POZOR ZMENA - PREMIETAME V PONDELKY!!!
DETSKÉ ANIMOVANÉ PREDSTAVENIA - kinosála, o 17:00, vstupné: 1,50, dosp.: 2,-€

12.8.

Ako si vycvičiť draka 3

Mladý Viking Štikút a drak Bezzubý sa vracajú v pokračovaní úspešnej dobrodružnej
animovanej série Ako si vycvičiť draka. Spoločne budú hľadať Skrytý svet, jedinú nádej na
záchranu ľudskodračieho spoločenstva.

26.8.

Čarovný park

Šikovné dievčatko June postavila ten najúžasnejší zábavný park na svete. Vo svojej fantázii.
Ale čo ak takýto raj atrakcií naozaj existuje? Čarovný park je animák plný adrenalínu, ktorý
otvára brány deťom, ktoré sa neboja snívať.

LETNÉ KINO - dvor MsKS, o 21:00, vstupné: 2,-€

5.8.

Daddy cool

Adriena odkopne jeho priateľka, pretože sa vôbec nespráva ako zrelý muž, ale skôr ako tínedžer. Bez
zodpovednosti, bez ambícií, bez poriadnej práce, no i napriek tomu vždy v pohode. Keď sa spoznali,
zábava bolo to najdôležitejšie. Časom ale všetci okolo dospeli… až na neho. Adrien zostal
tvrdohlavým flákačom a teraz sa nestačí čudovať, keď naň ho jeho priateľka Maude srší hromy a
blesky. Už by chcela mať rodinu, ale nejde mať deti s dieťaťom. Adrien si ale zachová chladnú hlavu a
vymyslí senzačný plán, ako ukázať, že je dospelý a zodpovedný rovnako ako ostatní dospelí a
zodpovední. Je to plán toho najťažšieho kalibru s najrýchlejšou účinnosťou. V ich spoločnom byte si
založí súkromné jasle. Záujemcov je veľa a z Adriena je za veľmi krátky čas „otec na plný úväzok“.
Lenže. . .
Komédia, MP 12, 97 min.

12.8.

Teroristka

Komédia Teroristka je príbehom učiteľky na dôchodku, ktorá celý život svojich žiakov učila, že
základom všetkého je slušnosť a násilie nič nerieši. Lenže nakoniec zistí, že presne na toto gauneri
spoliehajú. Hlavnou hrdinkou čiernej komédie Teroristka je Mária (Iva Janžurová), učiteľka na
dôchodku, ktorá si jedného pekného dňa povie, že už si nechce pripadať ako krava, a keď jej proti
arogantnému pôvodcovi lokálneho zla (Martin Hofmann) nepomôže ani starostka (Tatiana
Vilhelmová), zoženie si zbraň a rozhodne sa urobiť to, čo väčšinu z nás občas napadne, ale hneď tú
myšlienku vytesníme. Veľmi skoro však zistí, že ako je vražda zložitá morálne, je rovnako zložitá aj
logisticky – napriek tomu, že jej bývalý žiak, momentálne v podmienke (Pavel Liška), jej dáva cenné
životné rady: “Kriminalita len vyzerá jednoducho, pani učiteľka, ale potom sa vždy niečo poserie.”
Komédia, dráma, MP 12, 95 min.

19.8.

Bumblebee

Charlie je obyčajné osemnásťročné dievča, ktoré práve k narodeninám dostala svoje prvé auto.
Lenže ten žltý „Chrobák“ nie je len obyčajná haraburda, ale Bumblebee, ktorý sa v tejto podobe
skrýva nielen pred ľuďmi, ale aj ostatnými Transformers. Charlie Watsonová (Hailee Steinfeld)
oslavuje osemnásť, ale veľa dôvodov k radosti nemá. Nádej, že od rodiny dostane vysnívané auto, sa
rozplynie vo chvíli, keď rozbalí mimoriadne trápne darčeky. Až majiteľ autobazáru a vrakoviska, u
ktorého brigáduje, sa nad ňou zľutuje a daruje jej žltý Volkswagen Chrobák, ktorý avšak spadá skôr
do kategórie dar nedar. Len ten najväčší optimista by totiž vsadil na to, že táto kraksňa bude ešte
niekedy jazdiť. Charlie ho dokáže rozchodiť aspoň natoľko, že s ním doskáče domov do garáže, kde
sa ho pokúsi opraviť. Keď sa ale po prvýkrát pozrie na podvozok, uvidí na ňom dve veľké modré oči a
okamžite vie, že toto nebude len také obyčajné auto.
Dobrodružný, sci-fi, MP 12, 110 min.

