8.10. utorok 17.00

Snehová kráľovná - krajina zrkadiel
Mocný kráľ Harald stratil takmer celú rodinu kvôli kúzlam Snehovej kráľovnej, a
tak začne hľadať cestu, ako by mohol zničiť mágiu na celom svete. Pomocou
úskoku sa mu podarí uväzniť všetkých kúzelníkov v krajine zrkadiel. Jediným, kto
ho môže zastaviť, oslobodiť zajatcov a udržať rozprávkové kúzla v našom svete,
je Gerda. Jej najväčšou silou totiž nie je mágia, ale viera v silu priateľstva.
Vo svojom novom dobrodružstve sa Gerda bude opäť môcť spoľahnúť na pomoc
trollov a ich kráľa Arroga a tiež aj na pomoc statočného chlapca Rollana.
Podporí ju aj partia pirátov, v ktorej nemôže chýbať jej kamarátka Alfida.
Animovaná dobrodružná komédia, MP, 87 min., vst.: 1,50 / 2,-€

15.10. utorok 17.00

Poštár Pat vo filme
Poštár Pat žije obyčajný život na britskom vidieku a ku šťastiu mu nechýba
takmer nič: dobrá práca, pekný domček, manželka i syn či skupina priateľov, na
ktorých sa môže spoľahnúť. No talent na spev ho prinúti vyskúšať si ďalšie kolo
britskej talentovej súťaže. A zrazu sa jeho život mení: podľahne ošiaľu šou,
smeruje do londýnskeho finále a už-už sa vidí v Taliansku na nahrávaní albumu.
Veľká skúška charakteru čaká na obyčajného chlapíka, jeho rodinu i okolie...
Animovaná rodinná rozprávka, MP, 88 min., vst.: 1,50 / 2,-€

22.10. utorok 17.00

Tom a Jerry: Stroj času
Pripojte sa v siedmych neuveriteľných groteskách ku svojim najlepším
kamarátom Tomovi a Jerrymu a vydajte sa na miesta, o ktorých ste len snívali. Či
už budete prechádzať Sherwoodskym lesom s Robinom Hoodom, skúmať ostrov
obývaný dinosaurami alebo putovať kráľovským palácom v Paríži, určitě uvidíte
kopu skvelých gagov, bláznivých kúskov a búrlivých dobrodružstiev. Nech už sa
Tom a Jerry vydajú kamkoľvek, ich hysterickú historickú odyseu si užije celá
rodina.
Animovaná rozprávka, MP, 49 min., vst.: 1,50 / 2,-€

29.10. utorok 17.00

Chloe a trpaslíci
Chloe a jej mama Katarína sa už zasa sťahujú. Na novom mieste si prenajali
nádherný, rozľahlý, gotický dom, plný zvláštnych záhradných trpaslíkov.
Dcéra začína chodiť do novej školy a snaží sa spriateliť sa so svojimi
spolužiačkami. Postupne si začína všímať, že sa v dome dejú zvláštne veci.
Všade sa povaľujú obaly od sladkostí, ktorá niekto pojedol. Akoby to mali na
svedomí trpaslíci. Zdá sa jej, akoby ju pozorovali a občas na ňu žmurkali,
niekedy si dokonca myslí, že sa hýbu.
Chloe rýchlo pochopí, že nemá vidiny, ale že trpaslíci sú skutočne živí, zistí tiež,
že sú tu preto, aby ochraňovali dom, ktorému hrozí nebezpečenstvo.
Animovaná dobrodružná rodinná komédia, MP, 89 min., vst.: 1,50 / 2,-€

