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. - 5.2.
PIATOK
až
UTOROK

ŽENY V BEHU
piatok 1. a sobota 2. a utorok 5. ........ 1800
nedeľa 3. ........................................................ 1930
pondelok 4. ............................................................... 2000

Predstavenia:

KURSK

PREMIÉRA

2000

Belgicko Luxembursko

154 metrov dlhá jadrová ponorka K-141 Kursk je „nepotopiteľnou“ pýchou
Severného loďstva ruského vojenského námorníctva. 12. augusta otrasú trupom
Kurska mohutné explózie, ktoré plavidlo pošlú do hĺbky 108 metrov, na dno
arktických vôd Barentsovho mora. Pre námorníkov začína zúfalý boj s časom. …

ĽADOVÁ SEZÓNA 2

2. - 3.2.

NORM OF THE NORTH: KEYS TO THE KINGDOM
SOBOTA
NEDEĽA

4. - 5.2.

sobota 2. .................... 1615
nedeľa 3. .............................. 1730

Predstavenia:

5,00 €

PREMIÉRA
Americký film
MP
90 min.
Slovenský dabing

SERENITY: TICHO PRED BÚRKOU

PREMIÉRA

PONDELOK Predstavenia:
UTOROK

pondelok 4. .................. 1800
utorok 5. ................................. 2000

Pravda je skrytá pod povrchom. Skvelý triler plný zvratov a vášní s Matthew
McConaugheym a Anne Hathaway. Ticho exotického ostrova, kde si hlavný
hrdina lieči svoje životné rany, zmení príchod jeho bývalej ženy v búrku udalostí
a odhalených tajomstiev. Tá ho požiada, aby zabil jej súčasného manžela...

SCHINDLEROV ZOZNAM

6.2.

SCHINDLER´S LIST
1800

STREDA

Pred dvadsiatimi piatimi rokmi vznikol Schindlerov zoznam, jeden z
najzásadnejších filmov všetkých čias. Pri príležitosti tohto výročia sa znovu vracia
do kín, doplnený o predhovor režiséra Stevena Spielberga.

9. - 10.2.
SOBOTA
NEDEĽA

od 12 rokov
117 min.

Ľadový medveď Norm si na zimný spánok vôbec nepotrpí. Práve naopak. Keď sa
vonku ochladí, začína pre neho a pre celú partiu jeho kamarátov zo Severu tá
pravá ľadová sezóna, sezóna plná dobrodružstiev a zábavy...

SERENITY

7.2.
ŠTVRTOK

Český film
od 12 rokov
93 min.

Věra prežila s Jindřichom báječný život a je pevne rozhodnutá splniť jeho
posledné prianie – zabehnúť maratón! Emancipovaná a rázna matka troch dcér
5,00 €
v tom nevidí žiadny problém. Proste si trasu rozdelí na štyri časti a zdolajú tých 4,00 € v pondelok
viac ako 42 kilometrov ako rodinná štafeta. Žiadna z nich síce zatiaľ neodbehla
ani meter, ale do štartu ostávajú ešte tri mesiace a tréner Vojta pripravil skvelý
kondičný plán. Komédia o ženách, ktoré sa neboja vybehnúť šťastiu v ústrety.

1. - 2.2.
PIATOK
SOBOTA

PREMIÉRA

NA STRECHE
štvrtok 7. a sobota 9. .......... 18
nedeľa 10. ...................................... 1930
00

Predstavenia:
.

Profesor Rypar poskytne dočasné útočisko, mladému Vietnamcovi, ktorého
našiel ukrytého na streche svojho domu. Spolužitie nie práve najpriateľskejšieho
pána, nahnevaného na celý svet, ktorý mu neuchopiteľne uniká a mladíka, ktorý
hľadá východisko zo zúfalej situácie v neznámom meste, prináša množstvo
trecích plôch, tragikomických situácií, ale i prekvapivých nápadov a riešení..

5,00 €

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

PREMIÉRA
Americký film
od 15 rokov
195 min.
5,00 €
CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Český film
od 12 rokov
100 min.
5,00 €

POTOMOK

7.2.
ŠTVRTOK
9.2.
SOBOTA

THE PRODIGY
2000
V rovnakom čase ako prišiel na svet malý Miles, sa na inom mieste odohrala
tragédia. Dve zdanlivo nesúvisiace udalosti sa o niekoľko rokov prepoja desivým
spôsobom. Odpovede na všetky otázky sa skrývajú hlboko v minulosti a jeho
matka Sarah čoskoro pochopí, že skutočnosť je ďaleko horšia ako jej predstavy...

LEGO PRÍBEH 2

9. - 10.2.
SOBOTA
NEDEĽA

THE LEGO® MOVIE 2
sobota 9. ..................... 1615
nedeľa 10. .............................. 1730

Predstavenia:
.

Po úspechu filmu Lego príbeh®, ktorý položil základnú kocku nového fenoménu,
sa opäť stretneme s hrdinami z mestečka Brickburg. V novom akčnom
dobrodružstve sa obyvatelia pustia do boja za záchranu svojho milovaného
domova.
11. - 12.2.

MÁRIA, KRÁĽOVNÁ ŠKÓTSKA
MARY QUEEN OF SCOTS

PONDELOK Predstavenia:
UTOROK

pondelok 11. ............... 1745
utorok 12. .............................. 2000

Dve výnimočné ženy v spore o jeden trón. Takáto kombinácia nikdy nemôže
dopadnúť dobre. Na troch Oscarov nominovaná Saoirse Ronan v titulnej roli vo
filme Mária, kráľovná škótska, ukazuje, kadiaľ vedie cesta na popravisko.
11. - 13.2.

TRHLINA
pondelok 11. ........................................ 2000
utorok 12. a streda 13. ............ 1800

Predstavenia:

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Americký film
od 15 rokov
92 min.
5,00 €

PREMIÉRA
Americký film
MP
106 min.
5,00 €
Slovenský dabing

PREMIÉRA
GB - USA
od 15 rokov
124 min.
5,00 €
Slovenský film
od 15 rokov
111 min.

PONDELOK
až
Nezamestnaný absolvent Igor objaví záznamy výpovedí psychiatrického pacienta
STREDA
5,00 €
Waltera Fischera. Ten pred sedemdesiatimi rokmi záhadne zmizol v pohorí
4,00 € v pondelok
Tribeč, a keď sa po vyše dvoch mesiacoch rovnako záhadne objavil, mal na tele
čudné popáleniny a zranenia. Bol dezorientovaný, nedokázal vysvetliť, čo sa mu
stalo, už nikdy sa nespamätal. Mysteriózny triler o jednej z najväčších záhad
Slovenska – nevysvetliteľnom miznutí ľudí v pohorí Tribeč.
13.2.
STREDA

14. - 15.2.
ŠTVRTOK
PIATOK
18.2.
PONDELOK

STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ
JUSQU᾿À LA GARDE
2000

PREMIÉRA

Francúzsky film
od 15 rokov
Domáce násilie nie je jednoduché, nie je to niečo čo príde a odíde. Musíte byť
93 min.
stále v strehu. Človek, ktorý vás ohrozuje, vás nechce nechať len tak odísť. A ak
s ním máte syna, stáva sa jeho najväčšou zbraňou. Pri boji o opatrovníctvo stojí
vaše svedectvo proti jemu. A sudkyňa nemusí rozhodnúť vo váš prospech.

4,00 €

ALITA: BOJOVÝ ANJEL

CELOSLOVENSKÁ

ALITA: BATTLE ANGEL
štvrtok 14. ......................... 1900
piatok 15. ...................................... 2000
pondelok 18. ................ 1715

Predstavenia:

Alita je normálne dievča s robotickým telom, predurčená k veľkým veciam. Len o
tom zatiaľ nevie. James Cameron a Robert Rodriguez, dve výnimočné mená
svetovej kinematografie, vás pozývajú na neobyčajný príbeh o páde anjela a
zrodení bojovníčky.

NEDOTKNUTEĽNÍ

15.2.
PIATOK

THE UPSIDE
1745
.

Úplne ochrnutý boháč z vyššej spoločnosti si za svojho opatrovateľa vyberie tú
najmenej pravdepodobnú osobu. Drzého nespútaného mladíka čiernej pleti,

PREMIÉRA
Americký film
od 12 rokov
122 min.
5,00 €
Slovenský dabing

PREMIÉRA
Americký film
od 15 rokov
125 min.

ktorého práve pustili z väzenia. So svojou verziou stretnutia dvoch ľudí z úplne
rozdielnych svetov teraz prichádzajú filmoví rozprávači a rojkovia z Hollywoodu.

5,00 €

LETO S GENTLEMANOM

PREMIÉRA

18.2.
PONDELOK
20.2.
STREDA

20. - 21.2.
STREDA
ŠTVRTOK

21. - 22.2.
ŠTVRTOK
PIATOK

LÉTO S GENTLEMANEM
1930
Anna prežíva so svojím manželom každé leto v chatovej oblasti pár kilometrov za
Prahou. Manželia sú už snáď celú večnosť, takže ich vzťah skĺzol, ako to tak už
býva, do rutiny a stereotypu. Jedného dňa sa na dedine objaví muž nazývaný
Artur. Elegantný, šarmantný gentleman. Medzi Arturom a Annou preskočí iskra.
Anna s ním čoraz častejšie uniká zo svojej životnej reality a to v podobe
romantických výletov a zážitkov…

BOHEMIAN RHAPSODY
streda 20. .............. 1700
štvrtok 21. ........................ 1900

Predstavenia:
.

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 pamätný koncert Live Aid.

OSTRÝM NOŽOM
Predstavenia:

štvrtok 21. ..................... 17
piatok 22. a pondelok 25. ..................... 2000
nedeľa 24. ................................... 1930
streda 27. .............. 1800
15

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

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

PREMIÉRA
Slovenský film
od 15 rokov
89 min.

24. - 25.2.
NEDEĽA
PONDELOK Ľudovítovi zavraždili neonacisti jediného syna. Kvôli nefunkčnému súdnemu
systému sú však tí istí páchatelia prepustení na slobodu a Ľudo sa všetkými
5,00 €
silami
snaží
dosiahnuť
ich
opätovné
zadržanie.
Bojuje
s
apatickou
políciou,
4,00 € v pondelok
27.2.
oportunistickou
sudkyňou,
ale
aj
s
faktom,
že
svojho
syna
dostatočne
nepoznal
a
STREDA
nebol mu oporou. Čím viac sa sám viní za jeho smrť, tým viac sa rozpadá jeho
vzťah s manželkou Zuzanou a dcérou Jankou. A tým úpornejšie sa snaží sám
zasahovať do vyšetrovania. Keď sa však dozvie, že za synovou smrťou nestál
náhodný útok extrémistov, ale organizovaná zločinecká skupina, uvedomuje si,
že stojí proti nepriateľovi nad svoje sily. Pokúsi sa zachrániť aspoň to, čo mu ešte
ostalo - vlastnú rodinu.
22.2.
PIATOK

AKO VYCVIČIŤ DRAKA 3
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD
Predstavenia:

piatok 22. a pondelok 25. .................. 1800
nedeľa 24. ................................... 1730

PREMIÉRA
Americký film
MP
104 min.

24. - 25.2.
NEDEĽA
PONDELOK Mladý Viking Štikút a drak Bezzubka sa vracajú v pokračovaní úspešnej
5,00 €
dobrodružnej animovanej série Ako si vycvičiť draka. Spoločne budú hľadať
Skrytý svet, jedinú nádej na záchranu ľudskodračieho spoločenstva, v ktorom by 4,00 € v pondelok
Slovenský dabing
sa všetci draci mohli pred touto hrozbou ukryť. Nájdu ho? A nájdu ho včas?
26. - 27.2.
UTOROK
STREDA

MRAZIVÁ POMSTA
COLD PURSUIT
2000
Vitajte v Kehoe,v luxusnom lyžiarskom stredisku, kde sa teplota drží na -10 °C.
Polícia tu nemá toho veľa na práci – až kým vodičovi snežného pluhu Nelsovi
Coxmanovi nezavraždia syna. Stane sa tak na objednávku drogového bossa
menom Viking. Vyzbrojený ťažkou technikou a vedomosťami z detektívnych
románov začne po jednom likvidovať členov kartelu. A sneh na svahoch okolo
mesta postupne mení svoju farbu zo žiarivo bielej na krvavo červenú…

28.2.
ŠTVRTOK

PREMIÉRA
Americký film
od 15 rokov
118 min.
5,00 €

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK
1400

Český film
od 12 rokov
90 min.

Úsmevy smutných mužov priblížia príbehy úspešných chlapov, ktorí sa cez dno

2,00 €

ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV

fľaše dostali na samotné dno života. Zo závislosti už ale cesta von nevedie,
jediná šanca je nahradiť alkohol niečím iným. Čo tak ubehnúť maratón?
28.2.

DIEVČA

ŠTVRTOK

GIRL
2000
Lara je trans žena, ktorá sa narodila s telom a menom chlapca. Podstupuje
hormonálne a chirurgické procedúry, ktoré z nej spravia ženu. Zároveň sa
zapisuje na prestížnu baletnú školu, kde oddych nemá miesto. Všetci v jej okolí
jej snahu a túžbu chápu a podporujú ju, film nie je o boji s okolím. Je o
vnútornom boji Lary, o túžbe, ktorá je tak silná, že jej v nej nič nezabráni.

PREMIÉRA
Belgický film
od 15 rokov
105 min.
4,00 €

