafiánovi

Název a žánr filmu

Popis filmu

ČR, 2014, 90 min
Režie: Jiří Mádl
Hrají: Petr Šimčák, Jan Maršál, Ondřej Vetchý,
Lucie Trmíková, …
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD

Pojedeme k moři
(komedie, rodinný)

Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, a když dostane
k narozeninám kameru, rozhodne se natočit svůj první
film, o své rodině a kamarádovi. Postupně tak poznáváme
jeho tatínka, maminku, babičku, ale i kamaráda Harise,
který mu pomáhá s natáčením. Kluci blbnou a užívají si natáčení, ale jen
do chvíle než zjistí, že kamera dokáže odhalit i věci, které jsou nepříjemné –
např. pravdu o jejich spolužačce, kterou Tomáš miluje anebo že mu jeho táta
lže! Dvakrát týdně tajně odjíždí místo práce bůhvíkam, ale zapírá to. Tomáš,
i když má obavu, že se dozví něco, co bude bolet, se rozhodne tomu přijít
na kloub. Netuší, že narazil na rodinné tajemství, které má mnohem hlubší
kořeny, než se zprvu zdálo... Jeho odhalení je šokující i čisté svou neokázalou
jednoduchostí a lidskostí.
USA, Francie, 2013, 111 min
Režie: Luc Besson
Hrají: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones,
Dianna Agron, …
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a Blu-ray

Mafiánovi
(komedie)

Pro někoho zločinci, pro ně rodina… Kdysi měl všechny
a všechno pod palcem. Ale časy se mění. Bývalý mafiánský
boss Giovanni Manzoni, jeho rázná manželka Maggie
a jejich dvě děti jsou za příkladnou spolupráci se zákonem
umístěni do programu na ochranu svědků. Žít životem
spořádaných občanů se jim příliš nedaří. Zoufalý agent FBI Stansfield je musí
opět přestěhovat, protože mafiánské klany zuřivě pátrají po špinavém udavači
s jasným cílem. A tak se z nich tentokrát stávají Blakeovi a jejich novým
domovem malé, ospalé městečko v Normandii. Jenže staří psi se novým
kouskům učí těžko. Jejich chování a zvyklosti jsou pro život v utajení překážkou.
Tahle rodinka má mafiánství prostě v krvi.

