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2.6. PROXIMA
r. Alice Winocour, Francúzsko, 2019, 107 min. MP 12+
Astronautka Sarah (Eva Green) sa pripravuje na ročný pobyt na obežnej dráhe. Ako jediná
žena vo vesmírnej misii „Proxima“ podstupuje psychicky a fyzicky náročný tréning a zároveň
sa stará o svoju milovanú sedemročnú dcérku Stellu.

9.6. EVEREST-NAJŤAŽŠIA CESTA
r. Pavol Barabáš, Slovensko, 2020, far., 52 min. MP
Dá sa najťažšia cesta na Mount Everest vyliezť alpským štýlom? Jej autor, najznámejší
britský horolezec Chris Bonington, sa vyjadril, že je to nemožné. Ale pre štyroch slovenských
horolezcov je to výzva. V roku 1988 nastupujú do juhozápadnej steny Mount Everestu, z
ktorej niet návratu...
Film odpremietame pri príležitosti Dni fotografie v Leviciach 2021.

16.6. SLUŽOBNÍCI
r. Ivan Ostrochovský, Slovensko, Rumunsko, Česko, Írsko, 2020, čb, hraný 135 min. MP 15+
Píše sa rok 1980. Michal a Juraj sú študenti kňazského seminára v totalitnom
Československu. Vedenie fakulty sa zo strachu pred zatvorením školy snaží formovať
seminaristov do podoby vyhovujúcej režimu. Každý z mladých bohoslovcov sa musí
rozhodnúť, či podľahne pokušeniu a zvolí si ľahšiu cestu kolaborácie, alebo cestu svedomia a
dostane sa tak pod drobnohľad cirkevného odboru Štátnej bezpečnosti.

23.6. PRE SAMU
r.Waad al-Kateab, Edward Watts, dok., GB, Sýria, 2019, 95 min. MP 15+
Film Pre Samu je intímnym a zároveň epickým príbehom vojny, rozpovedaným cez prizmu
ženskej protagonistky. Je to ľúbostný list matky dcére. Waad al-Kateab opisuje svoj život
počas piatich rokov neutíchajúcich konfliktov v sýrskom meste Aleppo.

30.6. MODELÁR
r.Petr Zelenka, Česko, Slovinsko, Slovensko, 2020, far., 110 min. MP 12+
Príbeh dvoch kamarátov, ktorí prevádzkujú prosperujúcu požičovňu dronov, sa odohráva v
súčasnej Prahe. Drony sú pre bývalých spolužiakov zo strednej školy priepustkou do
mnohých oblastí ľudského konania, kam by sa inak nepozreli...

Filmové projekcie sa uskutočnia v kine JUNIOR o 19:00 hod. Členský preukaz FK? si možno
zakúpiť v pokladni kina za 5,- €. Členské preukazy (zakúpené aj v roku 2020) platia pre všetky
filmové kluby na Slovensku do konca kalendárneho roka 2021. Vstupné na všetky
predstavenia : 3,-€ členovia FK, ostatní : 5,-€. Zmena programu vyhradená! Filmový klub
premieta pre verejnosť! Filmové projekcie sa uskutočnia s dodržaním aktuálnych
epidemiologických opatrení. w w w . f k o t a z n i k . s k

