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LISTOPAD 2022
ČTVRTEK 3. 11.
19.30
velký sál SC-Kina 70

PÁTEK 4. 11.
20.00

Jordi Galcerán: ÚVĚR

Režie Antonín Procházka. Divadelní komedie, kde v hlavních rolích budou hrát Martin Zounar a Filip Blažek. Vstupné: 390 Kč.
Předprodej vstupenek byl již zahájen v neděli 4. září 2022 od 16 hodin on-line.
JEDNÁ SE O NÁHRADNÍ TERMÍN PŘEDSTAVENÍ Z 19. 9. 2022. ZAKOUPENÉ VSTUPENKY JSOU PLATNÉ!

SPOLU

Repríza českého dramatického filmu. Po rozchodu s přítelem se Tereza vrací domů ke své mámě a bratrovi Michalovi, desetiletému
klukovi zajatém v dospělém těle, aniž by tu tušila, že tenhle návrat navždy změní její život. V hl. rolích: Štěpán Kozub, Veronika Žilková,
Kamila Janovičová, Marek Němec, Kristýna Podzimková a dal. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 117 min.

SOBOTA 5. 11.
17.30
NEDĚLE 6. 11.
15.00

WEBSTEROVI VE FILMU

SOBOTA 5. 11.
20.00

VSTUPENKA DO RÁJE

NEDĚLE 6. 11.
17.30

ŠOUMEN KROKODÝL

NEDĚLE 6. 11.
20.00

Premiéra slovensko-českého animovaného filmu. Nová filmová dobrodružství veselé pavoučí rodinky. Animovaný film pro diváky všech
generací. Mohlo by se zdát, že Lili Websterová (Ivana Korolová) je pavoučí holčička jako každá jiná. Spolu se svým starším bráchou
(Adam Mišík), starostlivou maminkou (Ivana Chýlková), chápajícím tatínkem (Jaromír Dulava) a čipernými prarodiči (Jiří Lábus) žije
v kokonu nad výtahovou šachtou, chodí do školy a ráda si hraje s kamarády. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 65 min.

NEDĚLE 13. 11.
17.30
SOBOTA 12. 11.
20.15!

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

GOOD OLD CZECHS

malý sál SC-Kina 70

Premiéra nové české pohádky. V dávných dobách ovládali naši zemi pohanští bohové a bohyně. Nejen na Valašsku dobře známý
bůh Radegast, ale plno jiných – dobrých... i zlých, laskavých i hašteřivých, veselých i vážných. To jsou hrdinové pohádky Největší
dar. A kromě nich také svérázní obyvatelé malé valašské vísky. Jak to dopadne, když se bohové začnou plést do života lidem a lidé
do života bohům? Hrají: Boleslav Polívka, Sabina Rojková, Chantal Poullain, Anna Polívková, Petr Čtvrtníček, Pavel Nový, Radek
Melša, Jiří Dvořák a mnoho dal. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min.

Repríza dramatického hudebního historického životopisného filmu – ČR/IT/SR. vypráví o úspěchu nejslavnějšího českého skladatele
18. století Josefa Myslivečka. V hl. roli: Vojtěch Dyk. Režie: Petr Václav. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 140 min.

OCHUTNÁVKA A NÁKUP MAĎARSKÝCH VÍN
A GASTRONOMICKÝCH SPECIALIT Z OBLASTI BADAČONU

Přijďte nakoupit pěkný a netradiční vánoční dárek svým blízkým a vybrat si některé z přivezených vín a specialit. Bližší informace
naleznete v prosincovém programu kina a na jeho webových stránkách. Vstupné 150 Kč/10 vzorků (zahrnuje degustaci vín, ochutnávku
specialit a nevratnou pamětní skleničku, kterou obdržíte u vchodu do malého sálu kina).

– SRDCE DUBU – NEJVĚTŠÍ DAR – AVATAR: THE WAY OF WATER –
– KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ – ŠÍLENÁ NOC –

ČTVRTEK 8. 12. – VELKÝ SÁL SC–KINA 70:

VÁNOČNÍ KONCERT DANIEL HŮLKA – KAMILA NÝVLTOVÁ konečně spolu
Předprodej vstupenek on-line 30. října od 16 hodin.

NEDĚLE 11. 12. – VELKÝ SÁL SC – KINA 70 V 18.00

Repríza české dramatické komedie. Hlavní postava Alex v podání Adama Mišíka prodává ten nejlepší kokain v Praze, dealování chce
ale jednou provždycky nechat. Jeho snem je prorazit v rapu a nahrát svůj vlastní banger. Navíc se s ním rozchází jeho holka a chce
jí dokázat, že na to má. Tahle noc je pro změnu jako dělaná. Kamarád Láďa totiž pro feat zařídil rappera Barracudu a to znamená
vstupenku mezi top hráče. Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 105 min.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT OPOČENKY
Zveme všechny příznivce dobré dechovky na vánoční koncert Dechové hudby Opočenka.
Vstupné jednotné 150 Kč. 120 minut s přestávkou.
Vstupenky budou v předprodeji v IC Dobruška a v pokladně Kina 70, dále pak na www.kino.mestodobruska.cz, a to od 13. listopadu 2022

Repríza slovensko-českého animovaného filmu. Nová filmová dobrodružství veselé pavoučí rodinky.
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 65 min.

VÝSTAVA – MALÝ SÁL SC–KINA 70:

Repríza českého dramatického filmu. Po rozchodu s přítelem se Tereza vrací domů ke své mámě a bratrovi Michalovi, desetiletému
klukovi zajatém v dospělém těle, aniž by tu tušila, že tenhle návrat navždy změní její život. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 117 min.

KUBA

– PŘEDNÁŠKA –

VÝSTAVA K 50-TI LETŮM ODDÍLU BADMINTONU TJ SOKOL DOBRUŠKA
5. 11. – 26. 11. 2022
Vernisáž výstavy se uskuteční 8. 11. 2022 v malém sále SC–Kina 70 v 17.00

Michal Franc vás provede ostrovem svobody. Poznejte perlu Karibiku jinak než s cestovní kanceláří. Přijďte si poslechnout, jak se
žije a cestuje s místními. Projeďte si část Kuby na motorce s prezidentem kubánského Jawa klubu. Věděli jste, že na Kubě je největší
Jawa klub v Karibiku? Téměř každá druhá motorka na ostrově je československé značky. Michal Franc – S Jawou na cestách.
Vstupné dobrovolné.

MICHAEL KOCÁB - ROCKER VERSUS POLITIK

PÁTEK 18. 11.
17.00

MICHAL NA HRANÍ

... chytrá
obalová řešení
z Dobrušky

Premiéra dokumentárního filmu ČR/SR. Životní etapy Michaela Kocába postupují od klíčových momentů dětství, mládí, dospělosti až
ke zralému věku, jehož perspektivou na sebe a svůj dosavadní život nahlíží. Hlavního hrdinu režisérka Sommerová nachází v jakémsi
stavu životní harmonie, a to ve vztahu k minulosti, přítomnosti a proklamativně i k budoucnosti, což pozitivně potvrzují členové jeho
rodiny v intimním rodinném prostředí. Hrají: Michael Kocáb, Zuzana Čaputová, Vilém Čok, Michal Horáček, Jiří Hrubeš, Klaudius
Kryšpín, Jan Nedvěd, Michal Pavlíček, Richard Scheufler a dal. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 102 min.

– PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI –

Oblíbený pořad pro děti Kouzelná školka. Pojďme si to užít společně. Zábavné divadelní představení s Michalem z televizní Kouzelné
školky. Přijďte si hrát, přijďte se bavit a hlavně SMÁT s Michalem do Kina v Dobrušce! Kouzelná školka s Michalem a představení
Michal na hraní 18. listopadu v Dobrušce. Přijďte si pro vstupenky a vyberte si nejlepší místa pro děti JIŽ TEĎ, ať se později můžeme
už jen TĚŠIT a nemusíte hlídat obsazenost sálu! Vstupné 210 Kč. 60 min.

Prodejní sklad DOBRUŠKA

Tel.: 494 623 100, mob.: 777 712 785

PÁTEK 18. 11.
20.00
SOBOTA 19. 11.
20.00

GRAND PRIX

SOBOTA 19. 11.
17.30
NEDĚLE 20. 11.
17.30

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2

NEDĚLE 20. 11.
15.00

RAKEŤÁK

NEDĚLE 20. 11.
20.00

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU

ČTVRTEK 24. 11.
10.00

JAN ŽIŽKA

ČTVRTEK 24. 11.
19.30

PENZIÓN PRO SVOBODNÉ PÁNY

PÁTEK 25. 11.
20.00
SOBOTA 26. 11.
20.00

malý sál SC – Kina 70

– ZÁBAVNÝ POŘAD –

Pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu
oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.
Vystoupení je opět obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky a světelnými efekty.
Předprodej vstupenek byl již zahájen. Vstupné 240 Kč.

IL BOEMO

BANGER.

ČTVRTEK 17. 11.
20.00

velký sál SC-Kina 70

„NA PLNÝ COOLE“

V PROSINCE 2022 UVÁDÍME:

Premiéra amerického akčního dobrodružného filmu. Královna Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston
Duke), Okoye (Danai Gurira) a Dora Milaje (Ivy Haralson) bojují o ochranu svého národa před zasahujícími světovými mocnostmi poté,
co se rozšířily zprávy o smrti krále T’Chally. Zatímco se obyvatelé Wakandy snaží přijmout svou další kapitolu, hrdinové se musí spojit
a s pomocí Nakii (Lupita Nyong’o) a Everetta Rosse (Martin Freeman) vytvořit nový svět pro království Wakanda.
Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč ve 3D + brýle, 140 Kč formát 2D. 161 min. České znění.

SPOLU

Viktorčin přechod Kavkazu od Černého moře v Gruzii ke Kaspickému moři v Ázerbájdžánu byl součástí sedmiměsíční cesty.
Viktorka Rys cestuje s ultralehkou výbavou, bez letadel a nízkonákladově. Věnuje se zejména dálkovým horským přechodům. Dvakrát
přešla karpatský oblouk s cílem v Banátu, pokračovala přes balkánské hory do Istanbulu a přešla Kavkaz od Černého moře v Gruzii
ke Kaspickému moři v Ázerbájdžánu. Půl roku žila na Islandu, kde pracovala jako honačka ovcí. Na cestách fotí, filmuje, dobrovolničí
a testuje vybavení pro obchod Pod 7 kilo. V nakladatelství BWT Books vydala knihu Hory a nekonečno. Na sociálních sítích ji najdete
jako @ultraviktorka
Pořádá městská knihovna ve spolupráci s vlastivědným muzeem. Vstupné dobrovolné.

ČTVRTEK 1. 12.
20.00
PÁTEK 2. 12.
14.00

– PŘEDNÁŠKA –

pěšky od moře k moři - přednáška Viktorky Rys (Hlaváčkové)

NEJVĚTŠÍ DAR

BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE

NEDĚLE 13. 11.
20.15!

Repríza české komedie od režiséra Jana Prušinovského (Most!, Okresní přebor) vypráví příběh dvou bratranců Romana (Kryštof
Hádek) a Emila (Robin Ferro). Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 107 min.

ČTVRTEK 1. 12.
17.30

Premiéra dramatického mysteriózního filmu SR/ČR. Třicátnice Šarlota se vrací do rodné vesnice hluboko ve slovenských horách. Před
mnoha lety odsud za nejasných okolností utekla. Její návrat v místních vzbuzuje podezření, po celou dobu ji považovali za mrtvou.
Bojí se, že svým příchodem probudí čarodějnici, která podle legend straší v okolních lesích. V hl. rolích: Natália Germáni, Eva Mores,
Juliána Brutovská, Iva Bittová, Jana Oľhová a mnoho dal. Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 109 min.

WEBSTEROVI VE FILMU

PONDĚLÍ 14. 11.
18.00

velký sál SC-Kina 70

SVĚTLONOC

NEDĚLE 13. 11.
15.00

Repríza české fantastické pohádky. Mladá alchymistka Amélie (Eliška Křenková) získává zakázanou kouzelnou moc: dokáže částečně
ovlivňovat tok času. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 138 min.

GRUZIE A ÁZERBÁJDŽÁN:

– MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ KE DNI VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ –

Repríza dokumentárního filmu ČR/SR. Příběh českých letců RAF a jejich cesta z okupovaného Československa, přes Francii, bitvu
o Británii a východní frontu zpět do osvobozené Prahy. Příběh jedinečným způsobem vystavěný pouze na dobových archivních
záběrech skrze osobní zkušenost a vyprávění obou letců umožňuje divákům prožít dějinné události i chvíle válečného života a vidět je
očima obou hrdinů, jako by se odehrávaly tady a teď. Hlasy letců: Jan Foukal, Miroslav Pecháček. Ml. přístupný. Vstupné 70 Kč. 83 min.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2

ÚTERÝ 29. 11.
18.00

Repríza české úspěšné dramatické romantické komedie režisérky Alice Nellis. Jarmila (Anna Cónová) se po ztrátě muže ocitne
na životní křižovatce, kde se musí rozhodnout, zda zbytek života už jen trpělivě “přečká”, nebo se vzepře a vrhne se do dobrodružství
s nejistým koncem. Ml. přístupný. Vstupné 70 Kč. 112 min.

Premiéra velice očekávaného dramatického hudebního historického životopisného filmu – ČR/IT/SR. vypráví o úspěchu nejslavnějšího
českého skladatele 18. století Josefa Myslivečka, jeho jedinečném talentu, ale také úsilí, které věnoval své hudbě až do vlastního
konce. Vtahuje nás do světa neobyčejného člověka, který jde za svou touhou, za opravdovou vnitřní a neuhasitelnou nutností tvořit.
Do světa, v němž se práce plná dobrodružství a vášní prolíná s intimním životem milostných pletek a vztahů k mocným, kteří rozhodují
o jeho uměleckém osudu. V hl. roli: Vojtěch Dyk. Režie: Petr Václav. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 140 min.

Premiéra amerického animovaného akčního dobrodružného fantastického rodinného sci-fi filmu. Celovečerní snímek Divnosvět
představuje legendární průzkumnickou rodinu Cladových, kteří se snaží proletět skrz neprobádaný, zrádný a především divný svět.
Doprovází je barvitá posádka obří vzducholodi, rošťácký tvor přezdívaný Flek a třínohý pes.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč ve 3D + brýle, 130 Kč formát 2D. 99 min. České znění.

GRAND PRIX

STŘEDA 30. 11.
19.00

Premiéra dramatického filmu ČR/IT/HU/SK. Příběh tří žen, které musí žít. Film Běžná selhání sleduje příběh tří žen různých generací
v průběhu jednoho dne. Každá z nich čelí osobní krizi právě ve chvíli, kdy je město, v němž žijí, zasaženo podivným přírodním úkazem
způsobujícím náhodné výbuchy. Dohromady je svede teprve chaos a panika, který znenadání jejich město postihne... V hl. rolích:
Taťjana Medvecká, Beáta Kaňoková, Nora Klimešová, Vica Kerekes, Rostislav Novák ml. a mnoho dal.
Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 85 min.

DIVNOSVĚT

NEDĚLE 27. 11.
20.00

BĚŽNÁ SELHÁNÍ

IL BOEMO

(opět ve formátu 3D!!!)

NEDĚLE 27. 11.
15.00
NEDĚLE 27. 11.
17.30

malý sál SC-Kina 70

ČTVRTEK 10. 11.
20.00

SOBOTA 12. 11.
17.30

(opět ve formátu 3D!!!)

Repríza americké animované dobrodružné rodinné fantastické muzikálové komedie. Když se rodina Primmů přestěhuje do New Yorku,
jejich syn Josh se snaží zvyknout si na novou školu i přátele. Vše se změní od okamžiku, kdy Josh objeví Lylea – zpívajícího krokodýla,
který miluje koupele, kaviár a dobrou hudbu – v podkroví jejich nového domova. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 122 min. České znění.

BUKO

PÁTEK 11. 11.
20.00

SOBOTA 26. 11.
17.30

Premiéra americké romantické komedie. Že se vzali, považují oba za svou největší životní chybu. Teď však musí společnými silami
udělat vše proto, aby stejnou chybu neudělala jejich dcera. George Clooney a Julia Roberts v romantické komedii Vstupenka do ráje
dokazují, že i podruhé se dá vstoupit do stejné řeky, i když je to to poslední, co byste chtěli udělat. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 104 min.

ČTVRTEK 10. 11.
10.00

PÁTEK 11. 11.
12.30

– DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –

Premiéra české komedie od režiséra Jana Prušinovského (Most!, Okresní přebor) vypráví příběh dvou bratranců Romana (Kryštof
Hádek) a Emila (Robin Ferro), jejichž snem je dostat se na závody Formule 1. Roman vede ušmudlaný autobazar na okraji města, má
tři děti a živelnou manželku (Anna Kameníková). Emil, horlivý milovník pořádku, si piplá svou autodílnu v centru a o autech ví skoro
všechno... Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 107 min.

Premiéra české fantastické pohádky. Mladá alchymistka Amélie (Eliška Křenková) získává zakázanou kouzelnou moc: dokáže
částečně ovlivňovat tok času. Zneužívání nových schopností ji však rozštěpí v čase a Amélie ze současnosti se tak setkává s Amélií
z minulosti, která ji od té chvíle provází na každém kroku. Z dávno zapomenutých temnot času navíc povstává nová hrozba...
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 138 min.

e-mail: dobruska@drevocentrum-as.cz
web: http://www.drevocentrum-as.cz

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 amerického animovaného rodinného dobrodružného filmu. Film studia Disney a Pixar přináší příběh Buzze Rakeťáka a jeho
dobrodružství do nekonečna a ještě dál. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 105 min. České znění.

Repríza české vztahové komedie režiséra Miloslava Šmídmajera. Snímek, jehož předností jsou svěží herecké výkony, skvělá kamera,
a především bohatý děj, vtipné situace a zábavné dialogy. Středobodem příběhu jsou tři kamarádky, tři osudy. Krásná Alex (Hana
Vagnerová), sympatická Marta (Tereza Rychlá) a svéhlavá Irena (Betka Stanková). Tři naprosto jiné příběhy a jiný pohled na život.
Každá z nich má sen. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 105 min.

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

Repríza filmové události roku 2022! Český historický velkofilm Petra Jákla vypráví o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky
na pozadí bouřlivých událostí roku 1402. V hlavních rolích se představí Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, Sophie Lowe, Karel
Roden, Marek Vašut, Ondřej Vetchý, Jan Budař a další. Ml. nepřístupný. Vstupné 70 Kč. 125 min.

Tvoříme nápaditá řešení ve světě balení

www.servisbal.cz

– DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –

Divadelní aktovka Seana O´Caseyho „Bedtime Story“ ve slavné úpravě Jiřího Krejčíka. Divadlo Palace uvádí divadelní hru Penzión
pro svobodné pány. Hrají: Patrik Děrgel, Marie Doležalová/ Lenka Zahradnická, Anna Fialová, Lukáš Příkazský, Kateřina Pindejová,
Zdeněk Velen/ Václav Liška, Petr Miklovič a další známí herci.
Vstupné: 390 Kč. Předprodej vstupenek on-line bude zahájen 30. října od 16 hodin.

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Premiéra nové české komedie od režisérky Ireny Pavláskové. Originální snímek plný nečekaných situací, emocí, dojemných chvil, ale
i zábavy odkrývá rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ známá herečka Skálová v podání Jiřiny Bohdalové. Její syn ztvárněný Karlem
Rodenem řeší svoji prostořekost a přítelkyni. U Pazderků se zase probírají nezvaní hosté a vzájemné vztahy, ale u svátečního stolu se
nakonec sejdou Jiří Lábus i Oldřich Kaiser, Jitka Sedláčková, Pavla Beretová, Máša Málková, Albert Čuba nebo Anna Fialová.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 118 min.
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