KULTUHNI

ZARIZENI

HING
18. 6.

vEDNEc"

BUDE NA

MESTA DOBRUSKY

LNH

- 29. 6.

NÁDRAŽĺ cD V DoBRušcE

Představení budou odehrána ZDARMA, a to za přispěnĺ co

cesrÉ DRÁHY

2020

pŘlsrnvEN KINEMAToVLAK.

NÁRoDNí DoPRAvcE a cD Carga, města Dobrušky a Íirmy sERvlsBAL oBALY

ĺ8.6.HRTHoVR DoBRoDRUŽswí č.2 Půvabný animovaný seńál o kĺtečkovi,kteý má
hodně přátel a s nimi zažije spoustu dobrodružství.Kľtek a autíčko,Krt ek koberec,

CTVRTEK
16.00

CTVRTEK 18.6.
17.30

a
Krtek o vánocích, Kńek na poušti,
Kľtek a_karneval, Kńek a vejce, Krtek chemikem, Krtek a zápa|Ę, Kńek a buldozer, Kńek a teleÍon, Krtek malířem, Kńek
fotografem, Kńek hodinářem, Krtek muzika. 95 mĺn.

BYto ľńs pěT _ pěrľévvsvěDčc

Ní
Filmová vzpomínka na Úspěšný seńál podle
literární předlohy spisovatele Karla Poláěka z roku 1994. Jeden z n ejúspěšnějšíchseńálů všech dob. BĺíŽÍse prázdniny
g-malý Petr Bajza (A. Novák) myslí na slib, kteý dostal: kdyŽ pňnese pěkné vysvědčení a nic neprovede, vezme ho tatínek
(o. Navrďil) na motorce zn. Harley do Mýta na trh.'.60 min.

CTVRTEK 18.6. TCORIC TYORR
19.30

kapkou

o

Rodinná komedie ČR. Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední
je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (lva JanŽurová) totiŽ vždy
rozhodovala
Žĺvotě, stáří, a nakonec i o tom jak a kde bude poh řbený. NerespeKovala Žádné jeho přání a touhu,

jeho
v dobré viŕe, Źe ona sama vŽdy a lépe neŽ on ví, co je pro něj dobré a správné' 103 min.

PÁTEK 19. 6.
16.00

Bvto ľńs PěT - nNDětíčCH R

PÁTEK 19. 6.

PÁTEK'l9.
19.30

PoLlcRJT

Jsou sice prázdniny, ale Péta Bajza
(A. Novák) je na tom v domácím vězení špatně. A navíc tatínek (o. Navrátil) zadřel motor Harleye, coŽ mu na náádě
nepňdalo. Zaćínákńze a obchody se nehýbou. 61min.

17.30

6.

sNěŽ€NKv

R MRCHňI

HRTHOVR

DoBBoDnuŽswí č. l

Filmová vzpomínka na úspěšnýčeslĺl'Íilmz roku 1982 a herecké umění pana
Radoslava Baobohatého. Studenti druhého ročníkupražského gym názia odjíždĄína povinný lyžařsloj' vrj'cvik. 82 min.

soBoTA 20.

6.

10.oo

kteý má hodně přátel a s nimi zažije spoustu dobrodružství. Z. Miler ČR. zg

soBoTA 20.6. nnRnPCs FíH l.
Jeden z nejoblÍbenějších
1s.00

20. 6. HRTCI{ R HRIHOTHľ

soBoTA

20. 6.

19.30

NE

10.00

o

Krtečkovi,

večerníčkú
vypráví o příhodách malé holčičĘÁji a velkého psa Fíka. 90 min.

soBoTA
17.30

.Půvabný animovaný seriál

m ln.

Kreslený íilm od rnlvarníka a reŽiséra Z. Milera. Krtek a kalhotky, Kľtek
a paĺaplíč-ko'Kńek zahradníkem, Kńek a hvězda, Krtek a lízátkoKľtek a kamarádi, Krtek a robot, Kńek a žaoŕá Kneł
a Ílétna, Krtek a sněhulák. Ml. přístupný. 8o min.

E 21. 6.

NEDELE 21.6.
15.00

NEDELE 21.
17.30

NEDELE 21.
19.30

a qítvamĺka JoseÍa Klugeho vypráví
Pohádka o kozlu Kokešovi, Starosti s

R BYto

zrnfi-

Pásmo-kĺeslenýchpohádek.JakMikešzachránil Bobeše,DVamľazíci,Jakšli spát,LiĘůvsen,

A býo zima, Babič*a vypraví pohádku,

6.

o

té velké mlze, Vzoľné chován( Kńek a kameval. Ml. pň'stupný. 75 min.

DoBnoDnuŽswí RoBlNsoN

R

CBuso€'

Nńĺnoňľírnz Yonl{u

Celovečerní animovaný Íilm na motivy románu D. DeÍoea zachycuje Robinsonova mladá léta, stárnutí na ostrově i pohodu
spokojeného stáň. Pátkow roli přebírá roztomilé psisko. .. Postavy namluvili: Václav Postránec}aj', Jiří Bruder' Stanislav
Fišer, Dalimil Klapka. 68 min.

6.

PoNDĚLí zz.
16.00

l{oNHURs
'Slavný íilm'od reŽiséra Miloše Formana uvádíme k loňskému 60. rnl,ročíod založenídivadla
99ľglpLfutg povídka tvoří s dalšípovídkou "Kdyby ty muziky nebyly" jeden samostatný Íilm Konkürc. Podstatnou část íilmu
KoNKURS sloŽeného ze dvou.íilmorny'ch Ęetonů tvoří pravěsamotný_Konkurs' íilm sloŹený z autenticĺo/'ch dokumentámích
zábérŮ z pěveckého konkursu i ze zákulisí divadla Semafor v Praze. 46 mĺn.

a.

RnoUčCl l

Ko,!'elný Příběh! ĺłeýrozvíjídětskou fantazii. Brouěci se seznamují se Životem okolo sebe,
postupně objevují svět a své místo v něm - Život rodiny, kamarády, práci'..84 min.

PONDELI 22.6. PRT R ľnRT ľńs Rnví .
'17.30

česhj'animovaný rodinný Íilm_ Pat a Mat vám ve tňnáđinornj'ch epizodách plných
skvělých gagti opět dokaŽÍ, jací jsou to šikuĺové.Epizody: 1. Včely' 2. Sekačka, 3. Kńek, 4. Rodeo,5. Kolđoč,6. Myčka, ż. Élot'
8. Ucpaný komín, 9. odpad, 1o. Elektrárna , 1 1 . Skalka, 12. Schody, 1 3. Kamera. 'l 04 min.

PONDELI 22.6- PLRNCTR
19.30

UTERY 23.6.
16.00

česroruĘÚžasny
staő

dokumentámí film z roku 2017. Naše přÍroda je pestra jako málokde na světě. Krásu
se jen dobře dÍvat! Prunícelovečemífilmo česképřírodě ukazuje dĘ nejmodemějším
dobrodruŽstvĺ zvířat a rostlin Žijícíchkolem nás zcela zblízka.81 min.

a dobrodružství máme na dosah

technologiím

RRO

-

DORRODR

NR PRS€C€

CI
Poutníček, kteý provázel Broučka
od narození do dospělosti, zavital opět do chaloupky Pod jalovcem. Rád se tam z e svr/ch cest po kĄi vrací.65 min.

ÚrenÝ 23.
E
19.30

F€RDlNRND

6.

17.30

Ato

23. 6

STREDA 24.6.
16.00

STŘEDA 24.6.
17.30

STREDA 24.6.
19.30

16_O0

Animovanárodi nná americká komedie. ReŽie: Car|os Saldanha. Nina a Ferdinand
isou neivětší
ělským sluncem' To by nebylo aŽ tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčičkaa re'đińáńó
uelkv_b'ř.
býk. 108 min'

kamarádi

če

nrovlľv

ovcčHn
sHR U_N vc
Francie, 20'ĺ5' ReŽie:

FlLÍU|U ^- Kouzelný animovaný Íantastický dobrodružný rodinný film
Ma rk Burton, Richard Starzak. BS
min.

C€

_

VB /

nNÝ PCTR

Druhý (1963) celovečerní íilm od reŽiséra Miloše Formana. Filmová kom edie nejen
o mladých lidech. 85 min'

EK 2s. 6. RRO

CTVRTEK 25.
17.30

6.

OVR RODIN

R '.. a opět se vypravíme do maĺéchaloupkv pod ialovcem. Zije tam rodina našich
známých svatojánkú - Broučka a Berušky oba jsou jiŽ dospělí, vzali se a mají spolu spoústu
détí.Jedna z holčičekse menule
Janinka, na památku hodné
,a ačkoliv nemŮŽe chodit a je na vozíčku,ostatnisourozenci se o ni pečlivě
65 min.

I{RTI{OVR DOBRODRU

19.30

PÁTEK 26. 6.
'ĺ6.00
PÁTEK 26. 6.
17.30

PÁTEK 26.

sWí 4.

česých animovaných pohádek pro nejmenší
.. Pásmo
diváky od ývamíka a režiséraZ. Milera. Kĺtek a medicína, Kľtek Íilmová
hvězda' Krtek a maminka, Kńek a snbhul ák' Kńek
a houby, Krtek a zajíček,Kńek a metro, Kńek a myška. 88 minut.

CTVRT EK 25. 6. CoL€TTC

19.30

Pásmo českých animovaných a loutkovrl'ch pohádek pro děti: Fikmik, V čertíchsluŽbách,

Dorotka a hvězda, Frantĺšek nebojsa a Rohatá princezna. 66 min.

u příleŽitost| 75.

Stńující příběh o lásce silnější neŽ smń podle novely Arnošta Lustiga v reŽii Milana Cieslara
uvádíme

-

Ęročíukončení ll' světové války.

MRxlP€
s FíH l!.
večerníčkúvypráví

120 min.

Divoké'sny Maxipsa FÍka. Animovaný seriál pro nejmenší. Druhé pokračování oblíbených
o Fíkornl'ch snech. 90 min.

DoBRoDR UŽsTví noĺl lľsoN R

Celovečerní animovaný film na motĺvy románu D. Đefoea
spokojeného stáří. Pátkovu roli přebírá roztomilé psisko
Fĺšer, Dalimil Kĺapka. 68 min.

6.

soBoTA 27.6
10.00

soBoTA 27.6.
1s.00

reŽiséra Bernarda Bertolucciho
a na nĺc si nehraje.
obrazy... 130 min.

HRTHOVR DORRO

.

hodně přátel a s nimi zaŽije spoustu

o

HoCouRu

mtn.

Ptivabný anĺmovaný seriál o Kńečkovi, kteý má

ÍW

JoseÍa Klugeho vypráví
kozlu Kokešovi, Starosti

Karel Hoger. Výprava do Hrusic,
s babičkou, Pepík ševcú malÍřem

soBoTA 27.6. JRl{ vvcučlT DRRHR 2
17.30
B|p býval místem, kde Vikingové

Anim ovaný ÍantasticĘ7 dobrodruŽný akčnírodinný fil m - USA. Ostrov
ve dne v noci bojovali s draky. Pak však mladý snflek Slq1tak
spřátelil se s ním a hlavně všem vysvětlil, že l idé a draci mohou ŽÍt v harmonii. Příběh poskočil vycvičil draka Bezzubku,
o pět let dopředu a z B|pu
se sta| V mezidobí dračÍľáj' kde se lidé a draci navzájem
a mají se rádi. 'l02
min

soBoTA 27.6. RoH€íWRN RHRPSoDY
19.30
zpěváka Freddieho Mercuryho
NEDĚLE 28.
10.00

(Rami Malek), kteý
populárních umělcrj historie' Součástí promítání je

6.

kńečkovi, kteý má
a pramen, Krtek a

NEDELE 28.6.
1s.00

NEDELE 28.
18.00

PON

16.00

6.

M
L 29.6.

tatínka malé štěně. Aja ho pojmenovala Fk. ..Pásmo
Maxipes Fík spoľtuje a mnoho dalších.95 min.

l{oNC€RT

NR PcnoNě
U prlleŽitostl přista'ĺenĺ Kinematolrlaku na nádraží v Dobrušce vás zveme
na konceľt. kteý se odehra1e přĺmo na nádraŹr ĆD. x posiechu' ale możńĺ'ze l ł
tancl.-zäňäl"
hod' decholrá
hudba Valánečka pod vedením kapelnĺka lVl. Venc|a a od ĺ g.go r'oo'
skuplna SEDM'/ "á'ie
NEBE pod Vedenĺm
P' St'lobody a známá hudební skupina z Dobrušky pod vedenĺm Jarosla,á
""utiv-ĺárko'rä
Hušk;. ób;;Ätueňĺ )a1isiäno. K nahlédnutí

bude také .,kino na kolejích."

DlvoKé
sNY MRIIPSR FíKn
poŽámících, o kopané, o prázdninách, o velkém městě...

o

PoNDĚL t29.6 HRTHoVR
17.30

POND Lt 29.6.

...a dalšíP-9Ęádky s holčičkouÁjou a Maxipsem Fíkem
a mnoho dalších. 95 min.

DoRnoDnuŽswí č. 3

.
hodně přátel a s nimi zažije spoustu dobrodruŽství. z. nĺilerČR.ee mtn.

T

Muž devatera řemesel , divadeln ík'
dĺvadelní režisér... A především legenda
cestě, mnohdy n eĺehké, natočila Íilm olga

19.30

ŕaltneři pĺojektĺ.l

E

Púvabný animovaný seriál o Krtečkovi, kteý má

@
' :'

Českédráhy q$ż.",gii"

;

Národnĺ doPrav(e

servisbal.El

všCCHNR fl Unovń pňeľrsľRveľí
JSOU ZDRBMR.
PozoB Nn znčńTHY pňCDsTRv€Ní!

