ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 6/ červen 2015
*****************************************************************

Veřejná sbírka plastových víček
Městys Doubravice nad Svitavou ve spolupráci s Obchodní akademií
a Střední zdravotnickou školou Blansko oznamuje vyhlášení veřejné sbírky
plastových víček na pomoc panu Mgr. LIBORU MAŠÁTOVI.
Pan Mašát je občan města Rájec – Jestřebí, 47 let, učitel na uvedené
škole, který onemocněl amyotrofickou laterální sklerózou (ALS).
Jedná se o poměrně vzácné, neléčitelné, progresivní a fatální
onemocnění nervového systému způsobující degeneraci a ztrátu buněk,
které ovládají vůlí řízené svalové pohyby. Psychické a mentální schopnosti
však zůstávají plně zachovány.
Peníze, utržené za nasbíraná víčka budou zaslány na transparentní
účet 107-8138960297/0100 a poslouží k pokrytí nákladů na jeho léčbu ALS
nehrazených z jiných zdrojů (zdravotní pojištění atd.) - zejména na
dostupné léky, zdravotní, rehabilitační a lázeňskou péči, masáže,zdravotní,
kompenzační pomůcky apod.
Víčka lze odevzdávat na úřadě městyse
(vstupní vestibul) nebo během provozní doby v
místní knihovně.

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

Vážení spoluobčané,
zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou, které se bude konat 10.6.2015
v 18:00 hodin v obřadní síni městyse.
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 6.5.2015
23/2015 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu starosty
24/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku základní školy za rok 2014
25/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Základní školy Doubravice nad
Svitavou za rok 2014 s tím, že zisk ve výši 13 359,62 Kč bude rozdělen takto:
7359,62 Kč bude převedeno do rezervního fondu základní školy
6000,00 Kč bude převedeno do fondu odměn základní školy
26/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje použití rezervního fondu ve výši 28 266,18 Kč na
běžný provoz základní školy
27/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku mateřské školy za rok 2014
28/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Mateřské školy Doubravice nad
Svitavou za rok 2014 s tím, že zisk ve výši 3 629,59 Kč bude rozdělen takto:
3 629,59 Kč bude převedeno do rezervního fondu mateřské školy
do fondu odměn mateřské školy bude převedeno 0,00 Kč
29/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje použití rezervního fondu ve výši 3 629,59 Kč na
běžný provoz mateřské školy
30/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku městyse za rok 2014
31/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Městyse Doubravice nad Svitavou
za rok 2014 – bez výhrad
32/2015 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse za rok 2014
33/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV014330029860/001 mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako povinným
a firmou E.ON Distribuce, a.s. jako oprávněným v předloženém znění, týkající se
pozemků p.č. 2366/1, 2351, PK 2349/2 a PK 2367 v k.ú. Doubravice nad Svitavou,
které jsou ve vlastnictví městyse, na nichž je umístěna distribuční soustava
„Doubravice, lok. 23 chat Hanačka“.
34/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030020948/001 mezi Městysem
Doubravice nad Svitavou jako budoucím povinným a firmou E.ON Distribuce a.s.
jako budoucím oprávněným v předloženém znění, týkající se pozemků parc.č. 747,
522/6, 522/7, 522/5, 522/2, 120/16 a 120/25 ve vlastnictví městyse, v k.ú. Klemov,
na nichž bude realizována stavba „Doubravice, Klemov, s.ú. NN pro pok. RD“.
35/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030019928/001 mezi Městysem
Doubravice nad Svitavou jako budoucím povinným a firmou E.ON Distribuce a.s.
jako budoucím oprávněným v předloženém znění, týkající se pozemků parc.č. 747,
522/1, 522/5, 522/7 a 522/6 ve vlastnictví městyse, v k.ú. Klemov, na nichž bude
realizována stavba „Doubravice, Klemov, s.ú. NN stolařství“.
36/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030022480/002 mezi Městysem
Doubravice nad Svitavou jako budoucím povinným a firmou E.ON Distribuce a.s.
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jako budoucím oprávněným v předloženém znění, týkající se pozemků parc.č.
3600/1, 3600/2 a 1077/10 ve vlastnictví městyse, v k.ú. Doubravice nad Svitavou,
na nichž bude realizována stavba „Doubravice n. Svit., kab. NN Pilát“.
37/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030022439/002 mezi Městysem
Doubravice nad Svitavou jako budoucím povinným a firmou E.ON Distribuce a.s.
jako budoucím oprávněným v předloženém znění, týkající se pozemků parc.č.
2347/1 a 2347/13 ve vlastnictví městyse, v k.ú. Doubravice nad Svitavou, na nichž
bude realizována stavba „Doubravice n. Svit., kab. NN Štěrba“.
38/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městysem Doubravice nad Svitavou
jako budoucím povinným a firmou RWE GasNet s.r.o. jako budoucím oprávněným
v předloženém znění, týkající se pozemků parc.č. 6093, 6022 a 6502 ve vlastnictví
městyse, v k.ú. Doubravice nad Svitavou, na nichž bude realizována stavba
plynárenského zařízení „Reko VTL RS Doubravice nad Svitavou 7700071563“.
39/2015 - Zastupitelstvo městyse volí hodnoticí komisi pro hodnocení veřejné zakázky
malého rozsahu „Změna vytápění v hasičské zbrojnici v Doubravici nad Svitavou
včetně plynofikace“ ve složení:
předseda komise: Milan Hubený, členové: Mgr. Jana Otavová, Lukáš Juračka
40/2015 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí odmítnutí dotace z rozpočtu Městyse
Doubravice nad Svitavou ve výši 25 000,00 Kč panem Josefem Kalíkem.
41/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části pozemku p.č. PK 2349/2 o výměře
76 m2, ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Doubravice nad Svitavou, vedeného na
LV 10001 ve prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou panu Stanislavu Kupkovi
za kupní cenu 300 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 22 800,-Kč. Kupující
současně uhradí náklady spojené s vyhotovením geodetického plánu č.682160/2014, náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a poplatek spojený
s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Prodávající podá přiznání k dani z
nabytí nemovitostí a uhradí daň podle příslušných právních předpisů.
42/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou odkládá projednání záměru
prodeje pozemku p.č. 223 a části pozemku p.č. 522/2 v k.ú. Klemov do doby, než
bude uzavřena smlouva o věcném břemeni na kanalizační přípojku pana Josefa
Vybíhala.
43/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje umístění letní zahrádky
při restauraci OLIVIE. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství je
stanovena OZV č.3/2011 a činí 10 Kč/m2 a den. Ostatní záležitosti o poplatku za
užívání veřejného prostranství se řídí OZV č.3/2011.
44/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje umístění letní zahrádky
při Penzionu RETRO. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství je stanovena
OZV č.3/2011 a činí 10 Kč/m2 a den. Ostatní záležitosti o poplatku za užívání
veřejného prostranství se řídí OZV č.3/2011.
45/2015 – Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svit. schvaluje rozpočtové opatření č.1
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OMLUVA
Omlouvám se všem amatérským kuchařským týmům, které se zúčastnily krásné
soutěže o titul „Nejlepší doubravická polévka“ – nejvíc pak týmu, který správně
skončil na druhém místě (Tonda Kříž s dcerou).
V článku „Voňavý kulturní dům“ ve zpravodaji č. 5/2015 jsem mojí nepozorností
uvedla nesprávné výsledky uvedené soutěže.
Vařící klání skončilo takto:
1. Boršč – vařili Sláva Veselý + Soňa
2. Fazolová – vařili Tonda Kříž s dcerou
3. Bramboračka s houbami – vařili Tomáš Zvejška + Josef
Alexa = KOKRŠNEK
4. Hrachová – vařily Daňková Lenka + Lorencová Helena
Věřím, že moje omluva bude přijata (byla bych ráda) – všem
přeji, aby se jim v příštím ročníku dařilo a strávníci byli
spokojeni alespoň tak, jak v roce letošním.
Eva Sáňková
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OKRESNÍ BĚŽECKÁ LIGA

SVITAVA KROS 2015
Přespolní běh O pohár mikroregionu Svitava – 7. ročník

Termín: SOBOTA 6. června 2015
Místo: Doubravice nad Svitavou – fotbalové hřiště
Start hlavní kategorie: 11 hodin
Start první kategorie: 9 hodin 30 minut
Prezentace: od 9.00 hodin – víceúčelová budova, startovné 50 Kč
(děti zdarma)
Kategorie a délky tratí
Mlíčňáci, chlapci, děvčata do 7 let (od 2008)
100 metrů
Přípravka mladší 8 – 9 let (2007 – 2006)
200 metrů
Přípravka starší 10 – 11 let (2005 – 2004)
400 metrů
Mladší žáci, žákyně 12 – 13 let (2003 – 2002)
1000 a 800 metrů
Starší žáci, žákyně 14 – 15 let (2001 – 2000)
2000 a 1400 metrů
Junioři 16 - 21 let (1999 – 1994),
8500 metrů
muži (1993 – 1976), veteráni I (1975 – 1966), II (1965 – 1956), III (od 1955)
ženy (1999 - 1976), veteránky I (1975 - 1966), veteránky II (od 1965)

9:30
9:40
9:50
10:00
10:20
11:00

Děkujeme sponzorům:
Araplast Doubravice, Koloniál Doubravice, Dřevovýroba Vladík, Gummi print

Foto z běhu na www.svitavakros.estranky.cz
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Za pořadatele Ivoš Hájek
mobil: 776258726
ivos.hajek@seznam.cz

Zprávy ze školy:
- 14. květen 2015
Do školy přijel Michal!
Jestli neznáte Kouzelnou školku, tak vám představím Michala Nesvadbu.
Herec, mim a velký vynálezce a milý autor pro všechny kluky a holky. Jeho
představení pobavilo, rozesmálo, ba i rozřehtalo celou školu. Někteří šťastlivci se
zúčastnili spolupráce s Michalem a odnesli si Michalův dárek: pivo pro tátu,
kabelku přímo z Paříže, pásek s beruškou, nevadnoucí kytku…vše z kouzelných
barevných samolepicích pásek. Na závěr se Michal se všemi dětmi vyfotil.
Za tuto parádu patří poděkování všech žáků manželům Vašutovým, kteří
Michalovo představení sponzorovali.
Mgr. Milada Juračková

- 15. květen 2015
Páteční vystoupení žáků ZŠ Doubravice bylo věnováno maminkám k jejich Dni
matek, ale také všem, kteří škole fandí a dětem drží palce. Dali jsme do něj
všechnu sílu, snahu a věříme, že jsme uspěli. Díky za hojnou návštěvu.
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Matematická soutěž „Cvrček“
Každoročně probíhá v celé České republice matematická soutěž pro žáky
základních škol. Má různé kategorie podle věku žáků. Žáci ZŠ Doubravice nad
Svitavou se této soutěže rovněž účastnili.
Kategorie pro žáky druhých a třetích
ročníků se nazývá „Cvrček“. Soutěž je
vyhodnocována v rámci okresu. V této
kategorii soutěžilo celkem 675 žáků na okrese
Blansko. Soutěžící mohli získat maximálně 90
bodů. Na třetím místě se umístil Vojtěch
Zlámal ze třetí třídy naší školy. Získal 80 bodů.
Blahopřejeme mu k tomuto velkému úspěchu.
Mgr. František Opatřil, foto E. Bartíková
***************************************************************************

MS ČČK Doubravice nad Svitavou na této akci podpoří veřejnou sbírku
plastových víček na pomoc panu Mgr. Liboru Mašátovi.
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Soutěž železných hasičů a hasiček
V sobotu 14. dubna 2015 jsme se za SDH Doubravice nad Svitavou zúčastnili
dalšího dílu soutěže TFA 2015. Tentokrát se soutěžilo v areálu fotbalového hřiště
v Metylovicích okres Frýdek-Místek. A stejně jako v loňském roce v Praze, nebyla
to soutěž jednoduchá.
Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií – muži do 35 let (soutěžil Rostislav Hajný),
muži nad 35 let (soutěžil Jaromír Petrů) a ženy (neměli jsme zástupce). Všichni
startovali v předepsané výstroji (kompletní třívrstvý zásahový oblek, zásahová
obuv, rukavice, zásahová přilba) s dýchacím přístrojem jako zátěží. Po celou dobu
pokusu nesmí soutěžící část výzbroje ani výstroje sundat.
Nedílnou součástí soutěže bylo např.
přetáhnutí dvou pneumatik za
vyznačenou metu, čtyřikrát podlézt
zábradlí, po zemi svinout hadici,
přelézt bariéru 2x2 metry, překlápění
velké pneumatiky a v závěru přeložení
pneumatik z úvodní disciplíny na
původní místo.
Rostislav Hajný se ve své kategorii ze
65 soutěžících umístil na 26. místě,
Jaromír Petrů z 15 soutěžících obsadil
pěkné 9. místo.
Seriál soutěží TFA pokračoval v sobotu
18. dubna, kdy se Rostislav Hajný
zúčastnil II. ročníku soutěže
„Vladislavský železný hasič“, kterou
pořádal SDH Vladislav. V soutěži
s velmi podobnými disciplínami jako
v Metylovících se Rosťa (jediný
zástupce SDH Doubravice v soutěži) umístil na 21. místě (z 26 soutěžících).
Eva Sáňková
Na snímku Rostislav Hajný na startu soutěže TFA Metylovice 2015
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Mladí hasiči soutěžili
Dne 25.dubna proběhla v našem městysi soutěž mladých hasičů "O pohár starosty městyse a SDH
Doubravice nad Svitavou". Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě 4x60 m. Celkem se zúčastnilo 12
družstev, z toho 5 starších a 7 mladších. V kategorii starších žáků vyhrálo družstvo z Ráječka a v kategorii
mladších žáků družstvo z Jabloňan. Naše mladší družstvo obsadilo 2.místo a starší žáci 3. místo. Na
všechny závodníky i jejich vedoucí čekala sladká odměna v podobě perníkových medailí. Na závěr
bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci soutěže.

Foto: Sáňková Eva
Hned druhý den, v neděli 26. dubna, uspořádalo SDH Jabloňany soutěž "O pohár obce v požárním útoku
mládeže okrsku Skalice a Svazku obcí Svitava". Obě naše družstva, v mladší i starší kategorii, se umístila
na 2. místě.
O týden později 2. května se konala soutěž jednotlivců v Drnovicích "Drnovský uzlík". V kategorii
mladších získali z velkého počtu závodníků: Adéla Tomášková 6. místo, Vendula Vaňková 7. místo, Tomáš
Rybář 14. místo a Ondřej Paták 17. místo. V kategorii starších nás zastupovala Gabriela Vaňková 3. místo
a Nela Jeschkeová 4. místo.
3. května jsme byli na soutěži v Bořitově. Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě 4x60 m. Družstvo
mladších skončilo na 8. místě a starších na 9. místě. Poté soutěž pokračovala v kategorii dorostu v
disciplínách dvojboj a běh na 100 metrů s překážkami. Zde za nás bojovaly v kategorii mladších
dorostenek: Nela Jeschkeová 5.místo, Gabriela Vaňková 6. místo a v kategorii středních dorostenek Iveta
Brabcová 10. místo.
V podvečer 7. května jsme se zúčastnili lampiónového průvodu, pořádaného k oslavám 70. výročí
ukončení 2. světové války. Dne 8. května se konalo okrskové taktické cvičení na místní ZŠ, kterého jsme
se zúčastnili jako figuranti.
Víkend 16. a 17. května patřil okresní soutěži "Hra Plamen", která se konala v Ostrově u Macochy. V
sobotu soutěžili mladí hasiči v těchto disciplínách: požárním útoku, požárním útoku CTIF, štafetě CTIF a
štafetě 4x60 m. Jarního kola se zúčastnilo pouze družstvo starších a celkově s podzimním kolem se
umístilo na 11. místě z 36 družstev, mladší družstvo po podzimním kole zůstalo na 26. místě z 32
družstev. V neděli soutěžili dorostenky v testu požární ochrany, dvojboji a běhu na 100 metrů s
překážkami. Zde nás reprezentovali za mladší dorostenky Jeschkeová Nela 6. místo, Vaňková Gabriela 9.
místo a za střední dorostenky Brabcová Iveta 7. místo.

foto: Bárta Roman

Za kolektiv mladých hasičů vedoucí Havířová Marcela a Havířová Petra
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Blahopřejeme
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny
v měsíci červnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
1.6. ŠTROFOVÁ Marie
Klemov č. 347
4.6. BIBERLE Pavel
nám. Svobody 85
9.6. ŠMERDOVÁ Zdeňka
Dolní č. 188
10.6. Mgr. ŠTOUDKOVÁ Blanka
28. října 315
17.6. MACUROVÁ Eva
U Spravedlnosti 354
18.6. RSDr. ŠTOUDEK Petr
28. října 315
18.6. CHOVANEC Jan
28. října 230
20.6. Mgr. de WOLFOVÁ Jitka
Větrná 408
30.6. ŠTOUDEK Antonín
9. května 323
****************************************************************************
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část červen 2015
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Červen
6.6.
7.6.
13.6.
14.6.
20.6.
21.6.
27.6.
28.6.

MUDr. Žilka
MUDr. Adamová
MDDr. Keprtová
MDDr. Potůček
MUDr. Bočková
MUDr. Fenyk
MUDr. Grénarová
MUDr. Hanáková

Benešov, 19
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Boskovice, Lidická 8
Blansko, Mahenova 13
Kunštát, nám. ČSČK 38
Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Pražská 1b

516 467 313
516 474 018
516 453 998
516 419 538
516 462 203
516 474 310
774 710 550
516 418 788

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.
Svaz tělesně postižených

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

IV. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR s výukou angličtiny tentokrát
"Po stopách bájných Inků"
Kde: obecní dům v Mladkově a okolní příroda
Kdy: 1. turnus - 13. - 17.7. 2015
2. turnus – 10. - 14.8. 2015
Cena: 1600,-Kč
Zahrnuje program, svačiny a pitný režim, odměny, CD s fotkami.
Program: denně od 8 do 13 hodin
• děti se vydají na pomyslnou cestu po stopách staré předkolumbovské civilizace
Inků a poznají jejich život a kulturu
• aktivity jazykové, hudební, rukodělné a pohybové
• kvalifikovaný rodilý mluvčí a tým českých lektorů
• formou her si procvičí a prohloubí svoji znalost angličtiny, zábava v češtině i
angličtině.
Přihlásit se můžete telefonicky: 733 116 491 nebo mailem: mail@js-rolnicka.cz .
Podívejte se na fotografie z předchozích příměstských táborů:
http://www.js-rolnicka.cz/fotogalerie
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ČERVEN

2015

4. 6. čtvrtek v 18hod

FALCON
BABOVŘESKY 3

Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě,
která přijela do Babovřesk. Místní drbny, které se seběhly na náves, v ní poznávají sestru
Glorii. Ta se (po vzoru faráře Petra) rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách.
Zápletka se točí okolo pomsty starosty Stehlíka a místních chasníků Horáčkové… do
vesnice se vrací kontrolor Dodo. Není sám, přijíždí za ním jeho manželka, která Stehlíkovi
zajistí dotaci, díky níž může starosta poslat všech sedm drben k moři. Akce „likvidace
bab“ začíná. A nad tím vším bdí nový farář, který přijel do vesnice nahradit pátera Petra…
Hrají: Veronika Žilková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Jana
Synková, Lucie Bílá, Radek Zima a další.
Film ČR

Premiéra 22. 1. 2015

Vstupné 50.- Kč

103 minut

11. 6. čtvrtek v 18hod

FALCON
NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO

Uběhlo přesně dvacet let od chvíle, kdy jsme Lloyda s Harrym opustili, a změnilo se toho
opravdu hodně – s výjimkou jejich tuposti. Když se Harry, který nutně potřebuje novou
ledvinu, dozví, že kdesi, neznámo kde, žije jeho dcera, musí Lloyda probrat z „kómatu“,
ve kterém se nachází od chvíle, co ho Mary odmítla, a vydat se na cestu, aby svou dceru
požádal o pomoc. Křížem krážem Amerikou v těch nejbizarnějších dopravních
prostředcích je jejich cesta zavádí do ústavu pro duševně nemocné – kam nepochybně
patří – i na setkání nejinteligentnějších lidí světa. Teda původně…
V hlavních rolích: Jim Carrey a Heft Daniels.
Komedie USA

Premiéra 4. 12. 2014

Vstupné 50.- Kč

109 minut

18. 6. čtvrtek v 18hod

BIOSCOP
96 HODIN:

ZÚČTOVÁNÍ

Bývalý člen elitních jednotek Bryan Mills (Liam Nelson) se proti své vůli ocitá znovu
v akci. Ryanův sen, užívat si poklidného života, se nenávratně rozplývá. Jeho manželka
Lenore je nalezena brutálně zavražděna. Z její smrti je podezřelý právě Bryan. Podaří se
mu uniknout zatčení a stává se lovnou zvěří všech policejních jednotek v USA. Po jeho
donutí Bryana opět použít jeho „zvláštní soubor dovedností“. V nemilosrdném souboji
musí Bryan dokázat svoji nevinu a vypátrat skutečného vraha. V ohrožení se ocitá to
jediné, co mu v životě zbylo – dcera Kim.

Akční film Francie
Vstupné 50.- Kč

Premiéra 15. 1. 2015
108 minut
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