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11.11. o 17:00 hod., pešia zóna

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia – Vítanie zimy v Púchove. Bližšie info na osobitných 
plagátoch.  

Sobota 18.11. od 15:00 do 01:00 hod.

NOC V DIVADLE 2017
Celoslovenské podujatie, s programom domácich súborov i hostí. Divadlo kombinované s hudbou, 
výstava bábok a divadelných kulís. Viac na osobitných plagátoch.

Štvrtok 23.11. od 15:00 do 18:00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Bližšie info na osobitných plagátoch. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek od 3.11.2017.

26.11. o 15:00 hod., veľká sála

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Viac na osobitných 
plagátoch. Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 27.10.2017. 

PREDAJ VSTUPENIEK V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 285 2404

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne aj u informátora DK. 

Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť aj na stránke
www.kultura.puchov.sk a www.kino.puchov.sk

PRIPRAVUJEME:

október 2017 

Pondelok  2.   veľká sála  19.00 hod.

MENO
Komédia, ktorá sa našťastie nestala Vám... no zaručene prostredníctvom skvelého obsadenia a mi-
moriadneho situačného humoru pobaví každého diváka.
Obsadenie : A. Hajdu, L. Hurajová, Z. Mauréry, K. Mikulčík, R. Stanke, Réžia: J. Nvota. Vstupné: 14 €/13 
€. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk .

Piatok 6.   galéria vestibulu divadla  18.00 hod.  

VERNISÁŽ:XIV. MEDZINÁRODNÉ VÝTVARNÉ 
SYMPÓZIUM
Vernisáž spoločnej výstavy 11-ich autorov: Zuzana BOBOVSKÁ-BOŠKOVÁ (SR), Ladislav DEMKO (SR), 
akad. mal. a soch. Elzbieta GROSSEOVÁ (ČR), Pavol HAJDÚK (SR), Ladislav HODNÝ(ČR), akad. mal. Iwa 
KRUCZKOWSKA(PL), akad. mal. Jiří KUBELKA (ČR), Jaroslav MARTIŠ (SR), Mgr. art. Martin NAVRÁTIL(-
SR), akad. mal. Zdeněk NETOPIL (ČR), akad. mal. Anna SCHUMACHER (PL) Vstup voľný. Výstava potrvá 
do 14.11. 2017. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 12.  veľká sála  10.00-17.00 hod.  

NAJKRAJŠIA TORTA SLOVENSKA 2017
VII. ročník celoslovenskej súťaže. Pre verejnosť od 12:00 hod. Vyhodnotenie súťaže o 17:00 hod. 
O Cene diváka môžu návštevníci rozhodnúť svojím hlasom. Info aj na osobitných plagátoch. 

Sobota 14.    veľká sála   19.00 hod.

KTO UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE
Premiéra komédie Divadelného súboru Makyta na motívy divadelnej hry N.V. Gogoľa Revízor. Scenár 
a réžia: Jaroslava Botošová. Hudba: Viktor Križan. Scéna: Peter Pantúček. Kostýmy: Stredná umelecká 
škola Trenčín a kolektív DS Makyta. Účinkujú: Ján Krump, Vladimír Gabčo, Miriam Gajdošíková/Ka-
tarína Bizoňová, Martina Drábiková, Peter Ondrášik, Magda Boráková, Mária Blašková, Peter Bednár, 
Peter Pantúček, Mária Semizorová, Petra Pobežalová, Lucia Panáčková, Anna Gajdošíková, Radovan 
Varga. Text sledujú: Tamara Pribišová, Katarína Bizoňová. Technická spolupráca: Pavol Mareček, Peter 
Trmík, Stanislav Kozáčik.  Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek v pokladni divadla  alebo online na 
www.kultura.puchov.sk od 25.9.2017. Info aj na osobitných plagátoch. 

Štvrtok 19.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú ná-
ladu sa postará: KORA BAND známy zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.10. 2017 v pokladni kina 
alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3 €. 

Nedeľa 22.   veľká sála   15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: PRINCEZNÁ FRMFULÍNA
 Nezbedná, vrtošivá, namyslená princezná… Dokáže nahnevať a uraziť každého – hoc aj Čarovnú 
Vílu…Tá jej to však nedaruje a pošle ju za trest do služby k Drakovi! 
A ako to len môže dopadnúť?! Ste zvedaví? Príďte sa pozrieť a pomôcť rozlúsknuť túto rozprávku... 
Veselé bábkovo-činoherné predstavenie divadla JAJA (Bratislava). Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 
rokov. Vstupné: 3 €  Predpredaj vstupeniek v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk 
od 2.10. 2017.

KULTÚRA

Sobota  28.   veľká sála   19.00 hod. 

CIMBALOVÁ HUDBA IVANA SADLOŇA
Folklór, rock, pop, klasika... po 4 rokoch opäť v Divadle Púchov. Vstupné: 6 €. Predpredaj vstupeniek 
od 19.9. 2017 v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk 

Nedeľa 29.   veľká sála   14.30 hod. a 17:00 hod.

GALAPROGRAM K 20. VÝROČIU 
PÚCHOVSKÝCH MAŽORETIEK
CVČ Včielka Vás srdečne pozýva na výročný galaprogram mažoretkového súboru NELLY. Hosť: spe-
vácky zbor Be Happy ZUŠ.  Vstupné: 1 €. Predpredaj vstupeniek od 4.10. 2017 v pokladni alebo online 
na www.kultura.puchov.sk . Bližšie info aj na osobitných plagátoch. 

Pondelok 2.     tanečná sála     10.00 hod.

LATINO STYLE PRE MAMIMČKY NA MATERSKEJ
Daj deti na hodinku k babičke a príď sa s nami unášať na vlnách latinsko-americkej hudby. 1 hod./1x 
v týždni ,kurzovné 20 €/8 lekcii. Prihlášky, info: č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 2.     pešia zóna     16.00 hod.

NOSENIE DETÍ...
Medzinárodný týždeň nosenia detí. Prechádzka nosiacich rodičov mestom... Spoločné stretnutie na 
pešej zóne pred Bilou. Bližšie info  na osobitnom plagáte.

Utorok 3.     tanečná sála     17.00 hod.

LATINO STREET DANCE
Pre dievčatá, ženy od 15 do 25 rokov. Máš rada tanec? Chceš sa hýbať len tak pre radosť? Prídi medzi 
nás! 1 hod./týždenne, kurzovné 20 €/10 lekcii. Prihlášky, info:č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 3.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena kurzu 25 €. Prihlášky, info: 
č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 9.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
Enkaustika pre začiatočníkov – netradičná technika maľovania voskom. Pletenie z papiera pre za-
čiatočníkov – využitie novín v našich domácnostiach a užitočný relax počas dlhých zimných večerov. 
Paverpol – technika s úžasným výsledným efektom. Servítková technika – zdobenie predmetov z rôz-
nych materiálov. Každý kurz 2x po 2,5 hodiny, 1 h 5 €. Info 0908 718 662, 042-285 2401.
 
Utorok 10.     kinosála     16.00 hod.

TALIANČINA
Zahájenie kurzu. 1x v týždni 2 hod., kurzovné 100 €. Prihlášky a info 0908 718 662,  042-285 2401.

Utorok 10.     Gymnázium-knižnica     16.00 hod.

MADAGASKAR
Cestovateľské zážitky za prírodnými krásami a po stopách Mórica Beňovského. Niektoré oblasti tohto 
ostrova boli pre svoju mimoriadnu krásu a biologický význam vyhlásené za národné parky a rezervá-
cie. Bol dokonca medzi prvými krajinami sveta, ktorý začal budovať systém chránených oblastí. Viac 
na stretnutí s profesorkou Mgr.Pavlou Marákovou.

Štvrtok 12.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Vyrobíme si rôzne dekorácie, obrazy, pexeso ...ktoré si dieťa hneď odnesie domov. Vhodné pre deti od 
5 do 10 rokov, 1 h/3,30 €, spolu 20 hod., t.j. 10 lekcii. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na kino.kurzy@
puchovska.sk,  alebo č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.

Štvrtky 12. a 18.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.

Piatok 20.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
PRE RODIČOV A DETI
Ebru – tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela. Kurz 
je určený pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Každý má k dispozícii vaničku s roztokom, farby, 
štetce, pomôcky. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, 0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 24.     kinosála     16.00 hod.

AKÁ SOM BABIČKA ?
O tom ako sa zúčastňovať výchovy našich vnúčat, čo robíme dobre a čo nesprávne, v čom sa musí-
me aj my babičky poučiť, čo môžeme odovzdať svojim vnúčatam. Máme právo poučovať, alebo len 
láskať? Viac s Mudr.Evou Cígerovou. 
                                                                      
Streda 25.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

CIVILIZAČNÉ OCHORENIA
Civilizačné ochorenia sú priamym dôsledkom nesprávneho životného štýlu – nadbytočný príjem jedla, 
nedostatok pohybu, stres... Ako im predchádzať, ako poskytnúť predlekársku prvú pomoc... Viac  na 
prednáške s Mudr.Bršiakom.

Nedeľa 1. 17.30 h

HRÁČI SO SMRŤOU (mysteriózny thriller)
V mysterióznom thrilleri sa skupina študentov medicíny snaží dostať odpoveď na otázku, či existuje 
život po smrti. Opakovane sa dostávajú do stavu klinickej smrti, no stále nebezpečnejšie experimenty 
si na každom z nich vyberú svoju daň... MN 15 rokov- USA – Itafilm – 90´-  titulky. Vstupné 4 €.

Nedeľa 1. 19.30 h

ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ (komédia, dráma)
Po druhej svetovej vojne začínajú do Španielska prichádzať filmári. Napriek vláde pevnej ruky gene-
rála Francisca Franca tu nachádzajú zázemie a skvelé lokácie, v ktorých by mohli nakrútiť veľkolepý 
film o kráľovnej Izabele I. Práve Franco je do projektu zainteresovaný a je pripravený vložiť do neho 
nemalé peniaze. Nevie však, že režisér nikdy nenakrútil zvukový film, scenárista nikdy nenapísal 
kvalitný scenár a producent nikdy nevyprodukoval nič kvalitné. Jedinou skutočnou hviezdou celého 
projektu je Macarena Granada (Penélope Cruz), ktorá strávila niekoľko rokov v Hollywoode... MN 12 
rokov  – Špan. –  Magicbox  – 128´- titulky. Vstupné 4 €.

Streda  4.  19.30 h

KŘIŽÁČEK (dráma, historický)
Chlapec Jeník utiekol z domu uchvátený rozprávaním o detských križiackych výpravách. Jeho otec, 
skutočný rytier, sa vydáva na cestu, aby ho našiel. Otcova výprava je cestou do jeho vlastného pove-
domia, v ktorom sa stretáva so svojím najväčším strachom. Nachádza svedkov, ktorí mu poskytujú 
aspoň to málo informácií, aby mohol poskladať osud svojho syna. A nájsť ho. Film odohrávajúci sa 
v období stredoveku vznikol na motívy epickej básne Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček. 
Film v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – Česko, Slovensko – ASFK –  90´ – česky. Vstupné 3 €, 
člen FK 2 €.

Piatok 6.  17.30 h   Nedeľa  8.  17.30 h

AMITYVILLE:PREBUDENIE (horor)
Každý dom má svoju históriu, tento ju má desivo temnú.Bella, jej dvojča James a malá sestra Julieta, 
sa s mamou presťahujú do nového domova.  Hlavným dôvodom je, že potrebujú ušetriť peniaze, aby 
mohli platiť nákladnú lekársku starostlivosť pre Jamesa, ktorý je v kóme. V dome sa začnú diať rôzne 
desivé nadprirodzené veci… žijú v nechválne známom dome Amityville, o ktorom sa už dlhé roky 
rozprávajú strašidelné a krvavé príbehy. Teraz sa potvrdzuje, že to nie sú len legendy a boj o prežitie 
v dome plnom zla práve začína. MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 85´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 6.  19.30 h    Sobota 7.   17.30 h

BLADE RUNNER 2049 (akčný sci-fi thriller)
Blade Runner 2049 sa odohráva tridsať rokov po prvom filme. Na scénu prichádza nový blade runner 
menom K (Ryan Gosling), aby odhalil tajomstvo, ktoré môže uvrhnúť zvyšky spoločnosti do chaosu. 
Jeho pátranie ho privedie až k bývalému blade runnerovi (Harrison Ford), ktorý bol tridsať rokov ne-
zvestný... MN 15 rokov – USA – CinemArt  – 163´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 7.  15.30 h    Nedeľa  8. 15.30 h

ESÁ Z PRALESA (animovaný rodinný)
Keď partia zvieratiek zažíva bojové dobrodružstvá Mauric vyzerá síce ako obyčajný tučniak,ale vo 
vnútri jeho hrude bije statočné srdce tigra. Veď bol vychovaný hrdou a silnou tigricou. Mauricovým 
snom je, stať sa najlepším bojovníkom kung-fu na svete. To však nebude vôbec ľahká úloha, pretože 
vyniká skôr neohrabanosťou a nemotornosťou. So svojimi zvieracími priateľmi tvorí bandu známu  
ako Esá z pralesa, ktorá sa snaží udržiavaťv džungli poriadok a spravodlivosť. Presne tak, ako to ke-
dysi robila jeho matka tigrica... MN 7 rokov – Fr. – Magic Box   – 97´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  11.  19.30 h

BRAZIL (čierna komédia, sci-fi)                                                                                                                                   
Podobne, ako v Dvanástich opiciach, aj tu Gilliam umiestnil svoj príbeh do ťažko definovateľného 
obdobia okolo Vianoc „niekde v dvadsiatom storočí“, keď armády bezmenných úradníčkov striktne 
dodržiavajúcich kancelársku etiku. Groteskné prostredie dopĺňajú rovnako groteskné postavy – hlav-
ný hrdina Sam, ktorý sa postupne zbližuje s naivnou Jill, pre ktorú je najväčším potešením sauna a 
filmy bratov Marxovcov; Jack v podaní Michaela Palina, ktorému bola táto rola napísaná na telo a 
ktorého postava prechádza vo filme premenou z príjemného chlapíka až k typickému produktu ob-
ludného systému. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov – braz. – ASFK –  131´ – titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok 13.   17.30 h    Sobota 14.  17.30 h

ALIBI NA MIERU (komédia)
Nemusíte nič zatĺkať, my to ututláme! Bláznivá komédia prináša to najlepšie, čo francúzske komédie 
kedy divákom ponúkli. Zábavnú tému, divokú zápletku, bláznivé situačné gagy, skvelé postavy a 
samozrejme kvalitný francúzsky humor. Hlavný hrdina prevádzkuje kanceláriu zameranú na zabez-
pečenie alibi na zákazku. Zamiluje sa ale do dievčaťa, ktoré nenávidí klamstvá a čoskoro zistí, že jej 
otec je jeho dobrý klient... MN 12 rokov – Fr. – Bontonfilm – 90´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 13.   19.30 h    Nedeľa  15.  17.30 h

SNEHULIAK (thriler)
Elitný detektív so slabosťou pre alkohol pátra po sériovom vrahovi, ktorý vraždí vždy v čase, keď na-
padne prvý sneh. Dokáže Harry Hole prekabátiť génia zla, než znovu nasneží? Adaptácia svetového 
bestselleru Jo Nesbøa. MN 15 rokov – USA – CinemArt – 125´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 14. 15.30 h    Nedeľa  15. 15.30 h

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
(hudobná rodinná komédia)
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná kráľovná Harmónia. Jej úlohou je zaistiť, aby 
sa z krajiny nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak obyvateľom Spievankova sa hudba 
akosi odcudzila, hudobné nástroje zapadli prachom, spev utíchol, dobrá nálada sa vyparila. Harmónia 
preto povolá Spievanku a Zahrajka, aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú chuť hrať, spievať 
a tancovať, a zachránili tak dušu celého Spievankova. MP  – SR – Itafilm  – 70´ - originálne znenie. 
Vstupné 4 €. 

Pondelok 16.19.30 h – KTORÝ JE TEN PRAVÝ ?  - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €
Info na osobitných plagátoch. 

Streda  18.  19.30 h

ODRAZY (dráma)                                                                                                                                  
Posledný film legendy poľskej kinematografie Andrzeja Wajdu, portrét zachycujúci vášnivý boj ne-
závislého umelca so stalinskými doktrínami, boj na život a na smrť. Film v  rámci PROJEKTu 100!          
MN 15  rokov – Poľ.. – ASFK –  98´ – titulky  – . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 20.  17.30 h    Nedeľa  22.  17.30 h

GEOSTORM (scifi, dráma)                                                                                                                                    
Po sérii prírodných katastrof ohrozujúcich našu planétu, sa poprední predstavitelia štátov celého 
sveta dohodnú na vytvorení rozsiahlej sieti satelitov k riadeniu globálnej klímy, ktorá má zaistiť bez-
pečnosť všetkých obyvateľov planéty. Niečo sa však pokazí a – systém vytvorený na ochranu Zeme, 
začne na Zem útočiť a začína závod s časom, kedy je nutné zistiť skutočnú hrozbu skôr, než geomag-
netická búrka zmetie zo zemského povrchu všetko... a všetkých. MN 12  rokov – USA  – Continental-
film  – 108´ – titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 20.   19.30 h    Nedeľa  22.  19.30 h

MATKA ! (psychologický thriller)                                                                                                                                    
Nikdy nezabudnete, kedy ste prvýkrát videli tento film.Najhorší zvuk, ktorý môžete počuť v raji, je 
zaklopanie na dvere. Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrajú manželský pár. Ich idylické spolužitie 
v krásnom dome v lone prírody naruší príchod nezvaných hostí, ktorých počet neustále narastá. 
Nezaraditeľný a originálny thriller, ktorý svojich divákov prekvapí, aj keď budú akokoľvek pripravení... 
MN 15  rokov –USA – CinemArt  –  115´ – titulky. Vstupné 4 €.

KURZY, KLUBY:

NOC V KINE:
Sobota 21.   17.00 h EMOJI FILM   
                    19.00 h  PO STRNIŠTI BOS
                     21.00 h ČIARA
                     23.00 h ANNABELLE 2 :STVORENIE ZLA
Vstupné 2 €/1 film. Info na osobitných plagátoch. 

Streda  25.  19.30 h

PLECHOVÝ BUBIENOK (dráma)                                                                                                        
Skvelá filmová adaptácia románu Güntera Grassa. Dej sa odohráva v rokoch 1899 – 1945. Rozprá-
vačom je Oskar Matzerath, ktorý sa z nedôvery a odporu voči falošnému, krutému a pokryteckému 
svetu dospelých rozhodne pri svojich tretích narodeninách pádom do pivnice zastaviť svoj rast. Pred-
stieraná detinskosť mu zachováva odstup, nezávislosť a slobodu; jej príznakom sa stáva červenobiely 
plechový bubienok, na ktorý v proteste vytrvale bubnuje. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov 
– Nem., Fr. – ASFK – 164´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 27.  17.30 h    Nedeľa  29. 17.30 h

BAJKERI (hudobná romanca)
Nevlastní bratia Jakub a David spoločne s kamarátom Sašom trávia väčšinu času vo svete sociál-
nych sietí. Vzťahy pre neho predstavujú chaty s virtuálnymi dievčatmi, ktoré nikdy nevideli, obživu 
falošná módna šou, v ktorej sa predstiera niečo, čo nie je a najväčším životným problémom – vybitý 
mobil lebo nefunkčná wifi. Na nátlak rodičov sú donútení vydať sa pod vedením Davidovej pôvabnej 
„macochy“ Terezy na dvestokilometrový cyklovýlet. S prekvapením zisťujú, že tam vonku je skutočný 
svet, v ktorom život znamená viac, než status na facebooku, naozajstné dievčatá vyzerajú lepšie, než 
kreslené akčné hrdinky virtuálnych hier a k láske patrí tiež sex... MN 12 rokov – ČR  – Continentalfilm 
– 109´- originálna verzia. Vstupné 4 €.

Piatok 27.   19.30 h    Sobota 28.   17.30 h

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá sa, že 
rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele toho druhého. 
Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov – Tal. – Itafilm – 100´ – titulky. 
Vstupné 4 €.

Sobota 28.  15.30 h    Nedeľa  29. 15.30 h

MY LITTLE PONY VO FILME (animovaný)
PRIATEĽSTVO MÁ MNOHO FARIEB. Śestica obľúbených farebných koníkov, ktorých na veľkom plát-
ne čaká najzaujímavejšie a najkrajšie dobrodružstvo všetkých čias! Keď strašný Búrkový kráľ na-
padne Canterlot s úmyslom ukradnúť poníkom ich čarovnú moc. Všetky poníky sa musia vydať na 
nebezpečnú hrdinskú cestu. Aby vyhľadali pomoc, budú musieť prejsť cez magické hory, tajomnú 
podmorskú krajinu a dokonca sa odviezť na lietajúcej pirátskej lodi! MP  – USA  – Fórumfilm – 99´ – 
slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  1.11.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o  kríze medziľudských 
vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej.  Happy End je filmom o tom, že už nevnímame 
jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov – Fr.,Nem.,Rak. – ASFK – 107´ – titulky. 
Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
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