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Tvoříme nápaditá řešení ve světě balení

... chytrá
obalová řešení
z Dobrušky

www.servisbal.cz

ČERVENEC 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:

PÁTEK 1. 7.
20.00
NEDĚLE 3. 7.
20.00

PREZIDENTKA
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 150 Kč. 98 min.

SOBOTA 2. 7.
17.30

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Premiéra americké animované komedie. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom naprosto 
nejzásadnějším momentu. Ve filmu Mimoni 2: Padouch přichází, se konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů 
a superpadoucha Grua. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 88 min. České znění.

SOBOTA 2. 7.
20.00

PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
Premiéra české komedie. V Párty Hárder se vrátí parta kamarádů prvního filmu. Z předchozích událostí se už trochu oklepali a v létě 
vyrazí na proslulou Ibizu východu – na Mácháč, legendární místo plné mejdanů, muziky a nevázaného sexu.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min.

NEDĚLE 3. 7.
17.30

RAKEŤÁK
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 130 Kč. 105 min. České znění. 

ÚTERÝ 5. 7.
20.00

PÁRTY HÁRDER:                             – MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ –

SUMMER MASSACRE
Repríza české komedie. V Párty Hárder se vrátí parta kamarádů prvního filmu. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min

STŘEDA 6. 7.
17.30

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ         – MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ –
Premiéra americké animované komedie. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom naprosto 
nejzásadnějším momentu. Ve filmu Mimoni 2: Padouch přichází, se konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů 
a superpadoucha Grua. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 88 min. České znění.

ČTVRTEK 7. 7.
20.00
SOBOTA 9. 7.
20.00

ŘEKNI TO PSEM
Premiéra české romantické komedie nejenom pro „pejskaře.“ Dita (Berenika Kohoutová) místo vytouženého miminka dostane 
od svého přítele Filipa (Igor Orozovič) mladou border kólii, přestože nikdy žádného psa nechtěla. Navíc Ditě pejskařská komunita 
připadá směšná a nesnáší psí exkrementy. Celý příběh začíná tím, že do jednoho šlápne. Opravdu to znamená štěstí? Dále hrají: 
Štěpán Benoni, Hana Vagnerová, Jiří Lábus, Taťjana Medvecká, Veronika Žilková a mnoho dal. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 85 min.

PÁTEK 8. 7.
20.00

PLNÁ 6
Premiéra českého sportovního dokumentu od režiséra Adama Sejka. Kamil Holán je aktuálně jedním z nejlepších českých motocyklových 
závodníků na přírodních okruzích. Přestože jeho materiální možnosti a zázemí ani zdaleka nedosahují úrovně světových továrních 
jezdců, na nejtěžších roadracingových tratích jako je Isle of Man, je schopen se jim vyrovnat. Dokumentární portrét vypráví příběh muže 
z obyčejných poměrů, který podlehl vášni rychlosti a podřídil jí svůj život i tělo. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 80 min.

SOBOTA 9. 7.
17.30

NÁMĚSÍČNÍCI
Premiéra německého animovaného filmu pro všechny generace. Někdy je lepší svou malou sestřičku poslouchat! Když starší brácha 
Petr jedné noci zjistí, že jeho sestra Anna zmizela, uvědomí si, že její bláznivý příběh o mluvícím broukovi nebyl vymyšlený. Anna byla 
unesena zlým Měsíčním mužem, když se pokusila pomoci broukovi, panu Zoomzemanovi.
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 85 min. České znění.

NEDĚLE 10. 7.
17.30

THOR: LÁSKA JAKO HROM
Premiéra 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 140 Kč. 119 min. České znění.

NEDĚLE 10. 7.
20.00 

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
Repríza zběsilé akční komedie ČR. Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se na dobrodružnou 
cestu za nečekanou výhrou vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria Milan (Albert Čuba), citlivá duše, prokletý 
básník a řidič tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub), orgán městské policie Robert (Robin Ferro), a snaživý, leč průměrný herec 
oblastního divadla Herbert (Vladimír Polák). Stanou se z nich přátelé, nebo rivalové? Najde David po cestě ztraceného otce, Robert 
lásku a sebevědomí, Milan Indulonu a slávu, a Herbert vytoužené angažmá? Rozbije Milan chvatem z Krav Mňagy JACKPOT a zvolá 
nakonec David Votrubek své „vyhjáááál!“, nebo to nebude tak jednoduché? Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 107 min.

ČTVRTEK 14. 7.
20.00
PÁTEK 15. 7.
20.00

HÁDKOVI
Premiéra české komedie. Když se sejde rodina, je to vždy radost. Dva bratři se svými ženami se potkávají v bytě svého dědy, který 
je v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá dobře. Bráchové jsou každý úplně jiný, ale mají se svým způsobem rádi, zato jejich 
manželky se nemohou vystát a vzájemné pomlouvání je pro ně nezbytnou součástí života a ve vzduchu visí dědictví po dědečkovi... 
V hl. rolích: Sandra Nováková, Jakub Prachař, Jitka Čvančarová, Hynek Čermák, Ondřej Pavelka a jiní.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 90 min.

SOBOTA 16. 7.
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.

SOBOTA 16. 7.
20.00

ČERNÝ TELEFON
Premiéra velice očekávaného amerického hororového filmu. Finney Shaw je normální třináctiletý kluk, kterému změní život sadistický 
vrah, jenž ho unese a uvězní ve zvukotěsném sklepě, kde nemá smysl volat o pomoc. Jenže pak zazvoní na zdi visící odpojený telefon 
a na Finneyho začnou ze sluchátka mluvit předchozí únoscovy oběti. V hl. rolích: Ethan Hawke, Mason Thames, Jeremy Davies a dal.
Ml. nepřístupný. Vstupné 140 Kč. 102 min.

NEDĚLE 17. 7.
17.30

RAKEŤÁK
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 130 Kč. 105 min. České znění. 

NEDĚLE 17. 7.
20.00

PREZIDENTKA
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 150 Kč. 98 min.

ČTVRTEK 21. 7.
20.00
PÁTEK 22. 7.
20.00

VELKÁ PREMIÉRA
Premiéra nové 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. Ostatně na Pavlův 
humor je alergická i jeho žena Markéta (Klára Melíšková), která se snaží vyhořelý manželský vztah řešit u psychologa (Jakub Žáček). 
Když Pavel dostává nabídku poprvé režírovat vlastní představení v olomouckém kulturáku, na nic nečeká, odjíždí z Prahy a nechává 
za sebou krachující manželství. Dále hrají: Iva Janžurová (babička), Iva Pazderková (Mikina), Jenovéfa Boková (Renata), Miroslav 
Krobot (Grunt), Ivana Plíhalová (Gruntová) a dal. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 90 min.

SOBOTA 23. 7.
17.30

RAKEŤÁK
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 130 Kč. 105 min. České znění. 

SOBOTA 23. 7.
20.00

KDYBY RADŠI HOŘELO
Repríza úspěšné české dramatické komedie. Trochu nešikovný dobrovolný hasič Standa se připravuje na příchod potomka a vše 
konzultuje se svým vzorem, náčelníkem Bróňou. Když podezřelá automobilová nehoda na velikonočním jarmarku způsobí ve vsi 
iracionální paniku plynoucí ze strachu před domnělým terorismem, Bróňa se stane vůdčím hlasem nově ustavené domobrany. 
Chránit své spoluobčany se rozhodne za každou cenu – a Standa zůstává rozkročen mezi jeho čím dál fanatičtějším jednáním a sílící 
pochybností o celé situaci. Hrají: Michal Isteník, Miroslav Krobot, Anna Polívková, Vladimír Škultéty, Jiří Vymětal a mnoho dal. 
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 84 min.

NEDĚLE 24. 7.
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 usiluuje o zánik 
bohů. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 119 min. České znění.

V SRPNU 2022 UVÁDÍME: 
 – PLANETA PRAHA – BULLET TRAIN – JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA –

– NENE – PRINCEZNA REBELKA – BESTIE – AFTER: POUTO – ARVÉD –

VÝSTAVA – MALÝ SÁL SC–KINA 70:

7. července – 31. července 2022
VÝSTAVA ŽIDOVSKÉ A EXOTICKÉ MOTIVY V TVORBĚ VĚRY JIČÍNSKÉ

Vernisáž proběhne v úterý 12. července v 17:00 hodin

Výstava obrazů, kreseb a sběratelských předmětů malířky, která prožila mnoho šťastných let v Dobrušce. Tentokrát uvidíte obrazy z jejích cest 
na Slovensko, židovská témata, portréty exotických modelů či jiné cizokrajné motivy. Přijďte se nechat vtáhnout do dálek. Vstup volný. Výstava 
bude otevřena v provozní době Společenského centra – Kina 70

JIŽ BRZY VÁS POZVEME NA LETNÍ FILMOVÉ PROJEKCE
S NOVÝM ŠPIČKOVÝM FILMOVÝM PLÁTNEM A PROJEKTOREM DO ARCHLEBOVÝCH SADŮ.

SLEDUJTE PROSÍM WEBOVÉ STRÁNKY KINA 70, PLAKÁTY A TISK.

NEDĚLE 24. 7.
20.00

HÁDKOVI
Repríza české komedie. Když se sejde rodina, je to vždy radost. Dva bratři se svými ženami se potkávají v bytě svého dědy, který je 
v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá dobře. V hl. rolích: Sandra Nováková, Jakub Prachař, Jitka Čvančarová, Hynek Čermák, 
Ondřej Pavelka a jiní. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 90 min.

ČTVRTEK 28. 7.
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 140 Kč. 90 min.

PÁTEK 29. 7.
20.00

TOP GUN: MAVERICK
Repríza 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 150 Kč. 131 min. České znění.

SOBOTA 30. 7.
17.30
NEDĚLE 31. 7.
17.30

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
Premiéra americké animované akční dobrodružné rodinné komedie. Když je Liga spravedlnosti zajata Lexem Luthorem, Supermanův 
pes Krypto vytvoří tým domácích mazlíčků z útulku, kteří dostali superschopnosti... 
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min. České znění.

SOBOTA 30. 7.
20.00

ČERNÝ TELEFON
Repríza amerického hororového filmu. Finney Shaw je normální třináctiletý kluk, kterému změní život sadistický vrah, jenž ho unese 
a uvězní ve zvukotěsném sklepě, kde nemá smysl volat o pomoc. Jenže pak zazvoní na zdi visící odpojený telefon a na Finneyho 
začnou ze sluchátka mluvit předchozí únoscovy oběti. V hl. rolích: Ethan Hawke, Mason Thames, Jeremy Davies a dal. 
Ml. nepřístupný. Vstupné 140 Kč. 102 min.

NEDĚLE 31. 7.
20.00

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
Repríza zběsilé akční komedie ČR. Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se na dobrodružnou 
cestu za nečekanou výhrou vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria Milan (Albert Čuba), citlivá duše, prokletý 
básník a řidič tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub), orgán městské policie Robert (Robin Ferro), a snaživý, leč průměrný herec 
oblastního divadla Herbert (Vladimír Polák). Stanou se z nich přátelé, nebo rivalové? Najde David po cestě ztraceného otce, Robert 
lásku a sebevědomí, Milan Indulonu a slávu, a Herbert vytoužené angažmá? Rozbije Milan chvatem z Krav Mňagy JACKPOT a zvolá 
nakonec David Votrubek své „vyhjáááál!“, nebo to nebude tak jednoduché? 
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 107 min.

ČTVRTEK 4. 8.
20.00
PÁTEK 5. 8.
20.00

STŘÍDAVKA
Premiéra české komedie plné rodinných a partnerských zmatků natočil pod názvem Střídavka režisér Petr Nikolaev, autor filmů jako 
Báječná léta pod psa, Příběh kmotra, Lidice nebo Vybíjená. Martin Hofmann, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, Jiří Vyorálek a Kristina 
Svarinská v hlavních rolích představují bývalé nebo současné partnery. Minulé páry spolu z předešlých vztahů mají děti a střídavě se 
o ně starají se svými novými partnery. Jedním z úkolů pro všechny je pak najít nového chlapa postavě Anny Polívkové, která během 
partnerského střídání zůstala na ocet. Babičku jedné z postav, jíž začínají díky nastupujícímu alzheimerovi vypadávat myšlenky, hraje 
Eva Holubová. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 90 min.


