ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 10 /říjen 2010
********************************************************
Vážení spoluobčané,
volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR se
budou konat v pátek 15. října 2010 v době od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 16. října 2010 v době od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Volební místnost je tradičně v obřadní síni úřadu městyse.
Volební komisi musíte prokázat svoji totožnost platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Hlasovací lístky pro volbu do zastupitelstva a Senátu vám
budou doručeny do vašich poštovních schránek do úterý 12. října 2010. Při
případném 2. kole voleb do Senátu 23. a 24. října 2010 budou hlasovací lístky
vydány přímo volební komisí.
Občané, kteří budou ze zdravotních důvodů chtít volit doma, mohou toto
nahlásit předem na úřadě městyse tel: 516 432 721, 516 434 033 nebo přímo
volební komisi první den voleb tel: 516 432 721.
Ladislav Štoudek
starosta

********************************************************
Firma Sita provede v našem městysi sběr odpadu:
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
V sobotu 2. října 2010 od 8.00 do 16.00 hodin ve
dvoře vedle úřadu městyse. Při sběru budou
asistovat pracovníci městyse.
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 23. října 2010 od 9.00 do 10.00 hodin
vedle úřadu městyse.
Do této formy sběru patří: zbytky oleje, zářivky, ledničky, mrazničky, zbytky barev
a obaly od nich, akumulátory, televize a vyřazené elektrické a elektronické zařízení.
SBĚR PAPÍRU – ŠKOLA
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech 18. – 22. října 2010 sběr starého
papíru. Kdo se chce zbavit odpadu a zároveň pomoci škole získat finanční prostředky
na další vybavení, může papír odevzdat v uvedených dnech vždy od 6.00 hodin do
15.30 hodin ve škole. Občany prosíme o rozdělení na noviny, časopisy a ostatní do
menších balíčků. Děkujeme.

1

ČOV A KANALIZACE
Je připravována v 1. etapě v rozsahu – čistírna odpadních vod, kanalizace
v Doubravici nad Svitavou a kanalizace v Újezdě u Boskovic. Svým
rozsahem je to velice náročná stavba.
Pro uzavření smlouvy o čerpání dotace ze Státního fondu životního
prostředí ( cca 80% nákladů investice)
musíme doložit především tyto doklady:
1. Pravomocné stavební povolení
2. Finanční krytí celé akce
3. Výběr a uzavření smlouvy s dodavatelem.
1. Pravomocné stavební povolení na doplňkové
stavby (přípojky NN, komunikace, mostky, atd.) máme od stavebního
úřadu od 24.8.2010.
Pravomocné vodoprávní rozhodnutí odboru životního prostředí na ČOV
a kanalizaci vydáno 14.9.2010.
2. Finanční krytí mimo již uvedené dotace ze Státního fondu životního
prostředí, dotace z Jihomoravského kraje (ve výši 8,7 mil. Kč), vlastních
zdrojů z rozpočtů Doubravice nad Svitavou a Újezd u Boskovic nám
doplní úvěr od České spořitelny.
Tento úvěr byl vysoutěžen ve výběrovém řízení a bude činit maximálně
23 mil. Kč se splatností 15 let. Podíly Doubravice nad Svitavou (17,6 mil.
Kč) a Újezdu u Boskovic (5,4mil Kč) včetně jejich splácení odsouhlasila
zastupitelstva Doubravice nad Svitavou – 15.9.2010 a Újezdu u Boskovic –
17.9.2010.
Smlouva o úvěru byla uzavřena 22.9.2010 mezi Svazkem a Českou
spořitelnou. Tímto jsme splnili bod č.2.
3. Po odsouhlasení Státním fondem životního prostředí bylo vypsáno
výběrové řízení na dodavatele stavby. Řízení bude dvoukolové a bude trvat
cca 4 měsíce. Po ukončení bude podepsána smlouva s dodavatelem
a následně smlouva o čerpání dotace s fondem životního prostředí.
V současné době je reálný termín zahájení celé akce na jaře 2011.
O konkrétní situaci budete včas informováni.
Vlastní domovní kanalizační přípojky jsou projekčně připravovány
projektantem a povolení pro vlastníky jednotlivých nemovitostí bude
vyřízeno hromadně. Tuto službu bude hradit v Doubravici – Městys
Doubravice nad Svitavou a v Újezdě – Obec
Újezd u Boskovic.
Ladislav Štoudek - starosta

2

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 15. září 2010
28/2010 - zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady za
uplynulé období
29/2010 - zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na výstroj a výzbroj Jednotky sboru
dobrovolných hasičů ve výši 70.000,-Kč
30/2010 - zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o přípravě akce
ČOV a kanalizace Doubravice nad Svitavou a Újezd u Boskovic
31/2010 - zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o podmínkách úhrady
úvěru mezi Městysem Doubravice nad Svitavou a Svazkem obcí
Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic.
Úvěr ve výši 17.600.000,-Kč bude splacen po dobu 15 let v celkové
částce 21.530.078,60 Kč
32/2010 - zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 3 ve znění
předneseném předsedou finančního výboru panem Jaroslavem
Hruškou

****************************************************************
Zpráva z činnosti rady
1.9. - rada městyse byla informována o stavu v základní a mateřské škole při
zahájení školního roku
- byla podána informace o otevření nové knihovny do 31.8. včetně
zajištění provozu knihovny
- rada projednala přípravu jednání pracovního zastupitelstva dne 8.9.
a veřejného dne 15.9.
22.9. - rada projednala přípravu na budování inženýrských sítí a komunikace do
lokality Klemov – Červínek
- rada byla seznámena s přípravou komunálních a senátních voleb
v měsíci říjnu 2010
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Snaha pěstitelů květin v Doubravici byla oceněna.
Už čtvrtý ročník kytičkové soutěže
„Rozkvetlé městečko“ na jaře letošního roku
vyhlásil Úřad městyse Doubravice nad
Svitavou společně se Zahradnictvím ing.
Romana Koupého. Na rozdíl od jiných měst a
obcí se v Doubravici zájemci do této soutěže
nemusí hlásit. Kronikářka městečka v době,
kdy městečko rozkvete do krásy, projde
jednu ulici vedle druhé a všechnu tu nádheru
vyfotografuje. Následně pak komise složená
se zástupců úřadu městyse a vedoucího zahradnictví všechny snímky vyhodnotí a ty
„postupující“ jsou pak zveřejněny na webových stránkách městyse. Soutěž je vyhlašována
ve třech kategoriích . 1. Rozkvetlá okna, 2. Rozkvetlé balkony a 3. Rozkvetlé
předzahrádky.Věřte, že rok od roku je těžší a těžší určit, které okno, balkon či
předzahrádka si zaslouží, aby se kvalifikovalo do pomyslného finále. Proto se také
v Doubravici vítězové neurčují, ale při závěrečném hodnocení se z každé kategorie losují
tři zástupci, kteří obdrží věcné ceny. Ty do soutěže každoročně věnuje Zahradnictví ing.
Romana Koupého společně s úřadem městyse. V letošním roce závěrečné hodnocení akce
probíhalo v pátek 10. září v krásném prostředí areálu místního zahradnictví. Za
slunečného počasí, které jen umocnilo příjemnou atmosféru celého odpoledne, bylo
provedeno losování v jednotlivých kategoriích. Toho se pod vedením moderátorky Jany
Otavové na jedničku s hvězdičkou zhostili naši prvňáčci – Nikolka Nečasová, Lucinka
Vachová a Matěj Hlaváček, kteří na vylepšenou přidali vždy pěknou básničku nebo
písničku. Odměnou jim byl vřelý potlesk přítomných. A kdo byl tedy v jednotlivých
kategoriích vylosován ?
Rozkvetlá okna : 1. Macháčkovi ul. 28. října (el. zahradní sekačka s pojezdem), 2.
Špačkovi ul. Havlíčkova (zahradní gril), 3. Základní škola Soukopovo nám. (el. vyžínač
trávy).
Rozkvetlé balkony : 1. Antonínovi ul. U Cihelny (zahradní bazén), 2. Staňkovi ul. 9.
května (zahradní gril), 3. M. Hrozová ul. U Cihelny (el. vyžínač trávy).
Rozkvetlé předzahrádky : 1. Smrčkovi Klemov (el. zahradní sekačka s pojezdem), 2. M.
Kala ul. 28. října (zahradní gril), 3. Štoudkovi ul. U Cihelny (el. vyžínač trávy).
Nově byla v letošním roce zařazena kategorie „Předzahrádky – hodnocení na www
stránkách městyse“. Ze tří předzahrádek, které byly vybrány, nejvíce hlasů dostala
předzahrádka Kalových z Klemova. Ti jako
odměnu obdrželi el. nůžky na živý plot. Nikdo ale
domů neodešel s prázdnou. Jako malou pozornost
každý, kdo přišel na závěrečné hodnocení, obdržel
dárkovou tašku, ve které byl katalog zahradnictví,
informační leták mikroregionu SVITAVA a
poukázku v hodnotě 100.- na odběr zahradnického
zboží v Zahradnictví Koupý v období jaro 2011.
Všichni, kteří se podíleli na přípravě soutěže
„Rozkvetlé městečko“ a na jejím závěrečném
hodnocení děkují pěstitelům kytiček v Doubravici nad Svitavou za to, že svými výpěstky
dělají naše městečko rok od roku krásnější.
Eva Sáňková kronikářka
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Zahájení školního roku na Základní škole Doubravice nad Svitavou
Zahájení školního roku na ZŠ Doubravice nad Svitavou proběhlo ve středu 1.
září 2010 v tělocvičně školy za účasti pana starosty Ladislava Štoudka.
Do naší školy letos chodí 56 žáků, což je o 9 více než začátkem školního roku
2009/2010. Z Doubravice nad Svitavou je 40 žáků, z Újezdu u Boskovic 3,
z Holešína 6, ze Lhoty Rapotiny 3, z Rájce – Jestřebí 2, ze Suchého 1,
z Boskovic 1. Je to celkem 29 chlapců a 27 děvčat.
Děti jsou rozděleny do čtyř tříd:
I. tř. 1. ročník Mgr. Milada Juračková – třídní učitelka
II. tř. 2. a 3. ročník Mgr. Marie Nečasová – třídní učitelka
III. tř. 4. ročník Mgr. Ivana Květenská – třídní učitelka
IV. tř. 5. ročník Mgr. František Opatřil – třídní učitel
Děti jsou vzdělávány v 1. – 4. ročníku podle Vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání Škola pro život. Žáci 5. ročníku se učí podle vzdělávacího
programu Základní škola.
Součástí školy je školní družina se dvěma odděleními, do které je letos
přihlášeno
51 žáků školy. S dětmi v družině pracují vychovatelky Marcela
Procházková a Eva Němcová.
Ke škole patří i školní jídelna:
vedoucí školní jídelny Zdenka
Raušová a kuchařka Jitka Fialová vaří
letos obědy pro 54 dětských strávníků
a 9 zaměstnanců školy.
Ať se všem dětem ve školním roce
2010/2011 práce daří a zaměstnancům
školy přeji pevné nervy a hodně
pracovních úspěchů.
Foto: Zdenka Raušová

Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech 18. - 22. října 2010
sběr starého papíru. Kdo se chce zbavit tohoto odpadu a zároveň
pomoci škole získat finanční prostředky na další vybavení, může papír
odevzdávat v uvedených dnech vždy od 6 hodin do 15.30 hodin ve
škole. Občany prosíme o rozdělení na noviny, časopisy a ostatní do
menších balíčků. Děkujeme.
Mgr. František Opatřil – ředitel školy
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Mateřská škola v Doubravici září novotou.
To se tak někdy stává. Přijdou léta, kdy se rodí
dětí málo a pak najednou nastane čas, kdy je dětí
habaděj. A toto štěstí potkalo v současnosti naše
městečko. Tento "baby boom" udělal vrásky na
čele nejen ředitelce mateřské školy, ale také
zastupitelstvu městyse. Bylo nutné vyřešit otázku
"kam s nimi"? Myslím s dětmi, kterých bylo
přihlášeno k nástupu do školky 69. Řešení se
našlo. Knihovnu, která dosud bydlela v přízemí
budovy mateřské školy bylo nutné přemístit do
nových prostor, vytvořených pro ni ve
víceúčelové budově. V době letních prázdnin se tak v uvolněných prostorách, ale také ve
stávajících třídách dostali ke slovu řemeslníci - odborníci na slovo vzatí, kteří pilně pracovali
tak, aby do konce prázdnin zaměstnanci mateřské školy pod vedením ředitelky Mgr. Hany
Konrádové vytvořili pro děti to nejkrásnější prostředí, o jakém se jim dosud jen mohlo zdát.
Při dnu otevřených dveří v sobotu 28. srpna 2010 se opravdu měli čím chlubit. V nových
třídách nový nábytek, vybavení šatny v přízemí mohou dětem závidět i v parlamentu, ostatní
prostory krásně vymalované, vše nádherně vyzdobené. Také paní učitelky se mohou radovat
z nové kanceláře, opravené a vylepšené spojovací schodiště z přízemí do prvního poschodí
někteří při návštěvě nemohli vůbec poznat. Taková velká oprava samozřejmě něco stojí.
Z Programu rozvoje venkova Jihomoravského
kraje mateřská škola obdržela dotaci 200 tis. Kč., stejnou částkou přispěl Městys Doubravice nad
Svitavou ze svého rozpočtu. Hodiny a hodiny,
které v době prázdnin na zvelebení školky
odpracovali její zaměstnanci, se samozřejmě
nepočítají. Patří jim za ně ale velký dík. Pokud
jste nemohli využít nabídky k prohlídce při této
akci, podívejte se na následující fotografie a
určitě si povzdychnete spolu se mnou : "Škoda,
že mi nejsou roky pouze tři. Tady by se mi líbilo !" Myslím, že takovou školku nám mohou
mnohé obce závidět. Tak si jen přejme, aby se tam líbilo i našim dětem a mohly na tu „svoji
mateřinku“ i po letech vzpomínat s láskou a s radostí.
Eva Sáňková kronikářka

*******************************************************
V neděli 3.10.2010 ve 14.00 hodin se koná tradiční

kterou pořádá MS ČČK.
Sraz účastníků je na poli nad firmou Araplast.
Zveme všechny drakiádníky a těšíme se na pěkné odpoledne.
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**************************************************

Při předložení tohoto inzerátu sleva 15% na nové nehty.
Platnost akce od: 01.10.2010 do 01.11.2010
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
ŘÍJEN 2010.
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Říjen
2.10.
3.10.
9.10.
10.10.
16.10.
17.10.
23.10.
24.10.
28.10.
30.10.
31.10.

MUDr. Láníková
MUDr. Levová
MUDr. Miklíková
MUDr. Paulíčková
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pokorný M.
MUDr. Roth
MUDr. Semrádová
MUDr. Staňková
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, ZŠ Rodkovského
Černá Hora, Zdrav. středisko
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, A. Dvořáka 4
Ostrov, Zdrav. středisko
Sloup, Zemspol, 221
Jedovnice, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 456
516 447 606
515 157 112
516 437 257
516 412 422
516 417 621
516 444 326
516 435 203
516 442 726
516 488 453
516 488 453

Mimo tyto uvedené ordinační hodiny zajišťuje
zubní LSPP pro Jihomoravský kraj pracoviště
v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6,
tel.: 545 538 421.
Úrazová nemocnice Brno zajišťuje službu ve
všední dny od 17.00 hod do 7.00 hod.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě
24.00 hodin.
***************************************************************************

INZERCE:
Nabízím doučování anglického jazyka pro
začátečníky a mírně pokročilé.
Tel: 744 673 366
**********************
Prodám: hrnec zelák 25 l a starší dívčí kolo
Tel: 604 579 761

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

Blíží se finálový večer Miss Zrcadlo 2010
V sobotu 23. října 2010 ve 20 hodin se v boskovické sokolovně koná finále soutěže
Miss Zrcadlo 2010. Desítka krásných dívek se utká v několika disciplínách,
připraven je doprovodný program, hlavním hostem večera bude zpěvák Petr Bende. V porotě
zasednou např. ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Jiří Crha, předseda
představenstva FC Zbrojovka Brno Karel Jarůšek, módní návrhářka Zuzana Machorková a
známé osobnosti ze světa kultury a sportu. Rezervace vstupenek, které Vám umožní vstup i na
následnou afterparty za účasti všech finalistek, je na telefonním čísle 737 177 367 nebo na emailu redakce.zrcadlo@centrum.cz. Více informací na www.misszrcadlo.cz.
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BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům,
kteří slaví narozeniny v měsíci říjnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní
pohody.Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
3.10. POLÁK Josef
Sokolská 124
6.10. JANÍČKOVÁ Marie
Sokolská 65
7.10. PAVLÍKOVÁ Božena
Zahradní 38
10.10.ZEZULA Oldřich
9. května 328
12.10. SOUŠOVÁ Libuše
U Spravedlnosti 244
13.10. VACHOVÁ Libuše
U Spravedlnosti 248
14.10. STRACHOŇOVÁ Olga
Dolní 117
15.10. LOULA Jaromír
Plotky 219
16.10. HERMANOVÁ Helena
Klemov 377
18.10. MENŠÍKOVÁ Jarmila
Klemov 299
21.10. ŠTROF Josef
Klemov 347
23.10. KALA Miloslav
28. října 209
23.10. KUPKOVÁ Marie
U Cihelny 165
25.10. NĚMCOVÁ Anna
Soukopovo nám. 1
25.10. SOUČEK Stanislav
Dolní 95
26.10. ŠAUMAN Vincenc
Hybešova 158
26.10. KUČEROVÁ Božena
Hybešova 177
28.10. SOUČKOVÁ Jiřina
Dolní 95
28.10. HLADÍKOVÁ Danuše
Větrná 265
30.10. PELIKÁNOVÁ Jitka
Klemov 292
****************************************************************

Klub důchodců v Doubravici nad
Svitavou pořádá 5. října (úterý)
2010 zájezd za nákupy do Polska –
tržnice Kudowa Zdroj. Odjezd
autobusu je v 6.00 hodin z náměstí.
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Slovácko sa nesúdí, Slovácko sa navštěvuje.
Na toulky naší krásnou vlastí se vydali začátkem září senioři z Doubravice nad Svitavou.
Poznávací zájezdy, již po několik roků, pořádá pravidelně v tomto ročním období pro své
příznivce
místní
Klub
důchodců.
Tentokrát naše cesta vedla na Slovácko,
do kraje, kde se i přes razantní vpád
moderní doby stále udržují lidové tradice,
kde lze o nedělích a svátcích spatřit bohaté
zdobení a jasné barvy zdejších krojů,
štíhlé věže kostelů a hezky upravené obce,
kde květiny i malovaná žudra zdobí
sklípky i obydlí. Také tento kraj je bohatý
na krásné památky, přírodu i pohostinné
lidi, ale především kraj vinné révy, která
zde zapustila své kořeny velmi hluboko.
V sudech zrají nejlepší moravská vína,
slunce se opírá do slunečnicových polí a lánů obilí. Zdaleka nás vítal tento kraj čistými
linkami vinohradů, vždyť vinice zde pokrývají svahy kdejakého vršku a orosené hrozny mlsně
pokukují po vinných búdách v očekávání změny skupenství z pevného na kapalné. Odráží se
v řadě vinařských slavností a obyčejů, počínaje zarážáním hory, přes vinobraní až po křest
svatomartinských vín.
Průvodkyní našeho putování nám byla naše kronikářka paní Eva Sáňková, která celý zájezd
výborně připravila a vše potřebné zajistila. Během cesty nás poutavým způsobem
seznamovala se zajímavostmi i událostmi obcí, kterými jsme projížděli. Navštívili jsme
strážnický skanzen, ve kterém se nachází soubor vinohradnických staveb i s originálním
nářadím včetně starobylých lisů, ukázky řemeslné a rukodělné výroby, která se dědila
z generace na generaci. Tato kolekce je jedinou expozicí tohoto druhu u nás. Strážnice je
městskou památkovou zónou. Na náměstí jsou sochy J.A.Komenského a T.G.Masaryka, kteří
zde také navštěvovali školu. Pochopitelně je tam také celá řada zajímavostí a míst pro
občerstvení návštěvníků. I my jsme nevynechali
chutný oběd a pak pokračovali v našem výletě do
Milotic.
Milotický zámek je třešničkou na dortu
jihomoravské vinařské oblasti a je jeden z našich
nejkrásnějších, také si jej velmi často vybírají
filmaři pro natáčení pohádek. Most přes vodní
příkop zdobí plastiky, v zámku je bohatá malířská
a sochařská výzdoba interiérů, na které se podíleli
soudobí umělci. Krásná je francouzská zahrada
s kašnami a fontánami, je oddělena ochrannou zdí
od anglického parku. Také zámecká oranžérie, kde se často konají výstavy květin, stojí za
povšimnutí návštěvníků. V areálu zámku jsme navštívili ještě museum krojů, které zaujmou
barevností a bohatou výšivkou, zvláště kroje kyjovské. Pak v zámecké kavárně zbýval už jen
čas na dobrou kávu, nebo vínko a vydali jsme se na zpáteční cestu.
Počasí nám opět přálo a účastníci zájezdu, kterých bylo 60, odjížděli snad spokojeni a
obohaceni o poznání dalšího koutu naší milé vlasti. Chtěla bych za všechny zúčastněné
poděkovat paní Evě Sáňkové za všechny starosti, které s námi „staršími“ měla, za její
trpělivost a profesionalitu se kterou tento zájezd připravila. Děkuji účastníkům za jejich zájem
o tyto poznávací zájezdy a jménem všech děkuji za bezpečnou, klidnou cestu našemu
„dvornímu“ řidiči panu Bílkovi a také děkujeme Úřadu městyse Doubravice nad Svitavou za
příspěvek na autobusy. Díky všem.
Jana Poláková
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ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ
7.10. čtvrtek v 9,30 hod

FALCON

KUKY SE VRACÍ
Kuky se vrací je dobrodružný i poetický rodinný příběh, v němž ovšem hlavní role
přebírají hrdinové ze světa dětské fantazie. „Dlouho jsem toužil udělat film, v němž
bych se mohl věnovat drobným detailům - hmyzu, světlu v listí, letícímu chmýří a vůbec
mne zajímalo, co se na scéně odehrává, když herci odejdou. Různě jsem to do svých
filmů pašoval, ale šlo to těžko.“ vysvětluje režisér Jan Svěrák impulzy k natočení filmu,
jehož hlavními, ale nikoliv jedinými, hrdiny jsou loutky. „Napadlo mne tedy změnit
měřítko a zasadit příběh přímo do mikrosvěta, jeho protagonisty udělat dostatečně
malé, aby kořeny stromu byly dekorací, světlo v malinových listech dělalo atmosféru,
chmýří bylo rekvizitou a veškerý hmyz přirozeným komparsem,“ dodává Jan Svěrák,
který je zároveň autorem scénáře a jako u většiny svých posledních filmů také
producentem.
Premiéra 20.5.2010
Vstupné 29.- + 1.-Kč
95 minut
7.10.čtvrtek v 18 hod

HCE

KA J Í N E K
Film inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je považován za prvního nájemného
vraha v České republice. Díky svému útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala
legenda a také nejhledanější člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal policii, je dodnes
zahaleno tajemstvím. Hrají : Konstantin Lavroněnko, Tatiana Vilhelmová, Boguslaw
Linda, Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý, Alice Bendová.
Akční thriller ČR.
Premiéra 5.8.2010
Vstupné 49.- + 1.- Kč
118 minut
14.10. čtvrtek v 18 hod

22 V Ý S T Ř E L Ů

BIOSCOP

Příběh bývalého mafiána (charismatický Jean Reno), který žije rodinný život, ale jen do
chvíle, než ho dožene jeho minulost a on skončí s 22 kulkami v těle. Podaří se mu však
přežít, ale jeho krutá pomsta na sebe nenechá dlouho čekat. Minulost ho dožene, když
se objeví jeho kamarád z dětství. Přísahali si věrnost na život a na smrt, ale věci se mají
po letech jinak… Film vypráví o podsvětí francouzské mafie v Marseille.
Thriller Francie s českými titulky.

Premiéra 9.9.2010

Vstupné 49.- + 1.- Kč

118 minut
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21.10. čtvrtek v 18 hod

BONTON

P O S L E D N Í V LÁ D C E V Ě T R U
Fantastické dobrodružství, jemuž další rozměr dává jméno scenáristy a režiséra M.
Night Shyamalana. Film se odehrává ve světě zničeném vyčerpávající válkou. Žijí v něm
čtyři národy, které vyznávají vždy jeden ze čtyř základních elementů – oheň, vodu,
vzduch a zemi. A nedokáží se dohodnout. Sourozenci Katara a Sokka objeví v ledu
uvězněného chlapce Aanga, který mistrně ovládá vzdušný element. Aang, je totiž
AVATAR. Prorocký hrdina, který umí ovládat všechny čtyři živly najednou a má tu
moc znovu nastolit mír. Tento film divákům nabízí dobrodružství, fantazii, bohatého
ducha a bojové umění hlavních hrdinů.
Fantasy film USA, český dabing.
Premiéra 19.8.2010
Vstupné 49.- + 1.- Kč
103 minut
28.10. čtvrtek v 18 hod

FALCON

ŽENY

V POKUŠENÍ

Pojďte se znovu pobavit na vynikající film režiséra Jiřího Vejdělka.
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy jednoho dne zjišťuje,
že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující a milovaný
manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně stojí na prahu
nového života. Dvacetiletá dcera Laura chce být matce oporou, zároveň se však potýká s
nástrahami vlastní první opravdové lásky. Pomocnou ruku nabízí k Helenině zděšení i
matka Vilma, bývalá herečka, která na všechny situace aplikuje svéráznou školu života.
Výstřední dáma má zaručený recept: nahradit nepořádného chlapa, chlapem
pořádným. Zdá se to neřešitelné, ale k překvapení Heleny i Laury muži, s nimiž stojí za
to se vrhnout po hlavě do milostného dobrodružství tu stále ještě jsou. A tři docela
rozdílné ženy zjišťují, jak moc jsou si podobné a pokud se má něco vyřešit, chce to
nadhled, humor a neztrácet hlavu ani naději.Uvidíte skvělé výkony Elišky Balzerové,
Lenky Vlasákové, Vojtěcha Dyka, Jiřího Macháčka a dalších.
.
Premiéra 18.3.2010
Komedie ČR.
Vstupné 49.- + 1.- Kč
118 minut

V listopadu mimo jiné uvidíte
⇒

4.11. - Muži, kteří nenávidí ženy

⇒

18.11. - Román pro muže
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