
�
�

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

čtvrtek
června

pátek
června

sobota
června

neděle
června

pondělí
června

úterý
června

PREMIÉRA;	česky;	12+	let;	89	min.;	komedie;	Česko

REPRÍZA;	česky;	12+	let;	97	min.;	komedie;	Francie

�

CHINASKI:	KAŽDEJ	VÍ	KULOVÝ

RULETA �

PREMIÉRA;	česky;	přístupný;	97	min.;	dokument	,	hudební;	Česko

�

AMATÉRSKÁ	DIVADELNÍ	SPOLEČNOST	WATERLOO;	Pavel	Kohout;	~120	min.

DĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	100	min.;	animovaný,	komedie;	USA

REPRÍZA;	česky;	12+	let;	110	min.;	komedie,	akční;	Česko

Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady naprosto nesourodou pětici. Sympatický a
nesmělý učitel Cyril (Jiří Mádl) se obává svých lechtivých představ o studentkách. Neomalený
erotoman a notorický záletník Eda (Milan Šteindler) si stále dokazuje svoji mužnost. Mladý ajťák
Martin	(Martin	Leták)	se	prezentuje	jako	velký	milovník,...

140	Kč

�ZLOUNI

20:00 �

dobrovolné
Zatímco po ulicích nejmenovaného ruského města nahání policie nebezpečného anarchistu,
vstoupí do vyhlášeného veřejného domu elegantní mladý muž. Kdo však skutečně je onen
neznámý,	který	se	vydává	za	anglického	diplomata?

AMATÉRSKÁ	DIVADELNÍ	SPOLEČNOST	WATERLOO;	Pavel	Kohout;	~120	min.

REPRÍZA;	česky;	12+	let;	97	min.;	komedie;	Francie

Nebývale otevřený dokument Chinaski: Každej ví kulový ukazuje, že na pozadí hudebních
úspěchů, vyprodaných koncertů, vydání úspěšných alb a desítek rádiových hitů, byly také deprese,
hádky, rozpady přátelství nebo nutnost vyrovnat se se smrtí kapelníka Pavla Grohmana. Režie
časosběrného	dokumentu,	který	vznikal	pět	let,...

�

�

�PÁNSKÝ	KLUB

RULETA

PREMIÉRA;	česky;	12+	let;	89	min.;	komedie;	Česko

4 15:00

140	Kč

ZAKLETÁ	JESKYNĚ

20:00

5 10:00

140	Kč

140	Kč/	100	Kč

TŘI	TYGŘI	VE	FILMU:	JACKPOT
140	Kč

dobrovolné

6 19:00

20:00

Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se na
dobrodružnou cestu za nečekanou výhrou vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria
Milan (Albert Čuba), citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub),
orgán	městské	policie	Robert	(Robin	Ferro),	a	snaživý,...

Málokteří hrdinové mají tak špatnou pověst jako Vlk, Had, Tarantule, Piraňa a Žralok. Tihle psanci
se tak dlouho hledali, až se našli a dali dohromady tým, pro který je spáchání dokonalého zločinu
stejná brnkačka jako vyrazit si v neděli odpoledne na zmrzlinu. Hlavou party je Vlk, Had má na
starosti	otevírání	sejfů,	Tarantule	je...

17:30

2 19:00 �

�MUŽI	NA	POKRAJI	NERVOVÉHO	ZHROUCENÍ

7 19:00 �

3 17:30

140	Kč/	100	Kč

PÁNSKÝ	KLUB

MUŽI	NA	POKRAJI	NERVOVÉHO	ZHROUCENÍ

DOCTOR	STRANGE	V	MNOHOVESMÍRU	ŠÍLENSTVÍ

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

facebook.com/KinoFrenstat
556	835	098
602	845	754

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

17:30

DĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	98	min.;	pohádka;	Česko,	Slovensko,	Maďarsko

140	Kč

140	Kč

REPRÍZA;	česky;	12+	let;	127	min.;	akční,	dobrodružný,	mysteriózní;	USA
Ve snímku „Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství“ filmový svět studia Marvel otvírá brány do
paralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte se do neznáma s
Doctorem Strangem, který za pomoci starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených a
nebezpečných	paralelních	světů	mnohovesmíru,	aby	se	utkal...

140	Kč

Sedm městských mužů ve věku od 17 – 70, kteří mají společnou jedinou věc – všichni jsou na
pokraji nervového zhroucení. Jejich zoufalství je zavede na opuštěnou vlakovou stanici uprostřed
ničeho, kde začíná neobvyklý „CHLAPÁCKÝ“ kurz přežití, jenž je má postavit zpět na nohy. Každý
krok	na	tomto	„táboře“,	který	vede	hodně	excentrická...

Zázračná jeskyně obsahuje vzácné poklady, sůl a drahé rubíny. Horníci si z ní můžou vzít tolik soli,
kolik potřebují, ale z rubínové síně v samém středu jeskyně si nesmí nic odnést. Toho, kdo si
rubíny vezme, postihne kletba. Rychtářova dcera Lena přesto po tomto vzácném drahokamu z
hlubin	jeskyně	zatouží	a	i	přes	varování	sestry...

Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady naprosto nesourodou pětici. Sympatický a
nesmělý učitel Cyril (Jiří Mádl) se obává svých lechtivých představ o studentkách. Neomalený
erotoman a notorický záletník Eda (Milan Šteindler) si stále dokazuje svoji mužnost. Mladý ajťák
Martin	(Martin	Leták)	se	prezentuje	jako	velký	milovník,...
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JURSKÝ	SVĚT:	NADVLÁDA
140	Kč

15:00 �

ZAKLETÁ	JESKYNĚ

REPRÍZA;	česky;	15+	let;	105	min.;	komedie,	sportovní;	Česko

8 19:00

�

�

10:00 �

PREMIÉRA;	česky;	12+	let;	147	min.;	dobrodružný,	akční;	USA

DĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	98	min.;	pohádka;	Česko,	Slovensko,	Maďarsko

17:30 JURSKÝ	SVĚT:	NADVLÁDA

12

Zázračná jeskyně obsahuje vzácné poklady, sůl a drahé rubíny. Horníci si z ní můžou vzít tolik soli,
kolik potřebují, ale z rubínové síně v samém středu jeskyně si nesmí nic odnést. Toho, kdo si
rubíny vezme, postihne kletba. Rychtářova dcera Lena přesto po tomto vzácném drahokamu z
hlubin	jeskyně	zatouží	a	i	přes	varování	sestry...

20:00

Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se na
dobrodružnou cestu za nečekanou výhrou vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria
Milan (Albert Čuba), citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub),
orgán	městské	policie	Robert	(Robin	Ferro),	a	snaživý,...

Nebývale otevřený dokument Chinaski: Každej ví kulový ukazuje, že na pozadí hudebních
úspěchů, vyprodaných koncertů, vydání úspěšných alb a desítek rádiových hitů, byly také deprese,
hádky, rozpady přátelství nebo nutnost vyrovnat se se smrtí kapelníka Pavla Grohmana. Režie
časosběrného	dokumentu,	který	vznikal	pět	let,...

Někdy je lepší svou malou sestřičku poslouchat! Když starší brácha Petr jedné noci zjistí, že jeho
sestra Anna zmizela, uvědomí si, že její bláznivý příběh o mluvícím broukovi nebyl vymyšlený.
Anna byla unesena zlým Měsíčním mužem, když se pokusila pomoci broukovi, panu
Zoomzemanovi.	Aby	ji	zachránil,	Petrovi	nezbyde	nic	jiného,...

11

Příběh filmu Jurský svět: Nadvláda se odehrává čtyři roky po zániku ostrova Isla Nubar,
původního domova oživlých jurských tvorů. Ti se mezitím začali kontrolovaně i nekontrolovaně
rozmnožovat a v důsledku toho jsme si museli zvyknout na jejich přítomnost v našem ekosystému,
i	na	to,	že	už	patrně	nestojíme	na	vrcholu	potravního...

140	Kč

�

VYŠEHRAD:	FYLM
140	Kč

9 19:00 �

Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub Štáfek) viděli naposledy (ano, bylo to tehdy, když
„prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný gól), uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl jeho
agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve
fotbalovém,	tak	v	osobním	životě.	S	Vyšehradem...

JURSKÝ	SVĚT:	NADVLÁDA

REPRÍZA;	česky;	přístupný;	97	min.;	dokument	,	hudební;	Česko 140	Kč

Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) k smrti rád pilotuje stíhačky. Dokonce tak, že se už přes
třicet let úspěšně brání povýšení ve strukturách amerického letectva, protože to by ho z kokpitu
vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc vždycky magnetem na průšvihy, což se s
armádní	kariérou	taky	docela	vylučuje.	Pilot	je	ovšem...

20:00
REPRÍZA;	česky;	12+	let;	131	min.;	akční,	drama;	USA

DĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	85	min.;	animovaný;	Německo

�

NÁMĚSÍČNÍCI
140	Kč/	120	Kč

CHINASKI:	KAŽDEJ	VÍ	KULOVÝ17:30

PREMIÉRA;	titulky;	přístupný;	102	min.;	komedie;	Dánsko 140	Kč
13 19:00 �DIVOCH

TŘI	TYGŘI	VE	FILMU:	JACKPOT
140	Kč

20:00 �
REPRÍZA;	česky;	12+	let;	110	min.;	komedie,	akční;	Česko

ZNÁMÍ	NEZNÁMÍ
60	Kč

�

TŘI	TYGŘI	VE	FILMU:	JACKPOT
REPRÍZA;	česky;	12+	let;	110	min.;	komedie,	akční;	Česko

�

PŘEDPREMIÉRA;	titulky;	12+	let;	147	min.;	dobrodružný,	akční;	USA

140	Kč

TOP	GUN:	MAVERICK
140	Kč

17:30 �PÁNSKÝ	KLUB
REPRÍZA;	česky;	12+	let;	89	min.;	komedie;	Česko

140	Kč/	120	Kč

Známí neznámí je hořkosladká komedie o partě českých a slovenských přátel, kteří se sejdou v
pražském bytě, aby oslavili příchod Nového roku. Znají se už dlouho a i toto setkání by se neslo v
duchu klasické silvestrovské oslavy, kdyby… Kdyby se nezrodil zdánlivě nevinný nápad: dát
všechny	mobilní	telefony	na	stůl	a	nahlas	sdílet...

19:00

KINO	SENIOR;	česky;	12+	let;	95	min.;	komedie;	Česko,	Slovensko

REPRÍZA;	česky;	12+	let;	147	min.;	dobrodružný,	akční;	USA

JURSKÝ	SVĚT:	NADVLÁDA

V zoufalé snaze překonat krizi středního věku Martin utekl ze společnosti, aby žil v lese. Obstaral si
luk a výstroj jeskynního muže, ale pravdou je, že přežívá jen tak tak. Jednoho dne narazí na
Musu, drogového dealera, který je zraněný a na útěku. V naději, že uniknou mnoha problémům,
se	excentrické	duo	vydává	na	hektickou	jízdu...

14 10:00

140	Kč

10

�

140	Kč
15 19:00 �

PREMIÉRA;	česky;	12+	let;	147	min.;	dobrodružný,	akční;	USA 140	Kč

V	dalších	týdnech	připravujeme:	V	dalších	týdnech	připravujeme:	V	dalších	týdnech	připravujeme:	V	dalších	týdnech	připravujeme:	 Jurský	svět:	Nadvláda,	,	,	,	
Rakeťák,	Kdyby	radši	hořelo



�
�

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

čtvrtek
června

pátek
června

sobota
června

neděle
června

pondělí
června

úterý
června

PREMIÉRA;	česky;	12+	let;	89	min.;	komedie;	Česko

REPRÍZA;	česky;	12+	let;	97	min.;	komedie;	Francie

�

CHINASKI:	KAŽDEJ	VÍ	KULOVÝ

RULETA �

PREMIÉRA;	česky;	přístupný;	97	min.;	dokument	,	hudební;	Česko

�

AMATÉRSKÁ	DIVADELNÍ	SPOLEČNOST	WATERLOO;	Pavel	Kohout;	~120	min.

DĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	100	min.;	animovaný,	komedie;	USA

REPRÍZA;	česky;	12+	let;	110	min.;	komedie,	akční;	Česko

Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady naprosto nesourodou pětici. Sympatický a
nesmělý učitel Cyril (Jiří Mádl) se obává svých lechtivých představ o studentkách. Neomalený
erotoman a notorický záletník Eda (Milan Šteindler) si stále dokazuje svoji mužnost. Mladý ajťák
Martin	(Martin	Leták)	se	prezentuje	jako	velký	milovník,...

140	Kč

�ZLOUNI

20:00 �

dobrovolné
Zatímco po ulicích nejmenovaného ruského města nahání policie nebezpečného anarchistu,
vstoupí do vyhlášeného veřejného domu elegantní mladý muž. Kdo však skutečně je onen
neznámý,	který	se	vydává	za	anglického	diplomata?

AMATÉRSKÁ	DIVADELNÍ	SPOLEČNOST	WATERLOO;	Pavel	Kohout;	~120	min.

REPRÍZA;	česky;	12+	let;	97	min.;	komedie;	Francie

Nebývale otevřený dokument Chinaski: Každej ví kulový ukazuje, že na pozadí hudebních
úspěchů, vyprodaných koncertů, vydání úspěšných alb a desítek rádiových hitů, byly také deprese,
hádky, rozpady přátelství nebo nutnost vyrovnat se se smrtí kapelníka Pavla Grohmana. Režie
časosběrného	dokumentu,	který	vznikal	pět	let,...

�

�

�PÁNSKÝ	KLUB

RULETA

PREMIÉRA;	česky;	12+	let;	89	min.;	komedie;	Česko

4 15:00

140	Kč

ZAKLETÁ	JESKYNĚ

20:00

5 10:00

140	Kč

140	Kč/	100	Kč

TŘI	TYGŘI	VE	FILMU:	JACKPOT
140	Kč

dobrovolné

6 19:00

20:00

Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se na
dobrodružnou cestu za nečekanou výhrou vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria
Milan (Albert Čuba), citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub),
orgán	městské	policie	Robert	(Robin	Ferro),	a	snaživý,...

Málokteří hrdinové mají tak špatnou pověst jako Vlk, Had, Tarantule, Piraňa a Žralok. Tihle psanci
se tak dlouho hledali, až se našli a dali dohromady tým, pro který je spáchání dokonalého zločinu
stejná brnkačka jako vyrazit si v neděli odpoledne na zmrzlinu. Hlavou party je Vlk, Had má na
starosti	otevírání	sejfů,	Tarantule	je...

17:30

2 19:00 �

�MUŽI	NA	POKRAJI	NERVOVÉHO	ZHROUCENÍ

7 19:00 �

3 17:30

140	Kč/	100	Kč

PÁNSKÝ	KLUB

MUŽI	NA	POKRAJI	NERVOVÉHO	ZHROUCENÍ

DOCTOR	STRANGE	V	MNOHOVESMÍRU	ŠÍLENSTVÍ

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

facebook.com/KinoFrenstat
556	835	098
602	845	754

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

17:30

DĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	98	min.;	pohádka;	Česko,	Slovensko,	Maďarsko

140	Kč

140	Kč

REPRÍZA;	česky;	12+	let;	127	min.;	akční,	dobrodružný,	mysteriózní;	USA
Ve snímku „Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství“ filmový svět studia Marvel otvírá brány do
paralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte se do neznáma s
Doctorem Strangem, který za pomoci starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených a
nebezpečných	paralelních	světů	mnohovesmíru,	aby	se	utkal...

140	Kč

Sedm městských mužů ve věku od 17 – 70, kteří mají společnou jedinou věc – všichni jsou na
pokraji nervového zhroucení. Jejich zoufalství je zavede na opuštěnou vlakovou stanici uprostřed
ničeho, kde začíná neobvyklý „CHLAPÁCKÝ“ kurz přežití, jenž je má postavit zpět na nohy. Každý
krok	na	tomto	„táboře“,	který	vede	hodně	excentrická...

Zázračná jeskyně obsahuje vzácné poklady, sůl a drahé rubíny. Horníci si z ní můžou vzít tolik soli,
kolik potřebují, ale z rubínové síně v samém středu jeskyně si nesmí nic odnést. Toho, kdo si
rubíny vezme, postihne kletba. Rychtářova dcera Lena přesto po tomto vzácném drahokamu z
hlubin	jeskyně	zatouží	a	i	přes	varování	sestry...

Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady naprosto nesourodou pětici. Sympatický a
nesmělý učitel Cyril (Jiří Mádl) se obává svých lechtivých představ o studentkách. Neomalený
erotoman a notorický záletník Eda (Milan Šteindler) si stále dokazuje svoji mužnost. Mladý ajťák
Martin	(Martin	Leták)	se	prezentuje	jako	velký	milovník,...
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JURSKÝ	SVĚT:	NADVLÁDA
140	Kč

15:00 �

ZAKLETÁ	JESKYNĚ

REPRÍZA;	česky;	15+	let;	105	min.;	komedie,	sportovní;	Česko

8 19:00

�

�

10:00 �

PREMIÉRA;	česky;	12+	let;	147	min.;	dobrodružný,	akční;	USA

DĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	98	min.;	pohádka;	Česko,	Slovensko,	Maďarsko

17:30 JURSKÝ	SVĚT:	NADVLÁDA

12

Zázračná jeskyně obsahuje vzácné poklady, sůl a drahé rubíny. Horníci si z ní můžou vzít tolik soli,
kolik potřebují, ale z rubínové síně v samém středu jeskyně si nesmí nic odnést. Toho, kdo si
rubíny vezme, postihne kletba. Rychtářova dcera Lena přesto po tomto vzácném drahokamu z
hlubin	jeskyně	zatouží	a	i	přes	varování	sestry...

20:00

Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se na
dobrodružnou cestu za nečekanou výhrou vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria
Milan (Albert Čuba), citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub),
orgán	městské	policie	Robert	(Robin	Ferro),	a	snaživý,...

Nebývale otevřený dokument Chinaski: Každej ví kulový ukazuje, že na pozadí hudebních
úspěchů, vyprodaných koncertů, vydání úspěšných alb a desítek rádiových hitů, byly také deprese,
hádky, rozpady přátelství nebo nutnost vyrovnat se se smrtí kapelníka Pavla Grohmana. Režie
časosběrného	dokumentu,	který	vznikal	pět	let,...

Někdy je lepší svou malou sestřičku poslouchat! Když starší brácha Petr jedné noci zjistí, že jeho
sestra Anna zmizela, uvědomí si, že její bláznivý příběh o mluvícím broukovi nebyl vymyšlený.
Anna byla unesena zlým Měsíčním mužem, když se pokusila pomoci broukovi, panu
Zoomzemanovi.	Aby	ji	zachránil,	Petrovi	nezbyde	nic	jiného,...

11

Příběh filmu Jurský svět: Nadvláda se odehrává čtyři roky po zániku ostrova Isla Nubar,
původního domova oživlých jurských tvorů. Ti se mezitím začali kontrolovaně i nekontrolovaně
rozmnožovat a v důsledku toho jsme si museli zvyknout na jejich přítomnost v našem ekosystému,
i	na	to,	že	už	patrně	nestojíme	na	vrcholu	potravního...

140	Kč

�

VYŠEHRAD:	FYLM
140	Kč

9 19:00 �

Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub Štáfek) viděli naposledy (ano, bylo to tehdy, když
„prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný gól), uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl jeho
agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve
fotbalovém,	tak	v	osobním	životě.	S	Vyšehradem...

JURSKÝ	SVĚT:	NADVLÁDA

REPRÍZA;	česky;	přístupný;	97	min.;	dokument	,	hudební;	Česko 140	Kč

Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) k smrti rád pilotuje stíhačky. Dokonce tak, že se už přes
třicet let úspěšně brání povýšení ve strukturách amerického letectva, protože to by ho z kokpitu
vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc vždycky magnetem na průšvihy, což se s
armádní	kariérou	taky	docela	vylučuje.	Pilot	je	ovšem...

20:00
REPRÍZA;	česky;	12+	let;	131	min.;	akční,	drama;	USA

DĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	85	min.;	animovaný;	Německo

�

NÁMĚSÍČNÍCI
140	Kč/	120	Kč

CHINASKI:	KAŽDEJ	VÍ	KULOVÝ17:30

PREMIÉRA;	titulky;	přístupný;	102	min.;	komedie;	Dánsko 140	Kč
13 19:00 �DIVOCH

TŘI	TYGŘI	VE	FILMU:	JACKPOT
140	Kč

20:00 �
REPRÍZA;	česky;	12+	let;	110	min.;	komedie,	akční;	Česko

ZNÁMÍ	NEZNÁMÍ
60	Kč

�

TŘI	TYGŘI	VE	FILMU:	JACKPOT
REPRÍZA;	česky;	12+	let;	110	min.;	komedie,	akční;	Česko

�

PŘEDPREMIÉRA;	titulky;	12+	let;	147	min.;	dobrodružný,	akční;	USA

140	Kč

TOP	GUN:	MAVERICK
140	Kč

17:30 �PÁNSKÝ	KLUB
REPRÍZA;	česky;	12+	let;	89	min.;	komedie;	Česko

140	Kč/	120	Kč

Známí neznámí je hořkosladká komedie o partě českých a slovenských přátel, kteří se sejdou v
pražském bytě, aby oslavili příchod Nového roku. Znají se už dlouho a i toto setkání by se neslo v
duchu klasické silvestrovské oslavy, kdyby… Kdyby se nezrodil zdánlivě nevinný nápad: dát
všechny	mobilní	telefony	na	stůl	a	nahlas	sdílet...

19:00

KINO	SENIOR;	česky;	12+	let;	95	min.;	komedie;	Česko,	Slovensko

REPRÍZA;	česky;	12+	let;	147	min.;	dobrodružný,	akční;	USA

JURSKÝ	SVĚT:	NADVLÁDA

V zoufalé snaze překonat krizi středního věku Martin utekl ze společnosti, aby žil v lese. Obstaral si
luk a výstroj jeskynního muže, ale pravdou je, že přežívá jen tak tak. Jednoho dne narazí na
Musu, drogového dealera, který je zraněný a na útěku. V naději, že uniknou mnoha problémům,
se	excentrické	duo	vydává	na	hektickou	jízdu...

14 10:00

140	Kč

10

�

140	Kč
15 19:00 �

PREMIÉRA;	česky;	12+	let;	147	min.;	dobrodružný,	akční;	USA 140	Kč

V	dalších	týdnech	připravujeme:	V	dalších	týdnech	připravujeme:	V	dalších	týdnech	připravujeme:	V	dalších	týdnech	připravujeme:	 Jurský	svět:	Nadvláda,	,	,	,	
Rakeťák,	Kdyby	radši	hořelo


