3.9. utorok 17.00

Psie veličenstvo
Rex je najobľúbenejším psom v britskom kráľovskom paláci. Jedného dňa sa
však stratí jeho psia láska. Rozhodne sa preto, že ju nájde a privedie naspäť.
Opúšťa bezpečné zázemie kráľovských komnát a vydáva sa na dobrodružnú
cestu . Za bránami paláca je život, ktorý do vtedy nepoznal. Stretáva sa tu so
všetkými možnými rasami a psími klanmi , ktorým musí vo svojej osamelosti
čeliť. Ale túžba nájsť svoju stratenú lásku je silná a malý Rex to nevzdáva. Na
svojej ceste objavuje nielen silu ozajstnej lásky a priateľstva, ale objaví najmä
svoje naozajstné ja.
Rodinný animovaný, MP, 85 min., vst.: 1,50 / 2,-€

10.9. utorok 17.00

Chrobáčikovia 2
Pred príchodom zimy si hmyzie rodinky musia spraviť zásoby na zimu. Preto keď
padne prvá snehová vločka vyhlásia pohotovosť a spoločne sa vyberú hľadať
zásoby do komory. Musia byť dobre pripravené, nakoľko zima trvá dlho a
chrobáčie rodinky potrebujú prežiť toto dlhé zimné obdobie v teple a s plnými
bruškami. Počas tejto „zásobovacej“ akcie - sa stane veľká nehoda. Jedna malá
lienka nedopatrením spadne do krabice. A tá je odoslaná na ďalekú cestu,
ktorej cieľom je krásny a farbami hrajúci ostrov Karibik. Chrobáčikovia nelenia a
rozhodnú sa lienku zachrániť. Vytvorí sa záchranná čata z lienky, čierneho
mravca a pavúka a záchranárske družstvo je pripravené. Nový svet, nové
stretnutia a nové dobrodružstvá môžu začať! Len aby prišli včas...
Animovaná rodinná rozprávka, MP, 105 min., vst.: 1,50 / 2,-€

17.9. utorok 17.00

Princezná a dráčik
Od tvorcov seriálu Máša a medveď. Keď sa princezná Barbara prechádza
tajnými komnatami zámku, nájde čarovnú knihu. Začne v nej listovať a kniha ju
prenesie do krajiny zázrakov, kde zažije neuveriteľné dobrodružstvá a stretne
čarovné, rozprávkové bytosti. Barbara sa tu spriatelí s roztomilým dráčikom, s
ktorým sa vyberú na dobrodružnú cestu – nájsť kúzelné zrkadlo.
Animovaná rozprávka, MP, 75 min., vst.: 1,50 / 2,-€

24.9. utorok 17.00

Asterix a tajomstvo čarovného nápoja
Príbeh z prostredia svojráznej galskej dediny sa točí okolo ich čarovného nápoja.
Ten účinkuje tak, že kto ho vypije, ten sa stane nadpozemsky silný. Vďaka tejto
sile, odoláva dedina neustálym útokom Rimanov. Starý a popletený druid
Panoramix, ktorý ako jediný vie tento nápoj pripraviť, však jedného dňa spadne
pri zbere imela zo stromu. Pri páde si nielenže zlomí nohu, ale si aj uvedomí, že
ak sa s ním niečo stane, tak budúcnosť Galov je ohrozená. Preto sa rozhodne
odovzdať tajomstvo čarovného nápoja niekomu mladšiemu. Pri hľadaní toho
správneho druida si vezme na pomoc dvoch „osvedčených“ hrdinov z dediny –
Asterixa a Obelixa. A dobrodružná cesta za budúcim nositeľom tajomstva
čarovného nápoja môže začať...
Animovaná rodinná komédia, MP, 86 min., vst.: 1,50 / 2,-€

