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***pokiaľ nie je uvedení inak - všetky uvádzané filmy sú MLÁDEŽI PRÍSTUPNÉ OD 15 ROKOV 

V PÔVODNOM ZNENÍ SO SLOVENSKÝMI alebo ČESKÝMI TITULKAMI *** 
 

NOVEMBER - DECEMBER   2 0 2 0 

 

VÁŽENÍ MILOVNÍCI FILMU – z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie budovy  

Starého divadla vás dočasne pozývame do priestorov AGROINŠTITÚTU na Akademickej ulici. 
 

 

MEKY                                                                 *sk                                pondelok 23.11., 17.30 hod. 

Bol to vtedy jeden z najväčších šokov našej populárnej hudby, po 14 rokoch nepretržitých víťazstiev Karla Gotta 

v ankety Zlatý slávik mú túto najprestížnejšiu hudobnú cenu vyfúkol plachý outsider v okuliaroch, Miro Žbirka 

z Bratislavy. Bol to rok 1982... Nový dokument Šimona Šafránka rozpráva o úplnej oddanosti hudbe a viere vo 

vlastnú cestu – aj keď často viedla inak, ako mu všetci odporúčali.                   (Česko – Slovensko, 2020, 79´, 3€ / 4€) 
 

CHLAST  (Druk)           *Be2Can                            pondelok 23.11., 19.30 hod. 

Mads Nichelsen v novom filme Thomasa Vinterberga. Existuje teória, že sa rodíme s malým množstvom alkoholu 

v krvi a mierna podnapitosť otvára našu myseľ svetu okolo nás, zmenšuje problémy a zvyšuje kreativitu. Povzbudení 

touto teóriou sa Martin a jeho traja priatelia, unavení stredoškolskí učitelia, pustia do experimentu spočívajúceho 

v tom, že si počas pracovného dňa udržujú stálu hladinku. Ak dokázal Churchill vyhrať druhú svetovú vojnu 

v alkoholickom opare, čo by mohlo pár kvapiek znamenať pre nich a ich študentov?   (Dánsko, 2020, 118´, 3 € / 4 €) 
 

V SIETI                                                                    *sk                              pondelok 30.11., 17.30 hod. 

3 herečky, 3 izby, 10 dní a 2458 sexuálnych predátorov. Experiment, ktorý naliehavým spôsobom otvára tabuizovanú 

tému zneužívania detí na internete. Tri dospelé herečky s detskými črtami dostávajú za úlohu, prostredníctvom 

falošných profilov na sociálnych sieťach predstierať, že majú dvanásť rokov. Dokumentárny film Víta Klusáka 

hovorí o strhujúcej dráme troch „dvanásťročných dievčat“ od castingu až po osobné stretnutia, kedy sa s predátormi 

vidia tvárou v tvár pod dohľadom ochranky a šiestich skrytých kamier...    (Česko - Slovensko, 2019, 105´, 3 € / 4 €)  
 

MODELÁR         *sk               pondelok 30.11., 19.30 hod. 

!!! PREDPREMIÉRA!!!  Kryštof Hádek a Jiří Mádl v psychologickom trilery Petra Zelenku o ľuďoch, 

priateľstve, dronoch a politickej angažovanosti, ktorá presahuje hranice Česka. Príbeh dvoch kamarátov, ktorí 

prevádzkujú prosperujúcu požičovňu dronov, sa odohráva v súčasnej Prahe. Majiteľ firmy sníva o veľkých 

peniazoch a neochvejných istotách. Chemik a vynikajúci letecký navigátor Pavel sníva o spravodlivosti a 

osobnom angažmáne v náprave sveta. Drony sú pre bývalých spolužiakov zo strednej školy priepustkou do 

mnohých oblastí ľudského konania, kam by sa inak nepozreli. (Česko – Slovinsko - Slovensko, 2020, 110´, 3 € / 4 €) 
 

PRE SAMU                           *Oscar                        pondelok 7.12., 17.30 hod.                  
Novinárke Waad Al-Khateab sa v obliehanom sýrskom Aleppe narodí dcéra Sama. Vzhľadom k tomu, že smrť je 

všade naokolo, rozhodne sa Waad nakrútiť pre ňu osobný denník, ktorý zachytáva život v kulisách vojny a súčasne je 

i intímnym odkazom matky dcére. Výsledkom je jeden z najlepších dokumentov roku 2019, ktorý získal už 45 

ocenení vrátane Európskej filmovej ceny a nominácie na Oscara.                     (Veľká Británia, 2019, 95´, 3 € / 4 €) 
 

SLUŽOBNÍCI                          *sk                       pondelok 7.12., 19.30 hod.                   
Píše sa rok 1980. Michal a Juraj sú študenti kňazského seminára v totalitnom Československu. Vedenie fakulty 

sa zo strachu pred zatvorením školy snaží formovať seminaristov do podoby vyhovujúcej režimu. Každý z 

mladých bohoslovcov sa musí rozhodnúť, či podľahne pokušeniu a zvolí si ľahšiu cestu kolaborácie, alebo cestu 

svedomia a dostane sa tak pod drobnohľad cirkevného odboru Štátnej bezpečnosti. Nový film Ivana 

Ostrochovského mal premiéru na festivale Berlinale. (Slovensko, Rumunsko, Česko, Írsko, 2020, 80´, 4 € / 5 €) 
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O NEKONEČNOSTI      *Be2Can                    pondelok 14.12., 17.30 hod. 

„Kde je tragédia, je nádej aj humor“. Roy Andersson svojim novým filmom pokračuje v reflexii ľudského 

života v celej jeho kráse a krutosti, v jeho veľkoleposti i banalite. Bezvýznamné okamihy nadobúdajú rovnakú 

dôležitosť ako historické udalosti: dvojica sa vznáša nad vojnou zničeným Kolínom nad Rýnom, mladučké 

dievčatá tancujú pred klubom, porazená armáda pochoduje do tábora vojenských zajatcov..... Óda a žalospev 

súčasne. Kaleidoskop všetkého, čo je večné, ľudské, nekonečný príbeh zraniteľnosti bytia.  

                                                                                                 (Švédsko – Nórsko - Nemecko, 2019, 76´, 3 € / 4 €) 
 

CORPUS CHRISTI                          *Oscar                     pondelok 14.12., 19.30 hod. 

Dvadsaťročný Daniel prejde v nápravnom zariadení pre mladistvých duchovnou premenou. Chcel by sa stať kňazom, 

ale s jeho trestným registrom na to nemôže ani pomyslieť. Keď ho prepustia a má začať pracovať v stolárstve v malom 

meste, prezlečie sa po príchode do kňažského a vďaka náhode sa začne starať o miestnu farnosť. Príchod mladého 

charizmatického pastiera rozčerí stojaté vody a miestna komunita, môže s jeho pomocou začať pomaly liečiť svoje 

rany. Uspeje Daniel vo svojom poslaní? A za akú cenu? Strhujúca dráma hriechu, ktorý priniesol vykúpenie. Film 

Jana Komasu bol nominovaný na Oscara za najlepší medzinárodný film.                                                                         

                                                                                                                           (Poľsko – Franc., 2019, 116´, 3 € / 5 €) 
 

MAŠKRTNÉ MEDVEDIE PRÍBEHY              pondelok 21.12., 17.00 hod. 

*KINOKLUB (aj) DEŤOM 

Pásmo animovaných večerníčkov o dvoch medveďoch, ktorí radi maškrtia a stvárajú rôzne huncútstva len aby sa 

dostali k niečomu dobrému pod zub.  

                                              (Česko, 2020, 40´, DETI a členovia filmového klubu – VSTUP VOĽNÝ!!!) 
 

(Slovo producentky Báry Příkaské: Našou ambíciou je vytvoriť vtipný, moderný a medzinárodne zrozumiteľný večerníček, 

ktorý v deťoch vzbudí záujem dozvedieť sa niečo nové o živote a kultúre u nás i v iných krajinách. Chceme prostredníctvom 

týchto dvoch zábavných medveďov, ktorí často niečo popletú, nedomyslia alebo zoberú doslova, upozorniť na dôležitosť 

vzdelania, znalosť cudzích jazykov a správne zaobchádzanie so zdrojmi informácií.”) 
 

PREDFILM: CEZ PALUBU! – pilotný diel pripravovanej animovanej série pre deti sa pohráva s kánonickým 

príbehom o Arche, v ktorej mal Noe zhromaždiť páry niektorých zvierat, aby ich zachránil pred istým vyhynutím. 
(Česko - Slovensko, 2020, 12´) 

 

ŠARLATÁN                                *sk                                  pondelok 21.12., 19.00 hod. 

Odveký boj dobra a zla, lásky a nenávisti, viery a zrady. To všetko v jednom človeku na pozadí dobových 

udalostí. Strhujúca životopisná dráma inšpirovaná skutočným príbehom výnimočného muža obdareného 

liečiteľskými schopnosťami. Ivan Trojan a Juraj Loj v novom filme Agnieszky Holland.  
 

Príbeh je inšpirovaný skutočnými osudmi liečiteľa Jana Mikoláška, na ktorého sa v priebehu niekoľkých desaťročí obracali 

s prosbou o pomoc státisíce ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev vrátane najvýznamnejších osobností politického a 

kultúrneho života. Mikolášek je človek bez odborného lekárskeho vzdelania, ale s nevšedným a nevysvetliteľným nadaním 

diagnostikovať a pomocou byliniek liečiť choroby, s ktorými si ani doktori nevedia rady. Jeho mimoriadne schopnosti sú 

však vykúpené bojom s vlastnými démonmi. Liečiteľstvo je jeho vnútornou spásou a ochranou pred sebou samým… 

                                                                            (Česko – Írsko – Poľsko - Slovensko, 2020, 118´, 4 € / 5 €) 

****************************************************************************** 

Prajeme vám príjemné prežitie zvyšku roku 2020 

a optimistický vstup do nového roku.... 

 

 
 


