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

25. október od 1900 h ŠTVRTKOVÉ KINO

Dubček
Réžia: Laco Halama
Hrajú: Adrian Jastraban, Táňa Radeva, Vladimír Hrabal, Jiří Zapletal, Radoslav Šopík a ďalší.
Historická dráma Dubček je prvým pokusom stvárniť v hranom filme kontroverzné udalosti spojené s vpádom vojsk Var-
šavskej zmluvy na územie Československa dňa 21. augusta 1968. Príbeh je rozprávaný z perspektívy ústrednej postavy 
Alexandra Dubčeka – vedúcej osobnosti politického života a generálneho tajomníka ÚV KSČ, a pripomína zásadné oka-
mihy, ktoré zmenili beh dejín. Dubček na čele vlády čelil nekompromisnej požiadavke ZSSR, aby zastavil reformy a naplno 
rozbehnutý demokratizačný proces. Politická zrada, vpád vojsk a únos predstaviteľov štátu do Moskvy sú ústrednými 
motívmi, ktoré film rekonštruuje s cieľom znázorniť jeho vnútorný zápas. Čeliť tvrdošijne mocnosti alebo obetovať svoje 
ideály?

historický/dráma  |   Slovensko   |   2018   |   90 min.   |   12 r.   |   3 €

11. október od 1900 h ŠTVRTKOVÉ KINO

Réžia: Julius Ševčík
Hrajú: Karel Roden, Hanns Zischler, Oldřich Kaiser, Arly Jover, Jiří Vyorálek, Emília Vášáryová a ďalší. 

Dramatický príbeh venovaný významnej osobnosti československých dejín, Janovi Masarykovi – diplomatovi a neskor-
šiemu ministrovi zahraničných vecí, ktorý musel čeliť zlomovým okamihom našich dejín spojených s neslávne známou 

Mníchovskou zradou. Na pozadí dobových súvislostí, tesne pred druhou svetovou vojnou, sledujeme osudy muža, ktorý 
bol bohémom, miloval ženy, hudbu, veľké gestá i zápasy.

životopisný/dráma/historický   |   Česko/Slovensko   |   2016   |   113 min.   |   12 r.   |   3 €  

RODINNÁ NEDEĽA14. október od 1600 h

Po strništi bos

Masaryk

Réžia: Jan Svěrák
Hrajú: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Alois Grec, Jan Tříska, Viera Pavlíková a ďalší.
Osemročný Eda je vytúžené dieťa, ktoré rodičia strážia viac, ako je zdravé. Vo filme Po strništi bos sa príbeh vracia 
na samotný začiatok, do Edovho ranného detstva. Do času, kedy jeho otecko odmietne príslušnosť k okupantom Pro-
tektorátu Čechy a Morava, a celá rodina sa musí z Prahy odsťahovať na vidiek. Malé mesto, kde chlapec doteraz trávil len 
krátke chvíle prázdnin, sa teraz stáva jeho domovom.

      dráma/komédia   |   Česko/Slovensko/Dánsko   |   201 7   |   111 min.   |   MP   |   2 €   

        18. október od 1900 h

Milada
Réžia: David Mrnka

Hrajú: Ayelet Zurer, Robert Gant, Daniel Rchichev, Karina Rchichev, Taťjana Medvecká a ďalší.

Ambiciózne dielo sleduje osudy jednej z najväčších tuzemských postáv 20. storočia. Politička Milada Horáková patrí medzi 
osobnosti, ktoré sa postavili nacizmu i komunizmu. Dramatizácia poslednej dekády jej života ukazuje, akým peklom 

si musela statočná žena prejsť.

životopisný/dráma/historický  |   Česko   |   2017   |   130 min.   |   MP   |   3 €

ŠTVRTKOVÉ KINO

4. október od 1900h

Studená vojna
Réžia: Paweł Pawlikowski
Hrajú: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza, Borys Szyc, Adam Ferency a ďalší. 

V období budovania stalinského Poľska, ale tiež modernej Európy sa odohráva príbeh veľkej osudovej lásky – speváčky 
Zuly a skladateľa Wiktora. Nedokážu spolu byť, ale zároveň sa neuveriteľne priťahujú a nevedia byť ani od seba. V kulisách 
Varšavy, Berlína a Paríža znie jazzová a folklórna hudba a Zula s Wiktorom rozohrávajú nádhernú, ale trpkú baladu, svoju 
vlastnú studenú vojnu.

   dráma/romantický   |   Poľsko/Francúzsko/Veľká Británia   |   2018   |   89 min.   |   12 r.   |   3 €  

ŠTVRTKOVÉ KINO

NOVÝ OBRAZ A ZVUK,
FILMY PRE VŠETKÝCH

v Dome tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej 8 v Rožňave

PROGRAM KINA NA OKTÓBER 2018 
Digitalizáciu kina finančne podporil
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