1.10. utorok 17.00

Nádherné bytosti - USA
Film Nádherné bytosti je založený na prvom románe z najpredávanejšej série Kami Garcia a Margaret
Stohl. Nadprirodzený príbeh lásky prebieha na juhu. Film Nádherné bytosti porozpráva príbeh dvoch
milencov, ktorých spojili samotné hviezdy. Ethan (Alden Ehrenreich), mladý muž túžiaci uniknúť zo
svojho malého mesta a Lena (Alice Englert), tajomná nová dievčina. Spoločne odhalia temné
tajomstvo o svojich rodinách, ich históriach a ich meste.
Dráma, fantasy, 123 min., MP 12, vst.: 2,-deti: 1,50€

10.9. utorok 17.00

Kozí príbeh so syrom - ČR
Do kín sa v českej animovanej 3D komédii Kozí príbeh so syrom vracia obľúbená postava prostorekej
Kozy, ktorá v novom príbehu predstavuje ďalšie rozprávky.
Kuba s Mácou sa usadili v kráľovstve, ktorého kráľ si cení syry nad zlato. Aj Kuba s Mácou sa živia
výrobou syrov, kým ich jednej noci neodnesie čert. Ich statočné deti Honzík a Zuzanka sa ich s
pomocou Kozy vydajú nájsť a zachrániť. Pomáhať im budú napríklad Dlhý, Široký a Bystrozraký a
všetci zistia, že cesta do pekla môže byť nielen zábavná, ale môže skončiť aj na nečakanom mieste...
Animovaná rozprávka, 82 min., MP, vst.: 2, deti: 1,50€

15.10. utorok 17.00

Zázrak – SR, ČR
Dievčatá majú štrnásť, pätnásť rokov a zažili viac ako väčšina dospelých. Záškoláctvo, úteky z domu,
prostitúciu, drogy, život na ulici, a osudové lásky, aj keď sú ešte deti. Majú neúplné rodiny a zbabrané
životy... Takých ako ony sú polepšovne plné.
Ela má detskú tvár a telo, ktoré napriek veku pôsobí veľmi žensky. V prvý večer keď ju matka privedie
do polepšovne sa musí postaviť na improvizované pódium a je podrobená tzv. verejnej spovedi.
Zistíme, že mala tridsaťročného frajera Robyho, s ktorým sa stretávala a u ktorého po úteku z domu
žila. Ela ho miluje, ale nemôže sa s ním kontaktovať. Počas silvestrovskej diskotéky sa rozhodne
z polepšovne ujsť.
Dráma, MP 15, 78 min., vst.: 2, deti: 1,50€

22.10. utorok 17.00

Havran – USA, MR, Španielsko
Detektív Emmet Fields (Luke Evans) je povolaný k prípadu brutálnej vraždy dvoch žien. Pri pátraní
zistí, že zločin sa až príliš podobá zamýšľanej vražde, ktorá bola do detailov opísaná v poviedke
spisovateľa Edgara Allana Poea (John Cusack).

Thriller, 111 min., MP 15, vst.: 2,-€

29.10. utorok 17.00

Asterix a Obelix v službách Jej Veličenstva – Fr.
Pod vedením Júlia Cézara napadli preslávané rímske légie Britániu. Jednej malej dedinke sa však
stále darí statočne odolávať, ale každým dňom je slabšia a slabšia. Britská kráľovná preto vyšle
svojho verného dôstojníka Anticlimaxa, aby vyhľadal pomoc u Gálov v malej dedinke vo Francúzsku,
ktorá je známa svojim dômyselným bojom proti Rimanom. Keď Anticlimax popíše zúfalú situáciu
svojich ľudí, Gálovia mu darujú barel svojho kúzelného lekváru a Asterix a Obelix sú poverení
odprevadiť ho domov. Akonáhle dorazia do Británie, Anticlimax im predstaví miestne zvyky a všetci to
poriadne roztočia! Nahnevaný Cézar sa však rozhodne naverbovať Normandov – strach naháňajúcich
bojovníkov zo Severu, aby navždy skoncovali s Britmi. Lenže Normandovia túžia len po jedinom –
zažiť strach, pretože započuli to legendárne príslovie – „Strach ti dáva krídla“ a kto by nechcel lietať?
Gálovia, Briti, Normandi a Rimania sa zamotajú do bláznivej naháňačky za kúzelným lekvárom, na
ktorom záleží spása národa...
Dobrodružná rodinná komédia, 110 min., MP 12, vst.: 2, deti: 1,50€

