KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA DOBRUŠKY

LETNÍ KINO
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(AREÁL KOUPALIŠTĚ DOBRUŠKA)
STŘEDA 7. 7.
21.30

2021

TERORISTKA
Komedie ČR. Příběh učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají.
„Učitelky v důchodu přece nestřílejí lidi,“ říká darebák. „Právě. Ale teď už si tím nikdy nebude jistý,“ odpoví mu paní, než odjistí zbraň. 95 min.

PÁTEK 9. 7.
21.30

ŽENY V BĚHU
Komedie ČR. Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná
matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. 93 min.

SOBOTA 10. 7.
21.30

VLASTNÍCI
Komedie ČR. Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi
z nich, patří jim byty v jednom postarším činžovním domě a právě mají společnou schůzi, na které se musí dohromady na mnohém dohodnout a rozhodnout. 96 min.

STŘEDA 14. 7.
21.15

ÚTĚK DO DIVOČINY
Dramatický film – USA natočený hercem Seanem Pennem vypráví příběh nadějného čerstvého absolventa vysoké školy Christophera McCandlesse, který se rozhodne
věnovat veškeré své jmění na charitu a vypravit se pod pseudonymem Alexander Supertramp na osamělou pouť přírodou napříč Spojenými státy přes Colorado a Kalifornii
až na Aljašku. Dílo bylo natočené podle knihy Jona Krakauera... 148 min.

PÁTEK 16. 7.
21.15

YESTERDAY
Komedie – VB. Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale jejich písničky pamatuje jediný člověk. Toho by měl využít. Dvě legendy britského filmu, oscarový režisér
Danny Boyle a scenárista legendárních komedií Richard Curtis, spojili síly a natočili originální a hravou komedii o muzice a lásce116 min.

SOBOTA 17. 7.
21.15.

PŘES PRSTY
Komedie ČR Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk sice udělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance. 101 min

STŘEDA 21. 7.
21.15

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Komedie Francie- Belgie. Raphaelovi připadá jeho život naprosto dokonalý. Je slavným spisovatelem, čtenáři jej obdivují, milující a krásná žena ho podporuje. A to až
do jednoho večera, kdy to v jejich vztahu trochu zaskřípe. Druhý den ráno se Raphael probudí do úplně jiného, alternativního světa, ve kterém musí znovu a od začátku
bojovat o svou životní lásku. 117 min.

PÁTEK 23. 7.
21.15

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
Americký akční film. Co spojuje vysvalenou americkou mlátičku Hobbse a elegantního britského zabijáka Shawa? Jeden všehoschopný gauner, kterého by sami zastavit
nedokázali. Dwayne Johnson a Jason Statham řádí v akční jízdě, která je o poznání rychlejší a zběsilejší. 136 min.

SOBOTA 24. 7.
21.00

ROCKETMAN
Životopisný film VB/USA. 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. 121 min.

STŘEDA 28. 7.
21.00

ABSTINENT
Dramatický film ČR. Jak rychle se lze dostat na dno lahve i života? Jak těžké je se od něj odrazit? V hlavní roli Josef Trojan a alkohol. 83 min

PÁTEK 30. 7.
21.00

CATS
Muzikál VB/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. 110 min.

SOBOTA 31. 7.
21.00

CHATA NA PRODEJ
Dramatická komedie o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde svérázná rodina na poslední rozlučce s chatou. 77 min.

Změna programu vyhrazena. V případě velice nepříznivého počasí se představení neuskuteční.
Na všechna filmová představení bude vybíráno jednotné vstupné 50,- Kč.
Pokud není uvedeno jinak, všechna představení budou uvedena v českém znění a jsou mládeži přístupná!!!
Nebude-li filmové představení z důvodu nepřízně počasí dohráno, vstupné se nevrací.
Vzhledem ke sníženému vstupnému nebudou přiznávány žádné slevy.

OBČERTVENÍ JE ZAJIŠTĚNO OBSLUHOU Z KOUPALIŠTĚ!!!

