
Zmena programu vyhradená. Predpredaj vstupeniek v Dome tradičnej kultúry Gemera (Betliarska 8, Rožňava), voľné sedenie. Kino je otvorené 30min. pred premietaním.

RODINNÁ NEDEĽA8. október od 1600 h 

Príbeh lesa
Réžia: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud

Po úchvatných dokumentoch Putovanie vtákov a Oceány prichádza dvojica Jacques Perrin a Jacques Cluzaud
 s Príbehom lesa. Nie toho tropického pralesa s exotickými zvieratami, ale toho nášho, ktorý máme na dosah, 

a ktorý pulzuje prekvapivo bohatým životom. 

dokumentárny film  |   Francúzsko   |   2016   |   97 min.  |   MP   |  2 €

5. október od 1900 h

Únos
Réžia: Mariana Čengelová-Solčanská
Hrajú: Rebeka Poláková, Milan Mikulčík, Maroš Kramár, Ingrid Timková
Politický thriller inšpirovaný skutočnými udalosťami, únosom prezidentovho syna a podozrivým prepojením medzi 
zločinom, mafiou, tajnou políciou a mocou v polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia. Príbeh sa začína v 
momente, keď novinárka Marta nájde pred domom v igelitke zakrvavenú hlavu svojho brata. V tej chvíli ešte netuší, 
že tento zločin je iba kúskom roztrieštenej skladačky, ktorej súčasťou sú aj najvyšší predstavitelia štátnej moci. Roz-
hodne sa hľadať pravdu na vlastnú päsť a nechtiac sa ocitne uprostred obludného kruhu násilia. Mafiánske praktiky, 
tajné služby a politika vedú k smrti nevinných. Na nakrúcaní jednej z mimoriadne náročných scén, počas ktorej horel 
dvadsaťpäťročný chlapec v BMW na Karloveskej ceste pri reštaurácii Riviéra, sa zúčastnila aj pani Anna Remiášová.

 dráma  |   Slovensko  |   2017   |   102 min.   |   15 r.   |   3 €  

               ŠTVRTKOVÉ KINO

ŠTVRTKOVÉ KINO12. október od 1900 h   

Účtovník
Réžia: Gavin O’Connor
Hrajú: Ben Affleck,  Anna Kendrick, J.K. Simmons
Christian je matematický génius, ktorý má lepší vzťah k číslam než k ľuďom. Pod zásterkou malomestskej 
účtovníckej kancelárie, pracuje ako nezávislý účtovník pre niekoľko najnebezpečnejších zločineckých organizácií 
na svete. S postupným sťahovaním slučky zo strany oddelenia pre boj s organizovaným zločinom ministerstva 
financií, prijme legálneho klieta: prosperujúcu spoločnosť zaoberajúcou sa robotikou, v ktorej účtovníčka zistila 
nezrovnalosti. Čím viac Christian odkrýva účtovné záznamy a približuje sa k odhaleniu pravdy, tým viac začína       
v jeho okolí stúpať počet mŕtvych...

    akčný /  krimi / dráma  |   USA   |   2016   |  128 min.  |   15 r.   |  2 €                        

ŠTVRTKOVÉ KINO19. október od 1900 h

Bezva ženská na krku
Réžia: Tomáš Hoffman

Hrajú: Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský
Sympatická Eliška je manželka charizmatického a bohatého Pavla na plný úväzok. Je ňou ale len dovtedy,        

kým ju na prahu štyridsiatky roztomilým a korektným spôsobom nepožiada o rozvod. Keď nový život, tak s celou 
parádou! Eliška sa rozhodne začat od nuly ako učiteľka v malej stredočeskej dedinke. Svojrázny a hyperaktívny 
starosta nasťahuje Elišku do jedného domu s grobianskym Božíčkom (Ondřej Vetchý), ktorý vďaka svojim vlast-

ným nemilým skúsenostiam s „ženskými navždy skoncoval”. Jeho zádrapčivosť a hulvátstvo môže tromfnúť snáď 
len jeho povolanie – Božíček pracuje v dedine ako hrobár. Eliška má momentálne tiež chlapov akurát dosť, takže    

si rozhodne po nose brnkať nenechá...

komédia / romantický  |   Česko   |   2016   |  97 min.  |   MP   |  2 €                                                 

ŠTVRTKOVÉ KINO26. október od 1900 h   

Druhá strana nádeje
Réžia: Aki Kaurismäki
Hrajú: Sakari Kuosmanen, Kati Outinen, Tommi Korpela
Film rozpráva dva príbehy, ktoré sa pretnú po 40 minútach. Prvý sleduje sýrskeho utečenca Khaleda, ktorý 
sa „omylom” nalodí na nesprávnu loď smerujúcu do Helsínk. Tam sa pokúša bez akejkoľvek nádeje získať azyl. 
Wikström, muž druhej línie, je obchodný cestujúci s kravatami a košeľami. Po jednom návrate domov sa rozhodne 
definitívne odísť od manželky. V herni vyhrá veľkú sumu peňazí, za ktorú kúpi reštauráciu v odľahlejšej časti 
mesta. Cesty ilegálne sa pohybujúceho Khaleda a svojrázneho, ale spravodlivého majiteľa reštaurácie sa osu-
dovo stretnú. Druhá časť zamýšľanej trilógie o utečencoch opäť sústreďuje typické spoločenstvo Kaurismäkiho 
postavičiek, atmosféry, farieb a nálad. S ohromným citom nakrútená horko-smiešna snímka ukazuje, že svet 
môže byť a mal by byť – napriek všetkému – lepším.

     dráma / komédia  |   Fínsko / Nemecko  |  2017  |  98 min.  |   15 r.   |  2 €  |   s českými titulkami             

NOVÝ OBRAZ A ZVUK,
FILMY PRE VŠETKÝCH

v Dome tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej 8 v Rožňave

PROGRAM KINA NA OKTÓBER 2017
Digitalizáciu kina finančne podporil


