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.

LABKOVÁ PATROLA

1. – 4.8.
ŠTVRTOK
až
NEDEĽA

1. – 3.8.
ŠTVRTOK
až
SOBOTA

PAW PATROL
1800
V Adventure Bay sa schyľuje k veľkej udalosti. Neohrozená Labková patrola totiž
zažije svoje najnovšie a špeciálne dobrodružstvo v kinách na veľkom plátne.
Nech sa stane čokoľvek, Ryder a labkový tím nakoniec vždy zachránia situáciu.
Už žiadny plač a žiadna zlosť, Patrola má na všetko liek.

RÝCHLO A ZBESILO: HOBBS A SHAW
FAST & FURIOUS PRESENTS: HOBBS & SHAW
Predstavenia:

štvrtok 1. až sobota 3. .................... 1930
pondelok 5. .......................... 1730

CELOSLOVENSKÁ

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

PREMIÉRA
Americký film
od 12 rokov
136 min.

Čo spája americkú kopu svalov Hobbsa a elegantného britského zabijaka
5.8.
5,00 €
PONDELOK Shawa? Jeden všetkého schopný gauner, ktorého by sami bez vzájomnej
spolupráce nedokázali zastaviť. Dwayne Johnson a Jason Statham vyvádzajú v 4,00 € v pondelok
akčnej jazde, ktorá je zase o niečo rýchlejšia a zbesilejšia.

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY

4. – 5.8.
NEDEĽA
PONDELOK

Predstavenia:
.

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.

LOLI PARÁDIČKA

6. – 8.8.
UTOROK
až
ŠTVRTOK

nedeľa 4. .................... 1930
pondelok 5. .............................. 2000

Predstavenia:

utorok 6. streda 7. .......... 1730
štvrtok 8. ................................... 2000

4,00 €

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. Veronke
pritom neprekáža, že Milan nemá nohu. Milanovi zasa neprekáža, že Veronka je
Rómka. Prijme však takúto „nekonvenčnú“ dvojicu aj spoločnosť?

5,00 €

SLNOVRAT

PREMIÉRA

MIDSOMMAR
1930

Americký film
od 15 rokov
130 min.

6. – 7.8.
UTOROK
STREDA

Dani a Christian sú mladý americký pár, v ktorom to začína škrípať. Po tragickej
udalosti ich zblíži smútok a Dani sa rozhodne, že sa pridá k Christianovi a jeho
kamarátom, mieriacim na výlet - do odľahlej švédskej dediny na festival letného
slnovratu. To, čo sa začne letnou pohodou v odľahlej krajine zaliatej slnkom,
naberie nečakaný spád, keď dedinčania pozvú svojich hostí, aby sa zúčastnili
slávnosti. Raj na zemi sa začne meniť na čoraz hrozivejšie peklo.

KRÁĽOVNÉ ZLOČINU

8. – 9.8.
ŠTVRTOK
PIATOK

Český film
od 12 rokov
105 min.

THE KITCHEN
Predstavenia:

štvrtok 8. ................. 1800
piatok 9. ............................. 2000

Kriminálna dráma sa odohráva v 70. rokoch v New Yorku v oblasti nazývanej

5,00 €

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Americký film
od 15 rokov
102 min.

Hell´s Kitchen. Hviezdne herečky Melissa McCarthy, Tiffany Haddish a Elisabeth
Moss, sa predstavia v úlohách manželiek New Yorských gangstrov. No potom
ako ich manželov zatkne polícia, preberajú ich špinavé kšefty do vlastných rúk.

5,00 €

TOY STORY 4

PREMIÉRA

1800

Americký film
MP
114 min.

9.8.
PIATOK

11. – 12.8. Hračkársky kovboj Woody si bol vždy istý zmyslom svojho života. Vedel, že na
NEDEĽA
prvom mieste je dávať pozor na dieťa, či už to bol chlapček Andy, alebo
PONDELOK dievčatko Bonnie. Problém však nastane, keď si Bonnie v škôlke vlastnoručne
vyrobí Vidlíka - figúrku z plastovej vidličky. Ostatné hračky ho doma radostne
privítajú, Vidlík je však vydesený a tvrdošijne trvá na tom, že patrí medzi
odpadky. Woodyho čaká neľahká úloha presvedčiť ho o opaku. Navyše sa rodina
vyberie na výlet a našej partii hračiek hrozí rozdelenie, možno dokonca navždy…

5,00 €
Slovenský dabing

11. – 12.8.

NOČNÉ MORY Z TEMNÔT

PREMIÉRA

NEDEĽA
PONDELOK

SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK
2000

Americký film
od 15 rokov
90 min.

Horor Nočné mory z temnôt urobí z tohtoročného leta dobu strachu. V
opustenom dome úplne na konci mesta nájde partia tínedžerov knihu, ktorá je
strašnejšia, než čokoľvek, čo si kedy dokázali predstaviť. Nemali túto knihu nikdy
otvárať a mali včas utiecť. Neutiekli. Preto teraz musia čeliť svojmu strachu,
nočným morám a desu, ktoré ich prišli zabiť...

IBIZA

13. – 14.8.
UTOROK
STREDA

Predstavenia:

utorok 13. .................... 18
streda 14. .............................. 2000

Francúzsky film
od 12 rokov
86 min.

Philippe a Carole sa spoznali len nedávno. Obaja sú rozvedení. Sú do seba až po uši
zamilovaní a Philipe urobí čokoľvek, aby si na svoju stranu získal Carolinine deti,
ktoré z neho nie sú celkom také nadšené ako ona. Jej synovi preto navrhne, že
pokiaľ spraví maturitu, môže vybrať letnú dovolenku on. A... hurá na Ibizu

5,00 €

FREE SOLO

PREMIÉRA

13. – 14.8.
UTOROK
STREDA

00

5,00 €

Predstavenia:

utorok 13. .............................. 2000
streda 14. .................... 1800

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.

VTEDY V HOLLYWOODE

15. – 19.8.

ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD

Americký film
od 12 rokov
100 min.
5,00 €
CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA

ŠTVRTOK
Americký film
Predstavenia:
štvrtok 15 a piatok 16. a pondelok 19. ......... 1800
až
sobota 17. a nedeľa 18. ........................................... 1900
od 15 rokov
PONDELOK
159 min.
V deviatom filme kultového režiséra Quentina Tarantina sa televízny herec
(Leonardo DiCaprio) a jeho dlhoročný kaskadér (Brad Pitt) rozhodnú presadiť pri
5,00 €
filme na konci zlatej éry Hollywoodu v roku 1969 v Los Angeles.
4,00 € v pondelok

DIEGO MARADONA

20. – 21.8.
UTOROK
STREDA

Predstavenia:

utorok 20. ................... 1745
streda 21. ............................. 2000

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. V Neapole, kde aj diabli potrebujú svojich
bodyguardov, sa Diego stáva Bohom. 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. A
zničujúca špirála sa roztáča...

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

PAVAROTTI

20. – 21.8.
UTOROK
STREDA

Predstavenia:

utorok 20. ............................. 2000
streda 21. .................. 1800

Meno Pavarotti pozná celý svet. 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.

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK

22.8.

SKLENENÁ IZBA

ŠTVRTOK

1400

TOY STORY 4

PREMIÉRA

1800

Americký film
MP
114 min.

Hračkársky kovboj Woody si bol vždy istý zmyslom svojho života. Vedel, že na
prvom mieste je dávať pozor na dieťa, či už to bol chlapček Andy, alebo
dievčatko Bonnie. Problém však nastane, ked si Bonnie v škôlke vlastnoručne
vyrobí Vidlíka - figúrku z plastovej vidličky...

KTO JE ĎALŠÍ
2000
Nový slovenský film „Kto je ďalší?“ režiséra a scenáristu Mira Drobného, je
inšpirovaný tromi skutočnými príbehmi zo Slovenska, Ruska a Kanady. Osudy
hlavných hrdinov zmenil internet a priviedol ich až na hranicu života a smrti. Stať
sa to môže každému! Kto je ďalší?

NEVESTA NA ZABITIE

26. – 27.8.
Predstavenia:

PONDELOK
UTOROK

pondelok 26. .................. 1800
utorok 27. ................................. 2000

Mladá nevesta má ženícha z bohatej, ale trošku čudáckej rodiny, ktorá ctí
dlhoročnú ale veľmi zvláštnu svadobnú tradíciu. Každý nový člen si musí zahrať
náhodne vylosovanú hru. Tú však nakoniec nemusí ani prežiť.

LOLI PARÁDIČKA

26. – 27.8.

00

pondelok 26. ............................ 20
PONDELOK Predstavenia:
utorok 27. ...................... 1800
UTOROK
Romantická komédia o láske dvoch „nešťastníkov“ z východného Slovenska.
Smiešno-smutný príbeh o nádeji a trpkosti života.

PLAYMOBIL VO FILME

29. – 30.8.
ŠTVRTOK
PIATOK

PLAYMOBIL: THE MOVIE

1800
.

1.9.
NEDEĽA

Keď Marlin mladší brat Charlie nečakane zmizne v čarovnom, animovanom svete
PLAYMOBIL®, sa Marla musí vydať na cestu, aby ho priviedla domov.
Prostredníctvom ich akčného dobrodružstva si Marla a Charlie uvedomia, že bez
ohľadu na to, ako sa ich život odohráva, dosiahnete čokoľvek, keď veríte v seba!

CEZ PRSTY

29.8. – 1.9.
ŠTVRTOK
až
NEDEĽA

ČR - SR
od 12 rokov
104 min.
2,00 €

22. – 24.8.
ŠTVRTOK
až
SOBOTA

4,00 €

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.
22. – 24.8.
ŠTVRTOK
až
SOBOTA

GB - USA
od 12 rokov
114 min.

PŘES PRSTY
Predstavenia:

štvrtok 29. a piatok 30. a nedeľa 1.9. ................ 2000
sobota 31. ................................................. 1900
.

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.

5,00 €
Slovenský dabing
CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Slovenský film
od 12 rokov
90 min.
5,00 €

PREMIÉRA
Americký film
od 15 rokov
96 min.
5,00 €
Slovenský film
od 12 rokov
89 min.
5,00 €
CELOSLOVENSKÁ

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

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

