ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 12 / prosinec 2009
Číslo 1 / leden 2010

+

Vánoce plné klidu a pohody,
v novém roce
mnoho zdraví, štěstí a pracovních
i osobních úspěchů
přeje
MĚSTYS Doubravice nad Svitavou
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Před úřadem městyse Doubravice n.Sv.

Čtvrtek 10.12.2009 v 15,30 hod.
Děti si přinesou vlastní vyrobené přáníčko
s adresou ( formát A4), které bude ihned po
vypouštění balónků slosovatelné.
MS ČČK, SDH a Městys
Doubravice nad Svitavou
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Vážení spoluobčané,milé děti,

S koncem kalendářního roku přichází nejkrásnější svátky vánoce. Přeji
vám, abyste je prožili v klidu a pohodě spolu se svými blízkými. Dětem
přeji hodně radosti z vánočních dárků.
Do nového roku 2010 přeji všem zdraví, štěstí a pohodu osobní i pracovní.
Ať se vám v roce 2010 daří naplnit všechna přání.
K vánočním svátkům a novému roku chceme přispět tradičním dárkem –
kalendářem městečka Doubravice nad Svitavou.
Kalendář městečka na rok 2010
Již tradičně budou v závěru roku roznášet hasiči s novoročním nový kalendář
městečka Doubravice nad Svitavou do jednotlivých rodin.
„Jak to u nás žije“ je výstižný název nástěnného kalendáře 2010.
Na jednotlivých stranách jsou fotografie z kulturních, společenských a sportovních
akcí v našem městečku.
Nový kalendář bude ve volném prodeji od 1. prosince na úřadě městyse za
cenu 50,-Kč v dostatečném množství.
Pozvánka
na zasedání zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou,
které se bude konat ve středu 16. prosince 2009 v 17.00 hodin
v obřadní síni úřadu městyse.
Na programu jednání bude především zhodnocení roku 2009
a hlavní úkoly na rok 20010.
Ladislav Štoudek
starosta městyse

**************************************************************
VEDOUCÍ SAMOOBSLUHY DĚKUJE VŠEM
ZÁKAZNÍKŮM ZA PROJEVENOU PŘÍZEŇ.
PŘEJE VŠEM KRÁSNÉ A SPOKOJENÉ
PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,
A TAKÉ HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ
V NOVÉM ROCE 2010.
**************************************************************************

Od 7.12. 2009 – 23.12. 2009
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ A JMELÍ
Smrk
od 45,- Kč/ks
Borovice
od 55,- Kč/ks
Jedle,smrk stříbrný
Tel./Fax: 516 432 791
Prodejní doba: Po-pá: 8,00 – 18,00 h., so – ne : 8,00 – 12,00hod.
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Přijaté usnesení zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou ze dne 11.11.2009
42/09 - zastupitelstvo městyse bere na vědomí složení slibu
zastupitele pana Josefa Špačka
43/09 - zastupitelstvo městyse volí členem rady pana RSDr. Petra Štoudka
44/09 - zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady
za uplynulé období
45/09 - zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o dotaci
Jihomoravského kraje na výzbroj a výstroj zásahové jednotky
hasičů ve výši 60.000,-Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
46/09 - zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o stavu
běžných účtů, daňové výtěžnosti a financování provozu
Základní a Mateřské školy
47/09 - zastupitelstvo městyse schvaluje krácení příspěvku na provoz
Mateřské školy o 200.000,-Kč a Základní školy o 50.000,-Kč
pro rok 2009.
49/09 - zastupitelstvo městyse schvaluje zrušení Sporoinvestu u České
spořitelny a převedení finanční hotovosti na běžný účet
městyse
50/09 - zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 5 ve
znění předneseném předsedou finančního výboru panem
Jaroslavem Hruškou.
51/09 - zastupitelstvo městyse schvaluje Zadání Územního plánu
Doubravice nad Svitavou
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52/09 – zastupitelstvo městyse bude prosazovat v jednání
s Jihomoravským krajem požadované řešení dopravní
infrastruktury:
1) Místní komunikaci Doubravice nad Svitavou - Újezd u
Boskovic převést do silnic III. třídy
2) Silnici III. třídy 37432 Doubravice nad Svitavou – Holešín
ponechat ve stávajícím zařazení.
3) Stávající průtah silnice II/374 po dokončení nové komunikace
převést do silnic III. třídy.
53/09 - zastupitelstvo městyse schvaluje plán inventarizace na rok
2009
54/09 - zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemků:
p.č. 1968/5
sad
výměra
3.201m2
1922/6
orná
-„10.002m2
1968/6
trv.trav.porost
-„726m2
3526/2
ostatní
-„582m2
vše v k.ú. Doubravice nad Svitavou právnické osobě:
Pštrosí farma s.r.o., Jarní č.396, Doubravice nad Svitavou,
IČO: 269 04 284, za smluvní cenu: 979.670,-Kč.
Pověřujeme starostu přípravou a podpisem smlouvy o prodeji.
***********************************************************
PRACOVNÍ DOBA v době vánočních svátků na Úřadě městyse v Doubravici nad
Svitavou
21.12. pondělí
7,00 - 12,00
22.12. – 3.1. – ZAVŘENO

13,00 – 17,00

***********************************************************
Do setmělých ulic vyrazí kostýmované skupiny
Týdeník Zrcadlo Blanenska a Boskovicka vyhlašuje

FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ
O NEJLEPŠÍ MIKULÁŠSKOU DRUŽINU 2009.
Posílejte na e-mailovou adresu redakce.zrcadlo@centrum.cz svoje snímky z letošního
5. prosince. Mikuláše, čerty, anděly, nejlépe celé skupiny. Hodnotí se masky i originalita
fotografie. Nejlepší z nich uveřejníme v našem týdeníku a odměníme.
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INZERCE:
Prodejna „kantýna“ v Doubravické a.s.
OTEVŘENA
Provozní doba:
pondělí – pátek 7.00 – 12.00 hod.
sobota

8.00 – 10.00 hod.

***********************************************************
SDH Doubravice nad Svitavou odkoupí nepoužívané
zabíjačkové nádobí – hrnce, nářadí, kotle aj.
Nabídky volejte na tel. 732 700 367 p. Hajný Radek.
************************************************************
Oprava obuvi:
Firma Ivo Lizna Boskovice nabízí občanům novou službu opravu obuvi a
tašek. Sběrna oprav bude v prodejně Koloniál. Sběr na opravy je stanoven
na každý pátek ráno. Bližší informace poskytnou u pokladny Koloniálu.
********************************************************************
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Děkujeme našim sponzorům

Jak všichni dobře víme, i v ekonomicky úspěšnějších
časech je shánění sponzorů ne vždy korunováno úspěchem. Proto
jsem velmi ráda, že některým firmám v Doubravici není lhostejné, v
jakém prostředí tráví děti naší mateřské školy volné chvíle.
Již druhým rokem se snažím realizovat obnovu a rozšíření naší školní zahrady.
Zahrada má dvě části. Přední bude zaplněna prolézačkami, houpačkami a jinými
relaxačními prvky, v zadní části mám ještě v plánu vybudovat hřiště pro děti.
Obě zahrady budou propojeny cestičkami a naším přáním by bylo i doplnění cestiček
dopravními značkami tak, aby vzhled připomínal malé dopravní hřiště.
Mnohé se již podařilo, mnohé je ještě před námi. Vše by mělo být hotové v průběhu
letošního školního roku.
Tímto bych proto chtěla poděkovat vedení společnosti ARAPLAST spol. s r.o.
Doubravice nad Svitavou a firmy M+H, Míča a Harašta s.r.o., kteří se podíleli
na sponzorování naposledy instalované herní sestavy Vilík.
Bez jejich finanční pomoci by se náš plán na dokončení školní zahrady stal jen fantazií na
papíře.
Ředitelka mateřské školy Mgr. Konrádová Hana.

• v pondělí 25. ledna 2010
• od 13 do 17 hodin
•
•
•
•

v ředitelně mateřské školy
s sebou vyplněnou přihlášku do MŠ
přineste rovněž k nahlédnutí rodný list dítěte
bližší informace o činnosti naší mateřské školy můžete získat i na
www.doubravice.svazeksvitava.cz

Mgr. Konrádová Hana
ředitelka MŠ
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PROVEDE

*******************************************************************************
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část PROSINEC 2009
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Prosinec
5.12.
6.12.
12.12.
13.12.
19.12.
20.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.

MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pokorný M.
MUDr. Roth
MUDr. Semrádová
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořková
MUDr. Staňková
MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.

Blansko, Gellhornova 9
Blansko, A. Dvořáka 4
Ostrov, Zdrav. středisko
Sloup, Zemspol, 221
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Bk, bud. ZZS K.H.Máchy 17
Jedovnice, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 412 422
516 417 621
516 444 326
516 435 203
516 488 453
516 527 874
516 442 726
516 488 451
516 416 386
516 488 454

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 404

Leden - rok 2010
1.1.2010 MUDr. Švendová

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna na Karáskově náměstí č. 11,
Brno,tel. 548 424 248 a to od 19.00 h. - 7.00 h. ve všední dny a nepřetržitě o svátcích.

**************************************************************************

RELAXAČNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE
Provozovatel: Dana Rybářová,
Dolní 118, Doubravice nad Svitavou
Objednávky na telefon: 605 701 845
********************************************************************************
8. 12. 2009 v 15.00 hodin

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
Plán aktivit na měsíc prosinec

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
Neformální setkání s otcem Pavlem Kloučkem
o hlubším prožívání křesťanských Vánoc a adventu
22.12. 2009 ve 14.00 hodin

Určený i pro veřejnost
Výtvarné aktivity:
1.12. 9.00 Pečení mikulášských perníků
8.12. 9.00 Výroba gelových svíček
15.12. 9.00 Vánoční dekorace, přáníčka
22.12. 14.00 Vánoční posezení s překvapením
Výlety:
4.12. Návštěva Vánočních trhů v Brně na výstavišti
9.12. Putování za vánoční hvězdou
16.12. Výlet do Letovic za kulturou a bowlingem
23.12. Vycházka do okolí
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TANEC SE PSEM
Ukázky vystoupení se slečnou Adélou
Luňáčkovou + border collií Ashley Tejko
letošních finalistek v tanci se psem
na světové výstavě psů v Bratislavě
Pro konkrétní časy poskytujeme informace
na telefonu č. 515 538 565
e-mail peknamodra.blansko@caritas.cz

Jaké budou letošní vánoce?
Pro někoho vánoce nebývají příliš šťastné. Žijeme sice v době blahobytu, ale i v této
době každého člověka tíží nějaká starost nebo bolest. Někdo v životě hledá místo čím je
ostatním užitečný, někdo má obavy o zaměstnání, někoho trápí zdravotní problémy a někomu chybí
láska. To vše člověk v životě nalézá a v zápětí zase ztrácí. Když se daří, máme tendenci žít tak,
jako by nikdy nemohlo být jinak, a když přijdou těžkosti, jsme zaskočeni. Známe to každý ze své
zkušenosti. A právě v této době vánoční, která nás čeká, máme šanci prozářit život světlem. O tom
že se Kristus narodil nikdo nepochybuje. Že se vydal na cestu kříže, taky nikdo nepochybuje. A
vstal potom? Na tuto otázku každý v životě hledá odpověď. Ale kde ji najít? Vánoce mají tu sílu,
kdy něco člověku říká - život má smysl, má smysl žít a nerezignovat, má smysl být tu pro druhé,
má smysl obdarovat úsměvem opuštěné… To není ztráta času. Kolik lidí je schopno vánoce
prosedět v hospodě a zaživa tam umírat. A co když se někdo zeptá: Kolikrát budu mít možnost ještě
prožít vánoce? Jednou, dvakrát, …?

Jsou vánoce bez půlnoční mše svaté vůbec nějaké vánoce?
Před rokem jsem také začlenil do týmu starající se o chrámovou hudbu ve zdejším kostele,
společně jsme se poznávali a oťukávali. Dlouholetý obětavý vedoucí pan Přibyl mě předal vedení,
to abych mohl uskutečňovat další rozvíjení sborového života po určitém období stagnace. I přesto
že zkoušky probíhají v jiném stylu než v předchozím období, vidím velký zápal všech pro danou
věc. Vážím si zde každého jednotlivce pro jeho obětavost, kdy obětuje svůj čas a energii a to bez
jakékoliv finanční odměny. Jedinou odměnou je postoj posluchačů – tedy vás, kde i malé slůvko
pochvaly opravdu zahřeje u srdce. A co jsme již spolu prožili
?
Zpívali jsme při těchto slavnostech:
-

Vánoce 2008
Velikonoce 2009
Velikonoce 2009 hostování v Rájci
Pouť 2009
1. Svaté přijímání 2009
Zpěvy na Oboře
Žehnání hasičského auta před kostelem
Žehnání zvonu Obora

Za každým vystoupením se skrývá veliké úsilí dát se dohromady a to i přes rozdílnost našich povah.
O to víc si cením toho, že jsme tolik zpěvů v tak dobré kvalitě nacvičili a ostatním předvedli. Pro
mne osobně bylo nejtěžší období nácviku zpěvů na velikonoce, kdy jsme byli všichni ve sboru
podrobeni zkoušce trpělivosti díky obtížnosti skladeb, ale hlavně díky tomu že bylo nezbytně nutné
zvýšit důraz na výsledné provedení zpěvů. Za obětavost chci všem zpěvákům poděkovat a všechny
kdo mají zájem se přidat posílám vzkaz, přijďte!

A co letos ???? JO JO JO ….už zkoušíme, pilujeme a dáváme
dohromady opět něco úplně nového ☺.

A kdy se můžeme těšit na společném setkání ?

24.12.2009 Půlnoční mše svatá ve 24.00 hodin !!!
25.12.2009 Boží hod vánoční v 9.45 hodin
27.12.2009 Svátek svaté rodiny v 9.45 hodin

Přijede chrámový sbor zpěváků z Rájce - Jestřebí
V tento den budou Doubravičtí zpěváci zpívat v 8.00 hod. v Rájci a v 10.30 hod. v
Bořitově. Za všechny zpěváky Vám přeji Štastné prožití vánoc a do nového roku 2010
hodně štěstí a splnění všech osobních přání.
Pavel Plhoň,U Cihelny 249
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BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří
slaví narozeniny v měsíci prosinci a lednu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
Prosinec:

5.12. VÁLKOVÁ Jitka
6.12. KOTOULEK Miloš
14.12. ŠTĚRBÁČEK Jaroslav
15.12. MRÁZEK Miloslav
15.12. NĚMEČEK Pavel
18.12. PIŠŤÁK Augustin
20.12. BÁRTOVÁ Věra
22.12. VLADÍKOVÁ Marie
22.12. HAJNÝ Vincenc
23.12. DAŇKOVÁ Eva
23.12. SVOBODOVÁ Blanka
25.12. ŠTĚRBÁČKOVÁ Jarmila
25.12. MENŠÍK Jan
26.12. ŘEZNÍČEK– Podloučka Antonín
28.12. KUDA Miloslav
30.12. VESELÁ Jarmila

Soukopovo nám. 89
Klemov 355
Školka 276
Plotky 144
Dolní 118
Klemov 333
Havlíčkova 27
Klemov 269
Plotky 145
Klemov 340
Plotky 115
Školka 276
Klemov 299
Klemov 302
Dolní 345
28. října 222

Leden:

3.1. STAŇKOVÁ Jaroslava
5.1. BARÁK Vladimír
6.1. VALÁŠKOVÁ Marie
10.1. WEIGANTOVÁ Bohuslava
10.1. URBÁNEK Robert
11.1. BŘOUŠKOVÁ Libuše
13.1. PŘIBYLOVÁ Dana
18.1. POKORNÁ Vlasta
19.1. VÁCHOVÁ Jaroslava
19.1. LÁNÍKOVÁ Marie
21.1. HRUŠKOVÁ Věra
22.1. VITOUCHOVÁ Božena
26.1. PETRŮ Milada
27.1. HOLÍK Zdenek
30.1. KOŽIAKOVÁ Irena
31.1. SVOBODOVÁ Marie
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Nám. Svobody 29
Havlíčkova 21
Nám. Svobody 82
Havlíčkova 26
U Cihelny 366
Plotky 114
Dolní 69
Sokolská 123
Plotky 143
U Spravedlnosti 274
Klemov 306
U Spravedlnosti 275
U Cihelny 98
Dolní 71
Klemov 351
Klemov 343

Vedoucí samoobsluhy zve všechny děti
na mikulášskou nadílku,
která se bude konat v pátek 4.12.2009
ve 14.00 hodin v prodejně Jednoty.
****************************************
SILVESTR 2009
Hospůdka "U Peťky" pořádá 31.12.2009
taneční večer v Kulturním domě
K tanci hraje skupina CLASSIC,
začátek je ve 20 hodin.
Předprodej vstupenek a bližší informace v hospůdce.

*****************************************************
Myslivecké sdružení Doubravice nad Svitavou
pořádá v sobotu 9.1.2010 se začátkem od 20.00 hodin
„TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES“
K tanci a poslechu hraje REVERS.
Můžete se těšit na mysliveckou kuchyni
a bohatou tombolu.
**************************************************
Sbor dobrovolných hasičů v Doubravici nad Svitavou
si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na každoroční
„PLES HASIČŮ“,
který se bude konat v pátek 22.ledna 2010
v kulturním domě od 20.00 hodin.
K tanci a poslechu zahraje skupina MODEX.
Můžete se těšit na bohatou tombolu, občerstvení
a příjemnou obsluhu, kterou znáte.
Předprodej vstupenek najdete na tradičním místě a to
v sobotu 16.1.2010 od 8.00 hodin.

*********************************************
Fotbalisté TJ Sokol budou pořádat
v pátek 29.1.2010 ve 20.00 hodin
v sále kulturního domu.
„TRADIČNÍ PLES FOTBALISTŮ“
K tanci a poslechu hraje skupina
NOTABENE.
Občerstvení a bohatá tombola bude zajištěna.
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Je málo skutečně cenných věcí, které člověk má,jedno z nich je zdraví.

Léčebné zábaly do banánových listů s masáží celého těla – spojené
s indickou masáží hlavy
-exotická procedura na uvolnění svalů a stresu
-použití léčebných olejů z ostrova FIJI

 S P I N A L T O U C H

Každému tato metoda může pomoci s něčím jiným.Pomůže vždy tam , kde je právě
největší problém či disharmonie . Srovná páteř , držení těla a odstraní bolesti zad a
hlavy. Pomůže zlepšit funkci orgánů , psychiku i nervový systém

Indická masáž hlavy – starověké přísloví říká :
Šťastná mysl je lékem, lepší návod neexistuje.
Tato jemná masáž zklidňuje duši, podporuje uvolnění od stresu
.

Masáž teplými lávovými kameny ,spojená se švédskou a havajskou
masáží – HOT STONES
- vhodná při revmatismu,

při obezitě – zrychluje metabolismus
- je silnější než klasická masáž

Švédská klasická masáž – zmírnění bolesti
- posílení obranného systému
- uvolní zatuhlé svaly
Manualní lymfodrenáž –citlivým lidským rukám se nevyrovná žádný přístroj.
Speciální pomalé hmaty, které pohybují kůží a popohání tak lymfu. Lymfodrenáž je
účinným ošetřením otoků, bolesti a pocitu těžkých nohou – lymfedémech- celulitidě
– zlepšení kondice o 10-15%.

Formování postavy – anticelulitídové masáže s ozónovým zábalem
- vyhlazení celulitidy
- při bolestech nohou
Možnost zakoupení DÁRKOVÝCH KUPÓNŮ na vybrané terapie.
INFO: Bejrová Drahoslava
www.studio-draha.mypage.cz
.

– tel. 731 565 715
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“Zveme Vás na country večírek a mikulášskou pizzu
s překvapením”

„Mikulášská country pizza“
K poslechu i k tanci hraje brněnská skupina

„Country music“

Hrát začínáme ve 20:00
Akce na pizzu trvá od 11:30 – 23:00
(Nabízíme 30% slevu na pizzu z naší nabídky)
A překvapení ☺ ?
Obsluhu zajišťuje „country čert“ i s „country
mikulášem“.
Uvítáme účast dalších „Mikulášů, čertů a andělů“
(fantazii se meze nekladou) ☺
• ROZVOZ pizzy po Doubravici i okolí (rozvoz po Doubravici
zdarma)!! tel.: 516 432 728, 774 000 055
• Doporučujeme ochutnat naši-vaši místní specialitu „pštrosí
steak“

TĚŠÍ SE NA VÁS PERSONÁL HOTELU LANGR
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
PROSINEC

2009

3.12. čtvrtek v 18 hod

WARNER BROS
BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ

Fotograf celebrit Connor Mead miluje svobodu, legraci a ženy, a to právě v tomto pořadí.
Connor je přesvědčeným starým mládencem odmítajícím jakákoli pevná pouta, který je
schopný se rozejít s více ženami najednou během konferenčního pohovoru a současně
plánovat svoje příští rande. Naopak jeho bratr Paul je romantičtější typ, který se má zrovna
ženit. Než stačí překazit Connor bratrovi svatbu, zasáhne duch jeho zemřelého strýčka,
chronického pařiče a sukničkáře, jehož stylem života se Connor hodně inspiroval. Dostane
bezcitný lamač dívčích srdcí ještě druhou šanci najít – a tentokrát si i udržet – svoji skutečnou
životní lásku ? V hlavní roli Matthew McConaughey.
Komedie USA s českými titulky.
Premiéra 24.9. 2009
Vstupné 39.- + 1.- Kč
100 minut
mládeži přístupný
10.12. čtvrtek v 18 hod

FALCON
2012

Před mnoha staletími nám po sobě Mayové zanechali svůj kalendář s jasným datem, kdy
končí, a popisem toho, co se odehraje. Do dnešních dní stejnou věc objevili astrologové,
numerologové odhalili vzory, které ji předpovídají, geologové míní, že už k ní dávno mělo
dojít, a nakonec ani vládní vědci nejsou schopni zamlčet katastrofu biblických rozměrů, která
na naši planetu čeká v roce 2012. Proroctví, na jehož počátku stáli právě Mayové, je nyní
podrobně zaznamenané, prodiskutované, rozebrané a prozkoumané. V roce 2012 zjistíme
pravdu – varováni jsme byli. V hlavní roli John Cusack.
Akční drama USA / CANADA s českými titulky.
Premiéra 12.11.2009
Vstupné 49.- + 1.- Kč
158 minut
mládeži do 12 let nevhodný
17.12. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
ULOVIT MILIARDÁŘE

Drzá komedie režiséra Tomáše Vorla. Na úspěšného podnikatele Patrika Grossmanna (Tomáš
Matonoha) je navlečena vykonstruovaná reportáž a je obviněn z rasismu. Média proti němu
rozjedou kampaň. Zdálo by se, že musí přijít jeho nezastavitelný pád, když se dostaví spásný
nápad : Koupit soukromou televizi a veřejné mínění obrátit na svou stranu. Představitel
hlavní role Tomáš Matonoha o filmu řekl : „Smutné podobenství o tom, kam jsme to po dvaceti
letech svobody dotáhli. O tom, že naše země opravdu nevzkvétá, jak se tady krade,že čím výše je
úředník postavený, tím více je zkorumpovaný. Ale děje se to v Čechách, takže je to vlastně
zábava.Ve filmu dále hrají Ester Janečková, Jiří Mádl, Milan Šteindler, Miroslav Etzler.
Komedie ČR.
Premiéra 1. 10. 2009
Vstupné 39.- + 1.- Kč
90 minut
mládeži přístupný
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ŠKOLNÍ

PŘEDSTAVENÍ
FALCON

22.12. úterý v 9,30hodin
G - FORCE

Strhující podívaná vypráví o tajném programu americké výzvědné služby zaměřené na výcvik
zvířat pro armádní a špionážní účely. Jeho hrdiny jsou morčata vybavená nejmodernější
špionážní technikou, která během filmu zjistí, že mají osud světa ve svých packách. Týmu GFORCE velí Darwin, odpovědné a cílevědomé morče, rozhodnuté za každou cenu uspět.
Dalšími členy jsou Blaster, expert na zbraně, který zbožňuje vše extrémní a Juarézová,
mistryně bojových umění, kterou zbožňují všichni ostatní. Během své mise se tým G-FORCE
setkává s řadou dalších zajímavých postav, například s pohodářem Hurleyem a těžce
vyšinutým křečkem Buckym.
Akční rodinný film USA, český dabing.
Premiéra17.9.2009
Vstupné 30.- Kč
89 minut
mládeži přístupný

Zaměstnanci kina Vám přejí
krásné a pohodové Vánoce
a těší se na setkání s Vámi i v roce 2010.

V roce 2010 zahájíme promítání v místním kině
21. ledna českou komedií

2BOBULE
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