9.6. utorok 17.00

Zakliate pierko
Aninka žije na statku s dvomi nafúkanými sestrami, ktorým musí stále slúžiť. Jedného dňa
ale nájde pierko, pomocou ktorého si privolá princa Vítka, zakliateho do vtáčej podoby.
Keď zlé sestry zistia, že sa Aninka stretává s pekným mládencom, pierko jej vezmú, zničia
ho a Vítek zmizne. Jediná možnosť, ako zlomiť Vítkove prekliatie, je nájsť ho v ďalekom
svete. A tak sa Aninka vydáva na cestu, aby zachránila svojho milovaného. Jej
spoločníkom sa stáva vodník, ktorého na začiatku putovania zachráni pred zlým
sedliakom. Spoločne prežijú nielen veľa dobrodružstiev, ale aj zábavy. A aj keď vodnícke
čary dokážu pomôcť Aninke uzdravovať chorých, ba aj sa obrániť pred lúpežníkmi, na
vyslobodenie Vítka z pazúrov zlej princeznej Ebénie, bude Aninka potrebovať hlavne
pravú lásku.
Réžia: Zdeněk Troška
Rodinný animovaný, MP, 106 min., vst.: deti: 1,50, dosp.: 2,-€

16.6. utorok 17.00

Hurvínek a kúzelné múzeum
Legendárni hrdinovia, ktorých dobre poznáte, prichádzajú v animovanej komédii pre celú
rodinu. Filmový príbeh Hurvínek a kúzelné múzeum ponúka úplne nové dobrodružstvo.
Pán Spejbl pracuje ako strážca Múzea bábok, ktorému hrozí zbúranie. Hurvínek opäť
nepočúva a podarí sa mu preniknúť do uzavretých priestorov múzea, kde objaví svet,
skrytý pred zrakmi návštevníkov. A práve v podzemí je ukryté nielen tajomstvo čarovného
múzea, ale aj kľúč k jeho záchrane. Hurvínka čaká najväčšie dobrodružstvo v živote, pri
ktorom musí preukázať chytrosť, šikovnosť, odvahu a zmysel pre priateľstvo, aby zachránil
‘taťuldu’, ale aj kúzelné múzeum a celé mesto spod nadvlády zločineckého Pána bábok.
Animovaná komédia, MP, 85 min., vst.: deti: 1,50, dosp.: 2,-€

23.6. utorok 17.00

Cesta za živou vodou
Espenove nové dobrodružstvo začína trošku nešťastne. Kristínini rodičia, kráľ Erik a
kráľovná Viktória, sú otrávení a z tohto hrozného činu sú falošne obvinení obaja Espenovi
bratia. Obaja nešťastníci sú ihneď uvrhnutí do väzenia a čakajú na popravu. To by ale
nebol Espen, aby nenašiel spôsob, ako zložitú situáciu vyriešiť! Presvedčí princeznú
Kristin, aby sa s ním vydala hľadať bájny zámok Soria Moria, ktorý je vraj celý postavený z
rýdzeho zlata. Tu sa podľa dávnych povestí ukrýva prameň zázračnej živej vody a s jej
pomocou chce Erik zachrániť život kráľa a kráľovnej a aj svojich bratov.Ale existuje vôbec
taký zámok? Nie je to len fikcia? A je v ňom naozaj živá voda? Espen musí konať rýchlo, v
pätách je mu totiž banda zlých Dánov, ktorí nenávidia ich kráľovstvo viac než čokoľvek iné
a chcú Espena a Kristin za každú cenu zastaviť. Pokiaľ Espen a Kristin nebudú úspešní,
bude to znamenať koniec nielen pre bratov a kráľovstvo, ale možno aj pre celý svet!
Fantazijná rozprávka, 102 min., vst.: deti: 1,50, dosp.: 2,-€

30.6. utorok 17.00

Snežný chlapec
Chcete zažiť parádne dobrodružstvo ? Ak áno, tak sa choďte pozrieť na strechu vášho
domu. Možno sa tam skrýva stratený a vydesený yetti, ktorý nevie, ako sa vrátiť späť k
rodičom. Tvorcovia slávnej série Ako si vycvičiť draka natočili ďalší rozprávkový príbeh,
ktorý vás chytí za srdce.
Dievča Yi jedného dňa vo svojom útočišti objaví obrovskú bielu chlpatú guľu, z ktorej sa
vyliahne mladý yetti, snežný chlapec, ktorého Yi začne oslovovať menom Everest. Nie je
to náhoda, najvyššia hora sveta je totiž domovom týchto bájnych himalájskych monštier a
mladý yetti netúži po ničom inom, než sa vrátiť späť domov. Odmenou za odvážne
rozhodnutie sprevádzať snežného chlapca domov bude napínavá cesta plná zábavy,
dobrodružstva a zázrakov, vedúcich až na najvyššie miesto na Zemi.
Animovaná rodinná komédia, MP, 97 min., vst.: deti: 1,50, dosp.: 2,-€

