
Sobota 12. apríla 2014   14:00    
Planéta 51  (Planet 51)

VB Špan 2009. Animovaný príbeh o zelených 
obyvateľoch Planéty 51, ktorí žijú spokojným 
životom v útulných domčekoch. V jedno 
popoludnie však pristane na záhradke vesmírna 
loď s votrelcom, ktorého sa mnohí obávali – 
astronaut NASA. A zelený paranoidný generál 
vydáva rozkazy na jeho chytenie a 
zlikvidovanie... Slovenský dabing. Min.: 91. MP
Vstupné: 1,50 EUR

Sobota 26. apríla 2014   14:00
Astro Boy

Je to vták? Je to lietadlo? Nie, mechanický chlapec 
- Astro Boy. 
Bol stvorený pre napínavé dobrodružstvá, ktoré 
môže prežiť len on. Jeho otec, slávnyvedec Tenma, 
mu do vienka dal super silu, röntgenové lúče, 
rýchlosť a schopnosť lietať nad oblakmi. Astro Boy 
spoznáva svet, učí sa ľudským emóciám, keď tu sa 
jeho rodina a priatelia ocitnú v núdzi. Odvážny 
chlapec sa preto vracia do rodného Metro City, aby 
čelil možno doteraz najväčší životný výzve a stal sa 
hrdinom. 
Astro Boy pochádza z hlavy Osamu Tezuka, ktorý 
je prezývaný Boh mangy, teda japonských 
komiksov. Príbehy malého chlapca začal vydávať 
začiatkom päťdesiatych rokov minulého storočia. 
Tie boli neskôr prepracované do televízneho 
seriálu. Práve jeho podoba vtedy udala smer celej 
japonskej animovanej produkcii
Vstupné: 1,50 EUR

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA PIEŠŤANY

pozýva všetky deti aj s rodičmi 

do kina Malá scéna, Ul. A Dubčeka 27, Piešťany
tel.: 033/77 259 25

www.msks-piestany.sk

Nedeľa 5. 11. 2017   15.00  

JA, ZLODUCH 2  

USA, 2013, 

Hneď na začiatku čmajzne niekto 
neznámy celú výskumnú stanicu 
zo Severného pólu. A návštevy 
Mimoňov znamenajú ďalšie úlovky. 
Jeho identita nie je jasná a Gru by 
po ňom ani nepátral a venoval by sa 
narodeninovej párty Agnes, keby si 
ho nenašla snaživá Lucy z Antizloduchovskej ligy. 
Unesie Grua a jej šéf mu vysvetlí, že v nákupnom centre hľadajú majiteľa zvláštneho séra, ktoré 
mení pokojné typy na príšerky. Najprv sa mu do pátrania nechce, no aj po odchode dr. Nefaria si 
uvedomí, že v srdci je stále zloduch a teraz bude po zloduchoch pátrať. Zároveň riešiť problémy 
typu najstaršia dcérka sa dáva dokopy s frajerom z obchoďáku...

Vstupné: 1,50 EUR

Najväčší svetový zloduch Gru a jeho žltí mimoní 
pomocníci sa vracajú v novom dobrodružstve. 
A budú čeliť nemenej rafinovanému zločincovi menom Baltazar Bratt. 
Našťastie má Gru aj ďalších pomocníkov – agentku Lucy Wilde 
a adoptovaný trojlístok: Margo, Edith a Agnes.

Vstupné: 1,50 EUR

Min.: 98

Nedeľa 26. 11. 2017   15.00  

JA, ZLODUCH 3  

USA, 2017, Min.: 90
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