LETNÉ KINO V CENTRAL PARKU 2022
21.6. SPIDERMAN BEZ DOMOVA
SPIDERMAN BEZ DOMOVA:
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi, USA, 2021, 148 min
Po prvýkrát vo filmovej histórii sa náš priateľský sused Spider-Man ocitá bez ochrany svojej
masky, a tým bez možnosti oddeliť svoj normálny život od nebezpečného života superhrdinu.
Po žiadosti o pomoc od Doctora Strangea sa Peter ocitne ešte vo väčšom nebezpečí, a musí
tak zistiť čo naozaj znamená byť Spider-Manom.
Zdroj: Film: SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (itafilm.sk)

23.6. OTEC vs. ZLOŽKA 64
OTEC:
Dráma, Veľká Británia, 2022, 97 min.
Famózny herecký výkon Anthony Hopkinsa v zdrvujúco empatickom tragikomickom rodinnom
príbehu, za ktorý získal tohtoročného Oscara. Film Otec je triezvy, realistický rodinný príbeh, ktorý
bez sentimentu vykresľuje emočne intenzívny pohľad na svet očami človeka, ktorý trpí demenciou.
Dramatická ilustrácia fyzických strát, ku ktorým dochádza spolu s duševnými stratami. Anthony
má 80 rokov, odmieta však akúkoľvek pomoc od svojej dcéry. Snaží sa pochopiť svoje meniace sa
okolnosti, pričom začína pochybovať o svojich blízkych, vlastnej mysli a dokonca aj o vnímaní
vlastnej reality.
Zdroj: Film: OTEC (itafilm.sk)

ZLOŽKA 64
Krimi / Mysteriózní / Thriller, Dánsko / Německo, 2018, 119 min
Podivné lekárske experimenty, zneužívanie a prevýchova "necudných" dievčat. Do rúk
detektíva Carla Mørcka a jeho asistenta Assada z kriminálneho oddelenia Q sa dostáva ďalší
nevyriešený prípad. Ako súvisí desivá, polstoročie stará záhada opusteného ostrova Sprogø s
tromi mumifikovanými telami nájdenými za falošnou stenou kodanského bytu? A komu patrila
štvrtá prázdna stolička pri stole? Mrazivý detektívny príbeh založený na skutočnej kapitole
dánskych dejín je štvrtým severským trilerom podľa bestsellerov Jussiho Adlera-Olsena.
Zdroj: Složka 64 (2018) | ČSFD.cz (csfd.cz)

30.6. FANTASTICKÉ ZVERY: TAJOMSTVÁ DUMBLEDORA vs. KLAN GUCCI
FANTASTICKÉ ZVERY: TAJOMSTVÁ DUMBLEDORA

Dobrodružný / Rodinný / Fantasy, USA, 2022, 143 min
Niekoľko rokov po udalostiach z Grindelwaldových zločinov profesor Albus Dumbledore (Jude
Law) vie, že mocný temný čarodejník Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) sa chystá prevziať
kontrolu nad čarodejníckym svetom. Keďže ho nedokáže sám zastaviť, poverí Magizoológa
Newta Scamandera (Eddie Redmayne), aby viedol neohrozený tím čarodejníkov, čarodejníc a
jedného statočného muklovského pekára na nebezpečnú misiu, kde sa stretávajú so starými i
novými zvermi a narazia na rastúcu Grindelwaldovu légiu nasledovníkov. Ale keď sú stávky
také vysoké, ako dlho môže Dumbledore zostať v pozadí?
Zdroj: Fantastické zvery: Tajomstvá Dumbledora - Continental Film (continental-film.sk)

KLAN GUCCI:
Životopisný / Thriller / Drama / Krimi, USA, 2021, 164 min
Klan Gucci je inšpirovaný šokujúcim skutočným príbehom talianskeho módneho domu. Tri
desaťročia rodinnej histórie, vrátane lásky, zrady, dekadencie, pomsty a vraždy, skladajú
mozaiku toho, čo slávna značka Gucci obnáša.
Zdroj: Klan Gucci (2021) | ČSFD.cz (csfd.cz)

7.7. ESCAPE ROOM : NIET ÚNIKU vs.VENOM 2: CARNAGE PRICHÁDZA
ESCAPE ROOM:
Drama / Thriller / Mysteriózní / Sci-Fi, USA, 2019, 100 min

Je pokračovaním psychologického thrilleru, ktorý zaujal hororové publikum po celom svete.
Tentokrát sa nič netušiaca skupina šiestich ľudí ocitne uzamknutá v ďalšej sérii únikových
miestností. Postupne odhaľujú, čo ich spája, aby sa im podarilo prežiť.... pričom zisťujú, že túto
hru už raz hrali.
Zdroj: Film: ESCAPE ROOM : NIET ÚNIKU (itafilm.sk)

VENOM 2: CARNAGE PRICHÁDZA
Akčný / Sci-Fi / Thriller, USA, 2021, 97 min
Viac ako po roku sa novinár Eddie Brock snaží prispôsobiť životu hostiteľa, nebezpečného
mimozemského symbionta, ktorý mu prináša nadľudské schopnosti. Svoju kariéru chce
obnoviť rozhovorom so sériovým vrahom Cletusom Kasadym, ktorému sa ale podarí utiecť z
väzenia a sám sa stáva ďalším hostiteľom.
Zdroj: Film: VENOM2: CARNAGE PRICHÁDZA (itafilm.sk)

14.7. UNCHARTED vs. STRATENÝ V DŽUNGLE
UNCHARTED:
Akčný / Dobrodružný, USA, 2022, 117 min
Potomok slavného hľadača pokladov Francise Drakea, Nathan Drake, konečně našel stopu k
zlatej soške zo Zlatého mesta v El Doradu. Keď sa však vydá na cestu, objaví sa
nemilosrdný Moncadom, ktorý verí, že on a jeho rodina sú právoplatnými dedičmi a celé
pátranie sa premení na celosvetové preteky v boji o tento poklad..
Zdroj: Film: UNCHARTED (itafilm.sk)

STRATENÝ V DŽUNGLI
Dobrodružný / Dráma / Thriller / Životopisný, Austrália / Kolumbia, 2017, 115 min
Mladý muž chce na cestách po svete uniknúť rutinne a nude západoeurópskeho života. V
bolívijskej metropole La Paz stretáva nových známych z rôznych kútov sveta a tajuplného
sprievodcu. Ten ich vezme na expedíciu do neprebádaných miest amazonského pralesa s tým,
že môžu nájsť neznámy indiánsky kmeň, úplne nedotknutú prírodu a možno aj náleziská zlata.
Lenže uprostred divočiny sprievodca zmizne a skupina cestovateľov sa pri stroskotaní na
divokej rieke rozpadne. Hlavný hrdina Yossi (Daniel Radcliffe) zostane sám uprostred
nepriestupnej, nehostinnej a nebezpečnej džungle. Bez noža či inej zbrane, bez zásob a bez
akéhokoľvek prístrešia... úplne sám. Má síce za sebou tri roky vojenskej služby, ale tie ho
zďaleka nedokázali pripraviť na všetko, čo ho v dusnom juhoamerickom pralese čaká. Krásna
príroda sa mení na zelené peklo a na nepriateľa plného útočných tvorov, jedovatých rastlín i
hadov, odporného hmyzu a ohavných parazitov, aké si v stredoeurópskych pomeroch
nedokážeme ani predstaviť. Džungľa má jasný odkaz: sem ľudia nepatria.
Zdroj: Stratený v džungli (2017) | ČSFD.sk (csfd.sk)

21.7. BADMAN vs. VIEŠ UDRŽAŤ TAJOMSTVO?
BADMAN:
Akčný / Komédia, Francúzsko, 2022, 85 min
Obliekate si železný oblek, ste zelený od zlosti, uhryzol vás pavúk, hráte sa na netopiera
alebo máte nejaké iné superschopnosti? Tak sa pripravte na to, že komédia Badman si z vás
bude celú hodinu a pol nemilosrdne uťahovať. Skrachovaný herec Cedric je lúzer na
pohľadanie, odsúdený životom na večný neúspech. Od priateľky dostane kopačky a jeho
kamoši, sestra aj vlastný otec už nadobro stratili nádej, že by raz z neho niečo mohlo byť.
Keď však Cedric dostane vo filme hlavnú úlohu superhrdinu Badmana, začne sa v jeho živote
blýskať na lepšie časy. Teraz konečne nadišla jeho veľká chvíľa a má šancu všetkým to ukázať!
Cedrica nová filmová rola úplne pohltí, jeho nezvratný osud večného smoliara však opäť

zasiahne do hry. Cestou domov z natáčania má autonehodu a stratí pamäť. Keď sa preberie,
je stále oblečený ako Badman a presvedčený o tom, že je skutočným neohrozeným
superhrdinom s jasným poslaním – zachrániť svet.
Zdroj: Badman — Bontonfilm SK

VIEŠ UDRŽAŤ TAJOMSTVO?
Komédia / Romantický, USA, 2019, 94 min
Každý má hlboko vo svojom vnútri zamknuté tajomstvá, ktoré neprezradí ani tej najlepšej
kamarátke. Emma, hrdinka romantickej komédie Vieš udržať tajomstvo?, však v návale paniky
z turbulencií a pod vplyvom alkoholu vyklopí všetky svoje tajnosti a intímne pocity
neznámemu mužovi na vedľajšom sedadle v lietadle. Keby sa už nikdy nestretli, nič by sa
nestalo. Z cudzinca sa však vykľuje očakávaný Jack Harper, nový najvyšší šéf v práci. Máločo
môže byť strašnejšie než ich druhé stretnutie… a než pobyt v jednej kancelárii a v jednom
meste. Prečo mu len, preboha, hovorila o svojom bode G? A že by chcela skúsiť, aké je to mať
penis? A že káva v práci je úplne príšerná?! Na pomoc musí prísť najlepšia kamarátka a šialená
spolubývajúca. Všetky spolu potom spadnú do víru trapasov, náhod a komických situácií, z
ktorých však môže vzísť prekvapivé pozvanie na rande a láska. Láska, do ktorej zasiahnu ďalšie
tajomstvá. Tie má totiž úplne každý.
Zdroj: Vieš udržať tajomstvo? (2019) | ČSFD.sk (csfd.sk)

28.7. JEDNOU NOHOU V BASE vs. NÁDEJ
JEDNOU NOHOU V BASE:
Komédia, Taliansko, 2018, 98 min
Mladý právnik Antonio sníva o tom, že sa stane spoločníkom vo vychytenej firme svojho
profesora Salvatoreho. Ten je však známy egoista a tyran, a tak sa Antonio stáva jeho
asistentom, osobným šoférom či kuchárom. Keď konečne dostane vytúženú ponuku stať sa
spoločníkom, má to jeden háčik – musí si vziať Isabel, milenku jeho mentora, ktorá potrebuje
získať občianstvo. Dobromyseľný Antonio prijíma... a ocitá sa v kolotoči problémov, ktorý sa
len tak nezastaví.
Zdroj: Film: JEDNOU NOHOU V BASE (itafilm.sk)

NÁDEJ:
Dráma / Romantický, Nórsko / Švédsko, 2019, 126 min

Anja (Andrea Braein Hovig) a Tomas (Stellan Skarsgård) predstavujú pár, akých poznáme veľa.
Obaja sú v strednom veku, v plnej sile, milujú svoje deti a veľkú rodinu. Z ich romantickej lásky
už po rokoch spolužitia veľa nezostalo, žijú skôr vedľa sebe než spolu a viac energie investujú
do svojej práce ako do spoločného vzťahu. Tomasov prístup dokonca hraničí s vorkoholizmom.
Anja ako divadelná režisérka práve zažíva veľký kariérny triumf vďaka úspešnej premiére
svojho najnovšieho predstavenia, keď jej lekári oznámia, že má fatálny neoperovateľný nádor
a pred sebou iba tri mesiace života. Do Vianoc zostáva jeden deň, deťom nič povedať nechce
a jediný, o koho sa môže oprieť, je Tomas. Anja sa rozhodne byť silná a bojovať. Môže smrtiaca
diagnóza dať ich rozbitý vzťah znovu dohromady alebo už medzi nimi naozaj nezostalo nič? Aj
vo chvíli, keď sú vaše šance minimálne, nádej vždy existuje..
Zdroj: Nádej (2019) | ČSFD.sk (csfd.sk)

4.8. SUPERNOVA vs. MORBIUS
SUPERNOVA:
Dráma / Romantický, Veľká Británia, 2020
Sam a Tusker sa rozhodli stráviť nejaký čas vo svojom starom obytnom voze a počas cesty
Anglickom navštívia rodinu, priateľov a miesta, na ktorých dlho neboli. Tuskerovi pred dvomi
rokmi diagnostikovali počiatočnú demenciu, čo obrátilo ich životy hore nohami. A od tej chvíle
im nezáleží na ničom inom, ako byť spolu. Počas ich cesty sa však postupne ukazuje, že ich
predstava o budúcnosti sa začína značne líšiť. Tajomstvá sú odkryté, súkromné plány odhalené
a ich vzájomná láska prechádza najťažšou skúškou, akú doposiaľ zažila. Nakoniec sa obidvaja
musia postaviť otázke, čo skutočne znamená láska a čo všetko sme jeden pre druhého ochotní
spraviť.
Zdroj: Supernova - Continental Film (continental-film.sk)

MORBIUS:
Akčný / Horor / Sci-Fi / Thriller, USA, 2022, 105 min
Oscarový Jared Leto sa predstaví v novej marvelovke ako geniálny vedec Michael Morbius,
ktorý trpí zriedkavou chorobou krvi. Keď sa zdá, že na ňu konečne našiel liek, začnú sa
prejavovať jeho vedľajšie účinky...
Zdroj: Film: MORBIUS (itafilm.sk)

11.8. LÁSKA V TOSKÁNSKU vs. S CHUŤOU TOSKÁNSKA
LÁSKA V TOSKÁNSKU:
Komédia / Romantický, Veľká Británia / Taliansko, 2020, 95 min

Londýnsky umelec Robert (Liam Neeson) a jeho syn Jack (Micheál Richardson) pred rokmi prišli
o ženu a matku. Navzájom sa odcudzili, teraz sa však spoločne vracajú do svojho starého
rodinného domu v Toskánsku, ktorý potrebujú narýchlo predať. S usadlosťou sú spojené ich
šťastné aj nešťastné spomienky, ktoré vybledli a spustli rovnako ako dom. Namiesto idylickej
vidieckej vily, ktorú si pamätajú, nájdu takmer ruinu s pretekajúcou strechou, kusmi omietky
opadávajúcimi zo stien a so spráchnivenými okenicami i dverami vypadávajúcimi z pántov.
Nezostáva im nič iné, len sa tu neplánovane zabývať a pustiť sa do opráv. Prirodzená
nešikovnosť ich prinúti vyhľadať pomoc u miestnych rázovitých murárov a Jack v mestečku
narazí (a to doslova) na Natalie, šarmantnú majiteľku malej reštaurácie. Ako rekonštrukcia
pokračuje, otec a syn krok za krokom opravujú aj svoj ochladnutý vzťah, ktorý po matkinej
smrti schátral rovnako ako ich vidiecka usadlosť. Pôvabné Toskánsko s úzkymi cestičkami
medzi zelenými pahorkami, miestni ľudia, talianska pohoda, slnko a nesmelý začiatok
romantického vzťahu Jacka a Natalie fungujú ako najlepšia rodinná terapia.
Zdroj: Láska v Toskánsku (2020) | ČSFD.sk (csfd.sk)
S CHUŤOU TOSKÁNSKA
Komédia, Taliansko, 2018, 94 min
Arturo bol uznávaný michelinský šéfkuchár, až kým pre problémy s ovládaním hnevu neskončil
vo väzení. Po prepustení musí robiť verejnoprospešné práce, a tak učí variť skupinku ľudí s
Aspergerovým syndrómom. Hoci ich spôsob myslenia je mu vzdialený, v jednom zo svojich
študentov objaví kulinárskeho génia a rozhodne sa mu pomôcť vyhrať kuchársku súťaž.
Temperamentný kuchár a jeho znevýhodnený študent tak vytvoria originálnu dvojicu, pre
ktorú žiaden sen nie je nesplniteľný.
Zdroj: Film: S CHUŤOU TOSKÁNSKA (itafilm.sk)

18.8. KLIETKA vs. BOD VARU
KLIETKA:
Dráma, USA, 2020, 107 min
S vidinou ľahko nadobudnutého bohatstva v pulzujúcom Londýne konca 80. rokov 20. storočia
opúšťa podnikateľ Rory (Jude Law) svoj pohodlný život v USA a s rodinou sa presťahuje do
veľkolepého prenajatého sídla na anglickom vidieku. Hoci jeho manželka Allison (Carrie Coon)
má pochybnosti, urobí to, čo sa od nej očakáva, a nasleduje svojho manžela do cudzej krajiny.
Roryho životný sen - uzavrieť lukratívny obchod a dostať sa na najvyššie priečky spoločenského
rebríčka - je na dosah a on je ochotný prinášať čoraz väčšie obete na úkor celej svojej rodiny a
priateľov. Postupne sa veci vymknú spod kontroly a rodinná idylka začne vŕzgať ako podlaha v
storočnom dome.
Zdroj: Klietka (2020) | ČSFD.sk (csfd.sk)

BOD VARU:
Dráma / Thriller, Veľká Británia, 2021, 92 min
Šéfkuchárovi Andymu sa ešte ani nezačala zmena v reštaurácii a už mešká. Je posledný piatok
pred Vianocami a každý si chce dať dobré jedlo. Hostiteľka prijala priveľa rezervácií,
nespokojný kontrolór špehuje v kuchyni a Andyho mentor, kulinárska ikona, má prísť bez
varovania, ale so svojím partnerom, uznávaným kritikom jedla. Horšie to už byť nemôže.
Jedinečná jazda hektickým večerom sa začína... Britský film s úžasným Stephenom Grahamom
v hlavnej úlohe sa rúti vpred neúprosným tempom práce v potravinárskom biznise. Ale bude
sa hodiť každému, komu sa niekedy pod ťarchou profesionálneho stresu prehla hlava.
Zdroj: Bod varu (2021) | ČSFD.sk (csfd.sk)

25.8. ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI vs. ZNÁMI NEZNÁMI
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2:
Romantický / Komédia, Slovensko / Česko, 2021, 95 min
Príbeh je voľným pokračovaním úspešného filmu Šťastný nový rok. Začína sa na Silvestra, keď
Marek (Ján Koleník) požiada Hanu (Táňa Pauhofová) o ruku. Jej súhlas rozpúta bláznivý kolotoč
udalostí, predchádzajúci ich svadbe v nádhernom prostredí pri „československom“ mori v
Chorvátsku. Trojica Haniných priateliek (Antónia Lišková, Zuzana Norisová, Gabriela
Marcinková) a ich rodiny opäť vnášajú do zdanlivo jednoduchej prípravy svadby
dobrodružstvo, napätie, zábavu a niekedy aj drámu. Zatiaľ čo jedna z nich je momentálne bez
partnera, druhá má okolo seba hneď dvoch súperiacich sokov a tretia manžela, ktorý svojou
bezstarostnosťou už naozaj prekračuje všetky hranice (v tomto prípade dokonca hranice
schengenu). Všetci v podstate nechtiac robia všetko pre to, aby zamilovanej dvojici svadbu
skomplikovali, alebo ich vlastným príkladom odradili, až tak, že k nej skoro ani nedôjde..
Zdroj: Šťastný nový rok 2: Dobro došli (2021) | ČSFD.sk (csfd.sk)

ZNÁMI NEZNAMI:
Komédia, Česko, 2021, 103 min
Sladko horká komédia o partii českých a slovenských priateľov, ktorí sa schádzajú v pražskom
byte, aby oslávili príchod Nového roku. Poznajú sa už dlho a aj toto stretnutie by sa nieslo v
duchu klasickej silvestrovskej oslavy, keby... Keby sa nezrodil zdanlivo nevinný nápad: dať
mobilné telefóny na stôl a nahlas zdielať každú správu a prichádzajúci hovor. Koľko toho o
sebe nesmieme vedieť, aby sme mohli zostať priateľmi, milencami, manželmi, rodičmi...? Stačí
jeden večer a z dobrých známych sa stanú neznámi.

Zdroj: Známi neznámi (2021) | ČSFD.sk (csfd.sk)

