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

DETEKTÍV DOWN

1. - 2. 7.
UTOROK
STREDA

Zmena programu a vstupného vyhradená

PREMIÉRA

DETECTIVE DOWNS

Nórsko / Česko
/ Dánsko
od 12 rokov
90 min.
Nórsky režisér Bård Breien po svojom úspešnom debutovom filme Kurz
4,00 €
negatívneho myslenia predstavuje svoj druhý snímok Detektív Down. Robert
Predstavenia:

00

utorok 1. ...................................................... 18
00
streda 2. .................................................................. 20

Bogerud prevádzkuje jednočlennú súkromnú detektívnu kanceláriu, ale zatiaľ sa
nikdy nedostal k žiadnemu skutočnému prípadu. Nikto neverí, že tento mladík
postihnutý Downovým syndrómom môže vôbec niečo v detektívnej brandži
dosiahnuť. Nakoniec sa ale Robertovi podarí získať prvý prípad...
1. - 2. 7.
UTOROK
STREDA

STOROČNÝ STARČEK, KTORÝ VYLIEZOL
Z OKNA A ZMIZOL
HUNDRAÅRINGEN SOM KLEV UT GENOM FÖNSTRET OCH FÖRSVANN
Predstavenia:

00

utorok 1. ................................................................. 20
00
streda 2. ....................................................... 18

Najdrahší film v histórii švédskej kinematografie podľa bestselleru Jonasa
Jonassona. Film o šialenom životnom príbehu svojhlavého muža, ktorý
v deviatich rokoch ukončil školskú dochádzku, nadobudol široké znalosti z oblasti
výroby výbušnín, nikdy sa nezaujímal o politiku, ale napriek tomu bol vždy nejako
zapletený do veľkých historických udalostí 20. storočia.…
3. - 7. 7.

BLENDED

Švédsky film
od 12 rokov
115 min.
4,00 €

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA

ŠTVRTOK Predstavenia:
štvrtok 3. až nedeľa 6. ........................ 18
00
Americký film
pondelok 7. .................................................... 20
až
od 12 rokov
PONDELOK Single rodičia Lauren a Jim zhodnú iba na jedinej veci: že už nikdy nechcú jeden
117 min.
druhého vidieť. Každý z nich sa však spolu s deťmi rozhodne pre dokonalú
rodinnú dovolenku. Ich nadšenie opadne vo chvíli, keď zistia, že apartmán v
4,00 €
luxusom africkom safari rezorte budú po celý týždeň obývať spoločne. Adam
3,30 € v pondelok
Sandler a Drew Barrymore už v tretej komédii, kde si zahrajú opäť spoločne...
00

3. - 6. 7.
ŠTVRTOK
až
NEDEĽA

ZBAV NÁS ZLÉHO

CELOSLOVENSKÁ

DELIVER US FROM EVIL

PREMIÉRA

2000

Americký film
od 15 rokov
119 min.

Newyorský policajt Ralph Sarchie sa púšťa do vyšetrovania série znepokojujúcich
a nevysvetliteľných zločinov. Spája svoje sily s nekonvenčným kňazom,
odborníkom na vyháňacie rituály, aby spoločne bojovali s nočnými morami a
prípadmi démonického posadnutia, ktoré ohrozujú ich mesto. Film sa inšpiroval
knihou, ktorá opisuje Sarchieho skutočné mrazivé prípady.

4,00 €

5. – 6. 7.

AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 2
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2

SOBOTA
NEDEĽA

1600
Dámy a páni, dievčatá a chlapci, milovníci drakov - máme pre vás skvelú správu!
Jeden z najlepších animákov posledných rokov sa vracia. Nepremeškajte túto
skvelú animovanú rozprávku!

LOVE SONG

7. – 10. 7.
PONDELOK
až
Predstavenia:
ŠTVRTOK

UTOROK
STREDA

Slovenský
dabing

PREMIÉRA

BEGIN AGAIN
00

pondelok 7. až streda 9. ............................. 18
00
štvrtok 10. .............................................................. 20

Gretta a jej priateľ Dave sú spolu už od vysokej školy a venujú sa muzike. Keď
Dave podpíše zmluvu s nahrávacou spoločnosťou, odsťahujú sa do New Yorku.
Dave však rýchlo získanú slávu nezvláda a Grettu opustí. Ostáva sama so svojou
hudbou. Počas vystúpenia v zastrčenom bare v East Village stretne bývalého
hudobného producenta Dana... Romantická komédia kde sa strenú Keira
Knightley, Mark Ruffalo a Adam Levine gitarista Maroon 5.
8. – 9. 7.

Americký film
MP
105 min.
4,00 €

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

S TRABANTOM AŽ NA KONIEC SVETA
2000
Ako sa znesie osem ľudí z troch krajín, ktorí sa navzájom nepoznajú, ale strávia
spoločne štyri mesiace v žltých ponorkách? Cestovateľovi Danovi
Přibáňovi nestačilo, keď prešli Trabantom Afriku podujali sa ešte na náročnejšiu
cestu! Prešli 21124 kilometrov naprieč Južnou Amerikou až na koniec sveta a
pripravili nám neuveriteľný vizuálny zážitok, ktorý vypredáva kinosály.

10. - 13. 7.

22 JUMP STREET

ŠTVRTOK
až
NEDEĽA

1800
Potom, čo si prešli nástrahami strednej školy, čakajú na policajných dôstojníkov
Schmidta a Jenka veľké zmeny - sú poverení prácou v utajení na miestnej
vysokej škole. Ak sa týmto dvom prerasteným puberťákom podarí vypracovať sa
z univerzitných nováčikov na skutočných mužov, potom by vysoká škola mohla
byť tým najlepším, čo ich kedy stretlo.

Český film
od 12 rokov
100 min.
3,00 €
CELOSLOVENSKÁ

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

11. - 14. 7.

JOE

PREMIÉRA

PIATOK
až
PONDELOK

2000

Americký film
od 15 rokov
118 min.

Bývalý trestanec Joe Ransom (Nicolas Cage), prežívajúci na okraji spoločnosti,
sa stretáva s mladým chlapcom z problémovej rodiny, pre ktorého sa stáva
vzorom. Zároveň tak ale čelí ťažkej životnej voľbe mezi vykúpením a možnou
odplatou.

12. – 13. 7.

KHUMBA

SOBOTA
NEDEĽA

1630
Zebra Khumba bol už od narodenia terčom posmeškov od svojho stáda, pretože
sa narodil z polovice pruhovaný a z druhej biely. Odvážna, polopruhovaná zebra
sa vydáva za dobrodružstvom, aby našiel chýbajúce prúžky a získal späť rešpekt
svojej rodiny...

4,00 €
Južná Afrika
MP
85 min.
4,00 €
Slovenský
dabing

14. 7.

HRANA 4 FILMY O MAREKOVI BREZOVSKOM

PONDELOK

1745

Slovenský film
od 12 rokov
Celovečerný dokumentárny film HRANA chce byť svedectvom o krátkom, ale
125 min.
mimoriadne dynamickom živote jedného z najtalentovanejších slovenských
hudobných skladateľov novej doby – Mareka Brezovského. Zároveň podáva
správu o celej jednej generácii, ktorá dospievala v chaotickom porevolučnom
období prvej polovice deväťdesiatych rokov 20. storočia.

CESTA VEN

15. – 16. 7.
UTOROK
STREDA

18

PREMIÉRA

00

Príbeh silnej mladej matky, ktorá sa odmieta zmieriť s nepriaznivým
spoločenským statusom a bojuje o lepší život pre seba a svoju dcéru Sárinku.
Cesta von z ťažkej situácie je lemovaná sklamaním, ale tiež nádejou. Odvaha a
rodičovský cit pomáhajú Žanete prekonať prekážky v podobe dlhov, predsudkov
spoločnosti i problémov vo vlastnej komunite. Film realitu neprikrášľuje a k téme
pristupuje s vecným nadhľadom a svojráznym humorom.

VLHKÉ MIESTA

15. – 16. 7.

2000
Osemnásťročná Helen rada experimentuje. Obzvlášť v sexe. A v oblasti hygieny
má tiež niekoľko vlastných svojráznych teórií. Svoje okolie šokuje úprimnosťou a
komentármi, ktoré mladej dáme do úst nepatria. Nemecký filmový hit roku 2013 s
najtajnejšími aspektmi ženského sveta so svojimi bizarnosťami a tajne
ukrývanými túžbami ukazuje s neobvyklou otvorenosťou a humorom.

LIETADLÁ 2

17. – 22. 7.
ŠTVRTOK
až
UTOROK

3,50 €

Nemecký film
od 15 rokov
109 min.
3,50 €

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA

PLANES: FIRE & RESCUE
Predstavenia:

Český film
od 15 rokov
103 min.

PREMIÉRA

FEUCHTGEBIETE

UTOROK
STREDA

3,50 €

00

štvrtok 17. a piatok 18. a pondelok 21. a utorok 22.......... 18
00
sobota 19. a nedeľa 20. ............................................... 16

Americký film
MP
84 min.

Keď sa svetoznámy vzdušný pretekár Dusty dozvie, že v dôsledku vážneho
poškodenia jeho motora už nebude môcť nikdy pretekať, musí sa so situáciou
4,00 €
vyrovnať. Preto sa rozhodne a súhlasí s ponukou práce hasiaceho lietadla. Bude
3,50
€ v pondelok
zodpovedný za elimináciu požiarov. Dusty spojí svoje sily s veteránom požiarnej
a záchrannej služby, vrtuľníkom Blade Rangerom a jeho kolegami – bandou
Slovenský
terénnych vozidiel známych ako Organizácia pre ochranu prírody. Spoločne tak
dabing
vytvoria neohrozený tím bojujúci s veľkými požiarmi, pri ktorých sa Dusty naučí,
čo charakterizuje skutočného hrdinu... Určite nepremeškajte!

ÚSVIT PLANÉTY OPÍC

17. – 21. 7.
ŠTVRTOK
až
Predstavenia:
PONDELOK

DAWN OF THE PLANET OF THE APES
00

štvrtok 17. a piatok 18. a pondelok 21. ................ 20
30
sobota 19. a nedeľa 20. ............................... 17

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Americký film
od 12 rokov
130 min.

V blízkej budúcnosti, ktorá nevyzerá pre ľudstvo moc dobre, kde väčšina ľudí
zomrela na smrteľný opičí vírus a tak vládu nad svetom preberajú ľudoopy. Vedci
4,00 €
sa snažia zabrániť vyhynutiu ľudí, ale moc im to nejde. Ľudia a ľudoopy uzavrú
3,30
€ v pondelok
mier, čo nie je pre pár jedincov výhodné...

19. – 20. 7.
SOBOTA
NEDEĽA
a
22. – 23. 7.
UTOROK
STREDA

ROZKOŠ
Predstavenia:

PREMIÉRA
00

sobota 19. a nedeľa 20. a utorok 22. .................... 20
00
streda 23. ..................................................... 18

Každá posadnutosť nás skôr či neskôr dovedie k zániku, ak nad ňou stratíme
racionálny nadhľad, ak sa ňou necháme viesť. Ibaže pri posadnutosti – cez
všetky tie odreniny a jazvy, môžeme na niekoľko málo okamihov nájsť jedinečnú
ROZKOŠ – a o čo iné v živote vlastne ide? Je to ako droga. To, čo sa na začiatku
javí ako slabé a bezvýznamné, je schopné sa rozmnožiť a prerásť v problém,
ktorý však môže byť úplne nepochopiteľný.

POSLEDNÝ VRCHOL

23. 7.

LA ÚLTIMA CIMA

STREDA

2000

Český film
od 12 rokov
111 min.
4,00 €

Španielsky film
od 12 rokov
85 min.

Nie je dnes ľahké nájsť v médiách modely dobrých kňazov. Pablo Domínguez
Prieto - španielsky kňaz prekypujúci radosťou s veľkou záľubou v horolezectve vedel, že zomrie mladý a prial si, aby to bolo v horách. Odovzdal svoj život Bohu
a Boh prijal jeho ponuku. V 42 rokoch zomiera pri zostupe hory Moncayo. Pablo
bol známy a milovaný veľkým počtom ľudí, ktorý o tom svedčia po jeho smrti.

3,50 €

HERKULES

CELOSLOVENSKÁ

24. - 28. 7.
ŠTVRTOK
až
Predstavenia:
PONDELOK

PREMIÉRA

HERCULES
00

štvrtok 24. až sobota 26 .............................. 18
00
nedeľa 27. a pondelok 28. ..................................... 20

Americký film
od 15 rokov
100 min.

Klasický mytologický príbeh o Herkulovi dostáva celkom nový rozmer. Keď
Herkules splnil dvanásť úloh, aby sa vykúpil so svojich hriechov. On a jeho päť
4,00 €
verných spoločníkov putujú po starovekom Grécku a výmenou za zlato poskytnú
3,30 € v pondelok
ochranu, každému kto ju potrebuje. Keď o ich služby požiada sám kráľ a jeho
dcéra, ktorých krajinu neustále ohrozujú tyranskí bojovníci, Herkules pochopí, že
svojmu osudu nemôže utiecť. Musí prijať svoj mýtus a stať sa opäť tým slávnym
hrdinom, ktorým bol kedysi dávno ..
24. - 28. 7.

ZAKÁZANÉ UVOLNENIE

ŠTVRTOK
až
Predstavenia:
PONDELOK

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
00

štvrtok 24. až sobota 26.......................................... 20
00
nedeľa 27. a pondelok 28. .......................... 18

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Český film
od 12 rokov
77 min.

Režisér Jan Hřebejk sa Zakázaným uvolnením vracia k žánru komédie. A to v
4,00 €
tandeme s jedným z našich najvtipnejších a najoriginálnejších autorov Petrem
3,30
€ v pondelok
Kolečkem. Zakázané uvolnenie je o príbeh únosu nevesty, ktorý sa dosť
nevydaril, o dôležitom hokejovom zápase a koktejli, ktorý baby nalejú, až keď je
ten správny čas. V hlavných úlohách sa objaví Jana Stryková, Hana Vagnerová,
Zuzana Stavná a Ondřej Sokol.
26. - 27. 7.
SOBOTA
NEDEĽA

LIETADLÁ 2
PLANES: FIRE & RESCUE
1630
Keď sa svetoznámy vzdušný pretekár Dusty dozvie, že v dôsledku vážneho
poškodenia jeho motora už nebude môcť nikdy pretekať, spojí svoje sily s
veteránom požiarnej a záchrannej služby, vrtuľníkom Blade Rangerom a jeho
kolegami. Spoločne tak vytvoria neohrozený tím bojujúci s veľkými požiarmi...

Americký film
MP
84 min.
4,00 €
Slovenský
dabing

KŇAZOVE DETI

29. - 30. 7.
UTOROK
STREDA

PREMIÉRA

SVECENIKOVA DJECA
Predstavenia:

00

utorok 29. .................................................... 18
00
streda 30. ................................................................ 20

Svieža, satirická komédia o mladom kňazovi Fabianovi, ktorý sa dostal do
farnosti, kde je príliš vysoká úmrtnosť a pôrodnosť príliš malá. S dobrým úmyslom
a heslom „dokonca i pápež je proti používaniu kondómov" sa Fabian pokúsi
zlomiť miestny trend. Za pomoci pobožného trafikanta Petara a lekárnika Marina
prepichujú predávané kondomy a antikoncepčné pilulky menia za vitamíny.
Čoskoro sa dostavia prvé výsledky a tehotenský boom začína. Cesta do pekla je
však vždy vydláždená dobrými úmyslami.

ĽUDSKÝ ROZMER

29. - 30. 7.
UTOROK
STREDA

ŠTVRTOK
až
NEDEĽA

THE HUMAN SCALE
Predstavenia:

00

utorok 29. ............................................................... 20
00
streda 30. ..................................................... 18

STRÁŽCOVIA GALAXIE
GUARDIANS OF THE GALAXY
1730
V tomto akciou nabitom, výpravnom vesmírnom dobrodružstve sa odvážny
dobrodruh Peter Quill stáva stredom záujmu nájomných zabijakov potom, čo
Ronanovi, mocnému zlosynovi s plánmi ohrozujúcimi celý vesmír, ukradne
tajomnú guľu. Aby neúnavnému Ronanovi unikol, je Quill prinútený spojiť svoje
sily so štvoricou pozoruhodných hrdinov. No a keď objaví skutočnú moc gule a
hrozbu, ktorá sa v nej ukrýva, musí urobiť všetko preto, aby zachránili osud celej
galaxie... Tentokrát sa súčasťou filmového sveta spoločnosti Marvel stáva vesmír!

31. 7. - 3.8.
ŠTVRTOK
až
NEDEĽA

4,00 €

PREMIÉRA

Mestá sú pre autá, alebo pre ľudí? O automobilizme máme obrovské množstvo
dát, zatiaľ čo o správaní sa chodcov v meste toho vieme veľmi málo. Priekopník
humanistického prístupu k urbanizmu, Dán Jan Gehl, už viac ako štyridsať rokov
hľadá nové riešenia rovnice života v mestách. Navrhuje projekty, ktoré vracajú
„ľudský rozmer“ tam, kde ho odstránili diaľničné obchvaty, mrakodrapy, dopravné
stavby a urbanizmus 60. a 70. rokov. Podarí sa presadiť humanistický prístup k
urbanizmu napriek protichodným záujmom developerov a centrálnych vlád?
31. 7. - 3.8.

Chorvátsko,
Srbsko
od 12 rokov
93 min.

OČISTA: ANARCHIA
THE PURGE: ANARCHY
2000
Raz za rok sa americké ulice vždy na dvanásť nočných hodín premenia v peklo.
Nepracuje ani jedna zložka záchranného systému a všetky zločiny, vrátane tých
najťažších sú úplne legálne. Tejto brutálnej noci sa vraví Očista. Opäť nás čaká
noc plná prekvapení, ktorá nešetrí napätím, brutalitou a nečakanými dejovými
zvratmi. Pokračovanie úspešného hororu.

Dánsky film
MP
83 min.
3,00 €

CELOSLOVENSKÁ

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

CELOSLOVENSKÁ

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

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
1. - 3. 8.
PIATOK
až
NEDEĽA

Zmena programu a vstupného vyhradená

STRÁŽCOVIA GALAXIE
GUARDIANS OF THE GALAXY
1730
V tomto výpravnom vesmírnom dobrodružstve sa odvážny dobrodruh Peter Quill
stáva stredom záujmu nájomných zabijakov potom, čo Ronanovi, mocnému
zlosynovi s plánmi ohrozujúcimi celý vesmír, ukradne tajomnú guľu. A keď objaví
jej skutočnú moc, musí urobiť všetko preto, aby zachránili osud celej galaxie...

1. - 3. 8.
PIATOK
až
NEDEĽA

OČISTA: ANARCHIA
THE PURGE: ANARCHY
2000
Raz za rok sa americké ulice vždy na dvanásť nočných hodín premenia v peklo.
Nepracuje záchranný systém a všetky zločiny, vrátane tých najťažších sú úplne
legálne. Čaká nás noc plná prekvapení, ktorá nešetrí napätím, brutalitou
a nečakanými dejovými zvratmi. Pokračovanie úspešného hororu.

2. - 3. 8.
SOBOTA
NEDEĽA

LIETADLÁ 2
PLANES: FIRE & RESCUE
1600
Keď sa svetoznámy vzdušný pretekár Dusty dozvie, že v dôsledku vážneho
poškodenia jeho motora už nebude môcť nikdy pretekať, musí sa so situáciou
vyrovnať. Preto sa rozhodne a súhlasí s ponukou práce hasiaceho lietadla. Spojí
svoje sily s veteránom požiarnej a záchrannej služby, vrtuľníkom Blade
Rangerom a spoločne tak vytvoria neohrozený tím bojujúci s veľkými požiarmi...

4. - 7. 8.

HANY

00
PONDELOK Predstavenia:
pondelok 4. a utorok 5. .............................. 18
00
až
streda 6. a štvrtok 7. ............................................. 20
ŠTVRTOK
Jiři, ktorý sa živí predajom drog, slečna, ktorá sa nedokáže rozísť s dlhoročným
partnerom, pretože je jednoducho milý, básnik žijúci vo svojej romantickej ilúzii,
starostlivé matky a snaživí otcovia. Ich osudy sa navzájom prepletajú, ale každý
si pritom uchováva svoj vlastný svet, až kým ho nenaruší násilná pouličná vzbura.
HANY je generačným príbehom o súčasnej spoločnosti a mladých ľuďoch.

4. - 8. 8.

SEX TAPE

CELOSLOVENSKÁ

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

PREMIÉRA
Americký film
od 15 rokov
98 min.
4,00 €
Americký film
MP
117 min.
4,00 €
Slovenský
dabing

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

PREMIÉRA

00
PONDELOK Predstavenia:
pondelok 4. a utorok 5. ......................................... 20
00
až
streda 6. až piatok 8. ................................. 18
Americký film
PIATOK
od 15 rokov
Keď si Jay (Jason Segel) a Annie (Cameron Diaz) spolu začali, ich milostný život
110 min.
bol vzrušujúci a intenzívny. Po desiatich rokoch a dvoch deťoch sa z ich lásky
vytratila iskra. Rozhodnú sa preto okoreniť nezáživné chvíle domácim videom, v
4,00 €
ktorom počas trojhodinového erotického maratónu stihnú vyskúšať všetky pozície
z príručky o sexe. Nápad je to určite skvelý, až do momentu, kedy ich prísne tajné 3,30 € v pondelok
video už nie je viac tajné...

V OKU BÚRKY

8. – 13. 8.
PIATOK
až
STREDA

PREMIÉRA

INTO THE STORM
Predstavenia:

00

piatok 8. a sobota 9. a pondelok 11. ..................... 20
00
nedeľa 10. a utorok 12. a streda 13. .......... 18

Americký film
od 12 rokov
90 min.

Mesto Silverton počas jediného dňa zničia nečakané útoky tornáda. Celé mesto
je odsúdené na milosť nevypočítateľných a vražedných smrští, a lovci búrok
4,00 €
predpovedajú, že to najhoršie ešte len príde. Ako ďaleko až zájde lovec búrok,
3,30
€ v pondelok
keď má príležitosť, ktorá sa už nemusí opakovať? Film rozprávaný z pohľadu
profesionálnych lovcov búrok, vzrušenie hľadajúcich amatérov aj odvážnych
obyvateľov mesta. “V oku búrky” vás vezme priamo do oka búrky, kde budete
môcť pozorovať matku prírodu priamo pri jej extrémnom vyčíňaní.

POŠTÁR PAT VO FILME

9. – 11. 8.
SOBOTA
až
Predstavenia:
PONDELOK

POSTMAN PAT: THE MOVIE
15

sobota 9. a nedeľa 10 ................................... 16
00
pondelok 11. ........................................................... 18

PREMIÉRA
Veľká Británia
MP
85 min.

Poštár Pat, skromný a obľúbený doručovateľ pošty, žije so svojou ženou Sárou a
synom Juliánom idylický život na britskom vidieku. Potom, ako Pat uvidí epizódu
4,00 €
televíznej talentovej show „Si ten pravý“, pustí sa do súťaže o veľkú cenu, ktorá 3,30 € v pondelok
zahŕňa aj nahrávaciu zmluvu a výlet do Talianska. Pat je vynikajúcim spevákom a
v súťaži to dotiahne až do veľkého londýnskeho finále. Na ceste za úspechom
však prepadáva nástrahám slávy a bohatstva. Našťastie, ako vždy sa môže
Slovenský
dabing
spoľahnúť na svojich starých priateľov, vďaka ktorým zistí, že stokrát cennejšia
než sláva, je skupina blízkych priateľov, s ktorými sa nikdy nebude nudiť.
9. - 10. 8.
SOBOTA
NEDEĽA

STOROČNÝ STARČEK, KTORÝ VYLIEZOL Z OKNA
A ZMIZOL
HUNDRAÅRINGEN SOM KLEV UT GENOM FÖNSTRET OCH FÖRSVANN
Predstavenia:

Švédsky film
od 12 rokov
115 min.

00

sobota 9. ...................................................... 18
00
nedeľa 10. ............................................................... 20

3,50 €

Film o šialenom životnom príbehu svojhlavého muža, ktorý v deviatich rokoch
ukončil školskú dochádzku, nadobudol široké znalosti z oblasti výroby výbušnín,
nikdy sa nezaujímal o politiku, ale napriek tomu bol vždy nejako zapletený do
veľkých historických udalostí 20. storočia…

LOFT

12. - 13. 8.
UTOROK
STREDA

Päť najlepších priateľov, z ktorých všetci sú ženatí, sa rozhodne spoločne obývať Holandský film
od 15 rokov
podkrovný byt. Sem si každý z nich za určitých podmienok môže priviesť milenku
a nerušene s ňou tráviť čas. Všetko sa zdá byť perfektné, až do jedného rána,
108 min.
keď sa v podkroví nájde telo zavraždenej neznámej mladej ženy. Skupina
4,00 €
priateľov sa začína navzájom upodozrievať a čoskoro je jasné, že napriek ich
dlhoročnému priateľstvu vedia o sebe oveľa menej, ako si pôvodne mysleli.

EXPENDABLES 3

14. – 19. 8.
ŠTVRTOK
až
UTOROK

PREMIÉRA

2000

Predstavenia:

00

štvrtok 14. a piatok 15. a utorok 19-. ........ 18
00
sobota 16. a nedeľa 17. a pondelok 18. ................ 20

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Americký film

Barney, Christmas a zvyšok gangu sa stretávajú tvárou v tvár s Conradom
od 15 rokov
Stonebanksom, ktorý pred rokmi stál pri založení Expendables. Stonebanks sa
105 min.
následne stal neľútostným obchodníkom so zbraňami a niekým, koho bol Barney
prinútený zneškodniť... alebo si to aspoň myslel. Stonebanks, ktorý už raz smrti
4,00 €
unikol, teraz považuje za svoje poslanie skoncovať s Expedables - lenže Barney
3,30
€ v pondelok
má iné plány. Rozhodne, že proti starej krvi musí bojovať tou novou, vďaka čomu
posúva Expedables do novej éry a medzi členov príjme jednotlivcov, ktorí sú
mladší, rýchlejší a technicky zdatnejší. Nepremeškajte!

ZEJTRA NAPOŘÁD

14. – 17. 8.
ŠTVRTOK
až
NEDEĽA

Predstavenia:

PREMIÉRA
00

štvrtok 14. a piatok 15. .......................................... 20
00
sobota 16. a nedeľa 17. ............................... 18

Každú noc milióny ľudí zaspávajú s tým, že zmenia svoj život a že zajtra urobia
niečo konečne inak. Petr Kraus cestuje za prácou do Číny, ale medzitým si na
diaľku pred návratom domov dohovorí niekoľko schôdzok naslepo a verí, že
možno stretne niekoho, kto mu zmení život. V Čechách zistí, že pokazil celú
zákazku a má len niekoľko dní na to, aby veci dal do poriadku. Schôdzok naslepo
sa ale nevzdáva aj napriek tomu, že to jeho najlepšia kamarátka Tereza
neodporúča. V romantickej komédii sa predstavia Pavel Batěk a Vica Kerekes.

ÚTEK Z PLANÉTY ZEM

16. – 17. 8.
SOBOTA
NEDEĽA

ESCAPE FROM PLANET EARTH

KÚZLO MESAČNÉHO SVITU
MAGIC IN THE MOONLIGHT
00

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

Príbeh z Francúzska dvadsiatich rokov, o mladej žene, ktorá tvrdí, že vie
komunikovať s duchmi a Angličanovi, ktorý chce odhaliť či sa nejedná o podvod.
Nečaká však, že sa do tajomnej podvodníčky bezhlavo zamiluje..... Woody Allen
si pre nás pripravil ďalšiu roztomilú romancu s Emmou Stone a Colinom Firthom.

CHLAPČENSTVO

20. – 24. 8.

Predstavenia:

00

streda 20. a štvrtok 21. a piatok 22 ........... 17
00
sobota 23. a nedeľa 24. .......................................... 20

NINJA KORYTNAČKY

21. – 24. 8.

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES
Predstavenia:

4,00 €

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

PREMIÉRA

BOYHOOD

Od roku 2002 sa tvorca filmu Chlapčenstvo venoval každý rok natáčaniu jednej
časti filmu, ktorý zachytáva detstvo a dospievanie chlapca menom Mason od jeho
školských začiatkov po vstup na vysokú školu. Počas dvanástich rokov tak
vznikalo dielo, ktoré prekvapilo a strhlo svojou neobyčajnou autenticitou divákov
tohtoročného Berlinale. Mladučký a neskúsený Ellar Coltrane ako Mason doslova
pred našimi očami postupne vyrastá z dieťaťa v mladíka pripraveného čeliť životu,
menia sa a dozrievajú aj postavy z jeho. Zmenou však prechádza aj svet, v
ktorom postavy žijú. Nežný, vtipný, melancholický a výnimočný film plný krásy
a ľudskosti. Filmoví recenzenti i diváci hovoria o filme v superlatívoch!

ŠTVRTOK
až
NEDEĽA

PREMIÉRA

USA - Kanada
MP
Počuli ste už o planéte Baab? A vedeli ste, že tam žijú zábavní modrí ufóni, ktorí
89 min.
majú dokonca svojho národného hrdinu? Je ním astronaut Scorch Supernova,

PONDELOK
až
Predstavenia:
STREDA

STREDA
až
NEDEĽA

4,00 €

1600

expert na nebezpečné záchranné misie, pri ktorých mu nenápadne pomáha jeho
super inteligentný brat Gary. Keď na vesmírnej stanici zachytia SOS volanie z
obávanej temnej planéty Zem, Scorch neváha ani minútu a vydá sa v ústrety
neznámemu svetu v hlbinách vesmíru. Výborná animovaná rozprávka pre celú
rodinu. Nepremeškajte!
18. – 20. 8.

Český film
od 12 rokov
98 min.

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

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA

00

štvrtok 21. a piatok 22 ........................................... 20
00
sobota 23. a nedeľa 24. ............................... 18

Temnota sa usídlila v New Yorku v podobe mocného Shreddera, ktorý je vodcom
tajomného klanu menom "Noha". Netrvá tomu dlho a klan sa rýchlo rozrastá v
podobe mladých teenagerov, ktorých Shredder manipulátorsky verbuje do svojich
radov. Získavajú prevahu aj nad políciou a tunajšími politikmi, ktorých majú vďaka
úplatkom z krádeží plne pod kontrolou. Budúcnosť je ponurá a neistá až kým sa z
kanalizačného systému neobjavia štyria zmutovaní korytnačí hrdinovia...

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

ÚTEK Z PLANÉTY ZEM

23. – 25. 8.
SOBOTA
Predstavenia:
až
PONDELOK

ESCAPE FROM PLANET EARTH

00

sobota 23. a nedeľa 24. ............................... 16
00
pondelok 25. ........................................................... 18

USA - Kanada
MP
89 min.
4,00 €

Počuli ste už o planéte Baab? A vedeli ste, že tam žijú zábavní modrí ufóni, ktorí
3,30 € v pondelok
majú dokonca svojho národného hrdinu...?

LUCY

25. – 27. 8.

PREMIÉRA

00
PONDELOK Predstavenia:
pondelok 25. a utorok 26. ..................................... 20
00
až
streda 27. ..................................................... 18
STREDA
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. Stane sa z nej
superžena, neľútostná bojovníčka, ktorá necíti bolesť a disponuje úžasnými
schopnosťami za hranicami ľudskej logiky. 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.

26. – 27. 8.
UTOROK
STREDA

MAGICKÝ HLAS REBELKY
Predstavenia:

ŠTVRTOK
až
NEDEĽA

utorok 26. .................................................... 18
00
streda 27. ................................................................ 20

MIKULÁŠOVE ŠIBALSTVÁ NA PRÁZDNINÁCH
NICHOLAS ON HOLIDAY
Predstavenia:

00

štvrtok 28. a piatok 29. .......................................... 18
00
sobota 30. a nedeľa 31. ............................... 16

Je koniec školského roka a očakávané prázdniny sú konečne tu. Malý Mikuláš,
jeho rodičia a babička vyrazili k moru a ubytovali sa v Beau-Rivage Hotel. Mikuláš
si pri mori nájde nových priateľov: Bena, ktorý tam býva..., Freddyho, Georgea,
Paula a Christophera. Letný zábavný príbeh pre malých aj veľkých.

LET´S DANCE ALL IN

28. - 31. 8.
ŠTVRTOK
až
NEDEĽA

Predstavenia:

00

štvrtok 28. a piatok 29. .......................................... 20
00
sobota 30. a nedeľa 31. ................................ 18

Keď sa Sean dopočuje o nadchádzajúcej tanečnej súťaži v Las Vegas, ktorá by
mohla byť jeho životnou príležitosťou, dáva sa dokopy s tanečnými fenoménmi
Moose a Andie, aby zostavil novú tanečnú skupinu. Sean má príležitosť naplniť
svoje sny, ak sa mu podarí odhodiť staré zásady a dlhotrvajúce spory a robiť iba
to, čo miluje zo všetkého najväčšmi: tancovať.
30. - 31. 8.
SOBOTA
NEDEĽA

4,00 €

PREMIÉRA

00

Marta Kubišová ako silná osobnosť, ktorá napriek režimu vytrvala vo svojich
hodnotách. Jej celá kariéra, od hviezdnych 60. rokov, cez náročné roky
normalizácie až po dnešok, keď sa Marta opäť teší priazni divákov. Vo filme sú
použité Martine piesne, ktoré dotvárajú silnú atmosféru príbehu. Dokument
natočila Olga Sommerová popredná česká dokumentaristka.
28. - 31. 8.

Francúzsko USA
od 15 rokov
100 min.

FAKJÚ PÁN PROFESOR
FACK JU GÖHTE
2000
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 suplujúceho učiteľa na
Götheho gymnáziu. Tam vzniká ďalší problém, pretože je to najbláznivejší učiteľ
na svete. Nepremeškajte vynikajúcu komédiu, na ktorej sa už v Nemecku
zabavilo viac ako 6 miliónov divákov a zaznamenala rekordný úspech.

Český film
od 12 rokov
90 min.
4,00 €

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Francúzsky film
od 12 rokov
97 min.
4,00 €
Český dabing
CELOSLOVENSKÁ

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

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

