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19.00

NEDEĽA

29.9.
2019

ITA FILM

19.00

NEDEĽA

SATURN

17.00

STREDA

BONTON

19.00

STREDA

ANIMOVANÝ, RODINNÝ

VSTUPNÉ: 5 €

zľava 1€ - ZŤP, SENIOR

(Kto je další) SK
nevhodné pre deti do 12 rokov

Hračkársky kovboj Woody si bol vždy istý zmysom 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. Ostatné hračky ho doma radostne privítajú, Vidlík je však vydesený a tvrdošíjne 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…

Stať sa to môže každému!
Nový slovenský film „Kto je ďalší?“ režiséra a scenáristu Mira Drobného, ktorý je autorom úspešných projektov Rytmus –
sídliskový sen a ovce.sk, je inšpirovaný tromi skutočnými príbehmi zo Slovenska, Ruska a Kanady.
Osudy hlavných hrdinov zmenil internet a priviedol ich až na hranicu života a smrti...

TRILER

HODINÁROV UČEŇ
VSTUPNÉ: 5 € zľava 1€ - deti do 12r.,ZŤP, SENIOR
(Hodinářův učeň ) ČR/SK
vhodné pre všetky vekové kategórie

HRANÁ ROZPRÁVKA

„A budeš mať dobré srdce, ktorého láska dokáže zvíťaziť nad
ľudskou zlobou i nad smrťou.“
Nad kolískou malého Urbana stoja dvaja dobrí duchovia osudu Rodovít a Rodovoj a ich sestra, zlá sudička Zlotica. Kým Rodovít s
Rodovojom želajú Urbanovi bohatstvo a lásku, Zlotica praje chudobu a nekonečné strasti. Čie proroctvo bude silnejšie? ...

SLOVENSKÝ DABING
102 min.

SKUTOK SA STAL
FORUM FILM

17.00

VSTUPNÉ: 5 €
zľava 1€ - ZŤP, SENIOR
(SKUTOK SA STAL) USA
nevhodné pre deti do 12 rokov

Príklad najväčšej spoločenskej kauzy 90-tych rokov cez príbeh troch kamarátov - Oskara Fegyveresa, Róberta Remiáša a Petra Tótha.
Skutok sa stal je silným dokumentárnym odkazom, ktorý prinesie slovenským divákom aj nové a dôležité súvislosti a odhalenia. Film aj
o tom, ako to bolo naozaj s s únosom prezidentovho syna, vraždou Róberta Remiáša a kauzou Technopol. A o tom, čo s tým má
Marián Kočner.

DOKUMENTÁRNY
82 min.

CEZ PRSTY
VSTUPNÉ: 5 €

Keď ti láska prihrá na smeč...

zľava 1€ - ZŤP, SENIOR

Príbeh filmu sa odohráva na beach volejbalových ihriskách, ale nielen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová)
sú „parťáčky“, ktoré obetujú plážovému volejbalu všetko. Teda, skoro všetko. Mladšej Pavle tak trochu začínajú tikať biologické hodiny
a s priateľom Hynkom (Vojtěch Dyk) chce čo najskôr otehotnieť. To staršia Linda, ktorá je slobodná a bezdetná, nechápe. Obzvlášť,
keď sa im podarilo kvalifikovať na majstrovstvá Európy ... Všetko, ale aj tak nakoniec zamotá svojský správca ihriska so zaujímavou
minulosťou Jíra (Jiří Langmajer).

( Přes prsty) ČR
nevhodné pre deti do 12 rokov

KOMÉDIA
originálna verzia
86 min.

2.10.
2019

ANGRY BIRDS 2
ITA FILM

Dokumentárny Film Skutok sa stal ponúkne pohľad a mapovanie slovenskej
minulosti.

ORIGINÁLNE ZNENIE

BONTON

19.00

(TOY STORY 4) USA
vhodné pre všetky vekové kategórie

originálna verzia
90 min.

BONTON

17.00

NEDEĽA

zľava 1€ - deti do 12r., ZŤP, SENIOR

KTO JE DALŠÍ

VSTUPNÉ: 5 €
zľava 1€ - deti do 12r., ZŤP, SENIOR
(THE ANGRY BIRDS MOVIE 2) USA
vhodné pre deti do 7 rokov

ANIMOVANÝ
SLOVENSKÝ DABING

Red, Bomb a Chuck sa vracajú v pokračovaní populárnej rozprávky.
krem vtáčieho Píplandu a sveta ich úhlavných nepriateľov Krochkáčov existuje aj záhadný tretí ostrov, ktorého obyvatelia predstavujú
pre všetkých novú hrozbu. Ak sa chcú zachrániť, musia sa odvekí súperi spojiť a spolupracovať. Z najhorších nepriateľov je tak ešte
horší tím...

96 min.

2.10.
2019

To KAPITOLA 2
CONTINENTAL

15.00

NEDEĽA

29.9.
2019

VSTUPNÉ: 5 €

Ich životné dobrodružstvo je tu...

182 min.

18.9.
2019

17.00

19.00

NEDEĽA

15.9.
2019

DRÁMA, KOMÉDIA

SLOVENSKÝ DABING

18.9.
2019

19.00

17.00

NEDEĽA

15.9.
2019

sa televízny herec (Leonardo DiCaprio) a jeho dlhoročný kaskadér (Brad Pitt) rozhodnú presadiť pri filme na konci zlatej éry
Hollywoodu v roku 1969 v Los Angeles.

TOY STORY 4

29.9.
2019

STREDA

15.00

NEDEĽA

15.9.
2019

V deviatom filme kultového režiséra Quentina Tarantina

VSTUPNÉ: 5 € zľava 1€ - ZŤP, SENIOR
(ONCE UPON A TIME) USA
nevhodné pre deti do 15 rokov
SLOVENSKÉ TITULKY
159 min.

11.9.
2019

STREDA

17.00

NEDEĽA

8.9.
2019

VTEDY V HOLLYWOODE

11.9.
2019

STREDA

15.00

NEDEĽA

8.9.
2019

8.9.
2019

STREDA

19.00

STREDA

4.9.
2019

VSTUPNÉ: 5 €
zľava 1€ - ZŤP, SENIOR
(It: Chapter Two) USA
nevhodné pre deti do 15 rokov

HOROR
SLOVENSKÉ TITULKY

V pokračovaní najúspešnejšieho hororu všetkých čias
sa do mesta Derry vracia zlo a členovia Klubu núl budú musieť opäť spojiť svoje sily na mieste, kde to všetko začalo. Od
hrôzostrašných udalostí ubehlo 27 rokov. Členovia Klubu núl sa rozišli a žijú si vlastné životy. Mike ako jediný ostal v rodnom meste a
je nútený zvolať ostatných členov klubu späť do Derry, kde budú spoločne opäť čeliť zlu. Všetci sú poznamenaní hrôzostrašnými
zážitkami z minulosti, každý z nich bude musieť preto opäť prekonať svoj najsilnejší strach a čeliť klaunovi, ktorý je teraz
nebezpečnejší ako kedykoľvek predtým...

165 min.

Kino MARÍNA v Detve si vyhradzuje právo zmeny programu

