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.
28.6. – 4.7.
PIATOK
až
ŠTVRTOK

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2

PREMIÉRA

THE SECRET LIFE OF PETS 2

Americký film
MP
86 min.

Predstavenia:

piatok 28.6. a sobota 29.6. ............... 1800
nedeľa 30.6. ........................... 1730
pondelok 1.7. až štvrtok 4.7. ........... 1800

Z prvého dielu Tajného života maznáčikov vieme, čo robia naši zvierací kamaráti,
5,00 €
vtedy keď nie sme doma. Ak vás to nastrašilo, tak sa pripravte na ďalšie veľké 4,00 € v pondelok
prekvapenie. V pokračovaní zistíte, ako sa vaši miláčikovia vyrovnávajú s Slovenský dabing
veľkými emóciami. A že to sú teda drámy!
27.6.
ŠTVRTOK

YESTERDAY
Predstavenia:

štvrtok 27.6. a pondelok 1.7. ........... 2000
nedeľa 30.6. ........................... 1930

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA

Britský film
30.6. – 1.7.
od 12 rokov
NEDEĽA
Ešte včera sme všetci poznali Beatles. Dnes si však ich pesničky pamätá len
117 min.
PONDELOK jeden človek na svete. Dve legendy britského filmu, oscarový režisér Danny
Boyle a scenárista legendárnych komédií Richard Curtis, spojili svoje sily a
5,00 €
natočili originálnu a hravú komédiu o hudbe a láske.
4,00 € v pondelok
2.7.

BRANKÁR

PREMIÉRA

UTOROK

TRAUTMANN
2000

GB - Nemecko
od 12 rokov
120 min.

.

Dramatický životný príbeh legendárneho futbalistu Manchester City Berta
Trautmanna, ktorý sa v povojnovom Anglicku presadil napriek svojmu
nemeckému pôvodu. Príbeh muža, ktorý sa vďaka svojím výnimočným
schopnostiam a vytrvalosti dokázal z nenávideného „nácka“ stať britským
národným hrdinom. Musia ale čeliť i ďalším ranám osudu…
3. – 5.7.
STREDA
až
PIATOK

5. – 6.7.
PIATOK
SOBOTA

SPIDER MAN: ĎALEKO OD DOMOVA
SPIDER-MAN: FAR FROM HOME
Predstavenia:

streda 3. a štvrtok 4. .................. 1945
piatok 5. ........................... 1730

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Americký film
od 12 rokov
135 min.

Po udalostiach z Avengers: Endgame sa Spider-Man stretáva s celkom novou
zodpovednosťou. Vo svete, ktorý sa navždy zmenil, však naňho číhajú aj nové
hrozby. Peter sa s priateľmi vyberie oddýchnuť si na prázdniny do Európy, no
Nick Fury sa ho snaží presvedčiť, aby sa pridal k novému superhrdinovi menom
Mysterio v boji proti záhadným Elementálom....

Slovenský dabing

MŔTVI NEUMIERAJÚ

PREMIÉRA

THE DEAD DON’T DIE
2000

USA - Švédsko
od 15 rokov
105 min.

Jim Jarmusch, ikona amerického nezávislého filmu, zorganizoval najväčšiu
zombie stretávku v histórii filmu. V hororovej komédii Mŕtvi neumierajú sa invázii
živých mŕtvoliek postaví prvá herecká liga na čele s Billom Murraym, Tildou
Swinton alebo Adamom Driverom.
6. – 8.7.

4,00 €

5,00 €

5,00 €

VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ PRÍHODY

PREMIÉRA

LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES….,

Franc. – Belg.
MP
83 min.

SOBOTA
1800
až
PONDELOK Vidiek nie je vždy taký pokojný ako sa zdá a zvieratká z tejto farmy sú
nevyspytateľné: lišiak, ktorý je mamou pre trojicu kuriatok; zajac, ktorý sa hrá na

4,00 €

bociana či kačka, ktorá chce byť Santa Clausom. Keď si myslíte, že život na
vidieku je prechádzka ružovou záhradou, zamyslite sa znova!
Film sa premieta spolu s krátkym predfilmom ŠARKAN Martina Smatanu.
7.7.
NEDEĽA
9.7.
UTOROK

PREMIÉRA

PAVAROTTI
Predstavenia:

Slovenský dabing

nedeľa 7. ............................ 2000
utorok 9. ................ 1800

Meno Pavarotti pozná celý svet. Hudobná ikona, ktorá svojím významom,
umením a popularitou ďaleko prekročila hranice operného žánru. Možno najlepší
tenor histórie, ktorého si v roku 1972 obecenstvo Metropolitnej opery v New
Yorku 17-krát vytlieskalo pred oponou. Dokument o ňom, ale nie je len filmom o
celebrite, je to predovšetkým hlboký portrét samotného Luciana. Dokument
Pavarotti ukazuje, aký bol, ako žil, čo ho poháňalo dopredu, z čoho mal obavy a
strach, čo ho trápilo, čo ho robilo šťastným...

GB - USA
od 12 rokov
114 min.
5,00 €

8.7.

TRAFIKANT

PREMIÉRA

PONDELOK

DER TRAFIKANT
2000

Rak. – Nem.
od 12 rokov
117 min.

Adaptácia bestselleru Roberta Seethaltera. Dojímavý príbeh o mladíkovi, ktorý sa
zamestná v trafike a tam sa zoznámi a spriatelí s jej pravidelným zákazníkom Sigmundom Freudom . V tom čase Viedeň práve okupujú nacisti...

ROCKETMAN

9. – 11.7.
UTOROK
až
ŠTVRTOK

10. – 11.7.
STREDA
ŠTVRTOK

14. – 16.7.
NEDEĽA
až
UTOROK

Predstavenia:

Elton John vždy spieval ako boh, obliekal sa ako nikto iný predtým a žil ako pravý
rocker. Napriek všetkému to prežil v zdraví, aby vám teraz o svojom
turbulentnom živote mohol s odstupom porozprávať.

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2
THE SECRET LIFE OF PETS 2
Predstavenia:

streda 10. ............................... 2000
štvrtok 11. ................. 1800

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

Americký film
MP
86 min.
5,00 €

Z prvého dielu Tajného života maznáčikov vieme, čo robia naši zvierací kamaráti,
vtedy keď nie sme doma. V pokračovaní zistíte, ako sa vaši miláčikovia
vyrovnávajú s veľkými emóciami. A že to sú teda drámy!

Slovenský dabing

WILLY A KÚZELNÁ PLANÉTA

PREMIÉRA

TERRA WILLY: PLANÈTE INCONNUE
1800

Francúzsky film
MP
90 min.

Malý Willy cestuje so svojimi rodičmi – prieskumníkmi -vesmírom . Ich kozmická
5,00 €
loď v poli asteroidov exploduje. Willy sa ocitne v záchrannom module s robotom
Buckom sám bez rodičov a na neznámej planéte. Obom nezostane nič iné, len 4,00 € v pondelok
Slovenský dabing
sa vydať na prieskum tejto neznámej planéty a čakať na záchranu.

STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE

PREMIÉRA

LONG SHOT

Americký film
od 15 rokov
125 min.

14. – 15.7.
NEDEĽA
PONDELOK Predstavenia:
17.7.
STREDA

utorok 9. a štvrtok 11. .................. 20
streda 10. .......................... 1745

00

4,00 €

nedeľa 14. a pondelok 15. .................... 1945
streda 17. .............................. 1745

Charlotte Field je jednou z najvplyvnejších žien na svete. Fred Flarsky je nadaný
5,00 €
novinár na voľnej nohe, ktorý priťahuje problémy. Nemajú nič spoločné, až na to, 4,00 € v pondelok
že Charlotte bola kedysi jeho opatrovateľkou a on bol do nej zaľúbený. Až kým
sa po rokoch náhodou stretnú a Charlotte mu v náhlom impulze ponúkne, aby
pre ňu písal prejavy pre práve spustenú prezidentskú kampaň. Preskočí iskra a
romanca je na svete...spolu so sériou neočakávaných incidentov.

16. – 17.7.

SPOLUJAZDA

PREMIÉRA

UTOROK
STREDA

STUBER
2000

Americký film
od 15 rokov
94 min.

Stu je trochu neurotický vodič Uberu, ktorý chce za každú cenu čo najlepšie
slúžiť svojím zákazníkom. Vic je drsný policajt, ktorý má v pláne chytiť
nebezpečného zločinca. Keď sa ich cesty pretnú, začína šialená jazda, pri ktorej
im bude neustále hroziť strata nielen zdravého rozumu ale občas aj života.

LEVÍ KRÁĽ

18. – 22.7.

THE LION KING
1800

ŠTVRTOK
až
PONDELOK V africkej savane sa narodí malý Simba, syn levieho kráľa Mufasu. Zbožňuje
svojho otca a postupne sa učí, ako sa stať dobrým panovníkom. Mufasov brat
Scar, ktorý mal byť pôvodne následníkom, má vlastný temný plán, ako sa dostať
na trón... Levia skala sa stane svedkom súboja plného intríg, ktorý končí
tragédiou a Simbovým vyhnanstvom. S pomocou priateľov Timona a Pumby –
Simba dospieva a pripravuje sa vziať si späť to, čo mu právoplatne náleží...
18. – 19.7.
ŠTVRTOK
PIATOK

23.7.
UTOROK

22. – 23.7.
PONDELOK
UTOROK

CELOSLOVENSKÁ

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

KORISŤ

PREMIÉRA

CRAWL
2000

Americký film
od 15 rokov
87 min.

Aligátor pláva oveľa rýchlejšie a vidí oveľa lepšie ako človek. Má najsilnejší stisk
čeľustí zo všetkých živých tvorov. Ako dlho môže medzi takýmito monštrami
prežiť obyčajné dievča? Hororoví majstri Sam Raimi a Alexandre Aja natočili
thriller o jednom z najdesivejších pozemských predátorov.
20. – 21.7.
SOBOTA
NEDEĽA

5,00 €

LOLI PARÁDIČKA

5,00 €

PREMIÉRA

Slovenský film
od 12 rokov
89 min.
Smiešno-smutný príbeh o nádeji a trpkosti života. Keď sa Milan, jarmočný
Predstavenia:

sobota 20. a nedeľa 21. .................... 2000
utorok 23. .............................. 1800

predavač cukroviniek, dozvie, že Veronka mu ukradla dva turecké medy, pretože
bola hladná, kúpi jej obed. Veronka sa mu ponúkne sa mu za predavačku do
stánku. Medzi oboma to zaiskrí a začnú si plánovať spoločný život. Veronke
pritom neprekáža, že Milan nemá nohu. Milanovi zasa neprekáža, že Veronka je
Rómka. Prijme však takúto „nekonvenčnú“ dvojicu aj spoločnosť?

5,00 €

100 VECÍ

PREMIÉRA

100 THINGS

Nemecký film
od 12 rokov
111 min.

2000
Toni miluje svoj kávovar a nezaobišiel by sa bez tabletiek na rast vlasov. Paul
zbožňuje svoj smartfón a nedokáže predstaviť život bez Amazonu, Siri a svojich
supermódnych tenisiek. Všetko sa zmení v jedno ráno, kedy sa zobudia nahí na
zemi v úplne prázdnom byte. Štartuje 100 denná stávka, ktorú počas včerajšej
divokej žúrky uzavreli. Vzdali sa všetkého, čo vlastnili. Každý deň dostanú späť
len jednu zo svojich vecí. Každodenný život sa naraz stáva nesmierne
komplikovaný, ale zároveň neuveriteľne jednoduchý...

24.7.

VŠETCI TO VEDIA

STREDA

TODOS LO SABEN
1800
Krásna Laura prichádza do rodného Španielska na svadbu svojej sestry. Bujarú
oslavu v kraji slnečných viníc však naruší zmiznutie jedného z hostí. Čoskoro sa
ukáže, že pod povrchom driemu staré krivdy a tajomstvá, ktoré mali zostať
zabudnuté. Penélope Cruz a Javier Bardem excelujú v hlavných úlohách
dávnych milencov, medzi ktorými to nikdy neprestalo iskriť.

25.7.

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK

ŠTVRTOK

TERORISTKA

5,00 €
Český dabing

Španielsky film
od 15 rokov
132 min.
4,00 €

Český film
od 12 rokov

1400

93 min.

Príbeh učiteľky na dôchodku, ktorá celý život svojich žiakov učila, že základom
všetkého je slušnosť a násilie nič nerieši. Veľmi skoro však zistí, že ako je vražda
zložitá morálne, je rovnako zložitá aj logisticky – napriek tomu, že jej bývalý žiak,
momentálne v podmienke, jej dáva cenné životné rady...

2,00 €

25.7.

BOHEMIAN RHAPSODY

ŠTVRTOK

1800

Americký film
od 15 rokov
136 min.

.

Bohemian Rhapsody popisuje jedinečnú životnú a umeleckú kariéru Freddieho
Mercuryho od založenia skupiny až po pamätný koncert Live Aid.
29. – 30.7.
PONDELOK
UTOROK

PSIA DUŠA 2
DOG´S JOURNEY
1800

Americký film
od 12 rokov
108 min.

.

Bailey je dobrý pes. Má za sebou niekoľko rušných a pohnutých životov, ale
svoju misiu splnil a teraz si spokojne žije u svojej rodiny. Až kým sa neobjaví
nový prírastok – malá Clarity, ktorá bude tiež čoskoro potrebovať svojho verného
štvornohého ochrancu. A Bailey svojmu pánovi sľúbi, že sa o ňu postará.
29. – 31.7.

4,00 €

IBIZA

5,00 €
Český dabing

PREMIÉRA

Predstavenia:
pondelok 29. a utorok 30. .................... 2000
Francúzsky film
PONDELOK
streda 31. .............................. 1800
od 12 rokov
až
86 min.
STREDA
Philippe a Carole sa spoznali len nedávno. Obaja sú rozvedení. Sú do seba až po uši
zamilovaní a Philipe urobí čokoľvek, aby si na svoju stranu získal Carolinine deti,
5,00 €
ktoré z neho nie sú celkom také nadšené ako ona. Jej synovi preto navrhne, že
pokiaľ spraví maturitu, môže vybrať letnú dovolenku on. A... hurá na Ibizu! Philipova
predstava o pohodovej rodinnej dovolenke na vidieku sa rýchlo vytratí, pretože nastal
čas nabrať silu na najdivokejšiu jazdu jeho života.

31.7.

A DÝCHAJTE POKOJNE + predfilm Persona grata

STREDA

ANDIÐ EÐLILEGA
2000

PREMIÉRA

Island, Švédsko,
Belgicko
od 15 rokov
Okraj islandského polostrova Reykjanes. Dve ženy, ktorých osudy sa na krátku
100 min.
chvíľu vďaka nepredvídateľným okolnostiam pretnú. Medzi islandskou slobodnou
matkou a africkou ženou žiadajúcou o azyl sa vytvorí intímne puto a obe začnú
spoločne bojovať za to, aby sa ich životy vrátili na tú správnu cestu.

4,00 €

