6.6. utorok 17.00

Cuky Luky
Cuky a Luky predstavia príbeh začiatku ich šialeného priateľstva, ktoré navždy zmení ich
životy. Každá pochádza z iného sveta. Každá si žije svoj život. Cuky je neuznaná video
bloggerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čo by si človek
mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža svojich snov, musí z
obyčajnej ženy z ľudu urobiť Miss. Čo sa však stane, ak tou obyčajnou ženou bude práve
expertka na trapasy, Cuky?
Komédia, 114 min., MP 7, vstupné predpísané distribútorom: 2,50 €

13.6. utorok 17.00

Anjel Pána 2
Anjel Petronel stále pracuje pri Nebeskej bráne, ale je presvedčený, že by si zaslúžil
lepšie miesto. Jeho večný pokušiteľ, čert Uriáš, začne Petronela provokovať: Stačí
odtrhnúť jabĺčko zo stromu Poznania! Hádka Petronela s Uriášom o jablko Poznania ale
skončí zle-nedobre… V hašterení sa vzácne ovocie skotúľa až na Zem. Anjel – zmätkár a
jeho kamarát čert-pokušiteľ musia rýchlo jablko Poznania nájsť a vrátiť. Preto prídu na
Zem. Tu v predvečer sviatku svätého Mikuláša stretnú malú Anežku a jej krásnu mamu
Magdalénu, partiu nepoctivých koledníkov, vydriducha Košťála i sympatického predavača
párkov. Než sa im podarí jablko nájsť a vrátiť tam, kam patrí, zažijú veľké dobrodružstvo. A
po množstve ľudských i „božských“ skúšok, naši hrdinovia nakoniec zistia, že cesta k
poznaniu vedie predovšetkým cez seba samého, cez objavenie sily priateľstva, lásky a
schopnosti odpustiť.
Rodinná rozprávka, MP, 90 min., vst.: 2/1,-€

20.6. utorok 17.00

Asterix: Sídlo bohov
Píše sa rok 50 pred Kristom. Celá Gália trpí obliehaním Rimanmi... Celá?!? Ale kdeže!
Július Cézar je výborný stratég a vodca, ktorý doposiaľ nenašiel nikoho, kto by ho porazil.
Iba hŕstka nepoddajných Galov sa naďalej vysmieva priamo do tváre slávneho rímskeho
orla a odoláva jeho vojnovým výpadom. Teraz má však Cézar geniálny plán, ako sa drzých
Galov zbaviť raz a navždy: zviesť jednoduchých dedinčanov čarom civilizácie v podobe
veľkolepých rímskych stavieb. Teda v skutočnosti plánuje kompletné vyrúbanie lesov a
výstavbu „mramorákov“ (predchodcov dnešných panelákov), ale rozhodne s honosným
názvom – Sídlo bohov. Ibaže Asterix a Obelix svoju malú dedinku, ukrytú v hlbokom lese,
plnú chutných diviakov, nadovšetko milujú. Predsa nedopustia, aby sa z ich milovaného
domova stal turistický skanzen. Musia pozbierať všetok svoj dôvtip a silu a pokúsiť sa
prefíkaného Cézara v tejto podlej bitke poraziť.
Animovaná komédia, MP, 85 min., vst.: 2/1,-€

27.6. utorok 17.00

Robinson Crusoe: Na ostrove zvieratiek
Na malom exotickom ostrove si žije sebaistý papagáj Utorok so svojimi zvieracími
kamarátmi ako v raji. Aj napriek tomu Utorok neprestajne sníva o tom, ako objaví svet. Po
prudkej búrke nájde Utorok na pláži podivné stvorenie: Robinsona Crusoa. Utorok
okamžite vidí Crusoa ako svoju letenku z ostrova, aby mohol preskúmať nové krajiny.
Crusoe čoskoro zistí, že kľúčom k prežitiu na opustenom ostrove je práve pomoc Utorka
a jeho kamarátov. Dorozumieť sa s nimi však vôbec nie je jednoduché, pretože zvieratá
nehovoria ľudskou rečou. Pomaly ale isto začnú všetci žiť spolu v harmónii, až do jedného
dňa, keď je ich pohodlný život obrátený naruby dvoma divnými mačkami, ktoré chcú
ovládnuť ostrov. Strhne sa bitka, vďaka ktorej objavia Crusoe a zvieratá skutočnú silu
priateľstva v boji proti všetkému neočakávanému (i dvom mačkám).
Animovaná dobrodružná komédia, 90 min., vst.: 2/1,-€

