
PARK ODDYCHU – AMFITEÁTER SENEC                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oznam pre návštevníkov amfiteátra: 
Letné kino v rámci Parku oddychu Vám aj  počas tohtoročných 
letných mesiacov ponúkne viaceré novinky ako aj najúspešnejšie 
reprízové tituly. Čaká Vás výborná kvalita filmov v 2D formáte, 
príjemná a nezabudnuteľná atmosféra sledovania filmov  
pod holým nebom.  
Tešíme sa na Vás každý večer /sledujte prosím zmeny v začiatku 
premietania filmových predstavení/. Aktuálne informácie vrátane 
programu filmových predstavení nájdete na našich stránkach: 
www.facebook.com/kinosenec alebo na www.kinosenec.sk 
 
Začiatok filmových predstavení od 1. júla o 21:30 hod.,  
od 15. júla o 21:00 hod. 
 
1.a 2. streda a štvrtok   KRAJINA ZAJTRAJŠKA 
V neznámom čase a neznámom priestore ukrýva sa dokonalé miesto, 
kam smú vstúpiť len vyvolení. Si jedným z nich ? George Clooney vo 
veľkolepom sci-fi. Dobrodružný mysteriózny film. 
USA MP 122 min. slovenský dabing  Vstupné. 4,00 Eur 
 
3. piatok   ODOBRAŤ Z PRIATEĽOV 
Pomsta bude dnes večer online. Zosmiešniť človeka uverejnením jeho 
nelichotivej fotografie či chúlostivého videa na internet Vás môže stáť 
život. Originálny film, ktorý sa stal pre online generáciu doslova senzáciu, 
sa celý odohráva na internete. 
USA MN 15 83 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
4. sobota o 19. hod.   ZÁPASY V THAJSKOM BOXE A K1 
 
5. nedeľa   ŽIVOT JE ŽIVOT 
Milostné a životné eskapády svojich troch dcér, ale predovšetkým svoje 
vlastné. Film sľubuje  
veľa  humoru, fantázie a bláznivých situácií. Herecké obsadenie: Ondřej 
Vetchý, Simona Stašová, Kristína Peláková a ďalší. 
ČR MP 95 min. Vstupné: 4,00 Eur 

6. a 7. pondelok a utorok   MACÍK 2  TED 2 
Najukecanejší plyšový medveď na svete, už prekonal konečne pubertu 
a túži sa usadiť, oženiť a zaobstarať si rodinu. Čo na to ochrancovia. 
Komédia. 
USA MP 100 min. Vstupné: 4,00 Eur  
 
8. streda   DANNY COLLINS 
Film inšpirovaný pravdivým príbehom Al Pacino hviezdi ako starnúci 
rocker Danny Collins, ktorý sa nedokáže vzdať svojho spôsobu života 
začína druhé dejstvo svojho života... 
USA MP 110 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
9. štvrtok   ANDÍLEK NA NERVY 
Štrnásťročná fashion blogerka Viktória si musí po smrti matky vybrať, či žiť 
v detskom domove, alebo na malej dedine s otcom, ktorého nikdy 
nevidela. Rodinná komédia. 
ČR MP 110 min. Vstupné: 3,50 Eur 
 
10. piatok   NAVŽDY MLADÁ 
Mladá žena, narodená na začiatku 20. Storočia po nešťastnej nehode 
prestane starnúť. Po mnohých rokoch prežitých osamelosti, stretne muža, 
ktorý by jej mohol pomôcť dostať sa  
zo začarovaného kruhu večnosti... 
USA MP 110 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
11. a 12. sobota a nedeľa   JURSKÝ SVET  JURASSIC WORLD  
Park sa otvára. Môžeme sledovať najúžasnejšie tvory, ktoré kedy chodili 
po Zemi. Producentom filmu Steven Spielberg. Prvý letný veľkofilm tohto 
roku pre veľkých aj malých fanúšikov.  
USA Prístupné od 7 rokov český dabing 120 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
13. a 14. pondelok a utorok   TERMINÁTOR GENESYS 
Ľudia v blízkej budúcnosti bojujú proti všemocnému Skynetu, ktorý sa 
znovu pokúša zabiť ich vodcu Johna Connora tým, že v minulosti 
odprevadia jeho... akčný dobrodružný film v hlavnej úlohe Arnold 
Schwarzenegger. 
USA MP 110 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
 
 
POZOR ! Začiatok filmových predstavení o 21:00 hod. 
 
15. streda   GALLOWS - ŠIBENICE 
Nový horor, ktorý sa odohráva na strednej škole. Niektoré veci je lepšie 
nekriesiť. 
USA MP 15 87 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
16. a 17. štvrtok a piatok   ANT- MAN 
Podvodník Scott je vybavený pozoruhodnou schopnosťou zmenšiť svoje 
fyzické rozmery, ale súčasne znásobiť svoju silu. 
USA/VB MP 110 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
 

18. a 19. sobota a nedeľa   MAGIC MIKE XXL 
Tri roky po tom, čo Mike na vrchole svojej kariéry ukončil svoju dráhu 
striptéra, aj ostatní sú pripravení zavesiť svoje poslanie na klinec. Chcú 
tak však urobiť svojou vlastnou cestou. Komédia. 
USA MP 100 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
20. a 21. pondelok a utorok   LOVCI A OBĚTI 
Film je inšpirovaný skutočnými príbehmi a životnými situáciami, v ktorých 
sa môžete  už zajtra ocitnúť aj Vy, alebo niekto Vám blízky. Akčný film. 
Hrajú: Martin Kraus, Tomáš Hanák, Marek Vašut a ďalší. 
ČR MP 104 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
22. streda   MAD MAX: ZBESILÁ CESTA 
Mad Max,  prenasledovaný svojou pohnutou minulosťou, je presvedčený, 
že jediný spôsob ako prežiť je vydať sa na osamelú púť. 
USA MP 15 110 min. Vstupné: 3,50 Eur 
 
23. štvrtok   BOJOVNÍK 
Veriť v seba, veriť v  nádej. Boxer Billy Hope je na vrchole slávy, má 
nádherný dom a milujúcu rodinu. A vtedy dostane osudný úder... 
USA MP 125 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
24. piatok   PAPIEROVÉ  MESTÁ 
Filmová adaptácia podľa románu spisovateľa Johna Greena. A začína 
podivuhodné dobrodružstvo. Mysteriózny thriller. 
USA MP 15 100 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
25. a 26. sobota a nedeľa   MIMONI 
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú tie žlté tvory takí roztomilí? 
Kevin, Stuart a Bob sa rozhodnú riešiť svoju situáciu – vyrazia na zraz 
zločincov, aby sa dali do služieb najhoršej gaunerky všetkých čias. 
Animovaná komédia. 
USA  Pre všetky vekové skupiny 100 min. dabing Vstupné: 3,50 Eur 
 
27. pondelok   ŠPIÓN 
Najnebezpečnejšia misia v histórii tejto špionážnej agentúry. Hlavná 
hrdinka Susan Cooper musí v tajnosti preniknúť do sveta obchodníkov so 
zbraňami a tak zabrániť globálnej katastrofe. Český dabing. 
USA MP 120 min. Vstupné: 3,50 Eur 
 
28. a 29.  utorok a streda   PIXELS 
Sci-fi komédia o záchrane New Yorku pred gigantickými postavičkami 
videohier, ktoré zoslala mimozemská sila, aby zničili všetko, čo im skríži 
cestu. V hlavnej úlohe: Adam Sandler. 
USA MP 100 min. český dabing Vstupné. 4,00 Eur 
  
30. a 31. štvrtok a piatok   MALÝ DRÁČIK  
Viete, kto žije na Dračom ostrove ? Predsa tí najzábavnejší a najšikovnejší 
draci. Animovaná rozprávka nakrútená na motívy populárnej knižnej série 
pre deti. Dráčik Kokosík a jeho kamarát Oskar je drak mäsožravec, ktorý 
sa stal vegetariánom. 
Nem. pre všetky vekové skupiny  83 min. dabing Vstupné: 3,50 Eur 
 

http://www.facebook.com/kinosenec


Kultúrne podujatia - PRIPRAVUJEME:  
 
1. sobota augusta 2015 o 20. hod. 
dvojkoncert JANA KIRSCHNER /BEST OF/, SIMA MARTAUSOVÁ 
Park oddychu – Amfiteáter 
 
8. a 9. sobota a nedeľa augusta 2015 
ĽUDOVÉ UMELECKÉ REMESLÁ  
Nám. 1. mája, Lichnerova ulica 
 
8. sobota augusta 2015 o 19. hod. 
ZATANCUJ, ZAHRAJ, ZASPIEVAJ 
Folklórne súbory:  
Kopaničár, Kincső, Bezanka 
Park oddychu – Amfiteáter 
Vstupné: 4,00 Eur 
 
31. pondelok augusta a 1. utorok septembra 2015  

SLNEČNÝ FESTIVAL  
 
Umenie a tvorivosť v každom kúte  
a pre každého. Bábkové divadlo,  
divadlo pre deti, pouličné divadlo,  
výstavy, tvorivé dielne, hudba,  
tanec a literatúra ... 

 
 
31.8. 2015  Hlavný program 
Park oddychu – altánok 
THeatro Štvorkolka, Divadlo ZáBaVKa, Divadlo PIKI, 
Hlbokomorské rozprávky, Buchty a loutky 
Park oddychu – amfiteáter 
Malý pán 
Kinosála MsKS 
Cirkus kus, Divadlo loutek Ostrava 
 
31.8. 2015  Sprievodný program 
Park oddychu amfiteáter – literárna kaviareň 
Silvester Lavrík, slovenské autorky – mladá vlna, Monika Kompaníková 
a Róbert Roth    
Pódium pred MsKS 
Cirkus kus, Bábszintér Káposvár 
Synagóga 
Túlavé divadlo 
Hudba a divadlo na ulici 
Eva Muchová a hosť, Mačky vo vreci, Barnabás Kollárik a band 
Tvorivé dielne 
OZ Šidielko, Ateliér Jitky Bezúrovej, SZUŠ Renaty Madarászovej,  
Ateliér Miri, Ateliér Be You 
„Hravá“ free zóna  
Gaming Keep TT 
Výstava 
Spojená škola Tokajícka Bratislava, Júlia Novodomcová – textilná tvorba 

1.9. 2015  Hlavný program 
Park oddychu – altánok 
Akvabatolárium, Divadlo Agapé, Teatro Neline, Divadlo Jaja, Tyjátr 
Park oddychu – amfiteáter 
SĽUK – nominácia tradičného bábkarstva do Unesco 
Kinosála MsKS 
Bábkové divadlo na rázcestí 
Slnečné jazerá - Juh 
Teatro Tatro 
 
1.9. 2015  Sprievodný program 
Park oddychu – amfiteáter – literárna kaviareň 
Pán Mrkvička, Dvaja ako jedno pivo, Bibiana Ondrejková  
Pódium pred MsKS 
S3T Kidz, Divadlo Dunajská Streda 
Synagóga 
Divadlo na vysokej nohe 
Hudba a divadlo na ulici 
Beggar`s Velvet, Divadlo Agapé, Igrici 
Tvorivé dielne 
OZ Šidielko, Ateliér Jitky Bezúrovej, SZUŠ Renaty Madarászovej, 
Ateliér Miri, Ateliér Be You 
„Hravá“ free zóna  
Gaming Keep TT 
Výstava 
Spojená škola Tokajícka Bratislava, Júlia Novodomcová – textilná tvorba 
www.slnecnyfestival.sk 

 
Mestské múzeum: Turecký dom 

 
Výstava: 
Z VAŠICH DAROV 5 rokov múzea, 5 rokov akvizičnej činnosti 
Prístupná bude do konca októbra. 
 
Výzva pre občanov 
Buďte spolutvorcami múzejných zbierok! 
Múzeum má záujem dokumentovať lokálne súvislosti I. svetovej vojny, 
ktoré bude prezentovať v rámci plánovanej výstavy už koncom novembra 
tohto roka. V prípade, že máte vo svojom vlastníctve rodinné fotografie, 
predmety či dokumenty vypovedajúce o tomto období, prihláste sa 
u pracovníkov  múzea. 
 
Múzeum je otvorené: utorok 10.00 –16.00, streda – piatok 10.00 –18.00,  
sobota 9.00 –13.00, www.msks-senec.sk/muzeum  
 

--------------------------------------------------------------------------------- 

-   Pokladňa je otvorená hodinu pred začiatkom večerného 
predstavenia. 
-   Predpredaj vstupeniek na akékoľvek kultúrno-spoločenské 
podujatie je minimálne 14 dní vopred v kancelárií MsKS 
-   Zmena programu vyhradená ! Tel.: kancelária - 02/4592 3403,           
amfiteáter – 02/4592 8218, www.facebook.com/kinosenec 

  

 

 

PROGRAM  

FILMOVÝCH PREDSTAVENÍ 

A KULTÚRNYCH PODUJATÍ 

JÚL  

2015 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1. sobota augusta 2015 o 20. hod. 
dvojkoncert  

JANA KIRSCHNER /BEST OF/  
SIMA MARTAUSOVÁ 

Park oddychu – Amfiteáter 
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www.msks-senec.sk 
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