PROGRAM KINO STROJÁR MARTIN
1.9. – 2.9. o 17,30 h
3.9. – 4.9. o 20,00 h

SEPTEMBER 2018
12+

NÁČELNÍK
Premiéra / dobrodružný / USA / 2D, 3D
Počas poslednej doby ľadovej si chlapec odlúčený od svojho kmeňa vytvorí puto s vlkom, tiež izolovaným od
svorky. Z odvekých nepriateľov sa zrazu musia stať spojenci, iba tak totiž dokážu nájsť cestu domov. Spoznajte
príbeh zrodu psa ako najlepšieho priateľa človeka.
120 min., titulky
1.9. – 2.9. o 20,00 h
5.9. o 20,00 h

15+

JAN PALACH
Premiéra / dráma / ČR / 2D
Film pozoruje posledných niekoľko mesiacov života Jana Palacha. Pozoruje ich na základe dostupných faktických
prameňov a zároveň premýšľa, čo tomu mladému mužovi prechádzalo hlavou. Jan Palach nikomu z blízkych o svojom
rozhodnutí dopredu nepovedal. Ani nenaznačil, že by bol niečoho takého schopný. Vo filme prechádza vzťahom so
svojou priateľkou Helenkou, búrlivým internátnym životom roku 1968, spolužitím s mamou doma vo Všetatech, zažije
študentské brigády v Kazachstane a Francúzsku, chodí do školy, pozoruje a mlčí. Rovnako, ako sa od jesene 68 mení
verejný život, ráz ulíc i výrazy ľudí, stáva sa niečo s Janom. Ako to, že si nič nevšimlo jeho dievča, mama, spolužiaci?
Ešte to ráno si Jan vzal od mamy desiatu, na internáte vtipkoval so spolubývajúcim a pred odchodom do mesta sa
vysprchoval. Kamera po celý film sleduje Janovu tvár a snaží sa zachytiť okamihy rozhodnutí…
124 min., česká verzia
3.9. – 4.9. o 20,00 h

15+

UPGRADE
Premiéra / sci-fi thriller / USA / 2D
Upgrade je drsné akčné sci-fi o chlapovi, ktorý sa nechal vylepšiť, aby mohol opäť chodiť. A aby sa mohol pomstiť. Za
pár rokov už nebudeme musieť pohnúť prstom, pretože moderné technológie za nás všetko obstarajú. Technofóbom sa
v takejto dobe nebude žiť veľmi ľahko Grey Trace (Logan Marshall-Green) je povestný tým, že ako jeden z posledných
ľudí dáva pred technológiami prednosť vlastným rukám. Autonehoda na nočnej diaľnici a konflikt s bandou grázlov, ktorí
mu zavraždia priateľku a jeho nadosmrti zmrzačia mu obráti život hore nohami.
100 min., titulky

6.9. – 7.9. o 17,30 h
9.9. - 10.9. o 17,30 h

12+

CHRISTOPHER ROBIN
Premiéra / akčný, dobrodružný, fantasy / USA / 2D
Pokračovanie príbehu o priateľstve chlapca a plyšového medvedíka… Dospelý Christopher sa po rokoch
stretáva so svojim kamarátom z detstva...
104 min., titulky
6.9. – 7.9. o 20,00 h
9.9. – 10.9. o 20,00 h

12+

CESTA ZA LÁSKOU
Premiéra / komédia, romantický / USA / 2D
Keanu Reeves a Winona Ryder sa po dlhej dobe stretávajú na filmovom plátne v komédii "CESTA ZA LÁSKOU“.
Stretnú sa na svadbe ako hostia, ale romantická atmosféra, všeobecné veselie, smiech a šťastie sú im protivné. Tento
víkend je potrebné hlavne prežiť, čo najskôr zmiznúť a nikoho z tých usmievavých svadobných hostí už nikdy nestretnúť.
90 min., titulky

11.9. – 12.9. o 20,00 h

15+

MNÍŠKA

Premiéra / sci-fi thriller / USA / 2D
Keď mladá mníška z kláštorného opátstva v Rumunsku spácha samovraždu, priamo z Vatikánu sú vyslaní kňaz a novic,
aby túto udalosť prešetrili. Spoločne odkrývajú príšerné tajomstvo. Riskujú nielen svoje životy, ale aj vlastnú vieru a
samotné duše, pretože čelia zlomyseľnej sile v podobe démonickej mníšky, ktorá už predtým terorizovala publikum vo
filme „V zajatí démonov 2“ a opátstvo sa tak stáva hrozivým bojiskom medzi žijúcimi a zatratenými ...
96 min., titulky
13.9. o 17,30 h
15.9. – 17.9. o 20,00 h

15+

NEBEZPEČNÁ LÁSKAVOSŤ
Premiéra / thriller / USA / 2D
DOKÁŽEŠ UDRŽAŤ TAJOMSTVO?
Všetko sa začína obyčajnou láskavosťou – Emily (Blake Lively) požiada svoju najlepšiu priateľku Stephanie (Anna
Kendrick), aby vyzdvihla jej syna zo škôlky. Lenže Emily si po neho už nepríde. Nedvíha telefón a neodpovedá ani na
esemesky. Stephanie sa preto spojí s manželom Emily, Seanom (Henry Golding) a spolu rozbehnú veľkú pátraciu akciu. S
pribúdajúcimi informáciami postupne prichádzajú na to, že Emily bola v skutočnosti niekým úplne iným a jej pravú tvár
vôbec nepoznali. V tej chvíli sa začína odvíjať príbeh plný šokujúcich zvratov, tajomstiev a odhalení, v ktorom majú
hlavné slovo láska a pomsta...
117 min., titulky
13.9. o 20,00 h
15.9. – 17.9. o 17,30 h

15+

PÁTRANIE
Premiéra / dráma, thriller / USA / 2D
Keď Davidovi zmizne jeho jediná dcéra Margot, polícia spustí pátranie. Po 37 hodinách však nemá jedinú stopu, a tak sa
David rozhodne pozrieť niekam, kde zatiaľ nikto nehľadal - do dcérinho notebooku. Pomocou jej počítača a rozhovorov s
jej priateľmi David odhaľuje dcérine tajomstvá a zisťuje, že Margot nebola zďaleka tou dokonalou dcérou, za ktorú ju
považoval...
101 min., titulky
20.9. o 17,30 h
21.9. o 18,00 h
22.9. – 23.9. o17,30 h

15+

PREDÁTOR : EVOLÚCIA
Premiéra / sci – fi, thriller / USA / 2D, 3D
Pred viac ako tridsiatimi rokmi sme sa s nimi stretli prvýkrát. A bol to poriadny náklad. Teraz sa Predátori, jedni z
najväčších lovcov celého vesmíru, opäť vracajú na naša planétu. Sú však oveľa silnejší a inteligentnejší než kedykoľvek
predtým. Lov a zabíjanie sú pre nich stále najväčšou zábavou.

80 min., titulky
20.9. – 23.9. o 20,00 h
25.9. - 26.9. o 20,00 h

12+

PO ČOM MUŽI TÚŽIA
Premiéra / komédia / ČR / 2D
Charizmatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na ktorého ženy letia, je
šéfredaktorom časopisu Playboy. Jedného dňa jeho nezáväzný spôsob života utŕži hneď niekoľko rán. Dostane výpoveď
kvôli poklesu predajnosti časopisu, bývalá manželka a dcéra (Andrea Hoffmannová a Sara Sandeva) ho opäť naštvú,
neznáma žena mu nabúra auto a na jeho miesto je dosadená krásna, mladá šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová). Karel
vyrieši problémy po chlapsky - spoločne s najlepším kamarátom Čestmírom (Matěj Hádek) sa opije a v dobrodružnej noci
si praje, aby sa stal ženou, pretože „ženy to majú v živote omnoho jednoduchšie a on je za to kvôli nim na dne.“ Ráno
Karel zistí, že následkom nočnej alkoholickej „jazdy“ a zásahom veštkyne Zoltany (Pavla Tomicová) sa stal ženou (Anna
Polívková). Avšak len fyzicky. Karel sa ako Karla musí vyrovnať nielen s novým vzhľadom, ale hlavne sa naučiť
fungovať v ženskom tele a zistiť, či to majú ženy naozaj jednoduchšie.

95 min., česká verzia

27.9. o 17,30 h
28.9. o 18,00 h
29.9. – 30.9. o 17,30 h a 20,00 h

15+

PIVNICA
Premiéra / thriller, dráma / Slovensko / 2D

Dlhoročné manželstvo Milana a Táne je v troskách, spája ich už len jediná dcéra Lenka. Keď sa však
šestnásťročná tínedžerka nevráti domov z párty, ich život sa obráti naruby. Oboch rodičov pohltí bezmocnosť,
strach a pocit viny. Kamaráti, spolužiaci, susedia, nikto im nevie pomôcť. Milan už neverí ani policajnému
pátraniu, ktoré nikam nevedie a rozhodne sa odhaliť pravdu sám. Čoho všetkého je schopný zúfalý rodič, keď
mu zmizne dieťa?
114 min., titulky
27.9. – 28.9. o 20,00 h

15+

HELL FEST : PARK HRôZY
Premiéra / horor / USA / 2D
Partia kamarátov si ide užiť do zábavného parku hrôzy. Uprostred strašidelných atrakcií ich ale začne terorizovať a
prenasledovať skutočná hrozba. Maskovaný zabijak. Ako sa dovoláte pomoci na mieste, kde si všetci myslia, že šialenec,
ktorý sa vás pokúša zabiť a likviduje vašich kamarátov, je súčasťou show? Horor „Hell Fest“ pripravili producenti
populárneho seriálu Živí mŕtvi (The Walking Dead). Predstavte si, že v zábavnom parku hrôzy vojdete do strašidelného
zámku a do lona vám spadne nepríjemne skutočná odseknutá ľudská hlava. Nemôžete ani hovoriť, avšak nikoho iného to
nevzrušuje, pretože odseknutá hlava k strašidelnému zámku tak nejako patrí. Presne tak sa cítia hrdinovia hororu Hell
Fest. Sériový zabijak v maske si totiž z celého lunaparku hrôzy Hell Fest urobil dokonalé maskovanie a svoje vlastné
smrtonosné ihrisko. Panoptikum strašidiel kropí skutočná krv, na veľavážené publikum čaká naozajstný des a smrť.

98min., titulky

EUROKINO

EUROKINO

11.9. o 17,30 h

15+

UTOJA 22. JÚLA
Premiéra / dráma, thriller / Nórsko / 2D
Film Utøya 22 juli je inšpirovaný skutočnými udalosťami, ktoré sa stali v tento tragický deň v r. 2011 na nórskom
ostrove, keď pravicový politický aktivista Andreas Breivik zabil 77 ľudí - účastníkov letného pobytu účastníkov letného
pobytu mládežníckej organizácie Nórskej strany práce. Táto masová vražda šokovala celý svet a tento film je nakrútený
na základe reálnych svedectiev. Film uchováva princíp jednoty miesta a času, je nakrútený formou akoby jedného
záberu, ktorý sugestívnou kamerou sleduje pohyb hlavnej aktérky – 18 ročnej Kaji a ďalších vyplašených teenagerov,
ktorí zo začiatku netušia , čo sa deje, len počujú neprestávajúcu streľbu a v panike bežia a pokúšajú sa ukryť. Scenár
filmu je založený na rozhovoroch s tými, ktorí prežili a snaží sa čo najvernejšie zachytiť pocity mladých, ktorí boli počas
útoku na ostrove. Popisuje udalosti z ich perspektívy a ukazuje, ako sa zachovali v tejto hraničnej situácii. S ohľadom na
pozostalých sú charaktery filmu fiktívne.
97 min., titulky
19.9. o 20,00 h

15+

POD JEDNÝM STROMOM
Premiéra / komédia, dráma / Island / 2D
Na záhrade pokojného predmestia stojí vysoký košatý strom. Strom vrhá veľký a studený tieň na druhú záhradu. Pri
každej záhrade je dom a v nich bývajú ľudia. Susedia, ktorí bývajú v tieni stromu, sa ale nechcú zmieriť s tým, že sa
nemôžu poriadne slniť na vzácnom letnom slnku. Boli by radi, aby sa strom aspoň prerezal. "Na ten strom nikto ani
nesiahne", znie ale pevné a jasné stanovisko z druhej strany plota. Dohadovanie sa premení na hádky, nevhodné
poznámky na osobné obvinenia a nadávky, na rad prídu prepichnuté pneumatiky, potom sa jedným susedom stratí mačka
a druhým skoro na to pes. Hovorí sa tiež, že jeden zo susedov bol videný s motorovou pílou…
89 min., české titulky
25.9. o 17,30 h

15+

SRDCOVÍ REBELI
Premiéra / komédia, dráma / Nemecko / 2D
Predstaviteľ učiteľa z extrémne populárnej trilógie "Fakjú pán profesor" sa vracia do kín v ďalšej skvelej úlohe, vo filme
plnom smiechu, ale aj dojatia. Ako nezodpovedný flákač Lenny dostane na zodpovednosť pätnásťročného chlapca Davida
s vážne chorým srdcom. Dávidova prognóza hovorí, že svojich šestnástich narodenín sa už zrejme nedožije. Lenny pojme
starostlivosť úplne po svojom, bez akýchkoľvek pravidiel. Ak má David umrieť mladý, nemá zmysel robiť domáce úlohy.
Ale striptíz aspoň raz v živote vidieť musí! "Ste bezstarostný ignorant a egomaniak. To je pre ťažko chorého chlapca
ideálne," počuje od krásnej lekárky. Rozhodne sa, že Dávid si musí užívať, kým môže. Ukradnúť auto, ísť na striptíz, do
klubu, nakupovať samé blbosti. A potom si Dávid želá ešte jedno – chce sa zamilovať do nejakého dievčaťa. To je síce

veľký oriešok, ale nečakané kamarátstvo už je tak pevné, že začnú pracovať aj na tom. Naplno, ako keby už nemalo byť
žiadne zajtra. . čo sa napokon môže naozaj stať.
105 min., český dabing

FILMOVÉ PREDSTAVENIA PRE DETI
15.9. – 16. 9. o 15,30 h

3+

RODINKA ÚŽASNÝCH 2
Premiéra / animovaný, rodinný / USA / 2D
Vo filme Rodinka Úžasných 2 sa zdá, že hlavnou superhrdinkou bude Helen. Ako príťažlivejšia polovička z najslávnejšej
superdvojice sa stáva tvárou kampane, ktorá má vyžehliť obraz superhrdinov v očiach verejnosti.Bob sa tak musí venovať
domácim povinnostiam a hlavne výchove detí – Violet, Dasha a najmä malého Jack-Jacka, ktorého superschopnosti sa
ešte len majú prejaviť a prekvapiť všetkých, vrátane vlastných rodičov. Zdalo by sa, že superhrdina Bobovho kalibru
s tým nemôže mať problém. Omyl! Navyše sa objaví nový nepriateľ s geniálnym diabolským plánom a Parrovci musia
čeliť výzve, ako zvládnuť domácnosť, pubertu detí, školskú dochádzku a popritom ešte zachrániť svet. Nie nadarmo sú
však úžasní…
126 min., slovenský dabing
21.9. o 16,00 h
22.9. – 23.9. o 15,30 h

3+

AXEL A TAJOMSTVO PLANÉTY KEPLER
Premiéra / animovaný, rodinný / Čína / 2D
Kedysi nádherná planéta Kepler je dnes vyprahnutá a na pokraji zániku, pretože Pozemšťania v honbe za zdrojom super
energie vydrancovali jedinečný Kvet života.
Odvážni mladí obyvatelia planéty Kepler - AXEL, GAGA a BONO sa rozhodnú nasledovať starú legendu a vydávajú sa
hľadať semienko života do oázy skrytej v ničivej sopke, aby zachránili svoj domov.
Táto misia im do cesty stavia množstvo prekážok a sebeckých protivníkov, no vzdať sa neprichádza do úvahy! V hre je
totiž osud ich všetkých..
90 min., slovenský dabing
28.9. o 16,00 h
29.9. – 30.9. o 15,30 h

3+

PIADINÔŽKA
Premiéra / animovaný, rodinný / USA / 2D, 3D
Animované dobrodružstvo pre všetky vekové kategórie obráti mýtus hore nohami, keď mladý šikovný Yeti nájde niečo o
čom si myslel, že neexistuje, človeka – piadinôžku. Chýr o piadinôžke sa veľmi rýchlo rozšíri do kmeňa Yeti – ov.
Vyvolá senzáciu nad tým, čo ešte môže byť tam vonku vo veľkom svete za ich zasneženou dedinkou. Všetko sa dozvieme
v novom príbehu o priateľstve, odvahe a radosti z objavovania…
98 min., slovenský dabing

PROGRAM FILMOVÝ KLUB ALTERNATÍVA

SEPTEMBER 2018

5.9. o 17,30 h
PROJEKT 100
15+
MONŠTRUM, Slovensko, 2018, réžia Martin Snopek, far. 7 min., animovaný, slovenská verzia
Monštrum je príbeh o manipulácii mocných s našimi životmi. Príčina a následok sa valia dole kopcom,
naberajú na objeme, drvia všetko, čo sa im dostane do cesty. Ľudské životy sa končia len preto, že stoja v
ceste pohrome. Valiaca sa guľa je za okamih tak obrovská, že ľuďom dokonale zakryje výhľad. Už nevidno,
kto na vrchole kopca ťukol nohou do malej guličky.

POSLEDNÝ AUTOPORTRÉT, Slovensko, 2018, réžia Marek Kuboš, far., 72 min., slovenská
verzia
Známy slovenský dokumentarista po dlhých rokoch tvorivej (ne)absencie dokončil nový film. Na prvý pohľad,
ako inak, dokument. Čo však nie je celkom pravda. Marek Kuboš sa v tomto umeleckom hybride pokúsil o
netradičnú sebareflexiu – ako umelca, syna, ale tiež obyčajného človeka. Prostredníctvom svojich
dokončených, ale aj nezrealizovaných diel predstavuje ojedinelú úprimnú spoveď̌ o tom, prečo veľmi vážne
rozmýšľa nad ukončením na poli autorského dokumentu. Spolu s mnohými, dnes už etablovanými,
slovenskými filmármi, ale aj ľuďmi z jeho skorších filmov, sa snaží nájsť̌ na svoje neľahké otázky nie
jednoduché odpovede…

12.9. o 17,30 h
PROJEKT 100
15+
VLASY ( HAIR ) , USA, SRN, 1979, réžia Miloš Forman, far., 127 min., titulky
Jeden z najvýznamnejších muzikálov druhej polovice 20. storočia vznikol pod taktovkou Miloša Formana. Sú
politickým dielom kritizujúcim spoločnosť, odsudzujúcim vojnu vo Vietname. Zároveň je to film vyzývajúci
hippies postaviť sa proti konzervatizmu. Sleduje príbeh Clauda Bukowskeho, ktorý opúšťa rodinný ranč
v Oklahome a odchádza do New Yorku, kde spoznáva mladého rebela Bergera a jeho skupinu kamarátov.
19.9. o 17,30 h
PROJEKT 100
15+
MANIFESTO ( MANIFESTO ) , Austrália, SRN, 2016, réžia Julian Rosefeldt, far., 95 min., titulky
Snímka Manifesto režiséra Juliana Rosefeldta skladá hold premenlivej tradícii a literárnej kráse umeleckých
manifestov a zároveň kriticky skúma rolu umelca v dnešnej spoločnosti. Čerpá z textov písaných futuristami,
dadaistami, členmi hnutia Fluxus, suprematistami, situacionistami, vyznávačmi hnutia Dogma 95, príslušníkmi
ďalších umeleckých skupín a tiež z úvah jednotlivých umelcov, architektov, tanečníkov a filmárov. Zostrihal
a znovu poskladal trinásť koláží, ktoré pojednávajú o umeleckých manifestoch a skrz objektív kamery
podávajú myšlienky tvorcov, ako sú Claes Oldenburg, Yvonne Rainer, Kazimir Malevič, André Breton,
Sturtevant, Sol LeWitt, Jim Jarmusch a ďalší. Tieto „nové manifesty“ sa potom prostredníctvom držiteľky
Oscara Cate Blanchett premieňajú v modernú výzvu k akcii. Herečka sa tu prevteľuje do trinástich rôznych
postáv.
26.9. o 17,30 h
PROJEKT 100
15+
NICO 1988 ( NICO 1988 ) , Taliansko, Belgicko, 2017, réžia Susanna Niccharielli, far., 93 min., titulky
Snímka sa zaoberá poslednými dvoma rokmi život Christy Päffgen – „Nico“, ktorá v sedemdesiatych
a osemdesiatych rokoch výrazne ovplyvnila hudobnú produkciu a bola jedno z múz Andyho Warhola. Film
hovorí o jej poslednom turné, boji s drogami a osobnými démonmi. Je príbehom znovuzrodenia umelkyne,
matky a v neposlednom rade, ikony..
__________________________________________________________________________________________________
Ponechať reklamu na Cinema cafe/logo/

Nealko nápoje, káva, víno, alkohol, pochutiny, Pop Corn
Mediálni partneri : umiestniť logá

www.dostrojar.sk
www.facebook.com
Prevádzkuje : DOM ODBOROV STROJÁR, s.r.o. Vajanského nám. 2, Martin
REZERVÁCIA VSTUPENIEK
ON LINE NA : www.dostrojar.sk,

email : kino@dostrojar.sk

pokladňa kino Strojár na tel. čísle 043 / 4224994
Upozornenie : rezervované vstupenky si vyzdvihnite včas, rezervácie sa automaticky rušia 15 min. pred začiatkom filmového
predstavenia. Pokladňa je otvorená v dňoch : pondelok - sobota
od 17,00 – 20,00 h, a 30 min. pred každým filmovým predstavením.
Zmena programu vyhradená.

