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SRPEN 2018
ČTVRTEK 2. 8.
20.00

HOTEL ARTEMIS

PÁTEK 3. 8.
20.00

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

SOBOTA 4. 8.
NEDĚLE 5. 8.
vždy od 17.30

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 D. 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 dal.
Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 92 min.

ÚŽÁSŇÁKOVI 2

film ve 3D

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.

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

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT

ČTVRTEK 9. 8.
20.00
SOBOTA 11. 8.
17.30

MISS HANOI

PÁTEK 10. 8.
20.00

MEG: MONSTRUM Z HLUBIN

SOBOTA 11. 8.
20.00

TEMNÉ SÍLY

NEDĚLE 12. 8.
17.30

ÚŽÁSŇÁKOVI 2

NEDĚLE 12. 8.
20.00

WHITNEY

film ve 3D

Premiéra amerického sci-fi thrilleru. Poté, co v Americe neznámý virus usmrtí 98% všech dětí, se u přeživšího zbytku
objeví nebezpečné superschopnosti, kvůli nimž jsou prohlášeny za nepřátele státu a umístěny do internačních táborů.
Dívka Ruby z tohoto tábora utíká a přidává se ke skupince teenagerů, kteří stejně jako ona prchají před tyranskou
vládou svých věznitelů. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 104 min.
Repríza amerického akčního animovaného dobrodružného filmu (2D) ve kterém se vrací oblíbená rodina superhrdinů.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 125 min. České znění.
Premiéra dokumentárního filmu VB/USA. Nejprodávanější, nejúspěšnější či nejoceňovanější – každý přívlastek
k famózní Whitney Houston stoprocentně sedí. Každý velký úspěch je však vykoupen a najít pravdu není
vždy jednoduché – dokument od oscarového režiséra Kevina Macdonalda se ale do tohoto boje přesto pouští
a nezapomenutelnou formou přibližuje božskou Whitney tak, jak ji ještě neznáte. Jedná se o oficiální dokument
požehnaný matkou Whitney a její nejbližší rodinou. Ta poskytla exkluzivní rozhovory a záběry ze zákulisí jejího života,
které dosud nebyly zveřejněny. Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 120 min.

EQUALIZER 2

PÁTEK 17. 8.
20.00

ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL KOPAČKY

Premiéra amerického akčního kriminálního thrilleru. Pokračování úspěšného akčního thrilleru Equalizer. Denzel
Washington se vrací jako bývalý člen speciální jednotky Robert McCall, který bojuje za práva a spravedlnost pro ty,
kteří už ztratili veškerou naději. V hl. rolích: Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo a mnoho
dal. Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.
Premiéra americké akční komedie. Audrey (Mila Kunis) a Morgan (Kate McKinnon) jsou nejlepší přítelkyně, které se
nevědomky zapletou do mezinárodního spiknutí poté, kdy jedna z žen zjistí, že její bývalý přítel byl ve skutečnosti
špión. Svět špiónů ale není úplně připravený na dvě všehoschopné ženské. Film se natáčel i v České republice.
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč.117 min.

NEDĚLE 19. 8.
17.30

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ film ve 3D

NEDĚLE 19. 8.
20.00

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

ÚTERÝ 21. 8.
20.00

SOBOTA 25. 8.
17.30

KRYŠTŮFEK ROBIN

NEDĚLE 26. 8.
17.30

PAT A MAT ZNOVU V AKCI

Repríza 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 a ... "mnoho dalších."
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 77 min.

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.

NEDĚLE 26. 8.
20.00

SKOROSESTRY

ČTVRTEK 30. 8.
20.00
SOBOTA 1. 9.
17.30

DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL

Premiéra očekávané francouzské komedie. Mají se rády... Opravdu!? Nebyl žádný důvod k tomu, aby se v životě
potkaly...Až do dne, kdy po smrti jejich biologického otce, kterého nikdy nepoznaly, společně zdědí překrásný byt
v Paříži. Lauren, rozkošná mladá žena se snaží proniknout do módního prostředí. 28 letá, trochu introvertní Olivia,
je posedlá dvěma myšlenkami: zachránit cukrářství svých rodičů a najít ideálního manžela. 26 letá Salma, horkokrevná
profesorka dějepisu, žije stále u své matky na předměstí Paříže. Jejich společné bydlení začne být poněkud výbušné...
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 93 min. České znění.

Premiéra nového thrilleru - ČR od režiséra K. Janáka. Andrej v podání Vojtěcha Dyka pracuje jako programátor
u nadnárodní firmy, který má za úkol finalizovat projekt tzv. inteligentního domu zajišťující maximální luxus a bezpečnost
pro své obyvatele. Spolu se svojí čerstvou manželkou a ambiciózní sochařkou Zuzanou (Gabriela Marcinková, která
má za sebou úspěchy na poli české i zahraniční kinematografie) se nastěhují do prototypu takového domu ze skla
a kamene uprostřed nádherné přírody. Jejich život v domě, který se zpočátku jeví jako vysněný, se však postupně
mění v noční můru. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min.

PÁTEK 31. 8.
20.00
NEDĚLE 2. 9.
17.30

ALFA

SOBOTA 1. 9.
20.00

UPGRADE 2

Repríza úspěšného 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 130 Kč. 87 min. České znění.

film ve 3D

Premiéra velice očekávaného amerického akčního dramatického filmu. Velkolepé dobrodružství, odehrávající se
během poslední doby ledové v Evropě před 20 tisíci lety. Mladý lovec, který se vypravil na svůj první lov se skupinou
nejlepších lovců kmene, utrpí zranění a je ostatními zanechán napospas osudu. Když se probere, zjišťuje, že je
zraněn a sám - je nucen naučit se přežít v drsné a nemilosrdné divočině. S jistými komplikacemi se mu podaří ochočit
si osamělého vlka, kterého opustila jeho smečka, a postupně se učí spoléhat se jeden na druhého. Stanou se z nich
přátelé. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 90 min.

Premiéra sci-fi thrilleru - Austrálie. Upgrade je drsné akční sci-fi o chlapovi, který se nechal nepatrně vylepšit, aby
mohl znovu stát na vlastních nohou. Aby se mohl pomstít. Za pár let už nebudeme muset ani hnout prstem, protože
moderní technologie za nás všechno obstarají. Technofobům se v takové době nebude žít zrovna lehko. Grey Trace
(Logan Marshall-Green) je pověstný tím, že jako jeden z posledních lidí dává před technologiemi přednost vlastním
rukám. Jedna noc, která mu obrátí život vzhůru nohama...
Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.

JAN PALACH

Repríza dramatického filmu ČR/SR od režiséra R. Sedláčka a scénáristky E. Kantůrkové. Jan Palach. Student, který
se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské invazi do Československa. Nekompromisní mladík, který přinesl krajní
oběť v touze vyburcovat národ z okupační letargie. Jméno, které u nás zná každý. Film vypráví příběh posledních
měsíců Palachova života, ukazuje cestu, na níž se z milujícího syna, oddaného přítele a citlivého, přemýšlivého
studenta filozofie stala „pochodeň číslo 1“. Hrají: Viktor Zavadil, Zuzana Bydžovská, Denisa Barešová, a mnoho dal.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 120 min.

V ZÁŘÍ 2018 UVÁDÍME:
– SESTRA – VŠECHNO BUDE – PREDÁTOR: EVOLUCE – MALÁ ČARODĚJNICE – ČARODĚJOVY HODINY –

Repríza 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.

JAN PALACH

Premiéra amerického filmu. Studio Disney uvádí laskavý příběh s názvem Kryštůfek Robin o chlapci, který prožíval
nesčetná dobrodružství ve Stokorcovém lese, ale který i dospěl a zapomněl, kam vlastně v životě jde. A tak mu musí
jeho roztomilí kamarádi z dětství, plyšová zvířátka, mezi které patří Medvídek Pú, Tygr, Prasátko a další, připomenout
kouzlo dětské představivosti a dny, kdy společné nicnedělání a bezstarostnost byly tím nejlepším na světě. Dospělý
Kryštůfek Robin dře v zaměstnání, kde je přepracovaný, mizerně zaplacený a kde nemá jistou budoucnost. Má sice
rodinu, ale práce ho vytěžuje natolik, že mu na ženu a dcerku zbývá jen málo času. Kryštůfek docela zapomněl
na své idylické dětství strávené s prostomyslným a mlsným plyšovým medvídkem a jeho kamarády...
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min.

CHATA NA PRODEJ

NEDĚLE 2. 9.
20.00

film ve 3D

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

SOBOTA 25. 8.
20.00

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

Repríza úspěšného amerického animovaného filmu (2D) 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 110 Kč. 87 min. České znění.

Repríza úspěšné české komedie od režiséra D. 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 dal.
Ml. nepřístupný. Vstupné 110 Kč. 92 min.

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE

Premiéra českého kriminálního dramatu. Ona je první vietnamská policajtka v Česku. On neurvalý, vyhořelý, trochu
rasistický detektiv. A spolu mají vyšetřovat vraždu. Do Varnsdorfu přijíždí kapitán Kříž (David Novotný) vyšetřit vraždu
a brzy se ukazuje, že stopy směřují do místní vietnamské komunity. Kdosi se totiž pokoušel zamaskovat skutečný
motiv. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min.
Premiéra amerického akčního hororového thrilleru. Smlsni si. Jason Statham hraje kapitána Taylora, který před pár
lety musel opustit na dně Mariánského příkopu svou posádku, když na podmořskou stanici cosi zaútočilo. Teď je
to cosi zpátky a vypadá to, že jde o pravěkého žraloka megalodona a Taylor dostane šanci se mu postavit znovu.
Má ale vůbec proti největšímu predátorovi šanci? Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 113 min.

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

PÁTEK 24. 8.
20.00

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.

ČTVRTEK 16. 8.
SOBOTA 18. 8.
vždy od 20.00

SOBOTA 18. 8.
17.30

ČTVRTEK 23. 8.
20.00

– PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – TVÁŘ – YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ film ve 3D – OPERACE FINÁLE –

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

DOBRUŠSKÁ FILMOVÁ KLAPKA 2018 14. – 16. ZÁŘÍ

– POZOR MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ –

Premiéra dramatického filmu ČR/SR od režiséra R. Sedláčka a scénáristky E. Kantůrkové. Jan Palach. Student, který
se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské invazi do Československa. Nekompromisní mladík, který přinesl krajní
oběť v touze vyburcovat národ z okupační letargie. Jméno, které u nás zná každý. Film vypráví příběh posledních
měsíců Palachova života, ukazuje cestu, na níž se z milujícího syna, oddaného přítele a citlivého, přemýšlivého
studenta filozofie stala „pochodeň číslo 1“. Hrají: Viktor Zavadil, Zuzana Bydžovská, Denisa Barešová, a mnoho dal.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 120 min.

VÝSTAVA – MALÝ SÁL SC–KINA 70:
20 LET OD NIČIVÉ POVODNĚ
VÝSTAVA JE OTEVŘENA OD 19. 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

