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20.00
SOBOTA 2. 3.
17.30
SOBOTA 2. 3.
20.00
NEDĚLE 3. 3.
15.00
NEDĚLE 3. 3.
17.30

ÚHOŘI MAJÍ NABITO

Repríza českého filmu od režiséra Vladimíra Michálka. V hl. rolích: Oldřich Kaiser,
Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jiří Vyorálek a mnoho dal. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

film ve 3D

Repríza 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 140 Kč. 104 min. České znění.

VŠECHNO NEJHORŠÍ

Premiéra americké hororové komedie. Může být něco horšího než opakovaně
prožívaný narozeninový den, na jehož konci vás někdo zabije? Může! Třeba to, že tuhle noční můru porazíte, pak nějaký
čas spokojeně žijete a najednou bum, ona se vrátí. Hororoví lahůdkáři z Blumhouse natočili pokračování hororového hitu.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

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 120 Kč. 104 min. České znění.

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?

Premiéra komedie Francie/Belgie. Claude a Marie
Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery a jejich manželé, David, Rachid, Chao a Charles, se rozhodli opustit Francii. Každý
z nich k tomu má dobrý důvod. Ale co rodiče? Ti udělají všechno pro to, aby jim mladí neodjeli někam na druhý konec světa.
Pokračování úspěšné francouzské komedie vás opět zaručeně rozesměje. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 98 min. České znění.

NEDĚLE 3. 3.
20.00

BOHEMIAN RHAPSODY

ÚTERÝ 5. 3.
19.00

MĚSTO DOBRUŠKA A SPOLEČENSKÉ CENTRUM-KINO 70 srdečně zvou na

PONDĚLÍ 25. 3.
18.00

SLAVNOSTNÍ VEČER K PADESÁTI LETŮM KINA 70

Kateřina a Miloš Motani: FLORIDA A HAVAJ NA HAVAJI

Ostrovy z ohně, žraloci, mořské panny a Mickey Mouse. Na Floridě prozkoumáme bažinatou krajinu Everglades. Uvidíme vodní
ptáky a zubaté velké aligátory. Zaplaveme si mezi baculatými KAPUSTŇÁKY v Křišťálové řece. Budeme hledat ZKAMENĚLÉ
ŽRALOČÍ ZUBY. Navštívíme několik slavných ZÁBAVNÍCH PARKŮ, dům Hemingwaye, Edisona a Forda, i zajímavá muzea...
více na www.MOTANI.CZ. Předprodej zahájen na IC Dobruška a v pokladně kina. Vstupné 100 Kč.

PAŠERÁK

Premiéra amerického kriminálního dramatického thrilleru od režiséra Clinta Eastwooda. Nikdo neutíká
věčně. Eastwooda poznáváme v roli Earla Stonea, muže, který je ve svých osmdesáti letech zlomený, opuštěný a navíc čelí
propadnutí majetku své firmy kvůli neplacení hypotéky. V této situaci je mu nabídnuta příležitost k výdělku – místo řidiče. Brnkačka.
Jenže Earl neví, že se právě upsal jako kurýr drogovému mexickému kartelu... Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 116 min.

J. Lada – A. Koenigsmark

BYL JEDNOU JEDEN DRAK

– DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –

Veselá, téměř popletená hudební pohádka v podání žáků LDO Dobruška. Režie a hudba Jan Holek. Představení uvádíme
VELKÝ SÁL SC - KINA 70 nejenom k 50. výročí Kina 70. Vstupné dobrovolné.

ÚTERÝ 26. 3.
19.30

S NEBO BEZ?

ČTVRTEK 28. 3.
10.00

LÉTO S GENTLEMANEM

ČTVRTEK 28. 3.
18.00

PRÍVET PONAD TISÍCROČIE (POZDRAV PŘES TISÍCILETÍ)

– DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – Francouzská komedie z divadelního prostředí. Hrají:
Vanda Hybnerová, Vojtěch Záveský, Jakub Žáček, Kateřina Kateřina Hrachovcová, Richard Trsťan a Tomáš Grúz. Předprodej
VELKÝ SÁL SC - KINA 70 od neděle 3. března 15.30 on - line na www.kino.mestodobruska.cz.Vstupné 350 Kč. 120 min.

... a opět reprízujeme úspěšný dramatický hudební film USA/VB. Film je
oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem
myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 134 min.

Slavnostní večer „odstartujeme“ krátkým střihovým dokumentem ze vzpomínek brigádníků, kteří se na výstavbě kina podíleli
a bývalých i současných zaměstnanců. Zahájení projekcí bude vskutku „dobové“, protože na plátně se totiž objeví jednotlivá
grafická „sklíčka”, která byla vždy neodmyslitelným začátkem každého filmového představení, a to je ještě na sklonku
90. let minulého století. Diváci se mohou těšit na projekci nezbytného Filmového zpravodaje ČFT 10-69 či vůbec první thriller
připravovaného hraného dokumentu o mládí malíře Františka Kupky. Dále bude následovat ukázka z filmu Pražské noci
(z povídky POSLEDNÍ GOLEM), vůbec prvního filmového představení, které bylo kdy možno v dobrušském kině zhlédnout.
O odborný úvod se postará náš přední filmový historik Pavel Taussig, který zároveň uvede projekci dokumentu POKRAČOVÁNÍ
PŘÍŠTĚ jako vzpomínku na natáčení slavného seriálu F. L. Věk. Ovšem skutečná postava F. Vl. Heka nebude také zapomenuta,
vždyť letos slaví náš František 250. narozeniny a na ty zase vzpomene bývalý ředitel muzea Jiří Mach. Následovat bude
vystoupení ženského pěveckého souboru Vlasta s filmovými melodiemi. Těšit se můžete i na besedu se zajímavými hosty.
Na pódiu přivítáme paní profesorku Evu Voskovou - filmovou Márinku Snížkovou, Jana Bössera – bývalého dětského herce
(F. L. Věk 6 let) a Jindřicha Hrdého – pražského zlatníka a představitele studujícího Františka v mladém věku. Dále představíme
obálku nové knihy Pavla Taussiga s názvem „Radoslav Brzobohatý aneb František z Dobrušky“. Ve finále vyhlásíme vítěze
divácké soutěže k padesátiletému výročí Kina 70 a na závěr vyslechneme pěvecké vystoupení zpěváka Tomáše Bartoše
a jeho hosta. VSTUPNÉ 100 Kč. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V INFORMAČNÍM CENTRU DOBRUŠKA A V POKLADNĚ
KINA 70 ZAHÁJEN. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!!

ČTVRTEK 7. 3.
18.00

NEDĚLE 24. 3.
20.00

PÁTEK 29. 3.
20.00
SOBOTA 30. 3.
17.30
NEDĚLE 31. 3.
15.00
SOBOTA 30. 3.
20.00

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

Repríza českého filmu. Letní romantická komedie o touze po svobodě, pozdní lásce a naději… Scénář úsměvné romance Léto
s gentlemanem napsal Jaromír Hanzlík, který si tímto splnil svůj sen a postavu Artura vytvořil pro sebe. Režie se ujal zkušený
Jiří Adamec. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 98 min.
Římskokatolická farnost – děkanství Dobruška a Město Dobruška vás všechny srdečně zvou na filmovou poému na verše
Konstantinova PROGLASU. tímto chceme oslavit vzácné jubileum (14. února 2019), a to 1150 výročí smrti našeho národního
apoštola Konstantina Cyrila, který odevzdal naším předkům písmo, přeložil Písmo Svaté a liturgické knihy do staroslověnštiny,
založil první vysokou školu v Mikulčicích, zařadil barbarské slovanské národy mezi kulturní národy Evropy. Ve spojení s chorály
a básnickým slovem jde o hudebně výtvarné filmové dílo, adresované dětem i dospělým. Scénář a režie: Helena SlavíkováRabarová. Výtvarné řešení: Darina Gladišová a Ľuda Pavolová. Hudba a střih: Juraj Lexmann. Kamera: Otto Zeyer. Délka: 20 min.
Vyrobilo: Studio Koliba, a. s. r. 1997 s přispěním SFK „Pro Slovakia“. Po promítnutí filmu bude následovat beseda s paní
režisérkou, která bude promítání v dobrušském kině osobně přítomna a představení také uvede. Vstupné 80 Kč.

MY

Premiéra amerického hororového thrilleru. Spokojená rodinka na letním bytě, jejíž prázdninovou pohodu naruší
čtveřice vetřelců. Tradiční hororový koncept? Ani omylem. V podání oscarového scenáristy a režiséra Jordana Peelea jde
o naprostý originál, který diváky smete stejně jako jeho předchozí horor Uteč. Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 121 min.

DUMBO film ve 3D

Premiéra 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 140 Kč. 90 min. České znění.

ZRANĚNÁ SRDCE

Premiéra dramatického romantického filmu USA /Velká Británie /Německo. Jedna
žena a dva muži ve válkou zničeném městě. Keira Knightley v roli spořádané manželky britského důstojníka přijíždí
do vybombardovaného Hamburku, kde se střetává nejen s následky válečných hrůz, ale i s pohledným německým vdovcem.
Poválečné Německo v roce 1946. Rachael Morgan (Keira Knightley) přijíždí do ruin rozbombardovaného Hamburku, aby
se setkala se svým manželem Lewisem (Jason Clarke), britským plukovníkem, který je pověřen obnovou zničeného města,
v němž stále vládne chaos a beznaděj. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč.109 min.

NEDĚLE 31. 3.
17.30
NEDĚLE 31. 3.
20.00

LOVEní

TOTO NENÍ APRÍL!!! – CIMRMANI OPĚT V DOBRUŠCE,
A TO S DIVADELNÍ HROU: ŠVESTKA – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –

Repríza české romantické komedie od režiséra Karla Janáka. Hledá se láska, Zn.: Spěchá. Hrají: Ester
Geislerová, Jakub Prachař, Martin Písařík, Eva Kramerová, Veronika Žilková a jiní. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min.

ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO

Premiéra výjimečného islandského filmového zážitku, kvůli kterým kina
stále ještě existují. Film je precizní, upřímný, čistý a nenajdete v něm žádné zbytečné vysvětlivky, skoro žádná slova ani psího
společníka. Příběh boje o přežití vypráví tak prostě a neuvěřitelně celistvě, že výsledek je dechberoucí, a to i ve chvílích, kdy
se zdá, že se film táhne rychlostí ledovce. Způsob, jakým Mads Mikkelsen (Casino Royale, Hon) ztvárnil skoro němou roli, je
jednoduše mimořádný... Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 97 min.

PÁTEK 8. 3.
10.00

ŽENY V BĚHU

PÁTEK 8. 3.
20.00
SOBOTA 9. 3.
NEDĚLE 10. 3.
vždy od 17.30

BOHEMIAN RHAPSODY

PONDĚLÍ 1. 4.
19.00

CAPTAIN MARVEL

Divadelní hra z repertoáru Divadla Járy Cimrmana. Autory jsou Zdeněk Svěrák s Ladislavem Smoljakem a jako spoluautor je
rovněž uváděn fiktivní český vynálezce, filosof a dramatik Jára Cimrman. Hra měla premiéru 16. listopadu 1997 v Žižkovském
VELKÝ SÁL SC - KINA 70
divadle Járy Cimrmana. Vstupné: 550 Kč. Předprodej od neděle 3. března 15.30 hodin on - line na www.kino.mestodobruska.cz.

SOBOTA 9. 3.
20.00

– MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ NEJEN K MDŽ –

Repríza úspěšné české komedie od režiséra a scénáristy Martina Horského. Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout
štěstí naproti. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 93 min.
... a další repríza 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.

film ve 3D

Premiéra amerického akčního dobrodružného filmu. Snímek
Captain Marvel se odehrává v devadesátých letech dvacátého století a je tak zcela novým dobrodružstvím z dosud neviděného
období filmového světa Marvel. Film sleduje příběh Carol Danversové, ze které stala jedna z nejmocnějších superhrdinek
světa. Hrají: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn a dal. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 128 min. České znění.

ZELENÁ KNIHA

Premiéra 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 Kč. 130 min.

NEDĚLE 10. 3.
15.00

PSÍ VELIČENSTVO

NEDĚLE 10. 3.
20.00

COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ

ČTVRTEK 14. 3.
10.00
ČTVRTEK 14. 3.
SOBOTA 16. 3.
vždy od 20.00
PÁTEK 15. 3.
20.00
SOBOTA 16. 3.
17.30
NEDĚLE 17. 3.
15.00
NEDĚLE 17. 3.
17.30
NEDĚLE 17. 3.
20.00
STŘEDA 20. 3.
19.30
ČTVRTEK 21. 3.
18.00

MALÝ SÁL SC - KINA 70

ČTVRTEK 21. 3.
20.00
PÁTEK 22. 3.
SOBOTA 23. 3.
vždy od 20.00
SOBOTA 23. 3.
10.30

Premiéra belgického animovaného rodinného filmu. Rex je pravděpodobně to nejšťastnější
štěně v celém království. Po příchodu do Buckinghamského paláce se stává miláčkem královny a je hýčkán v přepychu. Jenže
nic netrvá věčně... Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 92 min. České znění.

NA STŘEŠE

TERORISTKA

Premiéra 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. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají.
„Učitelky v důchodu přece nestřílejí lidi," říká darebák. „Právě. Ale teď už si tím nikdy nebude jistý," odpoví mu paní, než odjistí
zbraň. 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 140 Kč. 95 min.

V DUBNU 2019 UVÁDÍME:
– VELKÉ DOBRORUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU – HŘBITOV ZVÍŘÁTEK – HELLBOY – TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY – HLEDÁ SE YETTI –
– MRŇOUSKOVÉ 2 – HUMORISTA – AVENGERS: ENDGAME film ve 3D –

VÝSTAVA – MALÝ SÁL SC–KINA 70:

Premiéra životopisného historického dramatického filmu - VB/USA/
Maďarsko. Skandální příběh nekonvenční a talentované ženy, jejíž život byl stejně pikantní, jako romány, kterými okouzlila
pařížskou společnost v první polovině 20. století. HRAJÍ: Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson, Fiona Shaw,
Eleanor Tomlinson a další . Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 111 min.

PADESÁTILETÉ JUBILEUM KINA 70 DOBRUŠKA
Výstava je přístupná od 5. března do 1. dubna 2019 v provozních hodinách kina.

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

Novoměstská filharmonie & Lukáš Vondráček

Repríza české dramatické komedie od režiséra Jiřího Mádla. Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi
(Duy Anh Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec
sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa? Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 97 min.

VELKÝ SÁL SPOLEČENSKÉHO CENTRA – KINA 70 V DOBRUŠCE 28. DUBNA 2019 18.00
Předprodej vstupenek bude probíhat od 31. března 2019 od 15.30 online na www.kino.mestodobruska.cz.
Vstupenky můžete také zakoupit osobně v IC Dobruška od 1. dubna od 8.00. Více na www.nofi.cz

SKLENĚNÝ POKOJ

Premiéra velice očekávaného českého dramatického filmu od režiséra J. Ševčíka.
Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické
architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. Středobodem domu je „Skleněný pokoj“. Von Abt tuto
jedinečnou stavbu navrhl pro bohatého podnikatele Viktora Landauera, jeho ženu Liesel a jejich rodinu. Skleněný pokoj se
stává nejen architektonickým skvostem, ale i synonymem krásy, modernosti, otevřenosti, stejně jako symbolem nadějí mladého
československého národa, symbolem budoucnosti. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 104 min.

ŽENY V BĚHU

Repríza úspěšné české komedie pro všechny od režiséra a scénáristy Martina Horského.
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 93 min.

KOUZELNÝ PARK

film ve 3D

Premiéra amerického dobrodružného filmu pro všechny diváky. Velešikovná holka June postavila ten nejbáječnější zábavní
park na světě. Ve své fantazii. Jenže co když takový ráj atrakcí skutečně existuje? Kouzelný park je animák plný adrenalinu,
jenž otevírá brány dětem, které se nebojí snít. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 85 min. České znění.

CAPTAIN MARVEL film ve 3D

Repríza amerického akčního dobrodružného filmu. Hrají: Brie
Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn a dal. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 128 min. České znění.

SKLENĚNÝ POKOJ

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

... další repríza českého dramatického filmu od režiséra J. Ševčíka. Na kopci nad
Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 104 min.

MICHAL PAVLÍČEK A TRIO

– KONCERT –
Michal Pavlíček, obdivovaný kytarový mág,
skladatel svérázných hříček i autor introvertních rockových opusů, stejně jako melodicky silných působivých balad, skladatel
symfonické a scénické hudby. Působil ve skupinách Pražský výběr, Stromboli, Big Heads, BSP, Trio a jiných.
Předprodej vstupenek v ceně 270 Kč v informačním centru a na www.kino.mestodobruska.cz JE ZAHÁJEN.

SALVADOR, GUATEMALA, MEXIKO, BELIZE

– PŘEDNÁŠKA –

Na malý okruh čtyřmi státy Střední Ameriky se vydali manželé Vackovi se svými malými dětmi, na kolech a tradičně
na těžko, tedy se vším potřebným ke kočovnému životu v brašnách na nosičích kol. Obě děti tentokrát seděly v sedačkách
a společně se svými rodiči poznávaly nejen zajímavé pozůstatky mayských kultur, zdejší floru a faunu, nádherná pobřeží či
drsné hory, ale především běžný život místních lidí se všemi klady i zápory. Dvouměsíční rodinná cyklistická pouť, pro někoho
možná nebezpečnou, ale zato velmi zajímavou oblastí, nakonec měřila 3471 km. Pořádá městská knihovna ve spolupráci
s vlastivědným muzeem. Vstupné dobrovolné.

MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ GENERACE

Premiéra českého dokumentu od Hany
Třeštíkové. Mirka a Kuba se seznámili na technoparty, narodila se jim dcera a rozhodli se vzít. Svatbou začíná sedm let štěstí,
lásky i bolestivých pádů. Mladá dvojice čelí odvěkým výzvám, ale také lákadlům a záludnostem života v současném Česku.
Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 91 min.

LOVEní

Premiéra české romantické komedie od režiséra Karla Janáka. Hledá se láska, Zn.: Spěchá. Romantická
komedie o tom, že lásky je někdy málo a někdy zase moc. Jak ale poznat toho pravého? Hrají: Ester Geislerová, Jakub
Prachař, Martin Písařík, Eva Kramerová, Veronika Žilková a jiní. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min.

KOUZELNÁ ŠKOLKA - MICHALOVI MAZLÍČCI

– DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ –

"Michale, když máš na opasku ještě dvě volné dírky za přezkou, tak si nehraj na to, že už jsi dospělý!" Michal si občas
myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi. Jeho "plyšáci", největší mazlíčci, ho ale v představení přesvědčí o tom,
že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si s nimi může klidně dál. V představení uvidí děti skutečné hračky, své oblíbené
plyšáky, do kterých se zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče. Předprodej vstupenek v ceně 195 Kč v informačním centru
VELKÝ SÁL SC - KINA 70 a na www.kino.mestodobruska.cz JE ZAHÁJEN.

SOBOTA 23. 3.
17.30
NEDĚLE 24. 3.
15.00
NEDĚLE 24. 3.
17.30

ČTVRTEK 4. 4.
PÁTEK 5. 4.
vždy od 20.00

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
518 01 Dobruška, Kostelní 41

- prodej a opravy spotřební elektroniky
Nabízí
zákazníkům - odborné montáže antén a satelitů
tyto služby: - zastoupení „SKYLINK“
Informace na tel.: 494 623 852 nebo přímo v prodejně.

KOUZELNÝ PARK

Repríza (2D) amerického dobrodružného filmu pro všechny diváky. Velešikovná holka
June postavila ten nejbáječnější zábavní park na světě. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 85 min. České znění.

LEGO® PŘÍBĚH 2

Repríza (2D) animované rodinné akční dobrodružné komedie USA / Austrálie / Dánsko
/ Kanada. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min. České znění.

PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM

Premiéra rodinného dobrodružného filmu Francie / Finsko / Norsko.
Film vypráví o prvním roku života divokého soba, křehkého a zranitelného, který se musí potýkat s nesčetnými výzvami
a nebezpečenstvími. Jeho velké dobrodružství se odehrává ve Finsku, v nádherné laponské přírodě. Průvodcem na sobíkově
cestě bude Marek Eben, který namluvil český komentář. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 86 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

