
1. středa
GUNDA / dokumentární / titulky 

3. pátek
SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH / 
dobrodružný / dabing 
ZÁTOPEK / životopisný / český 

4. sobota
DRAČÍ ZEMĚ / animovaný, dobrodružný / titulky
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL / komedie / český 
FREE GUY / akční komedie / titulky

8. středa
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA / romantika / český 

10. pátek
AINBO: HRDINKA PRALESA / 
animovaný, dobrodružný / dabing 
JEDINĚ TEREZA / romantická komedie / český
LETNÍ KINO LETY: OKRESNÍ PŘEBOR 
vzpomínka na Oldu Limporta

11. sobota
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU / animovaný / dabing
CHYBY / drama,romantika / český 
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL / akční, dobrodružný / titulky

15. středa
ZÁTOPEK / životopisný / český 

17. pátek
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU / animovaný / dabing 
CESTA DOMŮ / romantická komedie / český
LETNÍ KINO LETY: PRVOK, ŠAMPON, TEČKA A KAREL / 
komedie / český 

18. sobota
EXPEDICE: DŽUNGLE / dobrodružný / dabing
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL / komedie / český 
REMINISCENCE / sci-fi / titulky

22. středa
SMOLNÝ PICH ANEB PITOMÝ PORNO / 
drama, komedie / titulky 

24. pátek
ZÁTOPEK / životopisný / český
ZBOŽŇOVANÝ / drama, komedie / titulky 

25. sobota
DUŠE / animovaný / dabing
CESTA DOMŮ / romantická komedie / český
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL / komedie / český

29. středa
KAŽDÁ MINUTA ŽIVOTA / dokument / český & slovenský

Vstupné na všechna představení činí 130 Kč, 
pokud není uvedeno jinak.

Rezervace na představení: rezervace@kinorevnice.cz.
Kino a bar jsou otevřeny 30 minut před představením.

Adresa: Opletalova 89, Řevnice, 252 30 
www.revnice-bio.cz
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PROGRAM ZÁŘÍ

TĚŠÍME SE
NA VÁS
V NOVÉM
KABÁTĚ!
KINO SE MĚNÍ V BIO!
VÁŠ SPOLEK GONG.

→

BIO
ŘEVNICE

100%

filmů
divadla
hudby

70 %
20 %
10 %

TIP MĚSÍCE:
REMINISCENCE
SCI-FI / USA / 2021
SOBOTA 18/9, 20.00

→

← ohyb
←

 ohyb
←

 ohyb



GUNDA / dokumentární / Norsko / 2020 / 93 min / titulky

Nový svébytný filmový koncept vizionáře Viktora Kossakovského 
pozoruje život zvířat na farmě se sobě vlastní vynalézavostí 
i technickou bravurou. Dle recenzentů „znepokojivá meditace 
o nedoceněných pozemšťanech“ i „vizionářský důvod k veganství“ 
→ středa 1. 9. ve 20.00 

SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH / dobrodružný / 
USA / 2021 / 89 min / dabing

Hlavní hrdina Shang-Chi je konfrontován se svojí minulostí, když je 
zapleten do sítě tajemné organizace Deset prstenů. Jedná se o druhý 
film ze čtvrté fáze MCU. → pátek 3. 9. v 17.30

ZÁTOPEK / Životopisný / Česko / 2021 / 130 min

Fascinující drama Davida Ondříčka, přibližující životaběh proslulého 
českého vytrvalce Emila Zátopka, oslavované celebrity snažící se 
nalézt důstojnou existenci v politicky komplikované době. 
→ pátek 3. 9. & středa 15. 9. ve 20.00, pátek 24. 9. v 17.30

DRAČÍ ZEMĚ / animovaný, dobrodružný / Německo / 2020 / 
91 min / dabing

Rodinný film s trojící neobvyklých hlavních hrdinů, drakem, 
zlodějíčkem a horským šotkem. Hrdinové se vydávají 
na dobrodružnou cestu, jejímž cílem je nalezení dračí země.
→ sobota 4. 9. v 15.30

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL / komedie / Česko / 
2021 / 115 min 

Film podle svého knižního hitu natočil režisér Patrik Hartl. Čtyři 
kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. 
A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním 
odvážných úkolů... Hrají: M. Pechlát, D. Švehlík, H. Čermák, 
M. Hofmann ad. → sobota 4. 9. & sobota 18. 9. v 17.30, 
sobota 25. 9. ve 20.00

FREE GUY / akční, komedie / USA / 2021 / 115 minut / titulky

Ryan Reynolds hraje bankovního úředníka, který zjistí, že je 
ve skutečnosti nehratelnou postavou ve videohře. A tak se 
rozhodne stát se hrdinou, který přepíše vlastní příběh. 
V prostředí, kde neexistují žádná omezení a kde je vše dovoleno
musí zachránit svět dřív, než bude zničen. → sobota  4. 9. ve 20.00

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA / komedie / Česko / 2021 / 97 min

Jiří Mádl a Tereza Ramba v nové komedii podle knižního bestselleru 
Domonika Landsmana, jež vznikla na základě úspěšného blogu. Film 
nejen pro všechny modern fotry a fotříky. → středa 8. 9. ve 20.00

AINBO: HRDINKA PRALESA / animovaný, dobrodružný / 
Peru, Nizozemsko / 2020 / 85 min / dabing

Narodila se hluboko v amazonském pralese a bude statečně bojovat 
za záchranu svého vzácného domova! → pátek 10. 9. v 17. 30

JEDINĚ TEREZA / romantická komedie / Česko / 2021 / 100 minut

Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším bodě. Co udělá 
zamilovaný člověk, aby ji zachránil? Úplně všechno. Navzdory tomu, 
že ho čekají četné nástrahy, omyly a fatální nedorozumění. Láska 

prostě bolí. → pátek 10. 9. ve 20.00

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU / animovaný / USA, Kanada / 
2021 / 100 min / dabing

Populární Tlapková patrola přichází do kin! Když je lidem nejhůř 
a nejsou po ruce žádní superhrdinové, pomůžou psí záchranáři. 
→ sobota 11. 9. v 15.30 & pátek 17. 9. v 17.30

CHYBY / drama, romantika / 2021 / 99 minut / český

Ema je energická pětadvacetiletá prodavačka v supermarketu 
na malém městě. Tomáš je třicetiletý pokrývač žijící v nedaleké 
vesnici. Jedna noc, od které ani jeden z nich nic zásadního nečekal, 
přeroste ve vztah, lásku a společné bydlení. → sobota 11. 9. v 17.30

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL / akční, dobrodružný / USA / 2021 / 
132 min / titulky

Režisér James Gunn uvádí akční dobrodružství superhrdinů Warner 
Bros. Pictures Sebevražedný oddíl, těšte se na partu nejdegenerova-
nějších delikventů světa DC, kteří umírají touhou zachránit svět.
→ sobota 11. 9. ve 20.00

CESTA DOMŮ / romantická komedie / Česko / 2021 / 95 min

Tomáš Vorel navazuje na své předešlé „cestové“ filmy. Hrdinové 
jeho filmu, každý svým způsobem, hledají ztracenou harmonii se 
zvířaty, s rostlinami a hlavně se sebou samými. Hrají: T. Hanák ad.
→ pátek 17. 9. ve 20.00 & sobota 25. 9. v 17.30

EXPEDICE: DŽUNGLE / dobrodružný / USA / 2021 / 127 min / dabing

Vydejte se na dobrodružnou výpravou do amazonské džungle, 
ve které se představí Dwayne Johnson jako charismatický kapitán 
lodi a Emily Blunt jako odvážná průzkumnice na své misi.
→ sobota 18. 9. v 15.30

REMINISCENCE / sci-fi / USA /2021 / 165 min / titulky

Hugh Jackman pomáhá svým klientům odemknout ztracené 
vzpomínky a vést je temně svůdným světem jejich minulosti. Jeho 
život se navždy změní poté, co přijme tajemnou klientku. 
→ sobota 18. 9. ve 20.00

SMOLNÝ PICH ANEB PITOMÝ PORNO / drama, komedie / 
Rumunsko / 2021 / 106 min / titulky

Nekonvenční, satirický film režiséra Radua Judeho upoutal porotu 
MFF Berlinale, kde získal Zlatého medvěda. Přináší humorný 
a dráždivý pohled na současnou pokrytectvím nasáklou společnost 
libující si v předsudcích a ponížení. → středa 22. 9. ve 20.00

ZBOŽŇOVANÝ / komedie, drama / Česko / 2021 / 110 min

Petr Kolečko (Most) vypráví příběh doktora ve výslužbě 
(Jiří Bartoška), který si místo zaslouženého odpočinku 
„užívá“ života mezi dvěma mlýnskými kameny: manželkou 
a milenkou (Z. Kronerová a I. Chýlková) → pátek 24. 9. ve 20.00

DUŠE / animovaný / USA / 2020 / 107 min / dabing

Skvělý, Oscarem oceněný animák od studia Pixar vyprávějící 
příběh ztracených duší, které chtějí (anebo nechtějí) do těla, 
na Zem mezi lidi. → sobota 25. 9. v 15.30 

KAŽDÁ MINUTA ŽIVOTA / dokumentární / Česko, Slovensko / 
2021 / 80 min

Erika Hníková (Ženy pro měny) natočila pozoruhodný příběh malého 
chlapce, který má už od narození naplánovanou každou minutu 
svého života tak, aby se z něj jednoho dne stal úspěšný sportovec 
a po všech stránkách „kvalitní člověk“… Nevěříte? Uvěříte.
→ středa 29. 9. ve 20.00

LETNÍ KINO LETY:
OKRESNÍ PŘEBOR: POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA /
komedie, sportovní / Česko / 2012 / 102 min

Vzpomínka na Oldu Limporta. → pátek 10. 9. ve 20.00

PRVOK, ŠAMPON, TEČKA A KAREL / komedie / Česko / 
2021 / 115 min

Film podle svého knižního hitu natočil režisér Patrik Hartl. 
Čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si 
představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní 
hrou a plněním odvážných úkolů... → pátek 17. 9. ve 20.00
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Opletalova 89 
252 30 Řevnice

Rezervace na představení: 
rezervace@kinorevnice.cz

Kino a bar jsou otevřeny 
30 minut před představením.

Další info na:
www.revnice-bio.cz

POPIS FILMŮ:


