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Tvoříme nápaditá řešení ve světě balení

... chytrá
obalová řešení
z Dobrušky

www.servisbal.cz

ZÁŘÍ 2022
 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:

ČTVRTEK 1. 9.
17.30

TOP GUN: MAVERICK
Repríza velice úspěšného amerického dramatického akčního filmu. Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se 
vrací do akce. Do kin s ním přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseovi 
a akčním dramatu Top Gun: Maverick? Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 131 min. České znění.

ČTVRTEK 1. 9.
20.00

ELVIS
Repríza amerického hudebního dramatického životopisného filmu. Film Baze Luhrmanna "Elvis" o životě a hudbě Elvise Presleyho 
(Austin Butler) z pohledu jeho komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks).
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 159 min.

PÁTEK 2. 9.
20.00

VELKÁ PREMIÉRA
Repríza české komedie od režiséra Miroslava Krobota. Herec Pavel Šnajdr (Pavel Šimčík) má rád improvizaci a stand-up. Hraní si 
užívá i v normálním životě. Miluje uvádět lidi do rozpaků a vytvářet trapné situace, což ovšem mnozí špatně snáší. Dále hrají: Iva 
Janžurová (babička), Iva Pazderková (Mikina), Jenovéfa Boková (Renata), Miroslav Krobot (Grunt), Ivana Plíhalová (Gruntová) a dal. 
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 90 min.

SOBOTA 3. 9.
17.30

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Repríza amerického akčního dobrodružného sci-fi filmu. Příběh filmu se odehrává čtyři roky po zániku ostrova Isla Nubar, původního 
domova oživlých jurských tvorů. Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum a mnoho dal.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 146 min. České znění.

SOBOTA 3. 9.
20.00

MEN
Premiéra velice očekávaného hororu – VB. Harper (Jessie Buckley) odjíždí na malebný anglický venkov odpočinout si a srovnat si 
myšlenky po nedávné tragédii v osobním životě. Okolní příroda však působí značně zneklidňujícím dojmem a Harper má neodbytný 
pocit, že ji kdosi či cosi zpoza stromů sleduje. Co nejdříve vypadá jako plíživý děs, se brzy promění v opravdovou noční můru.
Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.

NEDĚLE 4. 9.
19.00

velký sál SC-Kina 70

Divadlo Járy Cimrmana:                   – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –

HOSPODA NA MÝTINCE
Geniální skladatel Jára Cimrman a jeho opereta. U příležitosti zahájení provozu slavného vídeňského "Riesenradu" byla vypsána 
soutěž o nejlepší operetu. Odeslal ji také Čech - Jára Cimrman, a to rozmáchlým sedmihodinovým dílem "Proso"... Poslední volné 
vstupenky je možno zakoupit on- line nebo přímo v IC Dobruška!!!

ÚTERÝ 6. 9.
10.00

TALKSHOW TOMÁŠE MAGNUSKA NA CESTÁCH 
Hosté: Václav Vydra, Gabriela Gašpárová, Martin Kraus, Ivanka Devátá, Petra Řehořková, Libuše Švormová, Adélka Dobešová 
a Daniela Kovářová. Konferencier, producent, učitel, herec a režisér Tomáš Magnusek opět přiveze do Dobrušky své přátele z řad 
herců a spisovatelů, se kterými během třinácti let natáčel či vystupoval nebo pracoval v Obci spisovatelů, kde je předsedou. Hosté jsou 
známí herci, či mladí začínající umělci nebo lidé, kteří nějakým způsobem zasáhli do Tomášova života. Po představení bude následovat 
autogramiáda. Pořad bude natáčen a vysílán v televizi. Vstupné 150 Kč, vstupenky můžete zakoupit on-line nebo v IC Dobruška.

ČTVRTEK 8. 9.
10.00

PLANETA PRAHA                    – PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –
... a pokračujeme v promítání filmů „nejen pro seniory.“ Dokumentární film – ČR. Dobrodružná výprava do městské džungle pro 
celou rodinu od tvůrců filmu Planeta Česko. Kolik „obyvatel“ má Praha? Tvůrci oceňovaného filmu Planeta Česko se tentokrát vydali 
na výpravu do betonové džungle hlavního města. Vedle nás lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, jejichž každodenní dobrodružství 
filmaři zaznamenali díky nejmodernějším technologiím z výjimečné blízkosti. Ml. přístupný. Vstupné 70 Kč. 83 min.

ČTVRTEK 8. 9.
17.30 a 20.00
PÁTEK 9. 9.
17.30
SOBOTA 10. 9.
17.30 a 20.00
NEDĚLE 11. 9.
17.30 a 20.00
ČTVRTEK 15. 9.
20.00
SOBOTA 17. 9.
22.45
NEDĚLE 18. 9.
20.00

Premiéra filmové události roku 2022!

JAN ŽIŽKA
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.

Byl nájemným žoldnéřem. Stal se legendárním válečníkem, kterého nikdo nedokázal porazit.

Film Jan Žižka vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých zemí…

Pozor všechna představení od 17.30 jsou mládeži přístupná, od 20.00 mládeži nepřístupná.
Vstupné 150 Kč. 125 min. České znění

PÁTEK 9. 9.
20.00

HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ
Premiéra filmu – VB. O sexu není potřeba mluvit. Třeba ho zkoušet. Nancy (Emma Thompson) za celý svůj život spala jen s vlastním 
mužem, který navíc v posteli nestál za nic. Když zůstane sama, uvědomí si, že vlastně vůbec netuší, co je dobrý sex. Namísto čtení 
ženských časopisů a studování odborné literatury se rozhodne pro podstatně rychlejší a jednodušší formu vzdělávání v tomto oboru 
a objedná si služby zkušeného profesionála... ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 97 min.

STŘEDA 14. 9.
18.00

velký sál SC – Kina 70

LDO ZUŠ DOBRUŠKA uvádí hru                  – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –

Nikolaje Vasiljeviče Gogola REVIZOR 
Hrají: Slavomír Bílek, Oliver Schejbal, Anna Pumrová, Veronika Kotvová, David Zrzavý, Agáta Dyntarová, Alžběta Balcarová, Jiří 
Vogl, Adéla Kumprechtová, Amálie Kvapilová, Adéle Cejnarová a Alia Štěfanidesová. Režie a hudba: Jan Holek. Vstupné dobrovolné. 
Budeme rádi, když si uděláte čas a dorazíte.

PÁTEK 16. 9.
NEDĚLE 18. 9

DOBRUŠSKÁ FILMOVÁ KLAPKA 2022
Zveme všechny filmové fanoušky na dýchánek, a to již pod tradičním názvem Dobrušská filmová klapka. Bližší informace na webových 
stránkách kina: www.kino.mestodobruska.cz, v denním tisku a na zvláštních plakátech. Všichni jste srdečně zváni!!!

Vážení příznivci a milé příznivkyně,
srdečně vás všechny zveme do našeho města v podhůří Orlických hor na již tradiční Dobrušskou filmovou klapku. 
V Dobrušce se letos v létě slavilo padesáté výročí otevření rodného domku snad nejslavnějšího rodáka - Františka Ladislava 
Věka, jak slovutného vlastence a kupce Františka Vladislava Heka přejmenoval spisovatel Alois Jirásek ve své obsáhlé 
pentalogii, podle které natočil populární seriál režisér František Filip (dobrušský čestný občan) s Radoslavem Brzobohatým 
(rovněž čestný občan města Dobrušky) v titulní roli. 
Již tradičně nás v pátek bude nejprve hostit pivovar, kde se uskuteční vernisáž výstavy, jejímž hlavním protagonistou je 
právě tento historicky tolik významný domek. Následně se odvinou metry úvodních projekcí. Od soboty se budeme setkávat 
v místním kině. Stejně jako v minulých letech nás budou bavit (při projekcích) pánové cimrmanologové a v reálu pan Miloň 
Čepelka, jeden z otců zakladatelů Divadla Járy Cimrmana. A možná, že přijde i Petr Brukner. Letos bude Klapka hojněji 
připomínat dílo hudebních skladatelů, kteří se významně zasloužili o naši kinematografii: Zdeňka Lišky (výročí sto roků 
od narození), Luboše Sluky a Jana Klusáka. Přivítáme houslistu Václava Hudečka a jeho manželku, herečku a spisovatelku 
Evu Hudečkovou-Trejtnarovou. Na scénáristu Jiřího Křižana zavzpomíná jeho dcera, paní Rebeka Křižanová- Bartůňková. 
Ze Zlína přijedou pánové Zdeněk Skaunic a Jiří Utěšený, kteří při tvorbě i v civilu poznali Zdeňka Lišku i Jiřího Křižana. 
Pamětníci rychnovských Filmových smíchů, vzpomínáte na překvapení Jana Tydlitáta? Tož se těšte na takové převapeníčko 
v rámci letošní Klapky.
O sedmičce se říká, že je to šťastné číslo. A právě v letošním roce jsme se dopracovali k 7. ročníku. Není to dobré znamení 
a zároveň také důvod se letos Dobrušské filmové klapky osobně zúčastnit? Těšíme se na vás. 

Pavel Taussig a Pavel Štěpán

PONDĚLÍ 19. 9.
19.30

velký sál SC-Kina 70

Jordi Galcerán: ÚVĚR                      – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –
Režie Antonín Procházka Divadelní komedie, kde v hlavních rolích budou hrát Martin Zounar a Filip Blažek. 
Vstupné: 390 Kč. 
Předprodej vstupenek bude zahájen v neděli 4. září 2022 od 16 hodin on-line.

STŘEDA 21. 9.
18.00

velký sál SC – Kina 70

SLAVNOSTNÍ KŘEST KNIHY
František Filip – klasik televizní tvorby a čestný občan Dobrušky
Kniha bude poprvé předvedena široké veřejnosti za účasti autorů a vzácných hostů, kteří naše pozvání na tuto výjimečnou akci přijali. 
Vstup volný. Místenky je možné vyzvednout v IC Dobruška, v pokladně Kina 70 a on – line od 1. 9. 2022.
Bližší informace na webových stránkách kina: www.kino.mestodobruska.cz, v denním tisku a na zvláštních plakátech.
KNIHA BUDE NA MÍSTĚ K DISPOZICI. PO KŘTU NÁSLEDUJE AUTOGRAMIÁDA!

ČTVRTEK 22. 9.
10.00

PREZIDENTKA                        – PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –
Repríza nové české romantické komedie od režiséra Rudolfa Havlíka. Kateřina Čechová (Anna Geislerová), historicky první česká 
prezidentka, má za sebou rok v úřadu... Ml. přístupný. Vstupné 70 Kč. 98 min.

ČTVRTEK 22. 9.
20.00
PÁTEK 23. 9.
20.00

AVATAR
ZAHAJUJEME PROJEKCE VE 3D, A TO SLAVNÝM AMERICKÝM VELKOFILMEM (obnovená premiéra) 
Americký velkofilm od režiséra Jamese Camerona. Po deseti letech se znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich dětmi, kteří 
stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu. Oscarový režisér James Cameron začal pracovat na tomto unikátním 3D projektu 
před mnoha lety, kdy většinu jeho vizí ještě nebylo možno díky nedostatečně vyvinuté digitální animaci vytvořit. Cesta do fantastického 
světa planety Pandora čekala na svou filmovou premiéru téměř 10 let! Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší 
fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Ml. přístupný. Vstupné 160 Kč. 161 min. České znění.

V ŘÍJNU 2022 UVÁDÍME: 
 – PANÍ HARRISOVÁ JEDE DO PAŘÍŽE – CIRKUS MAXIMUM – BĚŽNÁ SELHÁNÍ – CIVILIZACE –

– VÁLEČNICE – ŠOUMEN KROKODÝL – ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU – PRINC MAMÁNEK – ZOUFALKY –

VÝSTAVA – MALÝ SÁL SC–KINA 70:

1. září – 29. září 2022 
NAĎA VOLDÁNOVÁ – PASTELY

VÝSTAVA BUDE OTEVŘENA V PROVOZNÍCH HODINÁCH KINA 70 A NA POŽÁDÁNÍ.

Místo vernisáže se pak můžete s autorkou setkat při slavnostním zakončení výstavy 29. září od 17:00 hodin.
Tato dernisáž bude spojena s autogramiádou jejího manžela Petra Voldána, rozhlasového zpravodaje,

který představí svou úspěšnou knihu “Na vlnách s Petrem Voldánem”.

SOBOTA 24. 9.
17.30

THOR: LÁSKA JAKO HROM
Repríza amerického dobrodružného akčního filmu. Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního 
míru. Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher (Christian Bale), který usiluje o zánik bohů.
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 119 min. České znění.

SOBOTA 24. 9.
20.00 

VYŠEHRAD: FYLM
Poslední repríza české komedie. Po dnes již kultovním onlinovém seriálu Vyšehrad přichází postava Laviho v novém kabátě 
celovečerního filmu. Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 105 min.

NEDĚLE 25. 9.
17.30 

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Repríza americké animované komedie. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom naprosto 
nejzásadnějším momentu. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 88 min. České znění.

NEDĚLE 25. 9.
20.00

TOP GUN: MAVERICK
Repríza velice úspěšného amerického dramatického akčního filmu. Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se 
vrací do akce. Do kin s ním přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseovi 
a akčním dramatu Top Gun: Maverick? Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 131 min. České znění.

STŘEDA 28. 9.
20.00

JAN ŽIŽKA                                   – MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ –
Repríza českého historického velkofilmu 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. Byl nájemným žoldnéřem. Stal se legendárním válečníkem, kterého nikdo nedokázal porazit. Film Jan Žižka 
vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých zemí… Ml. nepřístupný. Vstupné 150 Kč. 125 min. České znění.

ČTVRTEK 29. 9.
20.00

INDIÁN
Premiéra českého filmu. Komedie Indián vypráví o hektickém životě zaneprázdněného finančníka Ondřeje Jonáše (Karel Roden) 
a jeho rodiny, do kterého vstoupí duch umírajícího indiánského náčelníka (Daniel Olbrychski). Ondřej je tvrdý obchodník a arogantní 
workoholik. V Praze vede velkou, úspěšnou firmu. Smyslem jeho života jsou peníze. Ondřej právě v Nebrasce dojednal životní obchod 
s bohatým investorem, který na okraji Prahy zafinancuje výstavbu luxusních rezidencí. Na cestě z Ameriky letadlo přelétá nad rezervací, 
kde právě probíhá pohřeb indiánského náčelníka... Ml. přístupný Vstupné 140 Kč. 94 min.

PÁTEK 30. 9.
20.00

KDE ZPÍVAJÍ RACI
Premiéra amerického dramatického romantického filmu. Úchvatný, tajemný příběh podle úspěšného knižního románu Kde zpívají raci, 
vypráví o Kye, opuštěné dívce, která až do dospělosti vyrůstala sama v nebezpečných mokřinách Severní Karoliny. Celé roky se šířily 
po Barkley Cove historky o „dívce z mokřin“, které izolovaly strohou a odmítavou Kyu od místní komunity. Když se v Kyině životě objeví 
dva přitažliví mladíci z města, začne se novému, neznámému světu otevírat. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 125 min.

SOBOTA 1. 10.
17.30
NEDĚLE 2. 10.
20.00

BUKO
Premiéra české 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. Navzdory dobře míněným radám svých dospělých dětí si zvolí druhou možnost. Tou je život na chalupě v romantické divočině 
uprostřed Máchova kraje, kde to měl rád především její muž. Dále hrají: Petra Špalková, Jan Cina, Lenka Termerová, Martha Issová, 
Martin Kubačák, Jana Oľhová, Martin Šulík, Miroslav Krobot, Filip Menzel, Marian Roden a jiní. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 112 min.

SOBOTA 1. 10.
20.00 

SPOLU
Premiéra 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. Domácnost, do které se vrátila, se totiž 
na rozdíl od ní ani trochu nezměnila. Máma pořád žije jen pro svého syna, a bratr má před ní ve všem přednost. Tereza má intenzivní 
pocit, že by máma měla myslet víc na sebe… a taky na ni. V hl. rolích: Štěpán Kozub, Veronika Žilková, Kamila Janovičová, Marek 
Němec, Kristýna Podzimková a dal. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 117 min.

NEDĚLE 2. 10.
17.30

ZLOUNI
Repríza americké animované komedie. Dělat dobré skutky může být děsná dřina. Zvlášť když vás má celý svět za padouchy. Animovaná 
komedie Zlouni z legendárního studia DreamWorks Animation dokazuje, že i v na první pohled nebezpečném tvorovi se může skrývat 
dobré srdce. Málokteří hrdinové mají tak špatnou pověst jako Vlk, Had, Tarantule, Piraňa a Žralok. Tihle psanci se tak dlouho hledali, 
až se našli. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 100 min. České znění.


