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Kino baník v decembri

2. 12.  ST o 18,00 h / ČR, Macedónia 
/ triler / 93 min./ čes. verzia 

NORMAL  
Thriller Normal je natočený podľa sku-
točného prípadu sériových vrážd, ktoré 
v 30.rokoch minulého storočia otriasli 
celou Európou. V úlohe „českého Han-
nibala“ sa na plátna kín vracia Milan 
Kňažko.
Réžia: Július Ševčík , Hrajú: Milan 
Kňažko, Pavel Gajdoš, Dagmar Havlová

6. 12.  NE  o 18,00h / Kanada, USA / 
mysteriózny triler / slov. titulky / 

BIELA SMRŤ                
Antarktída. Najchladnejšie a najo-
pustenejšie miesto na Zemi. Teploty 
klesajú na 80°C pod bod mrazu. 
Toto drsné a zároveň nudné miesto 
osamelej strážkyni zákona Carrie 
Stetkovej naozaj nebude chýbať. Už o 
3 dni slnko zájde na veľmi dlhý čas, 
stanica zostane bez energie a ona sa 
konečne dostane preč. Jej plány na 
vrátenie odznaku a začatie nového 
života dostanú vážnu trhlinu. 
Réžia: Dominic Sena
Herci: Kate Beckinsale, Gabriel 
Macht, Alex O‘Loughlin, Tom Skerritt, 
Columbus Short, Shawn Doyle, Joel 
S. Keller

9. 12.  ST o 18,00 h / Francúzsko / 
životopisno-romantický /105 min. /   

COCO CHANEL           

Coco Chanel ako módna ikona, ako 
symbol úspešnej, samostatnej a ori-
ginálnej ženy, ktorá napriek tomu, že 
milovala, nikdy nikomu nepatrila. 
Réžia: Anne Fontaine , Hrajú: Audrey 
Tautou, Alessandro Nivola, Marie 
Gillain, Emmanuelle Devos

13. 12. NE o 18,00 h / USA, VB / ko-
média, dráma / 98 min. / čes. tit. 
VŠADE DOBRE, PREČO BYŤ DOMA               
Oscarový tvorca legendárneho filmu 
Americká krása (1999) Sam Mendes 
vo svojom novom projekte dokazuje 
pravdivosť známej ľudovej múdrosti, 
že tehotenstvo je drina. Nájdenie 
vhodného „hniezda“ im práve nejde 
a kým sa dieťa prihlási o slovo, majú 
pred sebou ešte dlhú cestu.
Réžia: Sam Mendes Hrajú: John 
Krasinski, Maya Rudolph, Catherine 
O‘Hara, Jeff  Daniels, Maggie Gyllen-
haal, Melanie Lynskey

15. 12. UT o 18,00 h / ČR, PL / komé-
dia / 104 min. / čes. verzia. / 

OPERÁCIA DUNAJ             
Ľudovka „Tá naša krčma je pekne 
postavená“ hosťom v malej českej 
krčmičke poriadne zhorkla potom, 
čo do nej nabúral tank. Zablúdený 
a zastaraný poľský vehikel, účastník 
augustovej invázie nepriateľsky nala-
dených spriatelených vojsk. Príbeh z 
21.augusta 1968, ktorý mal nečaka-
ne zábavný rozmer. 
Réžia: Jacek Glomb Hrajú: Jiří Men-
zel, Eva Holubová, Maciej Stuhr, Jaro-

slav Dušek, Boleslav Polívka, Martha 
Issová, Jan Budař

16. 12.  ST o 18,00 h / USA / horor / 
čes. titulky /80 min. / MP 18+
NOC OŽIVENÝCH MŔTVOL  3D                      
Remake populárnej hororovej klasi-
ky v 3D technológii. Barbara a jej brat 
Johnny prichádzajú s oneskorením 
na pohreb svojej milovanej tety a 
ocitajú sa priamo v nočnej more. 
Smútočný obrad rodiny je krátko po 
začiatku prerušený, keď z niekoľkých 
okolitých hrobov začnú vyliezať ožive-
né mäsožravé mŕtvoly, ktoré sú už na 
prvý pohľad veľmi vyhladované. 
Réžia:  Jeff Broadstreet
Hrajú: Brianna Brown, Joshua 
DesRoches, Sid Haig, Greg Travis, 
Johanna Black… / 

FK Rebel 
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3. decembra 2009, 19.00h

MEDZI STENAMI  (PROJEKT 100)      
Réžia: Laurent Cantet
Francúzsko, 2008, 131 min.
Adaptácia rovnomennej knihy zo 
školského prostredia, ktorej autorom 
je pedagóg a spisovateľ François Bé-
gaudeau. Bégaudeau si v nej zahral 
i hlavnú postavu, učiteľa Françoisa a 
jeho žiakov stvárnili skutoční študenti 
neherci. Film získal Veľkú cenu Zlatú 
palmu na MFF Cannes 2008 a bol 
nominovaný na Oscara za najlepší 
cudzojazyčný film.

10. decembra 2009,19.00h

ANTÉNA  (PROJEKT 100)                    
Réžia: Esteban Sapir
Argentína, 2007, 90 min.
Dobrodružný príbeh o totalitnom 
štáte, únosoch, polícii a gangstroch, 
bláznivých vynálezcoch a záchrane v 
poslednej chvíli. Anténa hýri nápad-
mi a hoci je inšpirovaná nemou kla-
sikou Murnaua, Langa, Ejzenštejna 
a Vertova zostáva veľmi moderným 
filmom.

17. decembra 2009, 19.00h

REKVIEM ZA SEN  
(PROJEKT 100)     
Réžia: Darren Aronofsky
USA, 2000, 102 min.
Vdova Sara Goldfarb ľahko podlieha 
mámeniu televíznych programov a 
drží diétu, aby sa mohla zúčastniť 
jednej zo show. Jej syn Harry má 
novú priateľku  a spoločne sa snažia 
čeliť bolestnej realite útekom do snov. 
Ani Harryho najlepší priateľ , ktorý sa 
živí predajom drog, nemá ľahký život. 
A tak sa štvorica ľudí, ktorým osud 
neprial šťastie, točí v bludnom kruhu 
bezmocnosti a beznádeje.

POKLADŇA OTVORENÁ PO - PIA OD 
8,00H - 18,00 H , SO - NE  1 H.   
PRED PREDSTAVENÍM          
Zmena programu vyhradená !!!
kontakt: 046/ 5475 440,  
fax : 5475 439 / e-mail: lubica.marun-
akova@mail.t- com.sk
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Ocenení študenti 
pri príležitosti 
Medzinárodného dňa štu-
dentov 2009

Najlepší žiaci stredných škôl 
v meste už tradične získavajú 
z rúk primátora ocenenie za 
výborné výchovno-vzdelávacie 
výsledky a mimoškolskú čin-
nosť.  
V pondelok 16. novembra 2009 
sa obradná sieň MsÚ opäť zapl-
nila študentmi, ktorí svojimi 
schopnosťami a výsledkami 
predstihli svojich rovesníkov 
a úspešne reprezentovali svoju 
školu a naše mesto v školskom 
roku 2008/2009. 
Srdečne gratulujeme týmto vyni-
kajúcim študentom:

Gymnázium Ivana Bellu
       Nora   Paľovová 
       Zuzana   Ondrejková 
       Dominika   Šalamonová
       Samuel Molnár 

Stredná odborná škola
       Viktória Kaánová 
       Martin Šimo

Tomáš Tonhajzer 
Jakub Magula
Miroslav Jašek 
Nikola Goberšicová
Zuzana Struhárová
Tomáš  Konečný

Súkromná stredná odborná 
škola
       Anna Krátka


