KULTURNÍ
ZAĄÍZENÍ MöSTA
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Tel.: 494 629 529
Pozor na začátky jednotlivých představení!

ČERVENEC 2018
NEDĚLE 1. 7.
17.30

NEDĚLE 1. 7.
20.00

NEDĚLE 1. 7.
18.00

ČTVRTEK 5. 7.
20.00

PÁTEK 6. 7.
20.00
SOBOTA 7. 7.
17.30
SOBOTA 7. 7.
20.00

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA

Premiéra německého rodinného fantastického animovaného filmu. Jima Knoflíka, strojvůdce Lukáše a lokomotivu
Emu čeká více než podivuhodné dobrodružství. Vzrušující putování plné fantazie je natočeno podle stejnojmenného
knižního bestselleru slavného spisovatele Michaela Endeho. Z jeho pera pochází jedna z nejkrásnějších dětských
knih, nezapomenutelný Nekonečný příběh. Kniha Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema byla přeložena do 33 jazyků
a zamilovali si ji děti i rodiče po celém světě. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 110 min. České znění.

DÁMSKÝ KLUB

Repríza americké hvězdně obsazené komedie. Životní inspiraci občas najdete na těch nejnepravděpodobnějších
místech. Komedie Dámský klub se může pochlubit doslova plejádou těch největších hereckých hvězd. Rolí
rozverných dam se ujaly stále okouzlující Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen a Mary Stenburgen. Jejich
pánské protějšky s neodolatelným šarmem ztělesnili Andy Garcia, Don Johnson, Richard Dreyfuss a Craig T. Nelson.
Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 100 min.

KONCERT NA PERÓNĚ 2018 - železniční stanice ČD Dobruška

U příležitosti přistavení Kinematovlaku 2018 vás opět všechny zveme na netradiční, ale již tradiční „Koncert
na peróně“, tentokrát s malým překvapením. Vystoupí dechová hudba Valánečka a dobrušská country-folková
skupina Sedmý nebe. K nahlédnutí bude také „kino na kolejích.“ Vstup zdarma. Občerstvení zajištěno.
Všichni jste srdečně zváni.

Premiéra amerického hororu. Přežijte nejnebezpečnější noc v roce. Přežijte Očistu. Pokračování originální hororové
série vás zavede na samotný začátek. Do hodin, které znamenaly zrod nejkrvavější americké tradice. Přežít
dvanáct hodin, během nichž pro vás nehnou prstem ani policajti ani záchranáři. To je cíl potenciálních obětí Očisty.
Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 103 min.

ANT – MAN A WASP

film ve 3D

Premiéra amerického velice očekávaného dobrodružného akčního filmu. Filmový svět studia Marvel se rozrůstá
o snímek Ant-Man a Wasp, který je novou kapitolou o superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat. Po událostech
filmu Captain America: Občanská válka musí Scott Lang čelit následkům svých rozhodnutí nejen jako superhrdina,
ale i otec. Sotva se mu podaří najít rovnováhu mezi osobním životem a povinnostmi, které má jako Ant-Man,
objeví se Hope van Dyneová a dr. Hank Pym s novou naléhavou misí...
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 109 min. České znění.
Premiéra amerického akčního dramatického dobrodružného romantického thrilleru. Dobrodružné drama s Shailene
Woodley a Samem Claflinem v hlavních rolích je inspirováno skutečným příběhem dvou svobodomyslných lidí, kteří se
po náhodném setkání nejdříve zamilují, a potom spolu prožijí největší dobrodružství svého života. Nezapomenutelný
příběh o nezdolnosti lidského ducha a vše překonávající síle lásky.
Vstupné 110 Kč. Ml. přístupný. 96 min.

NEDĚLE 8. 7.
20.00

MANŽEL NA ZKOUŠKU

SOBOTA 14. 7.
17.30
NEDĚLE 15. 7.
17.30

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

SOBOTA 21. 7.
20.00

MRAKODRAP

NEDĚLE 22. 7.
17.30

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU

ČTVRTEK 26. 7.
SOBOTA 28. 7.
NEDĚLE 29. 7.
vždy od 20.00

Premiéra americké romantické komedie. I milionáři mají své dny. Leonardo Montenegro je bohatý a rozmazlený
playboy, který si celý život jen užíval. Ale jak se říká - karma není zdarma. Když z rozmaru odmítne zaplatit za služby
úklidové služby, netuší, jak mu to osud vrátí. Po jedné divoké párty vypadne z jachty a druhý den ho najdou, jak se
bezradně motá v ulicích Oregonu... Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 112 min.

MUSE: DRONES WORLD TOUR

– POZOR PREMIÉRA ŽIVÉ SHOW –

Premiéra nejlepší živé show na planetě ovládne plátna českých kin již dnes večer. Britští alternativní rockeři Muse,
kteří se pyšní titulem nejlepší koncertní kapely současnosti, natočili ke svému poslednímu albu unikátní koncertní
film. V pořadí sedmé studiové album, pojaté jako protiválečný protest, drtilo přední příčky hitparád a v roce 2016
ho doprovázelo ambiciózní turné s oválným podiem uprostřed koncertních hal. Fanouškům se tak naskytl dokonalý
360stupňový audiovizuální zážitek plný laserových efektů, doslova pastva pro lidské smysly. V rámci 130 světových
koncertů zavítali Muse i do Česka a dočkali se 100% recenzí. Během show zazní epické hitovky jako „Uprising,”
„Hysteria”, „Plug in Baby,” nebo „Supermassive Black Hole”.
Ml. přístupný. Vstupné 200 Kč. 100 min. Pouze v původním znění!!!

MRAKODRAP

film ve 3D

Premiéra amerického akčního filmu. Dwayne Johnson, s přehledem největší akční hrdina současnosti, vyráží
do smrtonosné pasti, aby v ní přežil skleněné peklo a zachránil rodinu. Mrakodrap je akční thriller, po němž si začnete
vážit slova „přízemí“. Perla je nejvyšší a zároveň nejlépe zabezpečená budova na světě. Přesto její majitelé najmou
velezkušeného bezpečnostního experta Willa Sawyera (Dwayne Johnson), aby to oficiálně potvrdil. Jenže pak začne
v budově hořet a o technickou závadu se rozhodně nejedná.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 103 min.

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

film ve 3D

Premiéra amerického animovaného filmu se s naší oblíbenou rodinkou strašidel vydáme na výletní parník, kde si má
Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Drákulův doprovod si užívá klidnou plavbu a s radostí využívá
vše, co může luxusní plavidlo nabídnout, od strašidelného volejbalu po exotické exkurze a opalování při Měsíčku.
Když však Mavis zjistí, že se Drákula zbláznil do záhadné kapitánky lodi Eriky...
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 87 min. České znění.

ANT - MAN A WASP film ve 3D

NEDĚLE 15. 7.
20.00

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

Repríza amerického velice očekávaného dobrodružného akčního filmu. Filmový svět studia Marvel se rozrůstá
o snímek Ant-Man a Wasp, který je novou kapitolou o superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 109 min. České znění.

film ve 3D

V repríze amerického animovaného filmu se s naší oblíbenou rodinkou strašidel vydáme na výletní parník, kde si má
Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 87 min. České znění.

film ve 3D

Repríza amerického akčního filmu. Dwayne Johnson, s přehledem největší akční hrdina současnosti, vyráží
do smrtonosné pasti, aby v ní přežil skleněné peklo a zachránil rodinu.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 103 min.

Repríza rodinné animované komedie - Německo/Lucembursko/Dánsko. Planetu Zemi čeká invaze animované
kosmické legrace. Pokud jste si mysleli, že ve vesmíru je život, měli jste samozřejmě pravdu. Na dohled modré
planety krouží obrovský mezihvězdný křižník plný mimozemšťanů všemožných tvarů, velikostí a se zcela nahodilým
počtem očí, uší nebo rukou... Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 90 min. České znění.

CHATA NA PRODEJ

Premiéra nové české dramatické komedie o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde svérázná rodina
na poslední rozlučce s chatou. Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před předáním chaty
novému majiteli se však matka (Ivana Chýlková) rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek
příbuzenstva neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy dost náročná. Děda (Jan Kačer) už je duchem
spíše nepřítomen, otec (David Vávra) tyto akce odmítá, syn (Jan Strejcovský) je věčně přiopilý...
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 77 min.

PÁTEK 27. 7.
20.00

PLÁN ÚTĚKU 2

SOBOTA 28. 7.
17.30

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA

Premiéra amerického akčního filmu. Ray Breslin (Sylvester Stallone) je neustále na útěku - živí se totiž testováním
nedostatků zabezpečovacích systémů ve věznicích. Uplynulo už několik let, kdy se stal obětí zrady a musel sáhnout
až na dno svých sil, aby unikl z nechvalně známé prosklené Hrobky. Po tomto úspěchu mu prestiž ještě stoupla,
získal množství nových zakázek a nyní čelí nové velké výzvě.
Ml. nepřístupný. Vstupné 110 Kč. 93 min. České znění.

film ve 3D

Repríza amerického dobrodružného akčního filmu. Pokračování jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob.
Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 130 min. České znění.

SOBOTA 14. 7.
20.00

ČTVRTEK 19. 7.
20.00
NEDĚLE 22. 7.
20.00

SOBOTA 21. 7.
17.30

Premiéra amerického mysteriózního dramatického hororu. Když zemře Ellen, matriarcha rodu Grahamů, začíná
rodina její dcery rozplétat záhadná a čím dál tím děsivější tajemství svých předků. S přibývajícími odhaleními se čím
dál více snaží překonat svůj neblahý osud, který zřejmě pronásleduje celý jejich rod a pomalu ničí vše, co znají.
Ml. nepřístupný. Vstupné 110 Kč. 126 min.

NEŽ PŘIŠLA BOUŘE

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE

PÁTEK 13. 7.
20.00

DĚSIVÉ DĚDICTVÍ

PRVNÍ OČISTA

NEDĚLE 8. 7.
17.30

ČTVRTEK 12. 7.
20.00

PÁTEK 20. 7.
20.00

NEDĚLE 29. 7.
17.30

Repríza německého rodinného fantastického animovaného filmu. Jima Knoflíka, strojvůdce Lukáše a lokomotivu
Emu čeká více než podivuhodné dobrodružství. Vzrušující putování plné fantazie je natočeno podle stejnojmenného
knižního bestselleru slavného spisovatele Michaela Endeho.
Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 110 min. České znění.

PAT A MAT ZNOVU V AKCI

Repríza loutkového animovaného filmu ČR. „A je to opět tady“ Pat a Mat, naši dva známí šikulové znovu v akci.
Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pata a Mata není nic
problém... Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 75 min.

ČTVRTEK 2. 8.
20.00

HOTEL ARTEMIS

PÁTEK 3. 8.
20.00

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

Premiéra akčního kriminálního sci-fi filmu. PRAVIDLO Č. 1: NEZABIJEŠ JINÉHO HOSTA. Los Angeles, rok 2028.
Krása třináctipatrového hotelu Artemis již dávno pominula. Ale jeho zdi ukrývají to nejmodernější zdravotnické
zařízení, které financuje obávaný gangster Wolfking (Jeff Goldblum). Je určené výhradně pro bohatou klientelu
podsvětí. Dobře utajené nemocnici vládne už 22 let tvrdou rukou manažerka Jean Thomas, přezdívaná Sestra (Jodie
Foster). Vzhledem k tomu, že jejími „hosty“ jsou zločinci nejtěžšího kalibru, její pravidla jsou jednoduchá: neurážet
personál, žádné zbraně a zákaz zabíjet ostatní pacienty...
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 93 min.

Repríza české komedie od režiséra Dana Svátka. Dáš si ještě jedno? Celovečerní film podle stejnojmenného knižního
bestselleru Josefa Formánka. Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý, Ivan Franěk, Marika Šoposká,
Simona Babčáková, Jiří Maryško, Jaroslav Plesl, Michal Gulyáš, Taťjana Medvecká, František Černý a mnoho
dalších. Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 92 min.

SOBOTA 4. 8.
17.30
NEDĚLE 5. 8.
17.30

ÚŽÁSŇÁKOVI 2

film ve 3D

SOBOTA 4. 8.
NEDĚLE 5. 8.
vždy od 20.00

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT

Premiéra amerického akčního animovaného dobrodružného filmu, ve kterém se vrací oblíbená rodina superhrdinů.
Avšak tentokrát je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat
každodenní nástrahy „normálního“ života. Pro všechny je to těžká změna, a těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny
neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. Když se objeví nový padouch, který se chystá uskutečnit ďábelsky
geniální plán, tak rodina a Mražoun musí najít způsob, jak se dát zase dohromady a spojit síly – což se lehko řekne
a těžko udělá, i když jsou všichni doslova úžasní.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 125 min. České znění.

film ve 3D

Premiéra velice očekávaného amerického akčního dobrodružného thrilleru. Tom Cruise se vrací jako agent Ethan
Hunt MI6 v Mission: Impossible – Fallout.
Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 100 min.

V SRPNU 2018 UVÁDÍME:
– TEMNÉ SÍLY – MISS HANOI – JAN PALACH – KRYŠTŮFEK ROBIN – HANEBNÝ PLYŠÁCI – DŮVĚRNÝ PŘÍTEL –

Premiéra české komedie od režiséra Dana Svátka. Dáš si ještě jedno? Celovečerní film podle stejnojmenného
knižního bestselleru Josefa Formánka. Místy vtipný, místy smutný. Svou tragikomedii “o chlastu, vůli a vesmíru”
vypráví úspěšný spisovatel, který k práci i k mluvení s jinými lidmi potřebuje nejdříve jen skleničku a později i celou
láhev. V léčebně se pak Josef setkává s dalšími osudy těch, kteří jsou, či donedávna byli, v pití alkoholu opravdovými
mistry. A vznikají tu přátelství a situace, jež v obyčejném životě ani nejsou možné. Hrají: David Švehlík, Jaroslav
Dušek, Ondřej Malý, Ivan Franěk, Marika Šoposká, Simona Babčáková, Jiří Maryško, Jaroslav Plesl, Michal Gulyáš,
Taťjana Medvecká, František Černý a mnoho dalších. Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 92 min.

– MEG: MONSTRUM Z HLUBIN film ve 3D – MALÝ VETŘELEC – EQUALIZER 2 –

VÝSTAVA – MALÝ SÁL SC–KINA 70:
20 LET OD NIČIVÉ POVODNĚ
VÝSTAVA JE OTEVŘENA 16. ČERVENCE – 31. SRPNA V PROVOZNÍCH HODINÁCH KINA
Slavnostní zahájení: pondělí 16. července v 17.00

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

Premiéra amerického muzikálu Mamma Mia! Největší letní filmová pohoda se vrací. A s ní i nakažlivě lenošivá nálada
pohádkového ostrova Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří si s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan. Je to
přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! zboural kina po celém světě. Jen u nás se na tom „ničení“ podílelo skoro
750 tisíc diváků, kteří od té doby sní věčný sen o pokračování. Sice to trvalo relativně dlouho, zato v pokračování
Mamma Mia! Here We Go Again dostanete hned dva příběhy v jednom! Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 114 min.

LETNÍ KINO V AREÁLU KOUPALIŠTĚ V DOBRUŠCE
PROVOZ OD STŘEDY 4. ČERVENCE 2018
SLEDUJTE ZVLÁŠTNÍ PLAKÁTY LETNÍ KINO 2018 A WEBOVÉ STRÁNKY SC-KINA 70 DOBRUŠKA

Velkoobchod
a maloobchod
pneu

Využijte výhodný nákup letních
pneumatik v letních slevách
 Matador, Barum, Goodyear,
Dunlop a ostatní značky
 autobaterie Varta všech rozměrů
 protektorování osobních pneu
 servis osobních a nákladních pneu

Mělčanská 578
518 01 Dobruška
Tel./fax: 494 623 222
Mobil: 777 623 495
777 623 220
Otevřeno i v sobotu
7.00 - 11.00 hod.

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

VÝROBA A PRODEJ OBALŮ Z VLNITÉ LEPENKY
ZA DESIGNOVĚ ZAJÍMAVÁ A NÁPADITÁ ŘEŠENÍ
JSME ZÍSKALI ŘADU OCENĚNÍ

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

D O B R U Š K A
Tel.: 777 623 495
777 623 496
Fax: 494 623 222

V PODHŮŘÍ ORLICKÝCH HOR
Opočenská ul. 91
e-mail: info@penzion-adriana.cz
www.penzion-adriana.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.

www.servisbal.cz

- Viliam Grell
518 01 Dobruška, Kostelní 41

- prodej a opravy spotřební elektroniky
Nabízí
zákazníkům - odborné montáže antén a satelitů
tyto služby: - zastoupení „SKYLINK“
Kostelní 43, 518 01 Dobruška a www.kavarna-drevenykonik.cz.

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

provozovatel e-shopu

OBALY DO 24 HODIN
MNOŽSTEVNÍ SLEVY AŽ 30%
DOPRAVA ZDARMA NAD 5000 KČ

