PROGRAM KINO STROJÁR MARTIN
1.10. o 18,00 a 20,00 h
2.10. o 20,00 h

OKTÓBER 2018
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

2.10. o 17,30 h
3.10. o 20,00 h

12+

NIEČO NAVIAC
Premiéra / dokument / Slovensko / 2D
Stačil jeden jediný chromozóm v DNA navyše a všetko bolo odrazu inak. Niekoľko hodín po narodení malej
Dorotky vykreslila lekárka rodičom vidinu čiernej budúcnosti s dieťatkom postihnutým Downovým
syndrómom a ponúkla im možnosť zbaviť sa jej. Odmietli. Dnes je z Dorotky teenegerka, ktorá má svoje sny
a túžby tak ako všetci mladí ľudia v jej veku. Jeden sen prerástol všetky - túži sa stať veľkou herečkou.....
70 min., slovenská verzia
4.10. – 8.10. o 17,30 h

15+

VENON
Premiéra / akčný, sci-fi, thriler / USA / 2D, 3D
Tom Hardy sa predstaví ako jeden z najznámejších komiksových antihrdinov od Marvelu. Keď sa novinár Eddie Brock
stane hostiteľom nebezpečného mimozemského symbionta, stáva sa z neho jedna z najväčších hrozieb pre ľudstvo, no
najmä pre neho samého.
112 min., titulky
4.10. – 5.10. o 20,00 h

15+

STUDENÁ VOJNA
Premiéra / dráma / Poľsko, VB, francúzsko / 2D
V období budovania stalinovského Poľska, ale tiež modernej Európy sa odohráva príbeh veľkej osudovej lásky –
speváčky Zuly a skladateľa Wiktora. Nedokážu spolu byť, ale zároveň sa neuveriteľne priťahujú a nevedia byť ani od
seba. V kulisách Varšavy, Berlína a Paríža znie jazzová a folklórna hudba a Zula s Wiktorom rozohrávajú nádhernú, ale
trpkú baladu, svoju vlastnú studenú vojnu.
87 min., titulky

6.10. – 8.10. o 20,00 h

12+

ZRODILA SA HVIEZDA
Premiéra / dráma / USA / 2D
Vo filme Zrodila sa Hviezda sa v hlavných úlohách predstaví štvornásobný držiteľ nominácie na Oscara
Bradley Cooper a spevácka pophviezda Lady Gaga. Kým pre Bradleyho Coopera ide o režisérsky debut, pre
Lady Gaga o jej prvú hlavnú rolu vo filme. V novom spracovaní romantickej drámy Zrodila sa hviezda, stvárni
Bradley Cooper ostrieľaného muzikanta Jacksona Mainea, ktorý objaví a zamiluje sa do začínajúcej speváčky
Ally (Lady Gaga). Táto už svoj veľký sen o hviezdnej kariére vzdala…pokým ju Jack neprinúti výjsť na
pódium pod svetlá reflektorov. Ale keď Allyin raketový štart zatieni jeho vlastnú kariéru, Jack stále obtiažnejšie
nesie svoj ústup z veľkých pódií a o to viac bojuje so svojimi vnútornými démonmi.
136 min., titulky

11.10. – 14.10. o 20,00 h
15.10. o 20,15 h

12+

TIEŇ JAGUÁRA
Premiéra / dokument / Slovensko / 2D
Štyria priatelia sa vybrali proti prúdu amazónskych riek na neistú cestu. Prešli cez tajomné pohorie Sierra
Maigualida, ktorým okrem indiánov ešte nikto neprešiel. Dostali sa tak do ich sveta. Do sveta založeného na
úcte k vlastnému spoločenstvu. Vďaka spiritualite sú prepojení s okolitou prírodou. Veria, že poškodiť prales
znamená poškodiť samých seba. Jedni z posledných prírodných indiánov na tejto planéte prijali odvážlivcov do
svojej osady a umožnili im spoznať a autenticky zachytiť jednoduchosť ich bytia a priniesť tak dôležité
poznanie. Nový dokument cestovateľa a režiséra Pavla Barabáša.
70 min., slovenská verzia
11.10. – 12.10. o 17,30 h

12+

TAJOMSTVO DOMU S HODINAMI
Premiéra / rodinný, fantasy / USA / 2D
ČAS VYPRŠAL. KÚZLA OŽÍVAJÚ.
Keď sa 10-ročný Lewis (Owen Vaccaro) dozvie, že sa musí presťahovať k svojmu strýkovi, netuší aké magické
dobrodružstvo ho čaká. Jeho novým domovom sa stane rozľahlé starodávne sídlo, v ktorom, ako čoskoro zistí, sa dejú
veľmi čudné veci. Strýko (Jack Black) a jeho susedka (Cate Blanchett) sú totiž čarodejníci a už dlho sa snažia rozlúštiť
tajomstvo strašidelných hodín, tikajúcich v stenách domu. Podarí sa im s Lewisovou pomocou hodiny zastaviť a odvrátiť
tak apokalypsu, ktorú kedysi dávno naplánoval jeden zlý čarodejník?
104 min., titulky
13.10. – 14.10. o 17,00 h
15.10 o 17,30 h

15+

ZLATÉ ČASY V EL ROYALE
Premiéra / dráma, thriller / USA / 2D
Niekoľko cudzincov sa stretne v zašlom hoteli s názvom El Royale. Nemajú nič spoločného okrem tajomstiev, ktoré
každý z nich skrýva. A kedysi vychytený hotel má tiež vlastnú, veľmi temnú minulosť. Film Zlé časy v El Royale
režíroval a scenár k nemu napísal Drew Goddard, ktorý stojí za filmami ako Marťan alebo Chata v horách. Pod jeho
vedením vo filme excelujú herecké hviezdy ako Jeff Bridges, Chris Hemsworth alebo Dakota Johnson.
140 min., titulky
20.10. – 21.10. o 20,00 h
22.10. o 17,30 h

15+

SERENITY : TICHO PRED BÚRKOU
Premiéra / thriller / USA / 2D
Skvelý triler plný zvratov a vášní s Matthew McConaugheym a Anne Hathaway má všetky predpoklady stať sa jedným z
diváckych zážitkov roka. Ticho exotického ostrova, kde si hlavný hrdina lieči svoje životné rany, zmení príchod jeho
bývalej ženy v búrku udalostí a odhalených tajomstiev. Tá ho požiada, aby zabil jej súčasného manžela. Okrem
napínavého príbehu, dusnej atmosféry a oscarového hereckého obsadenia, je jedným z lákadiel trileru Serenity: Ticho
pred búrkou i jeho tvorca. Režisér Mark Knight totiž napísal aj trilery Špina Londýna, či Prísľuby z Východu a stvoril
seriály Taboo a Peaky Blinders - Gangy z Birminghamu.

106 min., titulky
24.10. o 20,00 h

15+

CIRKUS RWANDA
Premiéra / dokument / ČR, SR / 2D
Najprv sa bál odcestovať. Že s ním spadne lietadlo, umrie na maláriu alebo ho zastrelia. Principál pražského
súboru Cirk La Putyka Rosťa Novák sa ale nakoniec vydal do Rwandy nadviazať spoluprácu s tunajšími
akrobatmi. Tých vedie Eliseé, ktorý ako dieťa prežil rwandskú genocídu a teraz trénuje skupinu zloženú z
osamelých detí. Dva súbory začnú v Rwande i v Prahe skúšať, aby vytvorili ozajstný cirkus pre 21. storočie,
ktorý prepojí odlišné prostredia.
70 min., titulky, česká verzia

26.10. – 29.10. o 17,30 h

12+

JOHNY ENGLISH ZNOVA ZASAHUJE
Premiéra / thriller, dráma / Slovensko / 2D
Keď je svet v ohrození a tajná služba je paralyzovaná, vracia sa na scénu Johnny English. Dokáže muž, pre ktorého sú
zmätky, chyby a omyly základným pracovným nástrojom, obstáť aj v modernom svete?

Aby sme si rozumeli, Johnnyho Englisha (Rowan Atkinson), penzionovaného tajného agenta, ktorý sa na staré
kolená stal učiteľom, by do služieb vlasti za normálnych okolností nepovolal ani ten najväčší šialenec. Avšak
istý geniálny počítačový hacker odhalil identitu všetkých aktívnych agentov britskej tajnej služby a premiérka
(Emma Thompson) pripomína povestného topiaceho sa, ktorý sa chytá slamky.
88 min., český dabing, titulky
26.10. – 27.10. o 20,00 h

15+

DOGMAN
Premiéra / dráma / Taliansko / 2D
Život na drsnej periférii nebýva ľahký. Pre citlivého muža, ktorý má rád zvieratá a miluje svoju dcéru, to je ťažké
dvojnásobne. A keď na neho namieri pozornosť najväčší násilník v okolí, musí nájsť spôsob, ako vyriešiť svoju zúfalú
situáciu. Na filmovom festivale v Cannes získal predstaviteľ hlavnej role Marcello Fonte cenu pre najlepšieho herca.
116 min., titulky
28.10. – 29.10. o 19,30 h
30.10. o 17,00 h

15+

TOMAN
Premiéra / historická dráma / ČR, SR / 2D
NAPÍNAVÁ POLITICKÁ A OSOBNÁ DRÁMA O VZOSTUPE A PÁDE ČLOVEKA, KTORÝ MIERIL PRÍLIŠ
VYSOKO, OD REŽISÉRA FILMOV ŽELARY (nominácia na Oscara za najlepší cudzojazyčný film) A OBČIANSKY
PREUKAZ.
Neuveriteľný, ale pravdivý príbeh rozporuplnej osobnosti Zdeňka Tomana, vlastným menom Zoltána Goldbergera,
pochádzajúceho zo slovenských Sobraniec. Toman bol mužom mnohých tvárí a mien, šéfom zahraničnej rozviedky a
bezškrupulóznym obchodníkom a kariéristom. Bol poverený zásadnou úlohou - zohnať peniaze, ktoré komunistom
vyhrajú voľby. A Toman peniaze zohnať vedel. Pre seba, pre rodinu i pre stranu. Šmelina, vydieranie, obchody s
vojnovými zločincami aj ich obeťami. Práve on umožnil presun východoeurópskych Židov, ktorí prežili holokaust a
unikali pred poľskými pogromami a sovietskymi lágrami cez Československo do Palestíny - samozrejme za tučné a
neustále sa zvyšujúce provízie od židovských organizácií. Neštítil sa ničoho. Cena, ktorú za svoju kariéru zaplatil on i
jeho blízki, bola však príliš vysoká.
Film odkrýva pozadie tzv. tretej republiky, rokov 1945-48 a rozpráva príbeh muža, ktorý významne ovplyvnil vývoj
povojnového Československa a o ktorom sa nikdy doteraz nehovorilo.

145min., česká verzia

EUROKINO

EUROKINO

10.10. o 20,00 h

EUROKINO
15+

TRI DNI QUIBERONE
Premiéra / dráma / SRN, Rakúsko, Francúzsko / 2D
Čierno – biela intímna snímka 3 dni v Quiberone režisérky Emily Atef zachytáva trojdňový pobyt slávnej herečky Romy
Schneider v rehabilitačnom centre v Quiberone, kde prebieha jej posledné interview pre renomovaný nemecký magazín
Stern. Počas týchto dní, sprevádzaná svojou najbližšou priateľkou, odhaľuje pred novinárom a fotografom svoju dušu
a neuvedomujúc si celkom následky spontánnej úprimnosti odpovedí otvára svoju 13.tu komnatu. .
115 min., titulky
17.10. o 20,00 h

12+

ZLODEJI
Premiéra / dráma / Japonsko / 2D
Osamu je gastarbeiter, ktorý si privyrába kradnutím v obchodoch. Do remesla zasväcuje aj svojho syna. Obaja žijú v
provizórnom dome na periférii a s ďalšími členmi domácnosti tvoria rodinu, na ktorej je toho zvláštneho oveľa viac než
len spôsob obživy. Do rutiny krádeží zasiahne dievčatko, ktoré sa osamelo hrá v mraze na balkóne. Osamu sa rozhodne,
že vziať si dieťa, ktoré rodičia zanedbávajú, nie je zločin. Jeho čin vedie k odhaleniu tajomstva vnútri rodiny zlodejov a
spochybnenie toho, čo vlastne rozumieme pod pojmom rodina. Koreedov film je citlivou, vrstevnatou a rafinovanou
drámou o bezpodmienečnej láske a dôstojnosti chudobných.

89 min., české titulky
22.10. o 20,00 h

15+

TIESŇOVÉ VOLANIE
Premiéra / dráma / Dánsko / 2D
Asger Holm, bývalý policajt, ktorému bola pridelená služba na tiesňovej linke, odpovie na volanie od unesenej ženy. Keď
je hovor náhle prerušený, začína po žene a jej únoscovi pátrať. S telefónom ako jediným nástrojom, obklopený stenami
kancelárie vstúpi Asger do pretekov s časom, aby zachránil ohrozenú ženu. Zločin, ktorý odkrýva, je však omnoho väčší,
ako sa na začiatku mohlo zdať. Jeden z najsľubnejších tvorcov novej dánskej filmovej generácie, režisér Gustav Möller,
v svojom prvom celovečernom filme ocenenom na filmovom festivale Sundance Cenou divákov za najlepší zahraničný
film, experimentuje s ľudskou predstavivosťou, zmyslami, strachom a presvedčením, že najsilnejšie filmové momenty, sú
tie, čo nevidíte.
89 min., české titulky
30.10. – 31.10. o 20,00 h

15+

KRÁLI ZLODEJOV
Premiéra / krimi, dráma / V.Británia / 2D
Kriminálna dráma inšpirovaná neuveriteľným skutočným príbehom. V roku 2015 sa v Londýne odohrala najväčšia lúpež
v dejinách Anglicka a aké bolo prekvapenie, keď polícia zistila, že za lúpežou je gang dôchodcov a vyslúžilých
podvodníkov....
109 min., české titulky

FILMOVÉ PREDSTAVENIA PRE DETI
1.10. o 16,00 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
13.10. – 14.10. o 15,30 h
15.10. o 16,00 h

3+

PRINCEZNÁ A DRÁČIK
Premiéra / animovaný, rodinný / Rusko / 2D.
Od tvorcov seriálu Máša a medveď. Keď sa princezná Barbara prechádza tajnými komnatami zámku, nájde čarovnú
knihu. Začne v nej listovať a kniha ju prenesie do krajiny zázrakov, kde zažije neuveriteľné dobrodružstvá a stretne
čarovné, rozprávkové bytosti. Barbara sa tu spriatelí s roztomilým dráčikom, s ktorým sa vyberú na dobrodružnú cestu –
nájsť kúzelné zrkadlo.
75 min., slovenský dabing
27.10. – 28.10. o 15,30 h
29.10. o 16,00 h

3+

WEBSTEROVCI
Premiéra / animovaný, rodinný / Slovensko / 2D
Bojíte sa pavúkov? Keď spoznáte rodinku Websterovcov, zaiste sa ich prestanete báť. Tvorcovia populárneho večerníčku
a kníh Mimi a Líza vytvorili nový animovaný film, ktorý sa ako prvý na Slovensku robí 3D technológiou. Moderná
pavúčia rodinka Websterovci rozveselí vaše deti .
60 min., slovenský dabing

PROGRAM FILMOVÝ KLUB ALTERNATÍVA

OKTÓBER 2018

3.10. o 17,30 h
PROJEKT 100
15+
STUDENÁ VOJNA ( Zimna wojna ) Poľsko, V.Británia, Francúzsko 2018, réžia Pawel
Pawlikowski , čb. 87 min., titulky

V období budovania stalinovského Poľska, ale tiež modernej Európy sa odohráva príbeh veľkej osudovej
lásky – speváčky Zuly a skladateľa Wiktora. Nedokážu spolu byť, ale zároveň sa neuveriteľne priťahujú
a nevedia byť ani od seba. V kulisách Varšavy, Berlína a Paríža znie jazzová a folklórna hudba a Zula
s Wiktorom rozohrávajú nádhernú, ale trpkú baladu, svoju vlastnú studenú vojnu.
10.10. o 17,30 h
15+
BISTRO RAMEN ( Ramen Teh ) , Singapur, Japonsko , 2018, réžia Eric Khoo, far., 89 min., titulky
Mladý šéfkuchár Masato je odborník na tradičné japonské jedlo – ramen, ktorý sa v jeho rodine varí už
po generácie. Keď mu život pripraví nečekanú skúšku, vydá sa Masato na ďalekú cestu do Singapuru.
V meste plnom chutí a vôní spozná viac než jen lahodné recepty a rodinné tajomstvá. Ukáže sa, že jedlo má
zvláštnu moc zbližovať ľudí a napravovať staré krivdy. A že láska prechádza ramenom.
17.10. o 18,30 h
PROJEKT 100
15+
TIESŇOVÉ VOLANIE (Den skyldige ) , Dánsko, 2017, réžia Gustav Möller, far., 85 min., titulky
Asger Holm, bývalý policajt, ktorému bola pridelená služba na tiesňovej linke, odpovie na volanie od unesenej
ženy. Keď je hovor náhle prerušený, začína po žene a jej únoscovi pátrať. S telefónom ako jediným nástrojom,
obklopený stenami kancelárie vstúpi Asger do pretekov s časom, aby zachránil ohrozenú ženu. Zločin, ktorý
odkrýva, je však omnoho väčší, ako sa na začiatku mohlo zdať. Jeden z najsľubnejších tvorcov novej dánskej
filmovej generácie, režisér Gustav Möller, v svojom prvom celovečernom filme ocenenom na filmovom
festivale Sundance Cenou divákov za najlepší zahraničný film, experimentuje s ľudskou predstavivosťou,
zmyslami, strachom a presvedčením, že najsilnejšie filmové momenty, sú tie, čo nevidíte.
24.10. o 17,30 h
PROJEKT 100
15+
BYT ( The Apartment ) , USA, 1960, réžia Billy Wilder, far., 120 min., titulky
Bud Bexter pracuje vo veľkej poisťovni. Keď ho jeden z kolegov požiada, aby mu požičal svoj byt, nevie
odmietnuť a to je veľká chyba. Nasledujú totiž ďalší z kolegov a už je mu hlúpe ich odmietnuť. Ani sa nenazdá
a situácia sa vymkne spod kontroly – kolegovia majú rozvrh a chodia do jeho bytu na pravidelné schôdzky
s milenkami. Samozrejme, nie je to zadarmo a Bud vďaka tomu postupuje v svojej kariére vyššie a vyššie.
O zapožičanie tohto hniezdočka lásky má aj samotný riaditeľ poisťovne, avšak zisťuje, že do bytu s ním ide
žena, do ktorej je už dlho tajne zamilovaný. A práve to je moment, kedy sa rozhodne s jeho pôžičkami
skoncovať nech ho to bude stáť čokoľvek.
31.10. o 17,30 h
PROJEKT 100
15+
THE ROCKY HOROR PICTURE SHOW , V.Británia, USA, 1975, réžia Jim Sharman, far., 100 min., titulky
Práve sa skončila svadba a družička so svedkom – mladí milenci Brad a Janet – sa pod dojmom obradu
rozhodnú svoj vzťah zavŕšiť, keď viditeľne nervózny Brad vyzná svojej milej lásku a s piesňou na perách ju
požiada o ruku. A vydajú sa na výlet, aby tento veľký okamžik oslávili. Zastaví ich však osud v podobe
prázdnej pneumatiky a dvojica sa vydá hľadať pomoc na hrade, ktorý cesto míňali. Uvíta ich podivný muž
a požiada ich, aby vstúpili. Večierok práve začína. V hale tancuje skupinka bizarne oblečených ľudí a všetci
čakajú na príchod hradného pána – Dr. Franka-N-Furtera, transvestitu z transexuálnej Transylvánie. Ten ich
pozýva na exkurziu do hradného laboratória. Práve totiž vyvíja novú umelú bytosť, vysokého svalnatého
blondiaka Rockyho, ktorého si pripravil k ukojeniu svojich vášní. Čo sa bude diať počas tejto noci, tým si nikto
nemôže byť úplne istý…
__________________________________________________________________________________________________
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.

