KULTURNÍ
ZAĄÍZENÍ MöSTA

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

SRPEN 2019
ČTVRTEK 1. 8.
PÁTEK 2. 8.
NEDĚLE 4. 8.
vždy od 20.00

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
Premiéra amerického akčního thrilleru. Po osmi filmech má značka Rychle a zběsile svou první samostatnou jízdu, v níž
se Dwayne Johnson a Jason Statham vrací jako Luke Hobbs a Deckard Shaw ve filmové akci Rychle a zběsile: Hobbs
a Shaw.
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min.

SOBOTA 3. 8.
NEDĚLE 4. 8.
vždy od 17.30

TLAPKOVÁ PATROLA

SOBOTA 3. 8.
20.00

BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ!

ČTVRTEK 8. 8.
20.00

PÁTEK 9. 8.
SOBOTA 10. 8.
vždy od 20.00

SOBOTA 10. 8.
NEDĚLE 11. 8.
vždy od17.30

NEDĚLE 11. 8.
20.00

ČTVRTEK 15. 8.
20.00

Premiéra amerického rodinného animovaného filmu. Tlapkovááááá patrola je jedním z největších dětských hitů
současnosti! V Adventure Bay se schyluje k velké události. Neohrožená Tlapková patrola totiž zažije svoje nejnovější
a speciální dobrodružství v kinech na velkém plátně.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 70 min. České znění.

Premiéra originální německé komedie. Jaký by byl váš život, kdybyste se ze dne na den vzdali všech věcí? Toni
miluje svůj kávovar. Paul zbožňuje svůj chytrý telefon. Toni by se rozhodně neobešel bez pilulek na růst vlasů. Paul si
nedokáže představit chvíli bez Amazonu, Siri a svých supermódních sneakersek. Oba kamarádi mezi sebou každý den
bojují o to, kdo je lepší a větší borec.
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 111 min.

SLUNOVRAT
Premiéra amerického hororového dramatu. Proč tento film? „Kdy naposledy se vám stalo, že jste si při sledování filmu
s údivem řekli: „Něco takového jsem ještě nikdy neviděl/a“? Mně se to stává stále méně. Když jsem se ale dívala
na Slunovrat, tahle věta mi na mysl přicházela neustále. Pohlcující, děsivý, znepokojivý, ale i nečekaně vtipný, nádherně
nasnímaný, precizně napsaný a nekonečně originální. Kateřina Dvořáková, Aerofilms.
Ml. nepřístupný. Vstupné 110 Kč. 140 min.

YESTERDAY
Premiéra velice očekávané hudební komedie - VB. Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale jejich písničky
pamatuje jediný člověk. Toho by měl využít. Dvě legendy britského filmu, oscarový režisér Danny Boyle a scenárista
legendárních komedií Richard Curtis, spojili síly a natočili originální a hravou komedii o muzice a lásce.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 116 min.

NEDĚLE 18. 8.
20.00

BOHEMIAN RHAPSODY

SOBOTA 24. 8.
17.30

NEDĚLE 25. 8.
17.30

SOBOTA 31. 8.
NEDĚLE 1. 9.
vždy od 17.30

ANGRY BIRDS VE FILMU 2 film ve 3D

ČTVRTEK 5. 9.
20.00

ŽENY V BĚHU

Repríza (2D) amerického akčního dobrodružného filmu. Po událostech filmu Avengers: Endgame musí Spider-Man čelit
novým výzvám ve světě, který se navždy změnil.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 142 min.

Premiéra nového velice očekávaného filmu. Nová komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom,
že člověk sice udělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance. Příběh filmu Přes prsty se odehrává
na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky,
které beach volejbalu obětují všechno. Tedy skoro všechno…
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 101 min.

Premiéra americké animované komedie pro všechny diváky. Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět
ve při v animovaném komediálním snímku Angry Birds ve filmu 2.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 97 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 110 Kč. 93 min.

V ZÁŘÍ 2019 UVÁDÍME:
– TO KAPITOLA 2 – NABARVENÉ PTÁČE – PANSTVÍ DOWNTON – RAMBO: POSLEDNÍ KREV
– ROMÁN PRO POKROČILÉ – PSÍ KUSY – JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT –
– NÁRODNÍ TŘÍDA (republiková premiéra, a to již 14. 9. 2019!!!) – PRINC KRASOŇ –

VÝSTAVA – MALÝ SÁL SC–KINA 70:
Josef Benedikt – Grafika a obrazy
VÝSTAVA BUDE OTEVŘENA 2. ČERVENCE – 1. ZÁŘÍ 2019 V PROVOZNÍCH HODINÁCH KINA

LETNÍ KINO V AREÁLU KOUPALIŠTĚ
JE JIŽ OTEVŘENO, A TO OD 3. 7. 2019

Premiéra letošní hudebního záznamu koncertu z Maastrichtu míří do kin! Po předchozích mimořádně úspěšných titulech
(Amore a Koncert ze Sydney) míří do kin i letošní koncert Andrého Rieu z jeho rodného Maastrichtu. Tentokrát v rytmu
valčíku a s podtitulem Smím prosit? Charismatický Maestro spolu s Orchestrem Johanna Strausse překvapí publikum
elegantními tanečními kreacemi a rovněž spoustou zábavy.
Ml. přístupný. Vstupné 220 Kč. 180 min. Předprodej již zahájen.

NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT

PÁTEK 23. 8.
SOBOTA 24. 8.
vždy od 20.00

PŘES PRSTY

ANDRÉ RIEU - SMÍM PROSIT?

SOBOTA 17. 8.
20.00

ČTVRTEK 22. 8.
20.00

PÁTEK 30. 8.
SOBOTA 31. 8.
NEDĚLE 1. 9.
vždy od 20.00

Premiéra amerického komediálního dramatu. Katherine Newbury (Emma Thompson) Mindy Kaling je jedinou ženou,
které se kdy povedlo po několik let moderovat úspěšnou večerní talkshow. Když je však označena za „ženu, která
nenávidí ženy“, rozhodne se urychleně přijmout nezkušenou Molly (Mindy Kaling), která je tak jedinou ženou mezi
stávajícími scénáristy.
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 102 min.

HODINÁŘŮV UČEŇ

Premiéra amerického dokumentárního filmu. „Někteří zpěváci umí zpívat operu. Pavarotti BYL opera.“ Bono Vox, U2.
Rozmáchlý i intimní filmový pohled na život, práci a osobu operní legendy Luciana Pavarottiho. Pavarotti přiblížil operu
nejširšímu publiku, z chudého italského chlapce se stal v podstatě mezinárodní rockovou hvězdou. Jeho životní příběh,
který emocemi, zvraty a velkolepostí sám o sobě připomíná operu, vypráví režisér Ron Howard.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 114 min.

SPIDER – MAN: DALEKO OD DOMOVA

LATE NIGHT

SOBOTA 17. 8.
NEDĚLE 18. 8.
vždy od 17.30

PAVAROTTI

PÁTEK 30. 8.
17.30

Premiéra amerického rodinného animovaného filmu. Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života.
A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese
do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký
svět. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 100 min. České znění.

TENKRÁT V HOLLYWOODU

Premiéra americké hororové komedie. Mladá nevěsta má ženicha z bohaté, ale poněkud podivínské rodiny, která ctí
letitou a velice zvláštní svatební tradici. Každý nový člen si musí zahrát náhodně vylosovanou hru. Tu však nemusí
přežít… Hrají: Samara Weaving, Andie MacDowell, Mark O'Brien, Adam Brody a dal.
Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 96 min.

ČTVRTEK 29. 8.
20.00

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK film ve 3D

PÁTEK 16. 8.
20.00

KRVAVÁ NEVĚSTA

NEDĚLE 25. 8.
20.00

SLEDUJTE ZVLÁŠTNÍ PLAKÁTY LK 2019 A WEBOVÉ STRÁNKY SC-KINA 70 DOBRUŠKA

DOBRUŠSKÁ FILMOVÁ KLAPKA 2019 13. – 15. ZÁŘÍ
Zveme všechny filmové příznivkyně a příznivce na dýchánek,
který se pod už tradičním názvem Dobrušská klapka uskuteční
o víkendu od 13. do 15. září v Dobrušce.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK JIŽ ZAHÁJEN.
JEDNODENNÍ ZA 150 Kč A TŘÍDENNÍ ZA 400 Kč v pokladně Kina 70 a v IC DOBRUŠKA.
Bližší informace na webových stránkách kina www.kino.mestodobruska.cz,
v denním tisku a na zvláštních plakátech.
Všichni jste srdečně zváni!!!

Premiéra amerického dramatického filmu. V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec
(Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu
- v roce 1969 v Los Angeles.
Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 159 min.

Premiéra nové české filmové pohádky Hodinářův učeň přináší zábavu i klasický pohádkový příběh o boji dobra a lásky
se zlem, lakotou a podlostí. V hlavních rolích se představí Viktor Preiss, Jaroslav Plesl, Václav Neužil, Jana Plodková
nebo Miroslav Krobot. Ústřední dvojici hrají Michal Balcar a slovenská herečka Dana Droppová. Filmová pohádka
slibuje výpravnou podívanou pro celou rodinu, pyšní se výraznými kostýmy a vznikal se na mnoha místech Česka.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.

Premiéra amerického hororu udělá z letošního léta dobu strachu. V opuštěném domě úplně na konci města najde parta
teenagerů knihu, která je strašnější, než cokoliv, co si kdy dovedli představit. Zanechala ji tu mladá dívka s hrozivým
tajemstvím ještě před tím, než sama beze stopy zmizela. Starobylá kniha je plná děsivých příběhů a ještě děsivějších
monster, ale není tak úplně ke čtení. Kniha naopak čte toho, kdo s ní přijde do styku...
Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 108 min.

a posledního repríza velice úspěšného dramatického hudebního filmu USA/VB. Film je oslavou rockové skupiny Queen,
jejich hudby a především Freddieho Mercuryho.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 134 min.

APOLLO 11
Premiéra americké fascinující výpravy do kosmického ticha. Apollo 11 překračuje hranice dokumentu! Z těch záběrů
dýchá zvláštní dobová patina. Zástupy lidí se sjíždí na jediné místo, kempují v autech či okolí a čekají událost kosmických
proporcí. Pozor film má monopol pouze do konce měsíce!!!
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 93 min.

ANNA
Premiéra velice očekávaného francouzského dramatického thrilleru. Za okouzlujícím půvabem Anny Poliatovy, pařížské
top modelky, se skrývá tajemství, díky kterému se ocitne v centru nebezpečné operace, rozehrané špičkovými agenty
soupeřících tajných služeb. Film ANNA je strhující a nervy drásající jízda plná překvapivých zvratů, vášnivých vztahů
a dechberoucí akce. V hvězdně obsazeném snímku hrají Sasha Luss, Luke Evans (trilogie Hobit), Cillian Murphy
(Dunkerk, Temný rytíř povstal) a držitelka Oscara Helen Mirren. Film natočil uznávaný režisér Luc Besson.
Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 118 min.

LVÍ KRÁL
Repríza (2D) amerického animovaného filmu. Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha
džunglí), se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí panovník všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje
svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni se z malého Simby radují.
Mufasův bratr Scar, původní následník trůnu, spřádá své vlastní, temné plány.
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 90 min. České znění.

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.

- Viliam Grell
PRODEJNA UZAVŘENA - OPRAVNA PŘEMÍSTĚNA
na adresu Nové Město nad Metují, Dobrušská 94
tel.: 604 260 729
Příjem a výdej zakázek ve ﬁrmé ACT CZ, Kostelní 41
nebo po telefonické domluvě.

TLAPKOVÁ PATROLA
Repríza amerického rodinného animovaného filmu. Tlapkovááááá patrola je jedním z největších dětských hitů
současnosti. V Adventure Bay se schyluje k velké události. Neohrožená Tlapková patrola totiž zažije svoje nejnovější
a speciální dobrodružství v kinech na velkém plátně.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 70 min. České znění.

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

