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Pozor na začátky jednotlivých představení!

ČERVEN 2019
SOBOTA 1. 6.
10.00

MRŇOUSKOVÉ: DALEKO OD DOMOVA
– MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ KE DNI DĚTÍ ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ –

Repríza úžasného animovaného rodinného filmu Francie/Čína. Další dobrodružství oblíbených Mrňousků, kteří si v roce
2013 získali srdce malých i velkých diváků. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 92 min. České znění.

SOBOTA 1. 6.
17.30

DADDY COOL

Premiéra francouzské komedie. Daddy Cool, slavný hit Boney M, dal název bláznivé komedii o čtyřicátníkovi, který si
doma založí jesle. A vede je hodně po svém. Adriena jeho přítelkyně vykopne, protože se vůbec nechová jako zralý muž,
ale mnohem spíš jakoby mu bylo čtrnáct. Bez zodpovědnosti, bez ambicí, bez pořádné práce, zato vždycky na pohodu
a tabáček. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 97 min. České znění.

SOBOTA 1. 6.
20.00

GODZILLA II KRÁL MONSTER

film ve 3D

NEDĚLE 2. 6.
14.00

PŘIJĎTE SE NA NÁS PODÍVAT A POSLECHNOUT SI
Zveme Vás na vystoupení všech skupin dobrušských mažoretek a malé dechové hudby VALÁNEČKA.
Vstupné dobrovolné.. Těšíme se na Vás.

NEDĚLE 2. 6.
17.30

ALADIN

Repríza (2D) amerického dobrodružného fantastického muzikálu. Vzrušující příběh o okouzlujícím
pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich
budoucnosti. Film režíruje Guy Ritchie, který do pohádkového přístavního města Agrabahu vnese svižnou a strhující
akci. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min. České znění.

Premiéra velice očekávaného dramatického životopisného hudebního filmu – USA/VB. Rocketman je hudební fantazie,
která vypráví životní příběh jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti. Elton John vždycky zpíval jako bůh,
oblékal se jako nikdo jiný, žil jako pravý rocker a navzdory tomu přežil, aby vám o sobě mohl vyprávět. V hl. roli: Taron
Egerton. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 120 min.

PRACHY!!!

ČTVRTEK 6. 6.
10.00

LOVENí

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

Repríza 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 60 Kč. 100 min.

ŽENY V BĚHU

Repríza úspěšné české komedie od režiséra a scénáristy Martina Horského. Komedie o ženách, které se nebojí
vyběhnout štěstí naproti. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 93 min.

SOBOTA 8. 6.
17.30

X-MEN: DARK PHOENIX

NEDĚLE 9. 6.
20.00
ČTVRTEK 13. 6.
SOBOTA 15. 6.
vždy od 20.00
PÁTEK 14. 6.
20.00

PÁTEK 28. 6.
20.00

ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY

Repríza (2D)americké akční sci-fi komedie. Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru.
Ve svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci
Mužů v černém. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 107 min. České znění.

SOBOTA 29. 6.
17.30

POKÉMON DETEKTIV PIKACHU

SOBOTA 29. 6.
20.00

ANNABELLE 3

NEDĚLE 30. 6.
17.30

NEDĚLE 30. 6.
20.00

ČTVRTEK 4. 7.
PÁTEK 5. 7.
vždy od 20.00

Premiéra amerického dramatického kriminálního životopisného thrilleru. Příběh jednoho z nejznámějších
a nejmilovanějších sériových vrahů historie, Teda Bundyho. Překvapivým vypravěčem strhujícího filmu je Bundyho
přítelkyně, která s ním v době vražd žila pod jednou střechou a o jeho hrůzyplné činnosti neměla ani potuchy. Hrají: Zac
Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario a dal. Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 108 min.

Repríza (2D) dobrodružného akčního animovaného rodinného filmu USA/Japonsko. Historicky první hraný film
o Pokémonech vychází z fenoménu Pokémon… Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 104 min. České znění.

Premiéra amerického mysteriózního hororového thrilleru. Třetí pokračováním velmi úspěšné hororové série scénáristy
a producenta Jamese Wana, ve kterém se opět potkáváme s neblaze proslulou panenkou poprvé představenou
ve filmu V zajetí démonů. Ed a Lorraine Warrenovi kdysi bezpečně uložili démony posedlou panenku za posvěcené sklo
v místnosti s dalšími artefakty zla a přizvali kněze, aby úkryt zpečetil požehnáním…
Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min.

TvMiniUni a zloděj otázek

Premiéra rodinného animovaného českého filmu, jaký tu ještě nebyl. Kombinace herců a svérázných loutek, rodinný film
plný života, barev, vtipu a také film s jedním důležitým poselstvím. Celovečerní TvMiniUni: Zloděj otázek ve velkém stylu
zakončuje seriál TvMiniUni, který na D:čku České televize běží už pět let a má na kontě téměř 150 epizod.
Ml. přístupný Vstupné 120 Kč. 88 min.

AVENGERS: ENDGAME

Repríza (2D) amerického akčního dobrodružného filmu. Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu
života ve vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále 22 filmů studia
Marvel zvaném Avengers: Endgame sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 182 min. České znění.

SPIDER – MAN: DALEKO OD DOMOVA

– MRTVÍ NEUMÍRAJÍ – KOŘIST – UZLY A POMERANČE – WILLY A KOUZELNÁ PLANETA – LVÍ KRÁL film ve 3D –
– BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ! – PAVAROTTI – DĚTSKÁ HRA –

VÝSTAVA – MALÝ SÁL SC–KINA 70:
Filmové plakáty ze sbírky V. Tichého k padesáti letům Kina 70

AVENGERS: ENDGAME

VÝSTAVA BUDE OTEVŘENA 3. ČERVNA – 1. ČERVENCE 2019 V PROVOZNÍCH HODINÁCH KINA

Repríza (2D) amerického akčního dobrodružného filmu. Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu
života ve vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále 22 filmů studia
Marvel zvaném Avengers: Endgame sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 182 min. České znění.

POKÉMON DETEKTIV PIKACHU

film ve 3D

Premiéra dobrodružného akčního animovaného rodinného filmu USA/Japonsko. Historicky první hraný film
o Pokémonech vychází z fenoménu Pokémon – jedné z nejpopulárnějších multigeneračních zábavních značek všech
dob. Fanoušci z celého světa si nyní mohou na stříbrném plátně užít dobrodružství s Pokémonem Pikachu tak, jako ještě
nikdy dřív. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 104 min. České znění.

POZOR! POZOR! POZOR!
Ve dnech 24. 6. – 30. 6. 2019 bude na nádraží ČD v Dobrušce přistaven TRADIČNÍ KINEMATOVLAK.

Všechna představení budou odehrána ZDARMA, a to za přispění ČD NÁRODNÍHO DOPRAVCE, ČD Carga, města Dobrušky a firmy SERVISBAL obaly Dobruška.
Sledujte zvláštní plakáty Kinematovlaku 2019 a webové stránky SC-Kina 70 Dobruška.

LETNÍ KINO V AREÁLU KOUPALIŠTĚ V DOBRUŠCE ZAHAJUJE PROVOZ 3. 7. 2019
SLEDUJTE ZVLÁŠTNÍ PLAKÁTY LK 2019 A WEBOVÉ STRÁNKY SC-KINA 70 DOBRUŠKA

film ve 3D

Repríza amerického akčního dobrodružného fantastického filmu. X- Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu nepříteli…
Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 114 min. České znění.

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA film ve 3D

Premiéra americké akční sci-fi komedie. Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru.
Ve svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci
Mužů v černém. Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 107 min. České znění.

MÁMA

Premiéra amerického thrilleru. Když je vám sladkých „náct“ a cizí člověk vám nabídne, že můžete pařit
v jeho sklepě, měli byste si začít dávat pozor. Nic totiž není zadarmo, jak dokazuje oscarová Octavia Spencer v temném
thrilleru Máma. Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 99 min.

NEDĚLE 16. 6.
17.30

PSÍ POSLÁNÍ 2

NEDĚLE 16. 6.
20.00

ROCKETMAN

Repríza dramatického životopisného hudebního filmu – USA/VB. Rocketman je hudební
fantazie, která vypráví životní příběh jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti. Elton John vždycky zpíval jako
bůh, oblékal se jako nikdo jiný, žil jako pravý rocker a navzdory tomu přežil, aby vám o sobě mohl vyprávět. V hl. roli:
Taron Egerton. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 120 min.

Nabízí:

ČTVRTEK 20. 6.
20.00

SPITFIRE

Zhotovíme nářezové plány, velkoplošné materiály Vám naformátujeme
a olepíme hrany. Výdejní doba: Po-Pá 6.30 - 16.00 hod.

PÁTEK 21. 6.
20.00

RODIČE NA TAHU

Premiéra amerického rodinného filmu. Některá přátelství jsou věčná a to i v pokračování celosvětově úspěšného
rodinného filmu Psí poslání. Ve filmu Psí poslání 2, nalezne milovaný pes Bailey nový smysl života.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 108 min. České znění.

Premiéra unikátního dokumentárního filmu – VB. Říkalo se, že je to učiněná krása. Jenže tahle
krása uměla zabíjet. Spitfire vypráví impozantní, velký příběh o vizi, odhodlání a odvaze. Příběh letounu, který vznikl ze
soutěživosti, nabral obrysů v době, kdy se stahovala válečná mračna, a své ostruhy si vysloužil v žáru boje – a stal se
nejslavnějším stíhacím letounem na světě. Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 99 min.
Premiéra americké komedie. Střízlivý nás nedostanou. Salma Hayek a Alec
Baldwin jsou Rodiče na tahu v bláznivé a nekorektní komedii o manželích a rodičích, kteří se čas od času ocitnou
pod obraz, a jednou navíc zjistí, že jsou úplně švorc. Zachovávají si ovšem noblesu i soudržnost a vymýšlejí, jak se
z problémů dostat. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 97 min.

SOBOTA 22. 6.
NEDĚLE 23. 6.
vždy od 17.30

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ

SOBOTA 22. 6.
20.00

PODFUKÁŘKY

NEDĚLE 23. 6.
20.00

film ve 3D

Premiéra amerického akčního dobrodružného filmu. Po událostech filmu Avengers: Endgame musí Spider-Man
čelit novým výzvám ve světě, který se navždy změnil. Náš dobrý soused a superhrdina se vydá se svými kamarády
Nedem, MJ a ostatními na prázdniny do Evropy. Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat si vezme
brzy za své, neboť Spider-Manovi zkříží cestu agent Nick Fury. Ten po Peterovi chce, aby mu pomohl vypátrat,
proč na starý kontinent útočí obří elementálové.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 100 min.

V ČERVENCI 2019 UVÁDÍME:

film ve 3D

Premiéra amerického akčního dobrodružného fantastického filmu. X- Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu nepříteli:
Jean Grey, která pochází z jejich vlastních řad. Během vesmírné záchranné mise Jean téměř zemře, ale když se vrátí
domů, zjistí, že ji neznámá vesmírná síla udělala silnější, ale zároveň mnohem nestabilnější. Zrodila se Dark Phoenix.
Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 114 min. České znění.

X-MEN: DARK PHOENIX

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

Repríza dramatického životopisného hudebního filmu – USA/VB. Rocketman je hudební fantazie, která vypráví životní
příběh jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 120 min.

Premiéra americké předprázdninové komedie. ZAPOMEŇTE NA JEDNIČKY. TOTO JSOU JINÁ ČÍSLA! Nejlepší
kámošky a zároveň nejlepší studentky ve třídě Amy (Kaitlyn Dever) a Molly (Beanie Feldstein) jsou velmi moudré,
šikovné ... a dost neoblíbené. Myslí si, že život je ukryt jen v učebnicích a na své spolužáky s horšími známkami se dívají
s neskrývaným despektem. Jenže den před ukončením studia si obě najednou uvědomí krutou pravdu - 4 roky šprtání
byly v podstatě ztrátou času a ony si mohly užívat přesně jako všichni ostatní…
Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 102 min.

– DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –

ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ

NEDĚLE 9. 6.
17.30

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA

Divadlo Palace Praha. Vyprodáno.

PÁTEK 7. 6.
20.00

SOBOTA 8. 6.
20.00

ČTVRTEK 27. 6.
20.00

ROCKETMAN

STŘEDA 5. 6.
19.30

ČTVRTEK 6. 6.
20.00

ROCKETMAN

Premiéra amerického akčního dobrodružného sci-fi thrilleru. Ve výpravném akčním dobrodružství se Godzilla střetne
s jedněmi z nejznámějších monster v historii popkultury. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 132 min.

velký sál SC-Kina 70

NEDĚLE 2. 6.
20.00

ČTVRTEK 27. 6.
10.00

film ve 3D

Premiéra americké dobrodružné animované komedie pro všechny. Z prvního dílu Tajného života mazlíčků víme, co naši
zvířecí kamarádi dělají, když nejsme doma. Jestli vás to vykolejilo, tak se připravte na další překvapení. V pokračování
zjistíte, jak se vaši vícenozí miláčci vyrovnávají s velkými emocemi. A že to jsou často dramata!
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 86 min. České znění.

Prodejní sklad DOBRUŠKA
Tel.: 494 623 100, mob.: 777 712 785
e-mail: dobruska@drevocentrum-as.cz
web: http://www.drevocentrum-as.cz
Sušené truhlářské řezivo - Překližky, laťovky –
DTD surové, laminované i dýhované – Kování, vruty
Kuchyňské desky, parapety – Podlahové dílce –
Desky OSB, Durelis, MDF – Sololity, HDF atd.

- 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.

Premiéra americké komedie. Svět je plný bohatých, zkažených a sebejistých mužů A přesně takové milují hrdinky
komedie PODFUKÁŘKY. Okouzlující Angličance Josephine (Anne Hathaway) a trošku neohrabané Američance Penny
(Rebel Wilson) totiž nejde o lásku, ale jen a jen o peníze ... hodně peněz. Tyto dvě podvodnice jsou jasným důkazem,
že ženské pokolení nelze podceňovat v žádném povolání… Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 94 min.

BOHEMIAN RHAPSODY

... pro neustálý zájem diváků reprízujeme úspěšný dramatický hudební film USA/VB. Film je oslavou rockové skupiny
Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho. 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

