rezervace.kinofrenstat.cz, kinofrenstat.cz

kino@mufrenstat.cz

facebook.com/KinoFrenstat

556 835 098
 út - ne od 17 do 20 hod.
602 845 754
 po - pá od 8 do 17 hod.

Pokladna je otevřena hodinu před začátkem představení. Využijte možnost
online prodeje i online rezervace vstupenek. Rezervace se uvolňují 15 minut před
začátkem představení.
středa

července
REPRÍZA; česky; 12+ let; 134 min.; akční, dobrodružný, sci-fi; USA
130 Kč/110 Kč
Scarlett Johansson alias Black Widow se po dekádě v Marvel Cinematic Universe konečně
dočkala svého prvního sólového dobrodružství, které však bude úplně jiné, než jaké doposud
poznala. Skupina velmi nebezpečných lidí odhalila její už téměř zapomenutou minulost, a proto
se musí vydat na cestu napříč celým světem, zatímco je pronásledována...
čtvrtek

července
PREMIÉRA; česky; 12+ let; 115 min.; komedie; Česko
140 Kč
Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér
Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi středního věku tím,
že se rozhodnou plnit odvážné úkoly. Prvním z nich bude svléknout se na veřejnosti do naha . . .
Hartl jako autor knihy i filmu připravil...
pátek

července
REPRÍZA; česky; přístupný; 92 min.; dobrodružný, rodinný; Česko
130 Kč/110 Kč
On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než najde své štěstí, a to štěstí pes
najde jenom s člověkem.
Můj příběh je o hledání psího štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému
člověku.

28

20:30

BLACK WIDOW

29

20:30 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

18:00 GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT

20:30

SLEČNA BESTIE



PREMIÉRA; titulky; 15+ let; 102 min.; horor, komedie; USA
130 Kč
Kdyby Slečna bestie byla normální horor o řádění sériového zabijáka, roztomile naivní studentka
Millie (Kathryn Newton) by se s velkou pravděpodobností stala jednou z jeho prvních obětí.
Monstrum, přezdívané Řezník (Vince Vaughn), si ji také neomylně vyhlédne, jenže místo dalšího
zářezu na pažbě si vinou jistého magického rituálu...
sobota

července
PREMIÉRA; česky; přístupný; 127 min.; dobrodružný, rodinný, komedie; USA
130 Kč/110 Kč

31

18:00

EXPEDICE: DŽUNGLE

Zcela nový film studia Disney Expedice: Džungle, inspirovaný slavnou atrakcí v zábavním parku
Disneyland, je dobrodružnou výpravou do amazonské džungle, ve které se představí Dwayne
Johnson jako charismatický kapitán lodi a Emily Blunt jako odvážná průzkumnice na své misi....

20:30 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
1



PREMIÉRA; česky; 12+ let; 115 min.; komedie; Česko
140 Kč
neděle

srpna
REPRÍZA; česky; přístupný; 114 min.; animovaný, dobrodružný, rodinný; USA
130 Kč/110 Kč
Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné
nestvůry nazývané Druuni ohrožovaly zemi, draci se pro záchranu svých lidských přátel obětovali.
Nyní, o 500 let později, jsou tato monstra zpět a osamělá válečnice Raya, se vydává na dlouhou
a nebezpečnou cestu, aby vystopovala posledního...

15:30

RAYA A DRAK

18:00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
PREMIÉRA; česky; 12+ let; 115 min.; komedie; Česko

20:30



G. I. JOE: SNAKE EYES



2

20:30 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

3

20:30 ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ ŠAMPIÓNŮ

středa
srpna
PREMIÉRA; titulky; 15+ let; 132 min.; akční, dobrodružný, fantasy; USA

20:30

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL



130 Kč

Režisér James Gunn uvádí akční dobrodružství superhrdinů Warner Bros. Pictures „Sebevražedný
oddíl“, těšte se na partu nejdegenerovanějších delikventů světa DC, kteří umírají touhou zachránit
svět....
čtvrtek
JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE… 
srpna
PREMIÉRA; česky; přístupný; 105 min.; dokument ; Česko
130 Kč
Film mapuje klíčové okamžiky života Jana Wericha, vznik Osvobozeného divadla, jeho boj proti
fašismu, dramatický útěk před nacisty, působení ve Spojených státech, rozčarování po návratu do
Československa i spolupráci s novým režimem. Snímek přináší málo známá fakta o jeho
dramatickém útěku do Rakouska nebo o jeho druhé emigraci...
pátek

srpna
REPRÍZA; česky; přístupný; 115 min.; rodinný, animovaný, komedie; USA
130 Kč/110 Kč
Vítejte ve Space Jamu! Šampión NBA a globální ikona LeBron James se vydává na epické
dobrodružství po boku slavného Bugs Bunnyho v novém celovečerním filmu „Space Jam: Nový
začátek“ od režiséra Malcolma D. Lee a inovativního filmového týmu Ryana Cooglera a
Mavericka Cartera. Tato transformační cesta je maniakální mashup dvou světů,...

5

20:30

6

18:00

SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK

20:30 GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
REPRÍZA; česky; přístupný; 92 min.; dobrodružný, rodinný; Česko



130 Kč/110 Kč

SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE 

PREMIÉRA; česky; 12+ let; 103 min.; komedie; Česko
130 Kč
Producenti seriálu #martyisdead z Bionautu ve spojení s mladou producentskou společností Snake
Catcher přicházejí s první ukázkou z nového celovečerního filmu o dvou kamarádech
youtuberech. Štěpán Kozub jako Šimon alias Shoky a Jakub Štáfek jako Martin alias Morthy jsou
dva floutci, jejichž skomírající youtuberskou kariéru osudově...
neděle

srpna
REPRÍZA; česky; přístupný; 95 min.; animovaný, komedie; USA
130 Kč/110 Kč
Za to, že jsou Croodsovi trochu zaostalí, může nepochybně táta Grug. Ten se držel hesla „Všude
dobře, v jeskyni nejlíp“ a bránil jim tak v osobním rozvoji. Když konečně překonali strach a
Grugův odpor, zjistili Croodsovi, že svět může být báječným místem k životu, když máte kliku a
narazíte na nějaký ten úrodný a bezpečný plácek....

8

15:30

CROODSOVI: NOVÝ VĚK

18:00

EXPEDICE: DŽUNGLE

REPRÍZA; česky; přístupný; 127 min.; dobrodružný, rodinný, komedie; USA



130 Kč/110 Kč

Zcela nový film studia Disney Expedice: Džungle, inspirovaný slavnou atrakcí v zábavním parku
Disneyland, je dobrodružnou výpravou do amazonské džungle, ve které se představí Dwayne
Johnson jako charismatický kapitán lodi a Emily Blunt jako odvážná průzkumnice na své misi....

20:30 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL



REPRÍZA; česky; 12+ let; 115 min.; komedie; Česko
140 Kč
Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér
Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi středního věku tím,
že se rozhodnou plnit odvážné úkoly. Prvním z nich bude svléknout se na veřejnosti do naha . . .
Hartl jako autor knihy i filmu připravil...
pondělí

srpna
REPRÍZA; titulky; 12+ let; 121 min.; akční; USA
130 Kč
Co člověka přivede k tomu, že chce zasvětit svůj život fyzické likvidaci grázlů všeho druhu? V
případě muže přezdívaného Snake Eyes byla hlavní motivací stará dobrá pomsta. Po násilné smrti
otce se vydal na nebezpečnou a krvavou cestu, která pro něj dřív nebo později nemohla
dopadnout dobře. Naštěstí potkal Tommyho (fanoušci fenoménu...
úterý

srpna
REPRÍZA; česky; 12+ let; 115 min.; komedie; Česko
140 Kč
středa
SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE 
srpna
REPRÍZA; česky; 12+ let; 103 min.; komedie; Česko
130 Kč
čtvrtek

srpna
PREMIÉRA; česky; přístupný; 97 min.; komedie; Česko
130 Kč
Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako
chlap! Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka hraček pro
děti, dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče o
novorozence převezme jako otec na mateřské dovolené Dominik....
pátek

srpna
REPRÍZA; česky; přístupný; 92 min.; dobrodružný, rodinný; Česko
130 Kč/110 Kč
On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než najde své štěstí, a to štěstí pes
najde jenom s člověkem.
Můj příběh je o hledání psího štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému
člověku.

9

20:30

10

20:30 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

11

20:30

12

20:30

13

18:00 GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT

G. I. JOE: SNAKE EYES

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA

20:30

140 Kč

PREMIÉRA; titulky; 12+ let; 121 min.; akční; USA
130 Kč
Co člověka přivede k tomu, že chce zasvětit svůj život fyzické likvidaci grázlů všeho druhu? V
případě muže přezdívaného Snake Eyes byla hlavní motivací stará dobrá pomsta. Po násilné smrti
otce se vydal na nebezpečnou a krvavou cestu, která pro něj dřív nebo později nemohla
dopadnout dobře. Naštěstí potkal Tommyho (fanoušci fenoménu...
pondělí

srpna
PREMIÉRA; česky; 12+ let; 115 min.; komedie; Česko
140 Kč
úterý

srpna
REPRÍZA; titulky; 15+ let; 88 min.; akční, mysteriózní, thriller; USA
130 Kč
Nic netušící skupina šesti lidí se ocitne uzamčená v další sérii únikových místností. Postupně
odhalují, co je spojuje, aby zůstali na živu… a zjišťují, že tuto hru hru už jednou hráli....

4

18:00 KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH

20:30

ČERVENEC/ SRPEN

30

sobota

srpna
PREMIÉRA; česky; přístupný; 93 min.; rodinný, komedie, dobrodružný; USA
130 Kč/110 Kč
Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací roztomilý a všemi oblíbený králičí lump Petr. Bea,
Thomas a králíci jsou teď něco jako rodina. Ale ať se Petr snaží sebevíc, stále má reputaci
nenapravitelného rošťáka. A tak králíček Petr vezme do zaječích do světa, kde mu jeho lumpárny
nikdo nevyčítá. Když se však jeho rodina rozhodne...

7

FREE GUY



PREMIÉRA; česky; 12+ let; 115 min.; akční, dobrodružný; USA
130 Kč
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

srpna
REPRÍZA; česky; přístupný; 95 min.; animovaný, komedie; USA
130 Kč/110 Kč
Za to, že jsou Croodsovi trochu zaostalí, může nepochybně táta Grug. Ten se držel hesla „Všude
dobře, v jeskyni nejlíp“ a bránil jim tak v osobním rozvoji. Když konečně překonali strach a
Grugův odpor, zjistili Croodsovi, že svět může být báječným místem k životu, když máte kliku a
narazíte na nějaký ten úrodný a bezpečný plácek....

14

18:00

CROODSOVI: NOVÝ VĚK

20:30

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA



PREMIÉRA; česky; přístupný; 97 min.; komedie; Česko
130 Kč
neděle

srpna
REPRÍZA; česky; přístupný; 93 min.; rodinný, komedie, dobrodružný; USA
130 Kč/110 Kč
Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací roztomilý a všemi oblíbený králičí lump Petr. Bea,
Thomas a králíci jsou teď něco jako rodina. Ale ať se Petr snaží sebevíc, stále má reputaci
nenapravitelného rošťáka. A tak králíček Petr vezme do zaječích do světa, kde mu jeho lumpárny
nikdo nevyčítá. Když se však jeho rodina rozhodne...

15

15:30 KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH

18:00

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA



PREMIÉRA; česky; přístupný; 97 min.; komedie; Česko
130 Kč
Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako
chlap! Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka hraček pro
děti, dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče o
novorozence převezme jako otec na mateřské dovolené Dominik....

20:30

ROZHNĚVANÝ MUŽ

REPRÍZA; titulky; 15+ let; 119 min.; akční, thriller; USA



130 Kč

Jaké tajemství skrývá nová posila bezpečnostní firmy? Kdo je vlastně tajemný H. a jakou má
minulost? Tohle bude pro Los Angeles dlouhá noc......

V dalších týdnech připravujeme: Spící město, Tlapková patrola ve filmu, Reminiscence,
Temný dům, Večírek,, Zátopek, Ainbo: Hrdinka pralesa, Dračí zěmě

