KINO ÚSMEV HLOHOVEC
program na mesiac október 2013

______________________________________________
- Upozorňujeme na zmenu času premietania –
premietame detské predstavenia o 17,oo h,
večerné predstavenia iba o 19,oo h
filmy pre náročného diváka o 20,oo h
*
Film pre náročného diváka
Štvrtok 3. október
O 20,oo h

VTEDY NA ZÁPADE

Taliansko, USA/ ČT
166 min.

Režisér Sargio Leone /1998/
Tento
film
podľa
niektorých
filmových
kritikov
je
najlepším westernom všetkých čias a tiež jedným z najlepších filmov v
dejinách svetovej kinematografie. Pre všetkých milovníkov príbehov z
divokého západu je učebnicovým dielom, ako sa má správne natočiť skvelý
príbeh, ktorý je stále fascinujúci pre diváka aj mnoho rokov po svojej
premiére. Jeho originálny názov je: "C'era una volta il West" (angl.: "Once
Upon a Time in the West"). Filmový zážitok pre diváka je umocnený hlavne
nezabudnuteľnou hudbou majstra westernovej melódie, ktorým nebol nikto
iný ako Ennio Morricone.
Vstupné 2,oo €

Uvádza ASFK

Piatok 4., sobota 5., nedeľa 6. október
O 19,oo h

REVIVAL

MP od 12 r,
ČR
116 min.

Nový film Alice Nellis prekvapil formou, obsahom, obsadením aj žánrom.
Režisérka svoj hľadáčik kamery po prvýkrát centrovala na mužských
hrdinov. Príbeh o ťažkopádnom návrate rockerov skupiny SMOKE, ktora sa
rozpadla v roku 1972. Teraz sa rozhodli pre veľkolepý comeback. Určite
Vás priláka hviezdne obsadenie obsadenie - Bolek Polívka, Miroslav Krobot,
Karel Heřmánek, Marián Geišberg, Richard Genzer.
Vstupné 2,5o €

Uvádza GATFIELD FILM

MP od 12 r.

Sobota 5., nedeľa 6. október
O 17,oo h

USA/SD
102 min.

KRAĽOVSTVO LESNÝCH STRÁŽCOV
/ EPIC /
Náš civilný svet skrýva skôr tuctový príbeh. Dievča menom MK prichádza za
tatkom, ktorý žije ako vedec v chalupe uprostred lesov. Snorí po okolí, na
stromy rozvešal kamery, ktoré majú zachytiť niečo nezvyčajné – verí
v život malých lesných ľudí, no stále ich nevidel. Lenže práve vtedy sa vo
svete lesných ľudí a hnilobných protivníkov schyľuje k epickému stretu.
Kráľovná totiž vychádza zo svojho sídla, aby vybrala púčik, ktorý pri spojení
mesačného svitu a slnovratu má určiť nástupkyňu trónu. Práve o ten puk má
záujem aj vodca protivníkov, ktorý zavelí k útoku a v tom čase sa do diania
zapojí aj MK a zmenší sa na jedného z lesných ľudkov.
Vstupné : 2,oo €

Uvádza BARRACUDA

Štvrtok 10. október
O 20,oo h

Film pre náročného diváka

MP

Slovensko, Maďarsko
86 min.

DÁŽNIK SVÄTÉHO PETRA

Režiséri Vladimír Pavlovič, Bán Frigyer /1958/
Film je adaptáciou rovnomenného románu z roku 1895 obľúbeného a
významného maďarského spisovateľa so slovenskými koreňmi Kálmána
Mikszátha. Pochádzal z národnostne zmiešaného územia, z obce Sklabiná.
Veľmi dobre poznal Slovensko a nie raz sa stalo miestom jeho knižných
príbehov. Kniha Dáždnik svätého Petra nepatrí ešte do obdobia
spisovateľovej kritickej tvorby. Jedná sa o veselohru s miernou dávkou
satiry či irónie na historickom pozadí. Film sa pripravoval v maďarskej
dramaturgii a uvádzal sa v dvoch jazykových verziách – slovenskej a
maďarskej. Zastúpenie slovenskej a maďarskej strany vo filmových
profesiách a hereckom obsadení bolo pri realizácii filmu takmer paritné.
Exteriéry sa natáčali na Slovensku - v obci Žibritov, v okolí Banskej
Štiavnice a Františkánske námestie v Bratislave sa zmenilo na Banskú
Bystricu z roku 1873. Interiérové scény sa zase natáčali v
budapeštianskych ateliéroch Hunnia.
Vstupné 2,oo €

Uvádza ASFK

MP od 12 r.

Piatok 11. október
POZOR!!! o 20,oo h

LEN BOH ODPÚŠŤA

Francúzsko / ČD
90 min.

Pred desiatimi rokmi Julian zabil policajta, ale podarilo sa mu utiecť. Dnes
je z neho jeden z najväčších drogových dealerov v Bangkoku. Keď Julianov
brat zabije prostitútku, polícia si pozve na pomoc changa – Anjela pomsty,
ktorí dovoľujú otcovi zavraždeného, aby ho osobne zabil. Tým však rozpúta
peklo, pretože do situácie sa vloží Julianova matka, šéfka jednej z
najsilnejších zločineckých organizácií, ktorá Juliana vysiela pomstiť svojho
brata.
Vstupné 2,oo €
Uvádza CONTINENTAL
MP od 15 r.

* PRVÉ NOČNÉ PREMIETANIE * NA VAŠE ŽELANIE !
Piatok 11. október
o 22,oo h

Nemecko / ČT
105 min.

BUENA VISTA SOCIAL CLUB

Pozývame Vás na hudobný film Wilma Wendersa s legendárnymi
kubánskymi muzikantmi
*skupina bola v tomto roku aj na hudobnom festivale POHODA*

Nuž teda poďte si užívať a vychutnať hudbu známych hudobníkov. Film je
natočený v roku 1998, kedy sa režisér Wenders vydal na Kubu, aby sa
zúčastnil nahrávania CD tejto skupiny. Režisér nám predkladá zábery
doplnené o záznamy koncertov a zaujímavé výpovede jednotlivých
protagonistov nielen o hudbe ale aj o živote na Kube.
Vstupné 2,5o €

Uvádza ASFK

Sobota 12., nedeľa 13. október
o 17,oo h

KRÚDOVCI

MP od 12 r.
USA/ČD
90 min.

Pozývame Vás na animovanú rozprávku v ktorej sa Vám predstaví zábavná
rodina z praveku Krúdovcov. Hlava rodiny tatko Grud sa riadi svojráznym
pravidlom „ strach je dobrý, zmena zlá “. No nakoniec si uvedomí, že je
treba žiť niekde inde. A tak rodina Krúdovcov podniká cestu do neznáma.
Nuž poďte i Vy objavovať toto nové dobrodružstvo.
Vstupné 2,oo €

Uvádza BARRACUDA

MP

Sobota 12., nedeľa 13. október
o 19,oo h

Španielsko,Kanada /ČD
100 min.

MAMA
Päť rokov Lucas (Nikolaj Coster-Waldau) vytrvalo hľadal malé netere Lilly a
Victoriu, ktoré po násilnej matkinej smrti zmizli i s otcom nevedno kam. Obe
dievčatá sa najatým pátračom podarí nájsť v opustenej chate stojacej
uprostred hlbokých lesov. Dievčatá sú zúbožené, ale nažive, čo si nikto
nevie vysvetliť. Ich návrat do civilizácie prebehne nečakane rýchlo. Lucas
požiadať o ich zverenie do svojej starostlivosti a spolu s Annabel sa im
snaží nahradiť harmonickú rodinu. Postupne si ale obaja začínajú klásť
otázku, či si s dievčatami nepriviedli domov aj niekoho ďalšieho. Niekoho,
kto Lilly a Victoriu pomáhal celú tú dobu prežiť a teraz sa ich nechce vzdať.
Ako to bude pokračovať? A ako sa to skončí? Nuž príďte sa pozrieť na
film, plný záhad.
Vstupné 2,5o €
Uvádza BARRACUDA
MP od 15 r.

Štvrtok 17. október
O 20,oo h

Film pre náročného diváka

Taliansko, Francúzsko, Írsko/ČD
113 min.

TU TO MUSÍ BYŤ

*Smutné dieťa pod vrstvou líčidla*
Režisér Paolo Sorrentino /2011/
Cheyenne je bývalá rocková hviezda. Smrť jeho otca, s ktorým dlhých 30
rokov nekomunikoval, ho zavedie späť do New Yorku. Cheyenne zisťuje, že
jeho otec bol celý život posadnutý jednou vecou: vyhľadať zadosťučinenie
za pokorenie, ktoré utrpel v koncentračnom tábore v Poľsku. Cheyenne sa
rozhodne pokračovať tam, kde jeho otec skončil. Na základe indícií z jeho
denníku sa vydáva po stope jeho nacistického trýzniteľa z Osvienčim Aloisa Langeho po ktorom celý život pátral jeho otec.
Vstupné 2,oo €
Piatok 18. október
o 19,oo h

Uvádza FILM EUROPE

HURÁ NA FRANCÚZSKO

MP od 15 r.
Francúzsko /ČD
97 min.

Muzafar a Feruz sú dvaja pasáci oviec z Taboulistanu - malej dedinky v
strednej Ázii, o ktorej nikdy nikto nepočul. Aby sa o nej konečne svet
dozvedel, rozhodne sa ich syn prezidenta trošička spropagovať a povolá
týchto dvoch dobrákov na ich životnú misiu: zničiť Eiffelovku! Aby dosiahli
svojho cieľa, musí sa predrať nepriateľským územím, aké si vôbec
dokážete predstaviť: Franciou! Nuž poďme s nimi na túto výpravnú cestu.
Vstupné 2,oo €
Uvádza CONTINENTALFILM
Sobota 19., nedeľa 20. október
O 17,oo h

MP od 15 r.
Belgicko/SD
93 min.

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÁ 2
No a máme ich tu zase. Sammy a Ray, dve korytnačky - nerozluční priatelia,
si užívajú života pri korálovom útese Jedného dňa ich však uloví pytliacka
loď a oni sa ocitnú v zajatí ohromného akvária v Dubai. Korytnačky sa však
len tak nevzdávajú a za pomoci svojich mláďatiek Rickyho a Elly sú
rozhodnutí dokázať aj nemožné a dostať sa späť na slobodu. Tak čo? Podarí
sa im to.
Vstupné 2,oo €
Uvádza CONTINENTAL
MP
Sobota 19., nedeľa 20. október
O 19,oo

NEVEDOMÍ

USA/ČD
124 min.

Jacka (Tom Cruise), ktorého na Zemi baví predovšetkým hľadanie
artefaktov zanikajúcej ľudskej civilizácie, vyvedú z každodennej rutiny dve
udalosti. Tou prvou je núdzové pristátie vesmírnej lode, ktorej je jediná
členka posádky (Olga Kurylenko) a tvrdí, že ju s Jackem spája spoločná
minulosť, i keď pre to existuje racionálne vysvetlenie. Následne je Jack
zajatý ilegálnou armádou operujúcou pod zemským povrchom. Charizmaticky
vodca Beech (Morgan Freeman) toho o ňom vie viac ako on sám. Tak poďme
aj my spolu s Jackom pozerať sa na svet.
Vstupné : 2,5o €

Uvádza BARRACUDA

MP od 15 r.

Film pre náročného diváka
Štvrtok 24. október
O 20,oo h

NERADA RUŠÍM

Dánsko/ČT
90 min.

Helena je mladé sympatické dievča s výstredným chovaním. V jej živote ju
trápi iba jedna vec. Rada by zistila, kto je jej biologický otec, ktorý jej v
detstve chýbal. Rozhodne sa so svojim psom - matkiným miláčikom tuto
bizarní situáciu riešiť. Jej hľadanie a obrovské očakávanie ju zavedie do
kedysi slávneho, dnes schátralého, kodaňského divadla plného podivných
existencií. Tu pokračuje jej príbeh. Ako skončí?
Vstupné 2,oo €

Uvádza ASFK

MP od 15 r.

*REPRÍZA FILMU NA VAŠE ŽELANIE*
Piatok 25. október
o 19,oo h

TIGRE V MESTE

ČR
100 min.

Pozývame Vás na filmovú komédiu režiséra Juraja Krasnohorského. Vo filme
sa Vám predstavia charakteristické postavy v ktorých uvidíte Slovenských
a Českých hercov – Dianu Mórovú, Kristínu Tóthovú, Zuzanu Krónerovú,
Milana Ondríka, Ľuba Bukového a mnoho iných. Centrálnou postavou príbehu
je mladý tridsiatnik, prokurátor Rudolf Jazvec. Aj on, ako aj my všetci, túži
nájsť tu správnu dušu, do ktorej sa zamiluje. Postavy okolo neho, s ich
zúfalou snahou nájsť šťastie a s ich trápeniami mu potvrdzujú jedno: je
ťažké byť normálny, keď žijete v absurdnom svete. A to ešte ani netuší, že
má v pätách nájomného vraha.
Vstupné : 2,oo €
Uvádza CONTINENTAL FILM
MP od 15 r.
Sobota 26., nedeľa 27. október
O 17,oo h

MRAVČIA POLEPŠOVŇA

USA/ČD
86 min.

Pozvánka na animovaný
rozprávkový príbeh o Lucasovi, chlapcovi
v nezávideniahodnej pozícii. Na dvore robí neplechu mravcom. Lenže každá
Lucasova hra je v skutočnosti katastrofou pre mravenisko, a tak sa ich
šaman Zoc rozhodne chlapca premeniť na mravca, nech si veru skúsi ich
neľahký živôtik. Postupne spoznáva monotónne pracovitých a rovnako sa
správajúcich obyvateľov a postupne ich presvedčí, že v jeho vnútre drieme
aj kus dobra. Ale stále sa mu nedarí presvedčiť šamana, že svoju príučku už
dostal a môže sa vrátiť do sveta živých. Nuž tipnite si sami ako to celé
dopadne.
Vstupné 1,5o €
Uvádza CONTINENTALFILM
MP od 7 r.

Sobota 26., nedeľa 27. október
O 19,oo h

USA/ČD
109 min.

ZLOMENÉ MESTO

Billy bol kedysi vzorom policajného zboru, keď jeden gauner znásilnil a
zavraždil sestru jeho priateľky, rozhodol sa, že trochu obíde spravodlivosť.
Z obvinenia z vraždy Billyho vyseká prihovorenie sa kamaráta u starostu
Nicholase Hostetlera (Russell Crowe), ktorému stačilo zaťahať za pár
nitiek, aby bolo obvinenie stiahnuté. Za svoj neuvážený skutok je vyhodením
od polície. Snaží sa pretĺkať ako súkromné očko, ale veľmi mu to nejde. No
tu mu starosta Hostetler ponúkne práci. Má sledovať jeho vlastní ženu
(Catherine Zeta-Jones), ktorá ho údajne podvádza s človekom z jeho týmu.
Nuž ako sa mu bude dariť v jeho pátraní.
Vstupné 2,5o €
Uvádza BONTON FILM
MP od 15 r.

Film pre náročného diváka
Štvrtok 31. október
O 20,oo h

MRTVA NEVESTA

Anglicko, USA/ČT
76 min.

Režisér Tim Burton /2006/
Dej animovaného príbehu sa odohrá vo viktoriánskej dedinke v 19. storočí a
sleduje príbeh Viktora, mladého muža vtiahnutého do podsvetia, kde sa
oženil s tajomnou mŕtvou nevestou. Jeho skutočná nevesta Viktória na noho
medzitým čaká v skutočnom svete. Napriek tomu že sa život v Zemi
mŕtvych ukáže byť omnoho farebnejší, než jeho striktná viktoriánska
výchova, dospeje Viktor k záveru, že v tomto ani v ďalších svetoch
neexistuje nič, čo by ho udržalo odlúčeného od jeho skutočnej lásky...
Vstupné 2,oo €
Uvádza ASFK
MP od 15 r.

POKLADŇA KINA JE OTVORENÁ
POLHODINU PRED PREDSTAVENÍM
Číslo telefónu 74 221 82
Leták neprešiel jazykovou úpravou
- ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ –

