
 

2. středa
BOD VARU / drama, thriller / titulky
 
3. čtvrtek
VE VÍRU TANCE / ZUŠ Řevnice / tanec / vstup dobrovolný
 
5. sobota
HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI / animovaný / dabing
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 / pohádka / český
PES / komedie / titulky
THE BATMAN / akční, drama, krimi / titulky

6. neděle
MYŠI PATŘÍ DO NEBE / animovaný, rodinný / český
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST / komedie / český
OKUPACE / drama / český

9. středa
SUPER-BLB / akční, komedie / dabing
 
11. pátek
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST / komedie / český
NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ / drama, komedie / titulky
 
12. sobota
PROMĚNA / animovaný, rodinný / dabing
THE BATMAN / akční, drama, krimi / dabing
BETLÉMSKÉ SVĚTLO / komedie / český / 140 Kč

13. neděle
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 / pohádka / český
BETLÉMSKÉ SVĚTLO / komedie / český / 140 Kč
THE BATMAN / akční, drama, krimi / titulky

15. úterý
ZPĚVAČKA RADŮZA / koncert / 470 Kč, snížené 450 Kč

16. středa
BELFAST / drama / titulky

18. pátek
BETLÉMSKÉ SVĚTLO / komedie / český / 140 Kč
ULIČKA PŘÍZRAKŮ / krimi, drama / titulky
 
19. sobota
PROMĚNA / animovaný, rodinný / dabing
HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI / animovaný / dabing
BETLÉMSKÉ SVĚTLO / komedie / český / 140 Kč

23. středa
NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ / drama, komedie / titulky

24. čtvrtek
JEDEN SVĚT: ZAHÁJENÍ FESTIVALU FILMEM KRYM 

25. pátek
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 / pohádka / český
AMBULANCE / akční / titulky / 140 Kč

26. sobota
PŘÍŠERÁKOVI 2 / animovaný / dabing
BETLÉMSKÉ SVĚTLO / komedie / český / 140 Kč
POSLEDNÍ ZÁVOD / dobrodružný / český / 140 Kč
ZTRACENÉ MĚSTO / akční / titulky / 140 Kč

30. středa
DRIVE MY CAR / drama / titulky

Vstupné na všechna představení činí 130 Kč, 
pokud není uvedeno jinak. Rezervace na představení: 
rezervace@kinorevnice.cz
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BIO
ŘEVNICE

100%

filmů
divadla
hudby

70 %
20 %
10 %

PROGRAM
BŘEZEN

100%

CELÝ BŘEZEN HRAJEME 
PRO UKRAJINU. Z KAŽDÉ 
PRODANÉ VSTUPENKY 
DARUJEME 30 KORUN 
NA POMOC VÁLEČNÝM 
UPRCHLÍKŮM.

→



AMBULANCE / akční / USA / 2022 / 136 min / titulky 

Danny Sharp je charismatický gauner, který chystá největší bankovní 
loupež v dějinách Los Angeles parťáky. I sebedokonalejší plán se 
však může zvrtnout …

BELFAST / drama / VB  / 2021 / 98 min / titulky

Buddy je devítiletý kluk, který má pocit, že mu patří celý svět, který se 
aktuálně omezuje na ulice rodného Belfastu. Ty se však záhy promění 
v důsledku změny politických poměrů v Irsku…

BETLÉMSKÉ SVĚTLO / komedie / Česko /2022 / 99 min

Komedie s prvky magického realismu servíruje univerzální otázky 
lidského života s nadsázkou a humorem. Scénář filmu Jana Svěráka 
vznikl na motivy oblíbených povídek Zdeňka Svěráka. 

BOD VARU / drama, thriller / VB / 2021 / 92 min / titulky

Britský film s famózním Stephenem Grahamem v hlavní roli se žene 
kupředu nesmlouvavým tempem práce v gastrobyznysu.

DRIVE MY CAR / drama / Japonsko / 2021 / 179 min / titulky

Drive My Car režiséra Rjúsukeho Hamagučiho je atmosférický snímek 
plný tajemství, hledání lidského porozumění a smíření. Náš tip 
na tento měsíc.

HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘ / animovaný / Španělsko / 2021 / 
84 min / dabing 

Haftaňan je mladý šermíř, který sní o tom, že se přidá k legendárním 
psím Mušketýrům. Po prokázání svých schopností a získání jejich 
důvěry musí společně bránit krále před tajným spiknutím zlého 
padoucha.  

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST / komedie / Česko / 2022 / 102 min

Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? 
Odpověď na tuto otázku hledá Jiří Havelka, režisér a scenárista 
diváckého hitu Vlastníci, ve svém dalším filmu.

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.

NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ / drama, komedie / Norsko / 
2021 / 121 min / titulky

Film režiséra Joachima Triera balancující na pomezí komedie 
a dramatu vypráví vtipně, pravdivě a s citem o vztazích a životě 
v době, kdy můžeme mít téměř nekonečné možnosti, a přesto si 
připadat jako nejhorší člověk na světě.

OKUPACE / drama / Česko / 2021 / 98 min

Jedna noc, jeden bar. Ospalý večírek herců po představení naruší 
návštěva nezvaného hosta. Namol opilý ruský důstojník přišel prodat 
kanystr armádního benzínu ...

PES / komedie / USA / 2022 / 90 min / titulky

Mariňák ve výslužbě dostane úkol, který se ukáže být možná tím 
nejsložitějším v jeho kariéře - dopravit fenku jménem Lulu na pohřeb 
jejího bývalého pána. Vtipný a zároveň dojemný snímek nejen 
pro milovníky nejlepších přátel člověka.

POSLEDNÍ ZÁVOD / dobrodružný / Česko / 2022 / 100 min

Filmové ztvárnění dramtického příběhu Hanče a Vrbaty, kteří zahybuli 
během lyžařského závodu v Krkonoších během sněhové vánice. Hrají: 
Kryštof Hádek, Oldřich Kaiser ad.

PROMĚNA / animovaný, rodinný / USA / 2022 / 100 min / dabing 

Disney/Pixar přináší nový film pro celou rodinu. Malá Mei se 
samovolně proměňuje v obří červenou pandu, ale jen když příliš 
rozrušená, což je bohužel prakticky neustále..! Ve filmu se objeví také 
fiktivní chlapecká kapela 4*Town, jejíž písně napsali několikanásobní 
držitelé ceny GRAMMY®, sourozenci Billie Eilish a FINNEAS.

PŘÍŠERÁKOVI 2 / animovaný / USA / 2021 / 103 min / dabing

Pokračování zábavného animáku pro celou rodinu..tentokrát se 
s Příšerákovi ocitáme na donrodružném výletě.

SUPER-BLB / akční, komedie / Francie / 2022 / 85 min / dabing

Nebojte, tohle není film o Vladimíru Putinovi. Máte železný oblek, 
jste zelený vzteky, kousnul vás pavouk, hrajete si na netopýra 
nebo jste jinak super? Připravte se na to, že francouzská komedie 
Super-Blb si z vás bude celou hodinu a půl dělat nelítostnou legraci.

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 / pohádka / Česko / 2021 / 100 min 

Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, 
trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav pokračuje. Že by 
nastal čas oprášit tajemnou bambitku?

THE BATMAN / akční, drama, krimi / USA / 2022 / 175 min / titulky

Ve svém druhém roce boje se zločinem Batman (Robert Pattinson) 
odhaluje korupci v Gotham City, která se spojuje s jeho vlastní 
rodinou, zatímco čelí sériovému vrahovi známému jako Riddler 
(Paul Dano).

ULIČKA PŘÍZRAKŮ / krimi, drama / USA / 2021 / 139 min / titulky

Guillermo del Toro vypráví strhující příběh talentovaného 
manipulátora Bradleyho Coopera, jemuž jeho plány naruší někdo 
ještě nebezpečnější než on, podmanivá psychiatrička Cate Blanchet.

ZTRACENÉ MĚSTO / akční / USA / 2022 / 92 min / titulky

Spisovatelka Loretta Sageová píše úspěšné romány, které se 
odehrávají na těch nejexotičtějších místech. Přitom však téměř 
nevystrčí paty ze svého bytu. To se má však brzy změnit… 
Hr: Sandra Bullock, Brad Pitt

AKCE

ZPĚVAČKA RADŮZA / koncert

Nejoriginálnější a nejosobitější zpěvačka a skladatelka. Radůza opět 
s radostí přijede do Řevnic v této sestavě Radůza: zpěv, akordeon, 
banjo, Josef Štěpánek: kytary, Miloš Dvoříček: bicí. 

Předprodejní místa: Městská knihovna Řevnice (v zámečku).
Infocentrum Dobřichovice, on-line: www.pa-intermedia.com. 
Vstupné 470 Kč, snížené 450 Kč.

VE VÍRU TANCE / taneční vystoupení

Základní umělecká škola Řevnice uvede pololetní vysoupení 
tanečního oboru. Vstup dobrovolný.

JEDEN SVĚT: ZAHÁJENÍ FESTIVALU FILMEM KRYM

Putovní výstava Krym - Zlato a poklady Černého moře se 
stala rukojmím drženým ve sklepeních muzea Allart Pierson 
v Amsterodamu a nesmí se vrátit zpět. Jelikož anexe Krymu 
Putinem vše zkomplikovala,  Holandsko se nechtěně stalo 
rozhodčím boje o to, kam by se poklad měl vrátit. 
Krymskému muzeu, nebo vládě na Ukrajině?
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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


