KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA DOBRUŠKY

KINEMATOVLAK
2018
VE DNECH

BUDE NA

25. 6. – 1. 7.

NÁDRAŽÍ ČD V DOBRUŠCE PŘISTAVEN KINEMATOVLAK.

Všechna představení budou odehrána ZDARMA, a to za přispění Českých drah a ČD Cargo, SŽDC, města Dobrušky a firmy Servisbal obaly.
PONDĚLÍ 25. 6.
16 .00

PONDĚLÍ 25. 6.
17. 30

PONDĚLÍ 25. 6.
19. 30

ÚTERÝ 26. 6.
16.00

JÁ BARYK

Kreslený film od výtvarníka A. Borna, režie. J. Kubíček, podle svého námětu vypráví F. Nepil. Dvanáct
příběhů, z nichž každý je věnovaný vždy jednomu měsíci v roce a jednomu zvířeti, se kterým se
dobromyslný pes Baryk ve svém okolí potká, to je spousta veselých i napínavých příhod. A ještě se děti
dozvědí o jednotlivých zvířatech i zajímavé podrobnosti z jejich života. 100 min.

VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ

Kreslený film od výtvarníka a režiséra V. Bedřicha. Napínavé a humorné vyprávění o třech myšácích
žijících v biografu. Jednoho dne se rozhodnou vydat do opravdového světa a podniknout riskantní,
ale lákavou akci. Terčem jejich zájmu je obchod se sýrem, který se chystají vyloupit... 60 min.

ČTVRTEK 28. 6.
19.30

PÁTEK 29. 6.
16.00

HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY

Americký dramatický romantický film. Hazel a Gus jsou dva výjimeční teenageři, které spojuje kousavý
humor, pohrdání konvencemi a především láska, co s nimi cloumá. Jejich vztah je o to neobvyklejší, že
se seznámili a zamilovali během setkávání na sezeních podpůrné skupiny pro boj s rakovinou. Hazel
Grace Lancasterové (Shailene Woodley) je šestnáct let. Má ráda (a zároveň toleruje) své Waters (Ansel
Elgort), který se na oplátku zamiloval do ní... 133 min.

O STATEČNÉ PRINCEZNĚ

Pásmo českých pohádek. Císařovy nové šaty, Krakonoš a mistr Jehlička, O statečné princezně, Čarovná
rybí kostička, Kocourek Mňouk, Já a Bělovous Zrzunda. 68 min.

BÍDNÍCI

PÁTEK 29. 6.
17.30

DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY I.

PÁTEK 29. 6.
19.30

S JAWOU NA CESTÁCH Č. 2

SOBOTA 30. 6.
10.00

ŽOFKA ŘEDITELKOU ZOO

Romantický, dramatický, historický film - VB/Německo/USA/ČR. Jean Valjean se dostal na galeje za to,
že ukradl kousek chleba pro svou hladovějící rodinu. Díky neúspěšným pokusům o útěk byl z nucených
prací propuštěn až po dvaceti letech, v roce 1812, jako skutečný zločinec, který bez skrupulí lže a krade.
Sílu změnit svůj osud dala Valjeanovi až neuvěřitelná dobrota starého biskupa, který před policií zapřel
jeho loupež. O deset let později je z bývalého galejníka vážený starosta městečka Vigau. Naneštěstí je
novým velitelem místní policie jmenován inspektor Javert, který zná Valjeana z galejí... 134 min

Pásmo pohádek. Jak Žofka překazila chuligánům spády, Jak Skok a Kuk zachránili mušku, Aby bylo
jasno, Dorotka a pštros, Tajemný kocourek, Školní výlet, Mikeš se učí mluvit, O pardálu, který voněl,
Krtek a ježek. 68 min.

ANGRY BIRDS VE FILMU

Animovaný dobrodružný rodinný film - USA/Finsko. Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak
velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný
Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhadná
zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov před nimi
zachránit. 97 min.

Dokumentární road movie Michala France a Martina Gregora 16 dní, 11 států a 4400 kilometrů, tentokrát
Řecko, Makedonie, Kosova, Srbsko, Maďarsko, Slovensko. 40 min.

ÚTERÝ 26. 6.
17. 30

BROUČCI 1

ÚTERÝ 26. 6.
19. 30

S JAWOU NA CESTÁCH Č. 1

SOBOTA 30. 6.
15.00

KRTKOVA DOBRBODRUŽSTVÍ Č. 1

STŘEDA 27. 6.
16.00

KRÁL A SKŘÍTEK

SOBOTA 30. 6.
17.30

BROUČCI 2

STŘEDA 27. 6.
17.30
STŘEDA 27. 6.
19.30

ČTVRTEK 28. 6.
16.00
ČTVRTEK 28. 6.
17.30

Loutkový film od výtvarnice J. Walterová, režie V. Pospíšilová, podle J. Karafiáta vypráví J. Hart. Narodil se
Brouček, Byl podzim, Loučení, A bylo zima, A bylo jaro, Šťastnou cestu Broučku, Broučkův smutný návrat,
S Broučkem je zle, Do nebíčka - do peklíčka, Broučkovy tajnosti, A měli se rádi, Velká rodina. 84 min.

Dokumentární road movie Michala France a Martina Gregora 16 dní, 11 států a 4400 kilometrů.
Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Albánie. 40 min.

Pásmo animovaných pohádek ČR. Oběť pro kamaráda, Krtek a tranzistor, Král a skřítek, Tulácká
pohádka, Nazdar kedlubny, Dorotka a hodiny, Překvapení v Hrusicích, Krtek a paraplíčko, Jak Žofka
pořádala maškarní bál, Jak M+Š jeli na prázdniny. 72 min.

BRUNDIBÁŘI

Kreslené veselé příběhy o dvou čmelácích od výtvarníka a režiséra Z. Smetany, vypráví J. Sovák.
Těší mne, O mistra basy, Stavitelé pyramid, Opojení zvukem, Aby bylo jasno, Konzerva. 60 min.

SOBOTA 30. 6.
19.30

LÍDA BAAROVÁ

Životopisný historický dramatický film ČR/SR. Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána
do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních
potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků v celém Německu. Tisk ji vynese na titulní strany jako jednu
z nejkrásnějších žen Evropy. Užívá si slávy i náklonnosti Gustava Fröhlicha, tehdejšího idolu všech
německých žen. Ten je nejen jejím partnerem před kamerou, ale stane se i jejím milencem. Obdiv
neskrývá ani sám Hitler, který po návštěvě ateliérů Baarovou pozve k soukromé audienci na Říšském
kancléřství. Hvězda Baarové strmě stoupá. Lída s Fröhlichem se nastěhují do luxusní vily na prestižní
berlínské adrese. Aniž tuší, že mají tak významného souseda – pána filmového průmyslu, ministra
propagandy Goebbelse...106 min.

Kreslený český film od výtvarníka A. Borna kreslený vypráví P. Nárožný. Jak Žofka potrestala
dva surovce, odmítla nabídku k sňatku, přinutila Pštrosovi vytáhnout hlavu z písku, poslala Irču
zachránit Zbyněčka Tapíra, vyléčila pana Fenka, vychovala lvíčata a pomohla talentovanému
mláděti. 60 min.

Půvabný animovaný seriál o Krtečkovi, který má hodně přátel a s nimi zažije spoustu dobrodružství.
Z. Miler ČR. 73 min.

Český loutkový seriál výtvarnice J. Walterové a režisérky V. Pospíšilové, podle J. Karafiáta a J.-H. Týnského
vypráví M. Donutil. Jak skok a Kuk spadli na paseku, Jak Skoka a Kuka překvapila povodeň, Jak Skok
a Kuk zachránili mušku, Jak se Skok ztratil, Jak hledali Skoka, Jak se sešli pod červenou muchomůrkou,
Jak Skok a Kuk bojovali, Jak profesor Chrobák vyléčil Medáka, Jak Skok a Kuk našli poklad. 65 min.

PROČ HAVEL? (WHY HAVEL?)
VZPOMÍNKA NA REŽISÉRA MILOŠE FORMANA!!!

Dokument, který nám nabízí osobní a prezidentský příběh Václava Havla jako drama. Drama obsahuje
vývoj zdejší společnosti a dějiny země. Průvodcem a vypravěčem dokumentu je Miloš Forman.
Československo / Kanada, 1991, 95 min. Hrají: Václav Havel, Miloš Forman. Režie: Vojtěch Jasný.
Zapůjčeno z největší světové sbírky Československých filmů pana V. Tichého z Bystřice pod Hostýnem.

NEDĚLE 1. 7.
10.00

KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ Č. 2

KOUZELNÝ DĚDEČEK

NEDĚLE 1. 7.
15.00

KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ Č. 3

JAK VYCVIČIT DRAKA 2

NEDĚLE 1. 7.
17.00

KONCERT NA PERÓNĚ

Pásmo českých pohádek. Kouzelný dědeček, O princezně, která všechno viděla, O Matyldě s náhradní
hlavou, Jonáš a velryba, Nebuďte mamuty, Já a Bleděmodrá, Vláček kolejáček. 70 min.

Animovaný fantastický dobrodružný akční rodinný film - USA. Ostrov Blp býval místem, kde Vikingové
ve dne v noci bojovali s draky. Pak však mladý snílek Škyťák vycvičil draka Bezzubku, spřátelil se s ním
a hlavně všem vysvětlil, že lidé a draci mohou žít v harmonii. Příběh poskočil o pět let dopředu a z Blpu
se stal v mezidobí dračí ráj, kde se lidé a draci navzájem respektují a mají se rádi. Škyťákova největší
kamarádka Astrid je hvězdou oblíbených dračích závodů, ve kterých hravě poráží ostatní vikinské
teenagery, zatímco Škyťák dává přednost osamělým spanilým letům s Bezzubkou, během nichž mapují
neznámá území a objevují nové světy a nové draky. Jedno z jejich dobrodružství je přivede do těžko
přístupné ledové jeskyně, která je domovem stovky neznámých divokých draků. Taky se zde setkají s
tajemnou Dračí jezdkyní, z které se vyklube Škyťákova dávno ztracená matka Valka. Na láskyplné objetí
matky se synem ale není čas, protože nad soužitím lidí a draků se stahují mračna...102 min.

Půvabný animovaný seriál o Krtečkovi, který má hodně přátel a s nimi zažije spoustu dobrodružství.
Z. Miler ČR. 95 min.

Půvabný animovaný seriál o Krtečkovi, který má hodně přátel a s nimi zažije spoustu dobrodružství.
Z. Miler ČR. 88 min.

U příležitosti přistavení Kinematovlaku na nádraží v Dobrušce vás zveme na koncert, který se odehraje
přímo na nádraží ČD. K poslechu, ale možná že i k tanci, zahraje od 17 hodin dechová hudba Valánečka
pod vedením kapelníka Milana Vencla a od 19,30 hodin coutry-folková skupina SEDMÝ NEBE
pod vedením Petra Svobody. Občerstvení zajištěno. K nahlédnutí bude také „kino na kolejích.“
Ve večerních hodinách chystáme malé mimořádné překvapení.

Srdečně Vás zveme na rodinný folk a country festival FOLKÁČ VE STODOLE
na statku u Oubrechtů v Pohoří u Dobrušky. Sobota 23. června 2018 od 14 hodin.
Bližší informace na /folkacvestodole/

VŠECHNA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JSOU ZDARMA. POZOR NA ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ!

Partneři projektu:

