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HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM film ve 3D

Repríza dlouho očekávané české animované komedie. Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí
v animované komedii pro celou rodinu. Film Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela nové, původní dobrodružství.
Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá
a podaří se mu proniknout do uzavřených prostor muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků...
Hrají: Martin Klásek, Helena Štáchová, Petr Rychlý, Martin Dejdar, Jan Vondráček, Jiří Lábus, Vilém Udatný, Václav
Vydra nejml. a mnoho dalších. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 85 min.

TULIPÁNOVÁ HOREČKA

Premiéra romantického dramatického filmu - VB. Nizozemsko, počátek
17. století, doba tulipánové mánie. Umělec Jan Van Loos (Dane DeHaan) se zamiluje do vdané mladé ženy Sophie
(Alicia Vikander), zatímco je pověřen namalovat její portrét na přání jejího manžela (Christoph Waltz). Investují do
rizikového trhu tulipánů v naději, že vybudují společnou budoucnost. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 107 min.

ČTVRTEK 21. 9.
10.00

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2

Repríza animovaného filmu Kanada / USA / Jižní Korea. Po událostech prvního filmu musí veverčák Bručoun se
svými přáteli zabránit starostovi Oakton City zbourat jejich domov kvůli plánované výstavbě pochybného zábavního
parku. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 92 min. České znění.

LOGANOVI PARŤÁCI

Premiéra americké komedie od režiséra Stevena Soderbergha. Nemají styl, ale mají plán. Elegantní lupiči parťáka
Dannyho měli styl, vkus, sex appeal, padnoucí obleky a technické vychytávky. Loganovi parťáci jsou ošuntělí vidláci
s delším vedením, jeden z nich dokonce nemá ruku, zato mají nápad a plán, jak ukrást opravdu velký balík peněz.
Ml. přístupný Vstupné 110 Kč. 119 min.

EMOJI VE FILMU

Repríza amerického animovaného filmu (2D) pro všechny generace. Emoji ve filmu
vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá
Textopolis, bujná metropole, ve které žijí vaši oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy...
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 97 minut včetně předfilmu. České znění.

SVĚT PODLE DALIBORKA

Premiéra českého dokumentu od režiséra Víta Klusáka. Portrét něžného neonacisty. Filmový portrét autentického
českého muže z Prostějova, kterého štáb režiséra Víta Klusáka sledoval po dobu dvou let (2015 – 2016). Dalibor K.
(37) pracuje jako lakýrník, točí amatérské horory, skládá naštvané písně, maluje a je neonacista. Blíží se mu čtyřicítka,
ale stále bydlí se svojí mámou Věrou (63). Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 105 min.

KŘIŽÁČEK

TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ film ve 3D (2017)

Premiéra (3D verze) akčního sci-fi thrilleru USA/Francie od režiséra J. Camerona. Arnold Schwarzenegger se vrátí na plátna
kin ve své nejikoničtější roli Terminátora v digitálně remasterované 3D verzi filmu TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ. Na
předělávce dnes již klasiky akčního sci-fi žánru pracuje samotný režisér snímku James Cameron. Ten ve spolupráci se
společnostmi DMG Entertainment a StudioCanal slibuje vytvořit kvalitní 3D konverzi za využití nejmodernější technologie
StereoD. „V roce 2016 jsme si připomněli 25. výročí od premiéry Dne zúčtování, a to je ideální čas přivést druhého
Terminátora zpět na plátna kin ve 3D,“ nechal se slyšet Cameron. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 137 min.

TO

Premiéra amerického mysteriózního thrilleru. Hororový thriller na motivy velmi oblíbeného stejnojmenného
románu Stephena Kinga, který již celá desetiletí naplňuje čtenáře hrůzou. Slogan: Budeš se taky vznášet.
Ml. nepřístupný. Vstupné 110 Kč. 135 min.

SOBOTA 9. 9.
17.30

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

SOBOTA 9. 9.
20.00
NEDĚLE 10. 9.
17.30

LOGANOVI PARŤÁCI

Repríza úspěšné české animované komedie (2D). Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované
komedii pro celou rodinu. Vstupné 130 Kč. 85 min.

Repríza americké komedie od režiséra Stevena Soderbergha. Nemají styl,
ale mají plán… Ml. přístupný Vstupné 110 Kč. 119 min.

Premiéra českého dokumentu od režisérky O. Sommerové o světově proslulé operní
pěvkyni a herečce Soně Červené je příběhem ženy, jejíž malé dějiny, soukromý a profesní život byly ovlivněny
velkými dějinami Evropy 20. století. Její umělecká dráha čítá sto operních rolí ve čtyřech tisících vystoupeních
na jevištích pěti kontinentů. Ml. přístupný. Vstupné 90 Kč. 80 min.

PÁTEK 15. 9. – NEDĚLE 17. 9. 2017

Zveme všechny příznivce a příznivkyně do podhůří Orlických hor na filmový dýchánek, který se uskuteční o víkendu 15. až 17. září. Loni
jsme si připomenuli filmy podle Bohumila Hrabala, také v letošním roce zavzpomínáme na filmovou tvorbu významného českého spisovatele.
Ale chceme, aby Klapka byla rozmanitější a pestřejší, proto kapitol bude víc.
Opět začneme v pátečním podvečeru v prostorách místního zrekonstruovaného pivovaru. Zahájíme vernisáží výstavy filmových plakátů
Olgy Vyleťalové. Ve druhé výstavě se představí autor Ladislav Cimrman. Osobně ho pozdraví jeden ze zakladatelů Divadla Járy Cimrmana,
Miloň Čepelka, který v Dobrušce maturoval na gymnáziu. Panu Čepelkovi bude věnován celý večer: po besedě s ním promítneme záznam
představení DJC Záskok a na závěr dne film Jáchyme, hoď ho do stroje!.
V sobotu se budou promítat filmy, na kterých se autorsky spolupodílel Arnošt Lustig. Na tatínka zavzpomíná Eva Lustigová. Dokonce dvojí
výročí herce Radoslava Brzobohatého si připomínají v letošním roce všichni a všechny jeho ctitelé a ctitelky. Pro občany Dobrušky je to jejich
František, neboť ve slavném seriálu F. L. Věk ztělesnil titulní postavu. Besedovat přijede režisér seriálu a rovněž František – Filip. Pro pana
režiséra připravili pořadatelé překvapení: pozdraví ho představitel jiného oblíbeného seriálu, také jím režírovaného. Večer bude promítnut
některý z nových filmů.
V neděli, než se rozjedeme do svých domovů, si ještě zavzpomínáme na herečku Lubu Skořepovou, rodačku z nedalekého Náchoda. Uveden
bude nový celovečerní dokument, který byl o ní natočen. Těšíme se, že si přijedete s námi pospolu zaklapat a osvěžit se dobrými filmy.
Na shledanou!
Filmový seminář se koná v Dobrušce o víkendu od 15. do 17. září 2017. Účastní se ho členové filmových klubů a příznivci z celé republiky,
jakož i zájemci z řad místních obyvatel. Bližší informace na webových stránkách kina www.kino.mestodobruska.cz, denním tisku a zvláštních
plakátech. Všichni jste srdečně zváni.

VÍNO NÁS SPOJUJE Premiéra dramatického filmu - Francie. Jean (Pio Marmai) už deset let
cestuje po světě a zpřetrhal všechna pouta, která ho spojovala s rodinou žijící v Burgundsku. Jeho otec ale
vážně onemocní a tak se po letech musí vrátit do krajiny svého dětství. Je konec léta, blíží se vinobraní a po
otcově smrti se Jean musí spolu se svými sourozenci Juliettou (Ana Girardot) a Jéremym (François Civil)
domluvit, co bude se zděděným rodinným vinohradem. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 113 min.
DUNKERK

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY–

Repríza úspěšného akčního historického válečného dramatického thrilleru - Nizozemsko / Velká Británie / Francie
/ USA. Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených
francouzských, britských a belgických vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940. Hrají: Tom Hardy,
Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh a dal. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 120 min.

PÁTEK 22. 9.
20.00
SOBOTA 23. 9.
20.00

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH

SOBOTA 23. 9.
17.30
NEDĚLE 24. 9.
17.30
NEDĚLE 24. 9.
20.00

LEGO® NINJAGO® FILM

PONDĚLÍ 25. 9.
19.30

Bernard Slade: KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU

velký sál SC – Kina 70

ÚTERÝ 26. 9.
18.00

malý sál SC – Kina 70

Premiéra amerického akčního filmu. Film natočen podle špionážního románu
American Assassin známého amerického spisovatele Vince Flynna. V hl. rolích: Michael Keaton, Dylan O'Brien,
Taylor Kitsch a mnoho dalších. Ml. nepřístupný. Vstupné 110 Kč. 112 min.

film ve 3D

Premiéra americké akční komedie. S tajnými
agenty ještě tajnější organizace jsme se rozloučili v poněkud rozpačité situaci. Sice na poslední chvíli zachránili svět
s většinou jeho obyvatel, ale sami na tom nebyli zrovna nejlépe. Harry Hart (Colin Firth) má prostřelenou hlavu a je
tedy potenciálně mrtvý, za sebou to má i proradný šéf Arthur. Mladý agent Eggsy (Taron Egerton) sice přežil a zamířil
nejen do náruče dánské princezny, ale jinak by se dal počet přeživších elitních agentů této tajné organizace spočítat
na prstech jedné invalidní ruky. A nyní čelí zbylí hrdinové nové výzvě... Ml. nepřístupný. Vstupné 150 Kč. 141 min.

film ve 3D

Premiéra americké animované akční komedie. Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý Lloyd, známý
také jako Zelený Nindža, společně se svými přáteli, tajnými bojovníky a držiteli titulu LEGO Master Builder, zapojí do
bitvy o Ninjago City.
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 97 min. České znění.

PO STRNIŠTI BOS

Repríza českého filmu od J. a Z. Svěrákových. Edu Součka, jeho maminku a
tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena
vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 111 min.

– DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –

Osudové setkání dvou lidí, on ženatý, ona vdaná. Brilantní komedie, která oslovila diváky na celém světě. Je v ní víc
než lechtivá zápletka a rozverné situace. Hrají: Veronika Freimanová a Zdeněk Žák. Vstupné: 320 Kč. Předprodej
vstupenek bude zahájen v neděli 3. září 2017 v 15.30 hod. on-line na webových stránkách www.kino.mestodobruska.cz.

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA VÁCLAVA PAVLA:

ARKTIDA A ANTARKTIDA

RNDr. Václav Pavel, Ph.D., pracuje jako vědecký pracovník - ornitolog a polární logistik na Jihočeské univerzitě v
Českých Budějovicích, na Univerzitě Palackého v Olomouci, a v současnosti působí také jako zástupce ředitele Českého
antarktického nadačního fondu. Svou vědeckou práci směřuje zejména na ornitologický výzkum v horských a polárních
oblastech. V uplynulých letech se zúčastnil řady expedic do polárních oblastí na obou zemských pólech a pracoval na
českých polárních základnách v Arktidě i Antarktidě. Během jeho výprav vznikly unikátní série fotografií živé i neživé
přírody a života českých vědců v polárních krajích. Pořádá městská knihovna a vlastivědné muzeum, vstupné dobrovolné.

ČTVRTEK 28. 9.
20.00

BLACK SABBATH: THE END OF THE END

PÁTEK 29. 9.
20.00

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR Premiéra očekávaného milostného dramatu ČR/SR, pokračování
největšího projektu autorského dua Jan Hřebejk - Petr Jarchovský. Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví
se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947-1953. Hlavní postavou je majitel noblesního
kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho rodina, kterou zde zaměstnává.
Podnik je smyslem a naplněním jeho života, po všech válečných útrapách se sem vrací jako uznávaný šéf
se svou manželkou Elou (Gabriela Míčová) a jejími sestrami Bedřiškou (Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa
Geislerová). Sestry společně přežily válku a německou okupaci a staraly se o malé děti svých manželů, kteří
byli zatčeni za protinacistický odboj. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.

SOBOTA 30. 9.
17.30

LEGO® NINJAGO® FILM

SOBOTA 30. 9.
20.00

DOBRÝ ČASY Premiéra amerického kriminálního dramatického filmu. Bratr Constantina Nikase se po
zpackané bankovní loupeži ocitá ve vězení. Constantine (Robert Pattison) se kvůli jeho vysvobození vydává
na zoufalou cestu městským podsvětím. Během jediné šílené noci závodí s časem, aby získal dostatek peněz
na bratrovu kauci a vlastně zachránil i sám sebe. Constatinův trip do samého nitra zla doprovází soundtrack
od Oneohtrix Point Never, který dodává snímku neopakovatelnou atmosféru. Na tomto soundtracku se podílel
i legendární Iggy Pop. Film byl v hlavní soutěži letošního filmového festivalu v Cannes, kde si podmanil filmové
kritiky z celého světa. Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 100 min.

NEDĚLE 1. 10.
17.30
NEDĚLE 1. 10.
20.00

EMOJI VE FILMU

MĚSTO DOBRUŠKA ve spolupráci
s Rodinným pivovarem se sladovnou v Dobrušce a firmou SERVISBAL OBALY s.r.o. si Vás dovolují pozvat na filmový seminář

DOBRUŠSKÁ FILMOVÁ KLAPKA 2017

Repríza animovaného filmu Kanada / USA / Jižní Korea. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 92 min. České znění.

AMERICKÝ ZABIJÁK

JÁ, PADOUCH 3 Repríza americké animované komedie (2D). Je dobré být zlý. Bývalý padouch
Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili
z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý...
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 90 min. České znění.
ČERVENÁ

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2

ČTVRTEK 21. 9.
20.00

– OPĚT ZAČÍNÁME HRÁT DOPOLEDNE NEJEN PRO SENIORY –

Repríza dramatického filmu - Česko / Slovensko / Itálie. Malý Jeník, jediný potomek rytíře Bořka (Karel Roden),
se jednoho letního dne obléká do dětského brnění a utíká z domova v touze dosáhnout Svaté země. Samota,
klopýtání přes kořeny a překonání strachu ze tmy se samy o sobě stávají vzrušujícím zážitkem; neznaje však
směru cesty, brzy se ztrácí a archetypálně dětský element vyprávění s ním. Zoufalý otec se vydává po stopách
zmizelého synka. Jako by mu ale osud nepřál, všude přichází pozdě a zastihne vždy jen svědky tvrdící,
že chlapce viděli. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 90 min.

PÁTEK 8. 9.
20.00

NEDĚLE 10. 9.
20.00

NEDĚLE 17. 9.
17.30
NEDĚLE 17. 9.
20.00

POUZE JEDINÝ DEN V ČR-ZÁZNAM KONCERTU.
Kapela Black Sabbath se letos v únoru rozloučila se svými fanoušky dvěma monstrózními koncerty ve svém
domovském Birminghamu. Vznikl z nich koncertní snímek s lakonickým názvem The End of The End a jako každé
‚sbohem‘ je doslova nabitý emocemi. Během vystoupení završující téměř 50letou éru vynálezců heavy metalu
zazněly nejslavnější hity jako Iron Man, Paranoid nebo protiválečná War Pigs v podání původního složení kapely
včetně Ozzyho Osbourna, kytaristy Tonyho Iommiho a basáka Terrence „Geezera“ Butlera. Ml. nepřístupný. Vstupné
jednotné 250 Kč. 120 min.

Repríza americké animované akční komedie (2D). Ve filmovém dobrodružství
ze světa Ninjago se mladý Lloyd, známý také jako Zelený Nindža, společně se svými přáteli, tajnými bojovníky a
držiteli titulu LEGO Master Builder, zapojí do bitvy o Ninjago City. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 97 min. České znění.

Repríza (2D) amerického animovaného filmu pro všechny generace. Ml. přístupný.
Vstupné 110 Kč. 97 minut včetně předfilmu. České znění.

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR

Repríza milostného dramatu ČR/SR, pokračování největšího
projektu autorského dua Jan Hřebejk - Petr Jarchovský. Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává
na pozadí převratných událostí v letech 1947-1953. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.

V ŘÍJNU 2017 UVÁDÍME
– BLADE RUNNER 2049 – ESA Z PRALESA – HORA MEZI NÁMI – SNĚHULÁK – MY LITTLE PONY FILM –
– 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ – CAMINO NA KOLEČKÁCH – SCORPIONS FOREVER – BAJKEŘI – MATKA! –

VÝSTAVY – MALÝ SÁL SC – KINA 70
JOSEF KEJVAL - OBRAZY Z MAĎARSKA
VÝSTAVA JE OTEVŘENA 1. ZÁŘÍ – 1. ŘÍJNA 2017 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

