KULTURNÍ
ZAĄÍZENÍ MöSTA

DOBRUŠKY
http://www.kino.mestodobruska.cz
Tel.: 494 629 529
Pozor na začátky jednotlivých představení!

ZÁŘÍ 2021
STŘEDA 1. 9.
15.00 a 20.00
ČTVRTEK 2. 9.
10.00

MATKY

SOBOTA 25. 9.
11.00

Repríza české romantické komedie. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 95 min.

Velký sál SC-Kino 70

CHYBY

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

Repríza českého romantického filmu od režiséra Jana Prušinovského. Ema (Pavla Gajdošíková) je energická pětadvacetiletá
prodavačka v supermarketu na malém městě. Tomáš (Jan Jankovský) je třicetiletý pokrývač žijící v nedaleké vesnici. Jedna noc,
POZOR ZAČÍNÁME HRÁT od které ani jeden z nich nic zásadního nečekal, rychle přeroste ve vztah, lásku a společné bydlení. Ema se rozhodne Tomášovi svěřit
NEJEN PRO SENIORY!!!
se vším, co v životě prožila. Toho to ale nezajímá, protože oba podle něj mají žít jen teď a tady.
Ml. nepřístupný. Vstupné 60 Kč. 99 min.

ČTVRTEK 2. 9.
20.00

ZÁTOPEK

PÁTEK 3. 9.
20.00

ATLAS PTÁKŮ

Repríza českého dramatického příběhu. Výpravný film režiséra Davida Ondříčka. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 130 min.

Premiéra nového českého filmu režiséra Olma Omerzu proplétá komplikované rodinné vztahy se světem moderních komunikačních
technologií, které dokáží využít naše slabá místa. Když se ve staré rodinné firmě ukáže, že z ní kdosi vyvádí peníze ve velkém, nastává
konfrontace s novou realitou, na níž nebyl nikdo připraven. V hl. rolích: Miroslav Donutil, Alena Mihulová, Martin Pechlát, Eliška
Křenková, Vojtěch Kotek a jiní. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min.

SOBOTA 4. 9.
17.30
NEDĚLE 5. 9.
17.30

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK

SOBOTA 4. 9.
20.00

NOVÁ ŠICHTA

NEDĚLE 5. 9.
20.00

PONDĚLÍ 6. 9.
19.00

REPUBLIKOVÁ
A POSLEDNÍ PREMIÉRA
FILMU!!!

Premiéra amerického animované rodinné komedie. Pamatujete si na přechytralé mimino v obleku a jeho staršího bráchu Tima?
S komedií Mimi šéf před pár lety „zbourali“ kina a teď se pustí do další akce. Oba bráchové sice v mezidobí trochu dospěli, ale
do obleku se nasoukala Timova dcera Tina, která je, batolecímu věku navzdory, fakt ostrá holka.
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 107 min. České znění.

Premiéra velice očekávaného českého dokumentárního filmu. Tomáš Hisem celý život fáral, ale proměny práce ho vyženou na povrch
a na pracovní trh, na kterém se nikdy nepohyboval. Tomáš se rozhodne stát programátorem. Režie: Jindřich Andrš.
Vstupné 110 Kč. Ml. přístupný. 91 min.

REKONSTRUKCE OKUPACE

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

SOBOTA 25. 9.
NEDĚLE 26. 9.
vždy od 20.00

ZBOŽNOVANÝ

NEDĚLE 26. 9.
17.30

JEDINĚ TEREZA

ÚTERÝ 28. 9.
17.30 a 20.00

ZÁTOPEK

ČTVRTEK 30. 9.
20.00

ZBOŽNOVANÝ

PÁTEK 1. 10.
19.00

ŠTACE MILONĚ ČEPELKY

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU

SOBOTA 11. 9.
19.00

FRANCEK: Kořeny a inspirace malíře Františka Kupky

STINGL – MALÝ VELKÝ OKIMA

PÁTEK 17. 9.
až
NEDĚLE 19. 9.
2021

DOBRUŠSKÁ FILMOVÁ KLAPKA 2021

Repríza české dramatické komedie v režii scenáristy Petra Kolečka. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 99 min.

– POZOR –

(ZA ÚČASTI TVŮRCŮ DOKUMENTU A PANA MILONĚ ČEPELKY)

Součástí programu bude ŠANSONÁRIUM - Písňový kuplet s texty Miloně Čepelky zpívá šansoniérka a hvězda české muzikálové
scény Bára Šampalíková. Zhudebněné balady a romance vycházející z básní oblíbeného herce a cimrmanologa doprovází na klavír
jejich autor Patrik Ulrich. Šansony v melodiích a rytmech o životě a smrti, o lásce a nenávisti, o pravdě a lži, radosti a smutku.
Premiérový projekt k 85. narozeninám Miloně Čepelky.

V ŘÍJNU 2021 UVÁDÍME:

VÝSTAVA – MALÝ SÁL SC–KINA 70:
Věra Jičínská / DOMA V DOBRUŠCE

Repríza krátkometrážního dramatu od režisérky Natálie Císařovské. Film se natáčel na Dobrušsku a Náchodsku. Před kameru se
vedle profesionálů postavili i místní amatérští herci. Hrají: Vojtěch Hrabák, Tereza Hofová, Milan Bahúl, Pavel Štěpán, Jitka Kozubová,
Jozef Dohnanský a další.
K filmu náleží foto dokument o natáčení snímku a dva unikátní dobové kinožurnály. Vstup volný. 60 minut.

ČTVRTEK 16. 9.
20.00

– MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ K STÁTNÍMU SVÁTKU –

Repríza českého dramatického příběhu. Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu
jednoho z největších světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila Zátopka.
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 130 min.

– KAREL – POSLEDNÍ SOUBOJ – LÁSKA NA ŠPIČKÁCH – DUNA – NEZNÁMÝ – KRYŠTOF – PAROŽÍ –

Repríza animovaného filmu pro všechny dětské i dospělé diváky – USA/Kanada. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 88 min. České znění.

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK

Repríza české romantické komedie. Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším bodě. Co udělá zamilovaný člověk, aby ji zachránil?
Úplně všechno. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 102 min.

„Už podruhé jsem měl tu možnost a čest navštívit rodný kraj Františka Kupky a natáčet v něm televizní dokument. Poprvé
to bylo s hudebním skladatelem Lubošem Slukou, o kterém jsme natočili lyrický portrét „Skromný klasik“. Letos to bylo
po boku Miloně Čepelky – básníka, herce a cimrmanologa. Tentokrát jsem k sobě přizval i Františka Svěráka, který první
dokument stříhal a pasoval ho tímto i na kameramana, což bylo jeho dlouholeté přání. A jelikož kombinace Svěrák-Čepelka
už se v minulosti osvědčila, nebál jsem se i s generační přesmyčkou takto sestavit ústřední tvůrčí trio. Jako zvukaře jsme
přizvali ještě Františkova bratra Ondřeje, který se už před léty představil rolí malého chlapce ve filmu „Kuky se vrací“
a ještě předtím vystupoval ve Svěrákově „Tatínkovi“. Aby toho nebylo málo, přizvali jsme k sobě i asistentku Jana Svěráka,
Martinu Moudrou, která se stala vedoucím produkce našeho dokumentu. Měli jsme tedy zaděláno na skvělé dílo nejen svým
štábem, hlavním protagonistou, ale především prostředím.“ Patrik Ulrich, režisér a producent.

Premiéra české romantické komedie. Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším bodě. Co udělá zamilovaný člověk, aby ji zachránil?
Úplně všechno. Navzdory tomu, že ho čekají četné nástrahy, omyly a fatální nedorozumění. Láska prostě bolí. Hrají: Igor Orozovič,
Veronika Khek Kubařová, David Matásek, Lenka Vlasáková, Matouš Ruml, Emma Smetana a další.
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 102 min.

NEDĚLE 12. 9.
17.30

Premiéra velice očekávané české dramatické komedie v režii scenáristy Petra Kolečka. Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk
(Jiří Bartoška) jde do důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho
rodina – manželka Olga (Zuzana Kronerová), která se už nemůže dočkat, až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera Zuzana,
jejíž manželství s Karlem (Jiří Langmajer) se nedávno rozpadlo...
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 99 min.

ČEPELKŮV RÁJ ANEB DOKUMENT Z PODORLICKA

Přijďte do kina. Uvidíte Dobrušku v novém filmu
Máte sny? Nějaká nesplněná přání? Parta důchodců si je vyrazila na výlet splnit a vzpomíná na svá mladá léta brigádničení
v obecních lázních. Kňoura (Jiří Krampol), Josefa (Rudolf Hrušínský ml.), Janatu (Luděk Sobota), Kačera (Jan Přeučil)
a vnuka Tomáše (Robert Cejnar) čeká výlet, na který nezapomenou. Let vrtulníkem, spaní pod širákem, večeře v nóbl
restauraci, závod s pilotem Formule 1, ale i zábava na kolotoči... Co byste si ještě v životě chtěli splnit?
V pondělí 6. září bude mít v dobrušském Kině 70 premiéru nový český komediální film režiséra Tomáše Magnuska Stáří není pro sraby,
který se loni natáčel mimo jiné i v našem městě.
Očekávaná premiéra se uskuteční v dobrušském kině za přítomnosti samotného režiséra a některého z předních herců, účast přislíbil
Jiří Krampol. Z důvodu pandemie, kdy bylo dobrušské Kino uzavřeno, se vše oddálilo a nyní se očekávané komedie v Dobrušce
konečně dočkáme.
Jednou z lokací, kde se komedie natáčela, byla i Dobruška. Scény se natáčely v létě na krytém bazénu v době jeho výluky. Můžete
se těšit na herecké bardy, jako jsou Jiří Krampol, Luděk Sobota, Ladislav Frej, Jan Přeučil, Rudolf Hrušínský. Ve vedlejších rolích
se představí Eva Burešová, Natálie Grossová, Liliana Malkina či Ivan Vyskočil. Na place se sešli tři generace Dejdarů, a to právě
při natáčení v Dobrušce. Ve filmu zaboduje i slavný brazilský pilot Formule 1, dvojnásobný mistr světa Emerson Fittipaldi. Na plátně
uvidíte v komparzu neprofesionální herce, spoluobčany z Dobrušky, Lična a Opočna. Máte se na co těšit. Držíme palce, aby se film
líbil. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. Délka pořadu včetně besedy autogramiády 120 min.

SOBOTA 11. 9.
17.30

Repríza české komedie. Čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali.
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 118 min.

Cimrmanolog Miloň Čepelka dostal k narozeninám filmový dokument. Oblíbený herec ženských rolí a spoluzakladatel legendárního
Divadla Járy Cimrmana. Úspěšný básník a prozaik, který o své tvorbě nepotřebuje mluvit. Skromný textař, rozhlasový tvůrce a milovník
dechové hudby. To vše dokázal ve své tvorbě obsáhnout Miloň Čepelka. Biografický dokument Štace Miloně Čepelky uvede Česká
televize na podzim k tvůrcovým 85. narozeninám. Film nebude v běžné kinodistribuci!!!
Ml. přístupný. 53 minut Vstupné 150 Kč včetně koncertu.

STÁŘÍ NENÍ PRO SRABY

JEDINĚ TEREZA

– AUTOGRAMIÁDA SPOJENÁ S BESEDOU –

Autogramiáda nové knihy za osobní účasti autorky Taťány Gregor Brzobohaté.
Knihu bude možné zakoupit na místě ve vestibulu Kina 70. Vstup volný.

SOBOTA 25. 9.
17.30

Premiéra českého dokumentárního filmu. Útržky paměti jednotlivých postav filmu skládají obraz okupace Československa v roce 1968.
A také toho, co v nás tento okamžik zanechal. Dokumentarista Jan Šikl mnoho let vyhledává a sbírá soukromé filmové archivy. Zašlé
a vybledlé osudy rodin, celuloidové ozvuky slavnostních i všedních okamžiků. Takto před časem narazil na několikahodinový materiál
zachycující invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Záběry jedinečné, přesto patrně neviděné – až do 21. srpna 2021,
kdy se historická paměť přesně po třiapadesáti letech probudí z dlouhého spánku.
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 100 min.

ČTVRTEK 9. 9.
PÁTEK 10. 9.
NEDĚLE 12. 9.
vždy od 20.00

Pokračování příště …

vernisáž výstavy, výstava v malém sále kina Ve středu 1. září od 18.00 vás zveme na vernisáž výstavy nově
restaurovaných obrazů Věry Jičínské s motivy Dobrušky, které tvořila zejména během 2. světové války, v době,
kdy se pro ni naše město stalo druhým domovem. Vernisáž se bude konat v malém sále Společenského centra
– kina 70 za hudebního doprovodu klavíristky Evy Votroubkové, která zahraje skladby přítele Věry Jičínské
Bohuslava Martinů. Součástí programu bude také křest stejnojmenné publikace. Občerstvení zajištěno, vstup volný.
Výstava bude v malém sále kina 70 instalována do 28. září.

VÝSTAVA BUDE OTEVŘENA V PROVOZNÍCH HODINÁCH KINA 70 A NA POŽÁDÁNÍ

Repríza amerického animované rodinné komedie. Pamatujete si na přechytralé mimino v obleku a jeho staršího bráchu Tima?
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 107 min. České znění.

... chytrá
obalová řešení
z Dobrušky

Premiéra unikátního dokumentu. Portrét cestovatelské legendy Miloslava Stingla pohledem filmaře, spisovatele a cestovatelského
dobrodruha Steva Lichtaga. Scénář: Adam Chroust, Steve Lichtag. Kamera: Vojtěch Nedvěd, Ondřej Hošek. Hudba: Ondřej Gregor
Brzobohatý. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 90 min.

Vážení příznivci, milé příznivkyně,
na vědomí se dává, že je pro vás připraven další ročník, již šestý, dobrušské filmové klapky, opět s bohatým programem a s účastí
významných osobností. V pátek se sejdeme v pivovaru, kde proběhne vernisáž výstavy: Kdo nám všechno přál - známé osobnosti
z oblasti kultury a sportu přály našemu městu k jeho 700. narozeninám, potom si připomeneme, že dvě ze tří filmových podob slavné
Babičky Boženy Němcové slaví sté výročí: ta první, ještě němá, zatímco od natočení dvoudílné barevné s Libuší Šafránkovou již
uplynulo půlstoletí. Z němé verze režisérky They Červenkové se dochovalo podstatné torzo, které si přehrajeme, na zatím poslední
adaptaci zavzpomíná dcera režiséra Antonína Moskalyka, Pavlína, představitelka Mančinky. A podíváme se na krátký dokument
z letošního otevření expozice v České Skalici věnované Antonínu Moskalykovi.
Koncem minulého roku nás opustil významný televizní režisér, tvůrce mimo jiných děl i populárního seriálu F. L. Věk, František Filip,
čestný občan Dobrušky. Pro účastníky jsme připravili projekci znamenitého, kvůli autorským právům nereprízovaného televizního
filmu Malér, natočeného podle předlohy Friedricha Dürrenmatta s vynikajícími výkony Zdeňka Štěpánka, Jana Pivce, Ladislava Peška
a Rudolfa Hrušínského.
Od soboty se stane našim domovem dobrušské kino. Panu Miloni Čepelkovi, všestrannému literátovi a herci z divadla Járy Cimrmana,
který patří k tradičním hostům DFK popřejeme k pětaosmdesátým narozeninám.
Odpolední čas je vyhrazen pro významnou českou herečku Marii Tomášovou, kterou doprovodí hudební skladatel Jan Klusák.
Po besedě uvidíme dílo vzniklé díky jejich spolupráci.
Po projekci oblíbené Svatební cesty do Jiljí zavzpomíná na zesnulou Libuši Šafránkovou režisér filmu, Hynek Bočan.

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

V předpremiéře uvidíme český film Marťanské lodě, s delegací tvůrců a herců.
A pro ty, jimž se nebude chtít spát, je připraven nový celovečerní dokument o Janu Werichovi. (Jan Werich: Když už člověk jednou je...)
V neděli nás pobaví komedie režiséra Hynka Bočana Soukromá vichřice, natočená podle novely Vladimíra Párala. Pavel Hypius
v tradiční cívce promítne cestopis režiséra Rudolfa Krejčíka o Kanadě, nazvaný Indiánské léto.
Tím odklapneme šestou dobrušskou filmovou klapku a budeme se těšit na tu sedmou!
Předprodej abonentek 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.
Všechny projekce i výstavy jsou určeny nejen pro „naše milé seminaristy“, ale taktéž pro širokou veřejnost!!!

PONDĚLÍ 20. 9.
19.30

MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD

ČTVRTEK 23. 9.
10.00

MATKY

ČTVRTEK 23. 9.
20.00

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

PÁTEK 24. 9.
20.00

CESTA DOMŮ

Velký sál SC –Kina 70

– DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –

Divadelní společnost Komorní Kalich Praha – komedie Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, Tereza Kostková, Nela Boudová, Michaela
Sejnová. Vstupné: 390 Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen v neděli 5. září on- line od 15.30 hodin.

Tvoříme nápaditá řešení ve světě balení

www.servisbal.cz

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

Repríza české romantické komedie. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 95 min.

Repríza české komedie. Čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali.
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 118 min.

Premiéra nové české romantické komedie. Režie: Tomáš Vorel st. Scénář: Tomáš Vorel st. Hrají: Tomáš Vorel ml., Lucie Šteflová,
Milan Šteindler, Tomáš Hanák, Barbora Nimcová-Schlesinger, Boleslav Polívka, Eva Holubová a mnoho dal.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 95 min.

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

