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Pásmo pohádek: Kubula a Kuba Kubikula ve Vařečkách a Hrncích, Jak se chtěl zajíček klouzat,
Kamenná	tetka,	Ondra	a	sněžný	drak,	Čarovné	lyže	a	Jak	postavit	sněhuláka.

40	Kč/	30	KčBIJÁSEK;	česky;	přístupný;	70	min.;	pohádka;	0

�JAK	POSTAVIT	SNĚHULÁKA9:2025

Proč dílo Milana Kundery tak zaujalo po celém světě? Proč odešel do Francie a začal psát ve
francouzštině? Co je za tím, že bránil překladům svých posledních románů do češtiny? Nebo že se
vyhýbá kamerám a publicitě? Dokument o Kunderově díle nás zavede do rodného Brna, do dob,
kdy	studoval	a	učil	na	FAMU,	nebo	do	normalizace,	kdy...

60	KčKINO	SENIOR;	česky;	přístupný;	95	min.;	dokument	;	Česko

�MILAN	KUNDERA:	OD	ŽERTU	K	BEZVÝZNAMNOSTI14:00

130	Kč/	110	KčDĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	96	min.;	komedie,	rodinný;	USA

�VELKÝ	ČERVENÝ	PES	CLIFFORD15:0022

	Amatérská	divadelní	společnost	Waterloo;	Bernard	Thomas:	Osm	žen

�OSM	ŽEN20:00
140	KčPREMIÉRA;	česky;	přístupný;	95	min.;	komedie;	Česko

�SRDCE	NA	DLANI17:00

Emily (Darby Camp) právě nastoupila na novou školu, kde se na ni všichni spolužáci dívají skrz
prsty, protože jim připadá divná. Náladu jí nemůže zvednout ani to, že se o ni po dobu máminy
služební cesty stará velmi nezodpovědný strýček Casey (Jack Whitehall), který je magnetem na
nejrůznější	katastrofy.	Možná	jeho	špatná	karma...

�ZPÍVEJ	215:0023

140	KčPREMIÉRA;	česky;	přístupný;	95	min.;	komedie;	Česko

�SRDCE	NA	DLANI20:00

Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již
nedokáže oddělit svůj běžný život od riskantního života superhrdiny. Spider-Man požádá o
pomoc Doctora Strange. Jenže tím rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu dá poznat, co to opravdu
znamená	být	Spider-Man....

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

�SPIDER-MAN:	BEZ	DOMOVA17:00

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...

130	Kč/	110	KčDĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	110	min.;	animovaný,	komedie;	USA

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),...

	
Byl jednou jeden muž a kolem něho osm žen. Všechno se zdálo být v pořádku, až jednoho dne
byl onen muž nalezen ve svém pokoji zavražděný dýkou z parohu. A najednou, každá z těch osmi
žen	se	stala	potenciální	vražedkyní.
Místa	si	můžete	bezplatně	rezervovat	od	10.	ledna	2022	v	Turistickém	a	informačním	centru	

21 17:00 SRDCE	NA	DLANI �
PREMIÉRA;	česky;	přístupný;	95	min.;	komedie;	Česko
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),...

140	Kč

20:00 OSM	ŽEN �
Amatérská	divadelní	společnost	Waterloo;	Bernard	Thomas:	Osm	žen

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

facebook.com/KinoFrenstat
556	835	098
602	845	754

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

130	KčPREMIÉRA;	titulky;	15+	let;	130	min.;	thriller,	drama,	kriminální;	USA

�ULIČKA	PŘÍZRAKŮ20:00

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),...

140	KčREPRÍZA;	česky;	přístupný;	95	min.;	komedie;	Česko

�SRDCE	NA	DLANI17:3028

Emily (Darby Camp) právě nastoupila na novou školu, kde se na ni všichni spolužáci dívají skrz
prsty, protože jim připadá divná. Náladu jí nemůže zvednout ani to, že se o ni po dobu máminy
služební cesty stará velmi nezodpovědný strýček Casey (Jack Whitehall), který je magnetem na
nejrůznější	katastrofy.	Možná	jeho	špatná	karma...

130	Kč/	110	KčDĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	96	min.;	komedie,	rodinný;	USA

�VELKÝ	ČERVENÝ	PES	CLIFFORD17:30

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...

130	Kč/	110	KčDĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	110	min.;	animovaný,	komedie;	USA

�ZPÍVEJ	215:0029

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...

130	KčREPRÍZA;	titulky;	15+	let;	114	min.;	horor;	USA

�VŘÍSKOT20:00

140	KčREPRÍZA;	česky;	přístupný;	95	min.;	komedie;	Česko

�SRDCE	NA	DLANI17:30

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...

130	Kč/	110	KčDĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	100	min.;	animovaný,	rodinný;	Rusko

�MOJE	KRÁSNÁ	PŘÍŠERKA15:0030

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....

130	KčPREMIÉRA;	titulky;	15+	let;	94	min.;	thriller;	Austrálie

�ZLATO20:00

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),...

V	dalších	týdnech	připravujeme:	V	dalších	týdnech	připravujeme:	V	dalších	týdnech	připravujeme:	V	dalších	týdnech	připravujeme:	 Mimořádná	událost,	
Moonfall,	Smrt	na	Nilu,	Vem	si	mě,	Tajemství	staré	bambitky	2


