KULTURNÍ
ZAĄÍZENÍ MöSTA

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

LEDEN 2020
STŘEDA 1. 1. 2020
15.00 A 17.30
ČTVRTEK 2. 1. 2020
17.30 A 20.00
PÁTEK 3. 1.
20.00

ZAKLETÉ PÍRKO

Premiéra (u nás již repríza) české filmové pohádky od režiséra Z. Trošky.

Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 94 min.

AMUNDSEN

Premiéra dramatické dobrodružného životopisného filmu – Norsko/Švédsko/ČR. Aby byl
první, obětoval cokoliv. Výpravný filmový portrét dobrodruha, který vyplňoval prázdná místa na mapě, dobyl jižní pól
a jako první dosáhl se svými expedicemi obou pólů zeměkoule. Jaký ale ve skutečnosti byl Roald Amundsen?
Celovečerní snímek Amundsen ukazuje nejen výpravy do neprozkoumaných ledových pustin a oceánů a polární lety
vzducholodí, ale odhaluje i život a osobnost legendárního objevitele. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 105 min.

SOBOTA 4. 1.
17.30

ŠPIÓNI V PŘEVLEKU

SOBOTA 4. 1.
20.00

ZÁBAVA, ZÁBAVA

Premiéra americké dobrodružné animované komedie.
Když nejlepší špión hledá dokonalé maskování, může narazit na určité potíže. Zejména, pokud jej dostane do parády geniální
vynálezce, který je schopen pěkných úletů. A to někdy doslova… Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 95 min. České znění.

Premiéra polského dramatického filmu. Příběh tři úspěšných žen, které se
kvůli alkoholu ocitají na životní křižovatce. Film přináší strhující příběhy tří žen různého věku, které jsou v různých fázích
závislosti na alkoholu. Režie: Kinga Dębska. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 88 min.

NEDĚLE 5. 1.
15.00

ZAKLETÉ PÍRKO

NEDĚLE 5. 1.
17.30

SNĚŽNÁ MELA

NEDĚLE 5. 1.
20.00

ČTVRTEK 9. 1.
18.00

film ve 3D

Repríza české filmové pohádky od režiséra Z. Trošky. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 94 min.

Premiéra dobrodružné animované komedie – Kanada/VB/USA/Jižní Korea. Napínavé
a zároveň veselé dobrodružství polárního lišáka Bleska, který má velký sen, stát se nejlepším arktickým kurýrem. Jeho
první zásilka ho ale zavede do tajuplné polární pevnosti, kde prohnaný zloduch Otto Von Walrus spřádá plány na zničení
Arktidy… Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 95 min. České znění.

PÁTEK 10. 1.
14.00

– velký sál SC-Kina 70

ŠPIÓNI V PŘEVLEKU

Repríza (2D) americké dobrodružné animované komedie. Když nejlepší
špión hledá dokonalé maskování, může narazit na určité potíže. Zejména, pokud jej dostane do parády geniální
vynálezce, který je schopen pěkných úletů. A to někdy doslova… Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 95 min. České znění.

PONDĚLÍ 27. 1.
19.30

BYT NA INZERÁT

ÚTERÝ 28. 1.
17.00

ČESKO ŘEŠÍ KLIMA

Divadelní společnost Háta Praha uvádí ztřeštěnou komedii o tom, že někdy
nestačí si jen podat inzerát a přijít na správnou adresu. Hrají: Adéla Gondíková/ Veronika Jeníková, Ivana Andrlová,
Vlasta Žehrová, Marcel Vašinka, Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček a jiní. Vstupné: 350 Kč. Předprodej vstupenek on-line
- velký sál SC- KINA 70
na toto představení bude zahájeno 5. ledna 2020 v 15.30 hodin.

- maý sál SC- KINA 70

ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE V OBLASTI KLIMATICKÝCH OPATŘENÍ

Chce Česko řešit klima? Považují to jeho obyvatele za prioritu? Na které sektory by se měla zaměřit pozornost, aby
objem vypouštěných emisí skleníkových plynů klesal? A jak se co nejlépe adaptovat na hlavní dopady klimatické
změny? Podnikají už v tomto směru konkrétní kroky města, kraje, firmy, výzkumné instituce či neziskové organizace?
Účastníci besedy se seznámí s příklady energetických úspor a s projekty využívajícími obnovitelné zdroje; řeč bude
i o rozvoji čisté mobility, hospodaření s vodou, významu zeleně ve městech a souboru opatření, jež zvyšují odolnost
krajiny vůči projevům klimatické změny. Na tato témata budou s účastníky besedy diskutovat meteorolog České televize,
Mgr. Michal Žák, Ph. D. z Katedry fyziky atmosféry MFF UK, a Mgr. Daniel Tichý (CI2, o.p.s.), autor televizní série „Klima
mění Česko“. Součástí večera bude i promítnutí ukázek z nového osvětově-informačního dokumentu „Česko chrání
klima“, jehož spolutvůrcem je dobrušský kameraman Jan Kalenský. Vstup volný. Pořádá město Dobruška.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

MŮJ PŘÍBĚH

SOBOTA 1. 2.
17.30
NEDĚLE 2. 2.
15.00

TLAPKOVÁ PATROLA

SOBOTA 1. 2.
20.00

BÍDNÍCI

NEDĚLE 2. 2.
17.30

DOLITTLE

NEDĚLE 2. 2.
20.00

MALÉ ŽENY

Premiéra dramatického romantického filmu – ČR. Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na
úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové lásce. Muž jejího srdce má však dvojí tvář, a tak Elizabeth v jediném okamžiku ztratí úplně
vše, na čem jí v životě záleželo. Co se však zdálo být koncem, může se stát novým začátkem. Elizabeth se odjíždí na Moravu,
aby se pokusila poprat s nepřízní osudu i vlastními démony… Hrají: Vlastina Svátková, Saša Rašilov, Vilma Cibulková, Tereza
Kostková, Nela Boudová, Zuzana Norisová, Betka Staňková, Pavel Kříž a mnoho dal. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min.

PROMÍTÁNÍ A BESEDA V RÁMCI PROGRAMU „NEJENOM PRO SENIORY.“
OLDŘICH NAVRÁTIL – herec a TOMÁŠ MAGNUSEK – režisér

Slavného českého herce připomeneme ukázkou ze slavného seriálu Bylo nás pět podle románu Karla Poláčka (režie
Karel Smyczek - 1994). Úvodní slovo Tomáš Magnusek. Po besedě bude následovat autogramiáda obou umělců.
Vstupné 60 Kč. Předprodej vstupenek již zahájen.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II.

NEDĚLE 12. 1.
15.00

MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU

Premiéra filmové verze slavného muzikálu – USA. Dnes večer dostane jedna jediná kočka šanci prožít
další život. Legendární muzikál Cats se dočkal filmového zpracování. Oscarový režisér Tom Hooper (Králova řeč,
Bídníci) se obklopil těmi nejlepšími herci, zpěváky a tanečníky a slibuje nezapomenutelný divácký zážitek. Režie: Tom
Hooper. Hudba: Andrew Lloyd Weber. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 106 min.

Film ve 3D Repríza 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 130 Kč. 90 min. České znění.

TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES

PONDĚLÍ 13. 1.
19.30

PLNOU PAROU

Premiéra amerického animovaného filmu. Neohrožená Tlapková patrola
znovu míří do kin, tentokrát v úplně novém a speciálním závodnickém filmu. Kluk Ryder a jeho psí záchranářský tým
nikdy neví, jaký úkol jim nový den v Adventure Bay přinese. Jsou ale vždy ve střehu a díky tomu pro ně žádný problém
pro ně není příliš velký. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 65 min. České znění.
Premiéra francouzského dramatického kriminálního filmu. Film, inspirovaný pařížskými nepokoji z roku 2005, se
odehrává na půdě současného Montfermeilu – stejného místa, kde se bouřili slavní Bídníci Victora Huga. O více než 150 let později
je podobnost mezi dnešní rozzlobenou mládeží v mikinách s kapucí a Hugovým Gavrochem více než zřejmá… Fenomenální debut
režiséra Ladje Ly si z letošního Cannes zaslouženě odnesl Cenu poroty. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 102 min.

Repríza (2D) amerického dobrodružného filmu pro všechny generace. Kdyby tak každý doktor byl jako
Dolittle. Nebojí se vyrazit na nebezpečnou výpravu, utkat se s piráty, ale hlavně rozumí řeči zvířat. Hvězdný Robert Downey
Junior září v originálním pojetí příběhu o legendárním zvěrolékaři. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 106 min. České znění.

Premiéra amerického romantického dramatického filmu. Autorka a režisérka Greta
Gerwigová (Lady Bird) vytvořila Malé ženy, které čerpají z klasického románu a díla Louisy May Alcottové, a zároveň se
v autorčině alter egu Jo Marchové odráží její fiktivní život. V podání Gerwigové se oblíbený příběh sester Marchových
– čtyř mladých žen, z nichž každá je odhodlaná prožít život podle svého – stává nadčasovým a velice aktuálním.
V rolích Jo, Meg, Amy a Beth Marchových se objeví Saoirse Ronanová, Emma Watsonová, Florence Pughová a Elize
Scanlenová; dále se představí Timothee Chalamet jako jejich soused Laurie, Laura Dernová jako Marmee a Meryl
Streepová jako teta Marchová. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 135 min.

– MODELÁŘ – SUPER MAZLÍČCI – CHLAP NA STŘÍDAČKU – FANTASY ISLAND – PSI NENOSÍ KALHOTY –
– PERINBABA 2 – OBHÁJCE NEVINNÝCH – VOLÁNÍ DIVOČINY –

Repríza rodinné fantastické dobrodružné animované
komedie Norsko/Kanada. Velké dobrodružství malých hrdinů. Odpradávna leží kdesi v hlubokých lesích království trollů.
Nikdo z nich nežere děti, ani nedrtí kameny. Mimo dosah a zájem lidí si v přítmí a stínu užívají spokojeného života
a veselí pod vládou krále Gromma… Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 90 min. České znění.

LAST CHRISTMAS

Představení nejen pro seniory!!!

Repríza úspěšné české romantické komedie. Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, vzkazuje zimní romantická
komedie Šťastný nový rok, jejíž příběh začíná těsně před Vánocemi a končí na Nový rok. Film se odehrává v pohádkově
zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu
má svůj vlastní příběh… Hrají: Táňa Pauhofová, Zuzana Norisová, Jakub Prachař, Jiří Bartoška, Emília Vašáryová a jiní. Ml.
přístupný. Vstupné 60 Kč. 90 min.

V ÚNORU 2020 UVÁDÍME:

Premiéra čínské animované
rodinné komedie. Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a nemůžou zpátky! Všude kolem nich jsou
obrovská zvířata, která mají v hlavě jediné – OBĚD! Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min. České znění.

NEDĚLE 12. 1.
20.00

VÝSTAVA – MALÝ SÁL SC–KINA 70:
Fotografie Vlastimila Dohnálka „TVÁŘ KRAJINY A KRAJINA TVÁŘE“
Výstava je přístupná 5. 1. 2020 – 31. 1. 2020 v provozních hodinách kina.

Premiéra romantické komedie – USA/VB. Hvězda Hry o trůny Emilia Clarke září,
baví a dojímá ve vánoční romantické komedii Last Christmas. V jejím příběhu se spojil autorský um herečky a oscarové
scenáristky Emmy Thompson s nadčasovými písničkami George Michaela. Kdyby Bridget Jonesová hledala ještě větší
zoufalku, než je ona sama, v Kate (Emilia Clarke) by se určitě trefila do černého. Ta holka sice vypadá jako roztomilý
diblík, ale ve skutečnosti je magnetem na špatná rozhodnutí všeho druhu… Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 103 min.

Divadelní komedie v podání herců Divadla Palace Praha. Hrají: Lenka Vlasáková,
Miroslav Etzler, Jan Dolanský, Petra Horvátová/Alena Doláková, Richard Trsťan. Vstupenky zůstávají v platnosti jako
náhrada za zrušené představení Penzión pro svobodné pány, které se mělo odehrát v listopadu 2019.

ČTVRTEK 16. 1.
10.00

VLASTNÍCI

ČTVRTEK 16. 1.
18.00

NOVOROČNÍ KONCERT 2020

PÁTEK 17. 1.
SOBOTA 18. 1.
vždy od 20.00

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA

Představení nejen pro seniory!!!

Repríza 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, Ondřej Malý, Klára Melíšková, Kryštof
Hádek a mnoho dal. Ml. přístupný Vstupné 60 Kč. 96 min.

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

- MARIAN VOJTKO A KAMILA NÝVLTOVÁ

Novoroční koncert dvou význačných osobností české pěvecké a muzikálové scény Mariana Vojtka a Kamily Nývltové.
Zazní muzikálové, sváteční, světové písně a duety. Po koncertě bude následovat autogramiáda obou umělců. V prodeji
- velký sál SC- KINA 70 je již pár posledních vstupenek!!! 90 min + přestávka.

NEDĚLE 19. 1.
15.00

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.

ČTVRTEK 30. 1.
10.00

SOBOTA 11. 1.
17.30

SOBOTA 18. 1.
NEDĚLE 19. 1.
vždy od 17.30

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

Premiéra velice očekávaného 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 140 Kč. 107 min.

ZA HIPÍKY A BUDDHISTY DO HIMÁLAJE

CATS

- velký sál SC- KINA 70

SOBOTA 26. 1.
17.30

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

PÁTEK 10. 1.
20.00

NEDĚLE 12. 1.
17.30

NEDĚLE 26. 1.
15.00

Repríza české komedie od režiséra Jiřího Vejdělka. Rodilý
Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek
emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien
(Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 110 min.

Nečekejte výpravu po turistických
značkách. Bude to o spontánním jednání, o přežívání v divočině, o lidských příbězích, o filozofii hinduismu, o myšlenkách
- malý sál SC-KINA 70 hippies, o józe, meditaci a hledání cesty do svého nitra. Třiadvacetiletý Sebastian Prax z Náchoda působil během studií
jako dobrovolník v Malém Tibetu, kde strávil dva měsíce poznáváním buddhistické kultury. O rok později (v létě 2018)
se vydal do Indie znovu (tentokrát na vlastní pěst), aby během sedmi týdnů prozkoumal podhůří Himálaje a posvátná
místa poblíž řeky Gangy, v Nepálu, a vůbec všude, aby porozuměl sám sobě i jevům ve svém okolí. Pořádá městská
knihovna ve spolupráci s vlastivědným muzeem. Vstupné dobrovolné.

ČTVRTEK 9. 1.
SOBOTA 11. 1.
vždy od 20.00

SOBOTA 25. 1.
NEDĚLE 26. 1.
ČTVRTEK 30. 1.
PÁTEK 31. 1.
vždy od 20.00

Premiéra velice očekávané české komedie od
režiséra Miloslava Šmídmajera. Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes plné televizní obrazovky. Film
využívá klišé kriminálního žánru, a tak se děj, který divák zná už z milionu žánrových snímků z policejního prostředí, stal
podhoubím pro slovní humor a do absurdna gradující situace. Hrají: David Novotný, Hana Vagnerová, Martin Pechlát,
Lukáš Příkazský, Miroslav Táborský, Milan Šteindler, Pavel Rímský, Tereza Srbová, Eva Holubová, Martin Myšička,
Petra Jungmanová, Pavla Beretová, Anna Polívková a mnoho dal. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 95 min.

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.

DOLITTLE

film ve 3D Premiéra amerického dobrodružného filmu pro všechny generace. Kdyby tak
každý doktor byl jako Dolittle. Nebojí se vyrazit na nebezpečnou výpravu, utkat se s piráty, ale hlavně rozumí řeči zvířat.
Hvězdný Robert Downey Junior září v originálním pojetí příběhu o legendárním zvěrolékaři. Ml. přístupný. Vstupné 150
Kč. 106 min. České znění.

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 19. 1.
20.00

CATS

ČTVRTEK 23. 1.
19.00

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ DOBRUŠKY ZA ROK 2019

Repríza filmové verze slavného muzikálu – USA. Dnes večer dostane jedna jediná kočka šanci prožít další
život. Režie: Tom Hooper. Hudba: Andrew Lloyd Weber. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 106 min.

Tradiční slavnostní večer, během něhož převezmou ocenění úspěšní sportovci a trenéři včetně zasloužilých funkcionářů

- velký sál SC- KINA 70 dobrušských sportovních jednot a klubů. Obvyklou součástí večera ve velkém sále kina bude doprovodný kulturní
program (více na samostatných plakátech). Vstupné zdarma na místenky, které budou připraveny k vyzvednutí od
pondělí 13. ledna 2020 V IC Dobruška a v pokladně Kina 70.

PÁTEK 24. 1.
20.00

POD VODOU

SOBOTA 25. 1.
17.30

MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU

Premiéra amerického akčního hororového sci-fi filmu. Skupina vědců pracujících
jedenáct kilometrů pod hladinou oceánu v podmořské laboratoři se snaží po ničivém zemětřesení dostat do bezpečí.
Temnota neprozkoumaného mořského dna ale není to jediné, čeho se musí obávat… Něco tam na ně v hlubině číhá.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 95 min.
Repríza čínské animované
rodinné komedie. Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a nemůžou zpátky! Všude kolem nich jsou
obrovská zvířata, která mají v hlavě jediné – OBĚD! Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 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

