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Tel.: 494 629 529
Pozor na začátky jednotlivých představení!

ZÁŘÍ 2019
NEDĚLE 1. 9.
17.30

ANGRY BIRDS VE FILMU 2 film ve 3D

NEDĚLE 1. 9.
20.00

PŘES PRSTY

ČTVRTEK 5. 9.
10.00

Premiéra americké animované komedie pro všechny diváky. Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět
ve při v animovaném komediálním snímku Angry Birds ve filmu 2. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 97 min. České znění.
Premiéra nového velice očekávaného filmu. Nová komedie Petra Kolečka o lásce pod
volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk sice udělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance.
Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková)
a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které beach volejbalu obětují všechno. Tedy skoro všechno…
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 101 min.

ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO

ČTVRTEK 26. 9.
10.00

PÁTEK 27. 9.
SOBOTA 28. 9.
vždy od 20.00

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

Repríza výjimečného islandského filmového zážitku, kvůli kterým kina stále ještě existují. Film je precizní,
upřímný, čistý a nenajdete v něm žádné zbytečné vysvětlivky, skoro žádná slova ani psího společníka. Příběh
boje o přežití vypráví tak prostě a neuvěřitelně celistvě, že výsledek je dechberoucí, a to i ve chvílích, kdy se zdá,
že se film táhne rychlostí ledovce. Způsob, jakým Mads Mikkelsen (Casino Royale, Hon) ztvárnil skoro němou
roli, je jednoduše mimořádný... Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 97 min.

SOBOTA 28. 9.
17.30

ČTVRTEK 5. 9.
20.00

ŽENY V BĚHU

PÁTEK 6. 9.
20.00

TENKRÁT V HOLLYWOODU

NEDĚLE 29. 9.
17.30

SOBOTA 7. 9.
17.30

ANGRY BIRDS VE FILMU 2

NEDĚLE 29. 9.
20.00

SOBOTA 7. 9.
20.00

NEDĚLE 8. 9.
17.30

NEDĚLE 8. 9.
20.00

ČTVRTEK 12. 9.
20.00

PÁTEK 13. 9.
- NEDĚLE 15. 9 2019

STŘEDA 18. 9.
18.00

Repríza úspěšné české komedie od režiséra a scénáristy Martina Horského.
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 93 min.
Repríza úspěšného amerického dramatického filmu.
V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý
kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu - v roce 1969 v Los Angeles.
Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 159 min.

Repríza americké animované komedie (2D) pro všechny diváky. Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři
jsou opět ve při v animovaném komediálním snímku Angry Birds ve filmu 2.
Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 97 min. České znění.

TO KAPITOLA 2

Premiéra amerického mysteriózního hororu. TO končí. V pokračování
nejúspěšnějšího hororu všech dob, se do města Derry vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly na místě,
kde to všechno začalo. Uběhlo dvacet sedm let. Nyní již dospělí přátelé se dávno rozešli a žijí vlastní životy.
Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 168 min.

HODINÁŘŮV UČEŇ

Repríza úspěšné české filmové pohádky Hodinářův učeň přináší zábavu
i klasický pohádkový příběh o boji dobra a lásky se zlem, lakotou a podlostí. V hlavních rolích se představí Viktor
Preiss, Jaroslav Plesl, Václav Neužil, Jana Plodková nebo Miroslav Krobot. Ústřední dvojici hrají Michal Balcar
a slovenská herečka Dana Droppová. Filmová pohádka slibuje výpravnou podívanou pro celou rodinu, pyšní se
výraznými kostýmy a vznikal se na mnoha místech Česka. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.

DIEGO MARADONA

Premiéra dokumentárního životopisného sportovního filmu – VB.
Diego je usměvavý kluk z předměstí, který miluje fotbal a svou velkou rodinu. Díky obrovskému talentu plní
sny sobě, svým blízkým i stovkám milionů fanoušků po celém světě. Strhující portrét jedné z nejslavnějších
a nejvíce kontroverzních osobností vůbec poskládal držitel Oscara Asif Kapadia (Senna, Amy) z více než 500
hodin záběrů z Maradonova soukromého archivu. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 130 min.

ZLATOKOPKY

SOBOTA 21. 9.
17.30

JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT

Premiéra českého dokumentárního filmu. Muž
mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér, libretista, skladatel, textař, grafik, scénograf a kostýmní výtvarník, a navíc
ředitel divadla. A to určitě není ještě všechno. Především legenda české kultury, která ovlivnila několik generací. To je
Jiří Suchý, o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, natočila dokumentární film Olga Sommerová. O Jiřím Suchém byly
už v minulosti natočeny filmy, které se zaměřovaly spíše na konkrétní mezníky jeho divadelní tvorby. Film Jiří Suchý –
Lehce s životem se prát se více věnuje umělcovu životu. Scénář: Olga Sommerová. Kamera: Olga Malířová Špátová.
Vystupují: Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Ondřej Suchý, Jakub Suchý, Tamara Suchá, Vít Suchý, Adam Suchý, Karel
Gott, Stanislav Štepka, Irena Zlámalová, Soubor divadla SEMAFOR. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 102 min.

RAMBO: POSLEDNÍ KREV

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

Repríza českého filmu. Nová komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk sice
udělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance. Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach
volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky,
které beach volejbalu obětují všechno. Tedy skoro všechno… Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 101 min.
Repríza českého dramatického filmu. Kdysi tady všude byl jen temný les, dnes tu
stojí panelákové sídliště. Právě tady je doma chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než Vandam. Hrají: Hynek Čermák,
Kateřina Janečková, Jan Cina, Václav Neužil, Jiří Langmajer a mnoho dal. Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 91 min.

Premiéra amerického akčního thrilleru. Zbývá ještě jedna
bitva. Ještě jednou, naposled a osudově přichází do kin John Rambo v podání Sylvestra Stalloneho. Pátým
dílem „Rambo: Poslední krev“ uzavře svůj téměř čtyřicet let dlouhý příběh legendární postavy akčního filmu.
Po nelítostných bojích v džungli a poušti ho uzavře tam, kde snímkem První krev začal. Doma v Americe.
Nakonec ho i tady dožene minulost. Rambo bude nucen oprášit své schopnosti a vydat se na cestu krvavé
pomsty. Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 91 min.

V ZÁŘÍ 2019 UVÁDÍME:
– KDYŽ JÁ TAK RÁD DIRIGUJU…JIŘÍ BĚLOHLÁVEK – OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
– NARUŠITEL SYSTÉMU – PRAŽSKÉ ORGIE – STAŘÍCI – POSLEDNÍ ARISTOKRATKA – ABSTINENT –

VÝSTAVA – MALÝ SÁL SC–KINA 70:
OBRAZY BLANKY BOHDANOVÉ
VÝSTAVA BUDE OTEVŘENA 4. ZÁŘÍ – 20. ŘÍJNA 2019 V PROVOZNÍCH HODINÁCH KINA
Vernisáž výstavy 14. září 13.00

VÝSTAVA: Historická sladovna Rodinného pivovaru v Dobrušce
SEN SAFARI - VELKOFORMÁTOVÉ FOTOGRAFIE Z POZŮSTALOSTI ING. JOSEFA VÁGNERA
SLAVNÉHO ZOOLOGA A ŘEDITELE ZOO VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM + PETR STANČÍK – DŘEVOŘEZBY
Vernisáž výstavy 13. září 18.00 - VÝSTAVA BUDE OTEVŘENA V SOBOTU 28. ZÁŘÍ 9 -17,
A DÁLE PAK KAŽDOU SOBOTU V MĚSÍCI ŘÍJNU OD 8.30 – 11 HOD.

(zakázaná zóna a město duchů Pripjať)

– CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA –

Premiéra nového českého filmu. Jaký je život rozvedených
mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku
a sebevědomí? Hlavní hrdina Rudolf (Marek Vašut), noblesní šarmantní světák, je po rozvodu způsobeném
nerozvážnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, který
vlastní se svým prostopášným bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler)… Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 95 min.
V premiéře americké kriminální dramatické komedie vede Ramona (Jennifer Lopez)
tým protřelých striptérek, které se rozhodnou svým klientům z Wall Street ukázat, zač je toho loket…Ml. nepřístupný.
Vstupné 120 Kč. 110 min.

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.

PLAYMOBIL VE FILMU

Premiéra animované dobrodružné rodinné fantastické komedie –
Francie/Německo. Playmobil ve filmu“ plné zábavy a fantazie. V jednom příběhu se potkají piráti, kovbojové,
Vikingové, Římané, dinosauři, kouzelná víla, tajný agent, dobrodruh a dvě děti, které mocné kouzlo vtáhlo ze
světa lidí do nekonečného světa Playmobil. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min. České znění.

NEDĚLE 22. 9.
17.30

ANGRY BIRDS VE FILMU 2

NEDĚLE 22. 9.
20.00

PANSTVÍ DAWTON

ÚTERÝ 24. 9.
19.30

PSÍ KUSY

Premiéra animované rodinné komedie – Kanada. Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale
veselý pes, který nic neví o skutečném světě plném nástrah. Užívá si nejlepší pochoutky a drbání každý den.
Jednoho dne se ale bude muset vydat za plot svého bezpečného domova a zažije dobrodružství, které si ani
ve snu nedokázal představit. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 87 min. České znění.

PÁTEK 4. 10.
20.00

Dobrodruzi a cestovatelé Michal Franc a Martin Gregor, kteří podnikají výpravy na legendárních československých
motocyklech Jawa Pionýr, vyrazili tento rok do Černobylu, zóny smrti a města duchů Pripjať. Budou vám vyprávět
o černobylské havárii a hlavně o tom, jak to vypadá v Černobylu dnes. Zjistíte, jestli po návštěvě radioaktivní
zóny v noci svítíte, jestli žijí v zóně smrti zmutovaná zvířata a půlmetrové žížaly. Dozvíte se o utajovaném městě
Černobyl 2, které sloužilo pro zaměstnance super radaru DUGA. Přinesou vám opravdové svědectví se spoustou
fotografií a videí přímo z místa. Také uvidíte mnoho fotek z jejich cesty po Ukrajině, z návštěvy Kyjeva a ukážou
vám tajnou raketovou základnu Pervomajsk, odkud bylo možné za studené války vyslat jaderné rakety na USA.
Vstupné 60 Kč. 100 min.

PÁTEK 20. 9.
20.00

PRINC KRASOŇ

Premiéra animované dobrodružné rodinné muzikálové komedie – Kanada.
Co mají společné Sněhurka, Šípková Růženka či Popelka? Všechny jsou zamilované do Prince Krasoně.
Ještě když byl malý chlapec, zlomyslně ho zaklela zlá královna. Od té doby se do něj každé děvče v království
beznadějně zamiluje. Aby zlomil kletbu a našel pravou lásku, vydá se na dobrodružnou cestu… Ml. přístupný.
Vstupné 110 Kč. 85 min. České znění.

NÁRODNÍ TŘÍDA

Zveme všechny filmové příznivkyně a příznivce na dýchánek, který se pod už tradičním názvem Dobrušská
klapka uskuteční o víkendu od 13. do 15. září v Dobrušce. Začneme v pátek v Rodinném pivovaru vernisáží
výstavy SEN SAFARI-originálním výběrem fotografií z cest slavného zoologa a ředitele ZOO ve Dvoře Králové/L.
Ing Josefa Vágnera za přítomnosti jeho dcery Lenky Vágnerové a shlédneme unikátní dokument režiséra Ivo
Paveleka, který bude taktéž osobně přítomen. Výstava bude doplněna dřevořezbami dobrušského výtvarníka
Petra Stančíka. Potom Miloň Čepelka uvede záznam slavného představení Divadla Járy Cimrmana AKT.
V sobotu, po vernisáži výstavy OBRAZY Blanky Bohdanové, slavné malířky a herečky bude následovat beseda
s její snachou, spisovatelkou a režisérkou Zuzanou Maléřovou. Opět nezapomeneme na několik jubileí, a to
250 roků od narození nejznámějšího dobrušského rodáka Františka Vladislava Heka, promítneme si dokument
o televizním seriálu F. L. Věk, od jehož vzniku je to padesát let. O zážitky z natáčení se s námi podělí Eva
Vosková, představitelka Františkovy Márinky. Milan Kundera oslavil devadesáté narozeniny. O světově
proslulém spisovateli prozradí i leccos neznámého – z filmového záznamu - jeho přítel A. J. Liehm a potěšíme se
i adaptací Kunderovy povídky EDUARD A BŮH (téměř neznámé dílko, které vzniklo jako „famácký“ studentský
film). Významný spisovatel a scenárista, letos osmdesátiletý Vladimír Körner, přijal pozvání k besedě, z jehož
bohatého díla uvedeme dva filmy. Stejně jako loni potěšíme zájemce o „cívkování“, tedy podívanou provázenou
zvukem promítačky. Projekci osobně uvede a provede náš vzácný host Pavel Hypius.pro koho je tento bohatý
program málo, může se těšit na sobotní republikovou předpremiéru nového českého filmu NÁRODNÍ TŘÍDA. A Ti,
kdož nepatří mezi spáče, těm nabídneme ještě nový dokument FORMAN vs. FORMAN. Takže: Klap! Začínáme.
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!!! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

ROMÁN PRO POKROČILÉ

Premiéra českého dramatického filmu. Kdysi tady všude byl jen temný les,
dnes tu stojí panelákové sídliště. Právě tady je doma chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než Vandam. Žije
sám v bytě na okraji Prahy a každý den doma cvičí, aby byl v kondici. Večer, když sídlištěm bloudí divoká zvířata,
chodí se svými kumpány na jedno. Vandam se snaží udělat dojem na Lucku, která v sídlištní hospodě točí pivo.
Často a rád se porve. Je znalec dějin a válek. Má pocit, že svět míří k zániku, že se schyluje k velké bitvě. A tak
cvičí, aby byl na tu poslední rozhodující bitvu nachystaný… Hrají: Hynek Čermák, Kateřina Janečková, Jan Cina,
Václav Neužil, Jiří Langmajer a mnoho dal. Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 91 min.

ČTVRTEK 3. 10.
20.00

DOBRUŠSKÁ FILMOVÁ KLAPKA 2019

ČTVRTEK 19. 9.
SOBOTA 21. 9.
vždy od 20.00

NÁRODNÍ TŘÍDA

PŘES PRSTY

PŘES PRSTY

Malý sál SC-Kina 70 (v případě velkého zájmu na velkém sále)

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

Repríza úspěšné české filmové pohádky Hodinářův učeň přináší zábavu i klasický pohádkový příběh o boji dobra
a lásky se zlem, lakotou a podlostí. V hlavních rolích se představí Viktor Preiss, Jaroslav Plesl, Václav Neužil,
Jana Plodková nebo Miroslav Krobot. Ústřední dvojici hrají Michal Balcar a slovenská herečka Dana Droppová.
Filmová pohádka slibuje výpravnou podívanou pro celou rodinu, pyšní se výraznými kostýmy a vznikal se
na mnoha místech Česka. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 100 min.

ČTVRTEK 3. 10.
10.00

Další repríza českého filmu. Nová komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí
a hlavně o tom, že člověk sice udělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance. Příběh filmu
Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla
(Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které beach volejbalu obětují všechno. Tedy skoro všechno… Ml. přístupný.
Vstupné 130 Kč. 101 min.

S Jawou na cestách - ČERNOBYL

HODINÁŘŮV UČEŇ

Repríza americké animované komedie (2D) pro všechny diváky. Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři
jsou opět ve při v animovaném komediálním snímku Angry Birds ve filmu 2.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 97 min. České znění.
Premiéra velice očekávaného výpravného dramatického filmu VB. „Film
se odehrává pár měsíců po ukončení seriálového příběhu, kdy lehce neobvyklé okolnosti svedou dohromady
všechny klíčové aktéry,“ říká režisér Michael Engler. Ten slibuje, že diváci se mohou těšit na vše, co mají
na Panství Downton rádi. „Intriky, romance, úchvatná výprava – to všechno tu je, jen jsme to posunuli o úroveň
výš,“ dodává režisér velkolepé filmové tečky za slavnýmseriálem. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 122 min.

LÁSKA V PŘÍMÉM PŘENOSU

- Viliam Grell
PRODEJNA UZAVŘENA - OPRAVNA PŘEMÍSTĚNA
na adresu Nové Město nad Metují, Dobrušská 94
tel.: 604 260 729
Příjem a výdej zakázek ve ﬁrmé ACT CZ, Kostelní 41
nebo po telefonické domluvě.

– DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –

Divadelní komedie je jednou z nejslavnějších her autora Norm Fostera v podání herců divadla Kalich Praha.
Svou originální stavbou připomíná povídkový film. Šest příběhů se odehrává během jednoho večera v jednom
menším městě. Hrají: Petr Čtvrtníček, Kristýna Frejová, David Suchařípa, Ivana Korolová/Michaela Tomešová,
Martin Kavan/Radek Zima.Upozornění: vzhledem k velkému počtu vulgárních slov, která jsou nezbytnou součástí
dialogů hry, není představení vhodné pro diváky zvláště citlivé na tento způsob vyjadřování !!! Předprodej
vstupenek od neděle 1. září od 15.30 hodin on- line na www.kino.mestodobruška.cz. Cena vstupenky: 390 Kč.
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