PROGRAM KINO STROJÁR MARTIN

NOVEMBER 2018

1.11. – 2.11. o 18,00 h
3.11. – 4.11. o 20,00 h

12+

THE PERFECT KISS
Premiéra / komédia / Kanada / 2D

Jediný bozk dokáže zmeniť celý váš život. Každý hľadá šťastie, no keď vám ťahá na tridsať a stále žijete s
rodičmi, ktorí sa k vám správajú ako k dieťaťu, ste bez práce a láska je v nedohľadne, hľadáte ešte
intenzívnejšie. Tanya Cova žije s rodičmi v severoamerickom meste v trochu všednej americkej spoločnosti. Jej
rodičia, bývalí tajní agenti pre nemenovanú východnú ríšu, už toho majú dosť a chcú ju zúfalo vydať za syna
ich starej známej. Po pôvabnej Tanyi však túži aj miliardár Brian Demarrias. Do toho všetkého príde nečakaný
bozk v parku. Ktorý z nich je pre Tanyu tým pravým?
83 min., český dabing
1.11. – 2.11. o 20,00 h
3.11. – 4.11. o 17,30 h

12+

BOHEMIAN RAPSODY
Premiéra / dráma, životopisný, hudobný / USA, V. Británia / 2D
Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie ako ich hudba, je jeho príbeh. Bohemian Rhapsody popisuje hudobnú dráhu a
jedinečnú životnú a umeleckú kariéru Freddieho Mercuryho od založenia skupiny Queen až po pamätný koncert Live Aid
v roku 1985. Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockovej skupiny Queen, jej hudby a predovšetkým Freddieho
Mercuryho, ktorý svojou tvorbou aj životom vzdoroval všetkým stereotypom, vďaka čomu sa stal jedným z
najvýraznejších umelcov svojej doby.

134 min., titulky
8.11. o 17,30 h
11.11. – 12.11. o 17,30 h

15+

DIEVČA V PAVÚČEJ SIETI
Premiéra / krimi, thriler / USA / 2D
Lisbeth Salanderová, kultová hlavná postava úspešnej knižnej série Milénium Stiega Larssona sa vracia na plátna v
adaptácii krimi bestselleru Dievča v pavúčej sieti. V temnom thrilleri sa hackerka Lisbeth spolu s novinárom Mikaelom
Blomkvistom zamotáva do siete plnej klamstiev, kyber zločincov a skorumpovaných politikov.
112 min., titulky
8.11. o 20,00 h
11.11. – 12.11. o 20,00 h

12+

HUNTER KILLER : NEVIDITEĽNÝ ZABIJAK
Premiéra /akčný thriller / USA, V. Británia / 2D
Hunter Killer, označenie pre útočnú ponorku s jediným cieľom - nájsť protivníka a zlikvidovať. Neviditeľný, tichý
zabijak, špeciálna jednotka v širokom svete pod hladinou. Ľadové vody severného oceána sú miestom, kde studená vojna
medzi západom a Ruskom nikdy neskončila. Mimo dosahu ľudských očí tú prebiehajú nebezpečné hry, provokácie a
dokazovanie sily. Najmodernejšie nukleárnej ponorky na oboch stranách majú nepriateľa odstrašiť od útoku, ktorý by mal
za následok rovnako strašnú odvetu. a folklórna hudba a Zula s Wiktorom rozohrávajú nádhernú, ale trpkú baladu, svoju
vlastnú studenú vojnu.
121 min., titulky

18.11. – 19.11. o 17,30 h
20.11. o 17,30 a 20,00 h

12+

FANTASTICKÉ ZVERY: GRINDELWALDOVE ZLOČINY
Premiéra / dobrodružny, fantasy, rodinný / USA / 2D, 3D
V druhej časti z čarodejníckej série od J.K. Rowlingovej – Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny sa
Grindelwaldove (Johnny Depp) vyhrážky naplnia a podarí sa mu z väzenia uniknúť. Začne zhromažďovať
svojich nasledovníkov, ktorí nič netušia o jeho skutočnom pláne - získať čistokrvných čarodejníkov, aby ovládli
všetkých nomágov. V snahe zabrániť Grindelwaldovym plánom, Albus Dumbledore (Jude Law) povolá svojho
bývalého študenta M.L.O.K.-a Scamandera. Ten prisľúbi svoju pomoc, hoci netuší aké nebezpečenstvá na neho
čakajú. o to viac bojuje so svojimi vnútornými démonmi.
136 min., titulky

18.11. – 19.11. o 20,00 h

12+

TEN KTO ŤA MILOVAL
Premiéra / komédia, krimi / Česko / 2D
Komediálne ladený príbeh Ten, kto ťa miloval je zasadený do prostredia predvianočného zhonu známeho
kúpeľného mesta. Hlavným rozprávačom príbehu by mal byť po správnosti kpt. Kalina – nepodplatiteľný
policajt, milujúci manžel, skvelý otec a báječný syn svojej matky v jednej osobe, keby však iróniou osudu hneď
na začiatku deja neumrel pri autonehode spôsobenej zlým výberom pneumatík.
90 min., česká verzia
23.11. – 25.11. o 17,30 h
26.11. o 20,00 h

15+

MLADÍ ZABIJACI
Premiéra / thriller / USA / 2D
Lily je úplne obyčajná stredoškoláčka, ktorá viac než v realite žije na mobile, kde „postuje, lajkuje, šéruje a selfíčkuje“,
rovnako ako väčšina jej vrstovníkov. Keď však do digitálnych životov väčšiny obyvateľov mesta prenikne neznámy
hacker, ktorý začne zverejňovať práve to, čo malo zostať skryté, začnú sa diať veci. Absolútna panika v mestečku sa
rýchlo premení na peklo a Lily si skôr či neskôr musí položiť otázku, či sa vôbec dožije nasledujúceho rána. Všetko totiž
nasvedčuje, tomu že tým neznámym infiltrátorom do ľudských súkromí je práve ona. Čierna komédia, brutálna satira,
uletený horor. To všetko môžu byť Mladí zabijaci, záleží na tom, ako sa na film budete pozerať, i na tom, ako vnímate
svet okolo seba.
104 min., titulky
23.11. – 24.11. o 20,00 h

15+

ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV
Premiéra / dráma, komédia / ČR / 2D
Úsmevy smutných mužov je celovečerný film podľa rovnomenného knižného bestselleru Josefa Formánka. Miestami
vtipný, miestami smutný. Svoju tragikomédiu "o chľaste, vôli a vesmíre" rozpráva úspešný spisovateľ, ktorý k práci aj k
rozprávaniu sa s inými ľuďmi potrebuje najskôr len pohárik a neskôr aj celú fľašu. V liečebni sa potom Josef stretáva s
ďalšími osudmi tých, ktorí sú, či donedávna boli, v pití alkoholu ozajstnými majstrami. A vznikajú tú priateľstva a
situácie, ktoré v obyčajnom živote ani nie sú možné. Úsmevy smutných mužov priblížia príbehy úspešných chlapov, ktorí
sa cez dno fľaše dostali na samotné dno života.
92 min., česká verzia
25.11. o 17,30 h
26.11. o 20,00 h

15+

CREED II
Premiéra / športový / USA / 2D
Adonis Creed (Michael B. Jordan) bojuje – so životom i sám sa so sebou. Snaží sa zo všetkých síl, aby sa venoval svojim
najbližším a zároveň nezanedbával prípravu na dôležitý súboj v ringu. Čaká ho silný súper, ktorého meno sa navyše spája
s dávnym nešťastím v jeho rodine, a blížiaci sa zápas bude preto nielen náročný, ale i veľmi osobný. Spolu s Rockym
(Sylvester Stallone) po svojom boku sa Adonis pokúsi naplniť dávny odkaz a získať odpoveď na otázku, za čo sa oplatí
bojovať. CREED II je filmom o návrate, ktorý oživí spomienky a znovu pripomenie, čo robí šampióna šampiónom.
Posolstvo znie jasne – nezáleží na tom, ako ďaleko vo svojom živote zájdeš, tvoja minulosť a tvoja rodina bude vždy s
tebou.
106 min., titulky
29.11. – 30.11. o 17,30 h

12+

ROBIN HOOD
Premiéra / akčný, historický / USA / 2D
BOL RAZ JEDEN ZLODEJ....
Ostrieľaný bojovník Robin z Loxley (Taron Egerton) a jeho maurský veliteľ (Jamie Foxx) sa po dlhých rokoch
strávených na križiackych výpravách vracajú domov. Anglicko sa však veľmi zmenilo - všade vládne korupcia a strach.
Preto im nezostáva nič iné, len opäť zobrať do rúk zbrane a postaviť sa na odpor. Nové spracovanie legendárneho príbehu
prináša divákom vzrušujúce dobrodružstvo, nabité akciou, dokonale prepracovanými bojovými scénami a samozrejme
nadčasovou romantikou.

117 min., titulky

29.11. – 30.11. o 20,00 h

15+

VDOVY
Premiéra / thriller, dráma / USA / 2D
Vdovy sú príbehom žien, ktoré nemajú takmer nič spoločné. S výnimkou mŕtvych manželov a veľkých dlhov, ktoré im
zanechali zo svojej nepodarenej trestnej činnosti. A tak musia veľmi pritvrdiť a začať bojovať o svoje prežitie. Za týmto
veľmi intenzívnym thrillerom stojí oscarový režisér Steve McQueen (12 rokov otrokom) a spisovateľka Gillian Flynn,
autorka bestselleru Zmiznutá.
129 min., titulky

EUROKINO

EUROKINO

EUROKINO

21.11. o 20,00 h

15+

BALÓN
Premiéra / dráma / SRN / 2D
Ostro strážená hranica medzi Západným a Východným Nemeckom sa v 70. rokoch zdala byť nepreniknuteľná. Napriek
tomu vo východnej časti jednotlivci aj celé rodiny hľadali akúkoľvek medzeru ktorá by viedla do slobodného sveta.
Neváhali riskovať a využívali každú príležitosť, ktorá ponúkala aspoň nejakú nádej. Napríklad nepozorovane preletieť
hranicu v balóne.
120 min., český dabing
28.11. o 19,00 h

15+

SÚMRAK
Premiéra / dráma / Maďarsko / 2D
Režijný debut Saulov syn maďarského režiséra Lászlóa Nemesa bol absolútnou senzáciou: snímka, ktorá získala o. i.
Veľkú cenu poroty v Cannes i Oscara za najlepší cudzojazyčný film, vyjadrovala naliehavú potrebu mladšej filmárskej
generácie vyhraniť sa voči vyprázdnenému melodramatickému zobrazovaniu holokaustu a nájsť pre túto tému dynamický
a objavný filmový jazyk. Po tomto triumfe prichádza Nemes s novinkou Súmrak, ktorá sa odohráva v jeho rodnej
Budapešti na začiatku 20. storočia. Dráma sleduje dvadsaťročnú Irisz Leiter, ktorá prichádza do maďarského hlavného
mesta potom, ako dospievala v sirotinci, a náhle je konfrontovaná s vlastnou minulosťou a temným tajomstvom, čo
obostiera jej rodinu.rozumieme pod pojmom rodina.
144 min., české titulky

FILMOVÉ PREDSTAVENIA PRE DETI
1.11. – 2.11. o 16,00 h
3.11. – 4.11. o 15,30 h

7+

LUSKÁČIK A ŠTYRI KRÁĽOVSTVÁ
Premiéra / animovaný, rodinný / USA / 2D, 3D
Všetko, po čom Klára túži, je kľúč – jedinečný kľúč, ktorý otvorí skrinku so vzácnym darom od jej zosnulej matky. Zlatá
niť, ktorú dostane od svojho krstného otca Drosselmeyera (Morgan Freeman), ju ku kľúču zavedie, lenže kľúč okamžite
zmizne vo fantastickom a tajomnom paralelnom svete. Tam sa Klára stretne s vojakom-luskáčikom Filipom, myšacou
armádou a regentmi, ktorí spravujú tri kráľovstvá: Krajinu snehu, Krajinu kvetov a Krajnu sladkostí. Klára a Filip musia
prejsť zlovestným Štvrtým kráľovstvom, kde panuje krutá vládkyňa (Helen Mirren), aby získali Klárin kľúč a vrátili
harmóniu nestabilnému svetu.
100 min., slovenský dabing
11.11. – 12.11. o 15,30 h

3+

GRINCH
Premiéra / animovaný, rodinný / USA / 2D.
Grinch je nenapraviteľný hundroš, ktorý neznáša všetko a všetkých a zo všetkého najviac Vianoce. Tie by najradšej
zrušil. A vo filme, ktorý natočili Zlodusi, čo majú na svedomí Mimoňov, sa o to dokonca aj pokúsi.
86 min., slovenský dabing
24.11. – 25.11. o 15,30 h
26.10. o 16,00 h

3+

MIMI A LÍZA : ZÁHADA VIANOČNÉHO SVETLA
Premiéra / animovaný, rodinný / Slovensko / 2D

Vianočné pásmo Mimi a Líza – Záhada vianočného svetla je kompiláciou nového rovnomenného príbehu Mimi a Lízy vo
formáte TV špeciálu (26 min) a 6 seriálových epizód (1. Tety z pexesa, 2. Dážďovka Tour, 3. Agent Vitamín, 4. Zrkadlo,
5. Neposlušné písmenká, 6. Zakliaty čas). .
60 min., slovenská verzia

PROGRAM FILMOVÝ KLUB ALTERNATÍVA

NOVEMBER 2018

7.11. o 17,30 h
PROJEKT 100
FOXTROT ( Foxtrot ) Izrael 2017, réžia Saumel Maoz , far. 108 min., titulky

15+

Foxtrot je názov checkpointu v severnom Izraeli. Foxtrot je kód pre písmeno F. Foxtrot je tanec, pri ktorom sa
vždy vrátite späť na začiatok. Jonathan Feldman stráži spolu s troma ďalšími mužmi opustený checkpoint
niekde v púšti na severe Izraela. Od čítania komiksov a počúvania starého rádia ich občas vyruší okoloidúci
automobil alebo ťava, ktorá sa po ceste lenivo prechádza sem a tam. Mladých vojakov vytrhne z nudy až
nečakaná udalosť s fatálnymi následkami. Jonathanovi rodičia sa medzitým v Tel-Avive snažia vyrovnať
s tragickou správou a zistiť, čo sa vlastne kdesi v púšti odohráva. Snímka Foxtrot sprostredkováva surreálnu
armádnu skúsenosť mladých vojakov a zaoberá sa témou viny, straty a tráum, ktoré sa v izraelskej
spoločnosti prenášajú z generácie na generáciu. To všetko originálnym rozprávačským spôsobom, ktorý je
poprepletaný citom pre krásu, absurditou a jemný humorom. Napriek tomu, že film vyznieva protivojnovo a
vzbudil v svojej rodnej zemi kontroverziu, následne získal 8 cien izraelskej filmovej akadémie.
14.11. o 17,30 h
PROJEKT 100
18+
CLIMAX ( Climax ) , Francúzsko , 2018, réžia Gaspar Noe, far., 95 min., titulky
Jeden z najkontroverznejších režisérov súčasnosti v jeho najnovšej snímke sleduje skupinu dvadsiatich
tanečníkov, ktorých čaká trojdňové skúšanie v starej škole uprostred lesa. Tu urobia jednu poslednú párty
s veľkou misou sangrie. Atmosféra rýchlo naberá na obrátkach, zjavne sú omámení drogami, hoci nevedia kto
alebo kedy im drogy dal. Netreba veľa a ich stav vyvrcholí neurózami a psychózami, ktoré len znásobuje
elektrizujúci rytmus hudby. Kým niektorí z nich sa vznášajú, iní prepadajú do pekiel…
21.11. o 17,30 h
15+
INDE , Slovensko, ČR 2018, réžia Juraj Nvota, Marián Urban, far., 75 min., slovenská verzia
Život a doba tuláka, väzňa, šermiara, fotografa, maliara, pútnika, akčného tvorcu, performera, hľadača radosti
a slobody Alexa Mlynárčika v pohyblivých obrázkoch, obrazoch, fotografiách, živohrách a kontroverznostiach
doby, v ktorej žil a žije. Príbeh storočia, v ktorom sa formovala moderná identita, kultúra, základné hodnoty
Slovenska – ako súčasti Československa, ale aj ako samostatného štátu a najmä ako súčasti európskeho
spoločenstva, ku ktorému náš protagonista neoddeliteľne patrí svojím dielom aj životom. Alex Mlynárčik sa stal
svojou tvorbou, priateľmi, názormi i prejavmi organickou súčasťou tohto príbehu – a najmä jeho spolutvorcom.
28.11. o 17,30 h
18+
AŽ PŘIJDE VÁLKA , ČR, Chorvátsko, 2018, réžia Jan Gebert, far., 76 min., slovenská verzia
Peter Švrček, 18ročný mladík, býva u rodičov a na prvý pohľad sa nijak neodlišuje od svojich vrstovníkov. Cíti
sa však byť vlastencom a pred niekoľkými rokmi založil organizáciu Slovenskí Branci. Jeho intenzívnym
vojenským výcvikom „k obrane a zachovaniu národa“ uprostred slovenských lesov prešlo viac ako dvesto
mladých mužov hľadajúcich vedenie a vlastnú identitu. V maskáčoch a s maketami samopalov sa podrobujú
Petrovým autoritatívnym sklonom. Peter verí, že jeho organizácia má budúcnosť a plánuje jedného dňa odložiť
uniformu a osloviť masy - už ako politik.
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.

