7.7. utorok 17.00

7 trpaslíkov - Nemecko
Bobo, najmladší zo siedmich trpaslíkov nešťastnou náhodou pichol princeznú Ruženku do prsta skôr,
ako hodiny na oslave jej 18-tich narodenín odbili polnoc. Tak naplnil kliatbu zlej čarodejnice Della Morty.
Touto drobnosťou totiž poslal celé kráľovstvo do sto rokov trvajúceho spánku. On i jeho šesť kamarátov
musia za každú cenu chybu napraviť. Ale ako? No predsa bozkom z čistej lásky! Trpaslíci vedia, že
Ruženka miluje Jacka. Len on ju môže prebudiť zo zakliatia. Lenže Jack je momentálne uväznený u
strašného draka Chrliča. Ten, ako všetci vedia, sídli v pevnosti mocnej Della Morty. Naši siedmi statoční
naberú odvahu a neohrozene sa vydajú Jacka vyslobodiť. A ako v každej správnej rozprávke, na malých
hrdinov čakajú rôzne nástrahy a zažijú veľa dobrodružstva.
Animovaná rozprávka, 88 min., MP, vst.: 2,- deti: 1,-€

12.7. nedeľa 15.00

Toy story 3 - USA
Tvorcovia obľúbených filmov „Toy Story“ opätovne otvárajú škatuľu s hračkami a vťahujú divákov do
nápaditého sveta najobľúbenejšej partie hračiek, tentoraz vo vybraných kinách aj v 3D! Už je to pár
rokov, odkedy sa v Andyho detskej izbe stretli kovboj Woody a plastový kozmonaut Buzz Lightyear.
Andy vyrástol, chystá sa na vysokú školu a Woody s Buzzom a ostatnými hračkami sa obávajú o svoju
budúcnosť. Ostanú spolu? Dostanú ešte šancu urobiť radosť deťom? Šťastným riešením sa zdá byť
darovanie hračiek do škôlky, kde ich radostne vítajú miestne hračky – starousadlíci. „Nováčikovia“ sa
tešia na deti, ale netušia, čo ich čaká. Ulepené prstíky malých zlomyseľných faganov nie sú jedinou a
zďaleka nie najväčšou hrozbou. Hračky sa vrhajú do nového napínavého a veselého dobrodružstva, kde
„nemožno veriť nikomu“ a „žiadna hračka nebude ponechaná nepriateľovi“. A čo je dôležité, kde Barbie
konečne stretne Kena...
Animovaná rozprávka, 100 min., MP, vst.: 2,-deti: 1,-€

14.7. utorok 17.00

Winx club: V tajomných hlbinách - Taliansko
Winx sú späť. Tento krát sa chcú zmocniť cisárskeho trónu a aktivovať ohromnú silu. Omylom však
prebudia krutú vílu Politeyu, ktorá bola zakliata tromi čarodejníkmi. Ona je však pripravená uzatvoriť s
Winx dohodu. Víla Politeya im povie, že k tomu, aby aktivovali trón je potrebné oslobodiť Tritanusa z
Oblivionu, ale predtým musia získať životnú silu kráľa.
Animovaná rozprávka, 98 min., MP, vst.: 2, deti: 1,-€

21.7. utorok 17.00

Pieseň mora - Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko
V bájnej krajine starých Keltov žije na osamelom majáku otec s dcérou a synom. Život celej rodiny sa
obráti hore nohami vo chvíli, keď sa ukáže, že malá dcérka Saoirse je poslednou z tuleních víl. Jedine
ona totiž môže piesňou zachrániť všetky rozprávkové bytosti, ktoré premenila na kameň čarodejnica
Macha.
Animovaná rozprávka, 93 min., MP, vst.: 2, deti: 1,-€

28.7. utorok 17.00

Naháňačky králika Buggsa - USA
Králik Bugs je výnimočná animovaná postava s osobnosťou tak plnou života, že len ťažko uveríte tomu,
že nie je živý. Mrkvu milujúci hrdina a káčer Daffy predvedú v tejto sérií grotesiek zábavné naháňačky.
Animovaná rozprávka, 77 min., MP, vst.: 2, deti: 1,-€

