Program kina na mesiac január 2019
Štvrtok 3. a piatok 4. januára o 17,30 a 20,00 hodine

Escape Room

Sobota 19. a nedeľa 20. januára o 17,30 a 20,00 hodine
12

USA 2018. Hororový príbeh šiestich cudzích ľudí, ktorí prijali pozvanie do tajomnej escape
room. Netrvá dlho kým si uvedomia, že ďalšie udalosti nemajú pod kontrolou a že z tejto hry
sa nedá uniknúť, len ju treba prežiť. Slovenská premiéra. Slovenské titulky. Min.: 98.
MP12.
Vstupné: 5,00 EUR.

Sobota 5. a nedeľa 6. januára o 17,30 a 20,00 hodine

Nová šanca

(Second Act)

12

USA 2018. Jenifer Lopez v romantickej komédii, v ktorej sa márne pokúša získať miesto
vedúcej obchodu, kde pracuje. Prichádza synovec s dokonale prehľadným a kompletným
životopisom, úspešne absolvuje pohovor vo veľkej firme a zdá sa, že stojí na začiatku novej
kariéry. Slovenská premiéra. Slovenské titulky. Min.: 103. MP12. Vstupné: 5,00 EUR.

DETSKÉ FILMOVÉ PREDSTAVENIE Nedeľa 6. januára iba o 15,30 hodine

Pat a Mat: Zimné dobrodružstvá

ČR 2018. Rodinné animované príbehy dvoch našich kutilov, kde uvidíme ako si poradia s
vianočnou výzdobou ich nových domov a aké vianočné darčeky si podarujú pod vianočným
stromčekom. A majú vlastne naši majstri taký klasický vianočný stromček, alebo svoj
kutilský? Verzia bez dialógov. Min.: 60. MP.
Vstupné: 5,00 EUR.

FK

FILMOVÝ KLUB, pondelok 7. januára o 20,00 hodine

Cirkus Rwanda

12

ČR 2018. Réžia: Michal Varga. Principála úspešného cirkusového súboru nahovoria na
spoločný projekt so skupinou akrobatov, zloženú prevažne zo sirôt z tejto africkej krajiny. A
na kúsku pláže pri jazere sa snaží etablovať moderný cirkus. Čo po takejto kultúrnej zrážke
zostane? Originálna verzia. Min.:75. MP12.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.

Štvrtok 10. januára o 17,30 a 20,00 hodine

Vdovy

(Widows)

12

USA 2018. Akčná dráma je príbehom žien, ktoré nemajú takmer nič spoločné. S výnimkou
mŕtvych manželov a veľkých dlhov, ktoré im zanechali po svojej nepodarenej trestnej
činnosti. A tak musia pritvrdiť a začať bojovať o svoje prežitie. Slovenské titulky. Min.: 117.
MP12.
Vstupné: 5,00 EUR.

Piatok 11. januára o 17,30 hodine v 3D verzii a o 20,00 hodine v 2D verzii

Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny

12

VB USA 2018. Dobrodružný fantasy príbeh od J. K. Rowlingovej. Grindelwaldove vyhrážky
sa naplnia a podarí sa mu z väzenia uniknúť. Začne zhromažďovať svojich nasledovníkov a
získať čistokrvných čarodejníkov, aby ovládli všetkých nomágov. Slovenský dabing. Min.:
133. MP12.
Vstupné: 3D 5,50 EUR, 2D 4,50 EUR.

DETSKÉ FILMOVÉ PREDSTAVENIE Sobota 12. januára o 15,30 hodine v 3D verzii, nedeľa 13. januára o 15,30 hodine v 2D verzii

Ralph búra internet (Ralph Breaks the Internet)

7

USA 2018. Animovaná rodinná komédia, v ktorej náš známy videoherný hromotĺk Ralph a
jeho malá kamarátka Vanellope musia podstúpiť riskantné dobrodružstvo, aby našli
náhradnú časť do jej videohry. Opúšťajú preto bezpečie svojej videoherne. Slovenská
premiéra. Slovenský dabing. Min.: 112. MP7.
Vstupné: 3D 6,00 EUR, 2D 5,00 EUR.

Sobota 12. a nedeľa 13. januára o 17,30 a 20,00 hodine

Pašerák

(The Mule)

15

USA 2018. Dráma s Clintom Eastwoodom v úlohe muža na mizine s krachujúcim biznisom.
Dostane ponuku robiť šoféra a nechtiac podpíše zmluvu na drogového kuriéra pre mexický
kartel. Darí sa mu tak, že sa dostane do hľadáčika agenta úradu pre kontrolu obchodu s
drogami. Slovenská premiéra. Slovenské titulky. Min.: 116. MP15. Vstupné: 5,00 EUR.

FK

FILMOVÝ KLUB, pondelok 14. januára o 20,00 hodine

Beautiful Boy

15

USA 2018. Réžia: Felix Van Groeningen. Emotívna dráma o sile závislosti a ešte väčšej sile
lásky, nakrútený podľa skutočného príbehu. Mladý Nick má skvelú rodinu, krásu, talent a
práve ho prijali na univerzitu. V jeho živote je však trhlina, ktorú vypĺňa drogami. Slovenská
premiéra. České titulky. Min.:120. MP15.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.

Štvrtok 17. januára o 17,30 a 20,00 hodine

Zložka 64

(Journal 64)

15

Dánsko 2018. Mysteriózny thriller o lekárskych pokusoch a prevýchove „necudných“
dievčat. Do rúk detektíva Carla a jeho asistenta Assada z kriminálneho oddelenia Q sa
dostáva ďalší nevyriešený prípad. Ako súvisí staré tajomstvo ostrova s mumifikovanými
telami? Slovenská premiéra. České titulky. Min.:119. MP15.
Vstupné: 5,00 EUR.

12

Belg Lux 2018. Akčná dráma dánskeho režiséra Thomasa Vinterberga o skutočnej
katastrofe z roku 2000, ku ktorej došlo na palube jadrovej ponorky K-141 Kursk. Pýchou
ruského námorníctva otriasli mohutné explózie, ktoré plavidlo poslali na dno Barentsovho
mora. Slovenská premiéra. České titulky. Min.: 117. MP12.
Vstupné: 5,00 EUR.

Kino Fontána je členom siete
európskych kín Europa Cinemas

12

USA 2018. Mysteriózny thriller režiséra M. Night Shyamalana s Bruce Willisom, Samuelom
L. Jacksonom a Jamesom McAvoyom. Príbeh sa odohráva v psychiatrickom ústave, kde
prví dvaja musia využiť svoje paranormálne schopnosti v súboji s tretím, ktorý uniká vtelený
do jednej zo svojich nebezpečných identít. Slovenská premiéra. Slovenské titulky. Min.:
132. MP12.
Vstupné: 5,00 EUR.

FK

FILMOVÝ KLUB, pondelok 21. januára o 20,00 hodine

Jack stavia dom

15

(The House That Jack Built)

Dánsko 2018. Réžia: Lars von Trier. Ponurá, ale zároveň groteskne humorná dráma
kultového dánskeho režiséra nás zavedie do USA sedemdesiatich rokov. Pre sériového
vraha Jacka je každé zabitie umeleckým dielom. Temné majstrovstvo sa snaží vybrúsiť k
dokonalosti, ale je to aj vstupenka do pekla. Slovenská premiéra. České titulky. Min.:155.
MP15.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.

Štvrtok 24. januára iba o 19,00 hodine

Schindlerov zoznam (Schindler´s List: Re-issue 2018)

15

Pred 25imi rokmi bol do kín uvedený tento film Stevena Spielberga, ktorý získal sedem
Oscarov a zaradil sa tak medzi najvýraznejšie tituly v kinách. Pri príležitosti výročia bol
preto producentmi uvoľnený do distribúcie pôvodný film s digitálne upraveným obrazom a
zvukom. Slovenská premiéra. České titulky. Min.:195. MP15.
Vstupné: 5,00 EUR.

Piatok 25. januára o 17,30 a 20,00 hodine

Návrat domov

12

(A Dog´s Way Home)

USA 2019. Dobrodružný rodinný film o mladej fenke Belle a jej majiteľovi Lucasovi. Ten si ju
zobral k sebe ešte keď bola šteniatko a odvtedy boli najlepší priatelia. Jedného dňa však
Bella zmizne a ocitne sa stovky kilometrov od svojho pána. Rozhodne sa k dlhej ceste a
návratu domov. Slovenská premiéra. Český dabing. Min.: 92. MP12. Vstupné: 5,00 EUR.

DETSKÉ FILMOVÉ PREDSTAVENIE Sobota 26. a nedeľa 27. januára iba o 15,30 hodine

Ľadová sezóna 2 (Norm of the North 2: Keys to the Kingdom)

USA 2018. Pokračovanie animovanej komédie o ľadovom medveďovi Normovi, ktorý si na
zimný spánok vôbec nepotrpí. Práve naopak, keď sa vonku ochladí, začína pre neho a celú
partiu sezóna plná dobrodružstiev a zábavy. Teraz ich ale čaká dôležitá úloha postaviť
hokejový tím a v jednom zápase zachrániť ich ľadový domov. Slovenská premiéra.
Slovenský dabing. Min.: 90. MP.
Vstupné: 5,00 EUR.

Sobota 26. a nedeľa 27. januára o 17,30 a 20,00 hodine

Trhlina

15

SR 2018. Nový slovenský mysteriózny thriller režiséra Petra Bebjaka o jednej z najväčších
záhad na Slovensku o nevysvetliteľnom miznutí ľudí v pohorí Tribeč. Nezamestnaný Igor
objaví záznamy výpovedí psychiatrického pacienta, ktorý pred 70imi rokmi zmizol v pohorí
Tribeč a keď sa po dvoch mesiacoch rovnako záhadne objavil, nedokázal vysvetliť, čo sa
mu stalo. Slovenská premiéra. Originálna verzia. Min.: 111. MP15. Vstupné: 5,00 EUR.

FK

FILMOVÝ KLUB, pondelok 28. januára o 20,00 hodine

McQueen

15

VB 2018. Réžia: Ian Bonhôte, Peter Ettedgui. Dokument o jednom z najlepších módnych
návrhárov 20. storočia, ktorého život pripomínal rozprávku aj horor. Obyčajný chlapec sa
vypracoval do čela značiek Givenchy a Gucci, ale svoj život ukončil príliš skoro. Slovenská
premiéra. České titulky. Min.:111. MP15.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.

Štvrtok 31. januára a piatok 1. februára o 17,30 a 20,00 hodine

Favoritka

(Favourite)

15

USA 2018. Historická dráma plná čierneho humoru, ktorá získala dve ceny na festivale v
Benátkach a je nominovaná aj na päť Zlatých glóbusov. Na kráľovskom dvore slabej
panovníčky Anny Stuartovnej sa stále bojuje o jej vrtkavú priazeň, kde hrajú prím jej dve
spoločníčky, Lady Sarah a komorná Abigail. Tieto dve dámy sa nezastavia pred ničím.
České titulky. Min.: 119. MP15.
Vstupné: 5,00 EUR.

Sobota 2. a nedeľa 3. februára o 17,30 a 20,00 hodine

Serenity: Ticho pred búrkou (Serenity)

15

USA 2018. Skvelý mysteriózny thriller plný zvratov a vášní s Matthew McConaugheym a
Anne Hathaway. Ticho exotického ostrova, kde si hlavný hrdina lieči svoje životné rany,
zmení príchod jeho bývalej ženy v búrku udalostí a odhalených tajomstiev. Požiada ho totiž,
aby zabil jej súčasného manžela. Slovenská premiéra. České titulky. Min.: 106. MP15.
Vstupné: 5,00 EUR.

FK

Piatok 18. januára o 17,30 a 20,00 hodine

Kursk

Glass

FILMOVÝ KLUB, pondelok 4. februára o 20,00 hodine

Hranica

(Gräns/Border)

15

Švéd Dán 2018. Réžia: Ali Abbasi. Romantický fantasy thriller je tvrdým, zvráteným,
šokujúcim a podvratným podobenstvom o tolerancii k odlišnostiam. Dôstojníčka colnej
služby Tina má neuveriteľný čuch a dokáže na diaľku odhaliť tých, čo majú strach a v
batožine nepovolené látky. Až pokiaľ nestretne Voreho. Slovenská premiéra. České
titulky. Min.:110. MP15.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.
Digitalizáciu a modernizáciu
kina Fontána finančne podporil
Uvádzanie filmov v kine
Fontána finančne podporuje

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

