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.
3. – 5.8.
PONDELOK Predstavenia:
až
STREDA
9.8.
NEDEĽA

HAVEL

pondelok 3. a utorok 4. ......1800
streda 5 . ................................................ 2000
nedeľa 9. .................................... 1900

Film sa sústredí na Havlov búrlivý osobný život, ktorému dominuje boj za pravdu
a správnu vec, prenasledovanie, väzenie, ale aj milostné aféry, pochybnosti o
sebe samom a humor. V centre všetkého však stojí atypický, no o to silnejší
vzťah s manželkou Olgou. Dej filmu sa odohráva medzi rokmi 1968 a 1989 a
zachytáva premenu hlavného hrdinu od ľahkovážneho, úspešného dramatika zo
šesťdesiatych rokov cez bojovníka za ľudské práva v rokoch sedemdesiatych až
po väzňa a potom aj vodcovskú osobnosť nežnej revolúcie v roku 1989.

5. – 6.8.
STREDA
ŠTVRTOK

LA BONNE ÉPOUSE
1800

Francúzsko Belgicko
od 12 rokov
108 min.

REBELKY

ŠTVTROK

REBELLES
2000

5,00 €

PREMIÉRA

Francúzsky film
od 15 rokov
87 min.
Sandra, bývalá miss regiónu Nord-Pas-de-Calais, nemá prácu ani vzdelanie, a
preto sa vráti bývať k matke. Nájde si prácu v miestnej konzervárni, kde musí
odrážať návrhy svojho šéfa, ktorému nešťastnou náhodou spôsobí smrť. Pri
nehode sú prítomné dve jej kolegyne. Keď sa tri robotníčky chystajú privolať
pomoc, objavia v skrinke mŕtveho tašku plnú peňazí. A vtedy sa začnú problémy.

4,00 €

TROLLOVIA: SVETOVÉ TURNÉ

PREMIÉRA

TROLLS WORLD TOUR

Americký film
MP
91 min.

7. – 10.8.
PIATOK
až
Predstavenia:
PONDELOK

PIATOK
SOBOTA

5,00 €
4,00 € v pondelok

PREMIÉRA

6.8.

7. – 8.8.

Český film
od 12 rokov
100 min.

AKO BYŤ DOBROU ŽENOU
Príbeh filmu sa odohráva na sklonku 60. rokov minulého storočia v pokojnom
francúzskom pohraničnom mestečku. Pauletta a jej manžel Robert s pomocou
výstrednej Gilberte a prísnej mníšky Marie-Thérèse tu už veľa rokov prevádzkujú
špeciálnu súkromnú školu pre dospievajúce dievčatá. Cieľom výučby je vychovať
z dievčat dokonalé manželky pripravené vo všetkých smeroch oddane slúžiť
svojím drahým manželom. Po Robertovom náhlom odchode z tohto sveta však
Paulette okrem iného zistí, že škola stojí na pokraji bankrotu a tak musí trošku
nečakane prevziať zodpovednosť za jej udržanie...

12.8.
STREDA

PREMIÉRA

piatok 7. a sobota 8. a pondelok 10. a streda 12. ........... 1800
nedeľa 9. .................................................................. 1700

Animovaná nálož dobrej nálady, to je filmová rozprávka Trolovia: Svetové turné.
5,00 €
Tvorcovia z DreamWorks Animation vás presvedčia, že všetky problémy sveta sa 4,00 € v pondelok
dajú vyriešiť tancom, spevom a objímaním. Rovnako ako prvý diel, je aj dvojka Slovenský dabing
plná hudobných peciek a ich originálnych remakov.

AVA: BEZ SÚCITU

PREMIÉRA

AVA
2000

Americký film
od 15 rokov
96 min.

Hollywoodska hviezda Jessica Chastain ako elitná nájomná vrahyňa Ava. Je
sexi, smrtonosná a od svojej tajnej organizácie dostáva tie najnebezpečnejšie
zabijacké úlohy. Jedna operácia však nedopadne dobre a Ava sa ocitne na úteku
a na muške svojich bývalých kolegov. V ďalších úlohách sa predstaví Colin
Farrell a John Malkovich.

5,00 €

#FOLLOWME

10. – 11.8.
PONDELOK
UTOROK

13.8.
ŠTVRTOK
15.8.
SOBOTA

13.8.
ŠTVRTOK

Predstavenia:

pondelok 10. ....................... 2000
utorok 11. .................1800

Hviezda sociálnych sietí vycestuje s priateľmi do Moskvy kvôli novému obsahu pre
svoj úspešný vlog. Keďže on sám a aj jeho kamaráti radi posúvajú hranice a snažia
sa uspokojiť rastúci počet divákov, zapoja sa do vražednej hry plnej záhad, extrémov
a nebezpečenstva. Hranica medzi skutočným životom a životom na sociálnych
sieťach sa stiera, a partia kamarátov musí preto bojovať s cieľom uniknúť a prežiť.

3BOBULE

Predstavenia:

štvrtok 13. ......... 1900
sobota 15. .................. 2000

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

Český film
od 12 rokov
102 min.

Honza a Klára sa stali majiteľmi vinárstva a rodičmi roztopašných dvojčiat.
Každodenné starosti však dokážu byť občas nesmierne unavujúce, takže v
manželstve im to teraz až tak neklape. Navyše prichádza rozhodujúci čas
vinárskeho roka – vinobranie. Klára bojuje s predsudkami okolia, ktoré neverí, že
žena môže robiť kvalitné víno a prekročiť tieň svojho otca...

5,00 €

SALTO JE KRÁĽ

CELOSLOVENSKÁ

Predstavenia:

štvrtok 13. ............................... 1745
nedeľa 16. a pondelok 17. ................2000

16. – 17.8.
Najvyššie vodopády sveta a ich zlaňovanie. Čo si pod tým predstaviť?
NEDEĽA
PONDELOK Neskutočnú scenériu, adrenalínový zážitok alebo div sveta, ktorý bežný smrteľník
nepresiahne? A predsa existuje partia kamarátov, fanatikov a bláznov, ktorá
nepostihnuteľnú kategóriu ovláda takmer dokonale. Ich spoločnou výzvou je
objaviť, dosiahnuť a splynúť s nespútanými vertikálnymi živlami. Cesta k nim
predstavuje často výpravy do neznáma, kde ani najdôslednejšia príprava
negarantuje tušený cieľ. Jedinou ich istotou je sila priateľstva, maximálna dôvera
a cit spolupatričnosti. Bude to však stačiť na prejdenie najvyšších vodopádov
sveta? Dokument od Pavla Barabáša.

SCOOB!

15. – 17.8.

1800

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

PREMIÉRA
Americký film

SOBOTA
MP
až
Už od detstva riešia Shaggy Rogers, Fred Jones, Velma Dinkley a Daphne Blake
94
min.
PONDELOK záhady po celom svete so Shaggyho maznáčikom, Scoobym-Doo, ale ich
5,00 €
najväčšia záhada ešte len príde, keď Blue Falcon najme Shaggyho a Scoobyho,
4,00 € v pondelok
aby zmaril úsilie Dicka Dastardlyho spôsobiť psiu apokalypsu.
Slovenský dabing

FATIMA

18. – 19.8.
UTOROK
STREDA

Predstavenia:

Strhujúca historická dráma, nakrútená podľa skutočných udalostí, odhaľuje príbeh
detí, ktoré sa stali svedkami zázraku. Desaťročná pastierka Lucia spolu so
sesternicou a bratrancom ohlásia, že sa im v portugalskej Fatime zjavila Panna
Mária. Inšpirujú tisíce veriacich, no musia tiež bojovať s nedôverou skeptikov.
Fatimské zjavenie navždy zmení ich životy...

LETNÍ REBELI

19. - 20.8.
STREDA
ŠTVRTOK

utorok 18. .............. 1800
streda 19. ......................... 2000

PREMIÉRA
USA Portugalsko
od 12 rokov
113 min.
5,00 €

PREMIÉRA

1800

SR - Nemecko
od 7 rokov
Príbeh 11-ročného chlapca Jonáša inšpirovaný zážitkami, ktorým môže čeliť každé
90 min.
dospievajúce dieťa. Leto je konečne tu a Jonáš sa veľmi teší na prázdniny u deda
Bernarda. No ten sa necíti najlepšie, odkedy stratil prácu a ostal sám. Jonášovi je
5,00 €
jasné, že musí niečo vymyslieť. A tak ich oboch čaká búrlivé leto v znamení
dobrodružstva a nevšedného priateľstva.

20. – 21.8.
ŠTVRTOK
PIATOK
23. – 26.8.

ŠARLATÁN

Predstavenia:

štvrtok 20. a piatok 21. a pondelok 24. . ............ 2000
nedeľa 23. .................................................... 1930
utorok 25. a streda 26. ...................... 1745

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
ČR - SR
od 12 rokov

NEDEĽA
až
STREDA

23. – 24.8.

Strhujúca životopisná dráma inšpirovaná skutočným príbehom výnimočného
muža, liečiteľa Jana Mikoláška, na ktorého sa v priebehu niekoľkých desaťročí
obracali s prosbou o pomoc státisíce ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev.
Mikolášek je človek bez odborného lekárskeho vzdelania, ale s nevšedným a
nevysvetliteľným nadaním diagnostikovať a pomocou byliniek liečiť choroby, s
ktorými si ani doktori nevedia rady. Jeho mimoriadne schopnosti sú však
vykúpené bojom s vlastnými démonmi. Liečiteľstvo je jeho vnútornou spásou a
ochranou pred sebou samým…

118 min.

VEĽKÉ DOBRODRUŽSTVO MALEJ PANDY

PREMIÉRA

BIG TRIP

Rusko - USA
MP
84 min.

NEDEĽA
Predstavenia:
PONDELOK

nedeľa 23. .................. 1730
pondelok 24. ....................... 1800

Veľký hnedý medveď Brum Brum si žije svoj pokojný život, až kým mu jedného
dňa popletený bocian nedoručí omylom zvláštnu zásielku – malú pandu. Ako
všetky mláďatá, aj táto panda je roztomilá, ale veľa plače a rozhodne nepatrí do
Brum-Brumovho lesa. Nezostáva mi nič iné, len s pomocou priateľov nájsť pande
správny domov. Medveďa, malú pandu, tigra s poetickou dušou, bojazlivého vlka
a pelikána, ktorému sa nikdy nezavrie zobák, čaká dlhá a nebezpečná cesta,
ktorá preverí skutočnú silu ich priateľstva.
25. – 26.8.
UTOROK
STREDA

PREMIÉRA

THE WRETCHED
2000

Americký film
od 15 rokov
95 min.

KIRUNA – PREKRÁSNY NOVÝ SVET
2000

ŠTVRTOK

Ak ste mali možnosť postaviť celú spoločnosť od nuly, ako by to vyzeralo?
Švédske mesto Kiruna, situované za hlboko za polárnym kruhom, sa musí
presťahovať. Mestu postavenému nad najväčším ťažobným tunelom železnej
rudy na svete hrozí z dôvodu narušenia statiky kolaps.

ŠŤASTIE JE KRÁSNA VEC

27. – 31.8.
ŠTVRTOK
až
Predstavenia:
PONDELOK

5,00 €
Slovenský dabing

DÉMON ZATRATENIA
Z lesa sa medzi ľudí priplazilo starobylé zlo, čerstvé kvety v záhonoch vädnú a
umierajú, namiesto dieťaťa nájde matka v postieľke niekoľko zviazaných suchých
vetiev. Tisíc rokov stará čarodejnica vyliezla zo svojej skrýše v koreňoch stromu
a má hlad. Ťažko ju spoznáte, môže totiž žiť v koži niekoho iného. A živí sa
výhradne deťmi.

27.8.

5,00 €

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
štvrtok 27. a pondelok 31. ........ 1800
piatok 28. a sobota 29. .................................... 2000
nedeľa 30. ............................................. 1900

5,00 €

PREMIÉRA
Český film
od 12 rokov
87 min.
4,00 €
CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Český film
od 15 rokov
99 min.
5,00 €

Výhra balíka peňazí v lotérii človeku rozhodne zmení život. Otázka je ako. Čenda
4,00 € v pondelok
s Janou to nemajú v živote jednoduché. Obaja sú nezamestnaní, Čenda má dlhy
všade, kam sa pozrie, a najčastejšou návštevou u nich doma je exekútor. Toto
všetko ale zmení farárom požehnaný tiket do lotérie. Rozprávková výhra 176
miliónov korún im otvára dvere do veľkého sveta neobmedzených možností, ale
aj k hromade nových kamarátov, ktorí by si radi z výhry odkrojili poriadny kus. A
hoci sa to niektorým podarí a vzťah dvojice sa naruší, nakoniec predsa len zistia,
že najväčšou výhrou v živote je láska.
28. – 30.8.
PIATOK
až
NEDEĽA

Predstavenia:

CHRUMKÁČI

PREMIÉRA

ANIMAL CRACKERS

USA Španielsko
MP
94 min.

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

Život Owena Huntingtona je len práca, jedlo a spánok. Jedného dňa však zistí,
že jeho dávno stratený strýko zomrel, a prenechal mu svoj veľký cirkus. To, čo
mohlo byť požehnaním, sa čoskoro prejaví ako kliatba. Cirkus je na tom zle.
Všetky zvieratá sú preč a väčšina zamestnancov je príliš stará na to, aby sa dala
použiť. Je to katastrofa. Ale stane sa niečo magické. Owen odhaľuje tajomstvo

5,00 €
Slovenský dabing

Buffala Boba. Škatuľa zvieracích sušienok, ktorá dáva držiteľovi možnosť stať sa
akýmkoľvek zvieraťom.

