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ŠTVRTKOVÉ KINO

31. október od 1600 h

10. október od 1900 h

24. október od 1800 h

PRÁZDNINOVÉ KINO

Nech je svetlo

Chrobáčikovia 2

Réžia: Marko Škop (Iné svety, Osadné, Eva Nová)
Excelentný Milan Ondrík v úlohe otca, ktorého syn je členom polovojenskej mládež-
níckej skupiny. Všetko sa zvrtne, keď sa chlapec zapletie do šikanovania a usmrte-
nia spolužiaka. Mimoriadne výstižný a aktuálny príbeh o rodine a spoločnosti. Milan 
Ondrík už získal cenu pre najlepšieho herca na festivale v Karlových Varoch, film je 

za Slovensko nominovaný na Oscara. 

Hrdinskí chrobáčikova na záchrannej misii v exotickom Karibiku, kam sa omylom 
dostala malá lienka. Kombinácia kvalitne natočeného filmu so skvelou výpravou a 
bezchybnou animáciou ponúka dokonalú zábavu pre celú rodinu. Nechýbajú typické 
zvuky napodobňujúce hmyziu komunikáciu, ktoré sú tiež skvelým zdrojom pobave-
nia.

Dráma   |   Slovensko/Česko   |   2019   |   93 min.   |    15  |   3 €

Animovaný   |   Francúzsko/Čína   |   2018   |   92 min.   |      |   2 €

17. október od 1900 h

Ukradnutý štát
Réžia: Zuzana Piussi
Dramatické rozprávanie o novom type spoločenského zriadenia, v ktorom tradičné 
štátne štruktúry nahrádza mafia s oligarchiou. Film reflektuje mechanizmy ovplyv-
ňovania štátu aj verejnej mienky prostredníctvom kompromitujúcich materiálov, 
utajovania alebo naopak poskytovania určitých informácií v určitý čas tak, aby sa 
ustálil pohľad, ktorý väčšina ľudí akceptuje ako skutočnosť.

Dokument   |   Slovensko/Česko   |   2019   |   75 min.   |    15  |   3 €

Dokument   |   180 min.   |    12   |   3 €   

ŠTVRTKOVÉ KINO

Queen Maud Land 
USA   |   2018   |   28 min. 

Surfer Dan 
USA   |   2018   |   8 min.

Můj svět
CZ   |   2019   |   14 min.

Střípky ze života horolezce 
Česká republika   |   2018   |   28 min.

Ice and Palms 
Nemecko   |   2018   |   32 min.

Onekotan 
Rakúsko   |   2015   |   52 min.

NOVÝ OBRAZ A ZVUK,
FILMY PRE VŠETKÝCH

v Dome tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej 8 v Rožňave

PROGRAM KINA NA OKTÓBER 2019 
Digitalizáciu kina finančne podporil


