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LETNÉ FILMOVÉ PROJEKCIE v HIDEPARKu 
 

*otvorenie letnej filmovej sezóny 
 

 

AMÉLIA Z MONTMARTRU               štvrtok 7.7., 21.30 hod. 
Film plný pestrých farieb, poézie, humoru a najmä lásky o čašníčke z Montmartru, ktorá sa rozhodne konať 

dobro, ktorému nie je možné odolať. Kultový liek na zlú náladu po dvadsiatich rokoch znovu v kinách. 

31.8. 1997 o 4. hodine ráno dostala Amélia nápad. Musí za každú cenu nájsť dávneho majiteľa škatuľky 

spomienok, ktorú náhodou našla vo svojom byte, a poklad mu vrátiť. Ak to ocení, je rozhodnuté. Amélia 

začne zasahovať iným ľuďom do života...  Kultovú romantickú komédiu o nesmelej Parížanke s láskavým 

srdcom milujú vďaka jej hravosti a pôvabu milióny divákov po celom svete. Film o drobných, ale o to 

dôležitejších radostiach, ktorý získal množstvo prestížnych filmových ocenení, ani po 20 rokoch od 

premiéry nestratil nič zo svojho šarmu a vracia sa do slovenských kín.                  (Francúzsko, 2001, 119´) 
 

D I V O C H                                                štvrtok 14.7., 21.30 hod. 
Martin v zúfalej snahe prekonať krízu stredného veku uteká od spoločnosti, aby mohol žiť v lese. Zaobstará 

si luk a jaskynný outfit, ale pravda je taká, že v prežití nestojí za nič. Jedného dňa stretne Musu, drogového 

dílera, ktorý je zranený a na úteku. V nádeji, že uniknú mnohým problémom, sa toto excentrické duo vydáva 

na hektickú jazdu cez fjordy. Prenasleduje ich miestna polícia, rozzúrený Viking, násilníci a v neposlednom 

rade Martinova rodina. Severská komédia o tom, že „skutoční muži” už dávno vyhynuli.        

                                                                                                                                       (Dánsko, 2021, 102´) 
 

C´MON  C´MON                                            štvrtok 21.7., 21.30 hod. 
VRÚCNE FILMOVÉ OBJATIE. Život trochu osamelého rozhlasového novinára Johnnyho (Joaquin 

Phoenix) sa na moment zastaví, keď sa musí postarať o svojho malého a podivínského synovca Jesseho. 

Spoločne sa vydávajú na cestu krížom Spojenými štátmi. Medzi New Yorkom a New Orleans sa rodí 

nevšedné priateľstvo, ktoré oboch ovplyvní na celý život...                                                (USA, 2021, 108´) 

 

PARÍŽ, 13. OBVOD                          štvrtok 28.7., 21.30 hod. 

Tri mladé ženy a jeden muž. Ich životy sa na chvíľu pretnú v štvrti Les Olympiades, v parížskom 13. 

obvode. Výrečná a drzá Émilie pracuje v callcentre a privyrába si prenájmom voľnej izby. Nadviaže 

intímny vzťah so svojím novým atraktívnym nájomníkom menom Camille. Toho ale priťahuje nedobytná 

Nora, ktorá zase trávi noci videohovormi s cam girl Amber. Dynamicky natočená čiernobiela snímka 

Jacquesa Audiarda citlivo a s porozumením sleduje krátke obdobie v živote súčasných tridsiatnikov, 

ktorí sa vyhýbajú záväzkom a samotu zaháňajú večierky, povrchné známosti a náhodný sex. Alebo 

aj oni túžia po láske a vzájomnom porozumení?                                                      (Francúzsko, 2021, 105´) 

 
 
 
 
        

http://www.kinoklubnitra.sk/
https://asfk.sk/film/amelia-z-montmartru/
https://www.filmeurope.sk/sk/filmy/divochfe022312
https://www.csfd.sk/film/865899-c-mon-c-mon/galeria/
https://asfk.sk/film/pariz-13-obvod/


DRIVE MY CAR                                                 štvrtok 4.8., 21.00 hod. 
Atmosférická snímka plná tajomstiev a hľadania ľudského porozumenia. Júsuke Kafuku je slávny 

divadelný herec a režisér, ktorý sa vyžíva v riadení svojho červeného Saabu 900. Počas angažmá na 

festivale v Hirošime musí túto radosť nedobrovoľne prenechať mladej málovravnej vodičke Misaki. Obaja 

na skúšobných jazdách nečakane zistia, že ich spája nielen záľuba v riadení. Spolu nájdu spôsob, ako sa 

vyrovnať so svojimi traumami a pocitmi viny, a ísť ďalej. Filmová adaptácia poviedky Harukiho 

Murakamiho získala celý rad ocenení, vrátane Ceny za najlepší scenár v Cannes, Zlatý glóbus a Oscara 

za najlepší cudzojazyčný film.                                                                                       (Japonsko, 2021, 179´) 

 

B E L L E                                                     štvrtok 11.8., 21.00 hod.                  
Fantastický animovaný film pre všetky generácie rozpráva aktuálny príbeh o hľadaní seba samého. 

Hrdinka Suzu je 17-ročné dievča žijúce v  dedinke so svojim otcom. Kvôli tragickej udalosti v minulosti je 

však Suzu iba „tieňom seba samej“. Všetko sa však zmení, keď vstúpi do virtuálneho sveta aplikácie „U“, 

kde sa denne pohybujú miliardy používateľov. Tu už nie je obyčajnou Suzu, ale BELLE – svetoznáma 

speváčka, ktorá si všetkých podmanila svojim hlasom. Stretáva tu aj tajomné stvorenie a spoločne sa 

vydávajú na cestu dobrodružstva výziev a lásky...                                                        (Japonsko, 2021, 122´) 
 

OCEĽOVÉ DÁMY                             štvrtok 25.8., 21.00 hod. 
Road-movie komédia, v ktorej vek už nie je ani číslo. 75-ročná Inkeri udrela svojho muža Tapia panvicou 

a chcela by ho pochovať v záhrade. Aj pri očakávaní života vo väzení je ešte vždy čas žiť – konečne. Inkeri 

musí ihneď odísť, hoci už teraz je neskoro. Cestovanie po Fínsku je plné šarmantných stopárov, 

spomienok a hriešneho tanca. Keď Inkeri narazí na svoje zápisky zo študentských čias, nájde v nich Eina, 

svoju lásku z mladosti, čo jej pripomenie jej sny, neskôr potlačené patriarchálnym sobášom. Inkeri musí 

urobiť najväčšie rozhodnutie týkajúce sa zvyšku jej života, vybrať si medzi šťastím a spoločenskými 

konvenciami.                                                                                                                   (Fínsko, 2020, 105´) 

 

NAJHORŠÍ ČLOVEK NA SVETE       štvrtok 1.9., 21.00 hod. 

Čoskoro tridsaťročná Julie stále hľadá svoje miesto vo svete a experimentuje, zatiaľ čo jej starší priateľ 

Aksel by sa rád usadil a začal novú životnú etapu. Veci sa skomplikujú, keď zvedavá Julia prenikne na 

večierok, na ktorom stretne mladého a okúzľujúceho Eivinda… Film na pomedzí drámy a komédie 

rozpráva vtipne, pravdivo a s citom o vzťahoch a živote v čase, keď môžeme mať takmer nekonečné 

možnosti... Za hlavnú úlohu v diváckom hite tohtoročného festivalu v Cannes si Renate Reinsve odniesla 

cenu pre Najlepšiu herečku a snímka získala nomináciu na Oscara za najlepší pôvodný scenár a 

zahraničný film.                                                                                                              (Nórsko, 2021, 121´) 

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

 
Aktuálne informácie sledujte aj na  

www.kinoklubnitra.sk/aktualne 

alebo na FB KINOKLUB NITRA alebo FB HIDEPARK NITRA 

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

... prajeme VÁM príjemné letné dni a tešíme sa na jesenné stretnutia...  
**************************************************************************************************** 

http://www.filmtopia.sk/filmy/70/17/drive-my-car/
https://www.csfd.sk/film/1046460-rju-to-sobakasu-no-hime/prehlad/
https://www.filmeurope.sk/cs/filmy/ocelove-damyfe021820
https://asfk.sk/film/najhorsi-clovek-na-svete/
http://www.kinoklubnitra.sk/aktualne
https://www.facebook.com/groups/232179633643063
https://www.facebook.com/hideparknitra

