KULTURNÍ
ZAĄÍZENÍ MöSTA

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

SRPEN 2022
ČTVRTEK 4. 8.
PÁTEK 5. 8.
vždy od 20.00
SOBOTA 6. 8.
17.30
SOBOTA 6. 8.
20.00

STŘÍDAVKA

Premiéra české komedie plné rodinných a partnerských zmatků natočil pod názvem Střídavka režisér Petr Nikolaev. Autor filmů jako
Báječná léta pod psa, Příběh kmotra, Lidice nebo Vybíjená. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 90 min.

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ

Repríza americké animované akční dobrodružné rodinné komedie. Když je Liga spravedlnosti zajata Lexem Luthorem, Supermanův
pes Krypto vytvoří tým domácích mazlíčků z útulku, kteří dostali superschopnosti...
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min. České znění.

SOBOTA 3. 9.
20.00

MEN

NEDĚLE 4. 9.
19.00

Divadlo Járy Cimrmana:
HOSPODA NA MÍTINCE

ELVIS

Premiéra amerického hudebního dramatického životopisného filmu. Film Baze Luhrmanna "Elvis" o životě a hudbě Elvise Presleyho
(Austin Butler) z pohledu jeho komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks). Příběh
se zabývá složitou dynamikou mezi Presleym a Parkerem, která trvá více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho
nebývalou slávu, na pozadí vyvíjející se kulturní krajiny a ztráty nevinnosti v Americe.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 159 min.

velký sál SC-Kina 70

Premiéra velice očekávaného hororu – VB. Harper (Jessie Buckley) odjíždí na malebný anglický venkov odpočinout si a srovnat si
myšlenky po nedávné tragédii v osobním životě. Okolní příroda však působí značně zneklidňujícím dojmem a Harper má neodbytný
pocit, že ji kdosi či cosi zpoza stromů sleduje. Co nejdříve vypadá jako plíživý děs, se brzy promění v opravdovou noční můru.
Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.

– DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –

Geniální skladatel Jára Cimrman a jeho opereta. U příležitosti zahájení provozu slavného vídeňského "Riesenradu" byla vypsána
soutěž o nejlepší operetu. Odeslal ji také Čech - Jára Cimrman, a to rozmáchlým sedmihodinovým dílem "Proso"...
Předprodej vstupenek online od 8.00 hodin 1. 8. 2022 nebo přímo na IC Dobruška.

ČTVRTEK 8. 9.
10.00

PLANETA PRAHA

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

... a pokračujeme v promítání filmů „nejen pro seniory.“ Dokumentární film – ČR. Dobrodružná výprava do městské džungle pro
celou rodinu od tvůrců filmu Planeta Česko. Kolik „obyvatel“ má Praha? Tvůrci oceňovaného filmu Planeta Česko se tentokrát vydali
na výpravu do betonové džungle hlavního města. Vedle nás lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, jejichž každodenní dobrodružství
filmaři zaznamenali díky nejmodernějším technologiím z výjimečné blízkosti. Ml. přístupný. Vstupné 70 Kč. 83 min.

NEDĚLE 7. 8.
17.30

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ

NEDĚLE 7. 8.
20.00

THOR: LÁSKA JAKO HROM

ČTVRTEK 8. 9.
20.00

ERUPCE LÁSKY

ČTVRTEK 11. 8.
20.00

VELKÁ PREMIÉRA

PÁTEK 9. 9.
20.00

HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ

PÁTEK 12. 8.
20.00

JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA

Repríza americké animované komedie. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom naprosto
nejzásadnějším momentu. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 88 min. České znění.

Repríza amerického dobrodružného akčního filmu. Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení
vnitřního míru. Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher (Christian Bale), který usiluje o zánik
bohů. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 119 min. České znění.

Repríza české komedie od režiséra Miroslava Krobota. Herec Pavel Šnajdr (Pavel Šimčík) má rád improvizaci a stand-up. Hraní si
užívá i v normálním životě. Miluje uvádět lidi do rozpaků a vytvářet trapné situace, což ovšem mnozí špatně snáší. Ostatně na Pavlův
humor je alergická i jeho žena Markéta (Klára Melíšková), která se snaží vyhořelý manželský vztah řešit u psychologa (Jakub Žáček).
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 90 min.

Premiéra dokumentárního sportovního filmu od režiséra Petra Větrovského. Příběh Jana Kollera se řadí mezi světový unikát. Spousty
prestižních zahraničních serverů se mu v minulosti věnovalo a shodli se na tom, že story „Českého Honzy“ je skutečnou pohádkou,
která je asi už navždy nenapodobitelná. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 111 min.

SOBOTA 13. 8.
17.30

TOP GUN: MAVERICK

SOBOTA 13. 8.
20.00

BESTIE

NEDĚLE 14. 8.
17.30

NEDĚLE 14. 8.
20.00

PÁTEK 19. 8.
20.00

Nene

SOBOTA 20. 8.
17.30

PRINCEZNA REBELKA

3. srpna – 31. srpna 2022
Fotografie Miroslava Holči - SOKOLNICTVÍ v Opočně
Město Dobruška a Kino 70 zvou na výstavu reportážních fotografií z mezinárodního setkání sokolníků v Opočně v letech 2017 až 2021.
Vernisáž výstavy se bude konat 2. srpna 2022 v 17.00 za přítomnosti profesionálního sokolníka, který předvede krátkou ukázku dravců
Výstava bude otevřena v provozní době Společenského centra – Kina 70 a na požádání.

VELKÝ SÁL SC–KINA 70:
Středa 21. 9. 2022 OD 18 HODIN

KŘTĚNÍ NOVÉ KNIHY O PANU REŽISÉROVI FRANTIŠKOVI FILIPOVI,
A TO ZA ÚČASTI VZÁCNÝCH HOSTŮ!

Repríza velice úspěšného amerického dramatického akčního filmu. Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se
vrací do akce. Do kin s ním přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseovi
a akčním dramatu Top Gun: Maverick? Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 131 min. České znění.

Premiéra amerického mysteriózního sci-fi thrilleru. Ten den by proběhl jako každý jiný, kdyby se na nebi neobjevilo „cosi“, co
sourozencům Haywoodovým zabilo otce. Bylo to UFO? Nebo je vysvětlení mnohem racionálnější? Nikdo nic neví. Zjevné je jen to, že
to, co se děje v okolí malé koňské farmy, na níž OJ (Daniel Kaluuya) a Emerald (Keke Palmer) žijí, je čím dál znepokojivější a nabírá to
na obrátkách. Ml. nepřístupný. Vstupné 140 Kč. 135 min.

Premiéra francouzského animovaného filmu. Mia je dvanáctiletý sirotek. Žije v ulicích středověkého města, kde zná každý kout a které
jí svým způsobem patří. S vrabčím hnízdem na hlavě a trochu umouněná je ale Mia samostatné, velmi vynalézavé a protřelé děvče.
Má tři ochočené lasičky a společně tvoří nerozlučnou partu, která se živí. . no . . krádežemi jídla.
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 89 min. České znění.

SOBOTA 20. 8.
20.00

KRÁSKY Z DUBAJE

NEDĚLE 21. 8.
17.30

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ

NEDĚLE 21. 8.
20.00

KDYBY RADŠI HOŘELO

Kniha bude vydána k nedožitým 90. narozeninám pana Radoslava Brzobohatého, čestného občana města Dobrušky

OD 3. SRPNA 2022 VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA LETNÍ FILMOVÉ PROJEKCE
S NOVÝM ŠPIČKOVÝM FILMOVÝM PLÁTNEM A PROJEKTOREM DO ARCHLEBOVÝCH SADŮ.
SLEDUJTE PROSÍM WEBOVÉ STRÁNKY KINA 70, PLAKÁTY A TISK.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

PÁTEK 16. 9. – NEDĚLE 18. 9 2022: DOBRUŠSKÁ FILMOVÁ KLAPKA 2022
Zveme všechny filmové příznivkyně a příznivce na dýchánek, a to již pod tradičním názvem Dobrušská filmová klapka.
Bližší informace na webových stránkách kina: www.kino.mestodobruska.cz, v denním tisku a na zvláštních plakátech.
Všichni jste srdečně zváni!!!

Premiéra polského kriminálního dramatického erotického filmu. Mladá studentka Emi žije na malém městě a přestože je chytrá a pilná
a ambiciózní, velkou budoucnost ve svém životě ale nevidí. Práce, rodina, možná časem lepší práce. Má ale ráda život, svoje tělo
a svoje touhy, a když se jí nabídne kariéra modelky, není co řešit. Stejně tak nezaváhá, když se má s dalšími kráskami vydat jako
společnice do Dubaje. Nebudou přeci sedět celý život v koutě. Jsou sexy, jsou sebevědomé, dravé a vědí, co chtějí.
Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 146 min. České znění.

Repríza americké animované komedie. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom naprosto
nejzásadnějším momentu. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 88 min. České znění.

... chytrá
obalová řešení
z Dobrušky

Repríza české dramatické komedie. Trochu nešikovný dobrovolný hasič Standa se připravuje na příchod potomka a vše konzultuje se
svým vzorem, náčelníkem Bróňou. Hrají: Michal Isteník, Miroslav Krobot, Anna Polívková a mnoho dal.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 84 min.

ARVÉD

Premiéra velice očekávaného psychologického mysteriózního dramatického filmu od režiséra Vojtěcha Maška. Film vypráví o tom,
kam až jsme schopni zajít, abychom dosáhli svého cíle. Jiří Arvéd Smíchovský byl ochoten jít až k hranicím samotného pekla. Život
a smrt Jiřího Arvéda Smíchovského jsou dodnes obestřeny mnoha tajemstvími. Za války jako nacistický konfident zachránil před
koncentračním táborem Štěpána Plačka. Po válce se jejich role otáčí, Plaček splácí dluh a zařídí, že soud za spolupráci s nacisty
nepožaduje pro Arvéda smrt, ale odsuzuje jej pouze na doživotí. Tím však vzájemné služby nekončí...
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 120 min.

Prodejní sklad DOBRUŠKA

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

AFTER: POUTO

Premiéra amerického romantického filmu podle světového knižního bestselleru. Čtvrtá a poslední kapitola světového fenoménu After
zastihne Tessu a Hardina na rozcestí: Bude Tessa pokračovat ve snaze zachránit Hardina a jejich vztah, nebo je čas zachránit sebe?
Zatímco Hardin zůstává po svatbě své matky v Londýně a propadá se hlouběji do temnoty, Tessa se vrací do Seattlu a čelí tragédii.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 114 min.

SOBOTA 27. 8.
17.30

JEŽEK SONIC 2

NEDĚLE 28. 8.
17.30

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ

NEDĚLE 28. 8.
20.00

PLNÁ 6

ČTVRTEK 1. 9.
17.30

VÝSTAVA – MALÝ SÁL SC–KINA 70:

Premiéra americké akční komedie. Brad Pitt hraje ve filmu Bullet Train nájemného zabijáka Berušku, který je odhodlán vykonávat
svou práci mírumilovně, jelikož se mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se mu lepí na paty. Osud má nicméně jiné
plány, protože Beruška se při své nejnovější misi v nejrychlejším vlaku světa dostane do křížku se smrtícími protivníky. Ml. nepřístupný.
Vstupné 130 Kč. 127 min.

TOP GUN: MAVERICK

PÁTEK 26. 8.
20.00

– ÚSMĚV – VSTUPENKA DO RÁJE – TALKSHOW TOMÁŠE MAGNUSKA –

BULLET TRAIN

ČTVRTEK 18. 8.
20.00

ČTVRTEK 25. 8.
20.00
SOBOTA 27. 8.
20.00

– JAN ŽIŽKA – SLOVO – AVATAR – INDIÁN – BUKO – SPOLU – KDE ZPÍVAJÍ RACI –

Premiéra amerického dobrodružného hororového thrilleru. Doktor Nate Daniels (Idris Elba) vezme své dvě dospívající dcery na výlet
do Jižní Afriky, do míst, kde se seznámil s jejich mámou, která před nedávnem zemřela. Doufá, že výlet do divočiny jim pomůže tuhle
čerstvou ránu aspoň částečně zahojit. Na cestu do buše si vyberou toho nejlepšího průvodce, rodinného přítele a zoologa, který zná
v okolí každý kámen. Zpočátku cesta připomíná sen každého milovníka divokých zvířat. Ml. nepřístupný. Vstupné 140 Kč. 93 min.

Premiéra nového animovaného filmu SR/Belgie/ČR. Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie – Tvojzemí. Opice
a krkavci tu mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se procházejí neskutečné stroje, které fungují v dokonalém souladu s přírodou.
Desetiletý Riki uteče do Tvojzemí ze svého domova ve skutečném světě, protože zachytí signál vysílaný tajemným zářivým kamínkem.
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 86 min. České znění.

Premiéra filmu – VB. O sexu není potřeba mluvit. Třeba ho zkoušet. Nancy (Emma Thompson) za celý svůj život spala jen s vlastním
mužem, který navíc v posteli nestál za nic. Když zůstane sama, uvědomí si, že vlastně vůbec netuší, co je dobrý sex. Namísto čtení
ženských časopisů a studování odborné literatury se rozhodne pro podstatně rychlejší a jednodušší formu vzdělávání v tomto oboru
a objedná si služby zkušeného profesionála... Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 97 min.

V ZÁŘÍ 2022 UVÁDÍME:

Repríza velice úspěšného amerického dramatického akčního filmu. Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se
vrací do akce. Do kin s ním přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseovi
a akčním dramatu Top Gun: Maverick? Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 131 min. České znění.

CESTA DO TVOJZEMÍ

Premiéra kanadského dokumentárního filmu. Neuvěřitelný skutečný příběh o lásce dvou vulkanologů k sopkám i k sobě navzájem.
Po celé dvě dekády se tito vulkanologové nechali svádět krásou a nebezpečím bublajících obrů a při své cestě za poznáním zachránili
desítky tisíc životů. Jejich neuvěřitelný příběh a autentické záběry sopek pořízené z dechberoucí blízkosti na 16 mm film nyní ožily
v kreativním zpracování režisérky Sary Dosy. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 93 min.

Repríza americké komedie pro všechny diváky. Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. Ml. přístupný.
Vstupné 130 Kč. 122 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.

Repríza americké animované akční dobrodružné rodinné komedie. Když je Liga spravedlnosti zajata Lexem Luthorem, Supermanův
pes Krypto vytvoří tým domácích mazlíčků z útulku, kteří dostali superschopnosti...
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min. České znění.

Repríza českého sportovního dokumentu od režiséra Adama Sejka. Kamil Holán je aktuálně jedním z nejlepších českých motocyklových
závodníků na přírodních okruzích. Dokumentární portrét vypráví příběh muže z obyčejných poměrů, který podlehl vášni rychlosti
a podřídil jí svůj život i tělo. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 80 min.

TOP GUN: MAVERICK

Repríza velice úspěšného amerického dramatického akčního filmu. Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se
vrací do akce. Do kin s ním přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseovi
a akčním dramatu Top Gun: Maverick? Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 131 min. České znění.

ČTVRTEK 1. 9.
20.00

ELVIS

PÁTEK 2. 9.
20.00

VELKÁ PREMIÉRA

SOBOTA 3. 9.
17.30

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

Tvoříme nápaditá řešení ve světě balení

www.servisbal.cz

Repríza amerického hudebního dramatického životopisného filmu. Film Baze Luhrmanna "Elvis" o životě a hudbě Elvise Presleyho
(Austin Butler) z pohledu jeho komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks).
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 159 min.

Repríza české komedie od režiséra Miroslava Krobota. Herec Pavel Šnajdr (Pavel Šimčík) má rád improvizaci a stand-up. Hraní si
užívá i v normálním životě. Miluje uvádět lidi do rozpaků a vytvářet trapné situace, což ovšem mnozí špatně snáší. Dále hrají: Iva
Janžurová (babička), Iva Pazderková (Mikina), Jenovéfa Boková (Renata), Miroslav Krobot (Grunt), Ivana Plíhalová (Gruntová) a dal.
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 90 min.

Repríza amerického akčního dobrodružného sci-fi filmu. Příběh filmu se odehrává čtyři roky po zániku ostrova Isla Nubar, původního
domova oživlých jurských tvorů. Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum a mnoho dal.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 146 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

