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Vzhľadom na to že kino doposiaľ neprešlo procesom digitalizácie

nie je možná projekcia nových filmov ktoré sú dodavané 

už len v digitálnej forme.

Zmena programu a cien vstupeniek vyhradená.    

Predaj vstupeniek 1 hod. pred predstavením. 

Vtáčí úlet

Hany

Angelika

Hrana

My sme Millerovci

Miesta

Justin, malý veľký rytier

Babovřesky 2

Justin Bieber's Believe 

Colette

3 dni na zabitie

Magický hlas rebelky

Psíkovia milionári

Kráľovstvo mačiek 

Hrana

Všetky moje deti

Posledný vrchol

Arcibiskup BezákZbohom...

V tichu

Sniežik, biely kožúšok 

Hurá do Afriky! 

7.Nedeľa o 16.00 hod.

6.Sobota – 7.Nedeľa o 19.00 hod.

10.Streda o 19.00 hod.

11.Štvrtok o 19.00 hod.

12.Piatok o 19.00 hod.

14.Nedeľa o 19.00 hod.

14.Nedeľa o 16.00 hod.

16.Utorok o 19.00 hod.

17.Streda o 19.00 hod.

18.Štvrtok o 19.00 hod.

19.Piatok o 19.00 hod.

20.Sobota – 21.Nedeľa o 19.00 hod.

20.Sobota o 16.00 hod.

21.Nedeľa o 16.00 hod.

23.Utorok o 19.00 hod.

24.Streda o 19.00 hod.

25.Štvrtok o 19.00 hod.

26.Piatok o 19.00 hod.

27.Sobota – 28.Nedeľa o 19.00 hod.

27.Sobota o 16.00 hod.

28.Nedeľa o 16.00 hod.

Dobrodružný / Romantický Francuzsko/ Belgicko / Česko /Rakusko, 113 min, dabing, Vst.3 €
Nové spracovanie nesmrteľného príbehu lásky, ktorý očaril milióny divákov po celom svete.

Dokument SR, 90 min., Mp12r., Vst. 3 €
Film približuje pozoruhodnú osobnosť Mons. Bezáka a mapuje jeho nevšedný životný príbeh. prináša obdivuhodné 

svedectvo o vnútornej sile osobnosti, ktorá prežíva najväčšiu skúšku svojho života a viery...

Komédia USA, 110 min. český dabing, Mp15r., Vst.2,50 €
Díler, striptérka, flákačka a panic. Taká normálna americká rodinka. Aspoň tak sa postavy komédie My sme Millerovci 

snažia pôsobiť, keď sa vyberajú na výlet za mexické hranice (s ukrytým množstvom pašovaných drog).

Animovaný/hraný/rodinný Španielsko, 90 min., MP, slovenský dabing, Vst.2 €
Gorilie mláďa Sniežik je iné. Jeho biely kožúšok ho hneď na prvý pohľad odlišuje od ostatných goríl. Teraz žije 

spokojne v zoologickej záhrade, ale aj keď ho všetci milujú, ostatné gorily ho medzi seba nechcú prijať.

Animovaný 93 min., Mp, slovenský dabing, Vst.2 €

Afrika je pre divé zvieratá raj na Zemi. Ale Afrika čaká nových hostí a bezstarostné časy sa menia.

Komédia ČR, 120 min., Mp12r., Vst. 3 €
Letná komédia Zdeňka Trošku je úsmevným obrázkom zo života v súčasnej dedine , ktorá s nadhľadom a komediálnym nadhľadom , tak 

trochu v duchu Slunce , seno , sleduje kopiace sa nedorozumenia a súhry náhod , ktoré poriadne zamotajú hlavu jej obyvateľom . 

Animovaná rozprávka / komédia / rodinný USA, 87 min., český dabing, Vst. 2 €
Príbeh dvoch odvážnych, hoci celkom obyčajných moriakov, ktorí vytvoria ambiciózny plán. Ich misiou je vrátiť čas a zachrániť

seba a ďalších svojho druhu od istého konca na sviatočných stoloch.

Dokument SR, 90min., Vst.3 €
Ústrednou postavou filmu je charizmatický farár Marián Kuffa. Film šokujúcim spôsobom odkrýva problémy,s ktorými rómska 

komunita zápasí. Dramatické mikropríbehy Rómov a sysifovský boj Kuffu s drsnou realitou. 

Dokument Španielsko 82 min., tit., Mp, Vst. 3 €
Nevšedný dokumentárny film o španielskom kňazovi Pablovi Domínguezovi. Dokument plný radosti a nádeje je vyrozprávaný so 

smiechom i slzami. 

Drama / historický / romantický / thriller Slovensko - Česká republika,  125 min., Mp12r., Vst.3 €
Strhujúci ľúbostný príbeh Viliho a krásnej Belgičanky Colette z prostredia osvienčimského koncentračného tábora rozpráva o osude tajnej 

lásky v prostredí hrôz, krutosti a smrti.

Animovaný, Španielsko, 90 min., Vst.2,30 €
Rozprávka o malom chlapcovi Justinovi, ktorý žije v kráľovstve, kde rytieri upadli do nemilosti vládnucej 

buržoázie. Aj napriek tomu je jeho snom stať sa chrabrým rytierom.

Teenageri ho milujú. Dospelí ho neznášajú. Kontroverzný spevák, skladateľ a jedna z najväčších popových hviezd 
súčasnosti. Justinová cestu od neznámeho chlapca,  až po zrodenie jedného z najväčších fenoménov súčasnosti

Príbeh o mladých ľuďoch, ktorí vstupujú do sveta dospelých – a ten býva často plný sebectva, podrazov a krutosti, o čom sa naši 
hrdinovia čoskoro presvedčia na vlastnej koži.

Nový celovečerný dokumentárny film je svedectvom o krátkom, ale mimoriadne dynamickom živote jedného z najtalentovanejších slovenských 
hudobných skladateľov novej doby. Film o Marekovi Brezovskom chce byť zároveň správou o celej jednej generácii.

Dnes v noci je všetko dovolené... Tragikomický pohľad na medziľudské vzťahy HANY rieši aj aktuálne spoločenské otázky: motív vzbury, revolty 
a rúcania konvencií, teda podstatné a pritom ojedinelé témy v súčasnej českej kinematografii. 

Kevin Costner, Luc Besson a McG. Je to mix, aký by sme pred 10 rokmi zrejme nenatipovali, ale má viaceré funkčné časti 
a do žánru akčnej drámy prináša osvedčený prístup, pár dobrých scén a fanúšikov ani jedného pána neurazí.

Speváčka, signatárka a hovorkyňa Charty 77 Marta Kubišová zotrvala so cťou dvadsať rokov v odpore proti 
komunistickému režimu. Film mapuje speváčkinu prvú aj druhú  kariéru, odkrýva mnoho z dramatického osobného života.

Keď sa stará pani Lillyová odoberie na večný odpočinok, jej veľký dom a milión dolárov zdedí jej šesť zvieracích 
miláčikov - päť psíkov a drzý papagáj.

17-ročná Haru Yoshioka jedného dňa cestou  zachráni mačku pred istou smrťou na preplnenej vozovke. Keď sa ale pochváli 
kamarátke s neuveriteľným zážitkom, že mačka sa jej poďakovala ľudskou rečou, dočká sa iba výsmechu.

Nový celovečerný dokumentárny film je svedectvom o krátkom, ale mimoriadne dynamickom živote jedného z najtalentovanejších 
slovenských hudobných skladateľov novej doby. Film o Marekovi Brezovskom chce byť zároveň správou o celej jednej generácii.

Senzuálny a vizuálne pôsobivý film, ktorý mapuje fragmenty osudu viacerých židovských hudobníkov v 30. a 40. rokoch minulého storočia, kedy 
ideológia nacistického Nemecka zasiahla každú spoločenskú vrstvu bez ohľadu na vzdelanie, svetonázor, pohlavie či rasu.

Komédia dráma ČR, 90 min., Mp15r., Vst. 3 €

Dokument Slovenská republika, 125 min., Mp., Vst.3 €

Nový česko-slovenský film , 108 min., Mp12r., Vst.3 €

Dokument, Hudobný / 92 min. / USA, Mp.12r., Vst.3 €

Drama / Thriller / Akčny USA, 117 min., Mp.12r.,

Životopisný celovečerný dokument, ČR, 90 min., Mp., Vst.3 €

Animovaný/dobrodružný Nemecko, 84 min., slovenský dabing, Vst.2€

Animovaný Japonsko 75 min., slovenský dabing, Vst.2€

Dokument Slovenská republika, 125 min., Mp., Vst.3€

Dráma Česká republika – Slovensko, 90min., Mp12r., Vst.3 €



Vtáčí úlet

Animák Vtáčí úlet je príbehom dvoch odvážnych, hoci celkom obyčajných moriakov, ktorí vytvoria ambiciózny plán. Ich misiou je

vrátiť čas a zachrániť seba a ďalších svojho druhu od istého konca na sviatočných stoloch. Reggie je naivný, no dobrosrdečný 

moriak, ktorý pred sviatkami žije so svojim kŕdľom. Mnohí z jeho druhov sú už pripravení byť súčasťou sviatočného stola, Reggie 

tomuto osudu uniká. Prezidentova dcéra si ho vyberie ako šťastného moriaka, ktorý "dostane milosť". A tak ide Reggie žiť život na 

vysokej nohe v prezidentskom sídle Camp David s prezidentom a jeho rodinou. Nanešťastie pre Reggieho sa jeho luxusný životný 

štýl skončí skôr, ako stihne povedať „hudi-hudri“. Jake, veľký silný moriak má veľmi dôležitý plán, ktorý si vyžaduje Reggieho 

súčinnosť. A tak ho napriek jeho nevôli z nového domova unesie. Cieľ je jasný – ukradnúť vládny stroj času, vrátiť sa do 17-teho

storočia, a odstrániť morky zo sviatočného stola raz a navždy

Animovaná rozprávka / komédia / rodinný USA, 
87 min., český dabing, Vst. 2 €

7.Nedeľa o 16.00 hod.Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele September 2014



6.Sobota – 7.Nedeľa o 19.00 hod.Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele September 2014

Hany
Komédia dráma ČR, 90 min., Mp15r., Vst. 3 €

Dnes v noci je všetko dovolené...

Film drzo, s nadhľadom a s cynickým humorom zobrazuje spoločnosť, ktorej čas preteká pomedzi prsty. Aj z tohto 

dôvodu sa tvorcovia rozhodli vyrozprávať dej filmu v neobvyklej forme – v jednom kontinuálnom zábere. Jiři, ktorý sa 

živí predajom drog, slečna, ktorá sa nedokáže rozísť s dlhoročným partnerom, pretože je jednoducho milí, básnik žijúci 

vo svojej romantickej ilúzii, starostlivé matky a snaživí otcovia. Ich osudy sa navzájom prepletajú, ale každý si pritom 

uchováva svoj vlastný svet, až kým ho nenaruší násilná pouličná vzbura. Film je generačným príbehom, aktuálnou 

výpoveďou mladej filmárskej generácie o súčasnej spoločnosti a mladých ľuďoch. Ide o jednoduchý pohľad na ľudí, 

ktorí by chceli byť komplikovaní, ale nie sú. Je to taká zbesilá jazda na horskej dráhe o vášni a morálke, ale aj o pive, 

manželkách a ich synoch. Zachytáva generáciu, ktorá má všetky prostriedky k tomu sa realizovať a nájsť sa, ale práve 

preto sa jej to darí zo všetkých generácií najmenej.“

Tragikomický pohľad na medziľudské vzťahy HANY rieši aj aktuálne spoločenské otázky: motív vzbury, revolty 

a rúcania konvencií, teda podstatné a pritom ojedinelé témy v súčasnej českej kinematografii. 

Scenár a réžia: Michal Samir

Kamera: Martin Žiaran

Hrajú: Jiří Kocman, Hana Vagnerová, Tereza Vitů, Ondrěj Malý, Pavla Tomicová, Jitka Schneiderová

PREMIERA



10.Streda o 19.00 hod.

Nové spracovanie nesmrteľného príbehu lásky, ktorý 

očaril milióny divákov po celom svete.

Sedemnásťročná Angelika je proti svojej vôli vydatá za bohatého toulouského grófa Joffreye de Peyrac, ktorý je 

nielen o dvanásť rokov starší ako ona, ale má tiež povesť čarodejníka. Svojim šarmom a inteligenciou si čoskoro 

získa Angeličino srdce a zdá sa, že ich šťastný život nemôže nič ohroziť. Jedného dňa je ale Peyrac uvrhnutý do 

Bastily a upálený na hranici za údajné čarodejníctvo. Angelika sa uchýli s deťmi na Dvor zázrakov a s pomocou 

banditov plánuje pomstu všetkým, ktorí zmenili jej rozprávku vo zlý sen.

Réžia: Ariel Zeitoun 

Hrajú: Nora Arnezeder, Salomé Degeer, Gérard Lanvin, Tomer Sisley, Olivier Gourmet, Mathieu 

Kassovitz, David Kross, Miguel Herz-Kestranek, Julian Weigend, Fabrice Rodriguez, Karine Valmer, 

Florence Coste, Jean-Louis Sbille, Bruno Joris, Petr Mareček, Petr Kantor, Adriana Bajtková, Jaromír 

Emett, Zuzana Hrubčová 

Dobrodružný / Romantický Francuzsko/ Belgicko / Česko /Rakusko, 

113 min, dabing, Vst.3 €

Angelika

Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele September 2014



Nový celovečerný dokumentárny film Hrana je svedectvom o krátkom, ale mimoriadne dynamickom živote jedného z 

najtalentovanejších slovenských hudobných skladateľov novej doby. Hrana s podtitulom 4 filmy o Marekovi 

Brezovskom chce byť zároveň správou o celej jednej generácii, ktorá dospievala v chaotickom porevolučnom období 

prvej polovice 90. rokov 20. storočia.

Film je pokusom o rekonštrukciu života mladého umelca, ktorý bol síce dramaticky krátky, ale neuveriteľne intenzívny 

a plodný. "Nebudeme preháňať, ak povieme, že Marek Brezovský je možno prvý slovenský umelec, ktorý sa stáva 

slávnym až po svojej smrti. Je to proces, ktorý začal pár rokov dozadu, no stále trvá," odkazujú návštevníkom kín 

tvorcovia filmu. Režíroval ho Patrik Lančarič, ktorý sa rovnako podpísal pod scenár spolu s Marošom Šlapetom a 

Matejom Benešom. "Marek mal akési paralelné svety, v ktorých fungoval, ktoré o sebe navzájom síce vedeli, ale 

neprelínali sa. On sám ich držal oddelené. Tieto svety boli prirodzenou súčasťou jeho života. Logicky sa teda stali aj 

prirodzenou súčasťou filmu."

Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele September 2014

11.Štvrtok o 19.00 hod.

Celovečerný dokument o výnimočnom slovenskom 

hudobníkovi

Dokument Slovenská republika, 125 min., Mp., Vst.3 €

Hrana

Réžia: Patrik Lančarič

Účinkujú: Vlasta Brezovská, Ali Brezovský, Mirka Brezovská, 

Igor Marko, Oskar Rózsa, Martin Valihora PREMIERA



Komédia USA, 110 min. český dabing, Mp15r., Vst.2,50 €

David Burke (Sudeikis) je podradný dealer trávy, ktorého klietami sú šéfkuchári a matky voziace svoje deti na tréningy. Ale nie deti 

– predsa len má svoje zábrany. Čo by sa teda mohlo pokaziť? Veľa. Pochopiteľne sa snaží byť čo najviac nenápadný. Nie práve 

najpríjemnejším spôsobom zistí, že žiadny dobrý skutok nezostane nepotrestaný. Snaží sa pomôcť niekoľkým lokálnym puberťákom

a skončí okradnutý triom punkových bezdomovcov.Ukradnú mu zásoby aj hotovosť a on má zrazu voči svojmu dodávateľovi 

Bradovi (Ed Helms) obrovský dlh. V snahe zachovať si čistý štít a udržať si dobrý zdravotný stav David nemá na výber. Musí sa stať 

prvotriednym drogovým pašerákom, ktorý dostane za úlohu priniesť poslednú Bradovu zásielku z Mexika. Prinúti svojich susedov –

cynickú striptérku Rose (Aniston), nádejného zákazníka Kennyho (Will Poulter) a potetovanú a opiercingovanú teenagerku znalú 

života na ulici Casey (Emma Roberts) aby sa stali súčasťou jeho jednoduchého plánu. Jedna falošná žena, dve fingované deti a 

obrovský, vyleštený karavan... Millerovci mieria k južnej hranici na víkend Dňa nezávislosti, ktorý určite skončí vo veľkom štýle

My sme Millerovci

Réžia Rawson Marshall Thurber

Scenár Sean Anders, John Morris 

Hrajú Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Will Poulter, Emma Roberts, Ed Helms, Nick 

Offerman, Kathryn Hahn, Molly C. Quinn, Tomer Sisley, Matthew Willig, Luis Guzmán, 

Thomas Lennon, Mark L. Young, Ken Marino, Laura-Leigh, Rawson Marshall Thurber, 

Scott Adsit, Lunden De'Leon, Matt Cornwell

Hudba Theodore Shapiro

12.Piatok o 19.00 hod.Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele September 2014



14.Nedeľa o 19.00 hod.Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele September 2014

Miesta

Réžia: Radim Špaček

Scenár: Ondřej Štindl

Kamera: Jaromír Kačer

Hrajú:  Vladimír Polívka, Johana Matoušková, Jan Cina, Jiří Štrébl, Robert Nebřenský,  Jakub Gogál, Ivan Romančík

Byť mladým je nebezpečné. Príbeh o láske, strate a 

pomste.

Príbeh o mladých ľuďoch, ktorí vstupujú do sveta dospelých – a ten býva často plný sebectva, podrazov a krutosti, o 

čom sa naši hrdinovia čoskoro presvedčia na vlastnej koži. Byť mladým je nebezpečné. Dvaja devätnásťroční chalani 

Adamovi (Vladimír Polívka) a Markovi (Jan Cina) sa v rodnom meste nudia, ale zároveň nevedia, čo by vlastne od 

života chceli. Vtedy do ich sveta vstúpi Anna (Johana Matoušková), dcéra miestneho prominenta, a prinesie so sebou 

tajomstvo, napätie a túžbu.  Zdanlivo nudné a prázdne mesto pred nimi začína odhaľovať temné spodné prúdy. Annin 

otec sa snaží dcéru chrániť ako sa len dá, a keď sa trojica zapletie do konfliktu končiaceho krvavou bitkou, spustí sa 

lavína nečakaných udalostí.

Nový česko-slovenský film , 108 min., Mp12r., Vst.3 €

PREMIERA



14.Nedeľa o 16.00 hod.

Justin, malý veľký 

rytier

Justin je stredoveký chlapec z dobrej rodiny a v kráľovstve, kde žije, vládne zákon a poriadok. Osvietená kráľovná tu zaviedla 

spolu so svojím kancelárom, Justinovým otcom, nekonečné množstvo predpisov a hlavným náboženstvom je byrokracia. Na 

veci, ktoré sa kedysi riešili mečom a súbojom, je tu po ruke vyhláška či nariadenie a rytieri boli z kráľovstva vykázaní. Otec 

naplánoval pre Justina výnosnú kariéru právnika, ale Justin má úplne iný sen: stať sa rytierom. Veď jeho starý otec bol jedným z

najslávnejších a najudatnejších. Rozhodne sa odísť z domu a vydáva sa za dobrodružstvom, na ktorého konci vidí brnenie, meč 

a večnú slávu. Stretáva odvážnu a prostorekú dievčinu Taliu, zmäteného kúzelníka a predovšetkým starého šermiara a dvojicu 

mníchov, ktorí začnú Justina v starobylom kláštore naozaj cvičiť na skutočného rytiera. Keď predstava Justina ako chrabrého 

rytiera začína nadobúdať ako-tak reálnejšie obrysy, objaví sa skutočná výzva. Do kráľovstva sa vracia Sir Heraclio, kedysi 

vyhnaný rytier, so svojou armádou a túžbou pomstiť sa a nasadiť si korunu. A pretože rytieri boli v mene poriadku vyhnaní, 

pochlapiť sa musí aspoň učeň…Justin.

Animovaný, Španielsko, 90 min., Vst.2, €

Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele September 2014



Babovřesky 2

Letná komédia Zdeňka Trošku je úsmevným obrázkom zo života v súčasnej dedine, ktorá s nadhľadom a komediálnou 

nadsádzkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kopiace sa nedorozumenia a súhry náhod, ktoré poriadne zamotajú hlavu 

jej obyvateľom. V príbehu nechýba láska, žiarlivosť, závisť, intrigy a najmä vtipné okamihy, v ktorých sa niektorí aj nájdu. 

Príbeh začína tam, kde prvý diel skončil: klebetnica Horáčková vybieha z domu naproti mladým hokejistom, ktorí prišli 

navštíviť svojho dobrého kamaráta a spoluhráča na neďalekú chalupu, aby tu aspoň pár dní trénovali aj oddychovali. Horáčková

okamžite napadne pozvať svoju vnučku, šikovne ju narafičiť športovcom do cesty - treba sa jej nejaký všimne a dievča urobí 

terno. Nevydrží a pochváli so svojím nápadom ostatným babkám. Zápletka sa ďalej točí okolo pomsty Horáčková starostovi 

Stehlík, kvôli ktorému musela opustiť miesto tajomníčka na miestnom úrade... do dediny prichádza kontrolór z "kraja" a netuší, 

čo tu na neho čaká, čo všetko bude musieť riešiť a práve vďaka tomu sa odohráva veľa humorných situácií... A nad tým všetkým 

bdie mladý farár s trochu netradičným a dvojzmyselným menom...

Réžia: Zdeněk Troška 

Hrajú: Veronika Žilková, Lucie Vondráčková, Jana Synková, 

Bronislav Kotiš 

Komédia ČR, 120 min., Mp12r., Vst. 3 €

Kino Žriedlo 16.Utorok o 19.00 hod.

Bardejovské Kúpele September 2014



Teenageri ho milujú. Dospelí ho neznášajú. Kontroverzný spevák, skladateľ a jedna z najväčších popových hviezd 

súčasnosti, Justin Bieber, rozhodne vie vzbudzovať silné emócie. Jeho talent a obrovská vášeň pre hudbu sú však 

nespochybniteľné. V septembri 2012 vyrazil Justin Bieber na ročné svetové turné Believe, ktoré zahŕňalo 162 

koncertných vystúpení v Severnej i Južnej Amerike, Európe, Ázii, Afrike a Austrálii. Väčšina koncertov v Amerike 

bola beznádejne vypredaná behá 1 hodiny, vstupenky na jeho show v Madison Square Garden zmizli za 22 sekúnd. 

Ako doprovod na časť turné Bieber prizval režiséra Jona Chu, ktorý svoju lásku k hudbe a tancu ukázal už svojimi 

filmami Let's Dance 2 a Let's Dance 3D. Z tejto spolupráce vznikol jedinečný film, ktorý nám prináša intímny pohľad 

nielen na Bieberove koncertné turné. Uvidíme vizuálne úchvatný záznam Justinových najväčších hitov a zároveň 

nahliadneme do zákulisia príprav a vzniku celej show. Justin Bieber's Believe ponúka výnimočný pohľad na 

spevákov život mimo pódium. Film sleduje Justinove ciele - vedomú cestu od neznámeho chlapca, ktorý sníval o 

hudobnej kariére, až po zrodenie jedného z najväčších fenoménov súčasnosti

Réžia: Jon Chu 

Scenár: Sarah Landman

Hudba: Nathan Lanier

Hrajú:  Justin Bieber, Scooter Braun, Ryan Good, Usher Raymond

Dokument, Hudobný / 92 min. / USA, Mp.12r., Vst.3 €

Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele September 2014

Justin Bieber's Believe

17.Streda o 19.00 hod.

PREMIERA



Drama / historický / romantický / thriller Slovensko - Česká republika,  

125 min., Mp12r., Vst.3 €

Dlhoočakávaný česko-slovenský film Colette sa 

blíži do kín

Strhujúci ľúbostný príbeh Viliho a krásnej Belgičanky Colette z prostredia osvienčimského koncentračného tábora 

rozpráva o osude tajnej lásky v prostredí hrôz, krutosti a smrti. V likvidačnom tábore sa pred nami odhaľuje 

neuveriteľný svet každodenného boja o prežitie, kde vládne hierarchia aj medzi samotnými väzňami a obchoduje sa 

so všetkým, čo môže zachrániť život. Postupne sa rozohrá nemilosrdná hra trojuholníka medzi Vilim, krásnou 

Colette a ambicióznym dôstojníkom SS Weisackerom .

Vo výpravnej dráme, inšpirovanej osudom slovenských väzňov Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrbu, ktorým sa podarilo 

ujsť z Osvienčimu a po prvýkrát odhalili pravdu o zločinoch proti ľudskosti

Colette

Režie: Milan Cieslar

Herci: Clémence Thiolyová, Jiří Mádl, Barbora Kodetová, Clémence Thioly, Jiří Bartoška

18.Štvrtok o 19.00 hod.Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele September 2014;



19.Piatok o 19.00 hod.Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele September 2014

3 dni na zabitie

Tri dni na zabitie sú filmom ovplyvneným tromi menami: Kevin Costner, Luc Besson a McG. Je to mix, aký by sme pred 

10 rokmi zrejme nenatipovali, ale má viaceré funkčné časti a do žánru akčnej drámy prináša osvedčený prístup, pár 

dobrých scén a fanúšikov ani jedného pána neurazí.

Luc Besson dal dokopy scenár, ľahko zameniteľný s inými jednohubkami v jeho tvorbe. Agent Ethan Runner sa na 

poslednej misii rozhodol skončiť a venovať už konečne svojej rodine, no rozhodnutie ho zastihlo v nemilej chvíli –

zdravotne na tom už nie je tip top a vo famílii má neposlušnú dcéru, ktorú to ťahá maximálne na diskotéky a mládežnícke 

neresti. Keď Ethanova manželka odíde na služobku do Londýna, situácia sa vyostrí – Ethan totiž musi prijať ešte jeden 

džob a zároveň musí riešiť výchovu dcéry. Je to zdanlivo neskombinovateľná úloha, na scéne aj medzinárodní teroristi, ale 

na výber nemá

Drama / Thriller / Akčny USA, 117 min., Mp.12r.,

Réžia: Adi Hasak, Luc Besson, Luc Besson

Herci: Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen, 

Tómas Lemarquis, Richard Sammel, Marc Andreoni, Bruno Ricci, Jonas Bloquet, 

Eriq Ebouaney, Joakhim Sigue, Alison Valence, Big John PREMIERA



20.Sobota – 21.Nedeľa o 19.00 hod.Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele September 2014

Speváčka, signatárka a hovorkyňa Charty 77 Marta Kubišová zotrvala so cťou dvadsať rokov v odpore proti 

komunistickému režimu. Keď mala dvadsaťsedem rokov bola vo svojom profesionálnom vzlete zostrelená ruskými 

okupačnými tankami, ktoré obsadili Československo. Dôvodom bola pravdepodobne speváčkina pieseň Modlitba pre 

Martu, ktorá sa stala protest songom okupovanej zeme. Marta, trojnásobná Zlatá slávica z rokov 1966, 1968 a 1969 a 

sexsymbol vtedajšej doby sa živila lepením vrecúšok. Stres vyvolaný dramatickou zmenou života a normalizačná 

beznádej vyústili do speváčkinej osobnej tragédie. Svoj osud niela bez sťažovania a aj napriek tomu sa stala terčom 

výsluchov a šikanovania zo stany Štátnej bezpečnosti. V roku 1989 zažila Marta behom Zamatovej revolúcie comeback, 

ktorý by jej mohla závidieť ktorákoľvek hviezda. Jej Modlitbe načúvalo celé Václavské námestie, stala sa jedným zo 

symbolov odporu proti komunistickému totalitnému režimu.

Film mapuje speváčkinu prvú aj druhú spevácku kariéru, odkrýva mnoho z dramatického osobného života a zároveň 

mapuje históriu Československa v druhej polovici 20. storočia.  

Réžia: Olga Sommerová

Scenár: Olga Sommerová

Hudba: Aleš Březina (pôvodná hudba), piesne M. Kubišovej

Hrajú: Dana Němcová, Pavel Kohout, Vlastimil Třešňák,

Jaroslav Hutka, Aneta Langerová a ďalší

Životopisný celovečerný dokument, ČR, 90 min., Mp., Vst.3 €

Magický hlas rebelky

PREMIERA



20.Sobota o 16.00 hod.Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele September 2014

Psíkovia milionári

Keď sa stará pani Lillyová odoberie na večný odpočinok, jej veľký dom a milión dolárov zdedí jej šesť 

zvieracích miláčikov - päť psíkov a drzý papagáj. Jej chamtiví potomkovia, dvojčatá Hannie a Ronnie, sú 

ale rozhodnutí urobiť čokoľvek, aby sa dedičstva zmocnili. Po mnohých nevydarených pokusoch 

zvieratká uniesť alebo vyhnať si najmú psieho psychológa, aby zvieratká rozhašteril. Priateľstvo psíkov 

čaká ťažká skúška. Spoločnými silami musia prekaziť plány zlých súrodencov a ubrániť svoj domov...

Animovaný/dobrodružný Nemecko, 84 

min., slovenský dabing, Vst.2€



21.Nedeľa o 16.00 hod.Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele September 2014

17-ročná Haru Yoshioka jedného dňa cestou domov zo školy zachráni mačku pred istou smrťou na 

preplnenej vozovke. Keď sa ale pochváli kamarátke s neuveriteľným zážitkom, že mačka sa jej 

poďakovala ľudskou rečou, dočká sa iba výsmechu. 

Onedlho sa stáva nemilo prekvapená darčekmi a rôznymi pozornosťami od Kráľa mačiek, ktorý dokonca 

chce, aby sa Haru stala nevestou pre jeho syna, Princa Lune. S pomocou nesmierne tučnej, nevrlej 

"skutočnej" mačky a elegantnej mačacej sošky, ktorá ožila, sa teda dievča vydáva do Mačacieho 

kráľovstva. Podarí sa jej však vyslobodiť?

Animovaný Japonsko 75 min., 

slovenský dabing, Vst.2€

Kráľovstvo mačiek 



Nový celovečerný dokumentárny film Hrana je svedectvom o krátkom, ale mimoriadne dynamickom živote jedného z 

najtalentovanejších slovenských hudobných skladateľov novej doby. Hrana s podtitulom 4 filmy o Marekovi 

Brezovskom chce byť zároveň správou o celej jednej generácii, ktorá dospievala v chaotickom porevolučnom období 

prvej polovice 90. rokov 20. storočia.

Film je pokusom o rekonštrukciu života mladého umelca, ktorý bol síce dramaticky krátky, ale neuveriteľne intenzívny 

a plodný. "Nebudeme preháňať, ak povieme, že Marek Brezovský je možno prvý slovenský umelec, ktorý sa stáva 

slávnym až po svojej smrti. Je to proces, ktorý začal pár rokov dozadu, no stále trvá," odkazujú návštevníkom kín 

tvorcovia filmu. Režíroval ho Patrik Lančarič, ktorý sa rovnako podpísal pod scenár spolu s Marošom Šlapetom a 

Matejom Benešom. "Marek mal akési paralelné svety, v ktorých fungoval, ktoré o sebe navzájom síce vedeli, ale 

neprelínali sa. On sám ich držal oddelené. Tieto svety boli prirodzenou súčasťou jeho života. Logicky sa teda stali aj 

prirodzenou súčasťou filmu."

Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele September 2014

23.Utorok o 19.00 hod.

Celovečerný dokument o výnimočnom slovenskom 

hudobníkovi

Dokument Slovenská republika, 125 min., Mp., Vst.3€

Hrana

Réžia: Patrik Lančarič

Účinkujú: Vlasta Brezovská, Ali Brezovský, Mirka Brezovská, 

Igor Marko, Oskar Rózsa, Martin Valihora



Všetky moje deti

Ústrednou postavou filmu je charizmatický farár Marián Kuffa. Vo filme ho ale divák vidí skôr v zašpinených 

montérkach a sleduje drámu misie do prostredia biedy a beznádeje v zabudnutých rómskych osadách. Miesto kázania 

sa Kuffa snaží strhnúť Rómov vlastným príkladom a ľudským záujmom.  Snaží sa pomôcť najchudobnejším: miesto 

chatrčí plných potkanov ich uči svojpomocne stavať dôstojnejšie bývanie. Film šokujúcim spôsobom odkrýva 

problémy, s ktorými rómska komunita zápasí. Filmári boli dokonca svedkami tragédie: dve z miestnych detí uhoreli 

pri požiari chatrčí. Sledujeme dramatické mikropríbehy Rómov a sysifovský boj Kuffu s drsnou realitou: chce, aby  

„jeho deti“ objavili svoje schopnosti, naučili sa nezávidieť si a pomáhať jeden druhému. Podarí sa mu to?

Réžia: Ladislav Kaboš 

Scenár: Ladislav Kaboš, Svatava Maria Kabošová 

Kamera: Michael Kaboš 

Hudba: Martin Dohnal 

Hrajú:  Marián Kuffa, farár zo Žakoviec a obyvatelia rómskych osád 

Dokument SR, 90min., Vst.3 €

24.Streda o 19.00 hod.Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele September 2014



25.Štvrtok o 19.00 hod.

Posledný vrchol je nevšedný dokumentárny film o španielskom kňazovi Pablovi Domínguezovi. Tento filozof, ktorý 

miloval Boha, ľudí a hory, tragicky zahynul vo svojich 42 rokoch pri zostupe hory Moncayo, posledného vrcholu 

Španielska s výškou nad 2000 metrov, ktorý túžil zdolať. Pre mnoho ľudí sa táto smutná udalosť stala momentom, 

kedy Pablo naplno ožil v ich srdciach. Dokument plný radosti a nádeje je vyrozprávaný so smiechom i slzami jeho 

rodinou, priateľmi, kolegami a študentmi.

Film získal cenu Bravo, ktorú udeľuje Konferencia biskupov Španielska a ocenenie Združenia filmových 

scenáristov Španielska za najlepší dokumentárny film.

Posledný vrchol

Réžia: Juan Manuel Cotelo

Produkcia: Manuel de Cominges, Antonio Torres, Javier de Silos

Kamera: Raúl E. Recuero

Dokument Španielsko 82 min., tit., Mp, Vst. 3 €

Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele September 2014



Arcibiskup Bezák

Zbohom...
Dokumentárny divákom približuje nesporne pozoruhodnú osobnosť Mons. Bezáka - kňaza, ktorý svoj život daroval Bohu a 

cirkvi a mapuje jeho nevšedný životný príbeh. Predstavuje človeka jednými milovaného a druhými odmietaného. Odhaľuje 

súkromné aj verejné momenty jeho života. Uvidíte Róberta Bezáka očami verejnosti, ale aj jeho najbližších. Spoznáte ho nielen

ako arcibiskupa, ústrednú postavu medializovanej kauzy, ale aj ako syna, brata či priateľa. Film divákom prináša obdivuhodné 

svedectvo o vnútornej sile osobnosti, ktorá prežíva najväčšiu skúšku svojho života a viery...

Výsledok je funkčnou skladačkou rozhovorov, rekonštrukcií, archívnych materiálov, inscenovaných sekvencií a spoznávania 

dôležitých ľudí a prostredí v jeho svete. Celkový obraz je komplexný a umožní divákovi utvoriť si vlastný názor na situáciu, 

ktorá v súvislosti s Mons. Bezákom nastala. Tento dokumentárny film nesupluje publicistické vyšetrovanie, pátranie ani 

nepodáva žurnalistické domnienky, ale chce čo najpoctivejšie a najpresnejšie vykresliť situáciu, v ktorej sa Mons. Bezák ocitol a 

hlavne, dáva divákovi možnosť spoznať jeho nevšednú osobnosť so širokou paletou záujmov, jeho postoje, názory a 

pozoruhodnú cestu, ktorou prešiel.

Film však nie je určený len pre veriacich, ale zaujme všetkých, ktorých sa dotkol fakt, že sa deje nespravodlivosť. Podľa 

režisérky pre ateistu môže byť tento príbeh ešte zaujímavejší. Zoznámi sa s prostredím, ktoré nepozná, môže analyzovať dôvody

z akých sa mladý talentovaný človek, vynikajúci študent  rozhodol ísť kňazskou cestou a čo všetko ho na nej stretlo.“

Dokument SR, 90 min., Mp12r., Vst. 3 €

26.Piatok o 19.00 hod.Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele September 2014



27.Sobota – 28.Nedeľa o 19.00 hod.Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele September 2014

Film V tichu si razí cestu silného, obrazovo štylizovaného diela s emotívnou hudobnou zložkou, ktorého ambíciou je 

vtiahnuť divákov do jedného z najstrašnejších období v dejinách ľudstva. Film vykresľuje kontrast medzi radostnými 

spomienkami na život a utrpením a ponížením v koncentračných táboroch, kde hudba bola jediným nástrojom, ktorý 

im pomáhal prežiť, alebo zmierniť strach z blížiacej sa smrti. A práve hudba je základnou stavebnou zložkou celého 

filmu. 

Výsledkom je senzuálny a vizuálne pôsobivý film, ktorý mapuje fragmenty osudu viacerých židovských hudobníkov v 

30. a 40. rokoch minulého storočia, kedy ideológia nacistického Nemecka zasiahla každú spoločenskú vrstvu bez 

ohľadu na vzdelanie, svetonázor, pohlavie či rasu. Nacistické zákony vyradili v Nemecku tzv. „neárijských„ umelcov a 

tieto normy následne uplatňovali vo všetkých nimi obsadzovaných krajinách Európy. 

V tichu

Réžia Zdeněk Jiráský

Scenár Zdeněk Jiráský

Kamera Michal Černý

Hudba Martin Hasák

Dráma Česká republika – Slovensko, 90min., Mp12r., Vst.3 €

PREMIERA



27.Sobota o 16.00 hod.

Sniežik, biely 
kožúšok 

Animovaný/hraný/rodinný Španielsko, 90 min., MP,

slovenský dabing, Vst.2 €

Hrajú: (v slovenskom znení)Jakub Janák, Bianka Bucková, Richard Stanke,

Andrea Kiráľová, Andy Hryc, Zuzana Fialová

Gorilie mláďa Sniežik je iné. Jeho biely kožúšok ho hneď na prvý pohľad odlišuje od ostatných goríl. Teraz žije 

spokojne v barcelonskej zoologickej záhrade, ale aj keď ho všetci milujú, ostatné gorily ho medzi seba nechcú

prijať. Sniežik sa rozhodne získať si ich priateľstvo a spolu s červenou pandou menom Ailur, ktorá tvrdí, že je v 

skutočnosti čiernym panterom, a s kamarátkou Paulou naplánujú útek. Sniežik chce navštíviť čarodejnicu, ktorá by 

mu pričarovala pravý hnedý kožúšok. No svet za múrmi zoo je nebezpečný. Bezcitný Luc de Sac je rozhodnutý 

urobiť všetko, aby získal bielu gorilu ako amulet pre šťastie. Sniežika a jeho kamarátov preto čaká nebezpečná cesta. 

Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele September 2014



28.Nedeľa o 16.00 hod.

Hurá do Afriky! 
Animovaný 93 min., Mp, slovenský 

dabing, Vst.2 €

Afrika je pre divé zvieratá raj na Zemi. Surikata Billy je bezstarostný rojko s hlavou v oblakoch. Spolu s vegetariánskym levom 

Socratom si radi robia vtipy z ostatných zvierat. Ale Afrika čaká nových hostí a bezstarostné časy sa menia. Na odtrhnutej ľadovej 

kryhe tam pláva medvedica Sushi. A kvôli požiarom v Austrálii hľadajú nový domov aj klokan Toby a tasmánsky čert Smiley. Do 

vysneného prostredia zrazu mieri mnoho nespokojných zvieratiek a k tomu všetkému neprišla voda, ktorá každý rok mení púšť na 

zelenú oázu. Zvieratá sa preto vydávajú na nebezpečnú výpravu, aby našli vodu a zachránili svoj svet.

Hrajú: (v slovenskom znení) Dagmar Sanitrová, Marián Slovák, Ivan Šandor, Dušan Szabo, 

Helena Geregová, Juraj Predmerský, Soňa Norisová, Peter Rúfus

Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele September 2014
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