KINO NICOLAUS
 http://www.kinonicolaus.imafex.sk
 propagacia@dklm.sk
Filmy sú premietané v kvalite štandardu DCI - digitálna projekcia 2D
Začiatky večerných predstavení o 1800 a 2000, ak nie je uvedené inak s ohľadom na minutáž filmu
Prehľad programu
Zmena programu a vstupného vyhradená

EQUALIZER

29.9. - 1.10.
PONDELOK
až
Predstavenia:
STREDA

PREMIÉRA

THE EQUALIZER
30

pondelok 29. ..................................... 17
00
utorok 30. a streda 1.10. .............................. 20

Americký film
od 15 rokov
130 min.

Equalizer je strhujúci kriminálny triler s Denzelom Washingtonom v hlavnej úlohe.
McCall, bývalý člen špeciálnej zásahovej jednotky chce skoncovať s temnou
4,00 €
minulosťou a usadiť sa v ústraní. Keď však spozná Teri, mladé dievča v spároch
3,30
€ v pondelok
nemilosrdnej mafie, berie spravodlivosť do vlastných rúk......
30.9. - 1.10.

V TICHU

UTOROK
STREDA

1800

2. - 5.10.
ŠTVRTOK
až
NEDEĽA

Snímka V Tichu je autentickým svedectvom o osudoch židovských hudobníkov a
hudobníčok, ktorým práve hudba pomohla zmierniť ich utrpenie v čase vlády
nacizmu. V role klavírnej virtuózky Edith Kraus sa vo filme predstavila herečka
Judit Bárdos.

STRATENÉ DIEVČA
GONE GIRL
1730
Amy sa stratila v deň piateho výročia svadby s Nickom. Všetko naznačuje, že
nezmizla dobrovoľne. Zúfalý manžel organizuje rozsiahle pátracie akcie,
paralelne s tým prebieha policajné vyšetrovanie, v ktorom okrem Amy hľadajú
ďalšieho človeka, ktorý má jej zmiznutie na svedomí. Ale všetky stopy, nájdené
dôkazy a svedectvá Amyných blízkych ukazujú práve na Nicka. Réžie sa chopil
David Fincher a do hlavnej role obsadil Bena Afflecka a Rosamund Pike.

2.10.
ŠTVRTOK

PROJEKT
100

3. - 6.10.

ŤAŽKÝ DEŇ

PREMIÉRA
Slovensko Česko
od 15 rokov
90 min.
4,00 €
CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Americký film
od 15 rokov
145 min.
4,00 €

CELOSLOVENSKÁ

A HARD DAY´S NIGHT

PREMIÉRA

2000

Britský film
od 12 rokov
90 min.

A Hard Day's Night je čiernobiely komediálny dokument z roku 1964, v ktorom
Richard Lester zachytáva hviezdnych the Beatles v časoch najväčšej
beatlemánie. Je považovaný za jeden z najlepších a najvplyvnejších hudobných
dokumentov všetkých čias. Owen strávil s beatlesákmi niekoľko dní. Sami mu vraj
povedali, že majú dojem, že ich život „je vlak a izba a auto a izba a izba a izba...“.

ANNABELLE
00

3,50 €

PREMIÉRA

PIATOK
20
Americký film
až
od 18 rokov
PONDELOK Ona vás desila vo filme “V zajatí démonov”, ale všetko to začalo s Annabelle.
95 min.
John Form našiel perfektný darček pre svoju nastávajúcu manželku Miu, - krásnu
a vzácnu bábiku v bielych svadobných šatách. Ale jej radosť s Annabelle netrvá
4,00 €
dlho… Jednej hroznej noci vtrhnú do ich domu vyznávači satanského kultu a
brutálne napadnú mladý pár. Preliata krv a hrôza nie sú to jediné, čo za sebou 3,30 € v pondelok
zanechajú. Vyvolali bytosť tak zlú, že nič z toho, čo urobili sa nedá ani zďaleka
porovnať so zlom, ktorým je teraz posadnutá Annabelle.

SEDEM TRPASLÍKOV

4. - 6.10.

PREMIÉRA

THE 7TH DWARF

Nemecký film
MP
90 min.
4,00 €
Bobo, najmladší zo siedmich trpaslíkov nešťastnou náhodou pichol princeznú 3,30 € v pondelok

SOBOTA
až
Predstavenia:
PONDELOK

45

sobota 4. a nedeľa 5. ..................... 15
00
pondelok 6. ............................... 18

Ruženku do prsta skôr, ako hodiny na oslave jej 18-tich narodenín odbili polnoc.
Tak naplnil kliatbu zlej čarodejnice Della Morty. Touto drobnosťou totiž poslal celé
kráľovstvo do sto rokov trvajúceho spánku. On i jeho šesť kamarátov musia za
každú cenu chybu napraviť. Ale ako? No predsa bozkom z čistej lásky!

38

7. - 8.10.
UTOROK
STREDA

Predstavenia:

00

utorok 7. ........................................ 20
00
00
streda 8. ........................... 18 a 20

Tento jedinečný filmový projekt mapuje život slovenskej hokejovej legendy, Pavla
Demitru. 38 predstaví Demitru nielen ako vrcholového športovca, ale
predovšetkým ako človeka a silnú osobnosť.
9.10.

8 1/2

ŠTVRTOK

2000

PROJEKT
100

Jeden z najradikálnejších filmov velikána filmu Federica Felliniho prináša príbeh
filmového režiséra Guida Anselmi s dvorným hercom Marcellom Mastroiannim v
hlavnej úlohe. Guido sa ocitá v profesionálnej a osobnej kríze.. Pod tlakom
producenta pripravuje svoj nový film, zatiaľ čo cíti veľkú príťažlivosť
k
inteligentnej manželke Luise, k zmyselnej milenke Carle, ale aj ku krásnej mladej
herečke Claudii. No ani ony mu nedokážu pomôcť pri hľadaní zmyslu života. 8½
je mnohými pokladaný za Felliniho najlepší film a rovnako ako v jeho ďalších
dielach aj tu je silno prítomné prelínanie neorealizmu s existencializmom.

10. - 13.10.

LÁSKA NA VLÁSKU

Slovenský
dabing

Slovenský film
MP
90 min.
4,00 €

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Taliansko Francúzsko
od 12 rokov
140 min.
3,50 €

PREMIÉRA

PIATOK
Slovenský film
1800
až
od 12 rokov
PONDELOK Na kráľovskom hrade sa princ Matej cíti ako väzeň. Otec ho prinúti zasnúbiť sa s
100 min.
princeznou Beatrix, ktorú nemiluje. Matej využije náhodné stretnutie s tulákom
Tomášom, ktorý je jeho identickým dvojníkom. Chlapci si vymenia šaty a dohodnú
4,00 €
sa, že si na jeden deň vyskúšajú život toho druhého. Ráno Mateja neprávom
3,30 € v pondelok
obvinia z krádeže a uväznia. Tomáš musí zostať na hrade a aj keď sa snaží
presvedčiť kráľa, že nie je pravým princom, nik mu neverí. Obaja chlapci musia
dospieť a naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Odmenou im bude,
že obaja nájdu pravú lásku.
10. - 13.10.
PIATOK
až
PONDELOK

ANJELI
ANDĚLÉ
20

00

PREMIÉRA
Český film
od 12 rokov
100 min.

Našimi hrdinami sú ľudia, ktorí si život nechávajú prekĺznuť medzi prsty. Nemali
4,00 €
by. Pre niektorých z nich to totiž dnes večer skončí. A preto sa v ich blízkosti
objavili anjeli. Ich podoba a názory vás pravdepodobne zaskočia. Ono je to 3,30 € v pondelok
vzájomné. Ľudskému oku neviditeľní strážcovia našich osudov bývajú zasa pre
zmenu prekvapení prekážkami, ktoré sebe a im dobrovoľne staviame do cesty.
Podľa románu Michala Viewegha Andělé všedního dne nakrútila režisérka Alice
Nellis originálny príbeh, v ktorom pomyselné anjelské perute nosí Marián Labuda,
Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javorský.

SEDEM TRPASLÍKOV

11. - 12.10.

THE 7TH DWARF

SOBOTA
NEDEĽA

16

00

Bobo, najmladší zo siedmich trpaslíkov nešťastnou náhodou pichol princeznú
Ruženku do prsta skôr, ako hodiny na oslave jej 18-tich narodenín odbili polnoc.
Tak naplnil kliatbu zlej čarodejnice Della Morty...

FAKJÚ PÁN PROFESOR

14. – 15.10.

FACK JU GÖHTE

UTOROK
STREDA

1745
Zeki Müller nemá na výber. Niekto totiž postavil školskú telocvičňu priamo nad
jeho „úsporami“. Vlastne nad miestom, kde zakopal ukradnuté peniaze. A tak, aby
sa po prepustení z basy k nim dostal, sa musí vydávať za učiteľa na gymnáziu...

LUCY

14. – 15.10.
UTOROK
STREDA

16.10.

2000
Lucy je krásna žena, žijúca na Taiwane, kde sa stane obeťou zločineckého
systému, a je nútená pracovať ako dílerka drog pre miestnu mafiu. Drogy ukryté v
jej tele však spustia nečakané zmeny nervového systému. Luc Besson obsadil
Scarlett Johansson do akčného thrilleru o žene náhodne zapletenej do špinavého
kšeftu, ktorý ju zmení na bojovníka pohybujúceho sa mimo ľudské chápanie.

NICK CAVE: 20 000 DNÍ NA ZEMI
20,000 DAYS ON EARTH

ŠTVRTOK

PROJEKT
100

17. – 20.10.

2000
Hudobný dokument o jednej z najfascinujúcejších a najtajomnejších postáv
hudobného a filmového sveta. Nie je však tradičnou biografickou retrospektívou,
ale skôr záznamom života hudobníka, ktorý má dnes 57 rokov a stále sa nechá
unášať Múzou. Dokumentuje jeho umelecké pôsobenie a prináša príbeh jeho
20 000-dňového pôsobenia na planéte.

DRACULA - NEZNÁMA LEGENDA
DRACULA UNTOLD

PIATOK
až
PONDELOK

20

00

PREMIÉRA
Nemecký film
MP
90 min.
4,00 €
Slovenský
dabing

Nemecký film
od 12 rokov
119 min.
4,00 €
Český dabing

Francúzsko USA
od 15 rokov
100 min.
4,00 €

PREMIÉRA
Veľká Británia
od 12 rokov
95 min.
3,50 €

PREMIÉRA
USA
od 12 rokov
95 min

Nebál sa postaviť obrovskej presile. Obetoval sa, aby zachránil svoju rodinu a
4,00 €
svoj ľud. Stal sa legendou, ktorá úspešne zabrzdila turecký vpád do Európy. Aby
porazil zlo a odvrátil nevyhnuteľné, spojí sa so zlom omnoho väčším. Stane sa 3,30 € v pondelok
Draculom. Nezničiteľným démonom, ktorý je schopný porážať obrovské vojská,
ale ktorý zároveň stráca tých, ktorých svojím zúfalým činom zachránil. Svojich
najbližších. Príbeh zúfalého človeka, ktorého okolnosti donútili urobiť zúfalú vec.

DOM KÚZIEL

18. – 19.10.
SOBOTA
NEDEĽA

THE HOUSE OF MAGIC
Predstavenia:

00

sobota 18. ..................... 16
00
nedeľa 19. ............................... 18

Opustený kocúrik Hrom sa jedného dňa ocitne v tajuplnom dome starého
kúzelníka, ktorý obývajú aj nevšedné bytosti zo sveta fantázie. Vľúdne ho prijmú
medzi seba, no nájdu sa aj takí, ktorých príchod nezvaného hosťa vôbec neteší.
Situácia sa ešte zhorší, keď sa im začne do života miešať kúzelníkov chamtivý
synovec. Dom je v ohrození a rovnako tak jeho obyvatelia. Kocúrik však vymyslí
skvelý plán a za pomoci kamarátov sa mu nakoniec podarí Dom kúziel zachrániť.

PREMIÉRA
Belgický film
MP
85 min.
4,00 €
Slovenský
dabing

ČO S LÁSKOU

18.10.

PREMIÉRA

THE BEST OF ME

SOBOTA
Predstavenia:

a

Americký film
od 12 rokov
110 min.

00

sobota 18. a pondelok 20. ................... 18
00
utorok 21. ........................................................ 20

V roku 1984 boli Amanda a Dawson spolužiakmi na strednej škole. Pochádzali z
4,00 €
odlišných sociálnych pomerov, napriek tomu medzi nimi vznikla priam osudová
láska. Meštiacka spoločnosť im ju nedopriala. Nevideli sa celé štvrťstoročie, až 3,30 € v pondelok
PONDELOK
kým sa nestretli na pohrebe spoločného priateľa Tucka. Príležitosť zmeniť
UTOROK
doterajší život je na dosah ruky, ale... je to ešte možné? Dá sa prepísať minulosť?
A je láska naozaj to najcennejšie, čo môže človek darovať?
20. - 21.10.

SUDCA

21. – 22.10.
UTOROK
STREDA
Predstavenia:

24.10.
PIATOK
26.10.
NEDEĽA

PREMIÉRA

THE JUDGE
30

utorok 21. a streda 22. ......................... 17
00
piatok 24. a nedeľa 26. .................................... 20

Robert Downey Jr. stvárňuje vo filme Sudca významného mestského právnika
Hanka Palmera, ktorý sa po smrti matky vracia do svojho rodného domu k otcovi,
s ktorým už dlhšiu dobu neudržiava kontakt. Vážený sudca malého mesta Joseph
Palmer (Robert Duvall) je podozrivý z vraždy, no okolnosti má sám zahmlené.
Hank sa rozhodne odhaliť pravdu a popri tom upevní vzťahy s rodinou, od ktorej
pred rokmi odišiel. Dokáže však obhájiť otcovu česť?

23. 10.

JIMMY P.

ŠTVRTOK

2000

Americký film
od 12 rokov
140 min.
4,00 €

PREMIÉRA

Francúzsky film
PROJEKT Natočené podľa bestselleru Johna le Carré, jedného z najznámejších autorov od 12 rokov
120 min.
špionážnych románov. V hamburskej islamskej komunite sa jednej noci objaví
100
neznámy muž na pokraji smrti. Napoly Čečen, napoly Rus, ktorý má pri sebe
vrecko s 500 dolármi a tajné informácie o miliónovom konte v jednej súkromnej
banke. Keď vyjde najavo, odkiaľ pochádzajú peniaze, jeho život bude opäť v
ohrození a začnú sa o neho zaujímať všetky tajné služby.

DOM KÚZIEL

26. - 27.10.

PREMIÉRA

THE HOUSE OF MAGIC

NEDEĽA
PONDELOK

18

00

Opustený kocúrik Hrom sa jedného dňa ocitne v tajuplnom dome starého
kúzelníka, ktorý obývajú aj nevšedné bytosti zo sveta fantázie. Vľúdne ho prijmú
medzi seba, no nájdu sa aj takí, ktorých príchod nezvaného hosťa vôbec neteší...
27. - 29.10.

ČO SME KOMU UROBILI?

PONDELOK
až
Predstavenia:
STREDA

3,50 €

Belgický film
MP
85 min.
4,00 €
Slovenský
dabing

PREMIÉRA

OU´EST-CE QU´ON A FAIT AU BON DIEU?
00

pondelok 27. utorok 28. ..................................... 20
00
streda 29. ......................................... 18

Na živote je kráse to, že sa v ňom nedá nič dopredu naplánovať. Napríklad
Verneuilovci - silne veriaci katolíci, si boli istí tým, že sa ich štyri nádherné a
inteligentné dcéry vydajú za výnimočných mužov. A výsledok? Prvá dcéra si totiž
vzala moslima, druhá Žida a tretia sa vydáva za Číňana, skúste si potom
predstaviť ako vyzerá v tejto zostave veľké rodinné stretnutie na Vianoce. Jedinou
a poslednou nádejou na „skutočnú“ svadbu v kostole majú pri najmladšej dcére,
ktorá, aleluja, stretla Charlesa, vzorného katolíka. Lenže....

Francúzsky film
od 12 rokov
100 min.
4,00 €

FRANK

28. - 29.10.
UTOROK
STREDA

Predstavenia:

PREMIÉRA
00

utorok 28. ..................................... 18
00
streda 29. ............................................... 20

Britsko-írska komediálna dráma Lennyho Abrahamsona s Michaelom
Fassbenderom. Ide o fiktívny príbeh inšpirovaný komickou postavou Chrisa
Sieveyho alias Franka Sidebottoma. Zápletka bola inšpirovaná aj ďalšími
hudobníkmi ako Danielom Johnstonom a Captainom Beefhartom. Jon Ronson,
ktorý sa podieľal na scenári bol členom Sievyho kapely. Jon je mladý muž so
silným záujmom o hudbu. Pridá sa k excentrickej kapele Soronprfbs, na ktorej
čele stojí excentrická postava Frank – ktorý má na krku veľkú hlavu z
vystuženého papiera (podobnú, akú nosil Frank Sidebottom)....

MAPY KU HVIEZDAM

30.10. - 3.11.
ŠTVRTOK
až
Predstavenia:
PONDELOK

MAPS TO THE STARS
00

štvrtok 30. až sobota 1. ..................................... 20
00
nedeľa 2. a pondelok 3. .......................... 18

Írsko Veľká Británia
od 12 rokov
95 min.
4,00 €

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Americký film
od 15 rokov
110 min.

Ako vyzerá typická hollywoodska dynastia? Rodina Weissových je práve taká.
Otec Sanford (John Cusack) je analytik a tréner, ktorý si zarobil imanie svojimi
4,00 €
svojpomocnými príručkami, matka Christina (Olivia Williams) sa väčšinu času
stará o kariéru ich syna Benjieho, ktorému je trinásť a je detskou hviezdičkou. 3,30 € v pondelok
Jedna zo Sanfordových klientiek Havana (Julianne Moore) je herečkou a túži po
natočení remaku filmu, ktorý natočila jej matka Clarice (Sarah Gadon), hviezda
60. rokov. Benjie sa vracia z odvykacieho programu, do ktorého sa pridal, keď mu
bolo 9 a jeho sestra Agatha (Mia Wasikowska) bola nedávno prepustená z
liečebne, kde sa liečila z pyromanie. Hviezdne obsadený psychothriller Davida
Cronenberga ukazuje tienistú stránku Hollywoodu.
31.10. - 3.11.

JOHN WICK

PREMIÉRA

00
Americký film
PIATOK
Predstavenia:
piatok 31. a sobota 1. ........................... 18
00
od 15 rokov
až
nedeľa 2. a pondelok 3. ................................. 20
PONDELOK
95 min.
Keanu Reeves a Willem Dafoe v akčnom filme, ktorý prináša čistú radosť zo
štýlovej akčnej jazdy, aká v kine dlho nebola. Obaja sú nájomní zabijaci, starí a
4,00 €
dobrí priatelia, a teraz sa postavia proti sebe. John Wick akoby vznikol na
objednávku fanúšikov akčného žánru. Bez zbytočných okľúk strieda jednu 3,30 € v pondelok
nápaditú akciu za druhou, má štýl a oplýva energiou a právom nabáda k otázke:
Budeme svedkami veľkého návratu Keanu Reevesa na výslnie?

KINO NICOLAUS
 http://www.kinonicolaus.imafex.sk
 propagacia@dklm.sk
Filmy sú premietané v kvalite štandardu DCI - digitálna projekcia 2D
Začiatky večerných predstavení o 1800 a 2000, ak nie je uvedené inak s ohľadom na minutáž filmu
Prehľad programu

ŠKATULIACI

1. - 4.11.
SOBOTA
až
UTOROK

Zmena programu a vstupného vyhradená

PREMIÉRA

THE BOXTROLLS
Predstavenia:

Americký film
MP
97 min.

00

sobota 1. a nedeľa 2. .................... 16
00
pondelok 3. a utorok 4. .......................... 18

V Syrovanoch po zotmení radšej nevychádzajte z domu. Z podzemných skrýš
vyliezajú zvláštne bytosti nazývané Škatuliaci, ktoré kradnú všetko čo im príde
4,00 €
pod ruku. Raz vraj ukradli aj malého chlapca! A práve tento ukradnutý chlapec 3,30 € v pondelok
vám v dobrodružnom a zábavnom rozprávaní prezradí, že všetky legendy sú
úplné výmysly... Dobrodružná animovaná rozprávka pre celú rodinu.

PREMIÉRA

JOHN WICK

31.10. - 3.11.

00
Americký film
PIATOK
Predstavenia:
piatok 31. a sobota 1. ........................... 18
00
od 15 rokov
až
nedeľa 2. a pondelok 3. ................................. 20
PONDELOK
95 min.
Keanu Reeves a Willem Dafoe v akčnom filme, ktorý prináša čistú radosť zo
štýlovej akčnej jazdy, aká v kine dlho nebola. Obaja sú nájomní zabijaci, starí a
4,00 €
dobrí priatelia, a teraz sa postavia proti sebe. John Wick akoby vznikol na
objednávku fanúšikov akčného žánru. Bez zbytočných okľúk strieda jednu 3,30 € v pondelok
nápaditú akciu za druhou, má štýl a oplýva energiou a právom nabáda k otázke:
Budeme svedkami veľkého návratu Keanu Reevesa na výslnie?

MAPY KU HVIEZDAM

30.10. - 2.11.
ŠTVRTOK
až
NEDEĽA

MAPS TO THE STARS
Predstavenia:

00

štvrtok 30. až sobota 1. ..................................... 20
00
nedeľa 2. .......................... 18

David Cronenberg opäť ponúka divoký príbeh, tentokrát z prostredia Los Angeles
a Hollywoodu. S čiernym humorom zobrazuje hollywoodsku rodinu, ktorej
členovia sa ženú za slávou, idú si navzájom po krku a snažia sa zahnať
nemilosrdných duchov vlastnej minulosti. Výsledkom je príbeh o dravej potrebe
slávy a uznania v 21. storočí. Okrem Julianne Moore sa vo filme predstaví Mia
Wasikowska, Robert Pattinson alebo John Cusack.
4. - 6.11.

PREMIÉRA
Americký film
od 15 rokov
111 min.
4,00 €

MEDZI NÁHROBNÝMI KAMEŇMI

PREMIÉRA

A WALK AMONG THE TOMBSTONE

Americký film
od 12 rokov
113 min.

UTOROK
až
ŠTVRTOK

20

00

Matt Scudder (Liam Neeson) je bývalý newyorský policajt a vyliečený alkoholik,
ktorý pracuje ako súkromný detektív bez licencie. Pracuje pre tých, ktorí z
akýchkoľvek dôvodov nemôžu ísť za mužmi zákona. Jeden z takýchto je i
drogový dealer Kenny, ktorý si detektíva najme, aby našiel tých, ktorí mu uniesli a
brutálne zavraždili ženu. Scudder začne postupne odkrývať stopy vedúce k
únoscom a zisťuje, že tento zvrátený zločin nie je ojedinelý a určite ani posledný,
ktorý v uliciach New Yorku spáchali...

INTERSTELLAR

6. - 8.11.
ŠTVRTOK

CELOSLOVENSKÁ

Predstavenia:

00

štvrtok 6. ........................... 17

4,00 €

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA

až
SOBOTA

00

piatok 7. a sobota 8. ....................... 20

Najočakávanejší filmu tohto roka od režisérskeho mága a vizionára Christophera
Nolana. Náš čas na Zemi sa chýli ku koncu. Tím výskumníkov sa odhodlá na
najodvážnejšiu misiu v histórii ľudstva: vycestuje z našej galaxie a ich cieľom
bude zistiť, či má ľudstvo budúcnosť medzi hviezdami. Vo filme si okrem iných
zahrali držiteľ Oscara Matthew McConaughey, držiteľka Oscara Anne Hathaway.
Scenár k filmu napísali Jonathan a Christopher Nolan. Určite nepremeškajte!

VČIELKA MAJA

8. - 9.11.

DIE BIENE MAJA

SOBOTA
a
NEDEĽA

16

30

Malá včielka Maja už od narodenia narúša pravidlá úľa svojou mimoriadne
dobrodružnou povahou. Preto je sledovaná a veru nie veľmi obľúbená u samotnej
hlavnej kráľovskej radkyni Gunilly. Jedného dňa vypukne v ich úli zmätok, pretože
sa zistilo, že zmizla všetka materská kašička. Prefíkaná a po moci bažiaca
Gunilla presvedčí kráľovnú, že úľu hrozí zo strany sršňov veľké nebezpečenstvo
a jediná možnosť ako sa obrániť je napadnúť ich. Všetko sa teda pripravuje na
boj, iba láskavá a múdra pani Cassandra tuší, že niečo nie je v poriadku. A tak sa
Maja s Wilkom vydávajú na nebezpečnú cestu, počas ktorej zažijú veľa napätia,
ale aj úžasných zážitkov a nájdu si kopec nových priateľov… Nepremeškajte
obľúbenú rozprávku pre najmenších na filmovom plátne.

LÁSKA NA VLÁSKU

8. - 10.11.

Americký film
od 12 rokov
169 min.
4,00 €

PREMIÉRA
Nemecký film
MP
79 min.
4,00 €
Slovenský
dabing

Slovenský film

SOBOTA
MP
1800
až
114 min.
PONDELOK Na kráľovskom hrade sa princ Matej cíti ako väzeň. Otec ho prinúti zasnúbiť sa s
princeznou Beatrix, ktorú nemiluje. Matej využije náhodné stretnutie s tulákom
4,00 €
Tomášom, ktorý je jeho identickým dvojníkom. Chlapci si vymenia šaty a dohodnú 3,30 € v pondelok
sa, že si na jeden deň vyskúšajú život toho druhého. Ráno Mateja neprávom
obvinia z krádeže a uväznia. Tomáš musí zostať na hrade a aj keď sa snaží
presvedčiť kráľa, že nie je pravým princom, nik mu neverí. Obaja chlapci musia
dospieť a naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Odmenou im bude,
že obaja nájdu pravú lásku.

NEBO NIE JE VÝMYSEL

9. - 10.11.
NEDEĽA
a
PONDELOK

HEAVEN IS FOR REAL
2000
Skutočný príbeh štvorročného Coltona, ktorý po ťažkej operácii tvrdí, že bol v
nebi, zatiaľ čo lekári bojovali o jeho život. Svoju neuveriteľnú cestu do neba a
naspäť opisuje s detskou úprimnosťou a čo viac, hovorí o veciach, ktoré sa udiali
dávno pred jeho narodením. Coltonovi rodičia považujú synove slová spočiatku
za výmysel, no postupne sa ich viera v Boha zmení na presvedčenie, že
kráľovstvo nebeské naozaj existuje...

DÍRA U HANUŠOVIC

11. - 12.11.
UTOROK
a
STREDA

Predstavenia:

00

utorok 11. ..................... 18
00
streda 12. ............................... 20

Učiteľka nemčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho času krčmárka, sa asi nikdy
nevydá. Na malej dedine je vhodných mužov ako šafránu: nerozhodný starosta
(Ivan Trojan) trávi príliš veľa času na posede a čaká na svojho jeleňa, detsky
naivný Olin (Jaroslav Plesl) je okolím považovaný za neškodného dedinského
blázna a klampiar Kódl (Lukáš Latinák) sa s radosťou a neskrývanou chuťou otočí
za každou sukňou. Marune na pokoji nepridáva ani jej panovačná matka
(Johanna Tesařová), o ktorú sa spolu so sestrou Jarunou (Lenka Krobotová)
starajú. Keď dokonca Jaruna využije prvú možnú príležitosť a odchádza po boku
postaršieho Nemca Hansa do Mníchova, zostáva Maruna v „Díře“ s matkou aj
nápadníkmi sama. Jedného dňa však „u Hanušovic“ dôjde k nečakanej udalosti...

PREMIÉRA
Americký film
od 12 rokov
99 min.
4,00 €

PREMIÉRA
Český film
od 15 rokov
102 min.
4,00 €

11. - 12.11.
UTOROK
a
STREDA

ZMIZNUTIE ELEANÓRY RIGBY: ON
THE DISAPPEARANCE OF ELEANOR RIGBY: HIM
Predstavenia:

NEDEĽA

4,00 €

JESSABELLE

CELOSLOVENSKÁ

Predstavenia:

PREMIÉRA

00

štvrtok 13. a piatok 14. ..................... 20
00
nedeľa 16. .......................... .. 18

Hororová novinka rozpráva príbeh o mladej Jessie, ktorá po autonehode a strate
snúbenca hľadá pokoj od všetkého zlého v dome u svojho otca. Po prehratí starej
videokazety ju však dostihne temná rodinná minulosť v podobe zlého ducha,
ktorý má podľa všetkého iba jeden jediný cieľ - zabiť Jessie. Veľkú nádej do žíl
vlieva najmä meno producenta. Tým je totiž Jason Blum. Človek, ktorý má za
sebou také pecky ako napríklad Paranormal Activity, oba diely Insidious, The
Purge, či Sinister. A tak si milovníci hororu ani tento určite nenechajte ujsť!

VČIELKA MAJA

16. – 17.11.

DIE BIENE MAJA

NEDEĽA
PONDELOK

1630
Maja s Wilkom sa vydávajú na nebezpečnú cestu, počas ktorej zažijú veľa
napätia, ale aj úžasných zážitkov a nájdu si kopec nových priateľov…
Nepremeškajte obľúbenú rozprávka pre najmenších na filmovom plátne.

ŽELEZNÉ SRDCE

16. – 18.11.
SOBOTA
až
UTOROK

Americký film
od 12 rokov
89 min.

Ako ja možné rozdielne vnímať rovnaký príbeh a krízu vzťahu dvoch ľudí? Ako sa
líši jeho a jej pohľad na rovnakú udalosť? Ako odlišne môžu vnímať spoločne
prežitú tragédiu? Režisér a scenárista Ned Benson natočil naraz filmy, ktoré
rozprávajú rovnaký príbeh. Príbeh dvoch mladých ľudí Conora a Eleanor.
Spoločný život a radosť z neho nečakane pretne osobná tragédia, na ktorú neboli
a ani nemohli byť pripravení. Ich dovtedy pevný vzťah sa od tej chvíle rozpadá.
Conor a Eleanor na rovnakú udalosť reagujú pre nich nečakane odlišným
spôsobom. Sú zmätení, cítia sa byť druhým nepochopení a opustení. Strácajú
schopnosť pochopiť druhého. Tieto dva subjektívne popisované pohľady
vynikajúcim spôsobom stvárnili James McAvoy a Jessica Chastain.
13. - 14.11.
ŠTVRTOK
PIATOK
a
16.11.

00

utorok 11. ................................... 20
00
streda 12. ....................... 18

PREMIÉRA

FURY
Predstavenia:

00

nedeľa 16. a pondelok 17. ......................... 20
30
utorok 18. ............................... 17

Americký film
od 15 rokov
89 min.
4,00 €

Nemecký film
MP
79 min.
4,00 €
Slovenský
dabing

PREMIÉRA
Americký film
od 15 rokov
135 min.

Drsná vojnová dráma v hlavnej úlohe s Bradom Pittom od Davida Ayera, režiséra
4,00 €
snímok Patrola a Králi ulice. Apríl 1945. Zatiaľ čo sa spojenecká armáda pokúša
o finálnu ofenzívu na európskom fronte, seržant Warddady sa ujíma velenia tanku 3,30 € v pondelok
M4 Sherman, nazývaného Fury, a vydáva sa s päťčlennou posádkou na osudnú
misiu priamo do spárov nepriateľa. Tvárou v tvár početnej presile a s
nedostatočnou zásobou munície je Warddady odhodlaný preniknúť až do srdca
nacistického Nemecka a za každú cenu bojovať až dokonca.

ROZPRÁVKÁR

17. – 19.11.

POHÁDKÁŘ
PONDELOK
Predstavenia:
až
STREDA

00

pondelok 17. a streda 19. ............. 18
00
utorok 18. ............................................... 20

PREMIÉRA
Český film
od 15 rokov
95 min.

V príbehu, ktorý dostal až detektívny charakter, bude kapitán Rott pátrať po
4,00 €
totožnosti tela nájdeného v rieke. Vďaka tomu sa dostáva do príbehu muža, ktorý 3,30 € v pondelok
si prostredníctvom lží budoval vlastný svet a tak dokázal žiť dva odlišné životy.
Príbeh muža medzi dvomi ženami, príbeh o vášni, túžbe, podvode, klamstve a
večnom odpustení. V hlavných úlohách Jiří Macháček, Anna Geislerová a prvý-

krát v českom filme hviezda svetového modelingu Eva Herzigová.
20.11.
ŠTVRTOK

HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA 1
THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY - PART 1

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA

30
Americký film
22. – 24.11. Predstavenia:
štvrtok 20. a nedeľa 23. a pondelok 24. ............. 17
00
od 12 rokov
SOBOTA
sobota 22. a nedeľa 30. .................................................. 20
až
125 min.
PONDELOK Proti všetkým očakávaniam prežila Katniss hladové hry dvakrát, ale ani potom
nemá kľud. V krajine vypuklo povstanie. Kapitol je naštvaný a chce pomstu. Kto
4,00 €
30.11.
by mal za nepokoje zaplatiť? Katniss. A čo je najhoršie? Prezident Snow dal 3,30 € v pondelok
NEDEĽA
jasne najavo, že v bezpečí nie je vôbec nikto. Bude pripravovaná revolúcia v čele
s Katniss úspešná? Cena môže byť veľmi vysoká.

20.11.
ŠTVRTOK
a
23.11.
NEDEĽA

24. - 25.11.
PONDELOK
UTOROK

ZMIZNUTIE ELEANÓRY RIGBY: ONA
THE DISAPPEARANCE OF ELEANOR RIGBY: HER
2000
V príbehu mladého manželského páru časť „On“ rozprávala o snahe muža opäť
sa spojiť s milovanou, ale odcudzenou ženou, zatiaľ čo časť „Ona“ pojednáva o
mladej žene, ktorá sa snaží znovu nájsť samu seba. Talentovaný režisér s citom
nahliada do vnútra dvoch ranených bytostí v snahe zistiť, či silné citové puto
môže ustáť i prežité nešťastie. Poukazuje na subjektívne prežívanie lásky, emócií
či vyrovnávanie sa so stratou. Strhujúca a nesmierne ľudská snímka s
nezabudnuteľnými hereckými výkonmi Jamesa McAvoya a Jessicy Chastain
môže pripomínať slávny Kieslowského cyklus „Tri farby“.

PRÍBEH JAMESE BROWNA
GET ON UP
20

00

Film venovaný životu a osudu legendárneho speváka a hudobného skladateľa
Jamesa Browna, ktorý mal zásadný vplyv na vývoj soulovej a funkovej hudby.
Jeho skladby zásadne ovplyvnili i zvuk súčasného rapu a hip hopu. James Brown
získal prezývky Mr. Please Please Please, Mr. Dynamite, najčastejšie ale The
Godfather of Soul. Jeho život bol pestrý a kontroverzný. Na jednej strane bol
uznávaným umelcom, na druhej strane bol obviňovaný z prechovávania drog,
týrania žien a bol i niekoľkokrát odsúdený do väzenia.
25.11.

OPRI REBRÍK O NEBO

UTOROK

1800

30.11.
NEDEĽA

PREMIÉRA
Americký film
od 12 rokov
100 min.
4,00 €

PREMIÉRA
Americký film
od 12 rokov
138 min.
4,00 €

PREMIÉRA

Slovenský film
od 12 rokov
Katolícky kňaz Marián Kuffa žije v malej dedine pod slovenskými Tatrami. Za
140 min.
posledných dvadsať rokov vytvoril z miestnej fary bezpečný prístav pre viac ako
dvesto ľudí v núdzi. Bezdomovci, alkoholici, narkomani, mladí z detských
domovov, telesne postihnutí či týraní. "Pripadám si ako potápajúca sa loď.
Vytiahnem jedného a druhý sa potopí. Ale kde je záchranná vesta?

3,00 €

TUČNIAKY Z MADAGASKARU

PREMIÉRA

1600 a 1800
Pre väčšinu ľudí sú Skipper, Kowalski, Rico a Pešiak iba štyria roztomilí tučniaci
žijúci v zoologické záhrade v Central Parku. A presne to chcú, aby si o nich ľudia
mysleli. Prečo? Pretože títo, na pohľad mierumilovní tučniaci, sú v skutočnosti
elitná bojová jednotka s výsadkárským výcvikom a tajnou centrálou. Nebezpečie
sa objaví v podobe doktora Octaviusa Brinea, výstredného génia a veľmi
úspešného vedca. A aby toho nebolo málo, naša špičková jednotka sa stretne s
tajnou organizáciou Severák. A tak majú čo robiť nielen s Octaviusom, ale i s
konkurenčnou agentskou partou. Nepremeškajte týchto vtipných tučniakov
tentoraz v celovečernom animáku pre celú rodinu!

Americký film
MP
90 min.
4,00 €

Slovenský
dabing

