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.
1.6.
SOBOTA
3.6.
PONDELOK

31.5. – 2.6.
PIATOK
až
NEDEĽA
5.6.
STREDA

3. – 5.6.

POKÉMON DETEKTÍV PIKACHU

PREMIÉRA

POKÉMON DETECTIVE PIKACHU

Americký film
od 7 rokov
104 min.

Predstavenia:

sobota 1. ............................ 1800
pondelok 3. .............. 1730

Príbeh začína záhadným zmiznutím špičkového detektíva Harryho Goodmana.
5,00 €
Táto udalosť prinúti jeho syna Tima pátrať po tom, čo sa stalo. Pri odhaľovaní
4,00
€ v pondelok
záhady mu asistuje detektív Pikachu, otcov parťák, rozkošný a vtipný Slovenský dabing
supersliedič. Novovzniknutá dvojica je ako stvorená na spoluprácu, keďže Tim je
jediným človekom, ktorý rozumie reči svojho pokémonského partnera, zatiaľ čo
ostatní počujú len známe „pika – pika“. Ak chcú spoločne prísť záhade na kĺb,
čaká ich obrovské dobrodružstvo v neónom ožiarených uliciach veľkomesta
Ryme City..

ROCKETMAN
Predstavenia:

piatok 31.5. a sobota 1.6.. .................. 2000
nedeľa 2. ................................ 1930
streda 5. .................... 1715

PREMIÉRA
Americký film
od 15 rokov
120 min.

Hudobná fantázia, ktorá rozpráva životný príbeh jedného z najúspešnejších
hudobníkov súčasnosti. 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.

5,00 €

GODZILLA 2: KRÁĽ MONŠTIER

PREMIÉRA

GODZILLA: KING OF THE MONSTERS

Americký film

PONDELOK Predstavenia:
pondelok 3. a streda 5. ........... 1930
od 15 rokov
až
utorok 4. ............................................ 2000
132 min.
STREDA
Príbeh sleduje hrdinské úsilie členov kryptozoologickej agentúry Monarch odraziť
5,00 €
útok gigantických tvorov, vrátane impozantnej Godzilly, ktorá čelí prerastenému 4,00 € v pondelok
motýľovi - Mothre, vtáčiemu Rodanovi, ale aj svojmu najväčšiemu nepriateľovi,
ktorým je trojhlavý drak Kráľ Ghidorah. Keď tieto predpotopné druhy, považované
za mýty a stáročia ukrývané po celej planéte, opäť povstanú, začne sa boj o
nadvládu a existencia ľudstva bude visieť na vlásku.
10. – 12.6.

TERORISTKA
Predstavenia:

pondelok 10. a utorok 11. .......... 1800
streda 12. ............................................... 2000

PONDELOK
až
Komédia Teroristka je príbehom učiteľky na dôchodku, ktorá celý život svojich
STREDA
žiakov učila, že základom všetkého je slušnosť a násilie nič nerieši. Lenže
nakoniec zistí, že presne na toto gauneri spoliehajú. 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...
10. – 11.6.
PONDELOK
UTOROK

Český film
od 12 rokov
95 min.
4,00 €

TED BUNDY DIABOL S ĽUDSKOU TVÁROU

PREMIÉRA

EXTREMELY WICKED, SHOCKINGLY EVIL, AND VILE
2000

Americký film
od 15 rokov
108 min.

Príbeh jedného z najznámejších a najmilovanejších masových vrahov histórie,
Teda Bundyho. Prekvapivým rozprávačom strhujúceho filmu je Bundyho
priateľka, ktorá s ním v čase vrážd žila pod jednou strechou a o jeho
hrôzostrašnej činnosti nemala ani potuchy. Až postupne zisťuje, že muž, s ktorým
viedla láskyplný rodinný život, je jedným z najhľadanejších a najväčších monštier
Ameriky.

5,00 €

12. – 14.6.
STREDA
až
PIATOK

14. – 16.6.
PIATOK
až
NEDEĽA

Predstavenia:

X-MEN: DARK PHOENIX

PREMIÉRA

DARK PHOENIX

Americký film
od 12 rokov
114 min.

streda 12. .............. 1800
štvrtok 13. ........................ 1930
piatok 14. .................................... 2000

Český dabing

MUŽI V ČIERNOM: GLOBÁLNA HROZBA

PREMIÉRA

MEN IN BLACK: INTERNATIONAL

Americký film
od 12 rokov
120 min.

Predstavenia:

piatok 14. ................. 1800
sobota 15. ....................................... 2000
nedeľa 16. ............................ 1930

Muži v čiernom od nepamäti chránia našu Zem pred vesmírnou háveďou.
V novom dobrodružstve však stoja proti hrozbe, s akou sa ešte nestretli: zradcovi
v ich vlastných radoch.
15. – 16.6.
SOBOTA
NEDEĽA

Predstavenia:

PREMIÉRA

DOG´S JOURNEY

Americký film
od 12 rokov
108 min.

sobota 15. ............................ 1800
nedeľa 16. ................. 1730
.

25.6.
UTOROK

Predstavenia:

UZLY A POMARANČE

PREMIÉRA

ORANGENTAGE

ČR – SR Nemecko
od 12 rokov
90 min.

pondelok 17. a streda 19. ................... 1930
utorok 18. a utorok 25. ............. 1800

RODIČIA POD PAROU

PREMIÉRA

DRUNK PARENTS
2000

Americký film
od 12 rokov
97 min.

Salma Hayek a Alec Baldwin sú rodičia, ktorí sa z času na času ocitnú pod obraz
boží. Navyše zistia, že sú úplne bez peňazí. Zachovávajú si však noblesu aj
súdržnosť a vymýšľajú, ako sa z problémov dostať. Bohužiaľ si k tomu dajú
pohárik, rozhodnú sa potajomky prenajať susedov dom a potom už nestíhajú
počítať katastrofy, ktoré tým spustia.

22. - 25.6.
SOBOTA
až
UTOROK

5,00 €
Český dabing

Príbeh o prvej láske voňajúcej po pomarančoch, nesmelých dotykoch,
chlapčenských súbojoch o česť a hlavne o koňoch. Zachytáva život
5,00 €
pätnásťročného Dareka, ktorému sa po smrti matky všetko obrátilo naopak. V
4,00 € v pondelok
jeho živote sa však objavia kone, ktorého ho sprevádzajú nielen počas krásneho
obdobia zamilovanosti ale dovedú ho až na prah dospelosti.

18.6.
UTOROK
20.6.
ŠTVRTOK

5,00 €

PSIA DUŠA 2
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.
Podmanivý príbeh nádeje, bezhraničnej oddanosti a najmä lásky chytí za srdce
nielen majiteľov domácich miláčikov.

17. – 19.6.
UTOROK
až
STREDA

5,00 €

X- Meni čelia najhroznejšiemu a najsilnejšiemu nepriateľovi z vlastných radov Jean Grey. Počas vesmírnej záchrannej misie Jean takmer zomrie. Po návrate
domov zistí, že neznáma vesmírna sila posilnila jej schopnosti, ale zároveň
ostala oveľa menej stabilná. Práve sa zrodil Dark Phoenix.

Predstavenia:

5,00 €

PODFUKÁRKY

PREMIÉRA

THE HUSTLE

Americký film
od 15 rokov
94 min.

sobota 22. a utorok 25. .................... 2000
nedeľa 23. .............................. 1930
pondelok 24. .............. 1800

5,00 €

Svet je plný bohatých, skazených a sebaistých mužov. A presne takých milujú 4,00 € v pondelok
hrdinky komédie PODFUKÁRKY. Okúzľujúcej Angličanke Josephine a trošku
neohrabanej Američanke Penny totiž nejde o lásku, ale len a len o peniaze...veľa
peňazí. Tieto dve podvodníčky sú jasným dôkazom, že ženské pokolenie netreba
podceňovať v nijakom povolaní...

23.6.

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2

PREMIÉRA

NEDEĽA

THE SECRET LIFE OF PETS 2
1730

Americký film
MP
86 min.

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

5,00 €
Slovenský dabing

24.6.

ŠŤASTNÝ LAZARO

PREMIÉRA

PONDELOK

LAZZARO FELICE
2000

Taliansky film
od 12 rokov
125 min.

Lazzaro je mladík tak dobrosrdečný a úprimný, až sa niektorým ľuďom zdá hlúpy.
Žije v odľahlej časti Talianska a bez nároku na mzdu, vzdelanie alebo slušné
životné podmienky tvrdo pracuje pre svoju premúdrelú paní. Keď skupinu
zotročených dedinčanov zhodou náhod objaví polícia, roľníci zisťujú, v akom
klamstve roky žili a s vidinou splnených snov sa vydávajú do mesta. Magický film
Alice Rohrwacher skladá pôsobivú poctu klasickej kinematografii, z festivalu v
Cannes si odviezol Cenu za najlepší scenár.

ZRODILA SA HVIEZDA

26.6.
STREDA

1800
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...

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK

27.6.

ŽENY V BEHU

ŠTVRTOK

1400
Věra prežila s Jindřichom báječný život a je pevne rozhodnutá splniť jeho
posledné prianie – zabehnúť maratón! Emancipovaná a rázna matka troch dcér
v tom nevidí žiadny problém. Proste zdolajú tých viac ako 42 kilometrov ako
rodinná štafeta. Komédia o ženách, ktoré sa neboja vybehnúť šťastiu v ústrety...

27.6.
ŠTVRTOK
30.6.
NEDEĽA

28. – 30.6.
PIATOK
až
NEDEĽA

YESTERDAY
Predstavenia:

štvrtok 27. ............................... 2000
nedeľa 30. .................... 1930

Ešte včera sme všetci poznali Beatles. Dnes si však ich pesničky pamätá len
jeden človek na svete. Dve legendy britského filmu, oscarový režisér Danny
Boyle a scenárista legendárnych komédií Richard Curtis, spojili svoje sily a
natočili originálnu a hravú komédiu o hudbe a láske.

4,00 €

Americký film
od 15 rokov
136 min.
4,00 €
Český film
od 12 rokov
93 min.
3,00 €

CELOSLOVENSKÁ

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

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2

PREMIÉRA

THE SECRET LIFE OF PETS 2

Americký film
MP
86 min.

Predstavenia:

piatok 28. a sobota 29. ............... 1800
nedeľa 30. ......................... 1730

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

5,00 €
Slovenský dabing

28. – 29.6.

ANNABELL 3: NÁVRAT

PREMIÉRA

PIATOK
SOBOTA

ANNABELLE COMES HOME
2000

Americký film
od 15 rokov
110 min.

Tentokrát sú démonológovia Ed a Lorraine Warrenovci pevne odhodlaní zabrániť
ďalšiemu nešťastiu a zlom posadnutú bábiku si prinášajú do svojho domu. Čaká ich
však nekonečná noc hrôzy, lebo Annabelle prebudí zákerných duchov v miestnosti,
ktorí si vyhliadli novú obeť – desaťročnú Judi, dcéru Warrenovcov, a jej kamarátky.

5,00 €

