dátum/ deĖ / þas

ITA FILM

15.00

NEDEďA

CONTINENTAL

10. 9.
2017

17.00

19.00

STREDA

6. 9.
2017

CINEMART

15.00

NEDEďA

BONTON

19.00

NEDEďA

FORUM FILM

17.00

CINEMART

17.00

NEDEďA

FORUM FILM

17.00

19.00
15.00

FORUM FILM

19.00

VSTUPNÉ: 4 €
(Hurvínek a kouzené muzeum) ýR
vhodné pre všetky vekové kategórie
animovaná komédia
Slovenský dabing
88 min.

VSTUPNÉ: 4 €

"Celý telefón Āelí veĕkej hrozbe, záchrana padá na plecia zvláštnej trojice..."
Rušné mesto Textopolis sa nachádza v þetovacej aplikácii a obývajú ho Smajlíci.
Ich životný cieĐ je jednoduchý - chcú byĢ vyvolení a použití majiteĐom telefónu pri ćalšej konverzácii. Energický Gene sa však
od ostatných Smajlíkov líši. Narodil sa s množstvom emócií, þo mu komplikuje život. Rozhodne sa preto staĢ sa normálnym a
s pomocou svojho najlepšieho priateĐa Hi-5 a známej hackerky Jailbreak sa vydáva na cestu ostatnými svetmi – aplikáciami v
telefóne - aby objavil kód, ktorý by ho “opravil”. Celý telefón však þelí veĐkej hrozbe a jeho záchrana padá na plecia práve
tejto zvláštnej trojice.

"Sú hranice, ktoré prekroĀíš len raz."
Adam KrajĖák (T.Maštalír) je otcom rodiny i hlavou kriminálnej skupiny, ktorá pašuje cigarety cez slovensko-ukrajinskú hranicu. V kruhu
svojich najbližších zohráva nenahraditeĐnú rolu starostlivého dôverníka, ale aj zásadového a nekompromisného vodcu, ktorému ani v
rozhodujúcich okamihoch nechýba temperament. Pokojné spolužitie dvoch prelínajúcich sa svetov sa však zaþne otriasaĢ, keć
novovybudovaná hranica Schengenského priestoru spôsobí nárast nervozity z nejasnej budúcnosti. A keć jedna z pašeráckych zásielok
stroskotá, spustí sa nezastaviteĐná lavína udalostí, poþas ktorých bude musieĢ KrajĖák spochybniĢ svoje vlastné hranice, ktoré doteraz
odmietal prekroþiĢ. Réžia Petra Bebjaka vnáša do kriminálneho námetu s prvkami trileru nákazlivú iskru, ktorá ho na míle vzćaĐuje od
obyþajnej žánrovej zábavy a odhaĐuje univerzálny Đudský príbeh zasadený do prostredia, v ktorom sa prelínajú kultúry, zvyky i životy…

HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM.
„Je Āas sa odviazaĨ“
Pán Spejbl pracuje ako strážca Múzea bábok, ktorému hrozí zbúranie. Hurvínek opäĢ nepoþúva a podarí sa mu preniknúĢ do uzavretých
priestorov múzea, kde objaví svet, skrytý pred zrakmi návštevníkov. A práve v podzemí je ukryté nielen tajomstvo þarovného múzea, ale aj
kĐúþ k jeho záchrane. Hurvínka þaká najväþšie dobrodružstvo v živote, pri ktorom musí preukázaĢ chytrosĢ, šikovnosĢ, odvahu a zmysel pre
priateĐstvo, aby zachránil ‘taĢuldu’, ale aj kúzelné múzeum a celé mesto spod nadvlády zloþineckého Pána bábok.

"LOGAN LUCKY: MILIÓNOVÁ LÚPEŽ"
Kto nekradne, okráda svoju rodinu!

Bratia Loganoví žijú v úplnomm zapadákove, sú tak trochu „natvrdnutí“ a þelia jednému problému za druhým. Jimmy Logan (Channing
Tatum) sa preto rozhodne ukradnúĢ 14 miliónov dolárov poþas najväþších a najslávnejších automobilových pretekov v Amerike. To je veĐmi
slušná suma peĖazí a Jimmy preto potrebuje do partie svojho „spomaleného“ brata s jednou rukou (Adam Driver) a takisto aj miestneho
podivného odborníka na lúpeže všetkého druhu (Daniel Craig), ktorého ale musí najskôr dostaĢ z väzenia. Vyzerá to ako totálne šialený
QiSDGDOHYêKRGRXQDWYUGQXWêFKOXSLþRYMHåHVLYãHWFLP\VOLDåHV~MHGQRGXFKRQDWYUGQXWt"

PO STRNIŠTI BOS

„Eda je vytúžené dieĨa, ktoré rodiĀia strážia viac, ako je zdravé."

VSTUPNÉ: 4 €
(Po strništi bos) CZ,SK,Dánsko
nevhodné pre deti do 7 rokov
dráma, komédia
Pôvodný dabing
115 min.

NEBESKÝ GAUNER

VSTUPNÉ: 4 €

(American Made) USA
nevhodné pre deti do 12 rokov
akĀný
Slovenské titulky
114 min.

LÚPEŽ 2
VSTUPNÉ: 4 €
(THE NUT JOB 2 ) KANADA,USA
vhodné pre všetky vekové kategórie
ANIMOVANÝ FILM
Slovenský dabing
92 min.

HORÚÿKA
VSTUPNÉ: 4 €
(TULIP FEVER) UK,USA
nevhodné pre deti do 15 rokov
romantická dráma
ýeské titulky
105 min.

VSTUPNÉ: 4 €
(HOME AGAIN) USA
nevhodné pre deti do 12 rokov
romantická komédia
ýeské titulky
118 min.

TEMNÁ VEŽA
ITA FILM

struþný popis filmu

(Logan Lucky) USA
vhodné od 12 rokov
komédia
ýeské titulky
119 min.

KTORÝ JE TEN PRAVÝ
BONTON

17.00

24. 9.
2017

NEDEďA

19.00

(ýiara ) SK, Ukrajina
nevhodné pre deti do 15 rokov
thriler
slovenský dabing
113 min.

TULIPÁNOVÁ

24. 9.
2017

19.00

VSTUPNÉ: 4 €

VEĔKÁ ORIEŠKOVÁ

20. 9.
2017

STREDA

STREDA
STREDA
NEDEďA
NEDEďA
STREDA

ÿIARA

BARRY SEAL:

17. 9.
2017

17. 9.
2017

NEDEďA

( The Emoji Movie ) USA
vhodné pre všetky vekové kategórie
animovaný film
slovenský dabing
91 min.

MILIÓNOVÁ LÚPEŽ

13. 9.
2017

20. 9.
2017

VSTUPNÉ: 4 €

LOGAN LUCKY:

10. 9.
2017

17. 9.
2017

názov / informácie

HURVINEK

10. 9.
2017

13. 9.
2017

poster

EMOJI FILM

24. 9.
2017

NEDEďA

17.00

STREDA

6. 9.
2017

dis.

Edu Souþka a jeho mamiþku a otecka už diváci poznajú z filmu Obecná škola. Vo filme Po strništi bos sa príbeh vracia na samotný zaþiatok, do
Edovho raného detstva. Do þasu, kedy jeho otecko odmietne príslušnosĢ k okupantom Protektorátu ýechy a Morava, a celá rodina sa musí z
Prahy odsĢahovaĢ na vidiek. Malé mesto, kde chlapec doteraz trávil len krátke chvíle prázdnin, sa teraz stáva jeho domovom. Eda si musí nájsĢ
cestu nielen k miestnej chlapþenskej partii, ktorej svet je úplne odlišný od toho mestského, ale aj k neþakanému rodinnému tajomstvu, a hlavne k
vlastnej odvahe. Autorská rodinná dvojica Jan a ZdenČk SvČrákovci prináša do kín ćalší zo svojich lyrických filmov o detstve a hrdinstve v každom
z nás.

"CIA, Biely dom, Pablo Escobar. So všetkými sa zahrával. "
Barry Seal (Tom Cruise) pracuje ako pilot dopravného lietadla a rutina amerických vnútroštátnych letov ho zaþne ubíjaĢ. Aj preto nadšene
skoþí po ponuke "náhodne okoloidúceho", z ktorého sa vykĐuje agent CIA (Domhnall Gleeson), aby pilotoval pod záštitou tajných služieb.
Barryho þakajú prelety nad základĖami kolumbijských narkobarónov, z ktorých zhotovuje širokú fotodokumentáciu, nutnú pre boj s drogovými
kartelmi. Lenže preþo lietaĢ len tak naprázdno, keć sa môžete spojiĢ aj s protistranou a okrem fotiek pre CIA voziĢ do Ameriky aj drogy? A
preþo sa zároveĖ nestaĢ informátorom DEA (Národná agentúra pre boj s drogami), ktorá má v oblasti tiež svoje špecifické záujmy? A preþo
sa rovno nezapojiĢ do jednej z najväþších tajných operácií, ktoré kedy americká vláda zosnovala?

"PRIPRAVIħ SA, POZOR, ORECHYYYY!…"
Veveriþiak Surly a jeho priatelia Buddy, Andie a Precious zistia, že starosta mesta Oakton City sa rozhodol v ich prírodnom parku vybudovaĢ
obrovský zábavný park. Ich domovy zniþia buldozéry... Surly sa však len tak Đahko nevzdá a spolu s ostatnými zvieratkami z parku pripravia plán,
ako starostovi, jeho dcére a príliš horlivému úradníkovi zo sekcie kontroly zvierat prekaziĢ prípravu veĐkolepého projektu a získaĢ park späĢ…

" V 17. storoĀí jediná cibuĕka exotickej kvetiny mala hodnotu
desaĨnásobku priemernej mzdy"
V 17. storoþí Amsterdam a celú krajinu zachvátila „tulipánová horúþka“. Jediná cibuĐka exotickej kvetiny mala hodnotu desaĢnásobku
priemernej mzdy a svojmu majiteĐovi mohla priniesĢ nesmierny majetok. Napriek tomu je pre bohatého obchodníka Cornelisa Sandvoorta
(Christoph Waltz) najväþším šĢastím svadba s mladuþkou Sophiou (Alicia Vikander). Cornelis si objedná jej portrét u nádejného maliara

"HOME AGAIN: KTORÝ JE TEN PRAVÝ"
Film rozpráva o príbeh slobodnej matky Alice Kinney (Reese Witherspoon), ktorá sa práve rozišla so svojim manželom. Rozhodne sa zaþaĢ
nový život a tak odišla späĢ do rodného LA aj so svojimi dvoma dcérami. Na oslave svojich 40. narodenín sa stretnú traja mladí zaþínajúci
filmári, ktorí hĐadajú bývanie. Alice im ponúkne, že ich ubytuje vo svojom dome pre hostí - zaþne sa formovaĢ nová, netradiþná rodinka. Do
Alicinho života sa tak neþekane zaþne vkrádat nové priateĐstvo a romantika, teda aspoĖ do chvíle, kedy sa jej bývalý manžel objaví pred
dverami s kufrom v ruke …

"Sú aj iné svety než tieto... Idris Elba a Matthew McConaughey vo fantasy filme
inšpirovanom rovnomennou knižnou sériou bestsellerov z pera majstra hororu Stephena
Kinga.."

VSTUPNÉ: 4 €
(THE DARK TOWER) USA
nevhodný pre maloletých do 12 rokov
fantasy, sci-fi, horor
Slovenské titulky
125 min.

Posledný žijúci pištoĐník Roland Deschain (Idris Elba) sa už roky snaží nájsĢ bájnu Temnú vežu, ktorá spája všetky svety a drží ich
pohromade. O jej pád sa však usiluje temná moc - Rolandov odveký nepriateĐ známy ako Muž v þiernom (Matthew McConaughey). Podarí sa
pištoĐníkovi zlo poraziĢ a ochrániĢ tak celú existenciu?

Kino MARÍNA v Detve si vyhradzuje právo zmeny obsahu.

