ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 2 /únor 2016
*********************************************
Vážení spoluobčané,
tentokrát se vám zpravodaj dostává do rukou v samém začátku roku
2016, kdy začínáme přemýšlet o tom, co nás čeká a co nás nemine.
V závěru uplynulého roku jsme si všichni určitě položili otázku, jakou
cestou se v tomto roce dáme. Cestu našeho městečka jistě nemalou měrou
ovlivní rozpočet městyse na rok 2016. Chceme se chovat jako
zodpovědná rodina. Vrátit co nejvíce z toho, co bylo půjčeno, našetřit a
vybudovat něco, co má smysl, je potřebné, účelné a prospěšné pro
všechny.
Přeji vám všem, abyste celý rok prožili ve vzájemné úctě, lásce a
přátelství, měli hodně štěstí a radosti, protože „Radost ze života je první
podmínkou úspěchu“.
Pavel Král, starosta městyse

**********************************************
Motto letošní sbírky: „Kde jsou přátelé, tam je i pomoc“ Titus Maccius Plautus

V Doubravici nad Svitavou koledníci vybrali 18 062 Kč.
Svým přispěním a ochotou tak přispěli k podpoře Charitního díla.
Tyto prostředky budou použity pro záměry Oblastní charity Blansko:







podpora prorodinných aktivit
pomáháme nemocným zvláště v Domácí hospicové péči
podpora preventivních aktivit dětí a mládeže
koordinace dobrovolníků
podpora komunitního centra v Doubravici
podpora lidí v nečekané krizové situaci

Jménem Oblastní charity děkuji dárcům, koledníkům a také úřadu městyse za zapečetění
a následné rozpečetění pokladniček.
Marie Sedláková
Koordinátorka sbírky

Vážení spoluobčané, dovolte mi v krátkosti zhodnotit rok 2015.
S cílem více občanům zpřístupnit výsledky hospodaření městyse byl v měsíci dubnu na
webových stránkách městyse zprovozněn rozklikávací rozpočet městyse.
Z investičních akcí bylo realizováno:
 změna způsobu vytápění v budově hasičské zbrojnice z akumulačního na
plynové včetně instalace rozvodů topné vody a topných těles a výměny ohřevu
teplé vody za celkovou cenu 535 407,- Kč vč. DPH
 výměna oken, vstupních dveří a zateplení fasády budovy pošty v hodnotě
160 226,- Kč vč. DPH
 výměna oken, vstupních dveří a zateplení fasády budovy kadeřnictví v hodnotě
182 470,- Kč vč. DPH
 rekonstrukce veřejného osvětlení na náměstí Svobody za celkovou cenu
186 106,- Kč vč. DPH
 zhotovení dvou dešťových sběračů, a to v lokalitě Zázmolí a na ulici 28. října v
celkové hodnotě 215 989,- Kč vč. DPH
 výměna šplhací sestavy na dětském hřišti za celkovou cenu 50 600,- Kč vč. DPH
Dále byla vydlážděna plocha pro kontejnery na tříděný odpad u budovy hasičské
zbrojnice, rozšířen byl počet sběrných nádob na sběr biologicky rozložitelného odpadu.
Firma EO.N Distribuce a.s. ukončila výběrové řízení na zhotovitele projektové
dokumentace týkající se přeložek NN v Doubravici nad Svitavou a vítězná firma zahájila
práce na zpracování projektové dokumentace. Městys Doubravice nad Svitavou
objednal projekční práce na prodloužení komunikací v ulici 28. října směrem na
Stodoliska, v Klemově pod železniční tratí směr na Kameňák a projekt komunikace v
Klemově směr k rybníku Klemovák.
Po dohodě s VAS a.s. a SVKMO byly objednány projekční práce na zokruhování
vodovodu v části ulice U Spravedlnosti a 28. října s cílem zajistit v horní části ulice 28.
října odpovídající tlak pitné vody ve vodovodním řadu.
U firmy AQUA Procon byly objednány projektové práce na odkanalizování části
Klemova, konkrétně zástavby směrem k rybníku Klemovák a část nemovitostí směrem
na Oboru.
V oblasti péče o památky a sakrální stavby jsou prováděny restaurátorské práce na
náhrobku pruského vojína Franze Klennera z roku 1866.
I v průběhu roku 2015 pokračovaly práce na údržbě zeleně v městysi.
K 30.listopadu 2015 byla ze strany městyse ukončena nájemní smlouva budovy č.p. 34
– prodejna Koloniál. V prosinci 2015 byla uzavřena nájemní smlouva s novým
nájemcem této budovy s tím, že prodej bude opět zahájen v průběhu měsíce března
letošního roku a nabízený sortiment zboží, na který byli naši spoluobčané zvyklí,
zůstane zachován.
Bohatý kulturně společenský život v městečku tradičně zajišťovaly místní zájmové
organizace a spolky. Děkuji tímto všem členům organizací a spolků a také ostatním
občanům za jejich práci při přípravě a vlastním zajištění společenských akcí a věřím, že
i my, občané tohoto městečka svou účastí na těchto akcích oceníme práci organizátorů.
Král Pavel – starosta

Stanovení ceny stočného na rok 2016
Oznamujeme občanům že usnesením Valné hromady DSO Doubravice nad
Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic č. 15/2015, ze dne 12.listopadu
2015, byla schválena cena stočného 48,00 Kč/m3 bez DPH s platností od
01.01.2016.

Výkonný výbor OFS Blansko vybíral fotbalové osobnosti okresu za
rok 2015
Dne 15.1.2015 proběhlo v zámeckém
skleníku v Boskovicích slavnostní vyhlášení
XIII. ročníku ankety FOTBALISTA ROKU
2015. Do síně slávy byl na tomto
slavnostním vyhlášení uveden náš
spoluobčan a dlouholetý činovník našeho
fotbalu pan Zdeněk Kuběna. Vedení
městyse mu tímto co nejsrdečněji
blahopřeje.

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

Pozvánka
MO ČČK v Doubravici nad Svitavou
zve všechny členy i ostatní zájemce
na výroční členskou schůzi MO ČČK, která se koná

2.2.2016 v 18.00 hod v restauraci Olivie
Program: Přednáška – MUDr. Petr Daněk
Plán činnosti místní organizace na rok 2016
Tombola, občerstvení.
Zveme všechny nové zájemce o práci v MO ČČK.

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 16.12.2015
78/2015 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu starosty
79/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtový výhled Městyse Doubravice nad
Svitavou na roky 2015 – 2018
80/2015 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření Městyse Doubravice
nad Svitavou č.4
81/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření Městyse Doubravice nad
Svitavou č.5
82/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové provizorium Městyse Doubravice nad
Svitavou na rok 2016
83/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi
Městysem Doubravice nad Svitavou a „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a
obcí, týkající se majetku inv.č. 110083 „Prodloužení vodovod – Pod Klemovou“
a inv.č.110121 „Projektová dokumentace Pod Klemovou“
84/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 03/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
85/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 04/2015 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství
86/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 05/2015 o místním
poplatku ze psů
87/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje záměr prodeje
pozemku p.č. 7489 o výměře 1732 m2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou, zapsaného
na LV 10001 u Katastrálního úřadu Jihomoravského kraje, Katastrální pracoviště
Blansko
88/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene ve formě
věcného práva služebnosti inženýrských sítí mezi Městysem Doubravice nad
Svitavou jako vlastníkem služebných pozemků a paní Hanou Vybíhalovou jako
vlastníkem panujícího pozemku
89/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby mezi
Městysem Doubravice nad Svitavou jako stavebníkem a paní Zdenou Vladíkovou
jako vlastníkem dotčeného pozemku, týkající se stavby prodloužení vodovodního
řadu
90/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí
mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako obtíženým a firmou Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. jako oprávněným, týkající se zřízení
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc.č.
6016 v k.ú. Doubravice nad Svitavou

DOBROVOLNÍ HASIČI HODNOTILI
Je to jako v každém jiném podniku, v každé provozovně, na každém úřadu.
Skončí jeden rok a než se začne cokoliv dít v tom roce novém, je třeba ten
předešlý řádně zhodnotit. Tak se každoročně děje také u našich dobrovolných
hasičů, a to na valné hromadě sboru, která je pravidelně svolávána hned na
začátek ledna do místní restaurace OLIVIE. Ta letošní byla v neděli 10. ledna,
kdy se to v OLIVII modralo parádními uniformami nejen místních, ale také
hasičů přespolních, kteří přijeli ty naše pozdravit a poslechnout si, co všechno
se u doubravických dobrovolných hasičů za celý rok událo, kde pomáhali, kde
hasili, co připravili pro spoluobčany apod. A podle zpráv, které byly
předneseny, toho nebylo málo. Ne vše bylo v uplynulém roce ideální, ale to
není snad nikde a nikdy. Vyjmenovat vše, co ve zprávě o činnosti sboru
přednesl starosta SDH Milan Hubený, na to by jedna strana zpravodaje
nestačila. S povděkem kvitoval spolupráci s úřadem městyse, za kterou
poděkoval přítomnému starostovi Pavlu Královi. V roce 2015 se podařilo to,
na co hasiči čekali několik let – v hasičce bylo zbudováno plynové topení a
nový ohřev vody, vše v celkové hodnotě cca 430 tisíc Kč (bez DPH). K velkým
úpravám došlo ve vnitřních prostorách budovy (v garážích). Velmi obsáhlá
byla také zpráva o činnosti mládeže, kterou přednesla Petra Havířová. V
současné době se dvaceti třem mladým hasičům věnují tři vedoucí a dva
instruktoři a tady musím konstatovat, že jejich snaha přináší ovoce. Ve
výsledkových listinách hasičských soutěží se jména našich mladých hasičů
začínají objevovat na přednějších místech. Velitel SDH Pavel Podloučka při
hodnocení roku 2015 mohl mluvit téměř v samých superlativech. Akcí, při
kterých byla účast našich dobrovolných hasičů nutná, bylo hned několik a
svojí účastí hasiči přispěli k jejich zdárnému dokončení. Velmi kladně byla
hodnocena soutěž „Nejtvrdší hasič přežije“, kterou SDH ve spolupráci
s Městysem Doubravice nad Svitavou uspořádal v měsíci říjnu. Třešinkou na
dortu pak byla zpráva hospodářky sboru Evy Livorové, kdy mohla po
zhodnocení roku 2015 konstatovat, že žádná
akce nebyla tzv. mínusová, a že pokladna
sboru není prázdná. Podle předneseného
plánu práce Sboru dobrovolných hasičů
Doubravice nad Svitavou na rok 2016 se
můžeme těšit na další, věřme tomu, že velmi
příjemné akce, kterých se budou naši
dobrovolní hasiči zúčastňovat a které pro
nás také třeba připraví.
Ať se jim tedy daří!!!
Na snímku starosta SDH Milan Hubený zahajuje valnou hromadu

Eva Sáňková kronikářka městečka

VÁNOCE
VE ŠKOLCE
Blížily se Vánoce a s ním i naše oblíbené akce pro rodiče i děti.
V úterý 8. prosince jsme si s dětmi přivstali, honem se nasvačili a už chystali stoly
a všechno potřebné pro krásné odpoledne.
Třídy už jsme si vyzdobili v minulém týdnu, ve kterém
jsme si hráli na „Čertovskou školku“. To byl také krásný
týden. Všichni jsme se oblékli za čerty a čertice a ze tříd si
udělali „Peklo“. Vařili jsme jenom čertovská jídla, zpívali a
tančili čertovské písničky. Paní učitelky by také nikdo
nepoznal – byly také čertice. Ve čtvrtek za námi přišel
Mikuláš a rozděloval všem dárky. A protože jsme školka se
zdravou výživou i balíčky měly samou zdravou dobrotu. Ještě
jsme Mikuláši zatančili a zazpívali, ale nejvíce se mu líbil
„Tanec čertic“ – paní učitelek.
A to úterní odpoledne už jsme jen čekali na pomocníky k pečení.
Maminky si přinesly nejen těsto, ale i všechny věci potřebné k pečení.
Každá třída měla svoji vánoční kuchyňku. Poslouchali jsme i vánoční
písničky a pracovali a pracovali…Paní kuchařky ani nestačily péct.
Tak a máme hotovo a už bude stačit napečené cukroví jen nazdobit
a čekat na Ježíška…
Dozdobili jsme perníčky, slepili linecké cukroví a ještě jsme také museli ochutnat –
jestli to máme všechno dobré…
V pondělí jsme v každé třídě nazdobili vánoční stromeček, dokončili
výzdobu a zopakovali si „Vánoční program“. V úterý 15. prosince jsme se
dočkali. Ježíšek se stavil i v naší školce. Nevíme, kdy to všechno stihl, ale
když jsme se vyspali a nasvačili, najednou se pod stromečky ve třídách
objevila spousta dárků. Jenomže jsme se do nich ještě nemohli kouknout.
Všichni dospělí totiž čekali, až jim ukážeme, co jsme si na „Vánoční
besídku“ připravili. A to si pište, že připravili. Každá třída
něco jiného, ale všechno moc pěkné. Písničky, básničky,
tanečky i pohádky.
A zase jsme se ještě nemohli podívat na dárečky – ještě si pro nás
paní učitelky připravily vánoční zvyky, pro všechny na stůl to naše
vlastnoručně vytvořené vánoční cukroví a čaj nebo kafíčko.
Konečně přišel čas na rozbalování dárků – spousta a spousta dárečků i
velkých dárků. Ani jsme je všechny nestačili rozbalit, tolik jich bylo. Každý z nás si
odnesl i dárečky domů.
Dárečky jsme si vlastně zasloužili, protože jsme pořád hodní…

Mgr. Hana Konrádová a děti, mateřská škola

DÁRKY OD SPONZORŮ
Ještě jedno překvapení děti čekalo – velký dárek od našich sponzorů
- pan Pavel Míča, Doubravice, firma M+H
-

manželé

Vašutovi,

firma

CARGO

TAXI,

také

z Doubravice.
Oba tito sponzoři darovali dětem z naší mateřské školy peníze na nákup kol a
odrážedel na zahradu. Celkem jsme dětem zakoupili 12 odrážedel a 3 nová
kola.
Dětí máme hodně, tak ta stávající, i když je neustále opravujeme, již
pomalu dosluhují.
Proto bychom chtěli panu Míčovi i manželům
Vašutovým velice poděkovat za tak krásný dárek.

Ještě jednou poděkování od dětí naší mateřské školy.
Mgr. Hana Konrádová, ředitelka MŠ

 v úterý
15. března 2016
 od 13 do 17 hodin



v ředitelně mateřské školy – 1. patro
s sebou vyplněnou přihlášku do MŠ, zápisní list a souhlas s
fotografováním
 přineste rovněž k nahlédnutí rodný list dítěte a váš
občanský průkaz
 bližší informace o činnosti naší mateřské školy a o
kritériích pro přijetí dítěte do Mateřské školy
v Doubravici nad Svitavou, příspěvková
organizace, můžete získat i na
www.doubravicens.cz/ms

Mgr. Konrádová Hana
ředitelka MŠ Doubravice nad Svitavou,
příspěvková organizace

Přijměte pozvání na

„Jarní
drátování“
Společně se naučíme vyrobit zápichy do květináčů,
kraslice, misky, jarní výzdobu do oken a spoustu jiných
užitečných i neužitečných drobností.
Kdy se sejdeme?

1. března 2016
V 17 hodin

Kde se sejdeme?

V zasedací místnosti úřadu
městyse v 1. patře

S sebou si přineste pouze dobrou náladu a chuť naučit
se něco nového. Materiál bude hrazen namístě.
Případné dotazy: Eva Sáňková – tel. 606746205

*******************************************
************
PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
společně s farností Doubravice
vás všechny srdečně zve na zajímavou přednášku s projekcí
SVATOJAKUBSKÁ CESTA
O pěším putování Galicií na severu Španělska do Santiaga de Compostela
přednáší účastnice Mgr. Pavla Humpolíková
18. února 2016 ve 13,30 hodin na faře v Doubravici
Pěkná modrá Doubravice (budova fary)
tel. 515 538 565, 732 747 952

BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci únoru vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
Únor :
1.2. JALOVÁ Miroslava
Dolní 58
8.2. POKORNÝ Rudolf
Soukopovo nám. 336
12.2. SVOBODA Radek
Plotky 115
13.2. SÁŇKOVÁ Ludmila
Hybešova 172
16.2. KADLECOVÁ Věra
28. října 205
18.2. MUSILOVÁ Marie
U Cihelny 280
18.2. PADĚLKOVÁ Božena
Nám. Svobody 14
22.2. BRYCHTA Karel
Klemov 343
24.2. ŠIMÁKOVÁ Věra
Soukopovo nám. 7
25.2. DUFKOVÁ Věra
Dolní 75
***********************************************************************

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou děkuje ing. Romanu
Koupému za květiny, které nám daroval na Předsilvestrovské posezení,
konané 29.12.2015 a panu Volfovi za výbornou večeři, kterou na tuto
akci dodal.
*******************************************************************************

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
Únor
6.2.
7.2.
13.2.
14.2.
20.2.
21.2.
27.2.
28.2.

MUDr. Láníková
MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr. Mikulášková
MUDr. Nečasová
MUDr. Padalík
MUDr. Paděrová
MUDr. Paulíčková

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Černá Hora, Zdrav. středisko

516 488 456
516 471 210
516 454 046
516 474 488
607 812 963
516 491 263
516 465 452
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 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.

TJ SOKOL
Doubravice nad Svitavou,
oddíl kopané, pořádá
v sobotu 30.1.2016
v našem městečku tradiční
PRŮVOD MASEK.
**************************************************
TJ Sokol Doubravice nad
Svitavou, oddíl kopané
Vás srdečně zve na tradiční
POCHOVÁVÁNÍ BASY,
které se uskuteční
v sobotu 6.2.2016 ve 20.00 hodin
v Kulturním domě
Doubravice nad Svitavou.
K tanci a poslechu hraje
skupina TRIO KENT.
Účast masek vítána.
*******************************************************

Všem občanům Doubravice nad Svitavou se na vědomí dává
dne 19. března 2016 se v kulturním domě koná akce o nejlepší
DOUBRAVICKOU POLÉVKU
Soutěž začíná v 16.00 hodin
Konec vaření je v 18.30 hodin
V 19.00 hodin je vyhlášení vítěze
Na oslavu vítěze začíná v 19.01 hodin taneční zábava
(k tanci i poslechu hraje známý DJ Livka)

Vstupné dobrovolné
Zájemci o aktivní soutěž (vaření) se mohou přihlásit
na tel. č. 731 637 702
Počet účastníků soutěže je omezen (max. 9)
Uzávěrka je ve 12.00 hodin dne 19.3.2016

PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Ú N O R 2016
4. 2. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

Gangster Ka: Afričan
Kriminální film o osudech bezcitného gangstera, inspirovaný skutečnými
událostmi podle námětu Jaroslava Kmenty, který je autorem knihy
„Padrino Krejčíř“. Tento film je volným pokračováním zločineckého tažení
Radima Kraviece alias Káčka. Po nepochopitelném útěku přímo z rukou
policie, opouští Kraviec Českou republiku. Začíná nová etapa jeho
zločinného života. Káčko už nemá co ztratit. Teprve teď začíná vyplouvat
na povrch veškerý odpad, který po něm zbyl. Káčko se usazuje na
Seychelských ostrovech, v rukou má směnku na 80 milionů, která z fleku
může položit premiéra i vládu. 6 miliard z vytunelovaného podniku ČEPRO
se pomalu rozpustilo, je potřeba přijít s novým zdrojem příjmu. I kdyby kvůli
tomu měl udělat státní převrat.
Závěrečná část temného příběhu zdůrazňuje fakt, že spáchané zlo nemůže
být jen tak pominuto. Hrají: Hynek Čermák, Alexej Pyško, Miroslav Etzler a
další.
Krimi film ČR

Premiéra 26. 11. 2015

Vstupné 50.- Kč

98 minut

11. 2. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

Iracionální muž
Uznávaný profesor filozofie Abe Lucas (Joaquin Phoenix) je už víc než
rok emocionálně na dně. Nemůže psát, nemůže dýchat, nemůže si
vzpomenout na smysl života, z ničeho se nedokáže radovat. Jeho jediným
spolehlivým přítelem je alkohol. Abe přijíždí učit na fakultu do malého
městečka. Brzy se zaplétá se dvěma ženami. Osamělá profesorka Rita
(Parker Posey) od něj očekává záchranu z jejího nešťastného manželství.
Jeho nejlepší studentka Jill (Emma Stone) se okouzlená stává jeho
nejbližší kamarádkou. Pro Jill je Abova rozervaná umělecká duše a
exotická minulost přímo neodolatelná. Jeho labilita ji fascinuje a přitahuje.
Přesto, když se Jill snaží jejich přátelství změnit v romantický vztah, Abe ji
stroze odmítá.
Film USA
Vstupné 50.- Kč

Premiéra 30. 7. 2015
96 minut

18. 2. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

Nemilosrdní
Serge Buren (Jean Reno) je legendární polda, noční můra všech
kriminálníků. On a jeho policejní tým mladých kolegů vyznávají trochu
nevšední vyšetřovací postupy. Mezi jejich osvědčené a oblíbené metody
patří přepadovky a výslechy zadržených s použitím baseballových pálek.
S oblibou ignorují pravidla v průběhu velkolepých zatčení. Jejich práce je
více než efektivní a výsledky jsou brilantní. Jenže jejich nadřízení začínají
mít dojem, že kovbojové nemají u policie co dělat a jako supi čekají na
jakoukoli chybu.
Jean Reno se vrací na plátna kin v jeho nej-oblíbenější roli – jako drsný
policajt ze staré školy, s osobitým smyslem pro spravedlnost a humor.
Akční thriller Francie

Premiéra 8. 10. 2015

Vstupné 50.- Kč

90 minut

25. 2. čtvrtek v 18 hod

BOHEMIA MP

Láska v oblacích
Antonio je právník a právě nastupuje na let z New Yorku do Paříže. Do
stejného letadla nastupuje i Julie, která letí do Paříže za svým
snoubencem. Je to tři roky od doby, kdy Antonio zlomil Julii srdce a nyní,
poprvé od této události, se oba sejdou v jednom letadle, na sousedících
sedadlech. A budou mít více než šest hodin letu na to, aby si řekli vše
doposud nevyřčené. V hlavních rolích Nicolas Bedos a Ludivine Sagnier.
Romantický film Francie
Vstupné 50.- Kč

96 minut

