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. – 2.10.
UTOROK
STREDA

NECH JE SVETLO

Predstavenia:

4.10.
PIATOK

utorok 1. a streda 2. ............... 1800
piatok 4. a pondelok 7. .................... 2000

Milan (40) má tri deti a aby zabezpečil svoju rodinu, chodí pracovať do
Nemecka. Počas návštevy doma cez Vianoce zistí, že jeho najstarší syn Adam
7.10.
je členom polovojenskej mládežníckej skupiny. Chlapec je zapletený do
PONDELOK 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.

AFRIKA NA PIONIERI

1. - 2.10.
UTOROK
STREDA

2000

Zažite s nami nekonečný pocit slobody, ale aj náročné a nebezpečné situácie, v
ktorých sme sa častokrát ocitli. Zamrznutou Európou Vás prenesieme až do
Afriky, kde na nás čakalo 45 stupňové peklo v Sudáne, nekonečné púšte s
prázdnymi nádržami, tlačenie motoriek do vysokých hôr v Etiópii, nádherné pláže
Mozambiku, ale aj nebezpečný boj so zákernou maláriou.

JOKER

4. - 7.10
Predstavenia:

PREMIÉRA
SR - ČR
od 15 rokov
93 min.
4,00 €
PROJEKT
100
Slovenský film
od 15 rokov
100 min.
5,00 €

PREMIÉRA
45

piatok 4. a pondelok 7................ 17

Americký film
PIATOK
sobota 5. a nedeľa 6. ............................ 1930
od 15 rokov
až
122 min.
PONDELOK Skrachovaný komediant Arthur Fleck sa dlho pohybuje na tenkej hranici medzi
realitou a šialenstvom. V jeden deň sa potuluje vo svojom obleku klauna po
5,00 €
uliciach Gotham City a dostáva sa do konfliktu s brutálnymi zlodejmi. Pomaly sa
roztáča špirála udalostí, ktorá vyústi do hrozivých rozmerov. Opustený Fleck 4,00 € v pondelok
začne čoraz viac prepadať do hlbín šialenstva a postupne sa mení v ikonického
zločinca, ktorého už čoskoro bude svet poznať pod menom Joker.
5. – 6.10.
SOBOTA
NEDEĽA

WEBSTEROVCI 2 ZO ŽIVOTA PAVÚKOV
1800

Pavúčia rodinka Websterovcov je späť! Spoznajte ich nové príbehy, ktoré ste
ešte nevideli. V pásme zo šiestich nových príbehov Websterovcov objavíme
nielen pevnosť pavúčieho vlákna, ale najmä skutočnú silu rodiny, ktorú spája. A
budú aj karamelové muchy!

PREMIÉRA
SR - Poľsko
MP
66 min.
5,00 €
Slovenský dabing

8.10.

BÚRLIVÉ VÝŠINY

PREMIÉRA

UTOROK

WUTHERING HIGHTS
1830

Britský film
od 15 rokov
129 min.

Ďalšia adaptácia slávneho rovnomenného románu Emily Brontëovej, ktorú
tentokrát nakrútila progresívna filmárka - jedna z najvýraznejších britských
režisérok súčasnosti - Andrea Arnold.
9. – 10.10.
STREDA
ŠTVRTOK
13.10.
NEDEĽA

5,00 €

VIEŠ UDRŽAŤ TAJOMSTVO

PREMIÉRA

CAN YOU KEEP A SECRET?

Americký film
od 12 rokov
94 min.

Predstavenia:

streda 9. a štvrtok 10. ......... 1800
nedeľa 13. ...................................... 1930

Každý má hlboko vo svojom vnútri zamknuté tajomstvá, ktoré neprezradí ani tej
najlepšej kamarátke. Emma, však v návale paniky z turbulencií a pod vplyvom
alkoholu vyklopí všetky svoje tajnosti a intímne pocity neznámemu mužovi na
vedľajšom sedadle v lietadle. Keby sa už nikdy nestretli, nič by sa nestalo. Z

5,00 €

cudzinca sa však vykľuje očakávaný Jack Harper, nový najvyšší šéf v práci.
Máločo môže byť strašnejšie než ich druhé stretnutie... ... a než pobyt v jednej
kancelárii a v jednom meste.

SPITFIRE

9.10.

2000

STREDA

Hovorilo sa o ňom, že je to dokonalá krása. Lenže táto krása vedela zabíjať.
Dokument Spitfire rozpráva impozantný, veľký príbeh o vízii, odhodlaní a odvahe,
o lietadle, ktoré vzniklo zo súťaživosti v období, keď sa schyľovalo k vojne, jeho
kvalita sa ocenila v boji a stalo sa jednou z najslávnejších stíhačiek na svete.
Príbeh lietadla Spitfire, ktorý zmenil svetové dejiny, vyrozprávajú poslední
doteraz žijúci veteráni II. svetovej vojny.
10. – 11.10.

BLÍŽENEC

ŠTVRTOK
PIATOK

GEMINI MAN
2000
Akčný thriller s Willom Smithom v hlavnej úlohe. Henry Brogan, elitný nájomný
zabiják, prenasledovaný tajomným mladým vrahom, ktorý dokáže predpovedať
jeho každý ťah. Film režíruje oscarový režisér Ang Lee a produkuje renomovaný
tvorca akčných blockbustrov Jerry Bruckheimer.

11.10.
PIATOK
Predstavenia:

PREMIÉRA
Britský film
od 12 rokov
99 min.
5,00 €

CELOSLOVENSKÁ

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

ZLATOKOPKY

PREMIÉRA

HUSTLERS

Americký film
od 15 rokov
110 min.

piatok 11. a utorok 15. ......... 1800
pondelok 14. ................................. 2000

14. - 15.10.
PONDELOK
UTOROK Jennifer Lopez v novom filme ako bývalá striptérka, ktorú už nebavilo tvrdo
5,00 €
makať pri tyči, sa so svojimi kolegyňami rozhodne okrádať zbohatlíkov z Wall
4,00
€ v pondelok
Street.
13.10.

WEBSTEROVCI 2 ZO ŽIVOTA PAVÚKOV
1800

NEDEĽA

V pásme zo šiestich nových príbehov Websterovcov objavíme nielen pevnosť
pavúčieho vlákna, ale najmä skutočnú silu rodiny, ktorú spája. A budú aj
karamelové muchy!

CEZ PRSTY

14. 10.
PONDELOK
16.10.
STREDA

PŘES PRSTY
Predstavenia:

pondelok 14. ............. 1800
streda 16. ............................ 2000

SR - Poľsko
MP
66 min.
5,00 €
Slovenský dabing

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

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
15. – 16.10.
UTOROK
STREDA

Predstavenia:

JIŘÍ SUCHÝ

PREMIÉRA

JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT

Český film
od 12 rokov
102 min.

utorok 15. ......................... 2000
streda 16. ............. 1800

Muž deviatich remesiel, divadelník, spevák, hudobník, textár, básnik, skladateľ,
spisovateľ, filmár, grafik, výtvarník, divadelný režisér… A predovšetkým legenda
českej kultúry, ktorá ovplyvnila niekoľko generácií. To je Jiří Suchý, o ktorého
životnej ceste, veľakrát neľahkej, natočila dokumentárny film Olga Sommerová.

18. – 20.10.
PIATOK
až
NEDEĽA

VLÁDKYŇA ZLA 2
MALEFICENT MISTRESS OF EVIL
1745
Prešlo päť rokov. Kráľovná čiernej mágie žije spokojne a jej krstná dcéra Aurora
pomaly dospieva. Nenávisť medzi ľuďmi a kúzelnými bytosťami sa úplne vytratila.
Svadba medzi princom Filipom a Aurorou je dôvod k radosti a mnohí dúfajú v
spojenectvo. Nečakaný zvrat udalostí a stretnutí s novými mocnými spojencami

5,00 €

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

dostane Auroru a Zlorianu na opačné strany Veľkej vojny, ktorá preverí ich
rodinné putá.

PREMIÉRA

PRAŽSKÉ ORGIE

18. – 21.10.
Predstavenia:

piatok 18. a sobota 19. a nedeľa 20. .............. 2000

Český film
PIATOK
pondelok 21. ......................................... 1800
od 15 rokov
až
112 min.
PONDELOK Do Prahy v polovici 70. rokov, kam prichádza slávny americký spisovateľ Nathan
Zuckerman, aby odniesol rukopis napísaných v jazyku jidiš do Ameriky. Autor
5,00 €
textu bol zavraždený nacistami. Vďaka hľadaniu rukopisu sa zoznámi so
4,00 € v pondelok
svojráznou a neskrotnou Oľgou a prenikne na vyhlásené večierky, na ktorých
každý hľadá únik ku krátkej slobode po svojom. Zuckerman sa stane divákom i
účastníkom dekadentného predstavenia plného zmarených snov.

CASINO. $K

21. – 23.10.

00

Predstavenia:

pondelok 21. a utorok 22. .................. 20

Predstavenia:

utorok 22. ..................... 1730
streda 23. ............................... 1930

Slovenský film
od 15 rokov
107 min.

PONDELOK
streda 23. .................................. 1730
až
Život je jediná hra, ktorú si človek nevyberá sám. Ústrednou témou filmu
STREDA
5,00 €
Casino.$k nie sú len príbehy, ktoré sa viažu k priestoru kasína, hazardu a 4,00 € v pondelok
hráčom pokru, ale aj príbehy z vonkajšieho sveta – hra ako životný pocit daný
človeku od narodenia.

DIEGO MARADONA

22. – 23.10.
UTOROK
STREDA

Diego je usmievavý chlapec z predmestia, ktorý miluje futbal a svoju veľkú
rodinu. Vďaka obrovskému talentu plní sny sebe, svojim blízkym i stovkám
miliónom fanúšikom po celom svete. Fanatický obdiv a slávu je ťažké ustáť a
Diego skrýva svoju ľudskú tvár čím ďalej viac pod maskou Maradonu. Tomu nie
sú cudzie divoké večierky, nevery, podvody, kokaín ani pletky s mafiou...

5,00 €

POSLEDNÁ ARISTOKRATKA

PREMIÉRA

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

Český film
od 12 rokov
110 min.

25. – 28.10.
PIATOK
až
Predstavenia:
PONDELOK
30.10.
STREDA

25.10.
PIATOK
30.10.
STREDA

26. – 27.10.
SOBOTA
NEDEĽA

piatok 25. a streda 30. ................................... 1800
sobota 26. a nedeľa 27. a pondelok 28. .................. 2000

V jeseni v roku 1996-1997 je Františkovi Kostkovi, vďaka svojim šľachtickým
5,00 €
predkom, navrátený zámok Kostka, ktorý bol v reštitúcii. Rodený Newyorčan 4,00 € v pondelok
Frank s dcérou Máriou a temperamentnou, ale srdečnou ženou Vivien podniknú
na tento novonadobudnutý zámok Kostka výlet. Ich predstavy o zámku a
Čechách, kde nikdy neboli, sú tak idealizované a romantické, že už samotný stret
s českou realitou prinesie veľa zábavných situácií.

ZOMBIELAND: RANA ISTOTY

PREMIÉRA

ZOMBIELAND: DOUBLE TAP
2000

Americký film
od 12 rokov
96 min.

Columbus, Tallahasse, Wichita a Little Rock sa v pokračovaní kultovej hororovej
komédie vydávajú na cestu naprieč postapokalyptickou Amerikou. Cestou budú
mať dočinenia s novými, vyvinutými druhmi zombie aj ďalšími preživšími, no
najväčšou výzvou bude nezblázniť sa z ich svojskej provizórnej rodiny.

ŠTVRTOK

5,00 €

SNEŽNÝ CHLAPEC

PREMIÉRA

ABOMINABLE
1800

Americký film
MP
97 min.

Chcete zažiť parádne dobrodružstvo ? Ak áno, tak sa choďte pozrieť na strechu
vášho domu. Možno sa tam skrýva stratený a vydesený yetti, ktorý nevie, ako sa
vrátiť späť k rodičom. Tvorcovia slávnej série Ako si vycvičiť draka natočili ďalší
rozprávkový príbeh, ktorý vás chytí za srdce.
31.10.

Britský film
od 12 rokov
130 min.

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK

LOLI PARADIČKA
1400

5,00 €
Slovenský dabing

Slovenský film
od 12 rokov
89 min

Smiešno-smutný príbeh o nádeji a trpkosti života. Keď sa Milan, jarmočný
predavač cukroviniek, dozvie, že Veronka mu ukradla dva turecké medy, pretože
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. ...

2,00 €

