KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

DOBRUŠKY

KVĚTEN 2020

http://www.kino.mestodobruska.cz, Tel.: 494 629 529

Pozor na začátky jednotlivých představení!

ČTVRTEK 14. 5.
10.00

CHLAP NA STŘÍDAČKU

PÁTEK 15. 5.

JOKER

20.00

Repríza amerického kriminálního thrilleru. Zkrachovalý komediant Arthur (Joaquin Phoenix) se dlouho pohybuje na
tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku klauna potuluje po ulicích Gotham City a
dostává se do konfliktu. Pomalu se roztáčí spirála událostí dosahující hrozivých rozměrů… Vstupné 110 Kč.
Ml. nepřístupný. 122 min.

SOBOTA 16. 5.

V SÍTI: ZA ŠKOLOU

17.30

Představení nejen pro seniory

Repríza úspěšného českého filmu. Patnáct let vdaná Zuzana zjistí, že má její manžel Jiří poměr s jinou ženou.
Zuzana neváhá a navrhne jí tak trochu netradiční návrh. Vstupné 60 Kč. Ml. přístupný. 100 min.

Repríza speciální verze dokumentárního filmu vhodná pro diváky od 12 let. Tři dospělé herečky, které vypadají
na 12 let, se připojí na sociální sítě, aby v přímém přenosu zažily, co se děje v online světě. Vstupné 110 Kč.
Ml. přístupný. 100 min.

NEDĚLE 17. 5.
17.30

JEŽEK SONIC
Repríza amerického animovaného filmu. Sonic je mimozemský ježek, který žije na vzdálené planetě. Jeho
schopnosti chce získat kmen nepřátelských ježur. Vstupné 110 Kč. 100 min. České znění.

ČTVRTEK 21. 5.
10.00

VLASTNÍCI

Představení nejen pro seniory

Repríza české dramatické komedie. Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Vstupné 60 Kč.
Ml. přístupný. 96 min.

PÁTEK 22. 5.

V SÍTI

20.00

Repríza českého dokumentu. Tři dospělé herečky, které vypadají na 12 let, se připojí na sociální sítě, aby zažily, co
se děje v online světě. Vstupné 110 Kč. Ml. nepřístupný. 100 min.

SOBOTA 23. 5.

FRČÍME

17.30

Repríza amerického animovaného filmu. Snímek nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští
teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického.
Vstupné 100 Kč. 112 min. České znění.

NEDĚLE 24. 5.
17.30

TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
Repríza amerického animovaného filmu. Neohrožená Tlapková patrola se vrací v novém závodnickém filmu
připravena pomáhat a zachraňovat! Vstupné 100 Kč. 65 min. České znění.

ČTVRTEK 28. 5.
10.00

PRAŽSKÉ ORGIE

Představení nejen pro seniory

Premiéra českého dramatického komediálního filmu. Příběh nás zavádí do poloviny 70. let. Slavný americký
spisovatel N. Zuckerman přijíždí do Prahy, aby zachránil rukopis nevydané knihy. Seznámí se se svéráznou
spisovatelkou Olgou a pronikne na vyhlášené večírky. Postupně se stane nejen divákem, ale i účastníkem
dekadentního představení. Vstupné 60 Kč. Ml. přístupný. 112 min.

PÁTEK 29. 5.

V SÍTI

20.00

Repríza českého dokumentu. Tři dospělé herečky, které vypadají na 12 let, se připojí na sociální sítě, aby zažily, co
se děje v online světě. Vstupné 110 Kč. Ml. nepřístupný. 100 min.

SOBOTA 30. 5.

KRÁLÍČEK JOJO

17.30

Repríza satirického filmu. Jojo jako správný malý kluk má spoustu kamarádů v Hitlerjugend, nej-přítele Yorkiho
a pak jednoho imaginárního kamaráda – Adolfa Hitlera. Režisér T. Waititi natočil příběh z druhé světové války
se svým osobitým stylem humoru. Vstupné 100 Kč. Ml. přístupný. 108 min.

NEDĚLE 31. 5.
17.30

V SÍTI: ZA ŠKOLOU
Repríza speciální verze dokumentárního filmu vhodná pro diváky od 12 let. Tři dospělé herečky, které vypadají
na 12 let, se připojí na sociální sítě, aby v přímém přenosu zažily, co se děje v online světě. Vstupné 110 Kč.
Ml. přístupný. 100 min.

Zahajujeme promítání ve Společenském centru – Kině 70 Dobruška, a to za následujících podmínek:
Fyzický prodej vstupenek bude tradičně zajištěn v IC Dobruška a v pokladně Kina 70 od 12. 5. 2020, a taktéž on-line. Rezervace nebudou prozatím
umožněny. Sudé řady sálu jsou z hygienických důvodů zablokovány a vstupenky v jednotlivých řadách si prosím zakupujte vždy ob sedadlo (výjimku tvoří
rodinní příslušníci), a dle pokynů pokladních. Vstup do sálu bude umožněn pouze v rouškách a bez jakéhokoli občerstvení včetně nápojů! Před vstupem
do sálu kina použijte prosím dezinfekci.

V červnu 2020 připravujeme:
Křtění knihy o herci a Čestném občanovi města Dobrušky panu Radoslavu Brzobohatém – František z Dobrušky
Přistavení tradičního Kinematovlaku na nádraží ČD Dobruška, včetně Koncertu na peróně

Filmová představení:
Nabarvené ptáče – 11 barev ptáčete – Problémissky – Bourák – Ledová sezóna: Ztracený poklad – Zelený rytíř – Téměř dokonalá tajemství – Psí láska

Výstavy:
15 LET OD VZNIKU SBORU JEDNOTY BRATRSKÉ V DOBRUŠCE – Malý sál SC – Kino 70 – výstava je přístupná od 31. 5. 2020 v době akcí a promítání kina.
Web: www.jbdobruska.cz, email: sbor@jbdobruska.cz

