
21. 6. – 4. 7. 2021
PROGRAM

#zpatkydokina

Nová šichta
Vstupné 130 Kč · CZ

PÁTEK 17:00

25. 6.

Matky
Vstupné 130 Kč · CZ

20:00

Luca
Vstupné 120 Kč · Dabing

SOBOTA 14:30

26. 6.

Nikdo
Vstupné 120 Kč · Titulky

17:00

V zajetí démonů 3: 
Na Ďáblův příkaz
Vstupné 130 Kč · Titulky

20:00

Chlupáčci
Vstupné 120 Kč · Dabing

PÁTEK 17:00

2. 7.

Očista navždy
Vstupné 120 Kč · Titulky

20:00

Vstupné 110 Kč · Titulky

divadlo rodinný doporučujeme sleva
pro seniory přednáška 3D projekce nominováno/ 

oceněno pro nejmenší výhodná 
cena

na představení
nelze uplatnit VP15 nepřístupný 

do 15 let

YAKARI  
- Velké dobrodružství

NEDĚLE 14:30

27. 6.

Rychle a zběsile 9
Vstupné 130 Kč · Dabing

17:00

Vstupné 120 Kč · Dabing

Prosíme o dodržování vládních nařízení souvisejících s koronavirem. Aktuální informace na https://covid.gov.cz/situace/kultura/kina. Děkujeme.

Luca
Vstupné 120 Kč · Dabing

NEDĚLE 14:30

4. 7.

Zvrácená
17:00

Králíček Petr bere  
do zaječích
Vstupné 120 Kč · Dabing

SOBOTA 14:30

3. 7.

Nikdo
Vstupné 120 Kč · Titulky

17:00

Matky
Vstupné 130 Kč · CZ

20:00

zahájení promítání v pátek  9. 7. 2021  / 22:00

Letní kino

LETNÍ KINO

TYRŠOVA ULICE - ZA KINEM

VE FRÝDLANTU
ČERVENEC a SRPEN 2021
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15

15
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 Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru Frýdlant, na portálu E-vstupenka a v pokladně kina    Pokladna kina je otevřena vždy hodinu před představením    Předprodej vstupenek  
na www.evstupenka.cz     Program v elektronické verzi naleznete na www.mesto-frydlant.cz    Novinky, program a informace na www.facebook.com/kinofrydlant    Osobní a telefonické rezervace  
automaticky vyprší 15 min před zahájením představení   Informace k programu, předprodeji a telefonické rezervace na tel. 488 886 603.

Nová šichta 
Dokumentární, Česko, 2020, 91 min. |  Nevhodné do 12 let
Tomáš strávil 25 let pod zemí jako horník na Ostravsku. Trh práce se 
ale prudce mění, doly zavírají, havíři se rekvalifikují. Tomáš si navzdory 
nevěřícím pohledům svých kamarádů volí specializaci, která má k jeho 
původní profesi opravdu na hony daleko. Hodlá vyměnit šachtu za digitální 
prostor a stát se programátorem. Intimní a zároveň lehce humorný 
časosběrný portrét režiséra Jindřicha Andrše sleduje komorní, ale epickou 
odyseu obyčejného člověka.
Režie: Jindřich Andrš

Matky 
Komedie, Česko, 2021, 95 min. |  Nevhodné do 12 let
Mohl by to být film o ženách v nejlepších letech, které jsou elegantní, 
sebevědomé, chytré, užívají si a probírají spolu chlapy, vztahy a sex.  
Čtyři celoživotní kamarádky z této komedie takové jsou, ale k tomu všemu 
se starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné.  
Film sleduje osudy a patálie našich čtyř hrdinek, Hedviky, Sáry, Zuzany a 
Elišky.
Režie: Vojtěch Moravec | Hrají: Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Sandra 
Nováková, Gabriela Marcinková, Jakub Prachař, Jiří Langmajer

Luca 
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Fantasy, USA, 2021, 96 min. |  Přístupný
Snímek Luca, odehrávající se v malebném městečku italské riviéry, vypráví 
o dospívajícím chlapci, který zažívá nezapomenutelné letní prázdniny plné 
zmrzliny, těstovin a vyjížděk na mopedu. Prosluněná dobrodružství prožívá 
Luca se svým novým nejlepším kamarádem, avšak jejich veselí ohrožuje 
přísně střežené tajemství, neboť oba jsou ve skutečnosti vodní příšeráci  
z podmořského světa. 
Režie: Enrico Casarosa | Hrají: Jacob Tremblay, Maya Rudolph, Jack Dylan Grazer, 
Jim Gaffigan

Nikdo  
Akční / Thriller, USA, 2021, 92 min. |  Přístupný od 15 let
Hutch je unavený chlap středního věku, jehož potká nepříjemná událost  
v podobě ozbrojené loupeže. Protože proti zlodějům nijak nezasáhne,  
má ho jeho okolí za zbabělce. Poté se při noční jízdě autobusem stane 
terčem násilníků a to už v něm bouchnou saze. Hutch totiž kdysi podstoupil 
speciální trénink na zvládání hněvu. Po krvavém incidentu v autobuse 
se spustí lavina událostí, která Hutche prověří. A také jeho tajný sejf plný 
zbraní.
Režie: Ilja Najšuller | Hrají: Bob Odenkirk, Alexej Serebrjakov, Connie Nielsen, 
Christopher Lloyd

V zajetí démonů 3: 
Na Ďáblův příkaz 
Horor / Mysteriózní / Thriller, USA, 2021, 112 min. |  Přístupný od 15 let
V zajetí démonů 3: Na ďáblův příkaz je mrazivým příběhem plným hrůzy, 
smrti a neznámého zla, které šokuje i zkušené výzkumníky paranormálních 
jevů Eda a Lorraine Warrenovi. Jeden z nejnapínavějších případů jejich 
skutečné kariéry začal bojem o duši malého chlapce a pokračoval 
způsobem, kterým si ani jeden z nich nedovedl představit – historicky první 
obhajobou v americké historii, kde se vrah odvolával na posednutí ďáblem.
Režie: Michael Chaves | Hrají: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Julian Hilliard,  
Regina Ting Chen, Mitchell HoogSwankie, Bob Wells, Peter Spears, Cat Clifford,  
Tay Strathairn, Gay DeForest, Patricia Grier

YAKARI - Velké dobrodružství 
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný, Francie / Německo / Belgie, 2020, 82 min. | 
Přístupný
Animovaný film podle kultovního francouzského komixu, jehož hrdinou 
je chlapec jménem Yakari. Zatímco se jeho kmen vydá sledovat 
nebezpečného bizona, Yakari se vypraví po stopách Malého Bleska, 
divokého mustanga. Na této cestě se Yakari poprvé setká se svým 
totemovým zvířetem, Velkým Orlem, který mu daruje obrovské peří a 
schopnost mluvit se zvířaty. Yakari a Malý Blesk zažijí velké dobrodružství, 
které navždy zpečetí jejich přátelství mezi tím nejstatečnějším siouxským 
chlapcem a koníkem rychlým jako vítr.
Režie: Toby Genkel, Xavier Giacometti | Hrají: Diana Amft, Hans Sigl, Patrick Bach, 
Tom Trouffier

Rychle a zběsile 9 
Akční / Dobrodružný / Krimi / Thriller, USA, 2021, 145 min. |  Nevhodné do 12 let
Dominic Toretto si myslel, že si konečně bude moci začít užívat klidný život 
s Letty a synem Brianem, jenže pak se ozvala jeho minulost. V týmu lumpů, 
kteří se rozhodli ovládnout svět, figuruje i jeho bratr Jakob. Dominic tváří 
v tvář přesile musí shromáždit „rodinu“ rychlých a zběsilých řidičů. S nimi 
se vydá na neuvěřitelnou štreku, která vede přes Londýn, Tokio, až do 
Ázerbájdžánu. Tam všude budou porušovat dopravní předpisy a fyzikální 
zákony a pokoušet se přitom zachránit svět.
Režie: Justin Lin | Hrají: Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, 
Michelle Rodriguez, John Cena, Finn Cole, Anna Sawai, Ludacris, Charlize Theron

Chlupáčci 
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný, USA, 2021, 84 min. |  Přístupný
Pupí a Eda patří do rodu Chlupáčků. Roztomilých, chlupatých zvířátek  
ve tvaru donutu. V roce 1835 tihle chlupáči poklidně žijí v hojném počtu  
na Galapágách. Jenže Eda je věčně nabručený pesimista, zatímco jeho 
sestra Pupí je nezbedná neposeda, která působí zmatek kamkoliv přijde. 
Takže oba moc nezapadají mezi ostatní. Když dojde k nehodě, oba 
jsou vyloučeni z klanu chlupáčků. Aby si ostatní udobřili, vydají se najít 
nejkrásnější květinu. Jenže při jejich hledání narazí na portál, který je 
přenese v čase do současnosti. Pupí a Eda tak zažijí největší dobrodrožství 
svých životů, když pátrají po tom, jak se vrátit zpátky domů a zachránit svůj rod.
Režie: David Silverman, Raymond S. Persi | Hrají: Adam Devine, Rachel Bloom,  
Ken Jeong, Zazie Beetz, Jim Jefferies, Catherine O‘Hara

Očista navždy 
Horor, USA, 2021  |  Přístupný od 15 let
Očista má jasná a drsná pravidla. Jednou ročně na dvanáct hodin platí, 
že všechny zločiny jsou legální. Včetně těch nejbrutálnějších. Co když se 
někdo rozhodne, že si čas na běsnění trochu protáhne? Očista navždy je 
pokračováním mrazivé hororové série.
Režie: Everardo Valerio Gout | Hrají: Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, 
Leven Rambin, Cassidy Freeman

Králíček Petr bere  
do zaječích 
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy, USA / Austrálie, 2021,  
94 min. |  Přístupný
Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací roztomilý a všemi oblíbený 
králičí lump Petr. Bea, Thomas a králíci jsou teď něco jako rodina.  
Ale ať se Petr snaží sebevíc, stále má reputaci nenapravitelného rošťáka.  
A tak králíček Petr vezme do zaječích do světa, kde mu jeho lumpárny nikdo 
nevyčítá. Když se však jeho rodina rozhodne dát všechno v sázku, aby ho  
ve světě našla, musí se Petr rozhodnout, jaký králíček chce vlastně být.
Režie: Will Gluck | Hrají: James Corden, Domhnall Gleeson, Lennie James,  
Rose Byrne, David Oyelowo, Daisy Ridley, Margot Robbie

Zvrácená 
Horor / Mysteriózní, USA, 2021, 100 min. |  Přístupný od 15 let
Alice je dívka s poruchou sluchu, která po té, co ji navštíví Panna Maria, 
opět slyší, mluví a je schopná léčit nemocné. Když se tato zpráva 
rozšíří a lidé z blízka i daleka přicházejí, aby byli svědky jejích zázraků, 
přijede do malého městečka v Nové Anglii zdiskreditovaný novinář, 
jenž doufá, že mu vyšetřování těchto případů pomůže obnovit kariéru. 
Poté, co se začnou dít strašlivé události, si klade otázku, zda jsou tyto 
jevy dílem Panny Marie, nebo něčeho mnohem zlověstnějšího.
Režie: Evan Spiliotopoulos | Hrají: Jeffrey Dean Morgan, Cary Elwes, William Sadler, 
Katie Aselton, Christine Adams, Diogo Morgado


