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
Zmena programu a vstupného vyhradená.
2.12.
NEDEĽA

PAT A MAT: ZIMNÉ DOBRODRUŽSTVO
PAT A MAT: ZIMNÉ RADOVÁNKY
1730
Blíži sa zima a naši kutilovia Pat a Mat to nemôžu nechať len tak, a o to viac ak
ich “zaskočí“ snehová nádielka. Ako si poradia s vianočnou výzdobou ich nových
domov a aké vianočné darčeky si podarujú pod vianočným stromčekom?

2.12.
NEDEĽA

ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
1930
Úsmevy smutných mužov priblížia príbehy úspešných chlapov, ktorí sa cez dno
fľaše dostali na samotné dno života. Na vojnovej ceste s alkoholom stretáva
Josef napríklad
Honzu, bývalého reprezentanta v triatlone a účastníka
najťažších pretekov sveta - Ironmana. Niekoho zradila žena, niekto hral v
nemeckom gay porne. Zo závislosti už ale cesta von nevedie, jediná šanca je
nahradiť alkohol niečím iným. Čo tak ubehnúť maratón?

Český film
MP
60 min.
5,00 €

Český film
od 15 rokov
92 min.
5,00 €

BOHEMIAN RHAPSODY

Americký film
3. - 5.12.
30
Predstavenia:
pondelok
3.
a
piatok
7.
.....................
17
od 12 rokov
PONDELOK
00
utorok
4.
a
streda
5.
...................................
19
134 min.
až
STREDA
Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie ako ich hudba, je jeho príbeh. Bohemian
5,00 €
Rhapsody popisuje hudobnú dráhu a jedinečnú životnú a umeleckú kariéru 4,00 € v pondelok
7.12.
Freddieho Mercuryho od založenia skupiny až po pamätný koncert Live Aid v
PIATOK
roku 1985. Freddie Mercury svojou tvorbou aj životom vzdoroval všetkým
stereotypom, vďaka čomu sa stal jedným z najvýraznejších umelcov svojej doby.
3.12.

INDE
2000

PONDELOK
Život a doba tuláka, väzňa, šermiara, fotografa, maliara, pútnika, akčného tvorcu,
performéra,
hľadača radosti a slobody Alexa Mlynárčika v pohyblivých
obrázkoch, obrazoch, fotografiách, živohrách a kontroverznostiach doby, v ktorej
žil a žije. Príbeh storočia, v ktorom sa formovala moderná identita, kultúra,
základné hodnoty Slovenska – ako súčasti Československa, ale aj ako
samostatného štátu .
7. - 9.12.
PIATOK
až
NEDEĽA

8. - 9.12.
SOBOTA
NEDEĽA

ROBIN HOOD
2000
Ostrieľaný bojovník Robin z Loxley a jeho maurský veliteľ sa po dlhých rokoch
strávených na križiackych výpravách vracajú domov. Anglicko sa však veľmi
zmenilo - všade vládne korupcia a strach. Preto im nezostáva nič iné, len opäť
zobrať do rúk zbrane a postaviť sa na odpor. Nové spracovanie legendárneho
príbehu prináša divákom vzrušujúce dobrodružstvo, nabité akciou, dokonale
prepracovanými bojovými scénami a samozrejme nadčasovou romantikou.

MIMI A LÍZA: ZÁHADA VIANOČNÉHO SVETLA
1630
Mimi vidí svet rukami a ušami. Je totiž nevidiaca. Spolu so svojou najlepšou
kamarátkou Lízou už navštívili veľa fantastických svetov plných zábavy, ale aj
záhad. Teraz konečne prišli Vianoce. Mimi a Líza spoločne so susedmi z domu

PREMIÉRA
Slovenský film
od 12 rokov
80 min.
4,00 €

PREMIÉRA
Americký film
od 12 rokov
117 min.
5,00 €

PREMIÉRA
SR - ČR
MP
60 min.

zdobia nádherný, veľkolepý stromček. Ibaže žiarovky na ňom nechcú svietiť.
Kam zmizlo to čarovné vianočné svetlo? Utieklo? Alebo ho ukradli? A tak sa
vydajú na dobrodružnú cestu časom, aby vrátili Vianociam ich očarujúce svetlo.

ČERTOVSKÉ PERO

8. - 9.12.

ČERTÍ BRKO
1800

SOBOTA
NEDEĽA

Príbeh nás zavedie do malého pokojného mestečka Švindľov, kde miestni žijú
svojim bežným životom remeselníkov a sedliakov a možno ani netušia, že všetky
ich priestupky a hriechy sú starostlivo monitorované miestnou pekelnou
pobočkou Šupvidly. Hriechy v pekle zapisuje, spravodlivo a neomylne, kúzelné
pero z kohúta samotného Lucifera. Jedného dňa však čertovské pero prestane
fungovať. Spustí sa rad udalostí, kedy mestečko ovládnu špekulanti, lenivci a
podvodníci, ktorým sa dokonca podarí uväzniť aj samotného vládcu pekiel..

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDÁCH

10. - 12.12.
PONDELOK
Predstavenia:
až
STREDA
15.12.
SOBOTA

pondelok 10. a streda 12. ..................... 1730
utorok 11. a sobota 15. ................................... 2000

VDOVY
WIDOWS
1930
Vdovy sú príbehom žien, ktoré nemajú takmer nič spoločné. S výnimkou mŕtvych
manželov a veľkých dlhov, ktoré im zanechali zo svojej nepodarenej trestnej
činnosti. A tak musia veľmi pritvrdiť a začať bojovať o svoje prežitie. Za týmto
veľmi intenzívnym thrillerom stojí oscarový režisér Steve McQueen.

15.12.

SPIDER MAN: PARALELNÉ SVETY

SOBOTA

SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE
1600

15. - 16.12.
SOBOTA
NEDEĽA
19.12.
STREDA

16.12.
NEDEĽA

PREMIÉRA
Český film
od 12 rokov
99 min.
5,00 €
Slovenský dabing

PREMIÉRA
ČR - SR
od 12 rokov
90 min.

Seriálový doktor Martin rieši vo filme záhady osobného života i detektívnej
zápletky. V priebehu jedného dňa sa musí postarať o svoje malé dieťa, vyžehliť si
5,00 €
svoje tradičné nedorozumenia s partnerkou a prísť na koreň záhade, ktorej stopy
vedú hlboko do minulosti. Dávne tajomstvo beskydských lesov je už takmer 4,00 € v pondelok
zabudnuté, keď ho oživí nález podivuhodne malej kostry. To vnesie do mestečka
v horách rozruch, ktorý ešte narastie po tom, čo sa do vyšetrovania vrhnú
strážmajster Topinka a doktor Martin.

10.12.
PONDELOK
12.12.
STREDA

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH

5,00 €

PREMIÉRA
USA - GB
od 15 rokov
129 min.
5,00 €

PREMIÉRA
Americký film
od 7 rokov
90 min.

Nosiť modro-červenú masku nikdy nebolo nebezpečnejšie! Po tom, čo tínedžera
Milesa Moralesa pohryzne rádioaktívny pavúk, musí sa naučiť, ako sa stať
Spider-Manom. Pomôže mu v tom Peter Parker a ďalší pavúčí hrdinovia, ktorých
diabolský Kingpin preniesol z iných dimenzií.

Slovenský dabing

VIANOCE A SPOL.

PREMIÉRA

SANTA & CIE
Predstavenia:

sobota 15. a streda 19. ............... 1800

nedeľa 16. ............................................ 1930

Čo sa stane, keď tesne pred Štedrým večerom príde Santa naraz o škriatkov
pripravujúcich darčeky? Všetci totiž záhadne ochorejú. Je to totálna katastrofa,
ktorú musí Santa zachrániť neplánovaným výletom pre lieky až na zem, kde na
neho číhajú nečakané prekážky, hlavne v podobe nič nechápajúcich ľudí.

WEBSTEROVCI
1730
Websterovci sú viacgeneračná pavúčia rodina žijúca na najvyššom poschodí v
útulných kokónoch zavesených vo výťahovej strojovni. Ich každodenné výzvy a
drobné víťazstvá nastavujú zrkadlo nášmu svetu ľudí. V šiestich príbehoch
objavíme nielen pevnosť pavúčieho vlákna, ale najmä skutočnú silu veselej
rodiny, ktorú spája.

5,00 €

Francúzsky film
od 12 rokov
99 min.
5,00 €
Český dabing

PREMIÉRA
SR - Poľsko
MP
63 min.
5,00 €
Slovenský dabing

DO PLAVIEK

17. - 18.12.
PONDELOK
UTOROK

LE GRAND BAIN
2000

Francúzsky film
od 12 rokov
Keď depresívny Bertrand trpiaci krízou stredného veku, odpovie na inzerát, ktorý
122 min.
hľadá nového člena do družstva mužského synchronizovaného plávania (áno,
máme na mysli mužské akvabely) netuší, že v amatérskom družstve nájde nielen
priateľov, ale i novú chuť do života. Komédia nielen o tom, ako dlho musíte
zadržať dych, aby ste prežili život.

DEŽO URSÍNY 70

19.12.

2000

STREDA

Tvorba Deža Ursínyho je súčasť nášho národného kultúrneho dedičstva. Je
jedným zo zakladateľov slovenskej modernej rockovej hudby. Jeho tvorba
absolútne presahuje náš región. Je unikátna vo všetkých svojich podobách, od
ranných bigbítových polôh, cez muzikálovú tvorbu, filmovú hudbu, až po neskoré
fenomenálne obdobie, ktoré vzniklo v spojení s básnikom Ivanom Štrpkom.
20.12.

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK

PO ČOM MUŽI TÚŽIA

ŠTVRTOK

1400
Komédia s hviezdnym hereckým obsadením o večnom súperení mužského
a ženského sveta o tom ako sa naučiť fungovať v ženskom tele a zistiť, či to majú
ženy naozaj jednoduchšie?

BUMBLEBEE

20. - 21.12.
ŠTVRTOK
PIATOK

22. - 23. 12.
SOBOTA
NEDEĽA

21. - 23.12.
PIATOK
až
NEDEĽA

2000

SOBOTA
NEDEĽA

5,00 €

PREMIÉRA
Slovenský film
od 12 rokov
62 min.
4,00 €
Český film
od 12 rokov
95 min.
2,00 €

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Americký film
od 12 rokov
110 min.

Charlie je obyčajné osemnásťročné dievča, ktoré práve k narodeninám dostala
svoje prvé auto. Lenže ten žltý „Chrobák“ nie je len obyčajná haraburda, ale
Bumblebee, ktorý sa v tejto podobe skrýva nielen pred ľuďmi, ale aj ostatnými
Transformers.

Slovenský dabing

SPIDER MAN: PARALELNÉ SVETY

PREMIÉRA

SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE
1600
Kreatívne duo Phil Lord a Chris Miller ukáže Spider-Mana v novom svetle, s
použitím jedinečnej technológie animácie. Spider-Man: Paralelné svety
predstavuje ako Spider-Mana brooklynského tínedžera Milesa Moralesa, ktorý
žije v multiverze. Pod modro-červenou maskou sa však neukrýva len on sám…

5,00 €

Americký film
od 7 rokov
90 min.
5,00 €
Slovenský dabing

ASTERIX A TAJOMSTVO ČAROVNÉHO NÁPOJA PREMIÉRA
ASTERIX – THE SECRET OF THE MAGIC POTION
Predstavenia:

piatok 21. ........................................... 1800
sobota 22. a nedeľa 23. ........... 1730

Francúzsky film
MP
91 min.
Príbeh z prostredia svojráznej Galskej dediny sa točí okolo ich čarovného nápoja.
Ten vie pripraviť iba starý a popletený druid Panoramix. Jedného dňa spadne pri
zbere imela zo stromu. Pri páde si nielenže zlomí nohu, ale si aj uvedomí, že ak
sa s ním niečo stane, tak budúcnosť Galov je ohrozená. Preto sa rozhodne
odovzdať tajomstvo čarovného nápoja niekomu mladšiemu. A dobrodružná cesta
za budúcim nositeľom tajomstva čarovného nápoja môže začať...

22. - 23.12.

PREMIÉRA

BOHEMIAN RHAPSODY
1930
Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie ako ich hudba, je jeho príbeh. Bohemian
Rhapsody popisuje hudobnú dráhu a jedinečnú životnú a umeleckú kariéru
Freddieho Mercuryho od založenia skupiny až po koncert Live Aid v roku 1985.

5,00 €
Slovenský dabing

Americký film
od 12 rokov
114 min.
5,00 €

25. - 27.12.

GRINCH

UTOROK
až
ŠTVRTOK

THE GRINCH
Predstavenia:

utorok 25. a štvrtok 27. ................. 16
streda 26. ............................. 1600

30

Na svete sa prekvapivo nájde veľa ľudí, ktorí Vianoce nemajú radi. Medzi nimi
všetkými vyniká Grinch, večne namosúrený zelený chlpáč. Stačí nájsť sane,
vhodné stádo sobov, nasadiť si falošné fúzy a predbehnúť toho deduška, ktorý
nosí darčeky komínom. Zábavný animák pre celú rodinu.
26.12.
STREDA
28.12.
PIATOK

25. - 27.12.
UTOROK
až
ŠTVRTOK

ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV

Americký film
MP
86 min.
5,00 €
Slovenský dabing

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
2000

Český film
od 15 rokov
92 min.

Úsmevy smutných mužov priblížia príbehy úspešných chlapov, ktorí sa cez dno
fľaše dostali na samotné dno života. Zo závislosti už ale cesta von nevedie,
jediná šanca je nahradiť alkohol niečím iným. Čo tak ubehnúť maratón?

5,00 €

FANTASTICKÉ ZVERY:
GRINDELWALDOVE ZLOČINY
FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD
Predstavenia:

utorok 25. a štvrtok 27. ................. 1830
streda 26. ............................. 1730

Americký film
od 12 rokov
133 min.
5,00 €
Český dabing

Grindelwaldove vyhrážky sa naplnia a podarí sa mu uniknúť z väzenia. Začne
zhromažďovať svojich nasledovníkov, ktorí nič netušia o jeho skutočnom pláne získať čistokrvných čarodejníkov, aby ovládli všetkých nomágov. V snahe
zabrániť Grindelwaldovym plánom, Albus Dumbledore povolá svojho bývalého
študenta M.L.O.K.-a Scamandera. Ten prisľúbi svoju pomoc, hoci netuší aké
nebezpečenstvá na neho čakajú.
28. - 30.12
PIATOK
až
NEDEĽA

29. - 30.12.
SOBOTA
NEDEĽA

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: KRAJINA ZRKADIEL
THE SNOW QUEEN: MIRRORLANDS
Predstavenia:

piatok 28. .......................................... 1800
sobota 29. a nedeľa 30. .......... 1700

V pokračovaní populárnej animovanej série sa stretne svet kúziel a kúzelníkov s
kráľom Haraldom, ktorý sa rozhodne zbaviť svet všetkej mágie a kúziel. Dokáže
mu v tom niekto zabrániť ? Našťastie je tu odvážna Gerda a po jej boku
prekvapivo aj Snehová kráľovná, s ktorou Gerda doteraz nemala najlepšie
skúsenosti.

ZRODILA SA HVIEZDA
A STAR IS BORN
1900
Ostrieľaný muzikant Jackson Mainea objaví a zamiluje sa do začínajúcej
speváčky Ally. Táto už svoj veľký sen o hviezdnej kariére vzdala… pokým ju Jack
neprinúti vyjsť na pódium pod svetlá reflektorov. Ale keď Allyin raketový štart
zatieni jeho vlastnú kariéru, Jack stále obtiažnejšie nesie svoj ústup z veľkých
pódií a o to viac bojuje so svojimi vnútornými démonmi.

PREMIÉRA
Ruský film
MP
80 min.
5,00 €
Slovenský dabing

Americký film
od 15 rokov
136 min.
5,00 €

