14.5. utorok 17.00

Deep: Dobrodružstvo pod hladinou
Animovaná komédia „DEEP: Dobrodružstvo pod hladinou" prinesie podvodnú zábavu na viac ako
jeden nádych. Zem zaplavili nekonečné oceány, celé ľudstvo sa odsťahovalo o dom ďalej a život na
dokonalej modrej planéte riadia prapodivní tvorovia z hlbín. V jednej podmorskej kolónii žije
chobotnička Deep, neurotická kreveta Elis a nemotorný morský čert Evo. Traja kamaráti znamenajú
pochopiteľne trikrát viac nezbedností. Tá posledná je naozaj kolosálna. Ich idylickému údoliu hrozí
úplná skaza, a preto táto partička kamarátov sa vyberajú hľadať záchranu. Cestou sa k nim pridá
muréna rovnako hladná ako osamotená a dohromady objavia vodný svet, o ktorom nemali ani
poňatia. Čakajú ich rybie zombies, speváčka na Titanicu, rapujúca armáda krabov, zaplavená
Broadway, jazda metrom, diabolský tučniak a pravdepodobne najhlúpejší delfín, čo kedy žil na svete.
Nakoniec objavia nečakané tajomstvo a dostanú šancu obnoviť zašlú slávu oceánov.
animovaná dobrodružná rodinná komédia, 92 min., MP, vst.: 2/1,50 €

21.5. utorok 17.00

Piadinôžka
Animované dobrodružstvo pre všetky vekové kategórie obráti mýtus hore nohami, keď mladý šikovný
Yeti nájde niečo o čom si myslel, že neexistuje, človeka – piadinôžku.
Chýr o piadinôžke sa veľmi rýchlo rozšíri do kmeňa Yeti – ov. Vyvolá senzáciu nad tým, čo ešte môže
byť tam vonku vo veľkom svete za ich zasneženou dedinkou. Všetko sa dozvieme v novom príbehu o
priateľstve, odvahe a radosti z objavovania.
animovaná rozprávka, 96 min., MP, vst.: 2/1,50 €

28.5. utorok 17.00

Leo da Vinci: Misia Mona Líza
Mladý Leonardo je kreatívny a odvážny chlapec, ktorý svojimi vynálezmi neustále prekonáva zákony
fyziky. Pri ich testovaní v praxi mu trpezlivo pomáhajú verný kamarát Lorenzo a Leova tajná láska,
očarujúca Líza. Keď však požiar zničí všetok majetok jej otca, zaľúbený Leo sa v snahe pomôcť im,
vydáva hľadať stratený poklad na tajuplný ostrov Montecristo. Nie je však jediný, kto verí, že s
použitím svojich jedinečných vynálezov ho dokáže získať. Na svojej odvážnej ceste stretáva ďalších
priateľov i nepriateľov a tak sa postupne odkrýva príbeh plný prekvapení, dobrodružstiev a najmä
vynaliezavosti.
animovaná rozprávka, 82 min., MP, vst.: 2/1,50 €

