
francouzská restaurace kyjov                                                                                        na Kyjovské přehradě u Krásné Lípy od 03.07.2021 do 10.07. 2021 

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

FFRRKK  uvádí: 
 

 

www.leFRK.CZ 
                                                                                      kyjovský festival francouzského filmu 
 
 
PROGRAM: 
 

 sobota  03.07. 2021    

„ 356 dní uteklo jak voda a jsme zpět na scéně “ 
 

19:00 hod Live music - ČERNÝ PEPR 

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 Prachy v prachu - FR 1982 ( Daniel Auteuil, Gèrard Jugnot  … )  

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

23:05 hod A bůh stvořil ženu - FR 1956 ( Brigitte Bardot, J.L.Trintignant  … )dobrou  

 

  neděle 04.07. 2021  „ soirée Pierre Richard “ 
 

 17:00 hod   DJ PARTY - DJ URNA LE CREMROLLE 

20:30 hod  Nad dopisy diváků 

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 Život plný malérů - FR 1972 ( Pierre Richard, Anny Duperey … ) 

23:10 hod Přestávka - výměna kotouče, občerstvení, návštěva TOI TOI 

23:20 hod Útěk bláznů - FR 1993 (Pierre Richard, Michel Piccoli … ) 

00:50 hod Večerka ( noooo - jak pro koho  ) 

 

 pondělí 05.07. 2021   „ a v úterý je ještě svátek “ 
 

18:00 hod Live music - STUDENÁ FRONTA 

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   Raoul Taburin - FR 2018 ( Benoît Poelvoorde, Suzanne Clément … ) 

23:00 hod Na ležáka 2021 ( stand-up comedy po francouzsku ) 

  

 úterý 06.07. 2021  „ pohádkové úterý … “ 
 

14:30 hod Dětská FRKolympiáda 

20:30 hod Vyhlášení výsledků FRKolympiády, předání medailí 

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   Příšerka v Paříži - FR 2011 ( animovaný ) 

23:00 hod Tak děti: posledního panáka, vyčůrat, pomodlit a spát …  

 

 

 

 

        

 

středa 07.07. 2021  „ tradičních 5 slov “ 
 

16:30 hod   DJ HASSI46 

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   Nic k proclení - FR 2010 ( Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Julie Bernard … )  

23:15 hod Středeční chvilka poezie - repríza 

23:55 hod Tombola01:50 hod Středeční chvilka poezie - repríza 

                    

čtvrtek 08.07. 2021   „ rozmarné léto “ 
 

16:30 hod   DJ OLIVIÉRE PION 

20:30 hod Principálova škola plavání  -  4. lekce / znak 

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   Jak vykrást banku - FR 1964 ( Louis de Funès, Yvonne Clech, J.Lefebvre … )                     

23:00 hod Principálova škola plavání  -  5. lekce / motýlek 

 

pátek 09.07. 2021   „ journée avec Napoléon “ 
 

13:00 hod Dej si napoleona s Napoleonem  

16:30 hod   DJ HASSI46 

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   Bronx - FR 2020 ( Lannick Gautry, Jean Reno, Gèrard Lanvin … ) 

23:30 hod Dej si napoleona s Napoleonem 
 

sobota 10.07. 2021   „ dopitná “ 
 

20:00 hod  Slavnostní zakončení festivalu 

20:20 hod Host festivalu 

20:45 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   Policajt nebo rošťák - FR 1979 ( J.P.Belmondo, Claude Brosset … ) 

23:15 hod Děkujeme, že jste to s námi ten týden vydrželi a za 357 dní nashle 
 

 Podporovatelé festivalu:    Jaroslav Navara              Václav Dolejš   
 

  

                                                            Miroslav Miler              

            

                                                 


