7.6. utorok 17.00

Lovci drakov – Fr/Nem/Lux
Stratení pútnici a novopečení cestovatelia, vitajte na palube!
Pripravte sa na prieskum ostrovov, kde nebezpečenstvo číha za každým rohom, na zoznámenie sa s
najstatočnejšími hrdinami sveta a na najrýchlejší beh svojho života - ten budete nevyhnutne
potrebovať, keď sa na vás pohrnú draci z oboch strán Veľkej západnej steny! Títo draci môžu byť
väčší než ostrov alebo úplne maličký - chŕlia alebo prskajú oheň, lietajú alebo sa plazia, sú skrátka
všade a každý je iný.
Pýtate sa, čo majú spoločné? Neskutočnú chuť na vás! Takže ak si chcete zachrániť krk, držte sa Zoe
a jej spoločníkov - Gwizda, Lian-Chua a Hectora...
Český dabing.
Animovaný, dobrodružný, 80 min., MP 12, vst.: 2,- deti: 1,-€

14.6. utorok 18.30

Mechanický pomaranč – Veľká Británia/USA
Alex deLarge je vodcom brutálnej bandy pubertálnych výtržníkov, ktorí chodia poza školu, po nociach
popíjajú chemicky obohatené mlieko v bare Korova a agresivitu si vybíjajú bitkami, znásilňovaním a
prepadávaním slušných občanov. Len jediné Alex miluje viac ako sex a rabovanie: hudbu Ludwiga
van Beethovena. Tá ho dokáže nabudiť k poriadnym dávkam ultranásilia. Všetko sa však náhle
zmení, keď Alex padne do rúk zákona a skončí vo väzení. Jeho jedinou šancou ako sa čo najskôr
dostať na slobodu je podstúpiť radikálnu odvykaciu kúru, ktorá mu má pomocou najnovších
experimentálnych metód raz a navždy znechutiť násilie. Procedúra vymývania mozgu je natoľko
úspešná, že Alex sa stane fyzicky alergický nielen na násilie, ale aj na milovanú Beethovenovu
hudbu. Po prepustení na slobodu mu nezostáva nič iné ako žiť životom slušného človeka. Ale ako sa
má brániť proti násiliu, ktoré číha v mestskej džungli? Režisér Stanley Kubrick nakrútil podľa
rovnomennej predlohy Anthonyho Burgessa temnú víziu ne ďalekej budúcnosti. Zaznieva z nej satira
na studenú vojnu, establishment i malomeštiactvo, ktoré spoločne vytvárajú živnú pôdu nielen pre
brutálnych násilníkov, ale aj inštitucionalizované násilie štátneho aparátu. V mene ochrany poriadku
sú ľudia v tomto svete premieňaní na mechanické pomaranče, zbavené slobodnej vôle a konania.
Krimi/Dráma/Sci-fi, MP, 137 min., vst.: 1,-€

21.6. utorok 18.30

Million Dollar Baby - USA
Tridsaťjedenročná Maggie pracuje ako servírka a sníva o tom, že sa stane boxerkou. Preto sa snaží
presvedčiť Frankieho Dunna, stárnúceho trénera a majiteľa telocvične, že trénovať ženu má zmysel.
Maggie vie, že Frankie je ten najlepší tréner, že ju môže dostať do ringu a naučiť ju vyhrávať. A
skutočne sa z nej pod jeho vedením stáva neprekonateľná šampiónka, ktorá dokáže súperky
knokautovať hneď v prvom kole.
Ale cesta dole môže býť ešte strmšia...
Dráma, 127 min., vst.: 1,-€

28.6. utorok 18.30

Široko zatvorené oči – USA/Veľká Británia
Zámožný newyorský lekár William Harford začne na svoju príťažlivú ženu Alicu žiarliť potom, ako sa
mu zverí, že by kvôli erotickému zážitku s cudzím mužom bola snáď ochotná opustiť svoj celý
doterajší život. Muž využije príhodnú situáciu a bez vedomia manželky prežije malú sexuálnu odyseu.
Po odmietnutí zamilovanej dcéry svojho zosnulého pacienta a po následnej nevydarenej návšteve u
prostitútky prenikne prostrednictvomsvojho priateľa na tajnú orgiu. Jej účastníci v karnevalových
maskách benátskeho štýlu prevádzajú záhadný sexuálny rituál. Nepozvaný návštevník je však rýchlo
odhalený...
Erotická psychologická dráma je natočená voľne podľa Snových noviel Arthura Schnitzlera. Novely
slúžili ako podklad aj pre súčasnú divadelnú inscenáciu DS Daxner: Túžby, sny a výčitky.
Dráma/Thriller, 159 min., vst.: 1,-€

