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1001 GRAMOV                 pondelok 30.11., 18.00 hod. 
Vedkyňa Marie je jedným z poverených strážcov prototypu národného kilogramu, predmetu tvoreného z 

90% platiny a z 10% irídia. V podobne krehkej rovnováhe sa nachádza i Mariin citový život, ktorý vo filme 

prejde hneď niekoľkými skúškami. Režisér Bent Hammer minimalistickými prvkami pracuje so 

svojráznou  poetikou na hranici absurdity, všednosti a existencializmu.              
(Nórsko - Nem.- Franc.,2015, 93´, 2015, 3 € / 4 €) 

 

KOBRY A UŽOVKY                  pondelok 30.11., 20.00 hod.   

Užovka (Matěj Hádek) je stratený vo svojom vlastnom  živote. Napriek tomu, že má už skoro štyridsať, 

nemá babu ani prácu, pričom cíti, že má poslednú šancu niečo sám so sebou urobiť. Jeho brat Kobra 

(Kryštof Hádek) je magor, nezodpovedné dieťa a feťák. Býva s večne opitou matkou (Jana Šulcová), 

vykráda chatky a zo všetkého najradšej stavia vzdušné zámky. Vo chvíli, keď to vyzerá tak, že Užovka by 

konečne mohol byť šťastný, na scéne sa objaví Kobra....          (Česko,2015, 111´, 3 € / 4 €) 
 

LE  TOUR                           utorok 1.12. o 19.30 hod.   

Marián Ligda  je po úraze chrbtice pripútaný na vozík. Tento cyklistický dokumentárny film vtipne zachytáva 

množstvo prekážok, ktoré zdoláva hendikepovaný športovec na ceste do Paríža. Marián sa rozhodol splniť si sen a 

prejsť 2003 km za 21 dní na handbiku. Naplánovaná bola cesta z Liptovského Mikuláša v deň oficiálneho začiatku 
Tour de France, s koncom v Paríži, spolu s poslednou etapou súťaže. Podarí sa Mariánovi so štábom dôjsť úspešne do 

Paríža a dostať sa až k hviezde Tour de France Petrovi Saganovi?         
(Cyklus: SLOVENSKÉ KINO, Slovensko, 2015, 66 min.) 

predfilmy: Slovenské more (2015) – 1 min. – Sci-fi o tom, čo sa môže stať, keď poriadne zafúka vietor. 

You are here (2015) – 10 min. - Experimentálny film o tom, kde sa práve nachádzate. (nakrútené na zvyšky 

expirovaného 16mm materiálu)  
SÚČASŤOU VEČERA BUDE okrem troch filmov spoločnosti ALMOSTAR aj besedný stôl s autormi – 

Dušanom Bustinom a Janou Minárikovou.  (vstupné: 2€ pre členov FK a študentov / 4€ pre ostatných divákov) 
 

CHLAPEC A SVET    KINOKLUB (AJ) DEŤOM!      pondelok  7.12., 18.00 hod. 
Animovaný bezslovný film režiséra Alê Abreu  získal významné ocenenia na množstve medzinárodných festivaloch. 

Malý chlapec žije spolu so svojimi rodičmi na vidieku. Jeho otec pracuje v bavlnárskom priemysle, v ktorom sa 
produkcia čoraz viac automatizuje. Keď si odchádza nájsť prácu niekam inam, syn ho nasleduje. Chlapec postupne 

objavuje nevšednosť sveta, v ktorom dominujú zvieracie stroje a silní jedinci. Detská nevinnosť kontrastuje so 

zodpovednosťou dospelých a s bezcitnou spoločnosťou. Pohľad na moderný svet očami dieťaťa dômyselne dotvára 
hra s farbami, perspektívou a rôznymi animačnými technológiami.  

(Prístupné od 4 rokov, Brazília, 2013, 80 min., 2€ pre deti do 15 rokov a členov FK  / 4€ pre ostatných divákov) 
 

SLOW WEST                                        pondelok  7.12., 19.30 hod. 
Kodi Smit-McPhee a Michael Fassbender (Macbeth, Steve Jobs, Hanba, Hlad...) v hlavných úlohách 

westernovej road movie. Šestnásťročný Jay pricestoval zo Škótska do amerického Colorada 19. storočia, 

aby pátral po žene, ktorú miluje. Európskemu zelenáčovi robí spoločnosť nájomný zabijak Silas, ktorý 

súhlasil, že ho za poplatok na ceste ochráni. Divoký západ ale nie je miesto, kde by veci vychádzali presne 

podľa plánu, a tak Jay zažije počas svojho putovania celý rad zvratov v nekompromisnom duchu tohto 

autorského westernu.              (V. Británia – Nový Zéland, 2015, 84´, 3 € / 4 €) 

http://www.kinoklubnitra.sk/


 

 

 
 
 

 
 

 
 

OČAMI FOTOGRAFKY                                  utorok  8.12., 19.30 hod. 

Zuzana Mináčová vás s humorom pre ňu typickým prevedie zásadnými zvratmi 20. storočia a odhalí princípy svojej 
umeleckej tvorby, zákulisie fotografovania hviezd, ako aj svoj dramatický osobný život. Zároveň však od detstva 

v sebe ukrýva zážitky, o ktorých sa rozhodla po prvý raz prehovoriť až teraz... Režiséra Mateja Mináča preslávili 

filmy o sirovi Nicholasovi Wintonovi, ktorý počas 2. svetovej vojny zachránil stovky židovských detí. Teraz režisér 
Mináč zdokumentoval osud jedného z tých, čo nemali to šťastie dostať sa včas do bezpečia Wintonovým vlakom. Je 

to osud jeho vlastnej matky, energickej 84 ročnej Zuzany Mináčovej, ktorá patrí dodnes k najväčším osobnostiam 

československej fotografie, vystavovala v 30 krajinách a jej fotografie svetových filmových hviezd z festivalov sú 
legendárne. A predsa túto úspešnú optimistickú ženu celý život prenasleduje desivé tajomstvo z detstva. Jedinou 

možnosťou, ako sa zmieriť s minulosťou bolo vyrozprávať celý príbeh jej detskej lásky...      

(Cyklus: SLOVENSKÉ KINO, Česko - Slovensko, 2015, 81 ,́ 3 € / 4 €) 
 

MALÝ PÁN          KINOKLUB (AJ) DEŤOM!          pondelok  14.12., 18.00 hod. 
Bábkové rozprávkové dobrodružstvo na motívy úspešnej detskej knihy „Veľká cesta Malého Pána“ Malý 

Pán je sympatický chlapík, ktorý si spokojne nažíva v dutine malého vŕšku. Jednej noci sa mu však sníva 

prečudesný sen. Keď sa zobudí, nedokáže sa zbaviť pocitu, že mu niečo chýba. Čo to je, netuší. Vydá sa 

preto na dlhú cestu plnú dobrodružstva, na ktorej stretne všelijaké rozprávkové bytosti a vďaka ich pomoci 

sa mu možno podarí nájsť to, čo mu tak chýba...  
(Prístupné od 4 rokov, cyklus: SLOVENSKÉ KINO, Česko - Slovensko, 2015, 83 min., SLOVENSKÁ 

JAZYKOVÁ VERZIA!, 2€ pre deti do 15 rokov a členov FK  / 4€ pre ostatných divákov) 
 

ASSASSIN                                                pondelok  14.12., 19.45 hod. 

„Jej šikovnosť je bezkonkurenčná. Avšak jej myseľ zostáva rukojemníkom ľudských citov.“ Epická filmová báseň 

Hsiao-Hsien Houa, jedného najvýznamnejších predstaviteľov tzv. tchajwanskej novej vlny sa odohráva v Číne 

9. storočia a je vizuálne fascinujúcim rozprávaním s prvkami žánru wuxia (čínskeho ekvivalentu stredovekého 

rytierskeho eposu s prvkami fantasy). Jeho hrdinkou je profesionálna vrahyňa, ktorá po tom, čo zlyhá vo svojej 

úlohe, dostáva od svojej panej rozkaz vrátiť sa do svojho rodného kraja a zabiť muža, ktorému bola kedysi 

prisľúbená a ktorý dnes velí najväčšej vojenskej oblasti v severnej Číne. Film, kombinujúci čiernobiely obraz 

a omamnú sýtu farebnosť, v ktorom hlavnú úlohu stvárnila režisérova múza Shu Qi, si právom odniesol 

z Cannes 2015 prestížnu Cenu za réžiu.                      (Čína – Hongkong - Taiwan, 2015, 105´, 3 € / 4 €) 
 

RODINKA BELIÉR                                        utorok  15.12., 19.30 hod. 

„Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje sluch, ale srdce.“ Hudobná komediálna dráma o dcére 

nepočujúcich rodičov a jej doteraz skrývanom talente. Jedného dňa objaví učiteľ hudby u teenagerky Pauly 

spevácky talent  a odporučí jej účasť na súťaži Radio France. No problém je v tom, že Paula je dcérou 

nepočujúcich rodičov, ktorí sú odkázaní na jej pomoc. K tomu si prirátajme mladého spolužiaka, do ktorého 

je Paula zamilovaná a problém je na svete! Vydať sa za vlastným snom alebo sa vzdať kariéry? Cesta 

k splneniu sna je náročná, avšak vôbec nie nemožná...        (Francúzsko - Belgicko, 2015, 106´, 3 € / 4 €) 
 


