Revoluční 245, České Velenice

KINO FENIX
11. 1.

17:00

vstupné 100,-Kč

Tři přání pro Popelku
Pohádka / Rodinný / Fantasy

Norsko / Litva, 2021, 87 min

Tři přání pro Popelku je nové zpracování legendární pohádky scenáristy Františka Pavlíčka a režiséra
Václava Vorlíčka Tři oříšky pro Popelku. Severská pocta české ﬁlmové klasice přináší její moderní
velkolepou verzi, nové kostýmy, scenérie nefalšované norské zimy a divokých zasněžených hvozdů a
samozřejmě i zdravou dávku kouzel. Stejně jako u nás nebo v Německu se právě Vorlíčkova Popelka
stala nesmrtelnou vánoční pohádkou i v Norsku, diváci ji tam milují a právě místní tvůrci si proto trouﬂi ji po
téměř padesáti letech znovu převyprávět. V příběhu odvahy, lásky, dobrého srdce a magie bude Popelka
po smrti svého otce znovu bojovat s tyranskou macechou a nevlastní sestrou, překazí lov třem mladíkům
a díky kouzelným oříškům se zúčastní úchvatného plesu, kde získá princovo srdce a na útěku ztratí svůj
střevíček.

19:30

18. 1.

vstupné 100,-Kč

Shoky & Morthy: Poslední velká akce
Komedie / Dobrodružný

Česko, 2021, 103 min

Shoky a Morthy jsou kamarádi od školních let a zároveň youtubeři s našláplou kariérou. Morthyho však už
jejich dětinské pranky přestávají bavit, také díky vlivu jeho přítelkyně, ambiciózní inﬂuencerky Sáry. Když
poslední video kluků sklidí na sítích vlnu kritiky, jejich kanál přestane vydělávat a vyslouží si za něj veřejně
prospěšné práce, vypadá to na jejich deﬁnitivní rozchod. Jedinou šancí, jak si napravit youtuberskou
pověst, je společný plán na „poslední velkou akci“. Shoky, Morthy, Sára, svérázná lovkyně duchů Lucie a
prodejce vysavačů (a neúspěšný youtuber) Radomil se vydávají po dálnici D1 na divokou jízdu vstříc
objasnění záhady Devíti křížů.

25. 1.

19:30

vstupné 100,-Kč

Kurz manželské touhy
Komedie / Drama

Česko, 2021, 90 min

Sledujeme pět manželských párů, kteří si přejí navrátit touhu a vášeň do svých životů. Přijíždějí na kurz
ambiciózního párového terapeuta do luxusního resortu, který vlastní sympatický majitel zvaný Mech (Jiří
Bartoška). Duchovní guru Mazel (Vojtěch Kotek) razí teorii, že partnerské štěstí stojí na maximální
blízkosti obou partnerů, duševní i tělesné, tzv. metodě pevného objetí. Hlavní hrdinka, půvabná a křehká
žena středního věku Helena (Lenka Vlasáková), tak dlouho čelí výčitkám svého manžela Bedřicha
(Stanislav Majer), že tiskne málo, až ho jednou obejme nebezpečně pevně.
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