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. - 2.4.
PONDELOK Predstavenia:
UTOROK

ZRANENÉ SRDCIA

PREMIÉRA

THE AFTERMATH

GB - USA Nemecko
od 12 rokov
109 min.

pondelok 1. .................. 1800
utorok 2. ................................... 2000

Jedna žena a dvaja muži vo vojnou zničenom meste. Keira Knightley v úlohe
manželky britského dôstojníka prichádza do zničeného Hamburgu, kde spoznáva
nielen následky vojnových hrôz, ale aj jedného sympatického Nemca.

LOVEnie

1. - 2.4.
PONDELOK
UTOROK

Predstavenia:

pondelok 1. .............................. 2000
utorok 2. ....................... 1800

Romantická komédia o tom, že lásky je niekedy málo a niekedy naopak až príliš
veľa. Ako ale spoznať toho pravého? Eliška má svadbu, čaká na svoj veľký deň,
ale vytúžené "ÁNO" nakoniec nezaznie. Romantické LOVEnie plné lásky
skončilo totálnym fiaskom. A tak začína LOVEnie, zábavný lov na lásku...
4.4.
ŠTVRTOK

TERORISTKA
štvrtok 4. .............. 1745
nedeľa 7. ...................................... 1930
pondelok 8. ...................... 1800

Predstavenia:

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

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA

7. - 8.4.
Český film
NEDEĽA
od 12 rokov
PONDELOK Komédia Teroristka je príbehom učiteľky na dôchodku, ktorá celý život svojich
95 min.
žiakov učila, že základom všetkého je slušnosť a násilie nič nerieši. Lenže
5,00 €
nakoniec zistí, že presne na toto gauneri spoliehajú. Veľmi skoro však zistí, že
4,00
€ v pondelok
ako je vražda zložitá morálne, je rovnako zložitá aj logisticky – napriek tomu, že
jej bývalý žiak, momentálne v podmienke, jej dáva cenné životné rady...
4.4.
ŠTVRTOK
7.4.
NEDEĽA

SHAZAM!
štvrtok 4. ............................ 19
nedeľa 7. ................. 1700

30

Predstavenia:

V každom z nás sa ukrýva superhrdina a k jeho odhaleniu postačí občas trochu
mágie. V prípade Billyho Batsona, stačí vykríknuť jedno slovo – SHAZAM! – a
toto 14 ročné decko vychované ulicou sa zásluhou starého čarodejníka môže
premeniť na dospelého superhrdinu Shazama.

7.4.

ČAROVNÝ PARK

NEDEĽA

WONDER PARK
1530

PREMIÉRA
Americký film
od 12 rokov
131 min.
5,00 €
Americký film
MP
85 min.
5,00 €

Šikovné dievčatko June postavila ten najúžasnejší zábavný park na svete. Vo
svojej fantázii. Ale čo ak takýto raj atrakcií naozaj existuje? Čarovný park je
animák plný adrenalínu, ktorý otvára brány deťom, ktoré sa neboja snívať.

Slovenský dabing

PUNK JE HNED!

PREMIÉRA

8.4.
PONDELOK

CELOSLOVENSKÁ

2000
.

Príbeh tridsaťročného drogovo závislého Kvička, ktorý žije v rozpadajúcom sa
podnájme so svojou družkou a dvojročným synom. Jeho idylický svet jedného
dňa ostro narazí na hranu všeobecne platných pravidiel. Svojim impulzívnym
správaním, ktoré neráta s dôsledkami, svoj život postupne mení na voľný pád.
11.4.

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK

ŠTVRTOK

LETO S GENTLEMANOM

SR - ČR
MN
90 min.
4,00 €
Český film

1400
Anna prežíva so svojím manželom každé leto v chatovej oblasti za Prahou.
Manželia sú už snáď celú večnosť, takže ich vzťah skĺzol do rutiny a stereotypu.
Jedného dňa sa na dedine objaví muž Artur. Elegantný, šarmantný gentleman...
11. - 13.4.
ŠTVRTOK
až
SOBOTA

HELLBOY
štvrtok 11. .............................. 18
piatok 12. a sobota 13. .................... 2000
30

Predstavenia:

Obľúbený temný hrdina Hellboy sa vracia na plátna kín v plnej paráde. Pod
hlavičkou ÚPVO (Úradu pre paranormálny výskum a obranu) sa vydáva do
Londýna, kam sa zo záhrobia vrátila obávaná čarodejnica Nimue. Rohatý cynik
má našťastie po svojom boku nevlastného otca, profesora Trevora Bruttenholma,
a kamarátku Alice, mimoriadne nadané médium. Spolu s nimi odhalí šokujúcu
pravdu o svojom pôvode i o tom, aké je jeho skutočné poslanie.

PRINC KRASOŇ

13. - 14.4.

CHARMING
1615

SOBOTA
NEDEĽA

Čo majú spoločné Snehulienka, Šípková Ruženka či Popoluška? Všetky sú
zaľúbené do Princa Krasoňa. Ešte keď bol malý chlapček, zlomyseľne ho zakliala
zlá kráľovná. Odvtedy sa do neho každé dievča v kráľovstve beznádejne zaľúbi.
Aby prelomil kliatbu a našiel pravú lásku, vydá sa na dobrodružnú cestu. Vtipný
príbeh pre celú rodinu o odvážnych a správnych rozhodnutiach či pravej láske.

AFTER: BOZK

13. - 15.4.

AFTER

SOBOTA
Predstavenia:
až
PONDELOK

sobota 13. a nedeľa 14. .............. 1800
pondelok 15. .......................................... 2000

od 12 rokov
103 min.
2,00 €
CELOSLOVENSKÁ

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

PREMIÉRA
Kanadský film
MP
90 min.
5,00 €
Slovenský dabing

PREMIÉRA
Americký film
od 12 rokov
106 min.

Usporiadaná študentka sa zamiluje do toho najhoršieho chalana široko ďaleko,
rebela s temnou minulosťou i tajomstvom. Zdravý rozum je síce proti, ale nemôže
5,00 €
si pomôcť, velenie nad jej životom preberá srdce a túžba. Nič podobné predtým 4,00 € v pondelok
nepoznala a tak sa vrhá do vzťahu, ktorý je opojný a diabolsky nebezpečný.
15. - 16.4.
PONDELOK
UTOROK

16. - 18.4.
UTOROK
až
ŠTVRTOK

17. - 18.4.
STREDA
ŠTVRTOK

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
Predstavenia:

pondelok 15. ............... 1800
utorok 16. ............................... 2000
.

Veľká cesta okolo sveta končí! Posledná výprava uzatvára cesty žltých trabantov
naprieč kontinentmi vo veľkom štýle. V tíme tentoraz nie je žiadna žena a
putovanie svorky mužov na čele s cestovateľom Danom Přibáňom naberá často
divoké obrátky. Film definitívne dokazuje, že nie sú potrebné drahé terénne autá,
aby človek prešiel celý svet a zažil jeden z najdojemnejších návratov.

SKLENENÁ IZBA
1800
Príbeh o ľuďoch, ktorých životy, lásku a priateľstvo poznamenali dramatické
udalosti doby, rámcuje vznik jednej z najoriginálnejších modernistických stavieb
v Európe - brnianskej vily Tugendhat, miesta veľkých milostných vzplanutí i
životných zrád.

CYNTORYN ZVIERATIEK
PET SEMATARY
2000
Keď sa hráte so smrťou, môžete sa veľmi ľahko aj spáliť. Niekedy je lepšie ak
mŕtvi zostanú mŕtvymi. Cyntoryn zvieratiek je adaptáciou slávneho hororu
Stephena Kinga. Ten o tejto svojej knihe prehlásil, že ju považuje za svoj
najdesivejší román. Pre fanúšikov hororov nemôže existovať lepšie odporúčanie.

19. - 20.4.

PUTOVANIE SO SOBÍKOM
AÏLO: UNE ODYSSÉE EN LAPONIE / AILO’S JOURNEY

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

ČR - SR
od 12 rokov
104 min.
5,00 €

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

PREMIÉRA

PIATOK
SOBOTA

Francúzsko Fínsko - Nórsko
MP
Príbeh o prvom roku života malého divokého soba, krehkého a zraniteľného,
86
min.
ktorý musí čeliť mnohým výzvam a nebezpečenstvám. Náš hrdina je malý sob a
volá sa Ailo. Práve sa narodil v Laponsku, čo je krajina na severe Európy, ktorej
5,00 €
Predstavenia:

piatok 19. .............. 1700
sobota 20. ......................... 1745

najväčšia časť leží až za polárnym kruhom....

ZAMILOVANÁ GLÓRIA

19. - 20.4.

GLORIA BELL
PIATOK
SOBOTA

Predstavenia:

piatok 19. .............. 1900
sobota 20. ......................... 1930

Gloria je rozvedená päťdesiatnička s dospelými deťmi a nudným kancelárskym
životom. Po večeroch sa však rada odviaže na tanečnom parkete, kde stretáva
Arnolda. Nečakane sa doňho zamiluje a po rokoch opäť zažíva radosti i strasti
nového ľúbostného vzťahu, ktorý ju ovplyvní viac, než je ochotná si priznať.
20.4.

PRINC KRASOŇ

SOBOTA

CHARMING
1600

5,00 €

Kanadský film
MP
90 min.
5,00 €

DUMBO

PREMIÉRA

NEDEĽA
PONDELOK Majiteľ cirkusu Max Medici poverí bývalú hviezdu Holta Farrier a jeho deti Milly a
Joe, aby sa starali o novorodeného slona, ktorý je svojimi obrovskými ušami na
smiech publiku v upadajúcom cirkuse. Ale potom, čo sa zistí, že Dumbo vie lietať,
zažíva cirkus neuveriteľný návrat. Walt Disney a vizionársky režisér Tim Burton
prinášajú nové dojímavé spracovanie príbehu o lietajúcom slonovi.

TERORISTKA

21. - 23.4.

UTOROK

Americký film
od 12 rokov
102 min.

Slovenský dabing

1700

23.4.

PREMIÉRA

Čo majú spoločné Snehulienka, Šípková Ruženka či Popoluška? Všetky sú
zaľúbené do Princa Krasoňa. Vtipný príbeh pre celú rodinu o odvážnych a
správnych rozhodnutiach či pravej láske.
21. - 22.4.

NEDEĽA
až
UTOROK

Slovenský dabing

Predstavenia:

nedeľa 21. a pondelok 22. .............. 1900
utorok 23. ............................ 1800

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

Český film
od 12 rokov
95 min.

5,00 €
Komédia Teroristka je príbehom učiteľky na dôchodku, ktorá celý život svojich
žiakov učila, že základom všetkého je slušnosť a násilie nič nerieši. Lenže 4,00 € v pondelok
nakoniec zistí, že presne na toto gauneri spoliehajú....

SVEDKOVIA PUTINOVI
SVIDETELI PUTINA
2000
Píše sa rok 1999. Dovtedajší ruský prezident Boris Jelcin pol roka pred
vypršaním svojho funkčného obdobia úplne nečakane abdikuje a riadením štátu
poveruje premiéra Vladimíra Putina. Týmto osudovým okamihom začína nový
dokument renomovaného režiséra Vitalija Manského, ktorý sa ako dvorný
prezidentský kameraman dostal do vnútra kremeľskej politiky a prináša tak
nečakané svedectvo o začiatku putinovskej éry.

25.4.

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK

ŠTVRTOK

BOHEMIAN RHAPSODY
1400

PREMIÉRA
Lotyšsko Švajč - ČR
od 12 rokov
102 min.
4,00 €

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.

2,00 €

25.4.

HRANICA

ŠTVRTOK

GRÄNS
2000

Švédsko Dánsko
od 15 rokov
110 min.

Tina pracuje ako dôstojníčka colnej služby, čo sa v prípade ženy, ktorá šokuje
okolie zdeformovanou tvárou, môže zdať nelogické. Lenže Tina má neuveriteľný
čuch. Počas jedného rutinného dňa v službe stretne Voreho, zanedbaného a
mastného vlasáča v koženej bunde, ktorého pach nepripomína nič z toho, čo
Tina dosiaľ cítila. Vore je kľúčom k jej záhadnej identite.
26. - 27.4.

MIA A BIELY LEV

PIATOK
SOBOTA

MIA ET LE LION BLANC
1700

AVENGERS: ENDGAME

26. - 27.4.

1900
Záverečné dejstvo ságy Avengers od štúdia Marvel. Po zničujúcich udalostiach,
opísaných vo filme Avengers: Nekonečná vojna, sa svet ocitol v troskách.
Polovica všetkých bytostí bola vyhubená. Avengers sa so zvyškami svojich
spojencov ešte raz dajú dohromady, aby zvrátili Thanosove zločiny a
znovunastolili poriadok vo vesmíre.

AKO VYCVIČIŤ DRAKA 3

28. - 29.4.
NEDEĽA
PONDELOK

28. - 30.4.
NEDEĽA
až
UTOROK

PREMIÉRA

Francúzsky film
MP
Rodinné dobrodružstvo o dievčati a jej priateľstve s bielym levom. Jedenásťročná
98 min.
Mia dostane malého bieleho leva a stanú sa z nich nerozluční kamaráti. Keď ale
trochu podrastú a prestanú byť mláďatá, musia spolu utiecť do africkej divočiny,
aby vzácne zviera zachránili pred lovcami trofejí. Výnimočný film z africkej
prírody vznikal plné tri roky a počas nich sa z filmového príbehu stal skutočný.

PIATOK
SOBOTA

3,00 €

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD
1730

5,00 €
Slovenský dabing

PREMIÉRA
Americký film
od 12 rokov
182 min.
5,00 €
Americký film
MP
104 min.

5,00 €
Mladý Viking Štikút a drak Bezzubka sa vracajú a spoločne budú hľadať Skrytý
svet, jedinú nádej na záchranu ľudskodračieho spoločenstva, v ktorom by sa 4,00 € v pondelok
Slovenský dabing
všetci draci mohli pred touto hrozbou ukryť. Nájdu ho? A nájdu ho včas?

VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU
Predstavenia:

nedeľa 28. a pondelok 29. ................ 1930
utorok 30. ............................... 1730

PREMIÉRA

Slovenský film
MP
Film o najväčšej legende (česko)slovenskej poetickej scény- Jozefovi Urbanovi.
74 min.
Géniovi, ktorý jednoducho síce nebol schopný vyrovnávať sa s nástrahami
každodennosti, ale už v svojej tridsiatke bol maturitnou otázkou. Obdobie jeho
nástupu na poetickú scénu, ale hlavne posledných sedem rokov jeho búrlivého
života. Jeho lásky, pády a vzostupy a boj so svojimi vnútornými démonmi.

30.4.

ONI A SILVIO

UTOROK

LORO
1930
Aká je najväčšia ľudská túžba? Láska? Peniaze? Sex? Neobmedzená moc? A je
možné toto všetko dosiahnuť a cestou nestratiť vlastnú tvár? Najúspešnejší
taliansky režisér súčasnosti Paolo Sorrentino sa vracia do kín s veľkolepou
provokatívnou komediálnou drámou.

5,00 €

PREMIÉRA
Taliansky film
od 15 rokov
150 min.
4,00 €

