KULTURNÍ
ZAĄÍZENÍ MöSTA

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

BŘEZEN 2020
NEDĚLE 1. 3.
19.00
- velký sál SC- KINA 70

ÚTERÝ 3. 3.
18.00

NEZAPOMENUTELNÉ PÍSNĚ (na které se zapomnělo)

Jedna z velkých osobností české kultury, Jiří Suchý, se představí v dobrušském sále Kina 70. Společně s jeho
dlouholetou kolegyní Jitkou Molavcovou nás pozve do zlaté éry Semaforu. Vzácným hostem večera bude také český
zpěvák, frontman populární české skupiny Chinaski a příležitostný herec Michal Malátný. VYPRODÁNO!

ZANZIBAR A TANZÁNSKÉ SAFARI - Pavel Chlum a Petr Kvarda

- malý sál SC- KINA 70

Cestovatelé Pavel Chlum a Petr Kvarda vás v první části provedou po pevninské Tanzanii. Samotná cesta začíná
v přístavním městě Dar es Salaam a pokračuje až do nitra Afriky, kde cestovatelé zažijí safari na vlastní kůži v oblasti
národního parku Mikumi. Ve druhé části se pak přesunou na rajský ostrov Zanzibar (Unguja), kde stráví několik dní,
aby ho mohli s místním obyvatelstvem procestovat, ať už v tradičních dopravních prostředcích, jako je dala dala, dough,
nebo pěšky… Pořádá vlastivědné muzeum ve spolupráci s městskou knihovnou. Vstupné dobrovolné. 90 min. Bližší
informace na zvláštních plakátech.

ČTVRTEK 5. 3.
20.00

VLASTNÍCI

PÁTEK 6. 3.
10.00

PÁTEK 6. 3.
SOBOTA 7. 3.
vždy od 20.00
SOBOTA 7. 3.
17.30
NEDĚLE 8. 3.
15.00
NEDĚLE 8. 3.
17.30

Repríza velice úspěšné české dramatické komedie od režiséra Jiřího Havelky. Komedie pro
ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Hrají: Tereza Ramba, Vojta Kotek, Dagmar Havlová, Jiří Lábus, Pavla
Tomicová a mnoho dal. Ml. přístupný Vstupné 120 Kč. 96 min.

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
V SÍTI

Repríza šokujícího českého dokumentu od režiséra a režisérky Víta Klusáka a Barbory Chalupové.
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání
dětí na internetu. A proč tento film?„ Protože tohle není film, ale společenská událost. Budou na něj chodit diváci, budou
na něj chodit školy, bude se o něm mluvit a něco změní. A u toho chcete být.“ Ml. nepřístupný. Vstupné 110 Kč. 100 min.

film ve 3D

Premiéra amerického animovaného rodinného 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. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 112 min. České znění.

V SÍTI: ZA ŠKOLOU

Premiéra speciální verze dokumentárního filmu – ČR. Tato verze filmu
V SÍTI je vhodná pro diváky už od 12 let, a to i bez doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby. Tři dospělé herečky,
které vypadají na 12 let, se připojí na sociální sítě, aby v přímém přenosu zažily, co se děje v online světě. V kopiích
dětských pokojů chatují a skypují s muži, kteří si je na netu našli a napsali jim. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 100 min.

STAŘÍCI

ČTVRTEK 12. 3.
10.00

CHLAP NA STŘÍDAČKU

PÁTEK 13. 3.
20.00

Představení nejen pro seniory

3 BOBULE

Premiéra české komedie. Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných
moravských vinic. Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba Voříšková) se stali majiteli
vinařství a rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokáží být občas úmorné, takže v manželství jim to právě
teď moc neklape. Navíc nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min.

NEDĚLE 15. 3.
15.00

TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU

ÚTERÝ 17. 3.
19.30

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA

SOBOTA 21. 3.
17.30

Představení nejen pro seniory

Repríza českého thrilleru od režiséra Petra Zelenky. Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu
dronů, se odehrává v současné Praze. Majitel firmy přezdívaný Plech (Jiří Mádl), ve volném čase rapper, sní o velkých
penězích a neochvějných jistotách. Chemik a vynikající letecký navigátor Pavel (Kryštof Hádek), který se právě vrátil
ze zahraničí, sní o spravedlnosti a osobním angažmá v nápravě světa. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 110 min.

Premiéra slovenského dokumentárního filmu. Cesta napříč africkým kontinentem na legendárních a hodně starých motorkách
Jawa Pionýr. Celovečerní road movie Afrikou na Pionýru přináší ještě bláznivější a odvážnější výpravu, než jaké známe díky
žlutým trabantům Dana Přibáně. V hl. roli Jawa Pionýr a Marek Slobodník. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 104 min.

ŠARLATÁN

Premiéra velice očekávaného životopisného dramatického filmu. Nejnovější snímek uznávané polské režisérky
Agnieszky Holland Šarlatán odráží odvěký boj dobra a zla, lásky a nenávisti, víry a zrady. To vše v jednom člověku na
pozadí dobových událostí a zvratů. Strhující životopisné drama inspirované skutečným příběhem výjimečného muže
obdařeného léčitelskými schopnostmi. V hl. rolích: Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, Jaroslava Pokorná, Martin
Myšička, Miroslav Hanuš, Jiří Černý, Tomáš Jeřábek, Jan Budař a dal.Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 118 min.

SOBOTA 28. 3.
NEDĚLE 29. 3.
vždy od 17.30

MULAN

NEDĚLE 29. 3.
15.00

MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY

NEDĚLE 29. 3.
20.00

PONDĚLÍ 30. 3.
18.00
- velký sál SC-Kina 70

PÁTEK 3. 4.
20.00

film ve 3D Premiéra amerického filmu. Studio Disney představuje trailer k hrané adaptaci
animovaného příběhu o nebojácné bojovnici Mulan a přináší slavné mezinárodní obsazení, které zahrnuje: Yifei Liu
v roli Mulan; Donnie Yena v roli velitele Tunga; Jasona Scotta Leea jako Böri Khana; Yosona Ana jako Cheng Honghui;
a také Gong Li jako Xianniang a Jet Li jako císaře. O režii filmu se postaral Niki Caro, a to dle scénáře Ricka Jaffy &
Amandy Silverové, Elizabeth Martinové & Lauren Hynek, na motivy výpravné básně Balada o Mulan. Ml. přístupný.
Vstupné 140 Kč. 100 min. České znění.

Premiéra nové české animované rodinné pohádky. Medvědí kamarádi z úspěšného pásma Hurá na pohádky jsou zpět.
Ten velký, to je Nedvěd, a ten mrňous zase Miška. Spolu podnikají ta nejbláznivější dobrodružství, aby co nejjednodušeji
nacpali svá věčně hladová bříška. Ml. přístupný. Vstupné 90 Kč. 45 min. Vhodné pro děti od 3 let.

EMMA

Premiéra romantické komedie – VB. Adaptace nesmrtelné romantické klasiky Jane Austenové
o dívce, která si tak dlouho zahrávala s city jiných lidí, až sama onemocněla citem nejzáludnějším, tedy láskou. Emma
Woodhouseová (Anya Taylor-Joy) je hezká, chytrá, bohatá a na svou dobu notně emancipovaná. Navíc disponuje
velmi zvláštním talentem, schopností svádět dohromady jedince opačného pohlaví a dopravovat je až před oltář. Tedy
alespoň si to o sobě začne myslet… Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 132 min.

Jaroslav Foglar: RYCHLÉ ŠÍPY

Rychlé šípy opět ožívají na divadelních prknech. Přijďte s nimi prožít jejich uvěřitelná i neuvěřitelná dobrodružství ať jste
děcko, dospělák, či kmet. Tato parta zajisté pobaví každého z vás bez rozdílu věku. Hrají: žáci LDO ZUŠ. Režie: Jan
Holek. Vstupné dobrovolné.

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

Premiéra české komedie. Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak… Čenda s Janou
nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější
návštěvou u nich je exekutor. To ale změní farářem požehnaný loterijní tiket… Režisér Jiří Diarmaid Novák obsadil do
hlavních rolí Petru Hřebíčkovou a Karla Zimu, v dalších rolích se objeví Jan Dolanský, Marek Taclík, Ondřej Pavelka, Jiří
Ployhar a mnoho dal. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 90 min.

V DUBNU 2020 UVÁDÍME:
– ŽÁBY BEZ JAZYKA – DISCO – K2 VLASTNÍ CESTOU – MUCHA –
– TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ FILM VE 3D – POSLOUCHEJ - NADĚJE –

Repríza amerického animovaného filmu. Neohrožená Tlapková patrola znovu míří do kin, tentokrát v úplně novém a speciálním
závodnickém filmu PŘIPRAVENA POMÁHAT A ZACHRAŇOVAT! Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 65 min. České znění.

KRÁLÍČEK JOJO

PÁTEK 20. 3.
20.00

PÁTEK 27. 3.
SOBOTA 28. 3.
ČTVRTEK 2. 4.
vždy od 20.00

Repríza (2D) amerického animovaného rodinného 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. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 103 min. České znění.

NEDĚLE 15. 3.
20.00

ČTVRTEK 19. 3.
20.00

AFRIKOU NA PIONÝRU

MODELÁŘ
FRČÍME

- velký sál SC- KINA 70

ČTVRTEK 26. 3.
20.00

Repríza českého thrilleru od režiséra Petra Zelenky. Příběh dvou kamarádů, kteří provozují
prosperující půjčovnu dronů, se odehrává v současné Praze. Majitel firmy přezdívaný Plech (Jiří Mádl), ve volném čase
rapper, sní o velkých penězích a neochvějných jistotách. Chemik a vynikající letecký navigátor Pavel (Kryštof Hádek), který
se právě vrátil ze zahraničí, sní o spravedlnosti a osobním angažmá v nápravě světa. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 110 min.

SOBOTA 14. 3.
NEDĚLE 15. 3.
vždy od 17.30

Slavná divadelní hra, která získala svou proslulost i díky filmovému zpracování, ve kterém exceluje Jean Paul Belmondo.
Veselé Velikonoce jsou skvostnou situační komedií, která vychází z nejlepších divadelních tradic. Jedná se o českou
divadelní premiéru a toto představení bude odehráno v Dobrušce, teprve podruhé mimo Prahu. Hrají: Martin Hofmann,
Michaela Badinková, Eliška Hanušová, Monika Zoubková, Jelena Juklová, Jiří Wohanka a Filip Cíl. Vstupné: 390 Kč.
Předprodej vstupenek od neděle 1. března od 15.30 on- line na www.kino.mestodobruska.cz

MODELÁŘ

Poslední repríza velice úspěšného oceněného filmu – ČR/SR. Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku
se vydávají v obytném voze napříč republikou. Jejich cílem je vypátrat a zabít komunistického prokurátora z 50. let, který nebyl
za své činy nikdy oficiálně potrestán. V hl. rolích: Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička. Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 85 min.

Repríza úspěšného českého filmu od režiséra Petra Zahrádky. Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její
manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak
trochu netradiční návrh…Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 100 min.

Jean Poiret - VESELÉ VELIKONOCE

ČTVRTEK 26. 3.
10.00

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II.

Repríza (2D) amerického rodinného animovaného filmu. Proč
se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Ml. přístupný.
Vstupné 110 Kč. 90 min. České znění.

NEDĚLE 8. 3.
20.00

ČTVRTEK 12. 3.
SOBOTA 14. 3.
vždy od 20.00

- velký sál SC- Kino 70

hrajeme „nejen k mdž“

Repríza velice úspěšného romantického filmu ČR/SR od režisérky Marty Ferencové. Tři ženy. Tři podoby lásky. Tři
příběhy radosti i bolesti, štěstí i smutku… V hl. rolích: Eliška Balzerová, Tatiana Dyková, Petra Hřebíčková a jiní. Ml.
nepřístupný. Vstupné 60 Kč. 107 min.

FRČÍME

STŘEDA 25. 3.
19.30

VÝSTAVA – MALÝ SÁL SC–KINA 70:
15 LET OD VZNIKU SBORU JEDNOTY BRATRSKÉ V DOBRUŠCE

Premiéra unikátního satirického dramatického komediálního filmu ČR/Nový Zéland.
Jojo si to užívá. Jako správný malý kluk má spoustu kamarádů v Hitlerjugend, nej-přítele Yorkiho a pak ještě jednoho
kamaráda imaginárního - Adolfa Hitlera. Prostě pohoda. Dokud nezjistí, že jeho maminka ukrývá židovskou dívku. Režisér
Taika Waititi natočil příběh z druhé světové války se svým osobitým stylem humoru. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 108 min.

Výstava je přístupná OD 1. 3. – 26. 3 2020 v době akcí a promítání kina.
web: www.jbdobruska.cz | e-mail: sborjbdobruska.cz

Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hudební seskupení
s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož
silným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence lidová tradice. Bližší informace na www.hradistan.
cz. Vstupné 450 Kč. Poslední volná místa!!!

3 BOBULE

Repríza české komedie. Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných moravských
vinic. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min.

V SÍTI

Repríza šokujícího českého dokumentu od režiséra a režisérky Víta Klusáka a Barbory Chalupové.
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. A proč tento film?„Protože tohle není film, ale společenská
událost. Budou na něj chodit diváci, budou na něj chodit školy, bude se o něm mluvit a něco změní. A u toho chcete být.“
Ml. nepřístupný. Vstupné 110 Kč. 100 min.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

Premiéra nové české fantastické pohádky. Princeznu
Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den
Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se
zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase. Hrají: Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora,
Martin Dejdar, Martin Písařík a dal. 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

SOBOTA 22. 3.
20.00

BLOODSHOT

Nabízí:

NEDĚLE 22. 3.
15.00

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD

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

NEDĚLE 22. 3.
17.30

ANDÍLCI ZA ŠKOLOU

(BESEDA OD 19 HOD.)

Premiéra amerického akčního dramatického fantastického filmu. Ve snímku podle
komiksového bestselleru ztvárňuje Vin Diesel vojáka Raye Garrisona, který byl zabit v boji a znovu oživen korporací RST
jako superhrdina Bloodshot. Nanotechnologie v jeho žilách z něj činí nezastavitelného bojovníka obdařeného nadlidskou
silou a schopností okamžitě se uzdravovat. https://www.falcon.cz/film/bloodshot/. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 110 min.

Sušené truhlářské řezivo - Překližky, laťovky –
DTD surové, laminované i dýhované – Kování, vruty
Kuchyňské desky, parapety – Podlahové dílce –
Desky OSB, Durelis, MDF – Sololity, HDF atd.

Premiéra americké animované komedie. Lední medvěd a polární lumíci v exotické džungli? Proč ne, když to situace
v animované komedii Ledová sezóna: Ztracený poklad vyžaduje! A dovolená to rozhodně nebude…Ml. přístupný.
Vstupné 120 Kč. 90 min. České znění.

REPUBLIKOVÁ PREMIÉRA NOVÉHO ČESKÉHO FILMU
ZA PŘÍTOMNOSTI PANA REŽISÉRA A HERCŮ

Účast přislíbili: režisér Jan Lengyel, herečky Nelly Řehořová a Eva Matějovská. Premiéra českého hudebního filmu. Původní
český muzikál z hudební dílny Michala Davida, který se úspěšně hrál v Divadle Broadway. Film obsahuje na rozdíl od
divadelního muzikálu mnoho dalších dějových linek a také zcela nové písně a hudbu, psanou speciálně pro tento film! Hrají:
Petr Kolář, Nelly Řehořová, Vojtěch Drahokoupil, Filip Blažek, Kateřina Brožová, Pavel Kikinčuk, Ines Ben Ahmed, Pavel
Trávníček, Dana Morávková a mnoho dal. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 103 min. Předprodej vstupenek již zahájen.

NEDĚLE 22. 3.
20.15

JOKER

Repríza amerického dramatického kriminálního thrilleru. Nahoď úsměv. Zkrachovalý komediant
Arthur Fleck (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 s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí spirála
událostí dosahující hrozivých rozměrů… Ml. nepřístupný. Vstupné 110 Kč. 122 min. České znění.

ÚTERÝ 24. 3.
18.00

Kateřina a Miloš MOTANI: EXPEDICE BORNEO

- velký sál SC-Kina 70

V pásmu se podíváme do hadí jeskyně, na podivný festival kde se provádí piercing jehlami i meči. Uvidíme mešity,
indické a čínské jeskynní chrámy, Opičí kopec, rybářskou vesnici, starou fabriku na dřevěné uhlí jedovaté ryby Figu.
Uchvátí nás prales, obrovský květ Raflézie, létající veverky…. a mnoho dalšího. Bližší informace na www.MOTANi.cz
nebo na zvláštních plakátech. Vstupné 100 Kč. Vstupenky jsou již v předprodeji v IC Dobruška a v pokladně Kina 70.

- z krvavého Thajska do zeleného pekla

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

