
 

PROGRAM KINA JUNIOR NA SEPTEMBER 2020 

 

2. septembra – streda 

19,00 hod.  RAOUL TABURIN     Filmový klub 

Réžia: Pierre Godeau 

Milá komédia zo slnkom zaliateho francúzskeho mestečka. Pôvabný príbeh o priateľstve, láske, dôvere i 

strachu z vlastnej slabosti a Sempého celoživotnej láske – cyklistike. 

FRA., Komédia, MP od 12 rokov, 90 min., Vstupné: členovia FK 3,- €, ostatní 5,- € 

 

3. septembra – štvrtok 

17,00 hod. PINOCCHIO 

Réžia: Matteo Garrone  

Rezbár Geppetto vychováva oživenú bábku Pinocchia ako vlastného syna. Pinocchio však nie je úplne 

najvzornejší chlapec a nechá sa ľahko zviesť k darebáctvam, vďaka ktorým prežíva veľké množstvo rôznych 

dobrodružstiev… 

Tal., Fantasy, MP, SD, 124 min., Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- €, KP+ dopl. 

 

19,30 hod. ŠARLATÁN 

Réžia: Agnieszka Holland 

Strhujúca životopisná dráma výnimočného muža obdareného  zvláštnymi liečiteľskými schopnosťami na 

pozadí dobových udalostí.  

ČR, SR, Životopisná dráma, MP od 12 rokov, ČV, 118 min., Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- €, KP+ dopl. 

 

4. septembra – piatok 

17,00 hod. MULAN - 3D 

Réžia: Niki Caro 

Nový dobrodružný rodinný film od štúdia Disney je remakom veľmi úspešného rovnomenného animovaného 

príbehu o odvážnej Mulan a jej ceste bojovníčky za uznaním a rešpektom v starovekej Číne.  

USA, Dobrodružný, rodinný, MP, SD, 106 min., Vstupné: 6,- €/ zľava 1,- €, KP+ dopl. 

 

19,30 hod. AFTER: SĽUB 

Réžia: Roger Kumble 

Osudová láska Tessy a Hardina prejde divokým vývojom i zradou a čaká ju naozajstná skúška ohňom. Po 

nečakanom odhalení už ich život a vzťah nebude nikdy taký ako predtým.  

USA, Romantický, MP od 15 rokov, ČT, 105 min., Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- € 

 

5. septembra – sobota 

15,00 hod. PINOCCHIO     Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- €, KP+ dopl. 

 

17,30 hod.  AFTER: SĽUB     Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- € 

 

20,00 hod. TENET 

Réžia: Christopher Nolan  

Akčný veľkofilm, v ktorom hlavnú úlohu hrá medzinárodná špionáž, cestovanie v čase a evolúcia. 

USA, Akčný, MP od 15 rokov, ST, 150 min., Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- € 

 

6. septembra – nedeľa 

15,00 hod. MULAN – 2D     Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- €, KP+ dopl. 

 

 

 

 



 

18,00 hod. FATIMA 

Réžia: Marco Pontecorvo  

Strhujúca historická dráma, nakrútená podľa skutočných udalostí, odhaľuje príbeh detí, ktoré sa stali 

svedkami zázraku. Inšpirujú tisíce veriacich, no musia tiež bojovať s nedôverou skeptikov. Fatimské zjavenie 

navždy zmení ich životy... 

USA, Portugalsko, Historická dráma, MP od 12 rokov, ČT, 113 min., Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- €, KP+ dopl. 

 

9. septembra – streda 

19,00 hod. ZAŽIŤ TO ZNOVU     Filmový klub 

Réžia: Nicolas Bedos  

Šesťdesiatnik Victor dostane od syna poukaz agentúry Cestovatelia v čase. Tá s pomocou filmových kulís a 

hercov dokáže zinscenovať akúkoľvek epochu. Victor si vyberie rok 1974. Ľudia v kaviarňach sa vtedy ešte 

rozprávali a nepozerali do mobilov a on v jednej z nich stretol svoju životnú lásku.  

FRA., Dráma, MP od 15 rokov, 115 min., Vstupné: členovia FK 3,- €, ostatní 5,- € 

 

10. septembra – štvrtok 

17,00 hod. MULAN – 2D     Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- €, KP+ dopl. 

 

19,30 hod. NOVÍ MUTANTI 
Réžia: Josh Boone  

Rahne Sinclairová (Williamsová), Illyana Rasputinová (Taylor-Joyová), Sam Guthrie (Heaton) a Roberto De 

Costa (Zaga) sú štyria mladí mutanti, ktorých drží v odľahlej nemocnici dr. Cecilia Reyesová (Bragaová) za 

účelom ich psychiatrického pozorovania .Keď sa však osadenstvo rozrastie o Danielle “Dani” Moonstarovou 

(Huntová), začnú sa v nemocnici diať zvláštne veci.  

USA, Akčný, horor, MP od 12 rokov, ST, 94 min., Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- € 

 

11. septembra - piatok 

KINO NEPREMIETA 

 

12. septembra – sobota 

15,00 hod. CHRUMKÁČI 
Réžia: Tony Bancroft, Scott Christian Sava  

Čarovné dobrodružstvo v každom kúsku. 

USA, Španielsko, Animovaný, rodinný, MP, SD, 94 min., Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- €, KP+ dopl. 

 

17,30 hod. AFTER: SĽUB     Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- € 

 

20,00 hod. NOVÍ MUTANTI     Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- € 

 

13. septembra - nedeľa 

15,00 hod. SCOOB! 
Réžia: Tony Cervone  

Uvidíme ako sa nerozluční priatelia – pes Scooby-Doo a „jeho človek“ Shaggy prvýkrát stretli, ale aj ako sa 

pridali k skupine mladých detektívov, aby utvorili zoskupenie známe ako Záhady s.r.o. Teraz však budú 

musieť čeliť najväčšej záhade, s akou sa stretli – ktosi sa pokúša vypustiť medzi ľudí démonického psa, 

strážiaceho podsvetie.  

USA, Animovaný, rodinný, MP, SD, 94 min., Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- €, KP+ dopl. 

 

 

 

 

 

https://www.csfd.cz/tvurce/13390-tony-bancroft/
https://www.csfd.cz/tvurce/321263-scott-christian-sava/


 

18,00 hod. ŽENSKÁ POMSTA 

Réžia: Dušan Rapoš 

Na skupinovej terapii sa udoktora Wágnera sa náhodou stretnú tri ženy v zrelom veku. Ich depresie a 

trápenie má spoločného menovateľa: neveru manželov. Zblíži ich to a rozhodnú sa, že lepšie než drahé 

sedenie u psychoterapeuta bude sladká POMSTA! Pre svojich neverných manželov pripravia skutočné peklo 

už na zemi… 

ČR, SR, Komédia, MP od 12 rokov, ORIG., 88 min., Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- €, KP+ dopl. 

 

16. septembra – streda 

19. 00 hod. DIEVČATÁ VO FILME      Filmový klub 

Šesť krátkych filmov šiestich mladých režisérok. Rôzne režisérske prístupy prinášajú rôzne príbehy 

ženských a dievčenských hrdiniek. Osobne sa premietania zúčastní jedna z režisériek – rodáčka z Levíc 

Gabriela Gažová. 

SR, ČR, SWE, Dráma, MP od 15 rokov, Vstupné: členovia FK 3,- €, ostatní 4,- €  

 

17. septembra – štvrtok 

17,00 hod. AKO DOSTAŤ DEDA Z DOMU 

Réžia:  Tim Hill 

Kto z koho… 

Filmovými hviezdami nabitá komédia o neľútostnej vojne vnuka a jeho starého otca… 

USA, Rodinná komédia, MP od 12 rokov, ČD, 98 min., Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- €, KP+ dopl. 

 

19,30 hod. NARUŠENÝ 

Réžia: Derrick Borte 

Russell Crowe hrá v tomto thrilleri psychopata, akého určite stretol každý z nás – frustrovaného človeka,  z 

ktorého sa za volantom na preplnených cestách stane nepríčetné monštrum. Rachel  sa ponáhľa do práce a 

na semafore zatrúbi na auto, ktoré ju zdržuje. Netuší, že náhodou tým spustí reťazovú reakciu a stane sa 

objektom záujmu neznámeho muža, ktorý sa rozhodne udeliť jej životnú lekciu...  

USA, Akčný thriller, MP od 15 rokov, 90 min.,Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- € 

 

18. septembra – piatok 

17,00 hod.  THE KING´S MAN: PRVÁ MISIA 

Réžia:  Matthew Vaughn  

Spoznajte začiatky tejto štýlovej, britskej tajnej služby.  

Keď sa dá dohromady banda najhorších tyranov a zločincov histórie, aby rozpútali zničujúcu vojnu, potom 

jeden muž musí súperiť s časom, aby ich spiknutie prekazil.  

V. Brit., USA, Akčná komédia, MP od 15 rokov, ST,  min., Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- € 

 

19,30 hod. TENET      Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- € 

 

19. septembra – sobota 

17,00 hod. AKO DOSTAŤ DEDA Z DOMU  Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- €, KP+ dopl. 

 

17,30 hod. THE KING´S MAN: PRVÁ MISIA  Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- € 

 

20,00 hod. NARUŠENÝ     Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- € 

 

20. septembra – nedeľa 

15,00 hod. TROLLOVIA: SVETOVÉ TURNÉ 

Réžia: Walt Dohrn, David P. Smith  

Animovaná nálož dobrej nálady, to je filmová rozprávka, ktorá vás presvedčí, že všetky problémy sveta  sa 

dajú vyriešiť tancom, spevom a objímaním. 

USA, Animovaný, rodinný, MP, SD, 91 min., Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- €, KP+ dopl. 



 

18,00 hod.  ŽENSKÁ POMSTA    Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- €, KP+ dopl. 

 

23. septembra – streda 

19,00 hod.  KÝM SA SKONČÍ LETO    Filmový klub 

Réžia: Shannon Murphy 

Život je krásny aj preto, že sa nedá naplánovať…  

Pred filmom uvedieme krátky film POETIKA ANIMA – r. K. Sagan (SR, 5 min.) 

Austrália, Dráma, MP od 12 rokov, 118 min., Vstupné: členovia FK 3,- €, ostatní 5,- € 

 

24. septembra – štvrtok 

17,00 hod.  MÁŠA A MEDVEĎ: MÁŠINE PESNIČKY 

Réžia:  

Okúzľujúce animované príbehy nerozlučnej dvojice, ktorá si získala srdcia detí aj dospelých na celkom 

svete.  

Rusko, Animovaný, rodinný, MP. SD,  min., Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- €, KP+ dopl. 

 

19,30 hod. GREENLAND: POSLEDNÝ ÚKRYT 

Réžia: Ric Roman Waugh  

Rodina bojuje o prežitie tvárou v tvár prírodnej katastrofe.  

USA, Akčný, katastrofický, MP od 15 rokov, ČT, 119 min., Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- € 

 

25. septembra – piatok 

17,00 hod. BÁBOVKY 

Réžia: Rudolf Havlík  

Príbehy hrdinov filmu nám ukážu, že niektoré stretnutia môžu navždy zmeniť život. Všetci sme totiž 

prepojení. Vzťahmi, prácou, náhodami, nenávisťou či láskou. Sme súčasťou komplikovanej siete, utkanej z 

emócií, medzi ktorými nechýba humor, irónia, bolesť, napätie a pochopiteľne láska a vášeň… 

ČR, Komédia, dráma, MP od 12 rokov, ORIG., 97 min., Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- €, KP+ dopl. 

 

19,30 hod. NOVÝ MUTANTI    Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- € 

 

26. septembra – sobota 

15,00 hod. MÁŠA A MEDVEĎ: MÁŠINE PESNIČKY    Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- €, KP+ dopl. 

 

17,30 hod. BÁBOVKY     Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- €, KP+ dopl. 

 

20,00 hod. GREENLAND: POSLEDNÝ ÚKRYT  Vstupné: 5,- €/ zľava 1,- € 

 

27. septembra – nedeľa 

KINO NEPREMIETA 

 

30. septembra - streda 

19,00 hod. SALTO JE KRÁĽ     Filmový klub 

Réžia: Pavol Barabáš 

Dokument o partii priateľov, ktorí sa rozhodli zlaniť najvyššie vodopády sveta. 

SR, Dokument, MP od 12 rokov, 63 min., Vstupné: členovia FK 3,- €, ostatní 5,- € 

 

 


