MĚSTO DOBRUŠKA
ve spolupráci
s Rodinným pivovarem se sladovnou v Dobrušce
zve na

DOBRUŠSKOU FILMOVOU KLAPKU 2020
Hosté:
Pavlína Moskalyková Solo, producentka, režisérka a scenáristka ǀ
Natálie Císařovská, filmová režisérka ǀ Marie Drahokoupilová,
herečka ǀ Olga Vyleťalová, výtvarnice ǀ Jan Klusák, hudební
skladatel a herec ǀ Alois Fišárek, filmový střihač ǀ Miloň Čepelka,
herec, scenárista, textař, básník, spoluzakladatel Divadla Járy
Cimrmana ǀ Jiří Krejčík ml., kameraman ǀ Pavel Taussig, filmový
historik a scenárista ǀ Víťa Tichý, filmový sběratel ǀ Pavel Hypius,
sběratel klasických filmových technologií ǀ Pavel Doucek, redaktor

Program:
Pátek 18. 9.
Sobota 19. 9.
Neděle 20. 9.

17.30 až 22.30
pivovar
9.00 až 24.00
SC - Kino 70
9.00 až 12.00
SC - Kino 70
Elektronickou přihlášku naleznete na www.kino.mestodobruska.cz

5. ročník

Podrobný program semináře
Pátek 18. září 2020

Rodinný pivovar Rampušák

14.00 – 19.00 akreditace ve Společenském centru – Kině 70
17.15
sraz na nádvoří Rodinného pivovaru
17.30
sladovna Rodinného pivovaru
vernisáž František z Dobrušky - výstava
věnovaná českému herci a čestnému
občanovi Dobrušky Radoslavu Brzobohatému
úvodní slovo: Pavlína Moskalyková Solo, Pavel
Taussig, Marie Drahokoupilová, Alois Fišárek,
starosta Dobrušky Petr Lžíčař, Pavel Štěpán
19.00
restaurace Rodinného pivovaru
promítání filmu Ryba ve čtyřech 75 min.
+ beseda s režisérkou Pavlínou Moskalykovou
Solo (moderuje Pavel Taussig)
21.00
Četnické humoresky (ukázka z 23. dílu Bouřka
s Radoslavem Brzobohatým) 83 min.

Sobota 19. září 2020 Společenské centrum – Kino 70
9.00

9.15
11.00
12.00

oficiální zahájení semináře, prezentační spot
Dobrušky – výročí 700 let města, pozvánka
výtvarnice Hany Kozubové na výstavu loutek
Cimrman v říši hudby 92 min.
úvodní slova Miloň Čepelka a Pavel Taussig
beseda s Miloněm Čepelkou
a Janem Klusákem
OBĚD - restaurace U Jelena

13.15

14.20
14.35
16.00
17.00
17.15

19.00
20.15
21.10
21.40
22.20

ohlédnutí se za loňským ročníkem Dobrušské
filmové klapky – záznam z besedy 10 min.
vzpomínka na režiséra Jana Schmidta - film FAMU
Černobílá Sylva 50 min. – uvede Pavel Taussig
uvedení další filmové projekce Pavlem Taussigem
projekce Žít svůj život 13 min. (dokument o
fotografovi Janu Sudkovi s hudbou Jana Klusáka)
O slavnosti a hostech 68 min. (Jan Klusák herec)
beseda s Janem Klusákem (moderují Pavel Doucek
s Pavlem Taussigem)
přestávka
Jan Werich utajený (Šest otázek pro Jana Wericha,
ukázky rolí J. Wericha v „utajených“ zahraničních
filmech uvede Pavel Hypius, o nerealizovaných
filmových projektech J. Wericha (P. Taussig) 90 min.
VEČEŘE - restaurace U Jelena
projekce filmu Francek, pásmo z natáčení 50 min.
beseda s Natálií Císařovskou (uvede Miroslav Sixta)
Magnetické vlny léčí 30 min. (úvod P. Taussig)
film režisérky Agnieszky Holland Šarlatán 118 min.

Neděle 20. září 2020
9.00
9.40

Závěr
12.10

Společenské centrum – Kino 70

rozloučení, projekce soukromého střihového
filmu o R. Brzobohatém ve velkém sále 30 min.
malý sál - Cívkování Pavla Hypiuse s historickou
16 mm promítačkou
film Peníze nebo život 90 min.
Medvěd s Janem Werichem 34 min.
Slzy, které svět nevidí 20 min.
OBĚD - restaurace U Jelena

Úvodní slovo k semináři
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 protože 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 stranda 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!

Jak se přihlásit?
Vyplnit přihlášku a zaslat nevratnou zálohu ve výši 500 Kč = zároveň účastnický poplatek na celou dobu semináře, na číslo účtu 19-1721571/0100
s variabilním symbolem 3313454 a zprávou účastníka = jméno a příjmení, popřípadě adresou, nejpozději do 14. 9. 2020!

Ubytování a stravování
Varianta č. 1:
Turistická ubytovna v místní sokolovně s vícelůžkovými pokoji se společným sociálním zařízením na chodbě.
Také je možno využít venkovní chatky (čtyři lůžka). Z chatek se musí na sociální zařízení a do sprch přes dvůr do hlavní budovy sokolovny.
Společenské centrum - Kino 70 je vzdálené cca 10 minut pěšky. Více na http://www.kulturadobruska.cz/ubytovani/.
Varianta č. 2:
Ubytování v Hotelu Dobruška = bývalé Studijní středisko Univerzity Karlovy. Vzdálenost od budovy Společenského centra - Kina 70 cca 5 minut pěšky. Více na
http://www.ubytovani-dobruska.cz/. Ceny: jednolůžkový pokoj 700 Kč/noc se snídaní; 600 Kč dvou a vícelůžkový pokoj se snídaní.
Poznámka: Lze objednat i nedělní oběd, a to při Vaší akreditaci na seminář. Tento oběd v ceně 100 Kč není součástí celkového poplatku.
Účastníci budou umístěni do ubytovacích zařízení dle data došlých přihlášek!
Změna programu vyhrazena. Děkujeme.

POTĚŠÍ NÁS, POKUD POZVÁNKU NA DOBRUŠSKOU KLAPKU PŘEPOŠLETE SVÝM ZNÁMÝM A KAMARÁDŮM ☺ ☺ ☺

Kontaktní adresa
Pavel Štěpán
Společenské centrum - Kino 70
Komenského 70, 518 01 DOBRUŠKA
Tel.:
mobil: 603 720 499
E-mail:
p.stepan@mestodobruska.cz
Číslo účtu:
19-1721571/0100 KB Dobruška, variabilní symbol: 3313454

Přihláška
JMÉNO:

………………………………………………………….

PŘÍJMENÍ:

………………………………………………………….

ADRESA:

………………………………………………………….

TELEFON:

………………………

E-MAIL: ………………………………………………………….

NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE
VARIANTA č.1
VARIANTA č.2

Poznámka k variantě ubytování „JINÁ“:

JINÁ

Penzion ADLER – tel. 777 121 869. Bližší informace na www.adler-dobruska.cz
Penzion U ZELINGERŮ – tel. 494 623 265, 604 203 962. www.uzelingeru.cz

