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V TIENI                                                pondelok  6.5., 19.30 hod.  

Príbeh priateľstva a ľudskej odvahy v dobe, keď odvaha bola pozvánkou na popravisko. Dobová politická 

detektívka Davida Ondříčka v štýle film – noir nás prenesie do jari 1953. V štáte vládne línia represií 

a upevňovania postavenia komunistickej strany. Tmavými ulicami sa pohybuje v šedom plášti tvrdohlavý a 

trochu cholerický detektív, emotívny a intuitívny kapitán Hakl (Ivan Trojan). Jeho apolitickosť a túžba po 

pravde ho privádza na nové a nové skutočnosti, ktoré naznačujú, že zdanlivo jednoduchý prípad s jediným 

podozrivým sa začína komplikovať... Ďalej účinkujú: Sebastian Koch, Soňa Norisová, Marek Taclík, 

Jiří Štepnička a ďalší. Film získal tento rok deväť Českých levov!  

(Cyklus: NOVINKY NÁŠHO FILMU / OBRAZY STARÉHO SVETA, ČR, SR, Poľsko, 2012, 101 

min., český, nem. a ruský jazyk, české titulky, 2 € / 3,50 €)  
 

ABSOLVENTI / Sloboda nie je zadarmo        pondelok  13.5., 19.30 hod.  

Trefné dokumentárne pomenovanie dezilúzie mladej generácie je o zápase mladého človeka, ktorý sa po 

absolvovaní štúdií ocitne v realite a musí sa prispôsobovať potrebám spoločnosti. Ich ideály a sny narážajú 

na globálnu finančnú krízu, nevedia presne, ako sa riadiť pravidlami trhu a majú pocit, že žijú v 

nespravodlivej krajine. Sme slobodní, ale do akej miery sme schopní zobrať svoj osud do vlastných rúk a 

zápasiť o vlastnú existenciu? Aj takéto otázky nám kladie režisér Tomáš Krupa. (PREMIÉRA ; Cyklus: 

NOVINKY NAŠEJ KINEMATOGRAFIE, Slovensko, 2012, 83 min., slov. jazyk, angl. titulky, 2 € / 3 €) 
 

Hosť večera slovenského filmu:   režisér a scenárista filmu Tomáš Krupa. 
 

KAUZA CERVANOVÁ              pondelok   20.5.  
POZOR – MIMORIADNE DVE PREDSTAVENIA - o 17.30 a 19.30 hod. 

 

Vstupenky si môžete rezervovať aj vopred na čísle 0907 680 702 
Pravda je jednoduchá. Lži sú zložité. Pred 37 rokmi bola zavraždená študentka medicíny Ľudmila Cervanová. 

Od roku 1976 prebiehalo frenetické vyšetrovanie, nasledovala osobná zainteresovanosť prezidenta republiky do 

prípadu a desiatky výsluchov zadržaných a obvinených, vydieranie, manipulácie, falošné priznania, utajovanie 

informácií, a masívna propaganda v  médiách. V roku 1981 socialistické súdy odsúdili siedmich mladých 

mužov. V najťažších väzniciach si každý z nich odsedel dlhé roky. Bez dôveryhodných dôkazov a svedectiev... 

Dokumentárna tragédia o práve na spravodlivosť je osemročnou detektívnou výpravou režiséra Roberta 

Kirchhoffa do temných hlbín dodnes neuzatvoreného a medializovaného prípadu únosu, znásilnenia a vraždy 

mladej medičky. (PREMIÉRA, Cyklus: NOVINKY NAŠEJ KINEMATOGRAFIE / OBRAZY STARÉHO 

SVETA, Slovensko, 2012, 100 min., slovenský jazyk, 2 € / 3,50 €) 
 

Hosť večera slovenského filmu:    režisér a scenárista filmu Robert Kirchhoff. 
 

DIRCH                                                                             pondelok   27.5., 19.30 hod.  
Obrovský talent je veľkým darom, no zároveň aj veľkým bremenom, až prekliatím. Dánsky režisér Martin 

P. Zandvliet prináša životopisný príbeh dánskeho komedianta Dircha Passera. Bol uznávaným 

a obľúbeným hercom, ktorý sa preslávil hlavne svojimi improvizačnými schopnosťami. Film odkrýva jeho 

večnú samotu pod rúškom nablýskanej slávy a jeho sebazničujúcu posadnutosť úspechom u kritikov 

a súčasne aj u divákov. Zandvlietov film získal od filmových kritikov a Dánskej filmovej akadémie 



množstvo filmových cien. (PREMIÉRA ; Cyklus: CESTY SÚČASNEJ EURÓPY / ZO ŽIVOTA 

SLÁVNYCH, Dánsko, 2011, 109 min., dánsky jazyk, české tit., 2 € / 3 €) 
 

Anna Karenina                                                  pondelok 3.6., 19.30 hod.  

Nesmrteľne aktuálny milostný príbeh Leva N. Tolstého zadaptoval dramatik Tom Stoppard a zrežíroval 

Joe Wright (Pýcha a predsudok, Pokánie). K dielu pristúpili s predstavou silného vizuálneho zážitku 

a zvolili si na to „teatrálnu“ formu. Anna zápasí so spoločenskými konvenciami a rozhodne sa nasledovať 

hlas svojho srdca za cenu straty všetkého ostatného... Film nezachytáva iba príbeh ženy, ktorú zahubila 

láska, ale sústreďuje sa aj na rovnako emotívne príbehy vedľajších postáv. V hereckom obsadení dominujú: 

Keira Knightley (Anna), Jude Law (Karenin) a Domhnall Gleeson (Levin).  

(CESTY SÚČASNEJ EURÓPY / FILM A LITERATÚRA , V.Británia – Franc. - USA, 2012, 130 min., 

anglický jazyk, české tit., 2 € / 3,50 €) 
 

Železná lady                                                        pondelok 10.6., 19.30 hod.  

Bez kompromisu... Nedávno umrela vo veku 87 rokov doposiaľ jediná ženská premiérka britskej histórie. 

Obyvateľstvo sa rozdelilo na tých, ktorí plakali zo smútku a na tých, ktorí radostne oslavovali túto udalosť. 

Životopisný film Phyllidy Lloyd ponúka rôzne epizódy zo života Margaret Thatcher. Herečka Meryl 

Streep získala za jej stvárnenie Oscara a ďalšie nespočetné množstvo cien za ženský herecký výkon. 

(CESTY SÚČASNEJ EURÓPY / ZO ŽIVOTA SLÁVNYCH, V. Británia – Franc., 2011, 105 min., 

anglický jazyk, české tit., 2 € / 3,50 €) 
 

Hasta la vista  !                                       pondelok 17.6., 19.30 hod.  

Na ceste za láskou ich nezastaví ani slepota, nádor, či invalidný vozík. Citlivá a humorná road movie, 

nakrútená podľa skutočnej udalosti, je putovaním troch postihnutých mladých mužov s chuťou do života. 

Sú rozhodnutí, že hendikep ich predsa nepripraví o zážitok straty panenstva. Pomôcť im môže 

špecializovaný „podnik“ s bezbariérovým prístupom (aj) personálu... Režisér Geoffrey Enthoven prináša 

netradičný príbeh o víne, ženách, láske, sile kamarátstva a o túžbe prostredníctvom putovania, v ktorom je 

cesta dôležitejšia ako jej cieľ.  (PREMIÉRA ; Cyklus: CESTY SÚČASNEJ EURÓPY, Belgicko, 2011, 

115 min., české tit., 2 € / 3,50 €) 
 

Pátranie po Sugar Manovi                pondelok 24.6., 19.30 hod.  

Neuveriteľný, ale pravdivý príbeh Rodrigueza: najväčšej rockovej hviezdy 70. rokov, ktorá nebola. Dvaja 

producenti ho objavili koncom 60. rokov v cigaretovej hmle zapadnutého detroitského baru. Boli 

presvedčení, že mu jeho silné a prorocké piesne zaistia slávu najväčšieho hudobníka svojej generácie. Dva 

jeho albumy však úplne prepadli a spevák sa „vytratil“... V Južne Afrike však jeho sláva predbehla aj 

Roling Stones. Film Malika Bendjelloula sleduje snahu dvoch jeho fanúšikov, ktorí túžia zistiť, čo sa 

skutočne stalo s ich hrdinom a nestačia sa sami diviť svojim „objavom“. Film bol ocenený Oscarom ako 

najlepší dokumentárny film minulého roku. (PREMIÉRA ; Cyklus: CESTY SÚČASNEJ EURÓPY / ZO 

ŽIVOTA SLÁVNYCH, Švédsko – V.Británia, 2012, 86 min., anglický jazyk, české tit., 2 € / 3,50 €) 
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