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.
2.1.

MASKOVANÍ ŠPIÓNI

ŠTVRTOK

SPIES IN DISGUISE
1730
Superšpión Lance Sterling a vynálezca Walter Beckett sú totálnymi protikladmi.
Lance je kultivovaný, elegantný a nonšalantný. Zatiaľ čo Walter … nie. Ale keď
nečakané udalosti všetko zmenia, je táto nepravdepodobná dvojica nútená sa
spojiť na veľkú misiu, ktorá vyžaduje neuveriteľné maskovanie – premenu Lanca
na statočného, divokého, odvážneho… holuba. Walter a Lance spolu musia
pracovať ako tím, lebo sa celý svet ocitne v nebezpečí.

2. – 5.1.
ŠTVRTOK
až
NEDEĽA
7.1.
UTOROK

ŠPINDL 2

Predstavenia:

štvrtok 2. a piatok 3. a sobota 4. .......... 1930
nedeľa 5. ........................................................... 2000
utorok 7. ....................................... 1730

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

ZAKLIATE PIERKO

PREMIÉRA

ZAKLATÉ PÍRKO
1730

Český film
MP
94 min.

PIATOK
SOBOTA

Rozprávka o láske a dobrom srdci, ktoré pomôžu prekonať všetky nástrahy.
Príbeh odvážnej dievčiny, ktorá sa vyberie do ďalekého sveta, aby oslobodila
zakliateho princa. A o tom, že byť dobrým človekom, je jedna z najväčších
hodnôt, ktoré v živote máme. „Slušné správanie a pomoc blížnemu sa z našich
životov rýchlo vytráca. Nie je nič krajšie, ako keď dobro zvíťazí nad zlom. A malo
by to tak byť nielen v rozprávkach

ROZPRESTRI KRÍDLA

5. – 6.1.
NEDEĽA
Predstavenia:
PONDELOK

DONNE-MOI DES AILES
nedeľa 5. ................................... 1800
pondelok 6. ..................... 1730

Christian, vizionársky vedec, študuje voľne žijúce husi. Pre jeho syna Thomasa,
dospievajúceho chlapca posadnutého videohrami, predstavuje myšlienka stráviť
prázdniny s otcom v prírode nočnú moru. Otec a syn sa však predsa len zblížia
vďaka bláznivému plánu na záchranu zanikajúceho vtáčieho druhu vďaka
Christianovmu ultraľahkému lietadlu. Začína tak neuveriteľná a nebezpečná
cesta, na ktorú sa nezabúda.

PONDELOK
UTOROK

5,00 €
Slovenský dabing

Silvia je úspešná lekárka a verí, že konečne našla recept aj na šťastný vzťah.
Renáta je manželka známeho spisovateľa, vo svojich kruhoch dodáva ďalším
ženám odvahu a silu k lepšiemu životu, ale v jej vlastnom živote jeden osudový
prvok chýba. Herečka a tanečnica Eliška stojí na začiatku dobre rozbehnutej
kariéry, ale komplikuje sa jej vzťah s priateľom – muzikantom. A chlapi z horskej
služby sú vždy pripravení pomôcť. Kde inde by sa mohli všetky príbehy pretnúť a
vyriešiť ako v zasneženom Špindli?

3. – 4.1.

6. – 7.1.

Americký film
MP
104 min.

ŽENSKÁ NA VRCHOLE
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
1930
Helena odchádza na popud svojej tety Ely so synom Mikulášom stráviť advent v
pokoji na horách. Vďaka vlastnej roztržitosti či hre osudu sa však namiesto
luxusného hotela ocitá vo vysokohorskej chate Samota, kde horal Richard žije so
svojou malou dcérkou Zuzkou a veľmi spoločenským bratom Mišom. Vysnívaný
odpočinok a pohoda sa pre Helenu menia v nečakané dobrodružstvo...

5,00 €

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

SR - ČR
od 12 rokov
105 min.
5,00 €

8. - 9.1.
STREDA
ŠTVRTOK
11.1.
SOBOTA

8. – 10.1.
STREDA
až
PIATOK

AMUNDSEN

Predstavenia:

Aby bol prvý, obetoval čokoľvek. Posledný Viking. Muž, ktorý nevedel byť druhý.
Aj takto býva označovaný Roald Amundsen, dobrodruh, ktorý zapĺňal prázdne
miesta na mape sveta, ako prvý dobyl južný pól a dosiahol obidva póly
zemegule. Aký ale v skutočnosti bol tento slávny Nór? Celovečerný film
Amundsen zachytáva nielen jeho neuveriteľné výpravy do nepreskúmaných
ľadových pustatín či polárne lety vzducholoďou, ale odhaľuje aj súkromie a
kontroverznú osobnosť legendárneho objaviteľa vrátane menej známych
skutočností, ako bol jeho vzťah s bratom alebo milostné aféry.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Predstavenia:

12.1.
NEDEĽA
14.1.
UTOROK

streda 8. ................... 1730
štvrtok 9. .......................... 1930
sobota 11. ................................. 2000

streda 8. a piatok 10. ........................................ 2000
štvrtok 9. .......................... 1730
nedeľa 12. .............................................. 1930
utorok 14. ................................... 1800

Nórsko –
Švédsko - ČR
od 12 rokov
125 min.
5,00 €

Slovenský film
od 12 rokov
92 min.
5,00 €

Vianočná romantická komédia v réžii Jakuba Kronera s výnimočným hereckým
obsadením, natočená v zimnom prostredí Vysokých Tatier. Scenár filmu sa
začína pár dní pred Vianocami a končí na Nový rok a cez množstvo komických,
ale i romantických situácií ukazuje, že láska má veľa podôb, ale nakoniec si
každého nájde.

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK

9.1.

NECH JE SVETLO

ŠTVRTOK

1400

Milan má tri deti a aby zabezpečil svoju rodinu, chodí pracovať do Nemecka.
Počas návštevy doma cez Vianoce zistí, že jeho najstarší syn Adam je členom
polovojenskej mládežníckej skupiny. Chlapec je zapletený do šikanovania a
usmrtenia spolužiaka. Otec sa rozhoduje, čo by mal spraviť. Spolu s manželkou
Zuzkou pri tom začnú zisťovať skutočnú pravdu o svojom synovi, o svojej rodine,
o sebe samých a aj o spoločenstve okolo seba.
11. – 12.1.
SOBOTA
NEDEĽA

PREMIÉRA

Predstavenia:

PREMIÉRA
SR - ČR
od 15 rokov
93 min.
2,00 €

VEĽKÉ ŽELANIE

PREMIÉRA

DIA DE MUERTOS

Mexický film
od 7 rokov
90 min.

sobota 11. ..................... 1800
nedeľa 12. ............................... 1730

V malom mexickom mestečku Santa Clara , kde sa duchovia vracajú raz ročne
na Deň mŕtvych, žije šestnásťročná Salma, ktorá nikdy nepoznala svojich
rodičov. Keď sa na nich pýta, dostáva stále tú istú odpoveď – že ju jej rodičia
opustili. No tomuto nechce uveriť a hľadá odpoveď. Neustále zisťuje, pýta sa a
neprestáva . … Až do tej doby, pokiaľ sa jej do rúk dostane zvláštna kniha plná
príbehov a kúziel. Vďaka knihe sa Salma rozhodne podniknúť dobrodružnú cestu
za tajomstvom jej rodičov. Pripoja sa k nej odvážni a udatní priatelia Jorge a
Pedro. Nájde Salma všetky indície odkazujúce k rodinnej minulosti? Podarí sa jej
vypátrať históriu jej rodičov, prípadne sa s nimi stretnúť?

5,00 €
Slovenský dabing

13.1.

PARAZIT

PREMIÉRA

PONDELOK

GISAENGCHUNG
1900

Južná Kórea
od 15 rokov
132 min.

Čierna komédia sleduje chudobnú, ale prefíkanú štvorčlennú rodinu, ktorá sa
rozhodne infiltrovať do bohatej domácnosti biznismena Parka. Čo sa môže stať,
keď sa stretnú dva odlišné svety? Originálne dielo majstrovsky pracuje s prvkami
thrilleru, drámy ale aj satiry a prináša vtipný a nepredvídateľný divácky zážitok.
Mnohí ho označili za najzábavnejšieho víťaza festivalu v Cannes od obdobia
Pulp Fiction.

4,00 €

14. – 15.1.
UTOROK
STREDA

Predstavenia:

NÁRODNÁ TRIEDA

PREMIÉRA

NÁRODNÍ TŘÍDA

ČR - Nemecko
od 15 rokov
91 min.

utorok 14. .............................. 2000
streda 15. .................... 1730

Kedysi tu bol všade iba temný les, dnes tu stojí sídlisko s panelákmi. Práve tu je
doma chlapík, ktorému nikto nepovie inak ako Vandam. Žije sám, v byte na okraji
Prahy, a každý deň doma cvičí, aby bol v kondícii. Často a rád sa s kadekým
pobije. Je znalcom vojenskej histórie. Má pocit, že svet smeruje k zániku a
schyľuje sa k veľkej bitke. A preto cvičí, aby bol na túto poslednú rozhodujúcu
bitku pripravený. A tiež k tomu vychováva Psycha, mladíka, s ktorým natiera
strechy panelákov. Vandamovi kumpáni z krčmy ho prezývajú „národný hrdina“.
Vraj dal vtedy v Novembri ’89 na Národní tříde dejiny jednou ranou do pohybu.
Film podľa rovnomennej knihy Jaroslava Rudiša, v hlavnej úlohe s Hynkom
Čermákom, kombinuje dramatický príbeh s čiernym humorom.
15. – 16.1.
STREDA
ŠTVRTOK

NA NOŽE

PREMIÉRA

KNIVES OUT
1930

Americký film
od 15 rokov
130 min.

Keď slávneho autora detektívok Harlana Thrombeyho nájdu mŕtveho v jeho sídle
tesne po oslave 85. narodenín, na mieste činu sa záhadne objaví svojrázny a
šarmantne neodbytný detektív Benoit Blanc. Postupne sa zoznamuje s členmi
rozhádanej excentrickej rodiny aj s oddaným služobníctvom, aby rozmotal sieť
dômyselne utkanú zo lží a poloprávd a vylovil z nej pravdu o smrti starého pána.
16. – 22.1.
ŠTVRTOK
až
STREDA

PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ
Predstavenia:

4,00 €
Český dabing

štvrtok 16. a pondelok 20. a utorok 21. a streda 22. ......... 1730
piatok 17. a sobota 18. .......................... 2000
nedeľa 19. ................................... 1800

5,00 €

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
SR – ČR
od 15 rokov
107 min.

Úsmevný, miestami dojímavý príbeh je dôkazom toho, že spôsobov lásky je toľko,
5,00 €
koľko je ľudí na zemi. Že niekedy stačí málo, aby sa z kratochvíle vyvinul pevný
vzťah, a ešte menej stačí na to, aby sa starostlivo vyskladané šťastie rozbilo na tisíc 4,00 € v pondelok
kúskov. Film o láske k mužom, k deťom, k sebe samým, o zodpovednosti za tých,
ktorých milujeme, aj za tých, ktorí ich milovali pred nami.

17. – 18.1.
PIATOK
SOBOTA
26.1.
NEDEĽA

DOLITTLE

Predstavenia:

piatok 17. a sobota 18. .......................... 1800
nedeľa 26. ................................ 1700

Príbeh výnimočného muža, pozoruhodného najmä tým, že si oveľa viac rozumel
so zvieratami ako s ľuďmi. A to doslova. Náš doktor Dolittle avšak nie je nudný
veterinár, ale stopercentný dobrodruh, po ktorého boku sa nudiť určite nebudete.

CATS

20. - 21.1.

1930

PONDELOK
UTOROK Príbeh sa odohráva na legendárnom mačacom bále, ktorý sa odohráva raz ročne
a jedna vybraná mačka na ňom vždy dostane šancu na nový život. Voľbu
sprevádza tá najstaršia z nich, pravidlá pozná snáď len ona, ale všetci sa snažia,
čo im schopnosti a sily stačia, aby sa práve oni stali tými vyvolenými. Legendárny
muzikál Cats sa dočkal filmového spracovania. S tými najlepšími hercami,
spevákmi a tanečníkmi a sľubuje nezabudnuteľný divácky zážitok.
23. – 24.1.
ŠTVRTOK
PIATOK

Predstavenia:

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

PREMIÉRA
GB - USA
od 12 rokov
106 min.
5,00 €

BAD BOYS NAVŽDY

PREMIÉRA

BAD BOYS FOR LIFE

Americký film
od 15 rokov
120 min.

štvrtok 23. .................... 1730
piatok 24. ................................ 2000

Kultoví zlí chlapi sa vracajú! Will Smith a Martin Lawrence ako svojskí partneri z
miamskej polície si ešte raz zmerajú sily s nepriateľmi v očakávanom
pokračovaní populárnej akčnej komédie..

5,00 €

SCANDI 6

22. – 26.1. 2020

Čerstvá nádielka severského filmu
22.1.

SRDCOVÁ KRÁĽOVNÁ

STREDA

DRONNINGEN
1930
Úspešná právnička Anna žije s dvomi dcérami a manželom lekárom Petrom. Jej
perfektný život ohrozí až príchod Petrovho problematického násťročného syna z
predošlého vzťahu, s ktorým Anna naviaže intímne puto. To, čo sa zdalo byť len
jemným flirtom, sa rýchlo premení v znepokojivý príbeh sily, zrady a
zodpovednosti s ničivými následkami.... Film získal v roku 2016 na MFF Berlín
cenu Strieborný medveď za najlepší ženský herecký výkon.

23.1.

DOKONALÝ PACIENT

ŠTVRTOK

QUICK
1945
Podmanivý príbeh o najväčšom právnom škandále vo švédskej histórii, príbeh
reportéra, ktorý spochybnil celý právny systém. Hannes Råstam sa venoval
dokazovaniu nevinnosti Thomasa Quicka, popritom však odhalil právny chaos,
ktorý Quicka odsúdil na život v psychiatrickom väzení. Nikto sa však nezaujímal
o oslobodenie a prepustenie najhoršieho sériového vraha vo Švédsku. Tento
príbeh je pre diváka ako skladačka, ktorú si zloží potom ako kúsok po kúsku
odhaľuje neuveriteľný prípad Thomas Quicka.

24.1.

PLNOTUČNÁ SEBALÁSKA

PIATOK

FAT FRONT
1730
Príbeh o mladých škandinávskych ženách, ktoré už majú dosť seba-nenávisti a
hanby a hrdo sa nazývajú FAT, TLSTÉ. Príliš dlho si nevážili svoje životy. Čakali,
že prv, než si kúpia šaty, zájdu na diskotéku a nájdu lásku – musia schudnúť. To
však neprichádzalo. S provokatívnym tónom feminizmu a umeleckým prístupom
k prirodzenej kráse tento film zmení spôsob, akým telá vnímame. Film o hanbe a
povstaní, ale aj o humornej a srdečnej ceste partie mladých energických žien.

26.1.

POĎME KRADNÚŤ KONE

NEDEĽA

UT OG STJÆLE HESTER
1900
November 1999. 67-ročný Trond žije v novoobjavenej samote. Začiatkom zimy
zistí, že má suseda, ktorého spoznal už v roku 1948. Bolo to v lete, Trond mal
vtedy 15 rokov a bolo to práve to leto, kedy ho jeho otec pripravoval niesť
bremeno svojej nadchádzajúcej zrady a zmiznutia. Bolo to tiež leto, počas
ktorého Trond dospel a po prvýkrát zacítil vôňu ženy, po ktorej túžil. Tej istej, s
ktorou sa Trondov otec chystal stráviť celý svoj život.

27. – 28.1.
PONDELOK Predstavenia:
UTOROK

PREDPREMIÉRA

Dánsky film
od 15 rokov
127 min.
4,00 €

PREDPREMIÉRA

Švédsky film
od 15 rokov
122 min.
4,00 €

PREDPREMIÉRA

Dánsky film
od 15 rokov
127 min.
4,00 €

PREDPREMIÉRA

Nórsky film
od 15 rokov
123 min.
4,00 €

KRÁLIČEK JOJO

PREMIÉRA

JOJO RABBIT

Americký film
od 12 rokov
108 min.

pondelok 27. ................... 1800
utorok 28. .................................. 2000

Jojo si to užíva. Ako správny chlapec má kopec kamarátov, nie len na dvore, ale
5,00 €
priamo v Hitlerjugende. Najlepší kamoš sa volá Yorki a ďalší aj keď imaginárny je 4,00 € v pondelok
samotný – Adolf Hitler. Absolútna pohoda a idylka. Tá trvá až dovtedy, kým Jojo
nezistí, že jeho mama ukrýva židovské dievča. Režisér Taika Waititi natočil
príbeh z druhej svetovej vojny so svojským osobitým štýlom humoru.

27. - 29.1.

PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ

PONDELOK
Predstavenia:
až
STREDA

pondelok 27. ..................................... 2000
utorok 28. ................... 1800
streda 29. ............................... 1930

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
SR – ČR
od 15 rokov
107 min.

Úsmevný, miestami dojímavý príbeh je dôkazom toho, že spôsobov lásky je toľko,
5,00 €
koľko je ľudí na zemi. Že niekedy stačí málo, aby sa z kratochvíle vyvinul pevný
vzťah, a ešte menej stačí na to, aby sa starostlivo vyskladané šťastie rozbilo na tisíc 4,00 € v pondelok
kúskov. Film o láske k mužom, k deťom, k sebe samým, o zodpovednosti za tých,
ktorých milujeme, aj za tých, ktorí ich milovali pred nami.

MÔJ PRÍBEH

29. – 30.1.
STREDA
ŠTVRTOK

MŮJ PŘÍBĚH
Predstavenia:

streda 29. ...................... 1745
štvrtok 30. ................................ 2000

Český film
od 12 rokov
90 min.
5,00 €

Elizabeth kvôli osudovej láske ukončí úspešnú kariéru baletky. Muž jej srdca má
však dve tváre, a tak Elizabeth v jedinom okamihu stratí úplne všetko, o čo jej v
živote šlo. Ocitne sa na úplnom dne, z ktorého nie je vidina cesty späť. A tu práve
začína jej príbeh...
30.1.
ŠTVRTOK

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK

VLASTNÍCI
1400

Majitelia bytov v staršom činžovom dome, ktorí sedia na domovej schôdzi, sa
pokúšajú o nemožné. Vyriešiť vo vzájomnej zhode problémy týkajúce sa správy
ich domu…Sú medzi nimi rojkovia jednajúci v prospech celku, vypočítaví
prospechári či rafinovaní manipulátori, ale aj ľudia stratení v pocitoch vlastnej
bezvýznamnosti. A títo všetci sa musia nakoniec dohodnúť.

Český film
od 12 rokov
96 min.
3,00 €

