
3. středa
MILUJ SVÉHO ROBOTA / komedie, romantický, sci-fi / 
titulky 

5. pátek
KAREL / dokumentární / český 
NENÍ ČAS ZEMŘÍT / bondovka / titulky

6. sobota
YAKARI - VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ / animovaný / dabing
MYŠI PATŘÍ DO NEBE / animovaný, rodinný / český
ETERNALS / dobrodružný / dabing
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY / komedie / český / 140 Kč

7. neděle
BOLŠOJ BALET ŽIVĚ: SPARTAKUS / balet / přímý přenos 
z Velkého divadla v Moskvě / 170 min / 200 Kč

10. středa
ZÁTOPEK / životopisný / český

12. pátek
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI / romantický, komedie / český
DUNA / sci-fi / titulky

13. sobota
DIVADLO PRO DĚTI: FERDA MRAVENEC 
V CIZÍCH SLUŽBÁCH / 130 Kč
DIVADLO REPUBLIKA: BOSS BABIŠ 
/ 250 Kč, ISIC 150 Kč

17. středa
FANY A PES / animovaný / dabing
KAREL / dokumentární / český
PARALELNÍ MATKY / drama / titulky

19. pátek
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY / komedie / český / 140 Kč 
POSLEDNÍ NOC V SOHO / drama / titulky / 140 Kč

20. sobota
MYŠI PATŘÍ DO NEBE / animovaný, rodinný / český
VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ / dobrodružný, 
rodinný / dabing
RODINU SI NEVYBEREŠ / komedie / titulky
NENÍ ČAS ZEMŘÍT / bondovka / titulky

24. středa
QUO VADIS, AIDA? / drama / titulky

26. pátek
ETERNALS / dobrodružný / dabing
CHLAST / drama / titulky

27. sobota
ENCANTO / animovaný / dabing
DRAČÍ ZEMĚ / animovaný, dobrodružný / dabing
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH / komedie / český / 140 Kč
FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERTY, 
KANSAS EVENING SUN / dramedie / titulky

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.
www.revnice-bio.cz
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MILUJ SVÉHO ROBOTA / komedie, romantický, sci-fi / Německo / 
2021 / 105 min / titulky

Komicko-tragický příběh o otázkách lásky, touhy a o tom, co dělá 
člověka člověkem.

KAREL / dokumentární / Česko / 2020 / 133 min

Režisérka Olga Malířová Špátová vstoupila se svou kamerou tam, 
kde sláva končí a kde se z fenomenálního Zlatého slavíka Karla Gotta 
stává pouze Karel, nadšený malíř, milující manžel a táta svých dcer.

NENÍ ČAS ZEMŘÍT / bondovka / VB / 2021 / 163 min / titulky

Agent 007 se vrací v novém dobrodružném spektáklu. Mise 
na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se 
na začátku zdálo …

YAKARI - VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ / animovaný / Francie / 2020 / 
82 min / dabing 

Dobrodružný animovaný film podle kultovního francouzského 
komixu. Hlavním hrdinou je siouxský chlapec jménem Yakari, 
který se vypraví po stopách nezkrotitelného Malého Bleska, 
divokého mustanga …

MYŠI PATŘÍ DO NEBE / animovaný, rodinný / Česko, Francie / 
2021 / 87 min / dabing

Může mezi malou myškou a velkým lišákem vzniknout opravdové 
přátelství? Odpověď najdou nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí 
diváci v animovaném dobrodružství Myši patří do nebe.

ETERNALS / dobrodružný / USA / 2021 / 157 min / dabing

Snímek Eternals představí zcela nový tým superhrdinů filmového 
vesmíru Studia Marvel.

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY / komedie / Česko / 2021 / 120 min 

Radek Bajgar (Teorie Tygra) vypráví zábavný příběh 5 párů, které se 
rozhodnout navrátit touhu a vášeň do svých životů, pročež se přihlásí 
na kurz ambiciózního párového terapeuta...
Hrají: J. Bartoška, L. Vlasáková.

BOLŠOJ BALET ŽIVĚ: SPARTAKUS / balet / přímý přenos 
z Velkého divadla v Moskvě / 170 min

Nejpopulárnější balet Jurije Grigoriče s famózní hudbou Arama 
Chačaturjana a až altetickými tanečními výkony. Libreto baletu 
je volně inspirované povstáním otroků ve starém Římě. Rozvíjí drama 
plné kontrastů, vznešených idejí boje za svobodu, brutálních bojových 
i vroucích milostných scén. Grigorivič vytvořil Spartakem symbolické 
taneční obrazy svobody a otroctví. Klasický příběh muže, který se 
z otroka stane vůdcem a zemře jako mučedník.

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. 

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI / romantický, komedie / Česko / 2021 / 109 min 

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme 
a nenalézáme, jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou 
situační komikou. Samozřejmě nechybí i ta správná dávka 
nefalšované romantiky a sentimentu. Hrají: Richard Krajčo, 
Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Jiří Langmajer ad.

DUNA / sci-fi / USA / 2021 / 155 min / titulky

Příběh podle kultovní knihy, vyprávějící o bojích uvnitř galaktického 
impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis – zdroje koření 
poskytujícího zvláštní psychické schopnosti.

DIVADLO PRO DĚTI: FERDA MRAVENEC V CIZÍCH SLUŽBÁCH

Veselý výlet do hmyzí říše za dobrodružstvím známé pohádkové 
postavičky podle stejnojmenné knížky Ondřeje Sekory. Délka 45min 
bez přestávky. Inscenace divadla SemTamFór.

PARALELNÍ MATKY / drama / Španělsko / 2021 / 120 min / titulky

Pedro Almodóvar vypráví příběh dvou žen, jež náhoda a jejich 
pozehnaný stav svede dohroamdy a proplete jejich životy. 
Hrají: P. Cruz. 

DIVADLO REPUBLIKA: BOSS BABIŠ

Divadelní dramatizace jedné z nejprodávanějších knih snad 
nejznámějšího současného českého novináře Jaroslava Kmenty. 
Je Andrej mafián, nebo oběť? Je Babiš největším polistopadovým 
podvodníkem, který zdecimoval tuto zemi, nebo jsme všichni letadlo? 
Na tyto otázky se s nadhledem a humorem snaží najít odpověď herci 
a herečky divadla RePublika v inscenaci kabaretního provedení.

FANY A PES / animovaný / Německo / 2019 / 87 min / dabing

Příběh Fany líčí, ve shodě se skutečností, se smyslem pro detail 
a citem pro tehdejší atmosféru, průběh pokojné revoluce na podzim 
roku 1989 z pohledu dítěte. Napínavý a zároveň laskavý animovaný 
film o síle přátelství a odvaze změnit historii se hluboce dotkne 
nejen mladých diváků.

POSLEDNÍ NOC V SOHO / drama / VB / 2021 / 116 min / titulky

Některé sny umí být tak živé, že si po probuzení položíte otázku, 
jestli se vám opravdu jen zdály. A když se pokusíte najít odpověď, 
nemělo by vás zaskočit, že může být víc než znepokojivá. 
Režie: Edgar Wright, hrají: Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie ad.

VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ / dobrodružný, rodinný / 
Francie / 2021 / 99 min / dabing

Velké a nečekané dobrodružství vlka a lva. V kanadské divočině 
svede osud dohromady mladou dívku s mláďaty dvou obávaných 
šelem a dá vzniknout přátelství, které nemá obdoby. Film se natáčel 
se skutečnými zvířaty a obešel se bez digitálních triků.

RODINU SI NEVYBEREŠ / komedie / Francie / 2020 / 92 min / titulky

Šestiletá dcera v těle svého táty a ten zase v těle svého pubertálního 
syna? A co matka? A co tu dělá ta lama?

QUO VADIS, AIDA? / drama / EU koprodukce / 2020 /  
101 min / titulky

Nominaci na Oscara za nejlepší zahraniční snímek si vysloužil tento 
film, jenž na příběhu pár hlavních protagonistů nastiňuje dramatické 
okamžiky před vypuknutím jugoslávského konfliktu.

CHLAST / drama / Dánsko / 2020 / 117 min / titulky

Pít či nepít? Čtyři přátelé, středoškolští učitelé testují teorii, která 
tvrdí, že lze všestranně zlepšit život udržováním stálé hladiny 
alkoholu v krvi. Co by pár kapek mohlo znamenat pro ne a jejich 
studenty? 

ENCANTO / animovaný / USA / 2021 / 100 min / dabing

Pojďte na návštěvu do kouzelného domu rodiny Madrigalových, 
ukrytého vysoko v horách, kde zázračné schopnosti nejsou ničím 
výjimečným… 

DRAČÍ ZEMĚ / animovaný, dobrodružný / 2020 / Německo / 
91 minut / 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.

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH / komedie / 2021 / Česko / 118 minut

Hvězdně obsazená komedie plná nečekaných situací i dojemných 
chvil odkrývá vztahy v rodině, v níž „vládne“ známá herečka v podání 
Jiřiny Bohdalové. Dále hrají: K. Rodem, J. Lábus, O. Kaiser ad.

FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERTY, KANSAS EVENING SUN / 
dramedie / 2021 / USA, Německo / 108 minut / titulky

Režisér Wes Anderson (Grandhotel Budapešť) a herec Bill Murray, 
to je záruka kvalitní filmové podívané, tentokráte z prostředí redakce 
novin ve fiktivním francouzském městě 20. století.
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POPIS FILMŮ:

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


