ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 4 /duben 2015
********************************************************
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Milí přátelé,
tak to vypadá, že letos se téměř přesně snoubí začátek dubna s největšími
křesťanskými svátky roku. Největší jsou proto, že se při nich oslavuje Kristovo
zmrtvýchvstání. Ono se zde koneckonců nejedná jen o Krista, i když On je
osobou zcela jistě primární, ale jedná se zde také o mě, o tebe a o každého
člověka bez výjimky. Díky tomu, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, byla
poražena smrt... tím se však i pro mě podstatně mění situace. Ačkoli i já
podléhám smrti, stejně jako každý, tak z Ježíšova vítězství mi vysvítá naděje,
že moc smrti není definitivní a že na Kristově vítězství mohu mít podíl i já –
vždyť to slíbil. Tuto víru můžeme klidně nazvat smělou. Říkám si ale proč
nebýt smělý v pozitivním uvažování? Vždyť mnoho svědectví, a to nejen
následovníků Krista, mi pozitivnost křesťanského směřování potvrzuje.
Respektuji však i víru těch, kteří se kloní více či méně k názoru, že věčný
život není. Avšak i toto stanovisko můžeme nazvat „jen“ určitým postojem víry,
protože ani zde není nikoho, kdo by přinesl ověřitelný důkaz, že věčný život
není. Žádný skutečně vědecký důkaz k dispozici nemáme, pochopitelně, vždyť
také věda se týká vědění a víra tuto sféru přesahuje. A tak tu stojí vedle sebe
(bez tolerance i proti sobě) dvě víry. Víra je podle definice přesvědčením o
věcech, které nevidíme. Mluvíme-li tedy o víře, pak může být tématem vždy
pouze to, co si nemůžeme (alespoň zatím) smyslově ověřit. Až poznáme plnou
skutečnost, pak už nebude víry třeba; nebudeme věřit, budeme vidět. Zatím
jsme vlastně všichni nějak věřící, i když cíl víry můžeme mít odlišný a ten ve
všech oblastech (i v náboženské) podléhá vždy osobnímu souhlasu s určitou
informací nebo i s interpretací nějaké vlastní zkušenosti.
Rád bych Vám krátce u příležitosti velikonoc odhalil moji víru, můj
souhlas se zvěstí křesťanskou. Zcela přiznávám, že moje víra v dobrého Boha
a jeho Syna Ježíše Krista je dar, který jsem dostal skrze věrnost svých rodičů
a věřím, že i díky Boží milosti. Možná díky tomu, že jsem muž, možná i díky
mé povaze jsem nutně potřeboval, aby má víra byla logická, nikoli nesmyslná.
Stejně jako asi každý jsem prožil mnohé krize víry, kdy jsem musel opustit
dětské vnímání, abych mohl žít víru dospělou. A vím, že ani dnes zcela jistě
nejsem na konci své cesty víry. Koneckonců na cestě jsme každý. Pochopil
jsem však, že růst je možný jen tehdy, nebudu-li se vyhýbat pravdě, jak ji budu
poznávat.
Velikonoce mi připomínají kromě jiného i moji velkou hodnotu, a to nejen
moji, ale i hodnotu každého člověka. Věřím totiž, že Boží Syn Ježíš Kristus
podstoupil za mě smrt, která mi díky mým hříchům spravedlivě patřila. Tato
jeho oběť je mi důkazem, že mám pro něho obrovskou cenu a vidím, že tuto
cenu mají i druzí lidé. Ptám se sám sebe, co nebo kdo je schopen přiznat
člověku větší hodnotu? Nikdo pro mě neobětoval víc, nikdo mi neprokázal
větší lásku, než ten, kdo za mě položil život. Kdo člověka ocenil víc? Proto
pohrdání druhými, lhostejnost vůči člověku, vraždy, zneužívání, obchodování s
lidmi, pomluvy, války.... vidím jako důsledek opouštění Kristova poselství.
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Velikonoce mi tedy dosvědčují nejen Boží lásku ke mě, ale přivádí mě též
k poznání, že cesta křesťanské víry je cestou dobra nejen pro mne, ale i pro
všechny lidi. Přijde mi totiž logičtější svěřit se tomu, který neváhal pro mé
dobro obětovat vše, než někomu, kdo jedná třeba i v řádu tzv. všeobecné
prosperity, ale sám ze sebe není ochoten pro dobro druhých obětovat nic, co
by nebolelo. Logiku své víry vidím tedy v následování věčného Dobra, které
svou obětí dokázalo, že mu na našem dobru skutečně záleží. Tato víra se
nikdy v mém životě neukázala jako mylná, i když v ní vytrvat nebylo vždy
jednoduché.
A proto bych rád popřál i vám všem do nadcházejících velikonočních
svátků, abyste také bytostně zakusili, že jste milovaní a že máte hodnotu, za
kterou již Někdo položil život.
Váš David Ambrož, farář

***************************************************
Zahradnictví Doubravice nad Svitavou
Ing. Roman Koupý
pořádá ve dnech
18. - 19. dubna 2015
JARNÍ JARMARK V. ročník
Pro návštěvníky je v těchto dnech připraven bohatý program:
-

prodej tradičních českých výrobků
doprovodný program s hudbou
atrakce pro děti
prohlídky Pštrosí farmy
stánek s pštrosími specialitami
ochutnávka smaženice z pštrosího
vejce
- občerstvení
Otevřeno od 8.00 – 18.00 hodin

***************************************************
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 18.3.2015 v obřadní síni
10/2015 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu starosty
11/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet hospodaření Městyse Doubravice nad
Svitavou na rok 2015 ve znění předneseném starostou městyse panem Pavlem
Králem v závazných ukazatelích. V příjmech v položkovém členění a výdajích dle
paragrafů
12/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje finanční dotaci z rozpočtu městyse spolkům
a organizacím:
TJ Sokol
Sbor dobrovolných hasičů
Český svaz včelařů
Myslivecké sdružení
Svaz tělesně postižených
Český červený kříž
Římskokatolická farnost
DCH Brno – oblastní charita Blansko

200 000,- Kč
50 000,- Kč
10 000,- Kč
20 000,- Kč
6 000,- Kč
10 000,- Kč
70 000,- Kč
5 000,- Kč

Mateřské centrum PONORKA z.s.
50 000,- Kč
p. Kalík – oprava obrazu sv. Trojice
25 000,- Kč
13/2015 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočet Svazku obcí Doubravice nad
Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic na rok 2015 ve znění předneseném
předsedou Svazku panem Pavlem Králem
14/2015 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočet Svazku obcí Svitava na rok 2015
ve znění předneseném místostarostou městyse panem Lukášem Juračkou
15/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje smlouvu o poskytnutí
příspěvku na provoz sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením Pěkná modrá Doubravice mezi Městysem Doubravice nad Svitavou
a Diecézní charitou Blansko
16/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje záměr prodeje části
pozemku p.č. PK 2349/2 o výměře 76 m2 , zapsaného na LV 10001 vedeném pro
Městys Doubravice nad Svitavou, k.ú. Doubravice nad Svitavou u Katasrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, vytyčeného
geometrickým plánem č. 682-160/2014, zpracovatel geometrického plánu
Ing. Přemysl Plch
17/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje smlouvu na právo
založené smlouvou provést stavbu na pozemcích městyse parc.č. 120/5 v k.ú.
Klemov mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako vlastníkem a manželi
Petrem Schoříkem a Marikou Schoříkovou jako stavebníkem v předloženém znění
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18/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje umístění sídla Sboru
dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou, IČO 65339363, na adrese
Doubravice nad Svitavou, Sokolská 392, PSČ 679 11, nacházející se na parcele
č. st. 361, zapsané na LV 10001 vedeném pro Městys Doubravice nad Svitavou,
k.ú. Doubravice nad Svitavou u Katasrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Blansko.
19/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 001030004078/007 mezi Městysem
Doubravice nad Svitavou jako povinným a firmou E.ON Distribuce a.s. jako
budoucím oprávněným v předloženém znění, týkající se pozemku parc.č. 6496 v
k.ú. Doubravice nad Svitavou
20/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje umístění stavby
„Doubravice, Klemov, s.ú. NN pro lokalitu RD na základě předložené dokumentace,
zpracované firmou Puttner, s.r.o., při níž budou dotčeny pozemky v majetku
městyse p.č. 747, 522/6, 522/7, 522/5, 522/2, 524/5 a 120/16
21/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje umístění stavby
„Doubravice, Klemov, s.ú. NN stolařství na základě předložené dokumentace,
zpracované firmou Puttner, s.r.o., při níž budou dotčeny pozemky v majetku
městyse p.č. 747, 522/1, 522/5, 522/6 a 524/7
22/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o umístění a provedení stavby č.j. SÚ SV 30/2015 – 7343/2015/Št, týkající se
přístavby a stavební úpravy stolárny v Doubravici nad Svitavou, Klemov č.p. 282 na
pozemcích st.p. 13 parc. č. 220/2 v k.ú Klemov
****************************************************************

PŘIPOMÍNÁME:
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
v sobotu 28. března 2015 od 8.00 do 16.00 hodin
Jako v minulém roce budou kontejnery umístěny ve dvoře vedle úřadu a při sběru
budou asistovat pracovníci stavební skupiny. Do této formy sběru patří staré
sedací soupravy, koberce, hadry, staré boty apod.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
v sobotu 18. dubna 2015 - od 8.00 do 9.00 hodin vedle úřadu městyse
Do tohoto sběru patří především:
Baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky a výbojky, kyseliny
a zásady, barvy a ředidla, teploměry, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, léky,
lepidla, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, laky, zaolejované
hadry, nádoby se zbytky chemikálií, apod.
UPOZORNĚNÍ: při tomto sběru se BUDE odebírat i elektro a pneu!!!
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Vítání jara
Při zmínce o jakékoliv tradiční akci, pořádané u nás, v Doubravici
nad Svitavou, musí obyvatelům městečka radostí poskočit srdíčko. Vždyť
kolik se najde v okolí míst, kde se snaží lidové tradice zachovat? Pravda
je, že jejich počet se rok od roku zvyšuje. V mnoha obcích se, jak se
říká, „vrací ke kořenům“. A to je moc dobře. Vždyť za několik let by v
současnosti malé děti vůbec nevěděly, co je to např. rozsvícení
vánočního stromu, velikonoční pomlázka, stavění máje apod. I když
v letošním roce byla pro malý zájem jedna tradiční akce v našem
městečku zrušena, věřme, že se podaří ji znovu obnovit a v příštích
letech bude krásná máj znovu zdobit naše náměstí.
Dnes se chci zmínit o jiné, stejně krásné tradici, kterou
v Doubravici udržují naši mladí skauti. Ano, je to vynášení Morany, starý
pohanský zvyk, vztahující se k období jarní rovnodennosti. Naši
předkové v tento čas vynášeli ze vsi figurínu ze slámy, navlečenou do
ženských šatů, která představovala zimu a smrt. Za obcí ji vhodili do
řeky, aby tak ukončili její nadvládu. Zpátky se vraceli s nazdobenou
větvičkou a přinášeli tak všem požehnání jara.
V neděli 22. března dopoledne se před naší radnicí setkali ti, kteří
chtěli spolu se skauty jaro přivítat tak, jak tomu bývalo v letech dávno
minulých. Nebylo to ale jen pouhé vynesení Morany ze vsi. Mladí skauti
nejprve pro všechny přítomné sehráli
velmi pěknou, téměř detektivní scénku o
tom, jak se ona podivná žena Morana
v bílých šatech objevila ve městečku.
Závěrečný potlesk si děti opravdu
zasloužily. Škoda jen, že většina
přítomných diváků byla přespolní.
Následně se celý průvod, v jehož čele
byla Morava nesena, vydal k řece
Svitavě, aby tam byla bílá ženština vhozena do vody a k nám do
městečka přišlo všemi očekávané jaro.

Text a foto Eva
Sáňková
kronikářka
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Máte rádi divadlo?
Pokud ano, a stačí vám být v hledišti a ne v hlavní roli na jevišti, pak jste
neměli chybět v sobotu 21. března v sále místního kina. Tam totiž
pozvala MO ČČK v Doubravici nad Svitavou „Boskovické ochotníky“, aby
nám předvedli jejich nastudování konverzační komedie „Nájemníci pana
Swana“, kterou napsal anglický dramatik Michael Cooney. O skvělém
ochotnickém souboru napsal redaktor Tomáš Trumpeš v týdeníku
Boskovicko následující:
"Ochotnické divadlo, pracující dlouhodobě pod vedením Lubomíra
Slezáka, pokračuje v žánru konverzačních komedií. Cooneyho hra je na
českých jevištích uváděna poměrně často, obvykle s podtitulem bouřlivá
komedie o tom, jak těžké je někdy mluvit pravdu. Moderní anglická
fraška napěchovaná situačními gagy a bláznivými situacemi zaujala
soubor také proto, že odpovídala požadavkům na obsazení a rozrůstající
se ansábl ochotníků tak, aby mohl být plně využit."
Co k tomu dodat? Sál místního kina sice nebyl zcela zaplněn, ale ti
diváci, kteří neváhali a přišli, určitě nelitovali. Skvělí ochotníci spolu s
naší rodačkou Evou Štěpánkovou-Zvejškovou v roli paní Swanové
dokázali za necelé dvě hodiny řádně pobavit a rozesmát všechny
přítomné. Za krásné odpoledne všem patří náš dík. Hlavně ale členkám
MO ČČK, které se nebály případné absence
diváků a soubor pozvaly.

Část skvělého divadelního souboru při závěrečné
děkovačce

Eva Štěpánková v roli paní Swanové
Text a foto Eva Sáňková kronikářka
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MAŠKARNÍ KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OČIMA ŽÁKA
Letos byl karneval v naší školní družině v úterý 17. února. Den předtím jsem si
byl vybírat masku v boskovické půjčovně. Po dlouhé době, až jsem si konečně
vybral masku kovboje, jsem se už těšil na karneval. Konal se v tělocvičně. Mezi
dětmi v krásných kostýmech bylo plno balónků, k tanci nám hrála veselá hudba.
Hráli jsme různé hry a soutěžili jsme. Za odměnu jsme dostali sladké bonbony a
ani jsme se nenadáli a byl konec.
TEXT: Alexej Petečel FOTO: Eva Němcová

„ O lysické sluníčko“
Ve čtvrtek 12. března 2015 se zúčastnili Josef Sáňka a Veronika Míčová
/žáci 3. ročníku/ recitační soutěže „O lysické sluníčko“. Soutěžili v kategorii, do
které bylo přihlášeno 20 dětí. Oba recitovali velmi hezky a oba je třeba za jejich
výkon pochválit. Josef Sáňka se svou básní Nezbedný nepořádek obsadil
3. místo a obdržel diplom a knihu. Gratulujeme a přejeme další úspěchy.
Text i foto Mgr. František Opatřil – ředitel školy
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Kouzelník v základní škole
Ve čtvrtek 5. března k nám do školy přijel kouzelník. Hned na úvod
nám řekl, že žádná kouzla nejsou, ale všechno závisí pouze na
šikovných rukou kouzelníka. Tak to bude asi nuda. Ale ať jsme se
dívali sebepozorněji, neviděli jsme žádný trik, ale snad opravdová
kouzla. A to nejlepší kouzlo bylo (podle naší třídy), když vykouzlil
živého bílého králíčka. Také někteří spolužáci se pokoušeli kouzlit a
vždycky se díky kouzelné hůlce pokus podařil (ale jak, to jsme si
nikdo nevšiml). Bylo to pěkné kouzlení. Když jsme odcházeli, toho
krásného králíčka - chlupáčka jsme si všichni pohladili.
Text žáci 4. ročníku, foto Erika Bartíková

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

Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech 13. - 17. dubna
2015 sběr starého papíru. Kdo se chce zbavit tohoto odpadu a 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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Rozlosování fotbalových zápasů na duben 2015
A mužstvo:
5.4. v 15.30

Vilémovice – Doubravice

12.4. v 15.30

Doubravice – Šošůvka

19.4. v 16.00

Olomučany – Doubravice

26.4. v 16.00

Doubravice – Kunštát B

3.5. v 16.30

Rudice – Doubravice

B mužstvo
5.4. v 15.30

Cetkovice – Doubravice B

11.4. v 15.30

Doubravice B – Vilémovice B

19.4.

volný los

25.4. v 16.00

Doubravice B – Voděrady

Dorost
5.4. v 13.15

Sloup/Vavřinec – Doubravice

11.4. v 13.15

Doubravice – Rájec –Jestřebí

19.4. v 13.45

Drnovice/Voděrady – Doubravice

26.4. v 13.45

Doubravice – Olomučany
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Startovné:

Úkoly a odměny vás neminou.
Snad přijde i vodník, tedy pokud jej probudíme
Občerstvení zajištěno – kiosek bude otevřen.
Těšíme se na vás.
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BLAHOPŘEJEME

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

DUBEN:
3.4. PIŠŤÁKOVÁ Jana

Klemov č. 333

7.4. PŘIBYL Josef

Dolní č. 69

8.4. Ing. SEDLÁK Zdeněk

Plotky č. 49

15.4. TENOROVÁ Emilie

Dolní č. 183

23.4. URBÁNKOVÁ Vlasta

U Cihelny č. 366

24.4. PILÁTOVÁ Emilie

9. května č. 321

26.4. ŠTĚPÁNKOVÁ Jaroslava

U Cihelny č. 112

************************************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
DUBEN 2015
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00
Duben
4.4.
5.4.
6.4.
11.4.
12.4.
18.4.
19.4.
25.4.
26.4.

MUDr. Pokorný M.
MUDr. Stojanov
MUDr. Roth
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek
(Řehořková)
MUDr. Semrádová
MUDr. Sládek
MUDr. Srpová
MDDr. Staňková K.

Blansko, A. Dvořáka 4
Blansko, B. Němcové 1222/15
Ostrov, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 417 621
605 184 479
516 444 326
516 488 453
516 488 453

Sloup, Zemspol, 221
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12
Boskovice, Lidická 8

516 435 203
516 477 319
604 760 665
516 456 109

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.
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OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO A STŘEDISKO VZÁJEMNÉ HUMANITÁRNÍ
POMOCI POŘÁDÁ

KDY: VE STŘEDU 15.4.2014 OD 10:00 DO 15:00 HOD.
KDE: DOUBRAVICE NAD SVITAVOU,
CHARITNÍ STŘEDISKO PĚKNÁ MODRÁ - FARA

CO: UVÍTÁME OŠACENÍ, OBUV, HRAČKY, KUCHYŇSKÉHO
NÁDOBÍ A VŠEHO, CO JE MOŽNÉ JEŠTĚ POUŽÍT
JAK: VĚCI PROSÍM NOSTE ČISTÉ, NEPOŠKOZENÉ, V PYTLÍCH
NEBO KRABICÍCH.
DAROVANÉ VĚCI BUDOU POUŽITY PRO UŽIVATELE SLUŽEB OBLASTNÍ
CHARITY BLANSKO A SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝM OBČANŮM BLANSKA A OKOLÍ.
INFORMACE: ANNA BALÁKOVÁ
MOBIL: 603 291 388

DĚKUJEME, ŽE NÁM
POMÁHÁTE POMÁHAT!
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
DUBEN

2015

1. 4. středa v 9,45hod

BIOSCOP

Představení pro základní a mateřskou školu
7 trpaslíků
Pohádkový příběh, jak ho neznáte.
Možná to byla nemotornost, možná jen smůla…Špunťa, nejmladší
ze sedmi trpaslíků nešťastnou náhodou píchnul princeznu Růženku
do prstu dřív, než hodiny na oslavě jejich 18. narozenin odbily
půlnoc. Tak naplnil kletbu zlé čarodějnice. Touto drobností totiž
poslal celé království do staletí trvajícího spánku. On i jeho šest
kamarádů musí chybu napravit. Ale jak? Přece polibkem
z opravdové lásky!
A jako v každé správné pohádce, na malé hrdiny čeká mnoho
nástrah a dobrodružství.
Film Německo v českém znění
Vstupné 30.- Kč

88 minut

2. 4. čtvrtek v 18hod

FALCON
POHÁDKÁŘ

Pohádkář je milostný příběh člověka balancujícího na hraně lásky,
vášně a lži.
V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při pátrání po jeho
identitě se kapitán Rott (Matěj Hádek) ocitne uprostřed úplně jiného
příběhu. Postupně se před ním rozehrává milostné drama hlavního
hrdiny (Jiří Macháček), který si vybudoval dva souběžné životy se
dvěma krásnými ženami (Eva Herzigová a Aňa Geislerová). Film
vypráví jedinečný, ale mnohými z nás zažívaný příběh o touze,
podvodu a věčném odpouštění. Autorkou knižní předlohy je Bára
Nesvadbová, v současnosti nejprodávanější česká spisovatelka.
Moderní lovestory ČR
Vstupné 50.- Kč

90 minut
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9. 4. čtvrtek v 18hod
DOG HOT
Komedie o neveselých věcech.
Hlavní hrdinové filmu jsou lidé hledající své místo ve světě a snažící
se překonat stíny minulosti. Hynek (39 let) žije sám ve starém
obytňáku a prodává v něm párky v rohlíku. Jedné noci potká na
benzínové pumpě dvacetiletou Kláru. Rozrušená dívka chce odvézt
zpět do města. Nad ránem Klára na sedadle usne a Hynek
zastavuje, aby nakoupil zboží. Když se vrátí do vozu, zjistí, že dívka
zmizela. Závěr filmu naznačuje vyrovnání, naději a počátek nové
lásky. V hlavních rolích Eva Davidová a Erik Demko.
Film ČR.
Vstupné 50.- Kč

90 minut

16. 4. čtvrtek v 18hod

H.C.E.

KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU
Děj této romantické komedie se odehrává v jižní Francii v roce 1920.
Stanley (Colin Firth) je britský kouzelník a mistr iluzionista, který je
povolán do Francie na žádost aristokratické rodiny, aby odhalil
možný podvod. Sophie (Emma Stone), jako možné falešné
spirituální medium je předmětem jeho zkoumání. Je možné, že tato
tajemná a krásná žena využívá přízeň bohaté rodiny. Nicméně
komplikace nastanou, když se náš „detektiv“ do ní zamiluje.
Romantická komedie USA
Vstupné 50.-Kč

109minut

23. 4. čtvrtek v 18hod

H.C.E.
NEZAHRÁVEJ SI S OHNĚM

Hasič Jeremy Coleman se společně se svým otcem stal svědkem
vraždy a sám jen tak tak vyvázl živý. Jako svědek proti vládci
podsvětí Haganovi je umístěn do programu na ochranu svědků pod
dozor amerických maršálů. Když je však ohrožena i jeho nová
identita, je Jeremy nucen podniknout neočekávanou akci, aby získal
zpět svůj život a zachránil životy svých nejbližších. V hlavní roli
Bruce Willis.
Akční krimi USA
Vstupné 50.- Kč

93 minut
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