3.5. utorok 18.30

V ako Vendeta - USA
Futuristický príbeh V ako Vendeta sa odohráva v totalitnej Británii. Rozpráva príbeh mladej ženy Evey
(Natalie Portman), ktorú zo smrteľne nebezpečnej situácie zachráni tajomný maskovaný muž "V"
(Hugo Weaving). "V" je neobyčajne charizmatický a inteligentný muž sa snaží vyburcovať svojich
spoluobčanov, aby sa vzbúrili proti tyranii a útlaku.
Súčasne s tým, ako odhaľuje tajomstvo skutočného pôvodu "V", objavuje Evey aj mnohé pravdy o
sebe samej. Stáva sa jeho spojencom v uskutočňovaní plánu znovu vniesť do spoločnosti plnej
násilia a korupcie slobodu a spravodlivosť...
V pôvodnom znení s titulkami.
Akčný, dráma, sci-fi, thriller, 132 min., MP 15, vst.: 1,-€

10.5. utorok 17.00

Ľadový medvedík 2 - Nemecko
Nové dobrodružstvá ľadového medvedíka Larsa.
Tajomný ostrov čaká práve na vás! Vo svojom druhom filmovom dobrodružstve cestuje ľadový
medvedík Lars so svojimi priateľmi tuleňom Robbym a tučniakom Carusom do Galapág. V tropickom
raji sa stretávajú s mnohými nezvyčajnými a smiešnymi zvieratkami ako sú kraby, korytnačky alebo
pestrofarebný vtáci. Lars bude potrebovať pomoc všetkých priateľov, aby zachránil pred vedcami
svojho nového, exotického kamaráta.
Animovaná rozprávka, rodinný, MP, 80 min., vst.: 2,- deti: 1,-€

17.5. utorok 18.30

Frajer Luke - USA
Jeho zločinom je neschopnosť prizpôsobiť se. Rozsudok: reťaze.
Paul Newman v jednej zo svojich najobľúbenejších rolí. Frajer Luke, samotár, ktorý sa nechce alebo
nemôže skloniť pred svojvôľou panujúcou vo väzení. Ve spoločnosti vynikajúcich hercov ako George
Kennedy (za rolu Draglinea získal Oscara) alebo skvelá Jo Van Fleet v roli Lukovej matky, odvádza
Newman solídnu hereckú prácu.
Strother Martin v roli kapitána trápiaceho Luka dnes už klasickou vetou: „To, čo tu máme, je chyba v
komunikácii.“ Žiadne ďalšie chyby už vo filme nenájdete, čaká vás humor i silný príbeh. Frajer Luke je
jednoznačný víťaz.
Pôvodné znenie s titulkami.
Akčný/krimi/dráma, MP 15, 121 min., vst.: 1,-€

24.5. utorok 17.00

Uuups! Archa je fuč - Nemecko
Je koniec sveta! Blíži sa obrovská povodeň, dostatočne veľká na vyhubenie akéhokoľvek života na
Zemi. Raťafáci Dejv a jeho syn Finík sa dostali na Noemovu archu na poslednú chvíľu za pomoci
Grumpíkov Lísky a jej dcéry Ley. Keď však archa odchádza, Finík a Lea na nej omylom nie sú. Pravé
dobrodružstvo tak pre nich len začína. Pri hľadaní cesty späť na archu budú musieť spoločne
premôcť nepriateľov, ale tiež si nájsť nových kamarátov a uvedomiť si, na čom v živote skutočne
záleží. Podarí sa naviac zachrániť Finíkovi život svojho starého otca a zaistiť sympatickým Raťafákom
miesto na arche?
Animovaná rozprávka, 83 min., MP, vst.: 2,- deti: 1,-€

31.5. utorok 18.30

Fotograf - ČR
V príbehu sa vraciame k niektorým osudovým križovatkám turbulentného života hlavného hrdinu
(Karel Roden), človeka, ktorý je obdarený nejedným výnimočným talentom, živelnosťou a vášňou.
Všetky tieto vlastnosti mu priniesli slávu i odmietanie, lásku i zradu, zástupy obdivovateľov aj
osamotenie.
Dráma/komédia, 133 min., MP 18, vst.: 1,-€

