
�
�

�
� út	-	ne	od	17	do	20	hod.
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DĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	100	min.;	pohádka;	Česko

PREMIÉRA;	česky;	12+	let;	131	min.;	akční,	drama;	USA

�TAJEMSTVÍ	STARÉ	BAMBITKY	2

od	250	KčSCREAMERS;	K	zakoupení	v	TIC	Frenštát	p.	R.,	možné	též	rezervace	online.
30

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...

17:30

19:00

Stěhování na venkov může být začátkem cesty do fantazie. Obzvláště, když ve zdejším lese sídlí
roztomilý lesní duch. Okouzlující japonský animovaný film pro děti každého věku od světově
uznávaného	animačního	studia	Ghibli.

�

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,...

60	Kč

TOP	GUN:	MAVERICK
REPRÍZA;	česky;	12+	let;	131	min.;	akční,	drama;	USA

31 10:00 �

19:00

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

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

MUŽI	NA	POKRAJI	NERVOVÉHO	ZHROUCENÍ

140	Kč

�TŘI	TYGŘI	VE	FILMU:	JACKPOT

MŮJ	SOUSED	TOTORO
100	Kč

TOP	GUN:	MAVERICK �

Taneční čísla, poutavé a originální kostýmy, improvizace, skeče, zpěv a zábava – no, prostě
paráda! Komediální revue, která s nadsázkou a parodií poukazuje na to, že nic lidského by nám
nemělo být cizí. A co se na první pohled může zdáti ošklivé, může ve skutečnosti býti krásné a
milé.	Ale	hlavně	to	může	být	i	veliká	legrace!

KINO	SENIOR;	česky;	přístupný;	95	min.;	komedie;	Česko

27 17:30 �

�SCREAMERS	-	OBLUDÁRIUM

Claude a Marie Verneuilovi v prvním filmu provdali i čtvrtou dceru a ve druhém úspěšně udrželi
všechny své dcery i jejich rodiny ve Francii. A právě když se jim je podařilo přesvědčit, aby nikam
neodjížděli, nečekali, že všichni skončí v jejich malebném Chinonu a budou je mít víceméně pořád
za	krkem.	Za	péči	a	starostlivost	se	jim...

PO	ČEM	MUŽI	TOUŽÍ	2

140	Kč

140	Kč

�

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

facebook.com/KinoFrenstat
556	835	098
602	845	754

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

140	Kč

CO	JSME	KOMU	VŠICHNI	UDĚLALI?
140	Kč

28 15:00

TOP	GUN:	MAVERICK

�

29 10:00 �

20:00

DĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	86	min.;	animovaný,	rodinný,	dobrodružný;	Japonsko

PREMIÉRA;	česky;	12+	let;	131	min.;	akční,	drama;	USA

REPRÍZA;	česky;	12+	let;	98	min.;	komedie;	Francie,	Belgie

20:00

100	Kč

TŘI	TYGŘI	VE	FILMU:	JACKPOT

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...

17:30
PREMIÉRA;	česky;	12+	let;	110	min.;	komedie,	akční;	Česko 140	Kč

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...

Ve filmu Po čem muži touží se hlavní hrdina Karel Král ocitl v ženském těle. V jeho pokračování
poznáváme na počátku Irenu Kopáčovou (Anna Polívková), psycholožku, specialistku na
partnerské vztahy. A nutno říct, že neprožívá zrovna dobré období. Její doporučení klientům se
trochu	míjejí	účinkem,	Irena	dostává	výpověď	z	nájemní...

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

CHINASKI:	KAŽDEJ	VÍ	KULOVÝ

140	Kč

WATERLOO	-	RULETA �

REPRÍZA;	titulky;	15+	let;	114	min.;	komedie,	drama;	Španělsko

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

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?

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,...

�

1 19:00 �

�

�PÁNSKÝ	KLUB

WATERLOO	-	RULETA

Penélope Cruz a Antonio Banderas spolu natočili hravou a poťouchlou komedii Film roku. Pokud
si někdo myslel, že filmaři a filmové hvězdy jsou nesnesitelné primadony, komedie Film roku jim
dá za pravdu. Penélope Cruz, Antonio Banderas a Oscar Martínez si v ní dělají legraci sami ze
sebe,	ze	svých	kolegů	i	celého	filmového	světa.Penélope...

FILM	ROKU

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

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	ZHROUCENÍ3 17:30

110	Kč/	100	Kč

PÁNSKÝ	KLUB17:30

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

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,...

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


