PROGRAM KINO STROJÁR MARTIN
1.7. o 17,30 h
2.7. o 20,00 h

JÚL 2018
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
1.7. o 20,00 h
2.7. o 17,30 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
5.7. – 8.7. o 18,00 h
9.7. o 18,00 a 20,00 h

12+

ANT-MAN A WASP
Premiéra / akčný, dobrodružný, fantasy / USA / 2D, 3D
Z filmového sveta štúdia Marvel prichádzajú Ant-Man a Wasp v novej kapitole, ktorá predstavuje superhrdinov s úžasnou
schopnosťou zmenšovať sa. Po udalostiach vo filme Captain America: Občianska vojna musí Scott Lang čeliť dôsledkom
svojich rozhodnutí ako superhrdina, ale aj ako otec. Ledva sa mu podarí nájsť rovnováhu medzi osobným životom
a povinnosťami Ant-Mana, objaví sa Hope van Dyneová a dr. Hank Pym s novou neodkladnou misiou. Scott si musí
znovu obliecť zmenšovací oblek a naučiť sa bojovať po boku príťažlivej Wasp, aby mohli spoločne odhaliť tajomstvo z
minulosti
110 min., titulky

5.7. – 6.7. o 20,00 h

12+

MANŽEL NA SKÚŠKU
Premiéra / komédia / USA / 2D
AJ MILIONÁRI MAJÚ SVOJE DNI.
Leonardo Montenegro je bohatý a rozmaznaný playboy, ktorý si celý život len užíval. Ale ako sa hovorí – karma nie je
zdarma. Keď z rozmaru odmietne zaplatiť za služby upratovacej služby, netuší, ako mu to osud vráti. Po jednej divokej
párty vypadne z jachty a na druhý deň ho nájdu, ako sa bezradne motá v uliciach Oregonu. V nemocnici skonštatujú, že
utrpel totálnu stratu pamäte a vyhlásia pátranie po jeho rodine. A vtedy nastupuje na scénu Kate – presne tá, ktorú
nedávno tak ponížil. Vybavená širokým úsmevom a falošným sobášnym listom si poňho príde ako zákonitá manželka!
Začiatok bude ťažký, ale aj život bežného pracujúceho muža s troma deťmi a úžasnou manželkou má niečo do seba. Ako
dlho však dokáže Kate tajiť pred Leom jeho skutočnú identitu a udržať príjemnú idylku?
112 min., titulky
7.7. –8.7. o 20,00 h

12+

MUŽ, KTORÝ ZABIL DONA QUIJOTA
Premiéra / romantický, komédia / Španielsko, V. Británia, Belgicko... / 2D
Takmer 20 rokov očakávaný film režiséra Terryho Gilliama. Jeho sen o nakrútení tohto rozprávkového dobrodružstva sa
mení na skutočnosť. Reklamný agent Toby cestuje v čase. Z Londýna 21.storočia sa prenesie do La Manche 17. storočia.
Tam ho Don Quijote omylom považuje za Sancha Panzu.
132 min., titulky
13.7. – 14.7. o 19,00 h

15+

KÝM PRIŠLA BÚRKA
Premiéra / akčný, thriller / USA / 2D
Tami Oldham (Woodley) a Richard Sharp (Claflin) sú dobrodružné povahy. Vďaka náhode sa stretli, zamilovali sa a teraz
si užívajú jeden druhého. Obaja milujú plavbu po mori a preto sa vo dvojici vydajú na dlhú cestu krížom cez oceán.
Netušia, že sa blíži jeden z najsilnejších hurikánov v histórii ľudstva. Keď sa búrka upokojí, Tami sa preberie a zistí, že
Richard je ťažko zranený a ich loď v troskách. V beznádejne zúfalej situácii musí Tami pozbierať všetky svoje sily, aby
zachránila seba a jediného muža, ktorého kedy milovala. Film KÝM PRIŠLA BÚRKA je nezabudnuteľný príbeh
o nezdolnosti ľudského ducha a ohromnej sile lásky, nakrútený podľa skutočných udalostí.
110 min., titulky
15.7. – 16.7. o 19,00 h

12+

MRAKODRAP
Premiéra / akčný thriller / USA / 2D
Dwayne Johnson s prehľadom najväčšej akčnej hviezdy súčasnosti, vyráža do smrtonosnej pasce, aby v nej prežil
sklenené peklo a zachránil svoju rodinu. Mrakodrap je čistý akčný thriller, po ktorom si budete vážiť, že stojíte chodíte po
rovnej zemi.
110 min., titulky
19.7. – 20.7. o 17,30 h

15+

PREKLIATE DEDČSTVO
Premiéra / horor / USA / 2D
Keď zomrie najstaršia členka rodiny Grahamových, rodina jej dcéry začne postupne objavovať stále desivejšie tajomstvá,
ktoré stará mama pred nimi ukrývala. Postupne vychádzajú najavo neuveriteľné veci a Grahamovci zrazu pochopia, že
pokiaľ nedokážu zlomiť rodinnú kliatbu, nikto nebude v bezpečí.
Debutujúci režisér a scenárista v jednej osobe Ari Aster prináša na plátna kín vynikajúci horor o rodinnej tragédii, ktorá
postupne prerastá do temného šialenstva smerujúceho k poznaniu, že dedičstvo predkov si každý nesie v sebe,
a akokoľvek sa snaží, nemôže sa ho zbaviť.
127 min., titulky
19.7. – 20.7. o 20,00 h
21.7. – 22.7. o 17,30 a 20,00 h
23.7. – 24.7. o 20,00 h

12+

MAMA MIA HERE WE GO AGAIN
Premiéra / muzikál, romantický / USA / 2D
Mamma Mia! Najväčšia letná filmová párty je späť. A s ňou aj nákazlivá nálada rozprávkového ostrova Kalokairi,
nesmrteľná ABBA a herci, ktorí si s chuťou zopakovali veľkolepú grécku jazdu. Je to presne desať rokov, čo muzikál
Mamma Mia! vtrhol do kín po celom svete. Len na Slovensku sa na tejto party v kinách zúčastnilo viac ako 125 tisíc
divákov, ktorí od vtedy túžobne čakajú na druhé pokračovanie. Síce to trvalo relatívne dlho, ale zato v pokračovaní
Mamma Mia! Here We Go Again dostanú diváci hneď dva príbehy v jednom filme!
114 min., titulky

FILMOVÉ PREDSTAVENIA PRE DETI
1.7. o 15,30 h
2.7. o 16,00 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

7.7. – 8.7. o 15,30 h

3+

JIM GOMBIČKA, LUKÁŠ A LOKOMOTÍVA EMMA
Premiéra / animovaný, rodinný / SRN / 2D
Jima Gombičku, strojvodcu Lukáša a lokomotívu Emu čaká viac než pozoruhodné dobrodružstvo.
Jim je úplne obyčajný chlapček s tak trochu neobyčajným príbehom. Ako malý sa ocitol v Jasmánii, malom ostrovnom
kráľovstve. Jeho najlepším kamarátom je strojvodca Lukáš, hrdý majiteľ parnej lokomotívy Emy. Táto nerozlučná trojica
jedného dňa počúvne vábenie diaľok a pustia sa do sveta.
105 min., slovenský dabing
13.7. – 16.7. o 16,30 h

3+

HOTEL TRANSYLVÁNIA 3
Premiéra / animovaný, rodinný / USA / 2D, 3D
V najnovšom pokračovaní série Hotel Transylvánia sa Drakula, Mavis, Jonny a zvyšok partie vydávajú na dovolenkovú
plavbu na výletnej lodi. Všetko nasvedčuje tomu, že si od zvyčajných problémov na chvíľu oddýchnu, až do momentu,
kedy sa Drakula nezamiluje do šarmantej kapitánky lode, Eriky. Hlava upírskej rodiny však netuší, že jeho nová láska je v
skutočnosti potomkom legendárneho lovca upírov.
92 min., slovenský dabing
__________________________________________________________________________________________________
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.

