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.
1. – 2.2.
SOBOTA
NEDEĽA

LABKOVÁ PATROLA: PRIPRAVENÍ
POMÁHAŤ A ZACHRAŇOVAŤ!
PAW PATROL: READY, RACE, RESCUE!
1730

9. 2.
NEDEĽA
16. 2.
NEDEĽA

Už žiadny plač a žiadny priek, patrola má na všetko liek! Labková patrola sa
vracia do kín a tento raz sa vám partička psích záchranárov na čele s chlapcom
Ryderom predstaví v špeciálnom pretekárskom filme. Pre Labkovú patrolu nie je
žiadna úloha príliš ťažká, žiadna misia nesplniteľná. Detskí diváci aj ich rodičia
tak už netrpezlivo čakajú, kedy sa na plátna kín dostanú ďalšie príbehy
odvážnych šteniatok.

1. – 3.2.
SOBOTA
Predstavenia:
až
PONDELOK

Kanadský film
MP
70 min.
5,00 €
Slovenský dabing

SLUŠNÍ CHLAPCI

PREMIÉRA

THE GENTLEMEN

Americký film
od 15 rokov
113 min.

sobota 1. a nedeľa 2. .................. 1900
pondelok 3. ...................... 1800

Režisér a scenárista Guy Ritchie opäť prichádza so štýlovou akčnou komédiu
plnou hereckých hviezd. Dej sa točí okolo Američana Mickeyho Pearsona, ktorý
si v Londýne vybudoval výnosné marihuanové impérium. Keď sa v podsvetí
začne šuškať, že chce skončiť s biznisom a odísť z trhu, rozbehne sa kolotoč
klamstiev, úplatkov, vydierania a zákerných podrazov, v ktorom chce každý zo
zúčastnených získať čo najväčší podiel pre seba.
3. – 5.2.

PREMIÉRA

PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ

5,00 €

SR – ČR
od 15 rokov
107 min.

PONDELOK Predstavenia:
pondelok 3. ................................... 2000
až
utorok 4. a streda 5. ......... 1800
STREDA
5,00 €
Úsmevný, miestami dojímavý príbeh je dôkazom toho, že spôsobov lásky je toľko,
koľko je ľudí na zemi. Že niekedy stačí málo, aby sa z kratochvíle vyvinul pevný 4,00 € v pondelok
vzťah, a ešte menej stačí na to, aby sa starostlivo vyskladané šťastie rozbilo na tisíc
kúskov. Film o láske k mužom, k deťom, k sebe samým, o zodpovednosti za tých,
ktorých milujeme, aj za tých, ktorí ich milovali pred nami.

ATTILA

5. 2.

2000

STREDA

Celoživotný príbeh športovca a novodobej slovenskej hviezdy Attilu Végha.
Zachytáva najdôležitejšie kapitoly jeho života od skorého detstva do súčasnosti.
Z rozprávania rodiny, blízkych, priateľov, kolegov, športovcov, umelcov,
spevákov, súperov a tiež nikdy nezverejnených archívnych záberov môže divák
nahliadnuť do jeho života a sledovať kroky, ktoré ho priviedli k úlohe MMA
zápasníka, hoci na ňu v detstve nemal mnoho predpokladov. A v neposlednom
rade zobrazí prípravu na zápas storočia proti Karlosovi „Terminátorovi“ Vémolovi.
6. – 7.2.
ŠTVRTOK
PIATOK

VTÁKY NOCI A FANTASTICKÝ PREROD
JEDNEJ HARLEY QUINN
BIRDS OF PREY (AND THE FANTABULOUS EMANCIPATION OF ONE
HARLEY QUINN)

10.2.
PONDELOK Predstavenia:
12.2.
STREDA

štvrtok 6. ................ 1800
piatok 7. a pondelok 10. ............ 2000
streda 12. .......................... 1900

PREMIÉRA
Slovenský film
od 15 rokov
110 min.
5,00 €

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Americký film
od 15 rokov
108 min.
5,00 €
4,00 € v pondelok

Po rozchode s Jokerom sa Harley Quinn snaží nájsť vo svete svoje nové miesto
a spája sa s ďalšími unikátnymi ženami, aby zachránili ohrozené dievča, ale aj
mesto Gotham, najznámejšiu metropolu sveta komiksov vydavateľstva DC
Comics. Vydajte sa s dravými Vtákmi noci na pestrofarebnú, ligotavú a nabúšenú
jazdu jeho ulicami!
6. – 7.2.
ŠTVRTOK
PIATOK
9.2.
NEDEĽA

SVIŇA

Predstavenia:

štvrtok 6. ................................. 2000
piatok 7. ............ 1800
nedeľa 9. ...................... 1900

Krajinku pod horami ovládajú vysokopostavení zločinci, ľudia prepojení s
politikou, mafiou, ale aj s políciou, súdmi a veľkými kšeftami. Závislá tínedžerka
zmizne z resocializačného centra, no nikomu nechýba. O nútenom sexe a
drogách chce povedať na polícii, ale pošlú ju preč. Vyhľadá novinára, ktorý sa
pustí do rozpletania neuveriteľnej chobotnice zločinu. Lenže môže pravda prežiť,
medzi ľuďmi, ktorým ide o prachy a moc?

VOLANIE

10.2.

1830

PONDELOK

Opustili svetský život, manželku, deti, prácu a vstúpili do kláštora. Cez portréty
troch mníchov zachytáva celovečerný dokumentárny film Erika Prausa
neopakovateľnú duchovnú atmosféru a mystiku pravoslávneho kláštora
Počájivská lávra na západe Ukrajiny. Otcovia Gabriel, Vicilentius a Nazarij sa tu
zbavili traumatizujúcej minulosti, dosiahli pokoj a vyrovnanosť a našli zmysel
života. Film s úctou pozoruje každodenný život mníchov, ale všíma si aj okázalú
nádheru kláštorného prostredia.
12.2.

V RÁMCI NÁRODNÉHO TÝŽDŇA MANŽELSTVA UVÁDZAME

STREDA

ROZPRESTRI KRÍDLA
DONNE-MOI DES AILES
1700
Christian, vizionársky vedec, študuje voľne žijúce husi. Pre jeho syna Thomasa,
dospievajúceho chlapca posadnutého videohrami, predstavuje myšlienka stráviť
prázdniny s otcom v prírode nočnú moru. Otec a syn sa však predsa len zblížia
vďaka bláznivému plánu na záchranu zanikajúceho vtáčieho druhu vďaka
Christianovmu ultraľahkému lietadlu. Začína tak neuveriteľná a nebezpečná
cesta, na ktorú sa nezabúda.

13. – 14.2.
ŠTVRTOK
PIATOK

1917

Predstavenia:

štvrtok 13. ............... 1715
piatok 14. ............................................ 1930
pondelok 17. ....................... 1900

17.2.
PONDELOK Schofield a Blake, dvaja mladí vojaci britskej armády sú počas bojov v Prvej
svetovej vojne vyslaní na takmer nemožnú misiu. Musia prekročiť frontovú líniu,
preniknúť hlboko do nepriateľského územia a doručiť veliteľovi vyslanej jednotky
dôležitú správu, ktorá môže zachrániť život 1.600 spolubojovníkov – vrátane
Blakevho brata.

ŠPINDL 2

13. – 14.2.
ŠTVRTOK
PIATOK

Predstavenia:

Silvia je úspešná lekárka a verí, že konečne našla recept aj na šťastný vzťah.
Renáta je manželka známeho spisovateľa, vo svojich kruhoch dodáva ďalším
ženám odvahu a silu k lepšiemu životu. Herečka a tanečnica Eliška stojí na
začiatku dobre rozbehnutej kariéry, ale komplikuje sa jej vzťah s priateľom –
muzikantom. A chlapi z horskej služby sú vždy pripravení pomôcť. Kde inde by
sa mohli všetky príbehy pretnúť a vyriešiť ako v zasneženom Špindli?

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

16. – 18.2.
NEDEĽA

štvrtok 13. ......................... 1930
piatok 14. .............. 1730

Predstavenia:

nedeľa 16. .............................. 1900
pondelok 17. ............. 1700

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Slovenský film
od 15 rokov
98 min.
5,00 €

PREMIÉRA
Slovenský film
od 15 rokov
70 min.
4,00 €

Francúzsky film
od 7 rokov
113 min.
4,00 €
Manželský pár

6,00 €
Dieťa

2,50 €
Slovenský dabing

CELOSLOVENSKÁ

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

Český film
od 12 rokov
107 min.
5,00 €

Slovenský film
od 12 rokov
92 min.

až
UTOROK

utorok 18. ............................................ 2000

5,00 €
4,00
€ v pondelok
Romantická komédia v réžii Jakuba Kronera natočená v zimnom prostredí
Vysokých Tatier. Scenár filmu sa začína pár dní pred Vianocami a končí na Nový
rok a cez množstvo komických, ale i romantických situácií ukazuje, že láska má
veľa podôb, ale nakoniec si každého nájde.

18. – 20.2.
UTOROK
až
ŠTVRTOK

Predstavenia:

MALÉ ŽENY

PREMIÉRA

LITTLE WOMEN

Americký film
od 12 rokov
134 min.

utorok 18. ......... 1730
streda 19. ............................... 1930
štvrtok 20. .................. 1900

Jo, Meg, Amy a Beth sú štyri dospievajúce sestry, ktoré snáď ani nemôžu byť
viac odlišné. Ich otec bojuje vo vojne, preto žijú len s matkou a napriek tomu, že
ich život je ťažký, tieto „malé ženy“ nestrácajú nádej ani chuť žiť najlepšie, ako
vedia, no hlavne – po svojom. V dojímavej i veselej novinke sa v hlavných
úlohách predstavia Emma Watson, Saoirse Ronan a Timothée Chalamet.
19.2.
STREDA
23. - 25.2.
NEDEĽA
až
UTOROK

Predstavenia:

5,00 €

CHLAP NA STRIEDAČKU

PREMIÉRA

CHLAP NA STŘÍDAČKU

Český film
od 12 rokov
112 min.

streda 19. a pondelok 24. ......... 1730
nedeľa 23. a utorok 25. ....................... 1930

Pätnásť rokov vydatá Zuzana jedného dňa zistí, že jej manžel Jiří má už dlhšiu dobu
5,00 €
pomer s inou ženou. Zuzana neváha, rozhodne sa svoju sokyňu Lenku navštíviť a
dať jej netradičný návrh. Jej plán je priam škandalózny. Navrhne jej, aby si 4,00 € v pondelok
starostlivosť o Jirku rozdelili a urobili tak z neho chlapa na striedačku. Čo sa zdá
všetkým zo začiatku ako perfektný plán, kedy je Jirka jeden týždeň s manželkou,
druhý týždeň s milenkou, sa nakoniec môže stať pre všetkých nočnou morou.

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK

20.2.

ŽENSKÁ NA VRCHOLE

ŠTVRTOK

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
1400

SR - ČR
od 12 rokov
105 min.
2,00 €

Helena odchádza na popud svojej tety Ely so synom Mikulášom stráviť advent v
pokoji na horách. Vďaka vlastnej roztržitosti či hre osudu sa však namiesto
luxusného hotela ocitá vo vysokohorskej chate Vysnívaný odpočinok a pohoda
sa pre Helenu menia v nečakané dobrodružstvo...
20. - 21.2.
ŠTVRTOK
PIATOK

Predstavenia:

PREMIÉRA

LA BELLE ÉPOQUE

Francúzsky film
od 12 rokov
110 min.

štvrtok 20. ............ 1700
piatok 21. ....................... 2000

Akú dobu by ste chceli zažiť, ak by ste mali túto možnosť? Pred touto otázkou
stojí Viktor, keď od svojho syna dostane darčekovú poukážku agentúry Time
Travelers. Tá dokáže pomocou filmových kulís a hercov zinscenovať akúkoľvek
epochu. Viktor sa túži vrátiť do nespútaných sedemdesiatych rokov a ešte raz
prežiť rande so svojou ženou – obdobie, keď v ňom dokázala vidieť viac ako len
nudného páprdu v pruhovanom pyžame. Poučná a zábavná love story rozpráva
o tom, čo by sa mohlo stať, keby sme mohli zopakovať tie najkrajšie okamihy.

4,00 €

JEŽKO SONIC

PREMIÉRA

SONIC THE HEDGEHOG

Americký film
MP
100 min.

21.2.
PIATOK
23.2.
NEDEĽA

ZAŽIŤ TO ZNOVU

Predstavenia:

piatok 21. ........................... 1800
nedeľa 23. ................ 1730

Superrychlý ježko Sonic z cudzej planéty sa spojí s výrazne pomalším vidieckym
policajtom, aby prekazili plány vynaliezavého Dr. Robotnika, ktorý chce s
pomocou Sonicových schopností ovládnuť svet a celý vesmír.

5,00 €
Slovenský dabing

JUDY

24. – 25.2.
Predstavenia:

pondelok 24. ..................................... 1930

PONDELOK
utorok 25. ................... 1730
UTOROK Renée Zellweger v role jednej z najväčších hollywoodskych legiend, herečky a
speváčky Judy Garland. Jej život sprevádzala osamelosť a závislosť na alkohole
a liekoch. Ale jej talent si podmanil srdce miliónov ľudí na celom svete

PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ

26.2. – 1.3.
STREDA
až
NEDEĽA

26.2.
STREDA

Predstavenia:

streda 26. a piatok 28. ........ 1800
štvrtok 27. .................................................. 2000
sobota 29. a nedeľa 1.3. ................ 1930

Úsmevný, miestami dojímavý príbeh je dôkazom toho, že spôsobov lásky je toľko,
koľko je ľudí na zemi. Film o láske k mužom, k deťom, k sebe samým, o
zodpovednosti za tých, ktorých milujeme, aj za tých, ktorí ich milovali pred nami.

25 KM/H
2000

Po mnohoročnom odlúčení a rozdielne zvolených životných cestách sa dvaja bratia,
Christian a Georg, stretávajú na pohrebe svojho otca. Počiatočný súboj päsťou
priamo na cintoríne, neskôr spočinutie v rodnom dome preliate množstvom pálenky–
to všetko napokon vedie bratov k osudovému rozhodnutiu. A tak sa vydávajú na
výlet, o ktorom snívali už ako chlapci. Na výlet cez celé Nemecko na staručkých
mopedoch s rýchlosťou obmedzenou na 25 km/h. Začína sa cesta plná vrcholov a
pádov, bratského odďaľovania aj zbližovania, humoru aj hľadania zmyslu života…

PREMIÉRA
Britský film
od 12 rokov
118 min.
5,00 €
SR – ČR
od 15 rokov
107 min.
5,00 €

PREMIÉRA
Nemecký film
od 15 rokov
116 min.
4,00 €

28.2.

VOLANIE DIVOČINY

PREMIÉRA

PIATOK

THE CALL OF THE WILD
2000

Americký film
od 12 rokov
90 min.

Film rozpráva príbeh Bucka, psa hýčkaného svojím pánom a jeho rodinou. Jeho
život sa zmení vo chvíli, kedy je ukradnutý a musí ťahať sane hlbokým snehom
počas zlatej horúčky na Klondiku. Tu nachádza nových priateľov a čoskoro zistí,
že jeho vrodené inštinkty mu umožňujú nielen prežiť, ale že v slobodnom,
voľnom a divokom živote nakoniec nachádza aj potešenie.
29.2. a 1.3.
SOBOTA
NEDEĽA

5,00 €

ĽADOVÁ SEZÓNA 3

PREMIÉRA

NORM OF THE NORTH: KING SIZED ADVENTURE
1730

Južná Kórea
MP
90 min.

Celý Sever je hore nohami z príprav na svadbu Normovho starého otca, ktoré má
na starosti Norm. Situáciu ešte viac skomplikuje stretnutie s archeológom Jinom,
ktorý nášho kráľa Severu poverí úlohou ochrániť vzácny čínsky artefakt. Keďže je
Norm dobrák od kosti, prisľúbi, že artefakt doručí Jinovmu vnukovi do Pekingu na
slávnosť konajúcu sa len raz za 100 rokov. O drahocenný predmet má však
záujem aj zloduch Dexter, bývalý archeológ, ktorý je odhodlaný urobiť všetko
preto, aby artefakt získal pre seba a speňažil. Dokáže Norm dodržať slovo dané
novému priateľovi a zároveň sa vrátiť domov včas na svadbu svojho starého otca

5,00 €
Slovenský dabing

