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ZÁŘÍ 2018
SOBOTA 1. 9.
17.30

SOBOTA 1. 9.
20.00

DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL

Premiéra nového českého thrilleru od režiséra K. Janáka. Andrej v podání Vojtěcha Dyka pracuje jako programátor
u nadnárodní firmy, který má za úkol finalizovat projekt tzv. inteligentního domu zajišťující maximální luxus a bezpečnost
pro své obyvatele. Spolu se svojí čerstvou manželkou a ambiciózní sochařkou Zuzanou (Gabriela Marcinková, která
má za sebou úspěchy na poli české i zahraniční kinematografie) se nastěhují do prototypu takového domu ze skla
a kamene uprostřed nádherné přírody. Jejich život v domě, který se zpočátku jeví jako vysněný, se však postupně
mění v noční můru. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min.

UPGRADE 2

Premiéra sci-fi thrilleru - Austrálie. Upgrade je drsné akční sci-fi o chlapovi, který se nechal
nepatrně vylepšit, aby mohl znovu stát na vlastních nohou. Aby se mohl pomstít. Za pár let už nebudeme muset
ani hnout prstem, protože moderní technologie za nás všechno obstarají. Technofobům se v takové době nebude
žít zrovna lehko. Grey Trace (Logan Marshall-Green) je pověstný tím, že jako jeden z posledních lidí dává před
technologiemi přednost vlastním rukám. Jedna noc, která mu obrátí život vzhůru nohama...
Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.

PÁTEK 21. 9.
20.00

KING SKATE

SOBOTA 22. 9.
17.30

MALÁ ČARODĚJNICE

SOBOTA 22. 9.
20.00

SESTRA

Premiéra českého dokumentárního filmu režiséra Šimona Šafránka. Přilepit se k betonu.
Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu. Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně
nového. Láska na první pohled. Nekonečnej mejdan. Adrenalin. Kultovní postavy českého a světového skateboardingu
v příbězích zlámaných kostí, nezlomných přátelství a divoké jízdy za svobodou uprostřed komunismu.
Ml. přístupný Vstupné 100 Kč. 82 min. https://www.aerofilms.cz/king-skate/
Premiéra německé pohádky. Všem známý Večerníček o malé čarodějnici
a jejím věrném havranovi Abraxasovi se od tvůrců HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR dočkal filmového zpracování
a míří do našich kin. Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný sabat, který se každoročně
koná na vzdálené hoře. Její společník, starý moudrý havran Abraxas, jí to sice vymlouvá, ale malá čarodějnice ho
neposlouchá... Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 103 min. České znění.

Premiéra amerického mysteriózního thrilleru. Démonická řádová sestra z hororu V zajetí démonů 2
se vrací, aby šířila zlo ze záhadného kláštera v Rumunsku, ve kterém řád jeptišek ukrývá děsivé tajemství. Nejtemnější
kapitolu ze světa filmu V zajetí démonů přináší legendární James Wan, filmový tvůrce, který stojí za touto úspěšnou
filmovou sérií. Ml. nepřístupný. Vstupné 110 Kč. 96 min.

NEDĚLE 2. 9.
17.30

VŠECHNO BUDE

Premiéra filmu ČR/Slovinsko/SR/Polsko. Road movie o klučičím přátelství, dobrodružství a velké svobodě. Příběh
dvou kluků, kterým ještě nebylo ani patnáct a kteří se společně vydávají v ukradeném autě na cestu přes celou
republiku. Cílem jejich útěku je pocit svobody a touha něco zažít. Film Všechno bude natočil oceňovaný režisér Olmo
Omerzu, který má za sebou celovečerní snímek Rodinný film, za nějž získal Cenu za umělecký přínos na filmovém
festivalu v Tokiu. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 85 min. Předprodej vstupenek již zahájen!!!

NEDĚLE 23. 9.
17.30

NEDĚLE 2. 9.
20.00

JAN PALACH

PONDĚLÍ 24. 9.
19.30

CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ

ČTVRTEK 6. 9.
10.00

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

ČTVRTEK 27. 9.
10.00

KRKONOŠE

ČTVRTEK 27. 9.
20.00

ODBORNÝ DOHLED NAD VÝKLADEM SNU

ČTVRTEK 6. 9.
20.00

PÁTEK 7. 9.
20.00

Repríza dramatického filmu ČR/SR od režiséra R. Sedláčka a scénáristky E. Kantůrkové.
Jan Palach. Student, který se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské invazi do Československa. Nekompromisní
mladík, který přinesl krajní oběť v touze vyburcovat národ z okupační letargie. Jméno, které u nás zná každý. Film
vypráví příběh posledních měsíců Palachova života, ukazuje cestu, na níž se z milujícího syna, oddaného přítele
a citlivého, přemýšlivého studenta filozofie stala „pochodeň číslo 1“. Hrají: Viktor Zavadil, Zuzana Bydžovská, Denisa
Barešová, a mnoho dal. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 120 min.

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

Repríza úspěšné české komedie od režiséra D. Svátka. Dáš
si ještě jedno? Celovečerní film podle stejnojmenného knižního bestselleru Josefa Formánka. Místy vtipný, místy
smutný. Svou tragikomedii “o chlastu, vůli a vesmíru” vypráví úspěšný spisovatel, který k práci i k mluvení s jinými
lidmi potřebuje nejdříve jen skleničku a později i celou láhev. V léčebně se pak Josef setkává s dalšími osudy těch,
kteří jsou, či donedávna byli, v pití alkoholu opravdovými mistry. A vznikají tu přátelství a situace, jež v obyčejném
životě ani nejsou možné. Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý, Ivan Franěk, Marika Šoposká,
Simona Babčáková, Jiří Maryško, Jaroslav Plesl, Michal Gulyáš, Taťjana Medvecká, František Černý a mnoho dal.
Ml. nepřístupný. Vstupné 110 Kč. 92 min.

ALFA

film ve 3D

Repríza velice úspěšného amerického akčního dramatického filmu. Velkolepé
dobrodružství, odehrávající se během poslední doby ledové v Evropě před 20 tisíci lety. Mladý lovec, který se vypravil
na svůj první lov se skupinou nejlepších lovců kmene, utrpí zranění a je ostatními zanechán napospas osudu. Když se
probere, zjišťuje, že je zraněn a sám - je nucen naučit se přežít v drsné a nemilosrdné divočině. S jistými komplikacemi
se mu podaří ochočit si osamělého vlka, kterého opustila jeho smečka, a postupně se učí spoléhat se jeden
na druhého. Stanou se z nich přátelé. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 90 min.

KUBÍK HRDINA

SOBOTA 8. 9.
20.00

PÁTEK 14. 9.
AŽ
NEDĚLE 16. 9.

ČTVRTEK 20. 9.
NEDĚLE 23. 9.
vždy od 20.00

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

Repríza amerického muzikálu Mamma Mia! Největší letní filmová pohoda se vrací. A s ní i nakažlivě lenošivá nálada
pohádkového ostrova Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří si s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan. Je to
přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! zboural kina po celém světě. Jen u nás se na tom „ničení“ podílelo skoro
750 tisíc diváků, kteří od té doby sní věčný sen o pokračování. Sice to trvalo relativně dlouho, zato v pokračování
Mamma Mia! Here We Go Again dostanete hned dva příběhy v jednom! Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 114 min.
PŘIJĎTE ZAVZPOMÍNAT NA MLADÁ LÉTA.

SOBOTA 8. 9.
NEDĚLE 9. 9.
vždy od 17.30

NEDĚLE 9. 9.
20.00

– BESEDA S TVŮRCI FILMU OD 19.00 –

PŘÍBĚH KOČEK

Premiéra animované dobrodružné rodinné komedie-Čína. Devět životů, devětkrát
větší zábava. Jsou především líné a všechno mají na háku, ale i kočky mají velká srdce, mají své legendy a dny,
kdy zažívají neuvěřitelně věci. Jedno takové nevšední a doslova velkolepé dobrodružství ukáže nová animovaná
komedie. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min. České znění.

– DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –

Chvála bláznovství je příběhem dvou přátel Ellinga a Kjell Bjarna, jež spolu sdíleli pokoj v ústavu pro duševně choré
a kteří stojí před velkou výzvou začít společný život mimo stěny léčebny. Divák se stává svědkem jejich střetávání
se s každodenní realitou, která je pro oba přátele komplikovaná a přináší řad velmi humorných situací, zároveň však,
pod odlehčeným tónem, dobře rozumí osamocenosti hrdinů, jejich strachu z lidí i touze po lásce a přátelství. Elling
a Kjell stojí na prahu nového " opravdového " života... Hrají: Martin Hofmann, Filip Blažek, Michal Slaný, Lenka
Zahradnická a Šárka Opršálová. Vstupné 390 Kč.
Předprodej od neděle 2. září od 15.30 hodin on - line na www.kino.mestodobruska.cz

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

Premiéra dokumentárního filmu ČR. Jedinečná zpráva o jedinečných horách. Krkonoše. Čechy podceňované
horské království. Ráj endemických druhů rostlin, unikátních horských rašelinišť a ledovcových karů. Pohoří mnoha
nej: nejstaršího národního parku s nejvyšší horou i vodopádem. Místo, které každý zná a málokdo o něm opravdu
něco ví. Viktor Kuna a Martin Král se rozhodli to změnit. Svoje „Krkonoše“ tvořili více než tři roky. Díky tomu vznikl
unikátní dokumentární film o našem přírodním bohatství. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 90 min.

Premiéra české dramatické komedie režiséra Pavla Göbla.Český filmový underground přímo navazuje na Odborný
dohled nad východem slunce.Tři staří kamarádi – Muzikant, Zloděj a Cirkusák, bývalí spoluvězni z bolševického
kriminálu, spolu po ovdovění žijí v domě na česko-německém pomezí. Přivedla je sem potřeba vypořádat se s někým,
kdo jim v minulosti ublížil. Jenže oním člověkem, bývalým estébákem, je současný hospodský, a tak pánové nemají
kam chodit na točené pivo. Dokud Zloděj nezjistí, že kousek za hranicí na Polské straně je hospoda, kam se dá dojet
autobusem. Jenže Cirkusák má nejprve obavy z polského piva, a pak mu nevoní, že hostinský má za ženu německou
turkyni. Možnost točeného piva je náhle ohrožena... Hrají: Vratislav Brabenec, Jozef Polievka, Jiří Vymětal, Nikol
Fischerová, Laco Deczi, Jiří Lábus a dal. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 79 min.

BEZE STOP

PÁTEK 28. 9.
20.00

Premiéra amerického dramatického filmu. Patnáctiletá Tom žije se svým otcem v lese
na okraji Portlandu. Dobrovolná izolace od tzv. normální společnosti jim umožňuje vytvořit si realitu čistých, civilizací
nezkažených prostých radostí. Jednoho dne však o sobě okolní svět dává vědět a konfrontace je nevyhnutelná.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 119 min.

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ

VŠECHNO BUDE

SOBOTA 29. 9.
NEDĚLE 30. 9.
vždy od 17.30
SOBOTA 29. 9.
20.00

PODIVUHODNÁ CESTA FAKÍRA, KTERÝ UVÍZL VE SKŘÍNI

NEDĚLE 30. 9.
20.00

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

ČTVRTEK 4. 10.
19.00

SLAVNOSTNÍ VEČER MĚSTA DOBRUŠKY

PÁTEK 5. 10.
20.00

TOMAN

Premiéra animovaného rodinného dobrodružného filmu Island/Belgie. Příběh mladého
kulíka zlatého, který má problémy naučit se létat a migrovat se svou rodinou do teplých krajin. S pomocí několika
kamarádů je schopen přežít ve světě plném nepřátel, a nakonec je i oslavován jako hrdina.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 83 min. České znění.

Repríza filmu ČR/Slovinsko/SR/Polsko. Road movie o klučičím přátelství,
dobrodružství a velké svobodě. Příběh dvou kluků, kterým ještě nebylo ani patnáct a kteří se společně vydávají
v ukradeném autě na cestu přes celou republiku. Cílem jejich útěku je pocit svobody a touha něco zažít. Film Všechno
bude natočil oceňovaný režisér Olmo Omerzu, který má za sebou celovečerní snímek Rodinný film, za nějž získal
Cenu za umělecký přínos na filmovém festivalu v Tokiu. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 85 min.

Premiéra originální jedinečné komedie USA/Francie. Aja je chudý, ale talentovaný kouzelník a fakír z malé indické
vesničky. Místo zvláštních schopností disponuje vybroušenými triky, zručností a talentem. Jeho nemocná matka ho
vyšle na tajemnou misi – má v Paříži navštívit Eiffelovu věž. Neshoda s excentrickým taxikářem Aju zanechá kousek
od Paříže, v obchodě Ikea. Tam se seznámí s nejkrásnější ženou, jakou kdy viděl, okouzlující Marií...
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 92 min.

DOBRUŠSKÁ FILMOVÁ KLAPKA 2018

Zveme všechny filmové příznivkyně a příznivce na dýchánek, který se pod už tradičním názvem Dobrušská klapka
uskuteční o víkendu od 14. do 16. září v Dobrušce.
Začneme v pátek v Rodinném pivovaru vernisáží výstavy Krajina Lustig za přítomnosti jeho dcery Evy Lustigové. Potom
Miloň Čepelka uvede záznam představení Divadla Járy Cimrmana. Letos slavíme sté výročí od vzniku samostatné
republiky, proto se podíváme na inscenaci České nebe. Jistě potěšíme besedou s naším předním filmovým střihačem
Aloisem Fišárkem, který byl v letošním roce oceněn Českým lvem za mimořádný přínos české kinematografii.
V sobotu zavzpomínají na natáčení Formanova Amadea dva členové štábu – režiséři Jan Schmidt a Tomáš Tintěra.
Na tatínka, významného českého režiséra Jiřího Krejčíka, od jehož narození letos uplynulo sto roků, zavzpomíná jeho
syn. A besedovat přijedou spisovatel a scenárista Jiří Stránský spolu s režisérem Hynkem Bočanem, rovněž letos
jubilujícím. V neděli Pavel Hypius připomene, jaké to bylo, když se filmy namotávaly do cívek...
Těšíme se na vás! PŘEDPRODEJ VSTUPENEK JIŽ ZAHÁJEN.
JEDNODENNÍ ZA 150 Kč A TŘÍDENNÍ ZA 400 Kč v pokladně Kina 70 a v IC DOBRUŠKA.
Bližší informace na webových stránkách kina www.kino.mestodobruska.cz, v denním tisku a na zvláštních plakátech.
Všichni jste srdečně zváni.

film ve 3D

Premiéra velice očekávané animované komedie. Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti
známí jako „lidé” opravdu existují. Ml. přístupný 96 min. Vstupné 130 Kč. České znění.

PREDÁTOR: EVOLUCE

film ve 3D

Premiéra akčního sci-fi filmu. Před více než třiceti lety jsme se s nimi střetli poprvé. A byl to pořádný nářez. Teď se
Predátoři, jedni z největších lovců celého vesmíru, opět vrací na naši planetu. Jsou však mnohem silnější a chytřejší
než kdykoliv předtím. Lov a zabíjení jsou pro ně stále největší zábavou. Ml. nepřístupný. Vstupné 150 Kč. 100 min.
Repríza české komedie Rudolfa Havlíka, režiséra úspěšných Pohádek
pro Emu. Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého
ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran...
Dále hrají: Anna Polívková, Matěj Hádej, Táňa Pauhofová, Jiří Havelka, Lenka Vlasáková, Sara Sandeva, Lucie Polišenská,
Andrea Hoffmannová, Oldřich Navrátil, Naďa Konvalinková a mnoho dal. Ml. přístupný Vstupné 130 Kč. 95 min.

Tradiční společenská akce, při níž jsou oceněny osobnosti, které se výrazně zasloužily o rozvoj Dobrušky v různých
oblastech života našeho města. V roli moderátora večera se představí Dušan Vančura, zpěvák, kontrabasista, textař,
hudební aranžér a překladatel. Zároveň na pódiu vystoupí společně s vokálním souborem Antikvartet.
Repríza českého dramatického filmu od režiséra a producenta O. Trojana. Neuvěřitelný,
ale pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, muže mnoha jmen, šéfa naší zahraniční rozvědky, který
významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka a kariéristy s obrovskou mocí
a zásadním úkolem. Sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby. A Toman peníze sehnat uměl. Pro sebe, pro
rodinu i pro stranu. V hlavních rolích Jiří Macháček a Kateřina Winterová jako Zdeněk Toman a jeho žena Pesla.
V dalších rolích se představí Kristýna Boková jako Tomanova sekretářka a milenka Třískalová, Stanislav Majer jako
generální tajemník KSČ Rudolf Slánský, Marek Taclík jako zapálený komunista, přednosta obranného zpravodajství
Bedřich Reicin, slovenští herci Roman Luknár jako Jan Masaryk a mnoho dal. Film odkrývá období tzv. třetí republiky,
temné roky 1945–48, a příběh muže, o kterém se nikdy nemluvilo. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 145 min.

V ŘÍJNU 2018 UVÁDÍME:
– BELLA A SEBASTIAN 3 – ZRODILA SE HVĚZDA – PRVNÍ ČLOVĚK – ZLÝ ČASY V EL ROYALE – VILÍK: RYCHLE A VESELE –

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

– HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN – PRINCEZNA A DRÁČEK – NINA – SKLEP – ČARODĚJOVY HODINY –

Premiéra nové české komedie. Režisér úspěšné romantické komedie
Pohádky pro Emu, Rudolf Havlík přichází s novou komedií s hvězdným hereckým obsazením Po čem muži touží.
Scénář o věčném soupeření mužského a ženského světa napsal společně se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou,
která je jednou z nejprodávanějších domácích knižních autorek. Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer),
trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne
jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran... Dále hrají: Anna Polívková, Matěj Hádej, Táňa Pauhofová,
Jiří Havelka, Lenka Vlasáková, Sara Sandeva, Lucie Polišenská, Andrea Hoffmannová, Oldřich Navrátil, Naďa
Konvalinková a mnoho dal. Ml. přístupný Vstupné 130 Kč. 95 min.

– HALLOWEEN – MARS – ZLATÝ PODRAZ – KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA – ZJEVENÍ –

VÝSTAVA – MALÝ SÁL SC–KINA 70:
Století Dobrušky v plánech, projektech a vizích
VÝSTAVA JE OTEVŘENA OD 3. ZÁŘÍ – 30. ZÁŘÍ 2018 V PROVOZNÍCH HODINÁCH KINA

Velkoobchod
a maloobchod
pneu

Využijte výhodný nákup letních
pneumatik v letních slevách
 Matador, Barum, Goodyear,
Dunlop a ostatní značky
 autobaterie Varta všech rozměrů
 protektorování osobních pneu
 servis osobních a nákladních pneu

Mělčanská 578
518 01 Dobruška
Tel./fax: 494 623 222
Mobil: 777 623 495
777 623 220
Otevřeno i v sobotu
7.00 - 11.00 hod.

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

VÝROBA A PRODEJ OBALŮ Z VLNITÉ LEPENKY
ZA DESIGNOVĚ ZAJÍMAVÁ A NÁPADITÁ ŘEŠENÍ
JSME ZÍSKALI ŘADU OCENĚNÍ

Prodejní sklad DOBRUŠKA
Tel.: 494 623 100, mob.: 777 712 785
e-mail: dobruska@drevocentrum-as.cz
web: http://www.drevocentrum-as.cz

D O B R U Š K A
Tel.: 777 623 495
777 623 496
Fax: 494 623 222

V PODHŮŘÍ ORLICKÝCH HOR
Opočenská ul. 91
e-mail: info@penzion-adriana.cz
www.penzion-adriana.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.

www.servisbal.cz

- Viliam Grell
518 01 Dobruška, Kostelní 41

- prodej a opravy spotřební elektroniky
Nabízí
zákazníkům - odborné montáže antén a satelitů
tyto služby: - zastoupení „SKYLINK“
Kostelní 43, 518 01 Dobruška a www.kavarna-drevenykonik.cz.

Informace na tel.: 494 623 852 nebo přímo v prodejně.

provozovatel e-shopu

OBALY DO 24 HODIN
MNOŽSTEVNÍ SLEVY AŽ 30%
DOPRAVA ZDARMA NAD 5000 KČ

