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

ZÁŘÍ 2020
ČTVRTEK 3. 9.
10.00

3BOBULE

ČTVRTEK 3. 9.
20.00

SVATÝ PETR A PAPEŽSKÉ BAZILIKY ŘÍMA

PÁTEK 4. 9.
20.00

SOBOTA 5. 9.
17.30 a 20.00
NEDĚLE 6. 9.
17.30 a 20.00

PONDĚLÍ 7. 9.
19.30
velký sál SC- Kino 70

ÚTERÝ 8. 9.
19.30
velký sál SC – Kino 70

ČTVRTEK 10. 9.
20.00

PÁTEK 11. 9.
18.00
velký sál SC – Kino 70

SOBOTA 12. 9.
17.30

SOBOTA 12. 9.
20.00

NEDĚLE 13. 9.
17.30

NEDĚLE 13. 9.
20.00

ČTVRTEK 24. 9.
20.00

ŠARLATÁN

Repríza životopisného dramatického filmu ČR/Irsko/Polsko/Slovensko. Nejnovější snímek uznávané polské režisérky
Agnieszky Holland. Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, Jaroslava Pokorná, Martin Myšička, Miroslav Hanuš,
Jiří Černý a mnoho dal. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 118 min.

Don Miguel Ruiz: ČTYŘI DOHODY

– DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –

V hlavní roli tohoto divadelního představení je Jaroslav Dušek. Ve Čtyřech dohodách odhaluje Don Miguel Ruiz zdroj
omezujících názorů, které připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení. Čtyři dohody založené na staré toltécké
moudrosti, nabízejí silný kód chování, který dokáže rychle proměnit náš život v nový prožitek svobody, opravdového
štěstí a lásky. Předprodej již zahájen!!!

Don Miguel Ruiz: PÁTÁ DOHODA

JESKYNĚ

Premiéra dobrodružného dokumentárního dramatického filmu – Thajsko/Irsko. „Není to teambuilding, ale skutečná
událost.” Film inspirovaný skutečnými událostmi, které se odehrály v Thajsku v létě roku 2018. Dvanáctičlenný chlapecký
fotbalový tým v čele s trenérem se tehdy vydal na procházku do jeskynního komplexu…
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 104 min.

KREUTZEROVA SONÁTA

– DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –

PÁTEK 25. 9.
SOBOTA 26. 9.
NEDĚLE 27. 9.
vždy od 20.00

BÁBOVKY

NEDĚLE 27. 9.
17.30

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

ÚTERÝ 29. 9.
19.30

BE MY BABY DIVADELNÍ

film ve 3D

Premiéra amerického dobrodružného filmu. Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit
v císařské armádě k obraně země před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme
místo svého nemocného otce. V přestrojení za muže překonává Hua Jun nástrahy na každém kroku své cesty a učí se
využívat své vnitřní síly a přijímat svůj skutečný potenciál.
Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 106 min. České znění.

Repríza české dramatické komedie od režiséra Rudolfa Havlíka (Po čem muži touží, Pohádky pro Emu). Film Bábovky
je natočený podle knižního bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 97 min.

Premiéra české fantastické pohádky. Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla
čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve
chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase.
V hl. rolích: Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora, Martin Dejdar, Martin Písařík, Roman Zach, Jan Révai,
Veronika Freimanová a dal. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 115 min.

velký sál SC – Kino 70

SVĚT PODLE MUCHY

PÁTEK 2. 10.
20.00

TENET

NOVÍ MUTANTI

TENET

– DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –

Divadlo Palace Praha.
V hlavních rolích této komedie hrají: Vanda Hybnerová, David Novotný, Michaela Sejnová, Mirek Sabadin, Lenka
Zbranková a Jiří Vojta. Vstupné 390 Kč.
Předprodej vstupenek on- line: od 6. září 2020 v 15.30 hodin

ČTVRTEK 1. 10.
20.00

„Láska musí být hra vášní. Pokud je to jenom vášeň, je utrpením, které vede Vasila Pozdnyševa k tomu nejtěžšímu
zločinu.“ (L. N. Tolstoj). Pořádá Psychologická poradna Nomia z. ú. a Taneční divadlo Honzy Pokusila za přispění města
Dobrušky. Vstupné dobrovolné.

Premiéra amerického akčního sci-fi hororu. Rahne Sinclairová (Williamsová), Illyana Rasputinová (Taylor-Joyová), Sam
Guthrie (Heaton) a Roberto De Costa (Zaga) jsou čtyři mladí mutanti, které drží v odlehlé nemocnici dr. Cecilia Reyesová
(Bragaová) za účelem jejich psychiatrického pozorování. Je přesvědčená, že tito mladí lidé představují nebezpečí sami
sobě a celé společnosti. Má je neustále na očích a snaží se je naučit ovládat jejich mutantní schopnosti. Když se však
osazenstvo rozroste o Danielle "Dani" Moonstarovou (Huntová), začnou se v nemocnici dít zvláštní věci…
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 95 min. České znění.

BESEDA S TVŮRCI A AUTOGRAMIÁDA!!!

MULAN

– DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –

V hlavní roli tohoto divadelního představení je Jaroslav Dušek. Pátá dohoda nás zavádí do hlubší roviny našeho
sebeuvědomování a navrací nás k našemu vrozenému pravému já. Toto pokračování Čtyř dohod, které změnily
životy milionům lidí po celém světě, připomíná největší dar, kterým se můžeme obdarovat: svobodu být sám sebou.
Předprodej již zahájen!!!

– POZOR! PREMIÉRA FILMU –

SOBOTA 26. 9.
17.30

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

Posunutá premiéra velice očekávané české komedie. Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka
je, jak... Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se
podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To ale změní farářem požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra
176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa neomezených možností. Ale také ke spoustě nových
kamarádů… Hrají: Petra Hřebíčková, Karel Zima, Jan Dolanský, Marek Taclík, Ondřej Pavelka a mnoho dal.
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min.

BÁBOVKY

Premiéra velice očekávané české dramatické komedie od režiséra Rudolfa Havlíka (Po čem muži touží, Pohádky pro
Emu). Film Bábovky natočený podle knižního bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové vypráví o tom, že všichni jsme
propojení a díky tomu i malé věci dokážou někdy otřást světem. Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání
dokáží navěky změnit život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou.
V hl. rolích: Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Jana Plodková, Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová,
Rostislav Novák ml., Jiří Langmajer a mnoho dal. Účast na premiéře přislíbili režisér filmu Rudolf Havlík, Radka
Třeštíková, Petr Erben – produkce a Rostislav Novák ml.
Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 97 minut bez besedy.

Premiéra italského dokumentárního filmu. Tvůrci Florencie a galerie Uffizi přináší další výpravný dokument, tentokrát
do srdce Říma, kde skrze filmové plátno navštívíte čtyři papežské baziliky – Lateránskou baziliku, baziliku Panny Marie
Sněžné, baziliku svatého Pavla za hradbami a hlavně baziliku svatého Petra, která patří mezi nejnavštěvovanější místa
na světě. Podrobně si tak budete moci prohlédnout interiéry těchto majestátních budov, které po staletí představují cíl
milionů turistů a poutníků z celého světa. Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 90 min. České znění.

Premiéra dokumentárního filmu režiséra Romana Vávry. Představujeme osud jednoho z nejslavnějších českých malířů
jako cestu za nalezením umělecké identity a touhu jedince dát svému životu smysl. Příběh Alfonse Muchy vypráví jeho
syn Jiří, který se psaním otcovy biografie vyrovnává s jeho odkazem a otázkou, proč otec na vrcholu slávy opustil Paříž,
bohatství i současné umělecké prostředí a usiloval o návrat do Čech.
PŘÍBĚH MÉHO OTCE ALFONSE MUCHY.
Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 100 min.

Repríza dramatického akčního thrilleru – USA/VB. Hlavní zbraní hrdiny nového akčního sci-fi spektáklu filmového
vizionáře Christophera Nolana je jediné slovo – TENET.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 150 min.

V ŘÍJNU 2020 UVÁDÍME:

Premiéra dramatického akčního thrilleru – USA/VB. Hlavní zbraní hrdiny nového akčního sci-fi spektáklu filmového
vizionáře Christophera Nolana je jediné slovo – TENET. V temném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu
celého světa. Vydává se na extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla, tak jak je známe.
V hlavní roli se představí John David Washington (BlacKkKlansman, Ballers) společně s Robertem Pattinsonem
(Stmívání) a další. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 150 min.

– PINOCCHIO – WONDER WOMAN 1984 film ve 3D – LÉTO PATŘÍ REBELŮM – SMEČKA –
– KAREL – ŽÁBY BEZ JAZYKA – ČERVENÝ STŘEVÍČEK A SEDM STATEČNÝCH –
– CANDYMAN – NEJVĚTŠÍ DAR – DRAČÍ ZEMĚ film ve 3D –
– ALCHYMICKÁ PEC – RODINA NA BATERKY –

MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY

Premiéra české animované pohádky. Medvědí kamarádi z úspěšného pásma Hurá na pohádky jsou zpět. Ten velký,
to je Nedvěd, a ten mrňous zase Miška. Spolu podnikají ta nejbláznivější dobrodružství, aby co nejjednodušeji nacpali
svá věčně hladová bříška. V novém povídkovém filmu Mlsné medvědí příběhy v kinech mají obzvlášť napilno. Příběhy
plné vtipu, dobrodružství a ponaučení ocení nejmenší diváci i jejich starší sourozenci a rodiče. Takže hurá na medvědy!
Přístupné pro děti od 3 let. Vstupné 80 Kč. 45 min.

VÝSTAVA – MALÝ SÁL SC–KINA 70:
100 LET DOBRUŠSKÝCH SKAUTŮ
Výstava bude otevřena v provozních hodinách Kina 70 od 3. 10. – 30. 10. 2020

ŽENSKÁ POMSTA

Premiéra české komedie od režiséra Dušana Rapoše. Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy zralého věku. Liší
se sice profesí i povahově, ale mají stejný problém, který se snaží řešit v rámci psychoterapie. Jejich deprese a trápení
mají společného jmenovatele: nevěru manželů, kterým obětovaly desítky, často i nelehkých, let společného života.
V hl. rolích: Mahulena Bočanová, Jana Paulová, Eva Vejmělková, Miroslav Etzler, Robert Jašków, Petr Rychlý, Dana
Morávková, Pavel Zedníček, Helena Vondráčková a jiní. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 88 min.

ČTVRTEK 17. 9.
10.00

HAVEL

ČTVRTEK 17. 9.
20.00

ŽENSKÉ POMSTA

PÁTEK 18. 9. –
NEDĚLE 20. 9.
2020

– POZOR ZAČÍNÁME – PROMÍTÁNÍ NEJEN PRO SENIORY –

Repríza velice úspěšného českého filmu. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 100 min.

... chytrá
obalová řešení
z Dobrušky

– PROMÍTÁNÍ NEJEN PRO SENIORY –

Představení nejen pro seniory!!! Repríza životopisného dramatického filmu od režiséra Slávka Horáka. Co byste
obětovali pro pravdu a lásku? Hrají: Viktor Dvořák, Anna Geislerová, Martin Hofmann, Barbora Seidlová, Stanislav
Majer, Jiří Bartoška a jiní. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 100 min.

Repríza české komedie od režiséra Dušana Rapoše. V hl. rolích: Mahulena Bočanová, Jana Paulová, Eva Vejmělková,
Miroslav Etzler, Robert Jašków, Petr Rychlý, Dana Morávková, Pavel Zedníček, Helena Vondráčková a jiní.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 88 min.

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

DOBRUŠSKÁ FILMOVÁ KLAPKA 2020

Přívětivé město pod Orlickými horami je v letošním roce slavnostně přioděno, neboť oslavuje významné jubileum – 700 let
od první písemné zprávy. Mezi akce, zařazené do harmonogramu oslav, zařadili představitelé města i pátý ročník
Dobrušské klapky. Nepochybují, že opět přicestuje tradiční pospolitost příznivců a příznivkyň, aby se ve dnech 18. až
20. září všichni vzájemně pozdravili, potěšili a navíc osvěžili dobrou filmovou podívanou. • Pořadatelé připravili program,
který by měl všem zúčastněným notně pozvednout náladu. • V pátek se účastníci sejdou v pivovaru. Začíná se vernisáží
výstavy věnované populárnímu herci Radoslavu Brzobohatému. Proč jemu? Představitele titulní postavy legendárního
seriálu F. L. Věk považují v Dobrušce za svého, proto obecní úřad zajistil o čestném občanovi vydání životopisné
knihy, kterou autor Pavel Taussig opatřil podtitulem František z Dobrušky (předmluvou přispěl Jiří Mach, v závěru
na tatínka vzpomíná Ondřej Gregor Brzobohatý). • Po vernisáži – stále v prostorách pivovaru a stále pomyslně provázeni
Radoslavem Brzobohatým, který si zahrál i v jednom díle Četnických humoresek – přivítáme Pavlínu Moskalykovou.
Ta se u oblíbeného seriálu spolupodílela na scénáři a po tatínkově smrti notnou dávku dílů režírovala. Účastníci Klapky
se jistě potěší její komedií Ryba ve čtyřech. • Víte, kdo zkomponoval hudební part k seriálu Nemocnice na kraji města?
Ano, Jan Klusák. Významný skladatel a herec svou přítomností Dobrušskou klapku 2020 ozdobí. Těšme se na groteskní
podobenství O slavnosti a hostech, v němž excelentně zahrál roli protivného Rudolfa, a na dokumentární snímek Žít
svůj život (o fotografovi Jana Sudkovi). Hudbu k němu složenou považuje skladatel za svou nejlepší. • A proto že Jan
Klusák patřil mezi Cimrmanovy muže, uvede společně s Miloněm Čepelkou další záznam představení populárního
divadla. • Zesnulého režiséra Jana Schmidta (na předloňské Klapce vzpomínal na natáčení Amadea) připomeneme
jeho absolventským snímkem – parodií na budovatelské agitky, nazvanou Černobílá Sylva. • Letošní rok je ve znamení
dvou výročí Jana Wericha (115 let od narození a čtyřicet let od smrti). Mistr nás uhostí svým stále svěžím humorem
(on měl ovšem rád slovo sranda a dokonce navrhoval opravit titul Tylovy hry na Sranda dudák), jak je dochovaný
ve skvostných televizních miniaturách. • Pavel Hypius nabídne ukázky z Werichových rolí v zahraničních filmech (což
takhle dát si maršála Göringa v Pádu Berlína?), promítneme málo známý dokument Šest otázek pro Jana Wericha,
který natočil - ještě jako student FAMU – Dušan Hanák. • A Pavel Taussig odtajní Werichovy nerealizované filmové
projekty. • Čas v programu vyhrazený pro předpremiéru vyplní Francek, krátkometrážní hraný snímek režisérky Natálie
Císařovské, s velkou obrazovou imaginací evokující dětství Františka Kupky. Budoucí světově proslulý malíř svá mladá
léta prožil především v Dobrušce a jejím okolí. • V neděli se ještě jednou setkáme s Radoslavem Brzobohatým. Krátký
dokument byl střižen z fotografií (i civilních a rodinných) a z ukázek hercových rolí. • V již tradičním cívkování nás Pavel
Hypius přesvědčí, že společný film Jiřího Voskovce (rovněž jubilanta) a Jana Wericha Peníze nebo život je neprávem
pozapomenutý. • Takže těšíme se vás. Dobrušská klapka je tu pro vás.
Pětkrát klap na to!
Váš Pavel Taussig
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!!!

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.

Tvoříme nápaditá řešení ve světě balení

www.servisbal.cz

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

