Revoluční 245, České Velenice

KINO FENIX
5. 4.

17:00

Myši patří do nebe
Animovaný / Rodinný / Komedie

pro děti
vstupné 100,-Kč

ČR / FR / PL / SK, 2021, 87 min

Myška Šupito ráda všechny přesvědčuje o tom, že je nejodvážnější myší na celém
světě a vůbec ničeho se nebojí. Ale opak je pravdou, ve skutečnosti se pobobkuje ze
všeho, co se kolem jen mihne. Jejím toužebným přáním je být stejně statečná jako její
tatínek. Ten se dokázal s nasazením vlastního života postavit děsivému lišákovi
Tlamounovi, postrachu celého lesa. Boj sice nevyhrál, stal se ale obdivovaným hrdinou
myšího společenství. Šupito chce všem dokázat, že odvaha je dědičná. Snaží se
zopakovat jeho legendární kousek - vytrhnout pár chlupů z liščího kožichu.

12. 4.

19:30

Poslední závod

vstupné 100,-Kč

Drama

Česko, 2022, 102 min

Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo ale ví, jak se opravdu odehrál.
Výpravné ﬁlmové drama Poslední závod režiséra Tomáše Hodana přiblíží tehdejší
události z mrazivých hřebenů Krkonoš tak, jak se opravdu staly. Vyzdvihuje důležitou a
zapomenutou postavu Emericha Ratha. Film vstoupí do kin 24. března, tedy přesně v
den výročí tehdejšího lyžařského závodu z roku 1913.

19. 4.

19:30

Betlémské světlo

vstupné 100,-Kč

Komedie

Česko, 2022, 100 min

Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív.
Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a
dožadují se, aby autor pokračoval v ději. Všichni něco chtějí. Fotograf Matěj chce získat
nedobytnou Vendulu z lékárny, pan Bohumil prosí, aby udělal zázrak, automechanik
Bakalář by chtěl být léčitelem. Do toho vstupuje z reálného světa Šejnohova manželka,
která si myslí, že už by měl psaní nechat a konečně se věnovat jí. 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.

26. 4.

19:30

Klan Gucci
Životopisný / Thriller / Drama / Krimi

vstupné 100,-Kč
USA, 2021, 164 min

Klan Gucci je inspirován šokujícím skutečným příběhem impéria italského módního
domu. Tři desetiletí rodinné historie, v níž nechybí láska, zrada, dekadence, pomsta ani
vražda, skládají dohromady mozaiku toho, co všechno s sebou nese slavná značka
Gucci.
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