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METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY: S&M²

Premiéra hudebního záznamu-USA. Velkolepá oslava dvaceti let unikátního alba S&M – to je zbrusu nový
koncertní snímek. Metalová ikona se na začátku letošního září sešla na jednom pódiu s legendárním orchestrem,
aby svým největším hitům dala po mnoha letech opět orchestrální podobu. Nenechte si ujít neopakovatelnou
show na velkém plátně a připomeňte si tak album S&M, výjimečný počin v diskografii jedinečné kapely, ve
vybraných kinech pouze 30. října 2019! Ml. přístupný. Vstupné 200 Kč. 150 min.

PRAŽSKÉ ORGIE

Repríza české dramatické komedie. Dva bouřlivé dny se svéráznou
ženou v Praze očima amerického spisovatele. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 112 min.

ABSTINENT

Premiéra českého dramatického filmu. Jak rychle se lze dostat na dno lahve i života?
Jak těžké je se od něj odrazit? V hlavní roli Josef Trojan a alkohol. Devatenáctiletý Adam (Josef Trojan) je
pacientem protialkoholní léčebny. Ocitá se tak na místě, které si většina lidí spojuje s už staršími, profesionálními
opilci. Jenže realita je jiná. Alkoholově závislými se stávají čím dál častěji i velmi mladí lidé. Stačí k tomu málo…
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 78 min.

PSÍ KUSY

Repríza animované rodinné komedie – Kanada. Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale
veselý pes, který nic neví o skutečném světě plném nástrah. Užívá si nejlepší pochoutky a drbání každý den.
Jednoho dne se ale bude muset vydat za plot svého bezpečného domova a zažije dobrodružství, které si ani ve
snu nedokázal představit. Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 87 min. České znění.

STAŘÍCI

Premiéra dramatického 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. Tvůrci filmu Martin Dušek a Ondřej Provazník svůj přístup k filmu
popisují slovy: „Nepřítelem našich hrdinů není ani tak nenáviděný prokurátor, ale spíš realita, která stojí mezi jejich
úmyslem ho zabít, a faktem, jak to v jejich věku a situaci udělat. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 85 min.

HURÁ DO POHÁDKY

Pásmo krátkých animovaných filmů (ČR) pro nejmenší diváky
a jejich bystré sourozence a zvědavé rodiče. Pásmem vás provedou dva zábavní a věčně hladoví nejlepší
medvědí kamarádi Nedvěd a Miška z připravovaného filmu a večerníčkového seriálu Mlsné medvědí příběhy. Ti
se v pásmu objeví v epizodách Mňamózní svačinka, Hurá na borůvky a Pozdrav od strýčka, kde se díky svým
bláznivým nápadům dostávají do jedné šlamastyky za druhou. Ml. přístupný od 3 let. Vstupné 90 Kč. 45 min.

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO

Repríza (2D) amerického fantastického
rodinného filmu. Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně na čarovných Blatech a její kmotřenka
Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl a zkošatěl. Nicméně nenávist
mezi lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela… Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 100 min. České znění.

JOKER

SOBOTA 9. 11.
17.30

ADDAMSOVA RODINA

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 120 Kč. 122 min. České znění.
Premiéra americké rodinné animované komedie. MÁTE POCIT,
ŽE VAŠE RODINA JE DIVNÁ? Připravte si prsty na lusknutí! Na plátna kin se vrací ikonická rodina, která každý rok
vyhrává všechny soutěže na Halloween. Tentokrát se členové této vtipné a výstřední rodinky představí v animované
podobě. Malí i velcí diváci se mohou těšit na skvělou zábavu, protože Addamsovi se budou snažit mermomocí
dokázat, že dobří sousedé jsou pro své okolí k nezaplacení. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min. České znění.

SOBOTA 9. 11.
NEDĚLE 10. 11.
vždy od 20.00

ŽENSKÁ NA VRCHOLU

NEDĚLE 10. 11.
15.00

OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON

NEDĚLE 10. 11.
17.30

FANY A PES

PONDĚLÍ 11. 11.
10.00

HOLD VÁLEČNÝM VETERÁNŮM

PONDĚLÍ 11. 11.
19.00
velký sál SC-Kina 70

ÚTERÝ 12. 11.
18.00

malý sál SC-Kina 70

STŘEDA 13. 11.
19.00
velký sál SC-Kina 70

ČTVRTEK 14. 11.
10.00

ČTVRTEK 14. 11.
20.00

Premiéra české romantické rodinné komedie. Trochu svérázná
svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena (Anna Polívková), odjíždí na popud své tety Ely (Jana Krausová) s
nadšeným osmiletým synkem Mikulášem strávit advent na horách, aby se tak vyhnula svému citovému problému… Dále
hrají: Boleslav Polívka, Martin Dejdar, Jana Preissová, Marek Němec a mnoho dal. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 105 min.

Premiéra velice očekávaného animovaného filmu – Německo/Česko/Belgie. Lipsko
1989. Dvanáctiletá Fany se s láskou stará o Sputnika, psa její nejlepší kamarádky Sophie, která odjela s maminkou na
letní prázdniny do Maďarska. Na začátku školního roku se však Sophie do třídy nevrátila… jako mnoho jiných uprchla s
maminkou na Západ. Fany se odvážně vydává kamarádku hledat… Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 86 min. České znění.

TOMÁŠ BARTOŠ

velký sál SC-Kino 70

Komedie odehrávající se v pokoji jednoho penzionu, kam si nájemník přivede slečnu, čímž poruší upjaté předpisy
domovního řádu. Hrají: Patrik Děrgel, Anna Fialová, Lukáš Příkazký, Kateřina Pindejová a další. Vstupné: 390 Kč.
Předprodej on-line v neděli 3. listopadu od 15.30 hod.

Repríza české komedie od režiséra Jiřího Vejdělka. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 110 min.

ALTAJ

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ!!!

PENZIÓN PRO SVOBODNÉ PÁNY
VLASTNÍCI

PÁTEK 22. 11.
SOBOTA 23. 11.
NEDĚLE 24. 11.
vždy od 20.00

Premiéra české dramatické komedie od režiséra Jiřího Havelky. 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. Hrají: Tereza Ramba, Vojta Kotek, Dagmar Havlová, Jiří Lábus,
Pavla Tomicová, Ondřej Malý, Klára Melíšková, Kryštof Hádek a mnoho dal. Ml. přístupný Vstupné 140 Kč. 96 min.

SOBOTA 23. 11. 17.30
NEDĚLE 24. 11. 15.00

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II.

NEDĚLE 24. 11.
17.30

FANY A PES

film ve 3D

Premiéra amerického rodinného animovaného filmu. Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a
zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává
na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. Ve filmu Ledové království se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve
snímku Ledové království II musí doufat, že je mocná dostatečně. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 90 min. České znění.
Repríza animovaného filmu – Německo/Česko/Belgie. Lipsko 1989. Dvanáctiletá
Fany se s láskou stará o Sputnika, psa její nejlepší kamarádky Sophie, která odjela s maminkou na letní prázdniny
do Maďarska. Na začátku školního roku se však Sophie do třídy nevrátila… jako mnoho jiných uprchla s maminkou
na Západ. Fany se odvážně vydává kamarádku hledat… Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 86 min. České znění.

BAREVNÁ TMA

ČTVRTEK 28. 11.
17.30

DOTEKY NADĚJE z. s. pro vás mají pozvání na večer nazvaný BAREVNÁ
TMA. Večerem provází moderátor Olda Tamáš. Účinkují děti i dospěláci s hendikepem, ale i ti zdraví. Vstup je
volný a vstupenky s místenkou je možno si vyzvednout na Ic Dobruška nebo v pokladně Kina 70 od 1. 11. 2019.

- velký sál SC-Kina 70

PÁTEK 29. 11.
20.00

DEPECHE MODE: SPIRITS IN THE FOREST

SOBOTA 30. 11. 17.30
NEDĚLE 1. 12. 15.00

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II.

SOBOTA 30. 11.
20.00

Premiéra hudebního dokumentárního filmu VB. Hudba lidi spojuje a mění jejich životy. Kdo jiný by to měl vědět
lépe než kultovní Depeche Mode, kteří v letech 2017/18 odehráli na 115 koncertů své Global Spirit Tour pro více
než 3 miliony fanoušků po celém světě. Povolali režiséra Antona Corbijna, autora klipů světoznámých hitů jako
Personal Jesus nebo Enjoy the Silence, aby zachytil nezkrotnou energii jejich vystoupení a spolu s ní i příběhy
šesti nejvěrnějších fanoušků. Výsledný vizuálně působivý koncertní film Depeche Mode: SPIRITS in the Forest
zachycuje unikátní, vzrušující show v berlínské Waldbühne v roce 2018 společně s hlubším a intimním pohledem
na to, jak se tvorba Depeche Mode promítá do života jejich příznivců. Ml. přístupný. Vstupné 250 Kč. 95 min.

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 120 Kč. 90 min. České znění.

VÝJIMEČNÍ

Premiéra francouzské komedie. Bruno (Vincent Cassel) vede spolek pro autistické děti a
dospívající, jejichž případy jsou tak komplikované, že je všude jinde odmítli. Jeho nejlepší přítel Malik (Reda Kateb)
učí mladistvé ze sociálně slabých rodin, jak se o tyto děti starat. Přes 20 let žijí Bruno a Malik ve světě lidí, s nimiž si
společnost neví rady. Přesto je neopouští optimismus a smysl pro humor. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 114 min.

NEDĚLE 1. 12.
17.30

SNĚŽNÝ KLUK

NEDĚLE 1. 12.
20.00

LAST CHRISTMAS

Repríza (2D) amerického dobrodružného animovaného filmu. Jestli chcete zažít
parádní dobrodružství, běžte se podívat na střechu vašeho domu. Možná se tam skrývá ztracený a vyděšený
yetti, který neví, kudy se vrátit k rodičům. Tvůrci slavné série Jak vycvičit draka natočili další pohádkový příběh,
který vás chytne za srdce. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 97 min. České znění.

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.

V PROSINCI 2019 UVÁDÍME:
– ŠPINDL 2 – PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY – STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA FILM VE 3D – CATS –
– ŠPIÓNI V PŘEVLEKU – ZAKLETÉ PÍRKO (S BESEDOU S TVŮRCI) – TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT OPOČENKY –
– BRATŘI EBENOVÉ (KONCERT) – OCHUTNÁVKA MAĎARSKÝCH VÍN A SPECIALIT –

POZOR!!!

VÝSTAVA – MALÝ SÁL SC–KINA 70:
SAMET ´89
- dokumentární fotografie Karla Cudlína z období pádu totality a porevolučních událostí.
Výstava je přístupná od 1. listopadu do 2. prosince 2019 v provozních hodinách kina.

POZOR KONCERT!!!

Hudební večer plný známých melodií české i světové hudební scény. Hosté: Adéla Kamešová (vokály a kytara),
Irena Pavlíčková (klavír), Eliška Piskorová (moderní gymnastka) a Pěvecký sbor ZUŠ Opočno pod vedením
Petry Flígrové Vstupné: 150 Kč. Předprodej od 21. října on-line na www.kino.mestodobruska.cz. 120 min.

POZOR PŘEDNÁŠKA!!!

– nejkrásnější hory Sibiře – cestopisná přednáška Vladimíra Lemberka Vyprávění o jednom přátelství, které překoná
všechny překážky, o cestě tajgou, po ledovci, močálem, přes horská sedla až na mongolské pláně. Divoká příroda
plná květů, jurty svérázného národa Altajců, pasoucí se velbloudi i jakové, ale také nečekaný boj o život. Taková
cesta, zopakovaná po čtvrtstoletí, nutně vyvolává řadu srovnání, ale také emocí… Jak se žilo v tehdejším Sovětském
svazu a nyní? Vladimír Lemberk byl kdysi dávno učitel, ale potom raději zoolog v muzeu, popularizátor ochrany
přírody, fotograf, publicista. Pořádá vlastivědné muzeum ve spolupráci s městskou knihovnou. Vstupné dobrovolné.

CO ZAŽIJEŠ VE VIETNAMU?

POZOR PŘEDNÁŠKA!!!

Zábavný cestovatelský stand-up o Vietnamu. Mladý cestovatel rozesměje kino a podpoří nemocnou ženu z
Dobrušky. Veškerý výtěžek ze vstupného bude věnován paní Ladislavě z Dobrušky, která bojuje s následky
senzorické a motorické neuropatie. Přijďte si užít inspirativní cestovatelský večer a zároveň udělat dobrý skutek.
Vstupné je 100 Kč. SPOLUPOŘADATEL FARNÍ CHARITA DOBRUŠKA.

NABARVENÉ PTÁČE

- představení nejen pro seniory -

Repríza dramatického filmu ČR/SR/Ukrajina. Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů,
rodiče posílají syna k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta však nečekaně umírá a tak
je dítě nuceno vydat se na cestu a protloukat se úplně samo divokým a nepřátelským světem, ve kterém platí
jen místní pravidla, předsudky a pověry. Jeho snahu o doslovné fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. Boj,
kterého si ani není vědom, boj sama se sebou, boj o svou duši, o svojí budoucnost... Režie: Václav Marhoul. Ml.
do 18 -ti let nepřístupný. Vstupné 60 Kč. 169 min.

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

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. Dále hrají: Eliška Balzerová, Martin Pechlát, Vojtěch
Kotek, Pavel Liška, Zdeněk Piškula, Tatiana Pauhofová a mnoho dal. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 110 min.

SOBOTA 16. 11.
17.30

ADDAMSOVA RODINA

PONDĚLÍ 18. 11.
18.00

Sean O´Casey, Jiří Krejčík:

MĚSTO DOBRUŠKA A VOJENSKÝ GEOGRAFICKÝ A HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚŘAD vzdávají hold válečným
veteránům. Součástí slavnostního programu bude promítnutí unikátního dokumentu Vlastimila Venclíka ZPRÁVA O
DVOU OSUDECH (příběh dvou příslušníků RAF) za jeho osobní účasti. Všichni jste srdečně zváni. Vstup je zdarma.

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD

NEDĚLE 17. 11.
18.00

ČTVRTEK 21. 11.
19.30

Repríza animovaného filmu VB/USA/Francie. Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem ve
zbrusu novém filmovém dobrodružství. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 87 min. České znění.

PÁTEK 15. 11.
20.00

SOBOTA 16. 11.
20.00

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

AD ASTRA

Premiéra amerického sci-fi thrilleru. Brad Pitt putuje na vnější okraj sluneční soustavy, aby
zastavil hrozbu pro veškerý život na Zemi. Objevuje zde tajemství, která zpochybňují povahu lidské existence a naše
místo ve vesmíru. James Gray (režisér): „Mým cílem je vytvořit tu nejrealističtější verzi vesmírného cestování, jakou
kdy bylo možné díky filmu prožít.“ I proto za kamerou stál jeden z nejpovolanějších, Hoyte Van Hoytema, který vytvořil
obrazovou stránku takových filmů, jako jsou Interstellar, Spectre či Dunkerk. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 123 min.

PÁTEK 8. 11.
20.00

velký sál SC-Kina 70

ČTVRTEK 21. 11.
10.00

Premiéra amerického akčního sci-fi filmu. Linda
Hamilton jako Sarah Connorová a Arnold Schwarzenegger jako Terminátor T-800 se vracejí ve svých ikonických
rolích. Pod filmem, který přímo navazuje na první dva díly, jsou podepsáni James Cameron a Tim Miller, který
režíroval skvělého Deadpoola. Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 128 min.

Repríza americké rodinné animované komedie. MÁTE POCIT,
ŽE VAŠE RODINA JE DIVNÁ? Připravte si prsty na lusknutí! Ml. přístupný. Vstupné Kč. 90 min. České znění.

LE MANS ‘66

Premiéra amerického dramatického životopisného filmu. Strhující legendární příběh
o tom, jak konstruktér aut Carroll Shelby a britský jezdec Ken Miles postaví pro automobilku Ford revoluční závodní
auto Ford GT40, aby s ním mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu 24 hodin Le Mans ve Francii roku 1966. V
hl. rolích: Christian Bale, Matt Damon, Caitriona Balfe, Jon Bernthal a dal. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 153 min.

VZPOMÍNKA NA SAMET

POZOR MIMOŘÁDNĚ PŘEDSTAVENÍ!!!

VZPOMÍNKA NA SAMET

POZOR MIMOŘÁDNĚ PŘEDSTAVENÍ!!!

Prodejní sklad DOBRUŠKA
Tel.: 494 623 100, mob.: 777 712 785
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.

- Viliam Grell
PRODEJNA UZAVŘENA - OPRAVNA PŘEMÍSTĚNA
na adresu Nové Město nad Metují, Dobrušská 94
tel.: 604 260 729
Příjem a výdej zakázek ve ﬁrmé ACT CZ, Kostelní 41
nebo po telefonické domluvě.

Události revolučního listopadu 1989 v Dobrušce. - filmové týdeníky z listopadu 1989 - revoluční atmosféra v
Dobrušce očima přímých aktérů - dobové písně (písničkář Jaroslav Čížek a pěvecký sbor Vlasta) POŘÁDÁ
MĚSTO DOBRUŠKA. VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI. VSTUP VOLNÝ. Přístupná bude také výstava SAMET
´89 - dokumentární fotografie Karla Cudlína z období pádu totality a porevolučních událostí.

Filmový večer zahájíme dobovým týdeníkem z roku 1989 po kterém bude následovat projekce dokumentárního
filmu Československo/Kanada PROČ HAVEL? (Why Havel?) od režiséra Vojtěcha Jasného. První český
polistopadový prezident v celovečerním dokumentu tentokrát v režisérském sestřihu i se scénou, která se do
původní české verze nedostala. FILMEM VÁS OSOBNĚ PROVEDE ZNÁMÝ REŽISÉR MILOŠ FORMAN. Ml.
přístupný. VSTUP VOLNÝ. 95 min. Přístupná bude také výstava SAMET ´89 - dokumentární fotografie Karla
Cudlína z období pádu totality a porevolučních událostí.

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

