Program kina na mesiac apríl 2019
FK

FILMOVÝ KLUB, pondelok 1. apríla o 20,00 hodine

Je mi jedno, že sa zapíšeme do dejín ako barbari

15

Rum Čes Fran Bul Nem 2018. Čierna komédia o recyklácii novodobých dejín. Výrok, ktorý
zaznel od politického predstaviteľa na rade ministrov v roku 1941 a ktorý zahájil etnické
vyhladzovanie na východnom fronte. Mladá divadelná režisérka chce zrekonštruovať
skutočné udalosti, avšak stretáva sa s neustálou snahou dejiny zľahčovať, či upravovať.
Slovenská premiéra. Hlavná cena na MFF v Karlových Varoch. České titulky. Min.: 139.
MP15.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.

Štvrtok 4. apríla iba o 17,30 hodine v 2D verzii a piatok 5. apríla iba o 17,30 hodine v 3D verzii

Spider - Man: Paralelné svety (Spider - Man: Into the Spider - Verse)

7

USA 2018. S použitím jedinečnej animačnej techniky sa nám Spider - Man ukáže v
novom svetle ako brooklynský tínedžer Miles Morales, ktorý žije v multiverse
nekonečnej možnosti paralelných svetov. Pod modro - červenou maskou sa však
neskrýva len on sám... Tohtoročný Oscar za najlepší celovečerný animovaný film.
Slovenský dabing. Min.: 116. MP7.
Vstupné: 3D 5,00 EUR, 2D 4,00 EUR.

12

Island 2018. Severská dráma v hlavnej úlohe s Madsom Mikelsenom. Muž z
havarovaného lietadla uviazne v ľadovej pustatine v Arktíde. Bojuje so zimou a
víchricami, ako byť ostražitý voči ľadovým medveďom, alebo ako si uloviť potravu.
Nečakaná udalosť ho prinúti vyraziť na dlhú a nebezpečnú cestu, ktorá rozhodne o jeho
prežití. České titulky. Min.: 97. MP12.
Vstupné: 5,00 EUR.

Sobota 6. apríla o 17,30 a 20,00 hodine v 3D verzii a nedeľa 7. apríla o 17,30 a 20,00 hodine v 2D verzii

Shazam!

12

USA 2019. Akčné dobrodružné fantasy, v ktorom v každom z nás sa ukrýva superhrdina
a k jeho odhaleniu postačí občas aj trochu mágie. V prípade Billyho stačí vykríknuť toto
jedno čarovné slovo a štrnásťročné decko, vychovávané ulicou, sa zásluhou starého
čarodejníka premení na dospelého hrdinu Shazama. Slovenská premiéra. Slovenské
titulky. Min.: 131. MP12.
Vstupné: 3D 6,00 EUR, 2D 5,00 EUR.

DETSKÉ FILMOVÉ PREDSTAVENIE Nedeľa 7. apríla iba o 15,30 hodine v 2D verzii

Ako si vycvičiť draka 3 USA 2019. Slov.dabing. Min.:104. Vstupné:4,00 EUR.
FK

FILMOVÝ KLUB, pondelok 8. apríla o 20,00 hodine

Verní neverní

(L´Homme fidéle/A Faithful Man)

15

Franc 2018. Réžia: Louis Garrel. Romantická komédia, v ktorej sú Abel a Marianne už
desať rokov rozídení. Keď sa znova stretnú, Abel sa rozhodne získať ju späť. Veci sa však
zmenili, Marianne má syna Josepha a jeho teta, mladá Éve, vyrástla. A majú tajomstvá,
ktoré postupne odhaľujú. Créme de la Créme 2019. Slovenská premiéra. České titulky.
Min.: 75. MP15.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.

Štvrtok 11. a piatok 12. apríla o 17,30 a 20,00 hodine

Hellboy

15

USA 2019. Obľúbený temný hrdina sa vracia na plátna kín a pod hlavičkou Úradu pre
paranormálny výskum a obranu sa vydáva do Londýna, kam sa zo záhrobia vrátila
obávaná čarodejnica Nimue. Musí jej zabrániť, aby na svet ľudí zoslala smrtiacu morovú
ranu. Rohatý cynik však odhalí šokujúcu pravdu o svojom pôvode a poslaní. Slovenská
premiéra. Český dabing. Min.:120. MP15.
Vstupné: 5,00 EUR.

DETSKÉ FILMOVÉ PREDSTAVENIE

Sobota 13. apríla o 15,30 hodine v 3D verzii a nedeľa 14. aprílao 15,30 hodine v 2D verzii

Princ Krasoň

(Charming)

Kanada 2018. Rodinný animovaný príbeh o tom, ako zlomyseľná a zlá kráľovná zakliala
malého princa kliatbou, podľa ktorej sa do neho zaľúbia všetky dievčatá v kráľovstve. Až
na jedno, na ktoré kliatba neplatí. A práve to, prezlečené za chlapca, sa s ním vyberie na
cestu za jeho odkliatím a hľadaním pravej lásky. Slovenská premiéra. Slovenský
dabing. Min.: 90. MP.
Vstupné: 3D 6,00 EUR, 2D 5,00 EUR.

(After)

12

USA 2019. Romantický príbeh podľa rovnomennej knižnej série spisovateľky Anny Todd,
ktorá sa stala vo svojom druhu fenoménom a na internetových portáloch má cez miliardu
prečítaní. Príkladná a usilovná študentka sa zamiluje do toho najhoršieho chalana,
rebela s temnou minulosťou a ešte aj záhadným tajomstvom. Slovenská premiéra.
České titulky. Min.: 106. MP12.
Vstupné: 5,00 EUR.
FK

FILMOVÝ KLUB, pondelok 15. apríla o 20,00 hodine

Trabantem tam a zase zpátky

12

Taliansko 2019. Komédia o tom, ako sa mladý právnik Antonio snaží stať spoločníkom vo
vychytenej firme svojho profesora Salvatoreho. Ten je však známy egoista a tyran, a tak
sa Antonio stáva jeho asistentom, osobným šoférom či kuchárom. Keď konečne dostane
vytúženú ponuku stať sa spoločníkom, musí si však vziať jeho milenku... České titulky.
Min.: 98. MP12.
Vstupné: 5,00 EUR.

Štvrtok 18. apríla o 17,30 a 20,00 hodine

Kliatba kvíliacej ženy

15
(The Course of La Llorona)

USA 2019. Mysteriózny horor o desivom prízraku chytenom medzi nebom a peklom s
hrozným osudom spečateným vlastnou rukou. Počas života v záchvate žiarlivosti utopila
svoje deti, no vzápätí sa za nimi vrhla do rozbúrenej rieky. Teraz plače naveky a kto v noci
začuje jej volanie smrti, je zatratený. Slovenská premiéra. Slovenské titulky. Min.: 93.
MP15.
Vstupné: 5,00 EUR.

Sobota 20. a nedeľa 21. apríla iba o 15,30 hodine v 2D verzii

Hľadá sa Yeti

(The Missing Link)

7

Kanada USA 2019. Animované dobrodružstvo pána Spojku sa začína vo chvíli, keď sa
unavený z večnej samoty uprostred divočiny rozhodne napísať list nebojácnemu
prieskumníkovi sirovi Lionelovi Frostovi. Prosí ho v ňom, aby mu pomohol nájsť svojich
súkmeňovcov, ktorí žijú v tajomnom údolí Šangri-La. Slovenská premiéra. Slovenský
dabing. Min.: 95. MP7.
Vstupné: 5,00 EUR.

Sobota 20. a nedeľa 21. apríla o 17,30 a 20,00 hodine

Cyntoryn zvieratiek

(Pet Sematary)

15

USA 2019. Adaptácia rovnomenného slávneho hororu Stephena Kinga, ktorý o tejto
svojej knihe prehlásil, že ju považuje za svoj najdesivejší román. Doktor Louis sa so
svojou rodinou presťahoval z veľkomesta na vidiek, do veľkého domu na okraji lesa, v
ktorom sa ukrýva cintorín domácich zvierat. A návrat ich zabitej mačky spustí lavínu
desivých udalostí. Slovenské titulky. Min.: 101. MP15.
Vstupné: 5,00 EUR.
FK

FILMOVÝ KLUB, pondelok 22. apríla o 20,00 hodine

Svedkovia Putinovi

(Svideteli Putina)

12

Lotyš Švajč ČR 2018. Réžia: Vitalij Manskij. Na konci roku 1999 oznámil Boris Jeľcin
svoju rezignáciu na post prezidenta Ruskej federácie a za svojho nástupcu menoval
Vladimíra Putina. Vitalij Manskij v pozícii oficiálneho dokumentaristu dostal za úlohu
nakrútiť dokument, a tak sa začína séria rozhovorov s novým prezidentom. Vznikol tak
fascinujúci portrét politika na vzostupe a politický triler o troch mužoch, deliacich si
krajinu. Slovenské titulky. Min.:95. MP12.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.

Štvrtok 25. apríla iba o 20,00 hodine

Ženy v behu

12

ČR 2019. Nová česká komédia o ženách, ktoré sa neboja vybehnúť šťastiu v ústrety.
Viera prežila s Jindrom báječný život a je pevne rozhodnutá splniť jeho posledné prianie
zabehnúť maratón. Rázna matka troch dcér v tom nevidí žiaden problém, trasu rozdelí na
štyri časti a zdolajú to ako rodinná štafeta. Žiadna z nich však zatiaľ neodbehla ani
meter... Originálna verzia. Min.: 93. MP12.
Vstupné: 4,00 EUR.

Piatok 26. a nedeľa 28. apríla o 16,30 a 20,00 hodine v 2D verzii,
sobota 27. apríla o 16,30 a 20,00 hodine v 3D verzii

Avengers: Endgame

12

USA 2019. Záverečné dejstvo ságy Avengers od štúdia Marvel. Po zničujúcich
udalostiach, opísaných v Nekonečnej vojne, sa svet ocitol v troskách a polovica všetkých
bytostí bola vyhubená. Avengers sa so zvyškami svojich spojencov ešte raz dajú
dohromady, aby zvrátili Thanosove zločiny a obnovili poriadok. Slovenská premiéra.
Slovenské titulky. MP12.
Vstupné: 3D 6,00 EUR, 2D 5,00 EUR.

DETSKÉ FILMOVÉ PREDSTAVENIE

Sobota 27. a nedeľa 28. apríla iba o 14,30 hodine v 2D verzii

Sobota 13. a nedeľa 14. apríla o 17,30 a 20,00 hodine

After: Bozk

Jednou nohou v base (Il tuttofare)

DETSKÉ FILMOVÉ PREDSTAVENIE

Štvrtok 4. a piatok 5. apríla iba o 20,00 hodine

Arctic: Ľadové peklo (Arctic)

Streda 17. apríla o 17,30 a 20,00 hodine

12

ČR 2019. Réžia: Dan Přibáň. Posledná výprava, ktorá vo veľkom štýle uzatvára cestu
naprieč kontinentami. V tíme tentoraz nie je žiadna žena a putovanie svorky mužov
naberá často divoké otáčky. Žltý cirkus ide z Indie až domov, prekonáva Himaláje a
diktatúry, láme výškové rekordy a uteká pred políciou. Slovenská premiéra. Česká
verzia. Min.:120. MP12.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.

Mia a biely lev

(Mia and the white Lion)

Franc 2018. Rodinné dobrodružstvo o jedenásťročnom dievčati a jej priateľstve s malým
bielym levom Charliem. Keď postupom rokov trochu podrastú a prestanú byť mláďatá,
musia spolu utiecť do africkej divočiny, aby vzácne zviera zachránili pred lovcami trofejí.
Jej otec chce totiž Charlieho obetovať, aby zachránil ich farmu. Slovenská premiéra.
Slovenský dabing. Min.: 98. MP.
Vstupné: 5,00 EUR.
FK

FILMOVÝ KLUB, pondelok 29. apríla o 20,00 hodine

Oni a Silvio

(Loro)

12

Taliansko 2018. Réžia: Paolo Sorrentino. Najúspešnejší taliansky režisér súčasnosti
prichádza s provokatívnou komediálnou drámou. Jeho dvorný herec Toni Servillo
tentoraz stvárňuje Silvia Berlusconiho, notoricky známeho škandalózneho miliardára,
mediálneho magnáta a dlhoročného predsedu talianskej vlády. Slovenská premiéra.
České titulky. Min.:120. MP12.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.

Predpredaj vstupeniek je v pokladni kina, ktorá sa otvára hodinu pred predstavením a program nájdete na adrese: www.fontana-piestany.sk

