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.
2.9.

CEZ PRSTY

PONDELOK

PŘES PRSTY
1800
Drsne romantická komédia o vzťahoch, mužoch, ženách, plážovom volejbale a
tikajúcich biologických hodinách je charakteristická osobitým humorom, sviežimi
dialógmi a geniálne zobrazuje stret mužského a ženského vnímania sveta.

2. – 4.9.

CELOSLOVENSKÁ

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

ANNA

PREMIÉRA

DEVÄŤDESIATE

PREMIÉRA

Predstavenia:
pondelok 2. a streda 4. .................... 2000
Francúzsky film
PONDELOK
utorok 3. .......................... 1745
od 15 rokov
až
119 min.
STREDA
Očarujúca Anna kedysi predávala v Rusku na trhu matriošky a teraz pracuje ako
top modelka v Paríži - teda aspoň tak to vyzerá na prvý pohľad. Pohybuje sa
5,00 €
stále na tenšom a tenšom ľade – medzi špinavou ulicou a nablýskanými
4,00 € v pondelok
prehliadkovými mólami, medzi KGB a CIA, medzi dvoma milencami na opačnej
strane barikády aj medzi lojalitou k svojim mentorom a túžbou splniť si vlastné
sny. Dokáže nakoniec uniknúť?

3.9.
UTOROK

2000

.

Americké predmestie 90-tych rokov. Trinásťročný Stevie tu žije so svojou
matkou, ktorá ho vychováva sama a jeho agresívnym bratom. Netúži po ničom
inom, iba utiecť a tak si zaobstará skateboard a pridáva sa k skupine skejterov.
Práve jeho noví kamaráti mu pomáhajú prekonať smutnú realitu, zažíva tú prvé
radosti a strasti dospievania.

FREE SOLO

4. – 5.9.
STREDA
ŠTVRTOK

5. 9.
ŠTVRTOK

Predstavenia:

streda 4. ................. 1800
štvrtok 5. .......................... 2000

Americký film
od 12 rokov
85 min.
4,00 €
Americký film
od 12 rokov
100 min.

Alex Honnold si v živote nekladie malé ciele. Špičkový americký športovec
udivuje svet odvážnymi balansovaním na hrane života a smrti, keď zdoláva
zložité strmé vrcholy sám a bez akéhokoľvek istenia. Oscarom ovenčený
dokumentárny thriller unikátnym spôsobom kombinuje závrat a eufóriu.

5,00 €

AFRIKA NA PIONIERI

CELOSLOVENSKÁ

Predstavenia:

štvrtok 5. a nedeľa 8. ........... 1800
pondelok 9. ..................................... 2000

PREMIÉRA
Slovenský film

8. - 9.9.
od 15 rokov
Zažite s nami nekonečný pocit slobody, ale aj náročné a nebezpečné situácie, v
NEDEĽA
100 min.
PONDELOK ktorých sme sa častokrát ocitli. Zamrznutou Európou Vás prenesieme až do
Afriky, kde na nás čakalo 45 stupňové peklo v Sudáne, nekonečné púšte s
5,00 €
prázdnymi nádržami, tlačenie motoriek do vysokých hôr v Etiópii, nádherné pláže 4,00 € v pondelok
Mozambiku, ale aj nebezpečný boj so zákernou maláriou.
6. – 7.9.
PIATOK
SOBOTA

Predstavenia:

TO KAPITOLA 2

PREMIÉRA

IT: CHAPTER TWO

Americký film
od 15 rokov
165 min.

piatok 6. ................. 1900
sobota 7. .......................... 1930

V pokračovaní najúspešnejšieho hororu všetkých čias sa do mesta Derry vracia
zlo a členovia Klubu núl budú musieť opäť spojiť svoje sily na mieste, kde to
všetko začalo. Každý z nich bude musieť preto opäť prekonať svoj najsilnejší
strach a čeliť klaunovi, ktorý je teraz nebezpečnejší ako kedykoľvek predtým.

5,00 €

CEZ PRSTY

8. - 9.9.
NEDEĽA
Predstavenia:
PONDELOK

PŘES PRSTY
nedeľa 8. ............................ 2000
pondelok 9. ............ 1800
.

Drsne romantická komédia o vzťahoch, mužoch, ženách, plážovom volejbale a
tikajúcich biologických hodinách je charakteristická osobitým humorom, sviežimi
dialógmi a geniálne zobrazuje stret mužského a ženského vnímania sveta.

VTEDY V HOLLYWOODE

10. – 12.9.
UTOROK
až
ŠTVRTOK

ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD
Predstavenia:

utorok 10. a streda 11. ............. 1800
štvrtok 12. ........................................... 1900

V deviatom filme kultového režiséra Quentina Tarantina sa televízny herec
(Leonardo DiCaprio) a jeho dlhoročný kaskadér (Brad Pitt) rozhodnú presadiť pri
filme na konci zlatej éry Hollywoodu v roku 1969 v Los Angeles.
13. – 15.9.
PIATOK
až
NEDEĽA

PIATOK
SOBOTA

NEDEĽA
až
UTOROK

ČR - SR
MP
102 min.

PREMIÉRA

THE GOLDFINCH
2000

Americký film
od 15 rokov
149 min.

až
STREDA

18.9.
STREDA

nedeľa 15. .a utorok 17. ............. 2000
pondelok 16. .................... 1800

LOLI PARADIČKA

PONDELOK Predstavenia:

5,00 €

STEHLÍK

Dokumentárny film Skutok sa stal ponúkne pohľad a mapovanie slovenskej
minulosti cez konkrétny príklad najväčšej spoločenskej kauzy 90-tych rokov cez
príbeh troch kamarátov - Oskara Fegyveresa, Róberta Remiáša a Petra Tótha.
Skutok sa stal je silným dokumentárnym odkazom, ktorý prinesie slovenským
divákom aj nové a dôležité súvislosti a odhalenia. Film pojednáva aj o tom, ako to
bolo naozaj s únosom prezidentovho syna, vraždou Róberta Remiáša a kauzou
Technopol. A o tom, čo s tým má Marián Kočner.

16. – 18.9.

5,00 €

HODINÁŘŮV UČEŇ
1800

SKUTOK SA STAL

Predstavenia:

Americký film
od 15 rokov
159 min.

PREMIÉRA

Theodore „Theo“ Decker mal 13 rokov, keď mu zabili mamu počas bombového útoku
v Metropolitnom múzeu umenia. Tragédia mu úplne zmenila život, ktorý sa od tej
chvíle zmenil na nekonečnú cestu plnú smútku a viny, znovuzrodenia a vykúpenia –
ale aj lásky. Počas toho všetkého je jeho jediným hmatateľným kúskom nádeje obraz
vtáčika pripútaného k bidielku. Stehlík.

15. – 17.9.

5,00 €

HODINÁROV UČEŇ
„A budeš mať dobré srdce, ktorého láska dokáže zvíťaziť nad ľudskou zlobou i
nad smrťou.“ Nad kolískou malého Urbana stoja dvaja dobrí duchovia osudu
Rodovít a Rodovoj a ich sestra, zlá sudička Zlotica. Kým Rodovít s Rodovojom
želajú Urbanovi bohatstvo a lásku, Zlotica praje chudobu a nekonečné strasti.
Čie proroctvo bude silnejšie?

13. – 14.9.

Český film
od 12 rokov
101 min.

pondelok 16. ......................................... 2000
utorok 17. a streda 18. .............. 1800

5,00 €

PREMIÉRA
Slovenský film
od 12 rokov
82 min.
5,00 €
4,00 € v pondelok

Slovenský film
od 12 rokov
89 min.

Smiešno-smutný príbeh o nádeji a trpkosti života. Keď sa Milan, jarmočný
5,00 €
predavač cukroviniek, dozvie, že Veronka mu ukradla dva turecké medy, pretože 4,00 € v pondelok
bola hladná, kúpi jej obed. Veronka sa mu ponúkne sa mu za predavačku do
stánku. Medzi oboma to zaiskrí a začnú si plánovať spoločný život. Veronke
pritom neprekáža, že Milan nemá nohu. Milanovi zasa neprekáža, že Veronka je
Rómka. Prijme však takúto „nekonvenčnú“ dvojicu aj spoločnosť?

SVETOZÁR STRAČINA
2000

Výnimočný umelec, ktorý sa spoľahlivo vymyká akémukoľvek „priečinkovému“
zaradeniu. Bohém, ktorý bytostne vnímal a rozvíjal autentický folklór. Skladateľ,

PREMIÉRA
Slovenský film
od 12 rokov
68 min.

ktorého hudobné kompozície nadchýnajú aj tých, ktorí sa folklóru vyhýbajú.
Zanechal po sebe ohromné dielo a nezameniteľný odkaz, ktorý nemá
nasledovníkov. Stračina ostáva rébusom, ktorého hľadanie tajničky pokračuje.

4,00 €

AD ASTRA

CELOSLOVENSKÁ

19. – 21.9.
ŠTVRTOK
až
SOBOTA

Predstavenia:

PREMIÉRA

štvrtok 19. ............................. 1930
piatok 20. a sobota 21. .................. 2000

Brad Pitt putuje na vonkajší okraj slnečnej sústavy, aby zastavil hrozbu pre život
na Zemi. Objavuje tam tajomstvá, ktoré spochybňujú povahu ľudskej existencie a
naše miesto vo vesmíre.

20.9. a 22.9.
PIATOK
NEDEĽA

NEDEĽA
UTOROK

Predstavenia:

PREMIÉRA

THE ANGRY BIRDS MOVIE 2
1800

Americký film
MP
96 min.

RAMBO: POSLEDNÁ KRV

PREMIÉRA

RAMBO: LAST BLOOD

Americký film
od 15 rokov
100 min.

nedeľa 22. ............................. 2000
utorok 24. .................. 1700

5,00 €

POMAĽOVANÉ VTÁČA

PREMIÉRA

1900

UTOROK

Príbeh desaťročného chlapca, ktorého rodičia posielajú k tete na ukrajinský
vidiek, aby ho tým ochránili pred nástrahami vojny. Teta však nečakane umiera
a chlapec sa musí pretĺkať cudzím a nepriateľským svetom, v ktorom platia len
miestne pravidlá, predsudky a povery. Kvôli svojej odlišnosti sa stretáva so
strachom, opovrhnutím a krutosťou na strane vojakov, ruských i nemeckých.
Snahu o fyzické prežite po vojne však strieda aj iný boj...

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK

26.9.

5,00 €

GB - USA
od 12 rokov
114 min

Hudobná ikona, ktorá svojím významom, umením a popularitou ďaleko prekročila
hranice operného žánru. Dokument o ňom, ale nie je len filmom o celebrite, je to
predovšetkým hlboký portrét samotného Luciana.

2,00 €

1400

DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU
A RAINY DAY IN NEW YOR
Predstavenia:

štvrtok 26. ............................. 2000
piatok 27. .................. 1800

Dvaja mladí ľudia prichádzajú do New Yorku na víkend. Nečakajú však, že zlé
počasie sa im postará o sériu prekvapivých dobrodružstiev. Nová romantická
komédia v réžií filmového mága Woodyho Allena.

CASINO. $K

27. – 30.9.
PIATOK
až
PONDELOK

ČR – SR –
Ukrajina
od 18 rokov
169 min.

PAVAROTTI

ŠTVRTOK

ŠTVRTOK
PIATOK

5,00 €
Slovenský dabing

Ešte raz, naposledy a osudovo prichádza do kín John Rambo v podaní Sylvestra
Stalloneho. Uzavrie takmer štyridsať rokov dlhý príbeh legendárnej akčnej
postavy. Po neľútostných bojoch v džungli a púšti sa dej zavŕši tam, kde sa v
snímke Prvá krv začal. Doma v Amerike. Nakoniec ho aj tu doženie minulosť.
Bude nútený oprášiť svoje schopnosti a vydať sa na cestu krvavej pomsty.
24.9.

26. – 27.9.

5,00 €

ANGRY BIRDS VO FILME 2
Okrem vtáčieho Píplandu a sveta ich úhlavných nepriateľov Krochkáčov existuje
aj záhadný tretí ostrov, ktorého obyvatelia predstavujú pre všetkých novú hrozbu.
Ak sa chcú zachrániť, musia sa odvekí súperi spojiť a spolupracovať. Z
najhorších nepriateľov je tak ešte horší tím...

22.9. a 24.9.

Americký film
od 12 rokov
115 min.

Predstavenia:

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Americký film
od 12 rokov
92 min.
5,00 €

PREMIÉRA
00

piatok 27. a sobota 28. ...................... 20
nedeľa 29. ............................... 1930
pondelok 30. ................ 1800

Život je jediná hra, ktorú si človek nevyberá sám. Ústrednou témou filmu
Casino.$k nie sú len príbehy, ktoré sa viažu k priestoru kasína, hazardu a

Slovenský film
od 15 rokov
107 min.
5,00 €

hráčom pokru, ale aj príbehy z vonkajšieho sveta – hra ako životný pocit daný 4,00 € v pondelok
človeku od narodenia.
28.9.
SOBOTA

ANGRY BIRDS VO FILME 2

PREMIÉRA

THE ANGRY BIRDS MOVIE 2
1800

Americký film
MP
96 min.

Okrem vtáčieho Píplandu a sveta ich úhlavných nepriateľov Krochkáčov existuje
5,00 €
aj záhadný tretí ostrov, ktorého obyvatelia predstavujú pre všetkých novú hrozbu.
Slovenský
dabing
Ak sa chcú zachrániť, musia sa odvekí súperi spojiť a spolupracovať. Z
najhorších nepriateľov je tak ešte horší tím...
30.9.

FLORENCINO KNÍHKUPECTVO

PONDELOK

THE BOOKSHOP
2000

PREMIÉRA

GB – Nemecko
– Španielsko
od 12 rokov
Anglicko 1959. Do malého ospalého mestečka východného Anglicka prichádza
113 min.
Florence Green, ktorá je aj napriek odporu kultivovanej, no bezohľadnej miestnej
opozície, rozhodnutá otvoriť svoje kníhkupectvo. Florencine aktivity a
angažovanosť jej časom prinášajú spriaznenú dušu a spojenca v postave pána
Brundisha. Táto spoločenská revolúcia jej však postupne vytvára aj zúrivých
nepriateľov: vyvoláva nevraživosť u miestnych obchodníkov.

5,00 €

