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� út	-	ne	od	17	do	20	hod.
� po	-	pá	od	8	do	17	hod.

pátek
ledna

sobota
ledna

neděle
ledna

pondělí
ledna

úterý
února

středa
února

čtvrtek
února

pátek
února

sobota
února

Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat
ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv. Josef (Boleslav Polívka) se těší, že si
po odchodu do penze konečně splní svůj dávný sen a stane se pouličním klaunem. Svým šarmem
okouzlí	i	ráznou	Marušku	(Eliška	Balzerová),...

17:30
DĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	98	min.;	animovaný,	rodinný;	Rusko

MIMOŘÁDNÁ	UDÁLOST

140	Kč

130	Kč/	110	Kč

VELKÝ	ČERVENÝ	PES	CLIFFORD

Kdo chce říct, že v šoubyznysu skutečně prorazil, musí mít vlastní vystoupení v Redshore City,
hlavním městě zábavy. Jenže tam to má pevně pod kontrolou nelítostný vlk Jimmy Crystal, bez
jehož souhlasu nemůžete ve městě ani otevřít pusu, natož abyste zazpívali. Koalák Buster Moon
sice	má	ve	svém	týmu	hvězdnou	pěveckou	sestavu	(dikobrazí...

17:30
DĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	96	min.;	komedie,	rodinný;	USA 130	Kč/	110	Kč

130	Kč

140	Kč

ZLATO
130	Kč

29 15:00

VŘÍSKOT

�

30 15:00 �

20:00

DĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	98	min.;	animovaný,	rodinný;	Rusko

REPRÍZA;	česky;	přístupný;	95	min.;	komedie;	Česko

PREMIÉRA;	titulky;	15+	let;	97	min.;	thriller;	Austrálie

20:00

rezervace.kinofrenstat.cz,	kinofrenstat.cz
kino@mufrenstat.cz

facebook.com/KinoFrenstat
556	835	098
602	845	754

LEDEN/	ÚNORLEDEN/	ÚNORLEDEN/	ÚNORLEDEN/	ÚNOR
Pokladna je otevřena hodinu před začátkem představení. Využijte možnost online
prodeje i online rezervace vstupenek. Rezervace se uvolňují 15�minut před
začátkem	představení.

4 17:00

140	Kč/	120	Kč

MIMOŘÁDNÁ	UDÁLOST

140	Kč

�

�SPIDER-MAN:	BEZ	DOMOVA

3 17:30 �

PREMIÉRA;	česky;	12+	let;	102	min.;	komedie;	Česko

5 15:00
140	Kč

140	Kč

MOONFALL

MOJE	KRÁSNÁ	PŘÍŠERKA

REPRÍZA;	titulky;	12+	let;	131	min.;	akční,	dobrodružný,	komedie;	USA

28 17:30 �

20:00

�ŠŤASTNÝ	NOVÝ	ROK	2

Dva cizinci putují australskou pouští. Virgil (Zac Efron) jede za prací, která mu údajně změní život,
a má ho tam přivézt ne zrovna sympatický řidič Keith (Anthony Hayes). Během cesty se jim
přehřeje motor auta, a tak musí zastavit uprostřed vyprahlé divočiny. Když Keith automobil
opravuje,	zaujme	Virgila	zlatý	odlesk	u	jeho	nohou....

KINGSMAN:	PRVNÍ	MISE

MOJE	KRÁSNÁ	PŘÍŠERKA
130	Kč/	110	Kč

SRDCE	NA	DLANI �

REPRÍZA;	česky;	přístupný;	95	min.;	komedie;	Česko

PREMIÉRA;	titulky;	15+	let;	151	min.;	thriller,	drama,	kriminální;	USA
20:00

SRDCE	NA	DLANI

130	Kč

�ULIČKA	PŘÍZRAKŮ

140	Kč

REPRÍZA;	česky;	12+	let;	148	min.;	dobrodružný,	akční,	sci-fi;	USA

Titulní mimořádnou událost způsobí strojvedoucí lokálky, který neplánovaně zastaví mezi poli a
vystoupí z vlaku, aby vyřešil drobný technický problém. Bohužel zastavil v mírném protisvahu a
vlak mu ujede. Samospádem a tam, odkud vyjel. Brblající cestující ocení, že zase jedou, ale záhy si
uvědomí,	že	špatným	směrem.	Hlasitě	protestují...

�

1 20:00 �

2 20:00

20:00

REPRÍZA;	česky;	přístupný;	95	min.;	komedie;	Česko

PREMIÉRA;	česky;	12+	let;	102	min.;	komedie;	Česko

�

�

PREMIÉRA;	titulky;	přístupný;	124	min.;	akční,	dobrodružný,	sci-fi;	USA,	Kanada,	Čína

�
PREMIÉRA;	česky;	12+	let;	102	min.;	komedie;	Česko

140	Kč/	120	Kč

140	Kč

�SRDCE	NA	DLANI
140	Kč

V kriminálním dramatu se představuje Bradley Cooper jako mladý ambiciózní umělec s nadáním
zmanipulovat lidi díky vhodně zvolených slov, který se spojí s psychiatričkou (Cate Blanchett),
která	je	však	mnohem	nebezpečnější	než	on	sám....

MIMOŘÁDNÁ	UDÁLOST

DĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	110	min.;	animovaný,	komedie;	USA

REPRÍZA;	titulky;	15+	let;	114	min.;	horor;	USA

�ZPÍVEJ	2

130	KčREPRÍZA;	česky;	přístupný;	93	min.;	komedie,	romantický;	Česko
31

Dvacet pět let poté, co poklidné městečko Woodsboro šokovala série brutálních vražd, si nový
vrah znovu nasazuje známou bílou masku ducha. Začne pronásledovat skupinu teenagerů, aby
vzkřísil tajemství ze smrtící minulosti města. Neve Campbell ("Sidney Prescott"), Courteney Cox
("Gale	Weathers")	a	David	Arquette	("Dewey	Riley")	se...

17:30

17:30

Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá si od tatínka krále nic přikazovat.
Natož pak, když zjistí, že krále drží v hrsti zloduch, který mu ukradl zázračný lektvar. Jako správná
rebelka se rozhodne z paláce utéct. V lese narazí na strašidelnou lesní příšeru, ale protože ona se
jen	tak	vylekat	nenechá,	otočí	život...

�

neděle
února

pondělí
února

úterý
února

středa
února

čtvrtek
února

pátek
února

sobota
února

neděle
února

V	dalších	týdnech	připravujeme:	V	dalších	týdnech	připravujeme:	V	dalších	týdnech	připravujeme:	V	dalších	týdnech	připravujeme:	 Super-Blb;
V	létě	ti	řeknu,	jak	se	mám;	Belfast;	

Zpráva	o	záchraně	mrtvého;	Pes;;;;	Batman;	Největší	dar

PREMIÉRA;	česky;	přístupný;	115	min.;	dobrodružný,	akční;	USA 140	Kč

11

140	Kč/	120	Kč

REPRÍZA;	česky;	přístupný;	123	min.;	akční,	komedie,	fantasy;	USA

140	Kč/	120	Kč

UNCHARTED
140	Kč

17:30 �VELKÝ	ČERVENÝ	PES	CLIFFORD
DĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	96	min.;	komedie,	rodinný;	USA

KINO	SENIOR;	česky;	přístupný;	92	min.;	dobrodružný,	rodinný;	Česko

�
140	Kč/	120	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.Je o síle a nezlomnosti, která se ukrývá v každém psovi. Ano i v
tom	vašem,	ve	vaší	čivavě,	která	na...

17:30

60	Kč

SPIDER-MAN:	BEZ	DOMOVA
REPRÍZA;	česky;	12+	let;	148	min.;	dobrodružný,	akční,	sci-fi;	USA

140	Kč
MIMOŘÁDNÁ	UDÁLOST

GUMP	-	PES,	KTERÝ	NAUČIL	LIDI	ŽÍT8 14:00 �

�

MIMOŘÁDNÁ	UDÁLOST
140	Kč

20:00 �
REPRÍZA;	česky;	12+	let;	102	min.;	komedie;	Česko

140	Kč/	120	Kč

DĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	100	min.;	pohádka;	Česko 140	Kč/	120	Kč

Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake, konečně našel stopu k
prokleté zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za zády se mu
náhle	objeví	zakeřní	konkurenti.Joe	Carnahan,	Rafe	Judkins,	Art	Marcum,	Matt	Holloway...

20:00
PREMIÉRA;	česky;	přístupný;	115	min.;	dobrodružný,	akční;	USA

DĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	110	min.;	animovaný,	komedie;	USA

�

ZPÍVEJ	2
140	Kč/	120	Kč

TAJEMSTVÍ	STARÉ	BAMBITKY	217:30

10 17:30 �

V království vládne král Jakub (Tomáš Klus), královna Anička (Kamila Janovičová) a rodina se
rozrostla o zvídavou princeznu Johanku (Valentýna Bečková). Ta nejraději tráví čas u milujícího
dědečka Karaby (Ondřej Vetchý), který se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí
rádcové	Lorenc	(Jiří	Lábus)	a	Ferenc	(Miroslav...

20:00

Neznámá síla vychýlila Měsíc z oběžné dráhy kolem Země. Poslala jej směrem, který bude
znamenat konec života, jak jej známe. Do jeho kolize se Zemí zbývají pouhé týdny a ničivé
záplavy, tsunami, zemětřesení a požáry jsou jen začátek. Svět stojí na pokraji zničení.Bývalá
astronautka,	nyní	výkonná	ředitelka	NASA	Jo	Fowler	(Halle	Berry),...

Kdo chce říct, že v šoubyznysu skutečně prorazil, musí mít vlastní vystoupení v Redshore City,
hlavním městě zábavy. Jenže tam to má pevně pod kontrolou nelítostný vlk Jimmy Crystal, bez
jehož souhlasu nemůžete ve městě ani otevřít pusu, natož abyste zazpívali. Koalák Buster Moon
sice	má	ve	svém	týmu	hvězdnou	pěveckou	sestavu	(dikobrazí...

17:30

140	Kč

9 17:30 �KROTITELÉ	DUCHŮ:	ODKAZ

TAJEMSTVÍ	STARÉ	BAMBITKY	2
140	Kč/	120	Kč

MIMOŘÁDNÁ	UDÁLOST

6 15:00

140	Kč

140	Kč/	120	Kč

MOONFALL
140	Kč

7 17:30

20:00

DĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	100	min.;	pohádka;	Česko

17:30 UNCHARTED

13
V království vládne král Jakub (Tomáš Klus), královna Anička (Kamila Janovičová) a rodina se
rozrostla o zvídavou princeznu Johanku (Valentýna Bečková). Ta nejraději tráví čas u milujícího
dědečka Karaby (Ondřej Vetchý), který se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí
rádcové	Lorenc	(Jiří	Lábus)	a	Ferenc	(Miroslav...

20:00

Kdo chce říct, že v šoubyznysu skutečně prorazil, musí mít vlastní vystoupení v Redshore City,
hlavním městě zábavy. Jenže tam to má pevně pod kontrolou nelítostný vlk Jimmy Crystal, bez
jehož souhlasu nemůžete ve městě ani otevřít pusu, natož abyste zazpívali. Koalák Buster Moon
sice	má	ve	svém	týmu	hvězdnou	pěveckou	sestavu	(dikobrazí...

12

15:00 �

Podle románu Agathy Christie z roku 1937 je „Smrt na Nilu“ odvážným tajemným thrillerem
režiséra Kennetha Branagha o emocionálním chaosu a smrtících následcích vyvolaných milostnou
posedlostí. Dovolená belgického detektiva Hercule Poirota na palubě okouzlujícího říčního
parníku	v	Egyptě	se	změní	v	děsivý	hon	na	vraha,	ve	chvíli...

�SRDCE	NA	DLANI

PREMIÉRA;	titulky;	12+	let;	127	min.;	kriminální,	drama;	USA

�

�

�

�ZPÍVEJ	2
DĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	110	min.;	animovaný,	komedie;	USA

PREMIÉRA;	titulky;	přístupný;	124	min.;	akční,	dobrodružný,	sci-fi;	USA,	Kanada,	Čína

15:00 �

TAJEMSTVÍ	STARÉ	BAMBITKY	2

DĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	100	min.;	pohádka;	Česko

REPRÍZA;	česky;	12+	let;	102	min.;	komedie;	Česko

�

PREMIÉRA;	česky;	přístupný;	95	min.;	komedie;	Česko

REPRÍZA;	česky;	12+	let;	102	min.;	komedie;	Česko

�

SMRT	NA	NILU
140	Kč
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