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

pátek
června

sobota
června

neděle
června

pondělí
června

úterý
června

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

10

�

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...

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

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

TOP	GUN:	MAVERICK
140	Kč

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

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.

�

ZNÁMÍ	NEZNÁMÍ
60	Kč

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

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...

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,...

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

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

10:00 �

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...

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

�

�

15:00 �

ZAKLETÁ	JESKYNĚ

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...

JURSKÝ	SVĚT:	NADVLÁDA
140	Kč

úterý
června

středa
června

čtvrtek
června

pátek
června

sobota
června

neděle
června

V	dalších	týdnech	připravujeme:	V	dalších	týdnech	připravujeme:	V	dalších	týdnech	připravujeme:	V	dalších	týdnech	připravujeme:	 Párty	Hárder:	Summer	
Massacre,	Prezidentka,	Elvis,	Mimoni	2:	Padouch	přichází

17:30

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

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

PREMIÉRA;	česky;	přístupný;	98	min.;	muzikál,	hudební,	rodinný;	Česko

140	Kč/	120	Kč

ANDÍLCI	ZA	ŠKOLOU

Deváťačka Nikola se spolu se svojí mladší sestrou Anetou a jejich otcem stěhují do nového města.
S tím souvisí změna školy a hledání si nových kamarádů. Nikola nastupuje do deváté třídy, do pro
ni nepřátelského prostředí, kde si musí vydobýt svoje místo. Nemá to však vůbec jednoduché,
protože	holkám	šéfuje	Majda,	která	nelibě	nese...

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,...

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...

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...

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

DĚTSKÝ	FILM;	česky;	přístupný;	105	min.;	animovaný,	rodinný;	USA 140	Kč/	120	Kč

19 10:00 �NÁMĚSÍČNÍCI

140	Kč

140	Kč

19:00 �

140	Kč

TOP	GUN:	MAVERICK
140	Kč

20:00

�MARYŠA

PREMIÉRA;	česky;	12+	let;	84	min.;	komedie,	drama;	Česko

220	Kč/	200	KčTĚŠÍNSKÉ	DIVADLO;	Alois	Mrštík,	Vilém	Mrštík,	Režie:	Petr	Kracik

TĚŠÍNSKÉ	DIVADLO;	Alois	Mrštík,	Vilém	Mrštík,	Režie:	Petr	Kracik

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,...

140	Kč
15

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...

14 19:00
REPRÍZA;	česky;	12+	let;	147	min.;	dobrodružný,	akční;	USA

JURSKÝ	SVĚT:	NADVLÁDA
140	Kč

17 19:00

20:00 �JURSKÝ	SVĚT:	NADVLÁDA

�

MARYŠA �

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

�

18 15:00 �RAKEŤÁK

KDYBY	RADŠI	HOŘELO

220	Kč/	200	Kč

�

19:0016

Obyvatelé vesnice se chystají na Velikonoce, chlapi před hospodou komentují zelené pivo a
nebezpečí chemtrails, když oslavu na návsi naruší náraz dodávky do kašny. Řidiči se podařilo
zmizet, všem je ale jasné, že šlo o teroristický čin. Bezpečí celé vesnice teď závisí na hasičích, na
jejich	odhodlanosti	a	akci.	Náčelník	hasičů	a...

Zkušený člen Vesmírného ochranného sboru Buzz Rakeťák, jeho velitelka Alisha Hlohová a
posádka více než tisíce vědců a techniků se vracejí domů ze své aktuální mise. Přibližně 4,2 milionu
světelných let od Země je senzor upozorní na přítomnost blízké nezmapované, ale na zdroje
potenciálně	bohaté	planety.

17:30

Maryša je hrdinka českého venkovského realistického dramatu o tragickém vyvrcholení
vynuceného manželství. Toto dílo bratří Mrštíků patří k nejznámějším a nejhranějším u nás. Autoři
volně vycházeli z životních osudů Marie Horákové z Těšan, která byla jako dvacetiletá provdána
za	staršího	vdovce	se	třemi	dětmi.	Ovšem	jejich	manželství	bylo	relativně	šťastné.
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