ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 11 /listopad 2011
*********************************************
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUBRAVICE NAD
SVITAVOU
Veřejné projednání se uskuteční ve středu 09.11.2011 v 16.00 v sále kina
v Doubravici nad Svitavou, za účasti zpracovatele Atelieru A.VE, M. Majerové
3, Brno, zastoupeného Ing. arch. Štěpánem Kočišem, který povede odborný
výklad.
Veřejné nahlédnutí do dokumentace je umožněno v souladu s ustanovením §
52 odst. 1 stavebního zákona po dobu 30-ti dnů ode dne doručení veřejné
vyhlášky, na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního
úřadu MěÚ Blansko, Náměstí Republiky 1, Blansko a na Úřadu Městyse
Doubravice nad Svitavou, kde mohou být uplatněny i případné připomínky a
námitky.
Dálkový přístup k nahlížení do dokumentace je zajištěn na elektronické úřední
desce Městyse Doubravice nad Svitavou (www.doubravice.svazeksvitava.cz).
http://doubravice.svazeksvitava.cz/index.php?nid=441&lid=CZ&oid=2409016

POZVÁNKA
na zasedání Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou,
které se bude konat ve středu 2. listopadu 2011 v 18.00 hodin
v obřadní síni úřadu městyse.
Zpráva o činnosti rady
5.10.2011
- lesní hospodář Vít Koudelka seznámil radu s hospodařením v obecním
lese za měsíc září
- rada schválila smlouvu o výpůjčce objektu občanské vybavenosti č.p. 392
na pozemku parc.č. 391, k.ú. Doubravice nad Svitavou, vše v majetku
městyse, mezi Městysem Doubravice nad Svitavou a Sborem
dobrovolných hasičů Doubravice, a to s platností od 1.10.2011

1

- rada jmenovala členy hodnotící komise pro hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu „Restaurování sochy sv. Šebestiána“ ve složení:
Ladislav Štoudek. Ing. Miroslav Konrád, Mgr. Petr Andráši
Rada byla informována:
- o oznámení pana Jiřího Hudce o kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná
se o kácení 1 ks třešně a 1 ks ořechu na pozemcích 234/4 a 233/1 které
jsou ve vlastnictví p. Jiřího Hudce.
- o oznámení pana Miroslava Fadrného o kácení dřevin rostoucích mimo
les. Jedná se o kácení 2 ks olše a 2 ks vrby na pozemku 3568/2, který je
ve vlastnictví p. Miroslava Fadrného.
- rada byla informována o jednání s novým farářem ThDr.Davidem
Ambrožem ve věci výkupu pozemků římskokatolické farnosti Doubravice
nad Svitavou.
- o ČOV a kanalizaci, prodloužení termínu čerpání dotace z JMK, AP
Investig – reálná situace na SFŽP, stav zpracování realizační
dokumentace, seznam strojů a zařízení.
- o dotaci na výměnu oken ve školce
- starosta předal členům rady podklady k projednání návrhu na zvýšení
poplatků za psy
**********************************************************************************

- to je n{zev výstavy fotografií, kterou si můžete
prohlédnout v místní knihovně v době pravidelné
půjčovní doby,
tj. v úterý a čtvrtek od 16 do 19 hod.
Fotografie zde budou vystaveny do konce roku 2011.
Vstup zdarma.
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Rozsvícení vánočního stromu
Trochu historie
V Česku poprvé postavil vánoční strom pro své přátele v roce 1812 ředitel
pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich. Nový zvyk, který k nám
přišel z Německa, se však u nás prosazoval velmi zvolna, a to až počátkem
19. století. Do venkovských stavení pronikaly ozdobené vánoční stromky ještě
pomaleji. Až do první světové války bývala v mnoha domácnostech ozdobena
jen jedlová nebo smrková větev.
A velké vánoční stromy na náměstích? Poprvé byl Strom republiky postaven
na brněnském náměstí Svobody spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem.
Pohnula ho k tomu událost, kdy s přáteli nalezli v zimě, v roce 1919,
v bílovickém lese, prochladlé děvčátko. Tento prožitek jej zasáhl natolik, že se
o vánocích v roce 1924 rozhodl vztyčit na brněnském náměstí strom, pod
kterým uspořádal sbírku na pomoc všem opuštěným dětem.
U nás, v Doubravici nad Svitavou, má zdobení a rozsvěcování vánočního
stromu na náměstí mnohaletou tradici. Se začátkem adventu se všichni, bez
rozdílu věku, určitě těší na onu neděli, kdy se odpoledne sejdou kamarádi,
přátelé a známí na náměstí Svobody, aby si vyslechli krásné písničky,
básničky, říkanky a koledy v podání našich dětí a připomněli si tak, že se blíží
nejkrásnější svátky roku – vánoce.

V letošním roce zažijeme
kouzelné rozsvícení vánočního
stromu
v neděli 27. listopadu od 16 hod,
kdy před radnicí na náměstí
Svobody vystoupí žáci základní
školy se svým pásmem
vánočních písní a koled.
Po ukončení kulturního programu
se bude v místním kině promítat
film
KUNG FU PANDA 2
Vstupné na filmové představení: předškolní děti a účinkující zdarma,
ostatní děti a doprovod 30.- Kč

Tradiční občerstvení pro všechny tradičně zajistí naši
dobrovolní hasiči.
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Udělejte si pěknou
první adventní neděli
Před rozsvěcením vánočního stromu
Vás zveme na

vánoční jarmark

do sálu KD v Doubravici n.S.
- na pokoukání
- nakoupení
- ochutnání
- pro děti vyzkoušení
vánočních drobností, ozdůbek a dobrůtek
Vystoupí žáci MŠ

27. listopadu od 10 hodin
zve MO ČČK
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TAJEMSTVÍ

NÁPISU

Na Soukopově náměstí před základní školou stojí
krásná socha svatého Jana Nepomuckého. Dnes
uţ asi nezjistíme kdo, a proč nechal sochu
postavit, s jistotou však víme, ţe pochází z roku
1747.
Je všeobecně známo, ţe sv. Jan Nepomucký (nar.
mezi 1340 a 1350 v Pomuku – zemřel 20. března
1393 v Praze) byl generální vikář praţského
arcibiskupa a mučedník katolické církve, jeden
z českých zemských patronů. Byl patronem
loďařů, vorařů, mlynářů, duchovních, cti a
zpovědního tajemství.
Svatojánské sochy patří k typickým atributům
tradiční české krajiny. Najdeme je zejména na
mostech, ale i dalších místech. Jan je zobrazován
většinou jako kanovník, tedy oblečen v klerice
s kanovnickým pláštěm, v ruce drţí zpravidla kříţ
a také palmovou ratolest, někdy také knihu.
Tisíce soch, které jsou vystavěny po celé naší
vlasti, ba po celém světě, se od sebe ale liší. Odlišné jsou také nápisy na podstavcích
soch.
Napadlo vás někdy, co znamená nápis na podstavci našeho sv. Jana? Určitě ano, ale
vyluštění tohoto nápisu je pro laika dosti tvrdý oříšek. Ten se však pokusila
rozlousknout RNDr. Věra Hrušková z Klemova. O pomoc poprosila prof. PhDr. Ing.
Miloše Dokulila DrSc., který, ač by mohl jiţ více jak dvacet let spokojeně odpočívat a
uţívat si důchodu, do dnešních dnů svoje vědomosti a zkušenosti předává studentům
Masarykovy univerzity v Brně. A tento vzácný člověk paní Hruškové vyhověl. Od této
chvíle jiţ všichni budeme vědět, co skrývá nápis na
podstavci sochy.
Ještě malé vysvětlení:
Ne všechna písmena nápisu můţeme číst tak, jak se
nám jeví.
V prvním řádku velké písmeno V čteme jako V, ve
druhém řádku jej však musíme číst jako U. Také
malá písmena, která bychom četli jako „f“ (např.
ve slově VofoLIfafo), musíme číst jako „t“.
Nápis tedy pan profesor přeloţil takto:
Podle smírčího slibu
k ochraně
božskému patronu Janovi
jsem zbudoval.
Vytvořil
F:N:M
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Poslední tři písmena znamenají pravděpodobně iniciály jmen toho, kdo nechal sochu
zbudovat. A nebo sochaře, který ji vytvořil.
A ještě jedna velká zajímavost. Také vás zaujalo zvýraznění některých písmen nápisu?
Čtěte dál a současně sečítejte římské číslice.
X + V + L + I + M + V + L + I + D + I + V + I + I + X + V + I + C + I = 1747
Ano, výsledek sečítání je rokem zbudování sochy sv. Jana Nepomuckého na
Soukopově náměstí v Doubravici nad Svitavou.
Klobouk dolů před těmi, kteří něco tak úchvatného vytvořili!
Podle překladu prof. Dokulila zpracovala Eva Sáňková.
Velké poděkování patří paní RNDr.Věře Hruškové za zajištění překladu.
*********************************************************************

S T A T I S T I K A D A T O B Y V A T E L ke dni: 30.09.2011
Celkem Průměrný věk Dat.nar.nejstarš. Dat.nar.nejmladš.
------------------------------------------------------------------------------------------Osoby
|
1320
40,27
28.08.1916
17.09.2011
Muţi

|

668

39,51

15.12.1922

17.09.2011

Ţeny

|

652

41,05

28.08.1916

21.07.2011

Děti do 15 let|

177

6,52

25.10.1996

17.09.2011

Děti do 18 let|

219

8,42

08.11.1993

17.09.2011

Starší 60 let |

303

70,04

28.08.1916

02.10.1951

Moţní voliči | 1087
46,66
28.08.1916
03.10.1993
-------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ
Ţádáme občany, kteří mají doma pasy s prošlou
dobou platnosti, aby je bezplatně odevzdali na
úřadě městyse!
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*****************************************************************************
BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci listopadu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
1.11. NEVŘIVOVÁ Marie
2.11. LOULOVÁ Marie
3.11. SÁŇKOVÁ Eva
7.11. KADLEC Jan
12.11. SEDLÁKOVÁ Marie
13.11. PELIKÁNOVÁ Karolína

Plotky 181
Plotky 219
Hybešova 179
28. října 205
Plotky 236
Havlíčkova 26

15.11. ZEZULOVÁ Marie
17.11. KUČEROVÁ Jaromíra
26.11. HORÁKOVÁ Marie
27.11. KUBĚNOVÁ Zdeňka
30.11. KOPECKÁ Jiřina
30.11. KOTOULKOVÁ Jana
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9. května 328
28. října 238
Hybešova 161
28. října 197
U Spravedlnosti 263
Klemov 355

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
LISTOPAD 2011.
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Listopad
5.11.
6.11.
12.11.
13.11.
17.11.
19.11.
20.11.
26.11.
27.11.

MUDr. Juráková
MUDr. Klapušová
MUDr. Kovandová
MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková
MUDr. Láníková
MUDr. Levová
MUDr. Miklíková
MUDr. Paulíčková

Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, ZŠ Rodkovského
Černá Hora, Zdrav. středisko

731 144 155
516 488 452
516 488 450
516 439 190
516 488 457
516 488 456
516 447 606
515 157 112
725 415 615

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:
Koupím starou motorku, auto ( např. Tatra
603) a zemědělskou techniku (traktor a
pod.) i nepojízdné a nekompletní. I bez
technického průkazu. Josef Hájek, Rozhraní
93,tel 732 698 186 nebo e-mail:
klara.krizikova@seznam.cz

********************************************************
Pelety:
Prodám černé dřevní pelety.
Balení big back cca 600 kg.
Cena 4,50Kč/1kg včetně DPH,
tel. 603 283 195 po-pá 8.00-16.00 hod.
v areálu Pávek Keramika.
***************************************

8

Netruchlete nářkem, ne slzami,
ale čistou vzpomínkou.

Odešli z našich řad
28.10.
24.01.
23.02.
24.02.
04.03
22.03.
27.03.
06.04.
07.04.
16.06.
07.07.
13.07.
18.09.
23.10.

Antonín Kříž
Jiří Štoudek
Marie Kupková
Karel Borek
Ludmila Kocmanová
Olga Kovářová
Božena Pavlíková
Lenka Filoušová
Jaroslav Štoudek
Marie Filoušová
Josef Musil
Ludmila Hunčová
Marie Květoňová
Alenka Staňková
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73 let
69 let
91 let
58 let
59 let
86 let
87 let
44 let
64 let
81 let
69 let
79 let
89 let
82 let

Rehabilitační pobyt ve Vysokých Tatrách
Nezapomenutelný týden proţili
účastníci rehabilitačního pobytu
na Slovensku v Tatranské
Lomnici v hotelu Morava
(známý z filmu Anděl na
horách), který pro ně zajistila
místní organizace Svazu tělesně
postiţených v Rájci-Jestřebí,
zejména pak vedoucí Mgr. Mirka
Vašíčková a její zástupkyně
Marie Hajdamachová.
Plně obsazený autobus nás 3. září
vezl na místo našeho pobytu.
Cestou jsme se zastavili na
Bumbálce, bývalém hraničním
přechodu na Slovensko a na vodním díle Liptovská Mara. Po sedmi hodinách jízdy jsme
konečně zahlédli panoráma Vysokých Tater a všichni jsme doufali, ţe se blíţí konec našeho
cestování. Asi 25 km před Tatranskou Lomnicí se nám polámal autobus, ale nás to nevyvedlo
z míry. Po telefonické domluvě s recepcí hotelu Morava přijel pro naše zavazadla mikrobus.
Všichni účastníci se vydali pěšky na tříkilometrovou cestu na Štrbské Pleso odkud jsme chtěli
pokračovat elektrickým vláčkem do Tatranské Lomnice. Na odstavném parkovišti se nám
podařilo přemluvit řidiče autobusu, který čekal na turisty vracející se z Popradského plesa, a
ten nás k naší spokojenosti zavezl do hotelu. Mezitím Policie Slovenské republiky pomáhala
usměrňovat a řídit dopravu kolem našeho polámaného autobusu. Po pětihodinové opravě se
řidiči podařilo autobus zprovoznit a ve večerních hodinách přijel za námi na hotel.
Hotel Morava nás přivítal v celé své kráse. Nachází se v centru Tatranské Lomnice, 300 m od
lanovky na Lomnický štít a 300 m od ţeleznice. Leţí přímo pod úpatím Lomnického štítu.
Byli jsme ubytováni ve dvoulůţkových pokojích s příslušenstvím a satelitní televizí. Součástí
pobytu byly dvě procedúry - masáţní lůţko a rašelinový zábal, přednáška o Vysokých Tatrách
a taneční večer při ţivé hudbě.
Velehory Vysoké Tatry byly jiţ na přelomu 19. a 20. století významným střediskem
společenského ţivota tehdejšího Uherska. Budovala se zdravotnická zařízení, ubytovny a
hotely, rozšiřovaly se komunikace. Roku 1909 byla dokončena pozemní lanovka ze Starého
Smokovce na Hrebienok, r. 1912 elektrická ţeleznice z Popradu na Štrbské Pleso a do
Tatranské Lomnice. V letech 1931 - 1937 se budovala turistická magistrála a vysutá lanovka
na Lomnický štít. Pronikavé změny v celé výstavbě a vyuţití Tater nastaly aţ po roce 1948
budováním zejména rekreačních středisek ROH, ve kterých trávili letní i zimní dovolenou
statisíce pracujících. Tato zařízení slouţí aţ dodnes. Při příleţitosti mistrovství světa v
klasických disciplinách r. 1970 vyrostlo v Tatrách mnoho reprezentačních hotelů a
sportovních zařízení, zejména pak lyţařský Areál snů v oblasti Štrbského Plesa. 1. ledna 1949
byla zřízena přírodní rezervace Tatranský národní park (TANAP plánovaný jiţ od r. 1927),
který zahrnuje celé Vysoké a Belianské Tatry a velkou část západních Tater.
Po ubytování a krátkém odpočinku jsme se všichni vydali na procházku po Tatranské
Lomnici. Večer jsme naplánovali turistické výlety na celý týden tak, abychom co nejvíce
poznali krásy velehor. Kaţdý si upravil program podle svých zájmů a pohybových schopností.
Kaţdý den začínal rozcvičkou před hotelem na zdravém horském vzduchu, následovala
vydatná snídaně formou švédského stolu a potom hurá na túru.
První den jsme jeli električkou do Starého Smokovce, odtud pozemní lanovkou na Hrebienok
(1263 m.n.m.), následovala pěší túra na Skalnaté pleso (1751 m.n.m.) a odtud lanovkou zpět
do Tatranské Lomnice. Druhý den jsme si prohlédli okolí našeho hotelu, někteří z nás
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navštívili muzeum TANAPu a botanické zahrady s expozicí tatranské přírody. Třetí den jsme
jeli autobusem na Štrbské Pleso (1351 m.n.m.) spojené s prohlídkou Areálu snů. Většina z nás
šla pěší túru na Popradské pleso (1500 m.n.m.), které leţí přímo na trase tatranské Magistrály.
Po více neţ hodinové chůzi jsme došli na Chatu Popradské pleso, která leţí v malebném
prostředí Mengusovské doliny. Také jsme si prohlédli symbolický cintorín věnovaný obětem
Vysokých Tater. Čtvrtý den jsme
vyjeli kabinkovou lanovkou na
Skalnaté pleso, někteří z nás
pokračovali visutou lanovkou na
Lomnický štít (2634 m.n.m.),
odkud
pozorovali
nádherné
panorámy z nejvýše obývaného
místa ve střední Evropě. Jiní
účastníci se vyvezli sedačkovou
lanovkou na Lomnické sedlo
(2190 m.n.m.), odkud byl skvělý
výhled do Malé a Velké studené
doliny a na tatranské štíty. Den
jsme zakončili tříhodinovým
pobytem v termálním koupališti
v nedalekém Vrbově. Unavení,
ale příjemně odpočatí, jsme se ve
večerních hodinách vrátili do hotelu. Pátý den se prudce ochladilo. Jeli jsme tedy električkou
na stanici Štrbské Pleso, odkud jsme chtěli vyjet sedačkovou lanovkou na Solisko (1840
m.n.m.) a dále pěšky na Přední Solisko (2117 m.n.m.). Protoţe ale začalo pršet, museli jsme
změnit program. Navštívili jsme místní restaurace a kavárny a u dobrého občerstvení jsme si
sdělovali dojmy a záţitky z našeho pobytu. Při zpáteční cestě pršet přestalo a tak jsme v
Tatranské Lomnici mohli ještě dokoupit dárky a suvenýry pro naše známé. Někteří jedinci se
vydali lanovkou na Hrebienok a dále pěšky na Sliezský dom, který se nachází pod
Gerlachovským štítem (2655 m.n.m.) a odtud do Tatranské Polianky.
V roce 2004 postihla Vysoké Tatry přírodní katastrofa - vichřice, která napáchala obrovské
škody zejména v lesním porostu od Belianských Tater aţ po Štrbské Pleso. Tam, kde byly
rozsáhlé lesy, stojí opuštěné stromy - borovice - a roste jenom tráva. Také jsme byli nemile
překvapeni necitlivým zásahem člověka do přírody a to nově vybudovanou soukromou
sjezdovkou ze Skalnatého Plesa do Tatranské Lomnice. Příroda se tam narušila tak, ţe voda
nekontrolovaně stéká ze svahu a zaplavuje Tatranskou Lomnici. Také voda ve Skalnatém
plese mizí neznámo kam, takţe z velkého plesa je malá „louţe“. Chodníky po Magistrále
nejsou udrţovány, písek a menší kameny jsou odplaveny. Proto jsou některé úseky pro turisty
velmi namáhavé a také nebezpečné. Z vyprávění místních obyvatel jsme se dověděli, ţe do
dvacátých let minulého století tuto práci obstarávali brigádníci, studenti za stravu a
několikadenní pobyt ve Vysokých Tatrách.
Všechno jednou končí a i pro nás nastal čas návratu do svých domovů. Ihned po snídani jsme
se vydali na zpáteční cestu. Ještě jeden pohled na Lomnický štít, zamávat na rozloučenou
personálu hotelu a hurá k domovu. Ještě hezkou chvíli jsme se mohli „kochat“ pohledem na
panoráma hor. Nejvyšší vrcholky byly jiţ od předchozího dne zasněţené a na rozloučenou s
námi jako by říkaly: „Ještě Vám aspoň trochu ukáţeme, jak úchvatně vypadáme i v zimě. I v
tuto roční dobu jsme krásné a přitaţlivé. Přijeďte zase!“
Cestou domů jsme se zastavili na chutném obědě a v pozdních odpoledních hodinách jsme se
navrátili do svých domovů. Všichni účastníci byli s pobytem v Tatranské Lomnici velmi
spokojeni, ke spokojenosti přispělo zejména pěkné počasí a příjemné prostředí v hotelu
Morava.
Za rok nashledanou !
Mgr. Miroslava Vašíčková, vedoucí rehabilitačního pobytu
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)
plán aktivit na měsíc listopad
určený i pro veřejnost
Výtvarné aktivity
1.11. 9.00 – Zrození podzimního stromu
8.11. 9.00 – Pletení z pedigu
15.11. 9.00 – Odlévání svíček
22.11. – Pletení adventních věnců
Tvoření s keramičkou
2.11. – Práce s hlínou
16.11. – Točení na kruhu
23.11. - Glazování
Výlety
9.11. – Jedeme do Svitav
23.11. – Návštěva solné jeskyně

****************************************************
Pěkná modrá Doubravice
a Městská knihovna Rájec-Jestřebí
Vás zvou na prodejní výstavu prací uţivatelů charitního střediska
Pěkná modrá Doubravice s názvem

Vánoční ladění
S ukázkami fotografií Číny pana Zdenka Spotze a prodejem adventních věnců

Vernisáţ výstavy se koná

v pátek 25. 11. 2011 v 18h
ve výstavní síni knihovny
Otevřeno: po, čt 9-18h, út, st, pá 9-15h.
13
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
LISTOPAD

2011

3.11.čtvrtek v 18 hod

BONTON
ZROZENÍ PLANETY OPIC

Remake kultovní klasiky je unikátní v tom, že je z větší části líčen
z pohledu opic, a také tím, že v něm nehrají herci v maskách, ale
primáti, kteří jsou jako živí. Slůvko „jako“ je velmi důležité, protože
většina z nich existovala pouze v počítačích trikové společnosti,
která celý svět okouzlila AVATAREM.
Mladý vědec vyvíjí lék proti Alzheimerově nemoci, kterou trpí jeho
otec. Slibný výzkum ale zadrhává kvůli vedlejším účinkům, které
vykazují pokusní živočichové po aplikaci léčebné látky. Vědec
opouští výzkum, odchází pečovat o otce a jako bonus si tajně
odnáší šimpanzí mládě, jehož rodiče zemřeli při výzkumu. U
šimpanze se začne projevovat vysoká inteligence a vědec zjistí, že
je to zřejmě vlivem podávaného léku.
Akční sci-fi USA s českými titulky.
Premiéra 11.8.2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

105 minut

10.11. čtvrtek v 18 hod

BONTON
SUPER 8

Když se skupina teenagerů v malém městečku rozhodne na kameru
„Super osmičku“ natočit zombie horor, ani ve snu by nikoho
nenapadlo, že výsledný film bude ještě děsivější, než zamýšleli.
Zrovna když na místním nádražíčku točili vrcholnou scénu svého
filmu, před jejich očima po srážce s autem vykolejil nákladní vlak.
Nebyla to jen tak obyčejná nehoda, což potvrzuje přítomnost
armády na místě tragédie. A tím to nekončí. Ve městě mizí lidé,
zvířata … navzdory všemu děti ve filmování pokračují, i když při tom
může jít o život.
Sci-fi film USA v českém znění.
Premiéra 8.9.2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

112 minut
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17.11. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
INTIMNÍ PAST

Každý rok se přibližně tři miliony nezadaných žen v Americe
přestěhují do neznámého bytu. Nevědí kdo v něm před nimi žil,
neznají majitele a ani si nedělají starosti s výměnou zámku ve
dveřích. Film Intimní past je právě o takové ženě. Mladá a pěkná
doktorka (Hilary Swank) se po rozchodu s manželem přestěhuje do
Brooklynu. Chce začít nový život v překrásném a prostorném
apartmánu, který se zdá být až příliš dokonalý. Záhadné události ji
vedou k podezření, že v bytě není sama a brzy se její obavy stanou
skutečností.
Drama USA s českými titulky.
Premiéra 28.7.2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

91 minut

24.11. čtvrtek v 18hod

BONTON
VIDITELNÝ SVĚT

Máte pocit, že vás někdo sleduje? Může to být osamělý čtyřicátník,
jehož vlastní život je tak prázdný, že parazituje na životech jiných.
Možná mu bude stačit, že vás jen pozoruje. Pro jistotu se ale
připravte na nejhorší, jak líčí tento film s Ivanem Trojanem v hlavní
roli. Ten se ve filmu objevuje jako velmi uzavřený, nekomunikativní
letový dispečer, který si v práci udržuje odstup od svých kolegů a
doma mu dělají společnost jen matka, televize a dalekohled, kterým
z bytu na bratislavském sídlišti šmíruje rodinu z protějšího domu.
S rolí pozorovatele si ale dlouho nevystačí a rozhodne se
k sousedům odnaproti proniknout co nejblíž.
Pod režijním vedením Petra Krištúfka vznikl působivý thriller, ve
kterém jeden z nejoblíbenějších českých herců současnosti Ivan
Trojan podává další ze svých mimořádných výkonů. Dále hrají Jana
Hlaváčová, Ivan Palúch, Kristína Turjanová.
Thriller ČR.
Premiéra 18.8.2011
Vstupné 49.- + 1.-

Kč

104 minut

V prosinci uvidíte:
- Bláznivá, zatracená láska
- Kamarád taky rád
- Půlnoc v Paříži
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