PROGRAM kino MARÍNA MAREC 2019
www.kinomarina.kcdetva.sk
CINEM ART

17.00

NEDEĽA

CONTINENTAL

17.00

STREDA

FORUM FILM

19.00

VSTUPNÉ: 5 € zľava 1€ - DETI, ZŤP, SENIOR
(The Lego Movie 2) USA
vhodné pre všetky vekové kategórie

RODINNÝ, ANIMOVANÝ

VSTUPNÉ: 5 € zľava 1€ - ZŤP, SENIOR
(COLD PURSUIT) NOVÝ ZÉLAND
nevhodné pre deti do 15 rokov

AKČNÝ THRILLER
ČESKÉ TITULKY
118 min.

AKO SI VYCVIČIŤ
CINEM ART

15.00

KOMÉDIA

MRAZIVÁ POMSTA

DRAKA 3
VSTUPNÉ: 5 €
zľava 1€ - DETI, ZŤP, SENIOR
(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON) USA
vhodné pre všetky vekové kategórie

DOBRODRUŽNÝ, ANIMOVANÝ
SLOVENSKÝ DABING

ústrety.
Věra (Zlata Adamovská) prežila s Jindřichom báječný život a je pevne rozhodnutá splniť jeho posledné prianie – zabehnúť maratón!
Emancipovaná a rázna matka troch dcér v tom nevidí žiadny problém. Proste si trasu rozdelí na štyri časti a zdolajú tých viac ako 42
kilometrov ako rodinná štafeta. Žiadna z nich síce zatiaľ neodbehla ani meter, ale do štartu ostávajú ešte tri mesiace a tréner Vojta
(Vladimír Polívka) pripravil skvelý kondičný plán. Stačí len začať.

LEGO® dobrodružstvo pokračuje
Po úspechu filmu LEGO® príbeh, ktorý položil základnú kocku nového fenoménu, sa opäť stretneme s hrdinami z mestečka Brickburg.
V novom akčnom dobrodružstve sa obyvatelia pustia do boja za záchranu svojho milovaného domova.
Uplynulo takmer 5 rokov, odkedy bolo „všetko super“, a teraz musia čeliť novej obrovskej hrozbe, nájazdníkom z LEGO DUPLO®, ktorí
ničia všetko rýchlejšie, ako to stíhajú obyvatelia znova vystavať.
V snahe poraziť nepriateľov a nanovo vyskladať harmóniu v Lego svete sa Emmet, Lucy, Batman a ich priatelia vydajú do vzdialených
a neprebádaných galaxií. Na spoločnej ceste otestujú svoju odvahu, kreativitu, majstrovské staviteľské schopnosti a v neposlednom
rade odhalia, akí sú v skutočnosti výnimoční..

POMSTA CHUTÍ NAJLEPŠIE ĽADOVO VYCHLADENÁ.
Vitajte v Kehoe,v luxusnom lyžiarskom stredisku, kde sa teplota drží na -10 °C. Polícia tu nemá toho veľa na práci – až kým vodičovi
snežného pluhu Nelsovi Coxmanovi (Liam Neeson) nezavraždia syna. Stane sa tak na objednávku drogového bossa menom Viking
(Tom Bateman). Smútok sa postupne mení na hnev a Nels nedokáže myslieť na nič iné, len na pomstu. Vyzbrojený ťažkou technikou
a vedomosťami z detektívnych románov začne po jednom likvidovať členov kartelu. A sneh na svahoch okolo mesta postupne mení
svoju farbu zo žiarivo bielej na krvavo červenú…

Mladý Viking Štikút a drak Bezzubý sa vracajú ...
Ostrov Blp je dračí raj obývaný Vikingami, alebo vikingský raj obývaný drakmi, ako sa to vezme. Bývalí odvekí nepriatelia tu žijú v
závideniahodnej harmónii. Vládne im mladý náčelník Štikút, ktorý miluje lietanie s okrídleným parťákom Bezzubým. A miluje aj svoju
kamarátku Astrid, len jej to ešte nestačil naplno povedať. Paradoxne práve láska sa stane predzvesťou mrakov, ktoré sa nad Blpem
začnú sťahovať. Štikút je v tom nevinne, môže za to rozkošná biela dračica, ktorá doslova omráči Bezzubého, ktorá sa pod jej vplyvom
premení z obávaného Nočného draka na neistého puberťáka.

98 min.

31.3.
2019

LOVE nie
BONTON

19.00

STREDA

27.3.
2019

(Ženy v běhu) ČR
nevhodné pre deti do 12 rokov

SLOVENSKÝ DABING
106 min.

31.3.
2019

17.00

17.00

STREDA

27.3.
2019

Komédie o ženách, ktoré sa neboja vybehnúť šťastiu v

zľava 1€ - ZŤP, SENIOR

LEGO® príbeh 2

20.3.
2019

STREDA

19.00

NEDEĽA

17.3.
2019

VSTUPNÉ: 5 €

ČESKÝ DABING
93 min.

20.3.
2019

NEDEĽA

15.00

NEDEĽA

17.3.
2019

ŽENY V BEHU

17.3.
2019

NEDEĽA

18.00

STREDA

6.3.
2019

VSTUPNÉ: 5 €

zľava 1€ - ZŤP, SENIOR

(LOVEní) ČR,SK
nevhodné pre deti do 12 rokov

ROMANTICKÁ KOMÉDIA
ORIGINAL DABING
100 min.

Hľadá sa láska, zn.: rýchlo!
Romantická komédia o tom, že lásky je niekedy málo a niekedy naopak až príliš veľa. Ako ale spoznať toho pravého? Eliška má
svadbu, čaká na svoj veľký deň, ale vytúžené "ÁNO" nakoniec nezaznie. Ženích totiž v rozhodujúcej chvíli vezme nohy na plecia a
utečie priamo spred oltára. Romantické LOVEnie plné lásky skončilo totálnym fiaskom. Zdrvená nevesta má našťastie kamarátku,
ktorá presne vie, čo robiť. Jej recept je jasný, Eliška potrebuje novú známosť a predovšetkým prísun sexu.

Kino MARÍNA si vyhradzuje právo zmeny programu.

