
francouzská restaurace kyjov                                                                                        na Kyjovské přehradě u Krásné Lípy od 29.06.2019 do 06.07. 2019 

°°°°°°°°°°  ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA  °°°°°°°°°° 

FFRRKK  uvádí: 
 

 

www.leFRK.CZ 
                                                                                      kyjovský festival francouzského filmu 
 
 
PROGRAM: 
 

 

sobota  29.06. 2019   „ 15 let - to snad ani není   

možný, jak jsme to mohli přežít  “ 
 

20:00 hod Slavnostní zahájení festivalu 

20:30 hod Host festivalu  

21:00 hod Nočníček - FR ( dětské pásmo francouzských pohádek na dobrou noc ) 

21.20 hod Přestávka - výměna kotouče, občerstvení, návštěva TOI TOI 

21.30 hod Četník ze Saint Tropez - FR 1964 ( Louis De Funes, Michel Galabru,  … )  

23:05 hod Romantické rozjímání nad plynutím času v Provence - FR 01:00 na 

dobrou noc 

 

  neděle 30.06. 2019  „ tradiční pohádková neděle “ 
 

14:30 hod Dětská FRKolympiáda 

21.00 hod Nočníček - FR ( dětské pásmo francouzských pohádek na dobrou noc ) 

21:20 hod Přestávka - výměna kotouče, občerstvení, návštěva TOI TOI 

21.30 hod Asterix a tajemství kouzelného lektvaru - FR 2018 ( animovaný ) 

22:55 hod Tak děti: pomodlit, vyčůrat a spát … vlastně nejdřív asi radši vyčůrat 

frkovice 

 

 pondělí 01.07. 2019   „ normální pondělí “ 
 

19:20 hod  Degustace - Paříš SPECIAL 

20:00 hod  Nad dopisy diváků - výběr z 15 ročníků  

21:00 hod Nočníček - FR ( dětské pásmo francouzských pohádek na dobrou noc ) 

21:20 hod Přestávka - výměna kotouče, občerstvení, návštěva TOI TOI 

21:30 hod Sedmá rota za úplňku - FR 1977 ( Jean Lefebvre, Pierre Mondy, … ) 

22:50 hod Na ležáka  ( stand-up comedy po francouzsku ) 

  

 úterý 02.07. 2019  „ Drž hubu: je úterý … “ 
 

15:00 hod FRK PETANQUE WORLD TOUR 2019 

20:30 hod Host festivalu - Jean Michel Jear 

21.00 hod Nočníček - FR ( dětské pásmo francouzských pohádek na dobrou noc )  

21:20 hod Přestávka - výměna kotouče, občerstvení, návštěva TOI TOI   

21:30 hod   Drž hubu - FR 2003 ( Jean Reno, Gérard Depardieu, … ) 

22:55 hod Přestávka - výměna kotouče, občerstvení, návštěva TOI TOI   

23:05 hod  Nouvelle vague: Bebel / U konce s dechem - FR 1960 

 

 

 

        
 

středa 03.07. 2019  „ chvilka poezie “ 
 

20:30 hod Středeční chvilka poezie  

21.00 hod Nočníček - FR ( dětské pásmo francouzských pohádek na dobrou noc )  

21:20 hod Přestávka - výměna kotouče, občerstvení, návštěva TOI TOI 

21:30 hod   Nedotknutelní - FR 2011 ( Francois Cluzet, Omar Sy, Audrey Fleurot, … )  

23:25 hod Středeční chvilka poezie - výběr z 15 ročníků 

23:55 hod Bazar - aukční síň FRK 

01:50 hod Středeční chvilka poezie - repríza 
                    

čtvrtek 04.07. 2019   „ léto je léto “ 
 

17:30 hod Principálova škola synchronizovaného plavání - 1. lekce / nasucho 

20:30 hod Host festivalu 

21.00 hod Nočníček - FR ( dětské pásmo francouzských pohádek na dobrou noc )  

21:20 hod Přestávka - výměna kotouče, občerstvení, návštěva TOI TOI 

21:30 hod   Utop se, nebo plav - FR 2018 ( Mathieu Amalric, Guillaume Canet, … )                     

23:40 hod  Soutěž o krále a královnu plavkové sezóny - módní přehlídka 

   

pátek 05.07. 2019   „ dneska se to asi zvrtne … “ 
 

13:00 hod Hon na Šakala ( orientační závod - přihlášky od 29.06.2019 u personálu ) 

20:30 hod Host festivalu 

21.00 hod Nočníček - FR ( dětské pásmo francouzských pohádek na dobrou noc )  

21:20 hod Přestávka - výměna kotouče, občerstvení, návštěva TOI TOI 

21:30 hod   Hašišbába - FR 2012 ( Bernadett Lafont, Carmen Maura, … ) 

23:00 hod  Volná zábava - tak snad to byl inspirativní večer 
 

sobota 06.07. 2019   „ čekání na Boha “ 
 

18:00 hod Live music 

20:00 hod  Slavnostní zakončení festivalu 

20:30 hod Přípitek 

21.00 hod Nočníček - FR ( dětské pásmo francouzských pohádek na dobrou noc ) 

21:20 hod Přestávka - výměna kotouče, občerstvení, návštěva TOI TOI 

21:30 hod   Hlavička - FR 1979 ( Patrick Dewaere, Michel Aumont, Jean Bouise, … ) 

22:55 hod Bůh není žena … 
 

 

 Podporovatelé festivalu:    Jaroslav Navara              Václav Dolejš   
 

 

                                                                                      

                                                 

http://www.krinickypivovar.cz/

