KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
ZAĄÍZENÍ MöSTA

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

ČERVENEC 2017
SOBOTA 1. 7.
17.30

JÁ, PADOUCH 3 film ve 3D

SOBOTA 1. 7.
20.00

HOLKY NA TAHU

Premiéra očekávané americké animované komedie. Je dobré být zlý. Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si
nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni
jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý...
Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 90 min. České znění.

Repríza americké komedie. V odvážné, mládeži nepřístupné komedii Holky na tahu uspořádá pětice nejlepších kamarádek z vysoké školy (v podání Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilany Glazer a Zöe Kravitz) víkendové
setkání po deseti letech v podobě divoké dámské jízdy v Miami.
Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 96 min.

NEDĚLE 2. 7.
17.30

JÁ, PADOUCH 3

NEDĚLE 2. 7.
18.30

KONCERT NA PERÓNĚ 2017 –

NEDĚLE 2. 7.
20.00

PSÍ POSLÁNÍ

STŘEDA 5. 7.
20.00
ČTVRTEK 6. 7.
20.00

PÁTEK 7. 7.
20.00

Repríza (2D) americké animované komedie. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 90 min. České znění.

železniční stanice ČD Dobruška

U příležitosti přistavení Kinematovlaku 2017 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.

Repríza úžasně dojemné americké dramatické komedie. Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí splnit
své poslání. Podle stejnojmenného knižního bestselleru Bruce W. Camerona. Hrají: Britt Robertson, Dennis Quaid,
Josh Gad, Peggy Lipton a jiní. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 90 min. České znění.

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA film ve 3D

Repríza amerického dobrodružného filmu. Na filmová plátna v roli ikonického dobrodruha a antihrdiny Jacka Sparrowa vrací Johnny Depp. V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack, ke kterému se
štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením
strašlivého kapitána Salazara (Javier Bardem), kterým se podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou
touhou je připravit o život každého piráta - a zejména Jacka. Jackovou jedinou nadějí na přežití je bájný Poseidonův
trojzubec, ale pokud má mít šanci ho nalézt, musí přesvědčit ke spolupráci Carinu Smythovou (Kaya Scodelario),
geniální a krásnou astronomku, a Henryho (Brenton Thwaites), tvrdohlavého mladého námořníka a člena královského námořnictva… Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 120 min. České znění.

SPIDER-MAN: HOMECOMING film ve 3D

NEDĚLE 9. 7.
17.30

Premiéra amerického filmu. Mladý Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland) se ve snímku Spider-Man: Homecoming začíná více sbližovat se svou nově získanou identitou pavoučího superhrdiny. Peter, nadšený ze svých zážitků
s Avengers, se vrací domů, kde žije se svou tetou May (Marisa Tomei) pod bedlivým dohledem svého nového učitele
Tonyho Starka (Robert Downey Jr.). Peter se snaží vrátit ke svému běžnému životu.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 100 min. České znění.

SOBOTA 8. 7.
17.30

ŠPUNTI NA VODĚ

SOBOTA 8. 7.
20.00

NEDĚLE 9. 7.
20.00

ČTVRTEK 13. 7.
20.00

Repríza úspěšné prosluněné hravé komedie režiséra Jiřího Chlumského (Dvojníci, Martin a Venuše). Herecké obsazení filmu je plné zvučných jmen. Do jiskřivých peřejí se pod taktovkou zkušeného režiséra ponořili Jiří Langmajer,
Pavel Liška a Hynek Čermák za nadšené podpory dětských herců. V rolích jejich něžných poloviček se představí
Tatiana Vilhelmová, Anna Polívková a Jana Kvantiková.
Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 83 min.

V UTAJENÍ

Premiéra akčního thrilleru - VB. Aby odvrátili hrozbu, musí odhalit zrádce. Špičková agentka americké CIA Alice
Racine (Noomi Rapace) je po nevydařené akci přeřazena do londýnské kanceláře. Po dlouhém čase ji kontaktují
bývalí nadřízení, protože se dozvěděli o zvýšené aktivitě v prostředí radikálních militantních skupin. Hrají: Noomi
Rapace, Orlando Bloom, John Malkovich, Michael Douglas a dal. Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 98 min.

TRPKÁ ÚRODA

Premiéra dramatického válečného romantického filmu - Kanada. Trpká úroda je silným příběhem lásky, cti, vzpoury
a přežití, inspirovaný jednou z nejvíce přehlížených tragédií 20. století. Vypráví osudy dvou mladých milenců, vtažených do pustošícího řádění Josefa Stalina a jeho genocidní politiky namířené proti Ukrajině ve třicátých letech minulého století. Hrají: Max Irons, Samantha Barks, Barry Pepper, Tamer Hassan a dal.
Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 104 min.

VÁLKA O PLANETU OPIC film ve 3D

Premiéra amerického akčního sci-fi filmu. Za svobodu, za rodinu, za planetu. Válka o planetu opic začíná dva roky
po událostech předchozího snímku Úsvit planety opic. Z inteligentního šimpanze Caesara (Andy Serkis) se stal
nezpochybnitelný vůdce rozrůstajícího se společenství opic, a když se s ním nyní setkáváme, je mu okolnostmi vnucena nová role válečného generála. Situace opičího klanu vedeného Caesarem je totiž katastrofální…
Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 143 min.

PÁTEK 14. 7.
20.00

MILOVNÍK PO PŘECHODU

SOBOTA 15. 7.
17.30

SPIDER-MAN: HOMECOMING film ve 3D

SOBOTA 15. 7.
20.00

VETŘELEC: COVENANT

Premiéra americké komedie. Držte si plavky, přichází… Odvážnou a svůdnou letní komedii Milovník po přechodu
zdobí sexbomby dvou generací. Mexická kráska Salma Hayek a sexuální symbol šedesátých let, legendární Raquel
Welch. Pánské pokolení ji ale přesto příliš neocení… Ml. nepřístupný. Vstupné 110 Kč. 115 min.

Repríza amerického filmu. Mladý Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland) se ve snímku Spider-Man: Homecoming
začíná více sbližovat se svou nově získanou identitou pavoučího superhrdiny.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 100 min. České znění.

Repríza amerického sci-fi thrilleru. Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil v kultovní sérii Vetřelec.
Vetřelec: Covenant je novou kapitolou, ve které posádka vesmírné lodi Covenant směřuje na vzdálenou planetu
na druhé straně galaxie, která se zdá být neobjeveným rájem. Ve skutečnosti ale skrývá nebezpečí, které si nikdo
z členů posádky nedokázal představit. Hrají: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride
a mnoho dalších.
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 122 min.

KRÁSKA A ZVÍŘE

NEDĚLE 16. 7.
17.30

Repríza amerického filmu. V hrané adaptaci animované klasiky (2D) Kráska a zvíře společnosti Disney, jež je ohromující filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů vůbec, velkolepým způsobem ožívají příběh a postavy,
které diváci znají a zbožňují. Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé
dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem
a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného prince. Ve filmu hrají: Emma
Watson coby Kráska, Dan Stevens jako zvíře a mnoho jiných. Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 100 min. České znění.

NEDĚLE 16. 7.
20.00

OKLAMANÝ

ČTVRTEK 20. 7.
20.00
PÁTEK 21. 7.
20.00
SOBOTA 22. 7.
20.00

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET film ve 3D

SOBOTA 22. 7.
17.30

LETÍME!

Premiéra amerického dramatického filmu. Dusno až k zalknutí. Tak lze nejlépe charakterizovat atmosféru v izolované dívčí internátní škole, kde se znenadání objeví muž. Jediný široko daleko. Oscarová režisérka Sofia Coppola
(Ztraceno v překladu) natočila film plný zničujících emocí, které roznítily chtíč, vášeň a láska.
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 94 min.

Premiéra francouzského akčního sci-fi filmu. Vizuálně ohromující dobrodružství Luca Bessona, legendárního
režiséra filmů Leon, Pátý element, Brutální Nikita a Lucy. 28. století, dosud známý vesmír. Valerian a Laureline
jsou zvláštní vládní agenti, kteří mají na starost udržovat pořádek v lidských vesmírných teritoriích. Ve své práci patří
k absolutní špičce.
Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 137 min. České znění.

NEDĚLE 23. 7.
17.30

Premiéra animovaného dobrodružného filmu - Lucembursko / Norsko / Německo / Belgie / USA. Příroda umí být
krásná i krutá zároveň, o tom se přesvědčil mladý vrabčák Richard už v den svého narození. Byl to krásný jarní den,
kdy slunce svítilo a kdy jeho otec sehnal pro svou ženu a nevylíhlé mládě celou sušenku. Byl to však také den, kdy si
lasička vyhlídla ke svému obědu osazenstvo jednoho vrabčího hnízda. Tak přišel Richard o své rodiče, kteří mu jako
jediné dědictví zanechali jméno a kus sušenky... Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 84 min. České znění.

NEDĚLE 23. 7.
20.00

DUNKERK

Premiéra akčního historického válečného dramatického thrilleru - Nizozemsko / Velká Británie / Francie / USA.
Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských,
britských a belgických vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940. Hrají: Tom Hardy, Cillian Murphy,
Mark Rylance, Kenneth Branagh a dal. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 120 min.

ČTVRTEK 27. 7.
20.00

WONDER WOMAN film ve 3D

PÁTEK 28. 7.
20.00

BABY DRIVER

SOBOTA 29. 7.
17.30

MAXINOŽKA

Premiéra amerického akčního thrilleru. Talentovaný mladý řidič (Ansel Elgort), který zajišťuje zločincům únik z místa
činu, je ve své práci tím nejlepším z oboru i díky hudbě, kterou si během ní pouští. Když se Baby setká s dívkou svých
snů (Lily James), vnímá to jako příležitost opustit život zločince a začít znovu. Hrají: Ansel Elgort, Kevin Spacey,
Lily James a dal. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 112 min.

NEDĚLE 30. 7.
17.30
SOBOTA 29. 7.
20.00

NEDĚLE 30. 7.
20.00

ČTVRTEK 3. 8.
20.00
PÁTEK 4. 8.
20.00

Repríza amerického akčního fantastického filmu. Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna Amazonek Diana trénink, který z ní udělal neporazitelnou bojovnici. Vyrůstala v chráněném ostrovním ráji až do doby,
kdy na jeho pobřeží havaroval americký pilot a vyprávěl jim o masivním konfliktu zuřícím v okolním světě.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 141 min. České znění.

Premiéra animovaného filmu - Francie / Belgie. Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby
odhalil záhadu svého dávno ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než legendární Lesní muž!
S touto rodinou vás čeká velká jízda.
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 91 min. České znění.

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME

Premiéra velice očekávané komedie - Francie / Belgie. V hlavní roli se opět představí ztřeštěný Christian Clavier jako
Jean-Etienne Fougerole, který je velice respektovanou osobností francouzské literární scény. Tento bytostný humanista a vrcholný intelektuál žije ve svém světě po boku bohaté manželky a je dokonale odtržen od reality. Což se mu
stane osudným, když v televizní debatě propaguje svůj nový román Srdečně vás vítáme. V něm řeší téma pomoci
lidem v nouzi, lidem bez domova, na útěku... Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 92 min.

VÁLKA O PLANETU OPIC film ve 3D

Repríza amerického akčního sci-fi filmu. Za svobodu, za rodinu, za planetu. Válka o planetu opic začíná dva roky
po událostech předchozího snímku Úsvit planety opic. Z inteligentního šimpanze Caesara (Andy Serkis) se stal nezpochybnitelný vůdce rozrůstajícího se společenství opic, a když se s ním nyní setkáváme, je mu okolnostmi vnucena
nová role válečného generála. Situace opičího klanu vedeného Caesarem je totiž katastrofální…
Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 143 min.

KŘIŽÁČEK

Premiéra dramatického filmu - Česko / Slovensko / Itálie. Malý Jeník, jediný potomek rytíře Bořka (Karel Roden), se
jednoho letního dne obléká do dětského brnění a utíká z domova v touze dosáhnout Svaté země. Samota, klopýtání
přes kořeny a překonání strachu ze tmy se samy o sobě stávají vzrušujícím zážitkem; neznaje však směru cesty, brzy
se ztrácí a archetypálně dětský element vyprávění s ním. Zoufalý otec se vydává po stopách zmizelého synka. Jako
by mu ale osud nepřál, všude přichází pozdě a zastihne vždy jen svědky tvrdící, že chlapce viděli.
Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 90 min.

V SRPNU 2017 UVÁDÍME
– ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI – TEMNÁ VĚŽ – EMOJI VE FILMU film ve 3D –
– PO STRNIŠTI BOS – VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2 – HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM – SBOHEM DĚCÁKU –

VÝSTAVY – MALÝ SÁL SC – KINA 70

GAMA ve čtvrté dekádě

Čtvrté desetiletí existence známé regionální výtvarné skupiny GAMA se pomalu naplňuje.
Tato výstava dává nahlédnout do výsledků tvorby jejich členů z nedávných let i současnosti.

VÝSTAVA JE OTEVŘENA 1. ČERVENCE – 31. SRPNA V PROVOZNÍCH HODINÁCH KINA

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

