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Tvoříme nápaditá řešení ve světě balení

... chytrá
obalová řešení
z Dobrušky

www.servisbal.cz

LEDEN 2023
 http://www.kino.mestodobruska.cz

Tel.: 494 629 529
Pozor na začátky jednotlivých představení!

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

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

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

Zhotovíme nářezové plány, velkoplošné materiály Vám naformátujeme
a olepíme hrany. Výdejní doba: Po-Pá 6.30 - 16.00 hod.

Sušené truhlářské řezivo - Překližky, laťovky –
DTD surové, laminované i dýhované – Kování, vruty
Kuchyňské desky, parapety – Podlahové dílce –
Desky OSB, Durelis, MDF – Sololity, HDF atd.

Nabízí:

NEDĚLE 1. 1. 
20.00 (2D!!!)
ČTVRTEK 5. 1. 
20.00 (2D!!!) 

AVATAR: THE WAY OF WATER
Repríza amerického akčního dobrodružného sci-fi filmu. Filmový zážitek na zcela nové úrovni.
Ml. přístupný. Vstupné 160 Kč 150 Kč formát 2D. 190 min. České znění.

NEDĚLE 1. 1. 
15.00

WEBSTEROVI VE FILMU
Repríza slovensko-českého animovaného filmu. Nová filmová dobrodružství veselé pavoučí rodinky.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 65 min. České znění.

NEDĚLE 1. 1. 
17.30

NEJVĚTŠÍ DAR
Repríza 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. Hrají: Boleslav Polívka, Sabina Rojková, 
Chantal Poullain, Anna Polívková, Petr Čtvrtníček, Pavel Nový, Radek Melša, Jiří Dvořák a mnoho dal. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 
100 min.

PÁTEK 6. 1.
20.00

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
Premiéra velice očekávané německé komedie. Červený koberec, zářící reflektory, ječící fanoušci, fotografové honící se za nejlepším 
snímkem, kameramanské štáby čekající na rozhovory – premiéra se blíží a největší filmová hvězda Marvin Bosch (Elyas M’Barek) 
je netrpělivě očekávána. Ale ta nepřichází. Rozhovor se zákeřnou bulvární novinářkou Bettinou Bamberger (Alexandra Maria Lara) 
vysílaný v přímém přenosu se totiž strašně nevydařil a Marvin před novináři i fanoušky prchá ulicemi města...
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 99 min. České znění.

SOBOTA 7. 1. 
18.00

velký sál SC – Kino 70

NOVOROČNÍ KONCERT                                – KONCERT –

NOVOMĚSTSKÉ FILHARMONIE
Koncert Novoměstské filharmonie (NoFi) bude tentokrát věnován dílu dvou našich nejslavnějších skladatelů klasické hudby. 
Jak na nový rok, tak po celý rok, praví známé rčení. Novoměstská filharmonie vám nabízí možnost zahájit rok 2023 prvotřídním 
kulturním zážitkem. Osmdesátičlenný orchestr z Nového Města nad Metují zahraje na lednovém koncertu tři části z cyklu Má vlast 
Bedřicha Smetany. Následovat budou čtyři Slovanské tance Antonína Dvořáka. Dobruška je pravidelnou zastávkou Novoměstské 
filharmonie. Hráči se vždy těší na srdečné a do klasické hudby zapálené publikum, které už několikrát zvládlo vstupenky na koncert 
vykoupit v rekordním čase. Na novoročním koncertu čeká na všechny oddané fanoušky jedna důležitá novinka – orchestr bude řídit 
Marek Klimeš, který má bohaté zkušenosti s dirigováním Moravské filharmonie Olomouc, ale i v oblasti opery a činohry.
Koncert je zcela vyprodán!

NEDĚLE 8. 1. 
15.00

DORUČOVACÍ SLUŽBA ČARODĚJKY KIKI
Premiéra japonského animovaného filmu. Malá čarodějka Kiki se spolu se svým mluvícím kocourem Džidžim vydává na zkušenou 
do světa. V prostředí malebného přímořského městečka je čekají velká i malá dobrodružství. Vynalézavá a odhodlaná Kiki využije svou 
schopnost létat a založí si doručovací službu, aby se mohla stát opravdovou samostatnou čarodějkou.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 103 min. České znění.

NEDĚLE 8. 1. 
17.30

KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ
Premiéra americké animované akční dobrodružné rodinné komedie. Kocour v botách zjišťuje, že jeho vášeň pro dobrodružství si 
vybrala svou daň: už přišel o osm ze svých devíti životů. A tak se vydává na výpravu za bájným Posledním přáním, aby svých devět 
životů zase obnovil. Kocour v botách zjišťuje, že jeho vášeň pro dobrodružství si vybrala svou daň: už přišel o osm ze svých devíti 
životů. A tak se vydává na výpravu za bájným Posledním přáním, aby svých devět životů zase obnovil.
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 101 min. České znění.

NEDĚLE 8. 1. 
20.00

JÍZDA NA HRANĚ
Premiéra amerického dokumentárního sportovního životopisného rodinného filmu. Na zimních olympijských hrách v Innsbrucku v roce 
1976 rezonovalo hlavně jedno jméno: Franz Klammer. Tohoto mladého charismatického Rakušana si zamiloval celý národ a na jeho 
ramenech spočívaly naděje na zlatou medaili ve sjezdovém lyžování. Franz, který vždy toužil hlavně po lyžování, se musí vypořádat 
nejen s tlakem okolí, ale i dalšími nepříjemnými okolnostmi, které závod doprovází. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min. České znění.

ČTVRTEK 12. 1.
10.00

IL BOEMO                            – PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –
Repríza dramatického hudebního historického životopisného filmu – ČR/IT/SR. vypráví o úspěchu nejslavnějšího českého skladatele 18. 
století Josefa Myslivečka. Vtahuje nás do světa neobyčejného člověka, který jde za svou touhou, za opravdovou vnitřní a neuhasitelnou 
nutností tvořit. V hl. roli: Vojtěch Dyk. Režie: Petr Václav. Ml. přístupný. Vstupné 70 Kč. 140 min. 

ČTVRTEK 12. 1.
20.00

THE DOORS: FINAL CUT
Obnovená premiéra amerického filmu. V digitálně restaurovaném režisérském sestřihu se pouze na dva týdny (od 12. 1. 2023 do 25. 
1. 2023) vrací do kin portrét skupiny The Doors režiséra Olivera Stonea. Filmové ztvárnění vzestupu i pádu slavné skupiny The Doors 
a jejího zpěváka Jima Morrisona – rebela a génia, který se za dvacet sedm let svého života stal legendou. Vynikající herecký výkon 
Vala Kilmera v hlavní roli je doprovázen skvělou hudbou a největšími hity The Doors. Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 140 min.

PÁTEK 13. 1.
20.00

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
Repríza německé komedie. Červený koberec, zářící reflektory, ječící fanoušci, fotografové honící se za nejlepším snímkem, 
kameramanské štáby čekající na rozhovory – premiéra se blíží a největší filmová hvězda Marvin Bosch (Elyas M’Barek) je netrpělivě 
očekávána. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 99 min. České znění.

SOBOTA 14. 1.
17.30
NEDĚLE 15. 1.
17.30

KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ
Repríza americké animované akční dobrodružné rodinné komedie. Kocour v botách zjišťuje, že jeho vášeň pro dobrodružství si vybrala 
svou daň: už přišel o osm ze svých devíti životů...
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 101 min. České znění.

SOBOTA 14. 1.
20.00
NEDĚLE 15. 1.
20.00

M3GAN
Premiéra amerického hororového thrilleru. Dávejte si pozor, jakou hračku dětem pořizujete. Příběh sleduje Gemmu (Allison Williams), 
geniální robotičku z hračkářské společnosti. Její nejnovější panenka s umělou inteligencí M3GAN je naprogramovaná jako nejlepší 
dětská společnice a největší spojenec rodičů. Poté, co Gemma nečekaně získala do péče svou osiřelou neteř, požádá o pomoc 
prototyp M3GAN – rozhodnutí, které má nepředstavitelné následky. Ml. nepřístupný. Vstupné 140 Kč. 101 min.

NEDĚLE 15. 1.
15.00

DIVNOSVĚT
Repríza 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 120 Kč formát 2D. 99 min. České znění.

ČTVRTEK 19. 1.
19.30

Cecil Scott Forester                         – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –

AFRICKÁ KRÁLOVNA
Humorný i dramatický příběh odehrávající se v Africe uprostřed 1. světové války, o nesourodém páru dvou zcela odlišných lidí, jejichž 
prvotní vzájemná nevraživost se nakonec promění v lásku... Hrají Linda Rybová a Hynek Čermák. Vstupné 390 Kč. Předprodej 
vstupenek on- line od neděle 1. ledna od 16 hodin.

PÁTEK 20. 1.
20.00

BABYLON
Premiéra amerického dramatického filmu. Nejdivočejší místo na Zemi. Místo, kde vycházejí hvězdy a zase rychle hasnou. Hollywood. 
Tři příběhy – příběh o muži na vrcholu, o dívce, která na něj šplhá, a o klukovi, který šel kolem, rámují bláznivou a velkolepou filmovou 
jízdu Damiena Chazella. V hlavních rolích jeho Babylonu excelují Brad Pitt, Margot Robbie a nováček Diego Calva.
Ml. nepřístupný. Vstupné 150 Kč. 188 min.

SOBOTA 21. 1.
17.30
NEDĚLE 22. 1.
15.00

ZOUBKOVÁ VÍLA
Premiéra pohádkového animovaného příběhu – Lucembursko. Zvídavá a nezbedná Violetta (337 let) se učí na zoubkovou vílu, jenže 
se jí to moc nedaří. Místo, aby dětem za zoubky vyčarovala hračky jako ostatní zoubkové víly, jediné, co umí, jsou…fialky! Její maturitní 
zkouška se blíží a jen víly, které jí složí, dostanou drahokam, se kterým se mohou pohybovat tam a zpět z lidského světa. Violetta 
samozřejmě pohoří na celé čáře, ale nebyla by to ona, aby si nenašla způsob, jak to vyřešit. Bez váhání ukradne drahokam jiné víle 
a propašuje se do lidského světa. A přistane v pokoji Maxie. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 88 min. České znění.

SOBOTA 21. 1.
20.00
NEDĚLE 22. 1.
20.00

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Premiéra nového českého filmu od režisérky Marty Ferencové. Komedie o jedné hodně bláznivé oslavě narozenin. Líba má každý rok 
jediné narozeninové přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě sešla celá rodina, což všichni vždy splnili. Tedy až do letošních narozenin. 
Její syn Petr má na tenhle rok jiné plány, a tak před rodinou předstírá nemoc. Letos chce totiž poprvé strávit narozeniny se svým 
přítelem Karlem, který má narozeniny ve stejný den... Hrají: Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Veronika Khek Kubařová, Tomáš Klus, Igor 
Orozovič, Jaroslav Plesl, Matěj Hádek, Simona Babčáková, David Švehlík, Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 93 min. 

NEDĚLE 22. 1.
17.30

ÚŽASNÝ MAURIC
Premiéra animovaného rodinného filmu – VB. Prohnaně mazaný kocour. Ze světa úžasné Zeměplochy a z knihy Terryho Pratchetta 
přichází do kin originální hrdinové v animované komedii Úžasný Mauric. Mluvící a hodně vykutálený kocour Mauric se dá dohromady 
se skupinou inteligentních krys a s lidským klukem a vymyslí plán, jak v jednom nebohém městě přijít k penězům. V podzemí města se 
ale ukrývá tajemství a z Mauricovy perfektně nachystané finty se stane nečekané dobrodružství.
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 90 min. České znění.

ÚTERÝ 24. 1.
18.00 

malý  sál SC – Kino 70

CHILE – „NIKDY NENÍ POZDĚ"                     – PŘEDNÁŠKA –
Cestopisná přednáška Jiřího Kafky. Začít cestovat bez cestovky se dá i po padesátce. :).
Pořádá městská knihovna ve spolupráci s vlastivědným muzeem. Vstupné dobrovolné.
Všichni jste srdečně zváni.

ČTVRTEK 26. 1.
10.00

NEJVĚTŠÍ DAR                       – PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –
Repríza 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. Hrají: Boleslav Polívka, Sabina Rojková, 
Chantal Poullain, Anna Polívková, Petr Čtvrtníček, Pavel Nový, Radek Melša, Jiří Dvořák a mnoho dal.
Ml. přístupný. Vstupné 70 Kč. 100 min.

ČTVRTEK 26. 1.
20.00

BABYLON
Repríza amerického dramatického filmu. Nejdivočejší místo na Zemi. Místo, kde vycházejí hvězdy a zase rychle hasnou. Hollywood. 
Tři příběhy – příběh o muži na vrcholu, o dívce, která na něj šplhá, a o klukovi, který šel kolem, rámují bláznivou a velkolepou filmovou 
jízdu Damiena Chazella. V hlavních rolích jeho Babylonu excelují Brad Pitt, Margot Robbie a nováček Diego Calva.
Ml. nepřístupný. Vstupné 150 Kč. 188 min.

V ÚNORU 2023 UVÁDÍME: 
– MUMIE – PLASTIC SYMPHONY – VŠECHNO DOBŘE DOPADNE – TITANIC: 25 VÝROČÍ –

– ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA – JULIE, CO BY BYLO KDYBY… – ŠŤASTNĚ AŽ NA VĚKY –

– MŮŽEM I S MUŽEM – DĚTI NAGANA – LÁSKA PODLE PLÁNU – TÁR –

– MEDVĚD NA KOKSU – NEZVĚSTNÁ –

VÝSTAVA – MALÝ SÁL SC–KINA 70:

4. ledna 2023 – 1. února 2023
Výstava obrazů Veroniky Skálové z Dobrušky, dívky s Downovým syndromem

TAK TROCHU JINÁ VÝSTAVA
VÝSTAVA BUDE OTEVŘENA V PROVOZNÍCH HODINÁCH KINA 70 A NA POŽÁDÁNÍ

PÁTEK 27. 1.
20.00

VE ZNAMENÍ BÝKA
Premiéra amerického dramatického filmu. Hlavní roli v novém snímku významného amerického režiséra Tima Suttona ztvárnil Colson 
Baker aka MACHINE GUN KELLY. Nemilosrdný portrét světoznámého rappera, který přestože se na první pohled topí v luxusu, těžce 
bojuje se samotou a depresemi a pomalu se propadá do spirály plné drog, prostitutek a alkoholu. Snaží se vší silou bojovat s vlastními 
démony, ale přestože vynakládá veškerou zbylou energii, nedaří se mu najít cestu ani ke své dcerce, kterou nadevše miluje.
Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 98 min.

SOBOTA 28. 1.
17.30

DIVNOSVĚT
Repríza 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 formát 3D. 99 min. České znění.

SOBOTA 28. 1.
20.00

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Repríza českého filmu od režisérky Marty Ferencové. Komedie o jedné hodně bláznivé oslavě narozenin. Hrají: Eva Holubová, Jaroslav 
Dušek, Veronika Khek Kubařová, Tomáš Klus, Igor Orozovič, Jaroslav Plesl, Matěj Hádek, Simona Babčáková, David Švehlík.
Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 93 min. 

NEDĚLE 29. 1.
15.00

ZOUBKOVÁ VÍLA
Repríza pohádkového animovaného příběhu – Lucembursko. Zvídavá a nezbedná Violetta (337 let) se učí na zoubkovou vílu, jenže se 
jí to moc nedaří. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 88 min. České znění.

NEDĚLE 29. 1.
17.30

KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ
Repríza americké animované akční dobrodružné rodinné komedie. Kocour v botách zjišťuje, že jeho vášeň pro dobrodružství si vybrala 
svou daň: už přišel o osm ze svých devíti životů... Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 101 min. České znění.

NEDĚLE 29. 1.
20.00 (3D!!!)

AVATAR: THE WAY OF WATER
Repríza amerického akčního dobrodružného sci-fi filmu. Filmový zážitek na zcela nové úrovni. Ml. přístupný. Vstupné 160 Kč ve 3D + 
brýle. 190 min. České znění.

PONDĚLÍ 30. 1.
19.00 

velký sál SC – Kino 70

JIŘÍ KRAMPOL 85 – V PLNÉ SÍLE                     – BESEDA –
Komponovaný pořad s vypravěčským koncertem mistra slova Jiřího Krampola. Veselé historky, vyprávění o životě, vzpomínání 
na spolupráci se skvělými kolegy jako byli Vladimír Menšík, Miloslav Šimek, Uršula Kluková a další. To všechno propojují živě zpívané 
písničky v podání Šimona Pečenky, které si do programu vybral sám Jiří Krampol.
Předprodej vstupenek JIŽ ZAHÁJEN. 90 min. Vstupné 190 Kč.

ČTVRTEK 2. 2.
10.00

GRAND PRIX                         – PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –
Repríza 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, 
mátři 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 70 Kč. 107 min.

ČTVRTEK 2. 2.
20.00
PÁTEK 3. 2.
20.00

OSTROV
Premiéra české romantické dobrodružné komedie od režiséra Rudolfa Havlíka. Richard (Jiří Langmajer) a Alice (Jana Plodková) se 
na exotické dovolené pohádají, protože Richard se chce nechat rozvést. Rozhodnou se, že odletí předčasně domů, ale jejich malý 
letoun ztroskotá na opuštěném ostrově, Richard a Alice jsou tak nuceni společně čekat na záchranu.
Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 100 min.

PÁTEK 3. 2.
17.30

ASTERIX A OBELIX:            – MIMOŘÁDNÉ PRÁZDNINOVÉ PŘEDSTAVENÍ –

ŘÍŠE STŘEDU
Premiéra francouzské dobrodružné komedie. Píše se rok 50 před Kristem, celá Galie je obsazena Římany. Celá? Ne, jedna vesnice 
v Armorice pořád odolává římskému uchvatiteli. A právě sem přijíždí, nám již do známé vesnice, vozík s čínskou císařovnou FuYi, která 
požádá Galy o pomoc. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 90 min. České znění.


