FEBRUÁR 2018
dátum/ deň / čas

CONTINENTAL

17.00

7.2.
2018

STREDA

17.00

NEDEĽA

4.2.
2018

dis.

BONTON

19.00

NEDEĽA

4.2.
2018

BONTON

19.00

STREDA

CINEM ART

15.00

"Cesta vlakom sa zmení na pulzujúci a napínavý boj o život"

VSTUPNÉ: 5 €
zľava 1€ ZŤP,SENIOR
(THE COMMUTER) GB, USA
nevhodné pre deti do 15 rokov

VSTUPNÉ: 5 €
zľava 1€ ZŤP,SENIOR
(I TONYA) USA
nevhodné pre deti do 15 rokov

(Zoufalé ženy) ČR
nevhodný pre maloletých do 12 rokov

KOMÉDIA

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV

SLOBODY
VSTUPNÉ: 5 € zľava 1€ pre ZŤP,SENIOR
(FIFTY SHADES FREED )USA
neprístupný do 18 rokov

Erotický thriller
slovenské titulky
105 min.

OBYČAJNÁ TVÁR
FORUM FILM

17.00

VSTUPNÉ: 5 € zľava 1€ pre ZŤP,SENIOR

(Wonder) USA
nevhodné pre deti do 7 rokov

RODINNÁ DRÁMA
Slovenské titulky
113 min.

VEČNE TVOJA
MAGICBOX

17.00

ROBIA ZÚFALÉ

VSTUPNÉ: 5 € zľava 1€ pre ZŤP,SENIOR

česká jazyková verzia
86 min.

CINEM ART

19.00

NEDEĽA
STREDA

Animovaná dobrodruž.komédia

ZÚFALÉ ŽENY

28. 2. 4. 3.
2018 2018

NEDEĽA

KRÁĽOVNÁ

VSTUPNÉ: 5 € zľava 1€ pre deti, ZŤP,SENIOR
(SNOWQUEEN: FIRE AND ICE) RUSKO
vhodné pre všetky vekové kateg.
SLOVENSKÝ DABING
89 min.

CONTINENTAL

17.00

NEDEĽA

17.00
19.00

MUŽ VO VLAKU

Rodinná filmová rozprávka

SNEHOVÁ

21. 2. 28. 2.
2018 2018

19.00

SLOVENSKÝ DABING
110 min.

Rodinná filmová rozprávka Tri želania, rozpráva poetickou a humornou formou, príbehy niekoľkých podôb lásky: o trápeniach násťročného
Alberta, ktorý je až po uši – a hlavne neopätovane – zamilovaný do sestry svojho najlepšieho kamaráta, o láske medzi Albertovými rodičmi,
teda o varietnom kúzelníckom duu prežívajúcom krízu stredného veku a tiež o rodičovskej láske, v ktorej sa flákač a lámač dievčenských
sŕdc Bosák junior, snaží získať pozornosť a lásku svojho otca, úspešného hoteliéra. Albert a všetci ostatní, nakoniec prídu na to, že k šťastiu
nie sú potrebné žiadne čary a mágia, ale predovšetkým odvaha meniť okolo seba veci k lepšiemu. To však neznamená, že naozajstné kúzla
a čary neexistujú…

VSTUPNÉ: 4,50 € zľava 1€ deti, ZŤP,SENIOR
(Přáni k máni) CZ/SK
nevhodné pre deti do 7 rokov

české titulky
119 min.

11. 2. 18. 2.
2018 2018

19.00

"Na Vianoce sa Vám splní najkrajšie želanie"

Komédia, Dráma, Životopisný

NEDEĽA

15.00

NEDEĽA
NEDEĽA

TRI ŽELANIA

JA TONYA

11. 2. 18. 2.
2018 2018

NEDEĽA

stručný popis filmu

české titulky
104 min.

11. 2. 18. 2.
2018 2018

STREDA

názov / informácie

Akčný, Krimi, Dráma

7.2.
2018

STREDA

poster

NEVERNÁ
VSTUPNÉ: 5 € zľava 1€ pre ZŤP,SENIOR

(Věčně tvá nevěrná) ČR
nevhodné pre deti do 12 rokov

Milostná komediálna dráma
Český jazyk
92 min.

Pravidelná a úplne bežná cesta vlakom z práce domov sa znenazdajky zmení na pulzujúci a napínavý boj o život. V hlavnej úlohe nastúpi do
akčného trileru Muž vo vlaku Liam Neeson, jeho dych berúcu jazdu prímestským vlakom riadi režisér-rušňovodič Jaume Collet-Serra.
Michael McCauley žije spokojne bežný rodinný život bez akýchkoľvek výkyvov. Predáva poistenie, s rodinou žije za mestom, a do práce a
späť dochádza pravidelným vlakom. Každý deň, už desať rokov, odkedy odišiel od polície. Dnešný deň sa moc nepodaril a rovnako ako vždy
nastupuje do vlaku a teší sa domov. Zdraví známych sprievodcov, aj známe tváre. Dvere sa zatvoria, vlak sa rozbehne zo stanice a nič ešte
nenasvedčuje tomu, že táto cesta bude úplne iná a že postava Liama Neesona si počas nej siahne na dno fyzických i psychických síl...

„Nikdy som nebola dobré dievča!“
„Ja, Tonya“ prináša divoký a ťažko uveriteľný príbeh. Vzostup z ničoho až na vrchol, túžba, vášeň, pád na samotné dno a jeden z
najväčších škandálov športovej histórie. Tonya Hardingová patrila svojho času medzi najlepšie krasokorčuliarky sveta, všetci si ju ale
budú navždy pamätať v spojení so šokujúcim útokom na jej súperku Nancy Kerriganovú. Film sprevádza mnoho filmových cien a nominácií
vrátane nominácií na Zlatý Glóbus za Najlepší film v žánri komédia. Film „Ja, Tonya“ ponúka komédiu i drámu a jeho hlavnú hrdinku, s
celkovou jej dravosťou a neskrotenými emóciami, jednoducho nejde nemilovať. Výbušná, konfliktná a impulzívna Tonya Hardingová mala od
bežnej predstavy sladkej žmurkajúcej bábiky a princezničky tancujúcej na ľade veľmi ďaleko...

"SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: TAJOMSTVO OHŇA A ĽADU"
Pokračovanie populárnej animovanej série je opäť plné dobrodružstiev, humoru a kúziel. Naši hrdinovia sa stretnú s mágiou ohňa a ľadu a
tak im bude chvíľu poriadne horúco a chvíľu zas poriadne veľká zima. Hlavnou hrdinkou príbehu je opäť odvážna Gerda, ktorá porazila
Snehovú kráľovnu a oslobodila svojho brata Kaia. Vďaka tomu sa z nich stali tak trochu rozprávkové celebrity. Kým Gerda to berie s
nadhľadom, zasnený Kai sa o čosi horšie vyrovnáva so svojou popularitou, keď mu pri nohách pravidelne omdlievajú mladé dievčatá. Aby si
od tejto vyčerpávajúcej slávy trochu odpočinuli, vydávajú sa do hôr za svojim trollským kamarátom Ormom, kde na nich však nečaká žiadna
odpočinková dovolenka, ale parádne nové dobrodružstvo.

„Romantická komédia podľa predlohy Haliny Pawlowskej."
„To bol teda pôrod!“ - je presná definícia nielen vstupu hrdinky Oľgy (Klára Issová) na svet vzácnou „čelnou“ polohou, ale táto veta vystihuje i
jej túžbu nájsť tu pravú lásku. Nie je to však tak jednoduché, možno preto, že ani Oľga nie je jednoduchá. Má so svojim milostným životom
veľké plány a tiež veľmi bujnú fantáziu. Mestečko, kde sa narodila, jej však pre realizáciu milostných zámerov nestačí. A tak sa premiestni do
veľkomesta. Najskôr predáva v predajni s dámskym prádlom, a musí obslúžiť viac ako tritisíc žien, než sa stane zázrak a príde ON! Ten prvý
a pravý! To si myslí Oľga aspoň do okamihu, keď ho pristihne pri nevere...

"Nenechajte si ujsť vyvrcholenie."
Fenomén Päťdesiat odtieňov vstupuje do tretej, záverečnej fázy. Anastasia Steele a Christian Grey sa dobrovoľne zriekli svojej slobody a
pred svadobnými svedkami povedali rozhodné “Áno”. Žiť šťastne až do smrti im ale dopriate nebude. Ak si myslíte, že vstupom do
manželstva pre Anastasiu (Dakota Johnson) a Christiana (Jamie Dornan) končí všetka sranda a že legendárnu Červenú mučiareň prerobia
na detskú izbu, veľmi sa mýlite. Vynaliezavosť a fantázie novomanželov nepoznajú medze, zvlášť keď ich vďaka Christianovmu
rozprávkovému bohatstvu nemusí naozaj nič limitovať. Ana sa však nechce stať manželkou uväznenou v zlatej klietke a je rozhodnutá
pokračovať v úspešne rozbehnutej kariére knižnej redaktorky, čo však Christianovi nie je po chuti...

"PODĽA MEDZINÁRODNÉHO KNIŽNÉHO BESTSELLERU"
TENTO CHLAPEC ZMENÍ VÁŠ SVET K LEPŠIEMU.Medzinárodný knižný bestseller, ktorý chytil za srdcia čitateľov po celom svete, sa
konečne dočkal filmového spracovania. Dojímavý príbeh o tom, aké ťažké je pre malého chlapca zapadnúť medzi rovesníkov v škole, ktorí sú
úplne iní...úplne obyčajní. August (Auggie) Pullman má 10 rokov, miluje Hviezdne vojny a práve nastúpil po prvýkrát do školy, pretože je
výnimočný. Keď prišiel na svet, lekári predpovedali, že sa nedožije rána. V detstve podstúpil toľko operácií, čo iní nezakúsia za celý život. Pre
vrodenú poruchu, ktorej názov väčšina ľudí nevie ani vysloviť, má silne zdeformovanú tvár. A predsa chce žiť normálny život. Preto teraz stojí
pred najťažšou skúškou zo všetkých – konečne ide do školy medzi „normálne“ deti.
Hrajú: Jacob Tremblay, Owen Wilson, Julia Roberts, Izabela Vidovic

" Josef a Miluška sú manželia snáď celú večnosť..."
Josef svoju ženu síce miluje, ale tiež má slabosť pre krásne ženy. A tak sa občas s niektorou spriatelí o niečo viac. Miluška ako bývalá
telocvikárka svojho manžela a ich dospievajúcu dcéru neúnavne zahŕňa neutíchajúcou starostlivosťou a terorom zdravého životného štýlu.
Ich manželstvo, a tiež Josefovo momentálne krachujúce nakladateľstvo, sa pomaly rúti do záhuby. Do toho prichádza Josefova teta Marta
(Vilma Cibulková), skúsená psychologička z manželskej poradne. Rodinu svojho synovca sa rozhodne zachrániť veľmi originálnym
spôsobom. Musia sa rozviesť. Nie iba tak na oko, ale na základe vážneho dôvodu. Marta im naordinuje neveru. Musia sa pristihnúť in
flagranti. Bláznivá hra môže začať.
Kino MARÍNA v Detve si vyhradzuje právo zmeny v programe.

