Kino - Divadlo - Kongresový sál
Sokolovská 1011, Dobřany 334 41
kino@dobrany.cz
www.kacko.cz
sms rezervace: 733 636 060, kancelář: 739 643 219 (9:00 - 16:00)

PROGRAM ČERVENEC /1. - 31. 7. 2010 /
01/07/2010

18:00

Twilight sága: Zatmění (USA, romantický/horor, 124 min, do 12 let nevhodný, tit.)

110 Kč / 90 Kč

Seattlem otřásá série záhadných vražd a Belle znovu hrozí nebezpečí od záludné upírky, jež stále touží ji zabít. Uprostřed
toho všeho se navíc musí rozhodnout, čemu dá přednost: lásce k Edwardovi, nebo přátelství s Jacobem. Edward je upír,
Jacob vlkodlak. Jsou jako led a oheň. Společnou mají jen vzájemnou nesmiřitelnou nenávist. A ještě jedno rozhodnutí musí
Bella učinit: má zvolit život, či smrt? Ale co pro ni znamená život a co je smrt?
Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke, Ashley Greene

02/07/2010 v 19:30
08/07/2010

19:30

Predátoři (USA, sci-fi thriller, 107 min, přístupný od 15 let, titulky)

110 Kč / 90 Kč

Elitní žoldák Royce je unesen na neznámé místo, stejně jako další, zdánlivě náhodně vybraní jedinci. S výjimkou jednoho zneuznaného lékaře se však jedná o nejnebezpečnější zabijáky, žoldáky a odsouzené trestance, kteří byli na toto místo dopraveni pouze pro to, aby se stali živou kořistí pro novou rasu Predátorů. I když by nejraději pozabíjeli jeden druhého, musejí se,
pokud chtějí přežít, proti společnému nepříteli spojit. Vedení skupiny se tak ujímá Royce a skutečný boj o přežití začíná...
Hrají: Adrien Brody, Laurence Fishburne, Topher Grace, Danny Trejo, Walton Goggins, Alice Braga, Derek Mears

09/07/2010 v 19:30
13/07/2010

19:30

Twilight sága: Zatmění (USA, romantický/horor, 124 min, do 12 let nevhodný, tit.)

110 Kč / 90 Kč

Seattlem otřásá série záhadných vražd a Belle znovu hrozí nebezpečí od záludné upírky, jež stále touží ji zabít. Uprostřed
toho všeho se navíc musí rozhodnout, čemu dá přednost: lásce k Edwardovi, nebo přátelství s Jacobem. Edward je upír,
Jacob vlkodlak. Jsou jako led a oheň. Společnou mají jen vzájemnou nesmiřitelnou nenávist. A ještě jedno rozhodnutí musí
Bella učinit: má zvolit život, či smrt? Ale co pro ni znamená život a co je smrt?
Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke, Ashley Greene

15/07/2010

17:00

Shrek: Zvonec a konec 3D

(USA, animovaná komedie, 92 min, přístupný, dabing)
150 Kč
Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour v botách a mnohem zmatenější Oslík. A království
Za sedmero horami vzhůru nohama. Na svědomí to má Shrek, který vypustil do světa jedno velmi nerozumné přání.
Shrek totiž na vlastní kůži poznal, jaké to je, když se žije šťastně až do smrti, a vůbec se mu to nelíbí. Je to strašná nuda. A
navíc honička, protože pečovat o tři zelená Shrečata je nadzlobří úkol. Není divu, že vyčerpaný otec na prahu zhroucení začne vzpomínat na doby, kdy žil sám v bažině, lidé se ho báli a Fiona hnila ve věži pod dračím dohledem. A kacířsky si pohrává
s myšlenkou, jak krásné by bylo, kdyby se zlaté časy aspoň na jeden den vrátily. Vyslyší ho nesympatický skřet jménem
Rampelník, kterému není radno věřit, jenže Shrek mu s vidinou jednoho dne staromládenecké pohody skočí na vějičku a
podepíše velmi nevýhodnou smlouvu. Sotva v podpisu dotáhne husím brkem cancour za písmenem „k“, ocitne se doma v
bažině. Jenže rodná hrouda zdaleka nevypadá tak útulně jako kdysi...

16/07/2010 a 20/07/2010 v 17:00
22/07/2010

17:00

Toy Story 3: Příběh hraček 3D (USA, animovaný, 103 min, přístupný, dabing)

150 Kč

Zbrusu nová dobrodružná komedie, ve které se naši staří známí hrdinové dostanou do školky plné rozjívených dětí a batolat.
Obzvláště nezkrotná batolata se už nemohou dočkat až dostanou tyhle „nové“ hračky do svých malých, upatlaných ručiček.
Přestože naše hrdiny čeká nejedna horká chvilka, dobře ví, že nesmí jeden druhého zradit a že se musí pohromadě. A k tomu
všemu čeká panenku Barbie první osudové setkání s Kenem.

23/07/2010 v 17:00
Slevy na filmová představení (neplatí pro 3D filmy): děti do 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP, rodina (3-5 osob), skupina nad 10 osob
Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany (pondělí - pátek 9:00 - 12:15 a 13:00 - 17:00) nebo v Káčku vždy 1 hodinu před začátkem promítání.
Rezervace: online rezervační systém na webových stránkách www.kacko.cz
sms ve tvaru: datum_představení_počet lístků_jméno na tel.: 733 636 060, a to nejpozději 1 hodinu před začátkem představení
telefonicky: 377 972 725 (po-pá 9:00 - 16:00)
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 15 minut před začátkem představení. Změna programu vyhrazena.
Cena obsahuje příplatek 1,- Kč dle zákona ČNR č. 241 ze dne 14. 4. 1992 o státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie.

„LETŇÁK“ NA NÁMĚSTÍ

27. - 31. července 2010 / 3. - 7. srpna 2010

