KULTURNÍ
ZAŘÍZENÍ MĚSTA

DOBRUŠKY
http://www.kino.mestodobruska.cz
Tel.: 494 629 529
Pozor na začátky jednotlivých představení!

KVĚTEN 2019
STŘEDA 1. 5.
17.30

HLEDÁ SE YETTI

STŘEDA 1. 5.
20.00

ŽENY V BĚHU

Repríza americké animované dobrodružné komedie. Letos jsou v módě chlupáči.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 95 min. České znění.

Repríza úspěšné české komedie od režiséra a scénáristy Martina Horského. Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout
štěstí naproti. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 93 min.

ČTVRTEK 2. 5.
20.00

HELLBOY

PÁTEK 3. 5.
20.00

AVENGERS: ENDGAME

SOBOTA 4. 5.
17.30

MIA A BÍLÝ LEV

SOBOTA 4. 5.
20.00

NEDĚLE 5. 5.
17.30

NEDĚLE 5. 5.
20.00

STŘEDA 8. 5.
17.30

Repríza amerického akčního fantastického dobrodružného sci-fi filmu. Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 121 min. České znění.

Premiéra úchvatného rodinného dobrodružného filmu Francie/Německo/JAR. Král přírody, majestátný lev jako ten nejlepší
kamarád a domácí mazlíček? Proč ne? Jedenáctiletá dívka Mia se s rodinou přestěhuje na farmu v jižní Africe, kde se jí ve lví
rezervaci splní dávný sen snad všech dětí světa. Dostane malého lvíčka, mládě vzácného bílého lva. Charlieho.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 98 min. České znění.

Premiéra amerického akčního dobrodružného filmu. V každém z nás dříme superhrdina a k jeho probuzení stačí jen trocha
magie. V případě Billyho Batsona (Angel) stačí zvolat jediné slovo – SHAZAM! – a tento velkoměstem protřelý čtrnáctiletý
chlapec v pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka změní v dospělého superhrdinu Shazama (Levi). Shazam
s dokonalým tělem s vyrýsovanými svaly si však uchovává duši dítěte a v dospělé verzi se pouští do všeho, co by dělal každý
teenager, kdyby byl obdařen super schopnostmi.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 132 min. České znění.

DUMBO Repríza (2D)

amerického rodinného dobrodružného filmu. Majitel cirkusu Max Medici (Danny DeVito) pověřuje bývalou hvězdu Holta Farriera
(Colin Farrell) a jeho děti Milly (Nico Parker) a Joe (Finley Hobbins), aby se starali o novorozeného slona, jehož nadměrné uši
jsou k smíchu publiku ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný návrat.
Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 90 min. České znění.

ZELENÁ KNIHA

Repríza americké dramatické komediální roadmovie natočené podle skutečné události. Velice očekávaný filmový projekt
roku! Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk” Vallelonga (Viggo Mortensen) má mezi newyorskými Italy pověst
chlápka, který dokáže vyřešit každou šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley (držitel Oscara® Mahershala Ali)
si ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda na turné po divokých státech amerického Jihu 60. let.
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 130 min.

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

SOBOTA 25. 5.
17.30
NEDĚLE 26. 5.
17.30

ALADIN

SOBOTA 25. 5.
20.00

SYN TEMNOTY

NEDĚLE 26. 5.
20.00

JOHN WICK 3

ČTVRTEK 30. 5.
10.00

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY

ČTVRTEK 30. 5.
20.00

ŽENY V BĚHU

PÁTEK 31. 5.
20.00
NEDĚLE 2. 6.
20.00

ROCKETMAN

SOBOTA 1. 6.
10.00

MRŇOUSKOVÉ: DALEKO OD DOMOVA

ČTVRTEK 9. 5.
20.00

ZACHRÁNIT LENINGRAD

Po delší době uvádíme nový ruský válečný dramatický film. Září 1941. Mladý Kosťa a Nasťa, kteří jsou do sebe zamilovaní,
se pod tíhou okolností ocitnou na člunu, který má odvézt lidi z obléhaného Leningradu. V noci se však člun dostává do bouře
a ocitá se v nouzi. Na místo tragédie se jako první nedostávají zachránci, ale nepřátelská letadla.
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 93 min.

SOBOTA 11. 5.
20.00

SNĚŽÍ!

Repríza amerického akčního kriminálního thrilleru. Ve třetí části této adrenalinové akční série má super zabiják John Wick
(Keanu Reeves) v patách celou armádu lovců odměn usilujících o získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu.
Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 131 min.

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

Repríza dokumentárního filmu ČR. Ať vám trabanti přivezou do kina spoustu zážitků! Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 120 min.

Repríza úspěšné české komedie od režiséra a scénáristy Martina Horského. Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout
štěstí naproti. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 93 min.

Premiéra velice očekávaného dramatického životopisného hudebního filmu – USA/VB. Rocketman je hudební fantazie, která
vypráví životní příběh jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti. Elton John vždycky zpíval jako bůh, oblékal se jako
nikdo jiný, žil jako pravý rocker a navzdory tomu přežil, aby vám o sobě mohl vyprávět. V hl. roli: Taron Egerton.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 120 min.

– MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ KE DNI DĚTÍ ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ –

SOBOTA 1. 6.
20.00

GODZILLA II KRÁL MONSTER

NEDĚLE 2. 6.
17.30

ALADIN

Premiéra komedie – Francie/Belgie. Raphaelovi připadá jeho život naprosto dokonalý. Je slavným spisovatelem, čtenáři jej
obdivují, milující a krásná žena ho podporuje. A to až do jednoho večera, kdy to v jejich vztahu trochu zaskřípe. Druhý den ráno
se Raphael probudí do úplně jiného, alternativního světa, ve kterém musí znovu a od začátku bojovat o svou životní lásku.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 117 min.

MRŇOUSKOVÉ: DALEKO OD DOMOVA

Premiéra amerického mysteriózního sci-fi hororu. Co kdyby nadané dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, ale místo aby se
pro lidstvo stalo hrdinou, začalo by se projevovat velmi zlověstně? V Synovi temnoty přináší vizionářský tvůrce Strážců galaxie
a The Belko Experiment děsivý zvrat a nový radikální žánr: superhrdinský horor.
Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.

DADDY COOL

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED

SOBOTA 11. 5.
17.30

film ve 3D

Premiéra amerického dobrodružného fantastického muzikálu. Vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi,
kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. Film režíruje Guy Ritchie,
který do pohádkového přístavního města Agrabahu vnese svižnou a strhující akci.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 100 min. České znění.

SOBOTA 1. 6.
17.30

film ve 3D

Repríza amerického akčního dobrodružného filmu. V každém z nás dříme superhrdina a k jeho probuzení stačí jen trocha
magie. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 132 min. České znění. PRVNÍ DIVÁCI OBDRŽÍ MALÝ DÁREK!

film ve 3D

Repríza amerického akčního dobrodružného filmu. Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života
ve vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále 22 filmů studia Marvel zvaném
Avengers: Endgame sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.
Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 182 min. České znění.

Repríza úžasného animovaného rodinného filmu Francie/Čína. Další dobrodružství oblíbených Mrňousků, kteří si v roce 2013
získali srdce malých i velkých diváků. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 92 min. České znění.

– MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ –

Repríza (2D) amerického dobrodružného filmu pro všechny. Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování
úspěšné dobrodružné animované série Jak vycvičit draka. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 104 min. České znění.
PRVNÍ DIVÁCI OBDRŽÍ MALÝ DÁREK!

SHAZAM

NEDĚLE 12. 5.
15.00

AVENGERS: ENDGAME

SHAZAM film ve 3D

STŘEDA 8. 5.
20.00

PÁTEK 10. 5.
20.00

film ve 3D

Repríza amerického akčního dobrodružného filmu. Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 182 min. České znění.

PÁTEK 24. 5.
20.00

Premiéra francouzské komedie. Daddy Cool, slavný hit Boney M, dal název bláznivé komedii o čtyřicátníkovi, který si doma
založí jesle. A vede je hodně po svém. Adriena jeho přítelkyně vykopne, protože se vůbec nechová jako zralý muž, ale mnohem
spíš jakoby mu bylo čtrnáct. Bez zodpovědnosti, bez ambicí, bez pořádné práce, zato vždycky na pohodu a tabáček.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 97 min. České znění.

film ve 3D

Premiéra amerického akčního dobrodružného sci-fi thrilleru. Ve výpravném akčním dobrodružství se Godzilla střetne s jedněmi
z nejznámějších monster v historii popkultury. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 132 min.

Repríza (2D) amerického dobrodružného fantastického muzikálu. Vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi
Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. Film režíruje
Guy Ritchie, který do pohádkového přístavního města Agrabahu vnese svižnou a strhující akci.
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min. České znění.

V ČERVNU 2019 UVÁDÍME:
– X-MEN: DARK PHOENIX FILM VE 3D – PSÍ POSLÁNÍ 2 – MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA – RODIČE NA TAHU –
– TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 – PODFUKÁŘKY – ANNABELLE 3 – BRANKÁŘ –

Repríza úžasného animovaného rodinného filmu Francie/Čína. Další dobrodružství oblíbených Mrňousků, kteří si v roce 2013
získali srdce malých i velkých diváků. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 92 min. České znění.

VÝSTAVA – MALÝ SÁL SC–KINA 70:
100 VOJENSKÉ GEOGRAFIE

Premiéra české komedie od režisérky Kristíny Nedvědové. Sněží! je poetický film o křehkosti mezilidských vztahů a jedinečném
světě uvnitř každé rodiny. Babička, matka a dvě sestry v jednom domě a na jedné zahradě.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 74 min.

JARNÍ KONCERT VALANKY

Výstava je přístupná od 1. května do 2. června 2019 v provozních hodinách kina.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ!!

– KONCERT –

Město Dobruška Vás srdečně zve na Jarní koncert dechové hudby

Podorlická hudba Valanka vznikala v letech 1986-1988. Za dobu své existence dosáhla Valanka řady zajímavých úspěchů.
V roce 2001 nahrála CD „Písničky Čechů v Chorvatsku“ s lidovými písněmi v úpravě Miroslava Císaře. V letech 2000 a 2003
se probojovala do finále soutěže Polkafest, ve kterém získala cenu sympatií publika. V roce 2013 nahrála Valanka CD „U nás
v Podbřezí“, ve kterém představuje několik autorských skladeb z pera trumpetisty Petra Ryšavého, a které obsahuje řadu
V PŘÍPADĚ
písní otextovaných Miloňem Čepelkou. Valanka se úspěšně prosazuje i za hranicemi východočeského regionu a pravidelně
NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ zajíždí i na zahraniční zájezdy, například do Holandska, Chorvatska, Rakouska, Maďarska nebo Polska. Vstupné dobrovolné.
VELKÝ SÁL SC-KINO 70 OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

– KONCERT
NA SCHODECH KINA –

NÁHRADNÍ DIVADLO (PRACHY!!! - Divadlo Palace Theatre)
ZA ZRUŠENÉ BŘEZNOVÉ S NEBO BEZ! STŘEDA 5. 6. 2019 V 19.30 HOD. SC-KINO 70 DOBRUŠKA.
Vstupenky je případně možno vrátit do středy 15. 5. 2019 v IC Dobruška, předprodej volných vstupenek je od 16. 5. 2019 taktéž v IC Dobruška. Cena 350 Kč.

NEDĚLE 12. 5.
17.30

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU

film ve 3D

NEDĚLE 12. 5.
20.00

ŽENY V BĚHU

ČTVRTEK 16. 5.
10.00

TERORISTKA

ČTVRTEK 16. 5.
20.00

SNĚŽÍ!

PÁTEK 17. 5.
20.00

JOHN WICK 3

SOBOTA 18. 5.
17.30

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU

SOBOTA 18. 5.
20.00

THE BEACH BUM

Premiéra komedie - USA/Francie/Velká Británie/Švýcarsko. Tak trochu jako kdyby se Big Lebowski bratrů Coenů posunul
směrem ke Strachu a hnusu v Las Vegas Terryho Gilliama. Hlavní hrdina (Matthew McConaughey )vypadá jako plážový
povaleč, chová se jako plážový povaleč a ze všeho nejvíc to prostě a jednoduše je plážový povaleč, obejda a vagabund…
Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 95 min.

- prodej a opravy spotřební elektroniky
Nabízí
zákazníkům - odborné montáže antén a satelitů
tyto služby: - zastoupení „SKYLINK“

NEDĚLE 19. 5.
17.30

V OBLACÍCH

Informace na tel.: 494 623 852 nebo přímo v prodejně.

NEDĚLE 19. 5.
20.00

TRHLINA

ČTVRTEK 23. 5.
20.00

NIKDY NEODVRACEJ ZRAK

Premiéra akčního dobrodružného animovaného rodinného filmu USA/Japonsko. Fanoušci z celého světa si nyní mohou
na stříbrném plátně užít dobrodružství s Pokémonem Pikachu tak, jako ještě nikdy dřív. Pikachu se představí v roli detektiva,
Pokémona, kterému není rovno. Ve filmu se kromě něj objeví celá plejáda oblíbených postaviček Pokémonů, každá se svými
unikátními schopnostmi a povahou. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 104 min. České znění.

Repríza úspěšné české komedie od režiséra a scénáristy Martina Horského. Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout
štěstí naproti. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 93 min.

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

Repríza české dramatické komedie od režiséra Radka Bajgara je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky,
že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janžurová), učitelka
na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 95 min.

Repríza české komedie od režisérky Kristíny Nedvědové. Sněží! je poetický film o křehkosti mezilidských vztahů a jedinečném
světě uvnitř každé rodiny. Babička, matka a dvě sestry v jednom domě a na jedné zahradě.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 74 min.

Premiéra amerického akčního kriminálního thrilleru. Ve třetí části této adrenalinové akční série má super zabiják John Wick
(Keanu Reeves) v patách celou armádu lovců odměn usilujících o získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu.
Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 131 min.

Prodejní sklad DOBRUŠKA
Tel.: 494 623 100, mob.: 777 712 785
e-mail: dobruska@drevocentrum-as.cz
web: http://www.drevocentrum-as.cz

Nabízí:

Sušené truhlářské řezivo - Překližky, laťovky –
DTD surové, laminované i dýhované – Kování, vruty  
Kuchyňské desky, parapety – Podlahové dílce –
Desky OSB, Durelis, MDF – Sololity, HDF atd.

Zhotovíme nářezové plány, velkoplošné materiály Vám naformátujeme
a olepíme hrany. Výdejní doba: Po-Pá 6.30 - 16.00 hod.

film ve 3D

Repríza akčního dobrodružného animovaného rodinného filmu USA/Japonsko. Fanoušci z celého světa si nyní mohou
na stříbrném plátně užít dobrodružství s Pokémonem Pikachu tak, jako ještě nikdy dřív Ml. přístupný.
Vstupné 140 Kč. 104 min. České znění.

Premiéra německé animované dobrodružné komedie. Mávni křídly a rozleť se za dobrodružstvím. V oblacích, ve vzduchu, nad
mořem, nad lesem, nad přímořským městečkem i v jeho ulicích se odehrává ptačí animované dobrodružství.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 88 min. České znění.

- Viliam Grell
518 01 Dobruška, Kostelní 41

Premiéra slovenského mysteriózního hororu podle knižního bestselleru Jozefa Kariky Trhlina. Možná je to jen legenda, možná
záměrná mystifikace a možná děsivá pravda. Ale až příliš mnoho z tohoto příběhu se skutečně stalo…Režie: Peter Bebjak.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 111 min.

Premiéra dramatického filmu Německo/Itálie. Strhující drama o osvobozující síle umění a lidské tvořivosti. Příběh jeho hrdinů
je inspirován skutečnými událostmi i osobami a překlenuje tři éry německé historie, během nichž malíř Kurt Bartnert prožil své
dětství v nacistickém Německu, dospíval v komunistickém Východním Německu a svůj umělecký vývoj završil v Západním
Německu. Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 188 min.

SEGMENT Industries s. r. o.,
Val 80, 518 01 Dobruška
loziska@segment.cz, w w w.segment.cz, tel.: +420 494 622 437, hotline: +420 734 313 717

