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

ČERVEN 2021
ÚTERÝ 1. 6.
16. 30

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 2021 PROMÍTÁME ZDARMA PRO NEJMENŠÍ
DIVÁKY K JEJICH SVÁTKU A K ZNOVUOTEVŘENÍ KIN!

SOBOTA 26. 6.
20.00

ZVRÁCENÁ

VLCI NA HRANICÍCH

NEDĚLE 27. 6.
20.00

V ZAJETÍ

PÁTEK 4. 6.
20.00

NAPĚTÍ

ČTVRTEK 1. 7.
20.00

MATKY

SOBOTA 5. 6.
17.30

MÁŠA A MEDVĚD

PÁTEK 2. 7.
20.00

OČISTA NAVŽDY

SOBOTA 3. 7.
NEDĚLE 4. 7.
ÚTERÝ 6. 7.
vždy od 17.30

KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH

PAT A MAT ZNOVU V AKCI

Repríza oblíbeného českého animovaného rodinného filmu. Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy
a nové příhody. Pro Pata a Mata není nic problém, ať již se jedná o boj s rojem včel, opravu elektrické sekačky, ucpaný odpad, boj
s krtkem nebo stavbu nové skalky. Pro kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Vyčistit komín?
Postavit nový plot? Ml. přístupný. 75 min.

ČTVRTEK 3. 6.
20.00

SOBOTA 5. 6.
20.00

NEDĚLE 6. 6.
17.30

Premiéra českého dokumentárního filmu od režiséra Martina Páva. Vlci na hranicích vypráví příběh o návratu vlků do české krajiny
a obecněji také o našem rozpolceném vztahu k přírodě. Na Broumovsku byly tyto šelmy vyhubeny před více než dvěma sty lety
a začali se postupně vracet až v poslední době. V tomto kraji je také soustředěna největší koncentrace ovcí v celé České republice.
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 78 min.

Premiéra hororového filmu - VB. Londýn, zima 1974. Celá Británie se kvůli hornickým stávkám připravuje na výpadky elektrického
proudu. V tuto nejistou dobu začínající zdravotní sestra Val poprvé přichází do kdysi významné, ale dnes již hodně zanedbané Východní
londýnské královské nemocnice. Val je sirotkem a to, že se stala zdravotní sestrou, je jejím splněným snem. Naivní iluze začíná ztrácet
hned po příchodu. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 92 min.

Premiéra ruského animovaného rodinného filmu. Dobrodružství začínají právě teď! Společně se svými lesními kamarády Máša cestuje
kolem světa, aby nám přinesla vzrušující novou muzikálovou sezónu – Mášiny písničky.
Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 88 min. České znění!

SMOLNÝ PICH ANEB PITOMÝ PORNO

Premiéra dramatické erotické komedie - Rumunsko / Chorvatsko / Česko / Lucembursko. Kariéra učitelky Emi se ocitne v ohrožení,
když se na internetu objeví video, v němž se oddává sexu se svým manželem. Nenápadná třicátnice je proto postavená před rodiče
svých žáků, kteří mají rozhodnout o jejím setrvání v učitelském sboru na prestižní střední škole. Nekonvenční, satirický film režiséra
Radua Judeho upoutal porotu MFF Berlinale, kde získal Zlatého medvěda.
Ml. do 18 – ti let nepřístupný. Vstupné 110 Kč. 108 min.

DUŠE

Premiéra americké animované dobrodružné rodinné hudební komedie. Co dělá člověka člověkem? Pixar Animation Studios uvádí nový
celovečerní film „Duše“, ve kterém se představí středoškolský učitel hudební výchovy Joe Gardner.
Ml. přístupný. Vstupné Kč. 120 min. České znění.

(mimořádné představení)

Premiéra amerického hororu. Buďte opatrní, ke komu se modlíte. Dobrý úmysl by se mohl zvrhnout a zvrátit. Mladá dívka Alice (Cricket
Brown) byla navštívena Pannou Marii, nebo tomu aspoň věří. Víře napovídá i schopnost slyšet i přesto, že byla sluchově postižená,
dokáže uzdravovat nemocné a děje se mnoho nevysvětlitelných zázraků. Jenže zázraky neumí jen dobré mysteriózní síly, ale i zlá
vrstva, která je neoddělitelně přítomna ve světě. Na scénu se dostává i zneuznaný novinář, který se snaží najít špínu na všem, co mu
přijde do cesty.
Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 99 minut.

Premiéra amerického mysteriózního thrilleru. Mateřské lásce se nedá uniknout. Z bezpečného přístavu lásky se ale někdy může stát
smrtící hrozba, mladá dívka Chloe o tom ví své. Je na vozíku a vyrůstá o samotě v úplné izolaci jen se svou milující maminkou. Jejich
vztah a život se můžou zdát zvláštní, možná až zneklidňující...
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 99 min.

Premiéra české romantické komedie. Hereckými hvězdami obsazená komedie o tom, jaké to opravdu je být v dnešní době mámou
malých dětí a k tomu současně ženou, partnerkou a kamarádkou. Zkrátka, jak být matkou a nezbláznit se z toho. Čtyři nejlepší
kamarádky jsou sebevědomé, chytré, užívají si, a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. K tomu se ale taky starají o děti, nebo je právě
porodily, případně jsou těhotné. V hl. rolích: Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Sandra Nováková, Gabriela Marcinková, Jakub
Prachař, Jiří Langmajer, Štěpán Benoni, Vladimír Polívka, Václav Neužil, Viktor Preiss a jiní.
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 95 min.

Premiéra amerického hororu. Jednou za rok se americké ulice vždy na dvanáct nočních hodin promění v peklo. Nepracuje ani jedna ze
složek záchranného systému a všechny zločiny, včetně těch nejtěžších, jsou zcela legální. Téhle brutální noci se říká Očista. Ve chvíli,
kdy se rozezní spásné sirény, veškeré peklo rázem končí, posbírají se ranění a mrtví, opraví se škody a jede se dál. Pokud se ovšem
někdo nerozhodně pokračovat bez ohledu na následky…
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.

Premiéra velice očekávaného animovaného, dobrodružného rodinného filmu - USA, Austrálie. Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích
se vrací roztomilý a všemi oblíbený králičí lump Petr. Bea, Thomas a králíci jsou teď něco jako rodina. Ale ať se Petr snaží sebevíc,
stále má reputaci nenapravitelného rošťáka. A tak králíček Petr vezme do zaječích do světa, kde mu jeho lumpárny nikdo nevyčítá.
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 85 min. České znění.

NEDĚLE 6. 6.
20.00

NEJVYŠŠÍ POCTA

SOBOTA 3. 7.
20.00

NIKDO

ČTVRTEK 10. 6.
10.00

HRAJEME KE DNI PAMÁTKY OBĚTÍ VYHLAZENÍ OBCE LIDICE

NEDĚLE 4. 7.
20.00

MSTITEL

ÚTERÝ 6. 7.
15.00

DIVOKÝ SPIRIT

Premiéra amerického dramatického válečného filmu. Skutečný příběh zdravotníka amerického letectva U. S. Air Force, Williama H.
Pitsenbargera, jehož statečnost zachránila ve Vietnamu desítky životů. V roce 1966 se poblíž Saigonu odehrála jedna z nejkrvavějších
bitev vietnamské války.
Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 116 min.

KRAJINA VE STÍNU

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

Premiéra dramatického historického filmu režiséra Bohdana Slámy. Kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami
třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý z nich se s jejich přísliby
a hrůzami vyrovnává jinak. V popředí příběhu pak stojí osud jedné rodiny, na kterou předválečná doba, válka i události po válce
dopadají vždy plnou silou.
Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 135 min.

ČTVRTEK 10. 6.
20.00

CHLAST

PÁTEK 11. 6.
20.00

ANNY

Premiéra dánského dramatického filmu. Již název filmu vypovídá o tématu, kolem kterého se příběh točí. Existuje totiž teorie, že by
se každý člověk měl narodit s určitou dávkou alkoholu v krvi. Tato malá intoxikace totiž otevírá naši mysl k poznání světa okolo nás,
zmírňuje problémy a zvyšuje naši kreativitu... Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 117 min.

(mimořádné představení)

Premiéra velice očekávaného českého časosběrného dokumentu od režisérky Heleny Třeštíkové. „Poctivě tu šlapu dobrejch dvacet
let a čím dál míň to hodí.“ Příběh stárnoucí prostitutky Anny. Film ji sleduje od konce syrových devadesátých let v kulisách nočních
pražských ulic a veřejných záchodků. Přestože žije na společenském dně, ona sama nikdy neztrácí svou lidskou důstojnost, humor
nebo víru ve štěstí. Anny není nikdy na dně... Ml. nepřístupný. Vstupné 110 Kč. 67 min.

SOBOTA 12. 6.
17.30

DUŠE

SOBOTA 12. 6.
NEDĚLE 13. 6.
vždy od 20.00

TICHÝ SPOLEČNÍK

Premiéra amerického akčního thrilleru. Že je někdo nenápadný, neznamená, že není nebezpečný. Zvlášť když mu ohrozíte rodinu a on
se „rozpomene“ na speciální trénink, který kdysi absolvoval. Nikdo je filmová lahůdka Ilji Naishullera, režiséra originálního akčního
thrilleru Hardcore Henry.
Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 92 min.

Premiéra české komedie. „Když nemůžeš, tak přilej“, říká motto filmu, v němž se zkrachovalý herec rozhodne propít až k expedici
na Mars, najít sám sebe, lásku, něco k pití a tlačítko START. A když ne to, tak se alespoň všemu pomstít, především šéfovi divadla,
který ho vyhodil, a manželce, která ho hned poté vyhodila rovněž. V hl. rolích: Daniel Fischer, Jaroslav Dušek, Ivan Franěk, Milan
Šteindler, Pavla Tomicová, Petr Čtvrtníček a jiní.
Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 93 min.

Premiéra americké dobrodružné animované komedie pro všechny diváky. Když byla Lucky Prescottová malá, její mamince,
neohrožené krasojezdkyni, se stala nehoda. Holčička se proto z rodného Miradera, městečka na dohled od Divokého západu,
odstěhovala do civilizace, ke starostlivé tetě Coře. Ta se z ní rozhodla vychovat klidné a rozumné děvče, což se ani trochu nepovedlo.
Po sérii nešťastných příhod (ve většině z nich měla prsty) se Lucky vrací do rodného Miradera, jenže po letech si tu připadá spíš jako
cizinka. Pak ovšem potká mustanga Spirita, tvora stejně divokého a nespoutaného, jako je ona sama. V tu chvíli se zrodí přátelství
s velkým „P.“
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 89 min. České znění.

V ČERVENCI 2021 UVÁDÍME:
– BLACK WIDOW – MAXINOŽKA 2 – UBAL A ZMIZ! – MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA – CROODSOVI: NOVÝ VĚK –
– GUMP-PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT – PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL –

Repríza americké animované dobrodružné rodinné hudební komedie. Co dělá člověka člověkem? Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 100
min. České znění.

VÝSTAVA – MALÝ SÁL SC–KINA 70:

Premiéra nové české dramatické komedie. Lenka se vrací z Prahy do své rodné vesnice kdesi na Slovácku. Život i čas tady plynou
trochu jinak a Lenka si po rozvodu potřebuje oddychnout a dobít baterky... V hl. rolích: Klára Issová, Ondřej Malý, Boleslav Polívka,
Pavel Řezníček a mnoho dal. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min.

NEDĚLE 13. 6.
17.30

MÁŠA A MEDVĚD

ČTVRTEK 17. 6.
17. 00

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ
DOBRUŠKY ZA ROK 2020

100 LET DOBRUŠSKÝCH SKAUTŮ
1. – 5. 6. 2021

VÝSTAVA BUDE OTEVŘENA V PROVOZNÍCH HODINÁCH KINA 70 A NA POŽÁDÁNÍ
BLIŽŠÍ INFORMACE O AKCI NA WWW.JUNAK.DOBRUSKA.CZ | f junakdobruska

Repríza ruského animovaného rodinného filmu. Dobrodružství začínají právě teď! Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 88 min. České znění!

– POZOR –

Tradiční předání ocenění úspěšných sportovců, trenérů a zasloužilých funkcionářů sportovních klubů a oddílů.
Upozornění: vstup diváků může být omezen dle aktuálních protiepidemických vládních opatření.

ČTVRTEK 17. 6.
20.00
SOBOTA 19. 6.
17.30
PÁTEK 18. 6.
20.00
SOBOTA 19. 6.
20.00

RYCHLE A ZBĚSILE 9

Premiéra amerického akčního dobrodružného krimi thrilleru. Dominic Toretto (Vin Diesel) si myslel, že si konečně bude moci začít
užívat klidný život s Letty (Michelle Rodriguez) a synem Brianem, jenže pak se ozvala jeho minulost. V týmu lumpů, kteří se rozhodli
ovládnout svět, figuruje i člověk, který je stejně odvážný a nebezpečný jako Dom. A taky skvěle řídí. Koneckonců je to jeho bratr Jakob
(John Cena)... Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 145 min. České znění!

TICHÝ SPOLEČNÍK

Repríza české dramatické komedie. Lenka se vrací z Prahy do své rodné vesnice kdesi na Slovácku.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min.

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

PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY

Premiéra americké komedie. Robert De Niro, Morgan Freeman a Tommy Lee Jones připravují v nové komedii jeden dokonalý „Podfuk
za všechny prachy“. Filmový producent v ní chce během natáčení zabít svou největší hereckou hvězdu, aby shrábnul tučný balík
z pojistky a zaplatil svůj dluh u mafie. Jenže věčně opilý herec jakoby měl devět životů a ze všech smrtících léček a nastražených
karambolů odchází nezraněný a s grácií si jde pro další lahev.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 104 min.

NEDĚLE 20. 6.
17.30

LUCA

NEDĚLE 20. 6.
20.00

ANNY

ČTVRTEK 24. 6.
10.00

ŠARLATÁN

Premiéra amerického dobrodružného animovaného rodinného filmu (2D). Snímek studií Disney a Pixar Luca, odehrávající se
v malebném městečku italské riviéry, vypráví o dospívajícím chlapci, který zažívá nezapomenutelné letní prázdniny plné zmrzliny,
těstovin a vyjížděk na mopedu. Prosluněná dobrodružství prožívá Luca se svým novým nejlepším kamarádem, avšak jejich veselí
ohrožuje přísně střežené tajemství, neboť oba jsou ve skutečnosti vodní příšeráci z podmořského světa.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min. České znění.

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.

Poslední repríza českého časosběrného dokumentu od režisérky Heleny Třeštíkové. „Poctivě tu šlapu dobrejch dvacet let a čím dál míň
to hodí.“ Ml. nepřístupný. Vstupné 110 Kč. 67 min.

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

Představení nejen pro seniory!!! Repríza životopisného dramatického filmu ČR/Irsko/Polsko/SR.
Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 118 min.
K filmu je připojen krátký dokument o pobytu Jana Mikoláška na Dobrušsku se vzpomínkami pamětníků!!!

ČTVRTEK 24. 6.
19.00

FRANCEK: Kořeny a inspirace malíře Františka Kupky

PÁTEK 25. 6.
20.00

NIGHFILE: NA TAHU

SOBOTA 26. 6.
NEDĚLE 27. 6.
vždy od 17. 30

... chytrá
obalová řešení
z Dobrušky

Tvoříme nápaditá řešení ve světě balení

www.servisbal.cz

Repríza krátkometrážního dramatu od režisérky Natálie Císařovské. Film se natáčel na Dobrušsku a Náchodsku. Před kameru se vedle
profesionálů postavili i místní amatérští herci. Hrají: Vojtěch Hrabák, Tereza Hofová, Milan Bahúl, Pavel Štěpán, Jitka Kozubová, Jozef
Dohnanský a další. K filmu náleží foto dokument o natáčení snímku a dva dobové Kino žurnály z roku 1968 a 1989.
Vstupné 60 Kč. 50 minut.

Premiéra německé velice očekávané komedie. Život barmana Mila je jeden nekonečný mejdan. Užívá si pařby, zábavu, kámoše, holky,
každý večer jen v trochu jiném pořadí. Milo žije v noci a hodně dlouho na plný plyn. Občas, když náhodou zahlédne obyčejný život,
který vedou lidé přes den, ho napadne, jestli už není na čase trochu přibrzdit. A pak to přijde. Zamiluje se...
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 111 min.

CRUELLA

Premiéra americké komedie (2D). V hl. rolích: Emma Stone, Emma Thompson a další.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 134 min.

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

