PROGRAM KINO STROJÁR MARTIN
1.6. o 17,30 h
2.6. – 3.6. o 20,00 h

JÚN 2018
12+

VEZMI SI MA KAMOŠ
Premiéra / komédia / Francúzsko / 2D
V NÚDZI POZNÁŠ PRIATEĽA Bláznivá komédia od tvorcov úspešnej komédie Alibi na mieru o dvoch kamarátoch,
ktorí sa kvôli papierom naoko vezmú a obrátia život naruby nielen sebe, ale hlavne všetkým okolo. Akonáhle si obaja
povedia „ÁNO“, nasleduje jedna bláznivá situácia za druhou. Ocitnúť sa zviazaný v sexy latexovom oblečení na balkóne
divokého predmestia, je z toho všetkého to najmenej... :-) Na Yassinove štúdium architektúry v Paríži sa zložila celá
dedina. Je šikovný, má talent a raz na neho budú všetci určite pyšní. Leží pred ním skvelá budúcnosť. Presne dovtedy,
keď „vybuchne“ na skúške a spolu s ňou zmizne v nenávratne i jeho študentské vízum. Musí sa rýchlo s niekým oženiť.
Mladá krásavica chce ale dosť peňazí a stará susedka trvá na manželských povinnostiach, obe navyše chcú zaplatiť
vopred. Zúfalá situácia si žiada zodpovedajúce riešenie a Yassin si preto vezme. . . svojho najlepšieho kamaráta.
97 min., česká verzia
1.6. – 2.6. o 20,00 h
3.6. o 17,30 h

12+

PARRALEL
Premiéra / animovaný, dráma, fantasy / ČR, SR / 2D
Hlavným hrdinom filmu PARRALEL je muž s rozpoltenou osobnosťou. Svojej žene, slávnej spisovateľke fantasy
príbehov pre deti, ktorá tragicky umiera, sľúbi, že dokončí jej posledný príbeh pre ich milovanú dcérku. Zasiahnutý
obrovskou stratou sa sám stáva súčasťou rozprávky a ako rytier bojuje s drakom, aby vyslobodil princeznú. V skutočnosti
je však horolezcom, ktorý zdoláva horu a preto dochádza k nebezpečným situáciám medzi ostrými skalami v
nehostinných horách, ktoré vyústi v sériu nehôd. Po páde z hrozivého previsu sa udrie do hlavy a dočasne prichádza o
zrak. Skutočný svet sa stráca a ostáva len poraziť draka a vyslobodiť princeznú, zároveň však prežiť v divočine a
dorozprávať všetko svojej malej dcérke. "Niekedy musí byť človek slepý, aby videl"…. Komiksová dráma pre dospelých.
82 min., slovenská verzia
8.6. – 9.6. o 17,30 h

15+

DELÍRIUM
Premiéra / thriller, horor / USA / 2D
Muž sa vracia z psychiatrického liečenia do rodinného panstva, ktoré zdedil po svojich rodičoch. Po niekoľkých
paranormálnych javoch začne veriť, že v dome straší a číha v ňom príšerné zlo. Nový horor od producentov filmov Uteč a
Očista.
90 min., titulky
10.6. – 11.6. o 17,30 h

15+

GHOST STORIES
Premiéra / akčný, thriller / Francúzsko / 2D
Skeptický profesor Phillip Goodman sa zaoberá vyvracaním zdanlivo nadprirodzených udalostí. Do rúk sa mu, ale
dostanú tri nevysvetliteľné prípady a vo chvíli, keď ich začne riešiť, sa sám dostane do desivej hororovej špirály.
98 min., titulky
8.6. – 11.6. o 20,00 h
12.6. o 17,30 a 20,00 h
13.6. o 20,00 h

12+

DEBBINA
Premiéra / akčná komédia / USA / 2D
5 rokov, 8 mesiacov a 12 dní…Presne tak dlho plánovala Debbie Ocean (Sandra Bullock) najväčšiu lúpež svojho života.
A presne vie, čo musí spraviť – zostaviť tím z najlepších expertiek vo svojom odbore. Spolu s parťáčkou Lou Miller (Cate
Blanchett) získali do svojej skupiny – šperkárku Amitu (Kaling), pouličnú podvodníčku Constance (Awkwafina),
najlepšiu priekupníčku na kradnutý tovar Tammy (Paulson), hackerku Nine Ball (Rihanna) a módnu dizajnérku (Bonham
Carter). Cieľ je jasný - $150 miliónov dolárov v diamantoch – presne tých, ktoré budú na krku svetoznámej herečky
Daphne Kluger (Hathaway) a tá bude stredobodom pozornosti najväčšej udalosti roka, bál MET Gala.
Vo filme DEBBINA 8 si tiež zahrá James Corden ako vyšetrovateľ poistnej udalosti a Richard Armitage v úlohe nič
netušiaceho spoločníka Daphne Kluger na bále roka.
110 min., titulky

16.6. – 17.6. o 17,30 h
18.6. o 20,00 h

15+

PABLO ESCOBAR : NENAVIDENÝ A MILOVANÝ
Premiéra / dráma, životopisný / Španielsko / 2D
Pablo Escobar. Meno, ktoré ste už určite počuli. Myslíte si ale, že už o ňom viete všetko? V novom trileri Pablo Escobar:
Nenávidený a milovaný sa v úlohe legendárneho narkobaróna predstaví oscarový a charizmatický Javier Bardem.
Sfilmovaný príbeh jedného z najväčších zločincov všetkých čias má prekvapivého rozprávača. Novinárku a televíznu
celebritu, ktorá s Escobarom prežila vášnivý milenecký vzťah, hrá vo filme Bardemova životná partnerka, Penélope Cruz.
Escobar, brutálny zločinec, bezohľadný vrah, narkobarón, vládca kokaínového impéria, a zároveň jeden z najbohatších a
najnebezpečnejších ľudí planéty tej doby. Pablo, otec, záchranca chudobných, manžel a tiež pozorný milenec. Jedného
musíte nenávidieť, druhého môžete milovať. Dohromady Pablo Escobar, ktorému jeho rozporuplnú tvár prepožičal Javier
Bardem.
123 min., titulky
16.6. – 17.6. o 20,00 h
18.6. o 17,30 h

15+

JA SIMON
Premiéra / komédia, dráma / USA / 2D
Každý si zaslúži veľkú lásku. Ale pre Simona je to trochu zložitejšie, nikto totiž netuší, že je gay. On zase nevie, kto je
ten neznámy spolužiak, s ktorým si tak skvele rozumie cez e-mail. Film je adaptáciou rovnomenného bestselleru Becky
Albertalliovej a je vtipným a otvoreným príbehom o dospievaní, vzrušujúcej ceste k nájdeniu seba samého a hlavne
o hľadaní pravej lásky.
110 min., titulky
22.6. – 26.6. o 17,30 h

12+

JURSKÝ SVET : ZÁNIK RÍŠE
Premiéra / dobrodružný, akšný, sci-fi / USA / 2D, 3D
Pred štyrmi rokmi nás dinosaury porazili. Teda na Isla Nubar, exotickom ostrove, kde prosperoval unikátny zábavný park
Jurský svet, až dovtedy kým sa samotným exponátom nepodarilo utiecť. Vo finále jedného z najúspešnejších filmov
všetkých čias opustili ostrov poslední ľudia a nechali ostrov napospas prehistorickým tvorom. Pokračovanie jedného
z najúspešnejších filmov všetkých čias. Dinosaury z Jurského sveta sú v ohrození a Chris Pratt spolu s Bryce Dallas
Howard sa vydávajú na záchrannú misiu.
130 min., titulky, slovenský dabing
16.6. – 25.6. o 20,00 h

12+

TAGUJ
Premiéra / akčná komédia / USA / 2D
Každý rok sa na jeden mesiac stretne partia súťaživých kamarátov, ktorí sa s plným nasadením a bez akýchkoľvek
pravidiel nechávajú strhnúť hrou - naháňačkou, ktorú hrávajú už od prvej triedy – riskujú svoje krky, prácu a vzťahy len
preto, aby mohli toho druhého chytiť a vykríknuť: „Si to!“ Tento rok sa termín naháňačky prekrýva s dátumom svadby
nepremožiteľného hráča, z ktorého sa tak stáva ľahký cieľ. Ale on vie, že prichádzajú...a je na to pripravený.
110 min., titulky
26.6. – 27.6. o 20,00 h

12+

LÁSKA BEZ BARIÉR
Premiéra / komédia / Francúzsko / 2D
Jocelyn je úspešný podnikateľ, sukničkár a nenapraviteľný klamár. Snaží sa zviesť mladú a krásu Júliu predstieraním, že
je telesne postihnutý. Ale ona mu predstaví svoju sestru Florence, ktorá je na invalidnom vozíku.
110 min., titulky
28.6. – 29.6. o 17,30 h
30.6. o 20,00 h

12+

SICARIO 2 : SOLDATO
Premiéra / akčný thriller / USA / 2D
TENTOKRÁT SA BUDE HRAŤ BEZ PRAVIDIEL
V pokračovaní úspešného thrilleru eskaluje vojna drogových kartelov, v ktorej neplatia žiadne pravidlá. Potom, ako
narkomafia rozšíri svoje pole pôsobnosti a začne prevádzať cez americko-mexickú hranicu hľadaných teroristov,
rozhodne sa federálny agent Matt Graver (Josh Brolin) opäť kontaktovať záhadného Alejandra (Benicio Del Toro), ktorý
v neľútostnom boji s miestnym bossom prišiel o celú rodinu. Jeho metódy boja so zločincami nie sú v medziach zákona,

ale v istých situáciách nemá ani vláda USA iné riešenie. Keď však Alejandro unesie dcéru miestneho bossa, prekročí
hranicu, spoza ktorej niet návratu. Bol by naozaj ochotný obetovať život dieťaťa v záujme nejakého vyššieho cieľa a
spochybniť tým všetko, pre čo doteraz bojoval?
122 min., titulky

28.6. – 29.6. o 20,00 h

12+

SOM SEXY
Premiéra / komédia / USA / 2D
Všetko je v hlave Byť sexy je najviac a každá žena je tak krásna, ako sa sama cíti. V komédii „SOM SEXY“
hrá Amy Schumer úplne obyčajnú ženu „krv a mlieko“, ktorá po údere do hlavy začne samu seba vidieť a
vnímať ako super kočku. A tiež sa podľa toho začne správať. Renee je obyčajná žena s ľahkou kolísavou
nadváhou a s ťažko kolísavým sebavedomím. Má kamošky, má prácu, občas i priateľa, občas i na dlhšiu dobu,
ale keď sa pozrie do zrkadla, vidí iba to najhoršie. Poznáte to asi tiež. Pri jednej z jázd vo fitku, kde na rotopede
márne stíha nižšiu váhu, spadne a udrie sa do hlavy. Pre istotu hneď dvakrát. Keď sa preberie, zistí, že kúzla a
spravodlivosť predsa len existujú. Stala sa z nej totiž neodolateľná krásavica, zrazu vyzerá ako božská
supermodelka. Celý život sa od základu zmení. Má to však jeden háčik. V skutočnosti sa nič nezmenilo, špičky
sú presne tam, kde boli, a ona je jediná, kto sa ako luxusná kosť vidí.
110 min., titulky

FILMOVÉ PREDSTAVENIA PRE DETI
2.6. – 3.6. o 15,30 h

3+

UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ
Premiéra / animovaný, rodinný / Ukrajina / 2D
Tento príbeh sa odohráva v čase vznešených rytierov, krásnych princezien a nebezpečných čarodejníkov. Ruslan je
potulný umelec no sníva o tom, že sa stane rytierom. Jedného dňa stretne krásnu Milu do ktorej sa okamžite zaľúbi a
vôbec netuší, že je dcérou kráľa. Šťastie zaľúbencov netrvá dlho, lebo zákerný čarodejník Černomor ukradne Milu priamo
pred jeho očami, aby všetku jej lásku zmenil na vlastnú magickú moc. Ruslan sa bez zaváhania vydá hľadať princeznú aj
napriek všetkým prekážkam aby dokázal, že láska je silnejšia než kúzla.
90 min., slovenský dabing
9.6. – 10.6. o 15,30 h
11.6. o 16,00 h

7+

BELLA A SEBASTIÁN 3: NAVŽDY PRIATEĽMI
Premiéra / animovaný, rodinný / Francúzsko / 2D
Od posledného príbehu o priateľstve medzi Bellou a Sebastiánom prešli už dva roky. Z Belly sa stala medzičasom mama
troch rozkošných šteniatok a zo Sebastiána je už veľký chlapec. Pierre a Angelina budú mať čoskoro svadbu a snívajú o
novom živote, niekde inde, mimo hôr...Čo však Sebastián rázne odmieta. Do hôr však nečakane prichádza Joseph, bývalý
majiteľ Belly, ktorý je skalopevne rozhodnutý získať Bellu späť. Sebastián si uvedomuje aké nebezpečenstvo Belle a
šteniatkam hrozí a rozhodne sa urobiť všetko preto, aby ich ochránil.
90 min., slovenský dabing
16.6. – 17.6. o 15,30 h
18.6. o 16,00 h

3+

LOUIS A UFÓNI
Premiéra / animovaný, rodinný / Nemecko / 2D
Planétu Zem čaká invázia animovanej vesmírnej zábavy. Pokiaľ ste si mysleli, že vo vesmíre je život, mali ste
samozrejme pravdu. Nad dohľadom modrej planéty krúži obrovský medzihviezdny krížnik plný ufónov rôznych tvarov,
veľkosti a s úplne náhodným počtom očí, uší alebo rúk. Traja mimozemskí kamaráti si naladia vysielanie teleshoppingu a
okamžite sa zamilujú do špeciálneho, bezkonkurenčne najlepšieho masážneho matraca za tu najlepšiu cenu. Je báječný a
musia ho mať. Rozhodnú sa, že si ho zaobstarajú a potajomky sa k nám vydajú v lietajúcom tanieri. Sú ale nemotorní,
robia hlúposti a namiesto hladkého pristátia, stroskotajú.
90 min., slovenská dabing
23.6. – 24.6. o 15,30 h
25.6. o 16,00 h

NEUVERITEĽNÝ PRÍBEH O OBROVSKEJ HRUŠKE

3+

Premiéra / animovaný, rodinný / Dánsko / 2D
V Slnečnom mestečku plynie pokojný život, až do tej chvíle, keď mačka Mica a sloník Sebastian nenájdu v prístave
správu vo fľaši. Fľaša je od strateného starostu, ktorý v nej píše, že sa nachádza na tajomnom ostrove a urobil veľký
objav. Mica a Sebastian musia podniknúť veľkú výpravu, aby ho zachránili a priviedli domov, a počas tejto cesty nájdu
niečo, čo prinesie ich mestečku veľkú radosť – obrovskú hrušku.
80 min., slovenský dabing
29.6. o 16,00 h
30.6. o 15,30 h

3+

PSÍ DETEKTÍV
Premiéra / animovaný, rodinný / USA / 2D
Jeden z najlepších policajných psov sa musí v prestrojení zúčastniť prestížnej výstavy psov, aby so svojím partnerom z
FBI odhalili gang medzinárodných pašerákov zvierat.
90 min., slovenský dabing

PROGRAM FILMOVÝ KLUB ALTERNATÍVA

JÚN 2018

13.6. o 17,30 h – streda
12+
ISMAELOVE PRÍZRAKY (Les Fantômes d´Ismaël) , Francúzsko, 2017, réžia Armaud
Desplechin, far., 114 min., titulky
Ismael je filmový režisér, ktorý sám o sebe prehlasuje, že je vdovec. Oženil sa s dvadsaťročnou Carlottou,
ktorá však niekoľko rokov nato záhadne bez stopy zmizla. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa stala obeťou
zločinu. Ismaela odvtedy prenasledujú nočné mory, ktoré zaháňa alkoholom a práškami. Je si veľmi blízky s
Carlottiným otcom Henrim, taktiež filmárom. Dvadsať rokov po tom, čo zmizla jeho žena, stretáva na večierku
astrofyzičku Sylviu, s ktorou sa po rokoch samoty zblíži a nadviaže harmonický vzťah. Ale zatiaľ , čo spolu
trávia pokojné dni v dome na pláži, osud si prichystá zlomyseľnú zápletku. Náhle sa totiž objaví žena, ktorá
tvrdí, že je Ismaelovou zmiznutou ženou. Začína sa odvíjať veľmi turbulentný a celkom nepredvídateľný
príbeh (alebo snáď príbeh v príbehu?), v ktorom sa pre režiséra typicky prelína thriller, ľúbostná i špionážna
dráma, v ktorej sledujeme osudy Ismaelovho brata Ivana. Nič nie je isté a nemenné.

20.6. o 17,30 h - streda
15+
POTVORA ( En Frygtelig kvinde) , Dánsko, 2017, réžia Christian Tadrup, far., 90 min., titulky
Rasmus a Maria sa zoznámia na párty a počiatočný flirt naberie rýchle grády. Maria sa nasťahuje do
Rasmusovho bytu a po malých krôčikoch si podmaňuje jeho životný priestor. Je to nevyrovnaný pár. Maria je
cieľavedomá a dominantná, Rasmus akoby tápal medzi pubertou a dospelosťou. Christian Tafdrup v civilne
nakrútenej dráme zachytáva všedné vzťahové situácie, z ktorých sa rysuje presný portrét dvoch úplne
rozdielnych ľudí, ktorých vzájomná príťažlivosť má deštruktívne následky.

27.6. o 17,30 h – streda
15+
AŽ PŘÍJDE VÁLKA (Až přijde válka), ČR, Chorvátsko 2018, réžia Jan Gebert, far., 70 min.,
2D, slovenská verzia
Kontroverzná domobrana Slovenskí Branci verbuje mladý mužov z celého Slovenska. Je to iba
nevinná hra na vojakov alebo hra na diktatúru? Snímka zobrazujúca znepokojivý vzostup
nacionalizmu na Slovensku a fungovanie moci bol uvedený na filmovom festivale Berlinale.
__________________________________________________________________________________________________
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.

