DETSKÉ PREDSTAVENIA - v kinosále:
7.7. utorok 17.00

Ovečka Shaun: Farmageddon
Čudesné svetlá nad pokojným mestečkom Mossingham oznamujú príchod záhadného návštevníka zo
vzdialenej galaxie… Jedna mimozemská výmyselníčka neďaleko farmy havaruje, Shaun sa rýchlo
chytí novej príležitosti a vyráža na intergalaktickú misiu na záchranu malej návštevníčky pred
diabolskou vládnou organizáciou, ktorá sa ju snaží zajať a zneužiť pre svoje nekalé ciele. Podarí sa
ovečke a jej stádu odvrátiť Farmageddon na farme Mossy Bottom?
Animovaný rodinný príbeh, 87 min., MP, vst.: 1,50 dosp.: 2,-€

21.7. utorok 17.00

Dolittle
Keby tak každý doktor bol ako Dolittle. Nebojí sa vyraziť na nebezpečnú výpravu, stretnúť sa s
pirátmi, ale čo je hlavné rozumie reči zvierat. Hviezdny Robert Downey Junior žiari v originálnej verzii
príbehu o legendárnom zverolekárovi.
Dobrodružný, rodinný, 106 min., MP, vst.: 1,50 dosp.: 2,-€

VEČERNÉ LETNÉ PREDSTAVENIA - dvor MsKS: vstup cez bránu oproti evanjelickej fary:
7.7. utorok 21.30

Špindl
Tri sestry sa rozhodnú ísť na výlet do lyžiarskeho strediska a užiť si víkend plný zábavy: lyže, chlapi,
wellness, párty. Každá je iná: workoholička, indie a kráska, no partnera nemá ani jedna. V destinácii
sa však niektoré veci nepodarí zmanažovať – namiesto hotela dostanú ubytovanie v starej chate
(spoločné sociálne zariadenia alias šanca na rôzne trapasy), na svahu to tiež nejde úžasne a tých
chlapov sa síce motá celkom dosť, no keď si odpočítajú hubatých vlekárov, snaživých záletníkov či
iné podozrivé typy, nemajú sa s kým dať dokopy. No Špindl im ešte pripraví veľa nečakaných situácií
a do cesty podhodí rôzne postavy.
Romantická komédia, MP 12, 98 min.,vst.: 2,-

14.7. utorok 21.30

Otcova volga
Eva (Eliška Balzerová) je kostýmová výtvarníčka, pôžitkárka a manželka šarmantného Ludvíka, ktorý
však veľmi nečakane a bez rozlúčenia umrie. Tak nečakane, že jej nestačí povedať, že okrem ich
spoločnej dcéry Terezy (Tatiana Vilhelmová) mal ešte rovnako starého nemanželského syna. To
aspoň naznačuje starostlivo ukrytá a náhodne objavená detská kresba. Eva je rozhodnutá nečakané
odhalenie veľkoryso ignorovať, ale Tereza, ktorej sa rozpadáva vlastný život, sa k prízraku
nevlastného brata upne. Spoločne s matkou sa vydávajú Ludvíkovým veteránom volga GAZ 21 po
stopách jeho bývalých mileniek (Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová) a priateľov
(Boleslav Polívka, Emília Vášáryová), aby o tajomstvo zistili viac...
Romantická komédia, MP 12, 90 min.,vst.: 2,-

21.7. utorok 21.30

Chata na predaj
Rodičia predávajú starú chatu, ktorú už veľmi nevyužívajú. Pred odovzdaním chaty novému majiteľovi
sa však matka (Ivana Chýlková) rozhodne usporiadať poslednú poriadnu rodinnú stretávku. Zvyšok
príbuzenstva však neprejavuje veľké nadšenie, takéto stretnutia bývajú vždy dosť psychicky náročné.
Nádej na idylický víkend na samote pri lese rýchlo skončí, ale naozajstné dobrodružstvo začne skoro
ráno, keď rodina zistí, že sa niekam stratil starý otec. Stopy vedú do lesa…
Komédia/dráma, MP 12, 77 min.,vst.: 2,-

28.7. utorok 21.30

Cez prsty
Príbeh novej komédie Petra Kolečka CEZ PRSTY sa odohráva na beachvolejbalových ihriskách, ale
nielen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) sú parťáčky, ktoré obetujú
beachvolejbalu všetko. Teda, skoro všetko. Mladšej Pavle tak trochu začínajú tikať biologické hodiny
a s priateľom Hynkom (Vojta Dyk) chce čo najskôr otehotnieť. To staršia, slobodná a bezdetná Linda
nechápe. Zvlášť, keď sa im podarilo kvalifikovať na Majstrovstvá Európy… Všetko ale aj tak nakoniec
zamotá svojrázny správca ihriska so zaujímavou minulosťou Jíra (Jiří Langmajer). V ďalších úlohách
sa predstavia známi herci ako Jakub Prachař, Marián Miezga, Kristína Greppelová a i.
Športová komédia, MP 12, 101 min.,vst.: 2,-

