3.11. utorok 17.00

Šialený Max – Zbesilá cesta - USA
Režisér George Miller, zakladateľ postapokalyptického žánru a duchovný otec legendárnej série Mad
Max, sa v ďalšom prokračovaní nazvanom Mad Max: Zbesilá cesta vracia do života cestného bojovníka
Maxa Rockatanskyho. Mad Max, prenasledovaný svojou pohnutou minulosťou, je presvedčený, že
jediný spôsob ako prežiť je vydať sa na osamelú púť. Narazí však na ozbrojenú skupinu v obrnenom
voze, na ktorej čele stojí elitný Imperator Furiosa. Citadelu, odkiaľ utekajú, terorizuje Important Joe,
ktorému niekto ukradol niečo nenahraditeľné. Rozzúrený vojenský vodca zvolá všetky svoje gangy a vo
vysokooktánovej cestnej vojne nemilosrdne prenasleduje utekajúcich rebelov.
Thriller, akčný, 115 min., MP15, vst.: 2,-/1,-€

10.11. utorok 17.00

Koralína a svet za tajnými dverami - USA
Malé dievča Koralína prichádza do nového zvláštneho domu. Jej rodičia sú zaneprázdnení, a tak si dlhý
čas kráti plnením otcových úloh a počítaním všetkého možného, pričom skúma každú izbu. V jednom
momente (pri počítaní dverí) objaví, že jedny z nich vedú do zvláštneho sveta. Temnej chodby by sa
nejeden z nás bál, no statočná Karolína ňou prechádza a na druhej strane objavuje realitu podobnú jej
vlastnej – aj tam je zvláštny dom, jej rodičia (no správajú sa inak) a navyše aj iní obyvatelia, staré dámy
a zábavný chlapík... Prečo neujsť do tohto zaujímavejšieho sveta nadobro, keď ten obyčajný vám toľko
neponúkne? A aká je cena za prechod do iných sfér?
Animovaná rozprávka, 96 min., MP, vst.: 2,/1,-€

17.11. utorok 17.00

Rezistencia - USA
Nikde nie je pokoj a bezpečie, vodkyňa sekcie Informovaných ich s pomocou ozbrojenej sekcie
Neohrozených neúnavne prenasleduje, je odhodlaná dostať ich za každú cenu. Zároveň necháva
pochytať ďalších divergentných ľudí, ktorí do stanoveného spoločenského systému nezapadajú.
Vystavuje ich krutým testom, aby odhalila vhodnú osobu, ktorá jej môže pomôcť rozlúštiť dávne
tajomstvo. Tris a Štyri zisťujú, že majú viac spojencov, než sa zdalo, rozhodnú sa prestať utekať a
skúsia prekvapujúci protiútok. Je to práve Tris, kto sa stane kľúčom k tajomstvu, na ktorom stoja
základy sveta, v ktorom žijú. Tajomstvo minulosti aj budúcnosti.
Sci-fi, 119 min., MP12, vst.: 2,/1,-€

27.11. utorok 17.00

Rýchlo a zbesilo 7 – USA
Aj autá môžu lietať. Minimálne to platí pre nesmrteľnú sériu Rýchlo a Zbesilo. Jej hrdinovia
stihli prežiť neuveriteľné veci, ale teraz narazia na nepriateľa, vedľa ktorého budú všetci ich
doterajší súperi vyzerať ako neviniatka. Počet fanúšikov ságy s každým dielom rapídne
narastá, ale tvorcovia nič nenechávajú na náhodu. Nadupanú hereckú zostavu v siedmom
dieli vyšperkovali Kurtom Russellom a hlavne Jasonom Stathamom, ikonou rýchlych
a zbesilých filmových vodičov.
Akčný krimi triller, 137 min., MP, vst.: 2,/1,-€

