ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 4 /duben 2016
***************************************************************
Vážení spoluobčané,
i když to tak zatím nevypadá, astronomický první jarní
den máme za sebou a čeká nás všechny několik, dá
se říct tradičních akcí, které se pravidelně v měsíci
dubnu opakují. Ano, dlouho očekávané jaro začalo
v neděli 20. března v 5,30 hodin a věřme, že počasí
nám bude při všech plánovaných akcích přát.
Podrobnosti o nich se dozvíte na dalších stránkách
zpravodaje.

Na měsíc duben je plánována ještě jiná velká akce, o které určitě mnozí vědí. Je
to celorepubliková akce Ukliďme Česko, které třetí ročník se uskuteční v sobotu
16. dubna. Do této akce se můžete zapojit prostřednictvím spolků nebo jako
jednotlivec, který si uklidí veřejné prostranství ve své ulici. Věřím, že se této akce
zúčastní většina občanů, kterým není lhostejné, jak naše Doubravice vypadá.

Určitě vás také všechny zajímá, jak to vypadá s rozpočtem městyse na rok 2016.
Zastupitelstvo městyse na svém zasedání 16. března 2016 všemi hlasy schválilo
rozpočet městyse na rok 2016 a stejně jako v roce minulém bude zveřejněn na
www.doubravicens.cz.
Pavel Král starosta
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 16.3.2016
1/2016 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu starosty
2/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet hospodaření Městyse Doubravice nad
Svitavou na rok 2016 ve znění předneseném starostou městyse panem Pavlem
Králem v závazných ukazatelích. V příjmech v položkovém členění a výdajích dle
Paragrafů
3/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 01/2016 o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 20 000,- Kč mezi městysem jako poskytovatelem a
Mysliveckým spolkem Doubravice nad Svitavou jako příjemcem
4/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 02/2016 o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 300 000,- Kč mezi městysem jako poskytovatelem a TJ
Sokol Doubravice nad Svitavou jako příjemcem
5/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 03/2016 o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 10 000,- Kč mezi městysem jako poskytovatelem a MS
ČČK Doubravice nad Svitavou jako příjemcem
6/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 04/2016 o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 8 000,- Kč mezi městysem jako poskytovatelem a
Svazem tělesně postižených v České republice, MO Rájec - Jestřebí jako příjemcem
7/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 05/2016 o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 50 000,- Kč mezi městysem jako poskytovatelem a
Římskokatolickou farností Doubravice nad Svitavou jako příjemcem
8/016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 06/2016 o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 10 000,- Kč mezi městysem jako poskytovatelem a
Českým svazem včelařů, ZO Doubravice nad Svitavou jako příjemcem
9/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 07/2016 o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 50 000,- Kč mezi městysem jako poskytovatelem a SH
ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou jako příjemcem
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10/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 08/2016 o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 20 000,- Kč mezi městysem jako poskytovatelem a SH
ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou jako příjemcem
11/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 09/2016 o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 50 000,- Kč mezi městysem jako poskytovatelem a MC
PONORKA jako příjemcem
12/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 10/2016 o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 5 000,- Kč mezi městysem jako poskytovatelem a
Diecézní charitou Brno – Oblastní charita Blansko jako příjemcem
13/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě
sociálních služeb mezi městysem jako poskytovatelem a městem Blanskem jako
příjemcem a to ve výši 33 500,- Kč na služby sociální prevence a sociálního
poradenství a 36 584,- Kč na služby sociální péče
14/2016 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočet Svazku obcí Svitava na rok 2016
15/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje přistoupení Městyse Doubravice nad Svitavou k
Memorandu o spolupráci při tvorbě a zajištění Destinačního managementu
Moravského krasu a okolí
16/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV –
014330035462/001 mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako povinným a
firmou E.ON Distribuce a.s. jako oprávněným v předloženém znění, týkající se
pozemků parc.č. 3600/2, 3600/1 a 1077/10 v k.ú. Doubravice nad Svitavou, na
kterých je realizována stavba „Doubravice nad Svit., kab. NN Pilát“
17/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030027155/001 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. 1096/1 a 3515/5 v k.ú. Doubravice
nad Svitavou, stavba „Doubravice, Klemov, přípojka NN Vladíková“
18/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030028906/001 mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako
budoucím povinným a firmou E.ON Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným v
předloženém znění, týkající se pozemku parc.č. 2346/2 v k.ú. Doubravice nad
Svitavou, stavba „Doubravice nad Svit., kab. NN Malach“
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19/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030028898/001 mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako
budoucím povinným a firmou E.ON Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným v
předloženém znění, týkající se pozemku parc.č. 3551/8 v k.ú. Doubravice nad
Svitavou, stavba „Doubravice nad Svit., kab. VN ARAPLAST“
20/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 3066 o
výměře 275 m2 , p.č. 2348 o výměře 110 m2 a p.č. 3060/1 o výměře 225 m2 a 85
m2, zapsaných na LV 10001 vedeném pro Městys Doubravice nad Svitavou, k.ú.
Doubravice nad Svitavou u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Blansko
21/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku p.č. 7489, orná půda, o výměře
1732 m2 , zapsaného na LV 10001 vedeném pro Městys Doubravice nad Svitavou,
k.ú. Doubravice nad Svitavou u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Blansko, paní Vlastě Dvořákové, Dolní 348, Doubravice nad
Svitavou, za cenu 25 560,- Kč. Poplatek za vklad do katastru uhradí nabyvatelka
paní Vlasta Dvořáková, daň z převodu nemovitostí hradí převodce, tj. městys
22/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje koupi pozemku p.č. 7473, ostatní plocha,
sportoviště, o výměře 639 m2 , zapsaného na LV 143 vedeném pro Vlastu
Dvořákovou, Dolní 348, Doubravice nad Svitavou, k.ú. Doubravice nad Svitavou u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, za cenu
25 560,- Kč. Poplatek za vklad do katastru uhradí nabyvatel, tj. městys, daň z
převodu nemovitostí hradí převodce, tj. Paní Vlasta Dvořáková
**********************************************************************

Připomínáme občanům, že na úřadě městyse se vybírá poplatek za svoz
odpadu. Současně se vybírá i poplatek za psy.
Výše poplatků za svoz odpadu
Na jednoho obyvatele:
450,-Kč
Majitele rekreačních objektů
450,-Kč
Podnikatelů – za popelnici: 1.500,-Kč
Výše poplatku za psy:
1 pes:
za každého dalšího psa:

100,-Kč
120,-Kč
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Doubravice nad Svitavou
Dolní 34

Tento den dostane každý zákazník při
nákupu nad 300,- Kč drobný dárek

NAŠE NABÍDKA
PRO DĚTI A STUDENTY
PRO KUTILY A

PRO HOSPODYŇKY

Domácí potřeby

Kancelářské potřeby

Kosmetika

Papírenské zboží

Uklidové potřeby

Hračky

Hygienické potřeby
Čistící a prací potřeby

Dárkové zboží

ZAHRÁDKÁŘE

Barvy
Laky
Lišty
Nářadí
Ploty

Drobná galanterie

Vruty

Zdravá výživa

Potřeby do zahrady
Dřevěné hranolky

Sortiment bude upravován dle vaší poptávky.
Od měsíce června pro vás připravujeme možnost nákupu
přes náš e-shop.
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Vstupné:
Úkoly a odměny vás neminou.
Snad přijde i vodník, tedy pokud jej probudíme
Vystoupení dětí z divadelního kroužku a kroužku aerobicu z MC Ponorka z.s.
Občerstvení zajištěno – kiosek bude otevřen.
Těšíme se na vás.
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Polívčičku zelnou, tu měl Brouček nejraději…
Vzpomínáte? Ti starší určitě ano, vždyť Karafiátovi Broučci nás provázeli našim
dětstvím, a tu mladší generaci zase oslovovali ve Večerníčku jako loutková
pohádka. Úvod sice trochu matoucí, ale věřte, že pokračování článku vše vysvětlí.
A v hlavní roli bude „POLÍVČIČKA“, i když ne jenom zelná.
Devět polévek, a to každá jiná, se vařilo
v sobotu 19. března 2016 v místním
kulturním domě na IV. ročníku
Doubravické polévky. Pro inspiraci a
hlavně ochutnávat přišlo několik desítek
návštěvníků a při prohlížení pořízených
fotografií mohu s klidným svědomím napsat,
že určitě spokojených návštěvníků
(fotografie najdete ve fotogalerii na
http://www.doubravicens.cz/ ).
Devět týmů úderem šestnácté hodiny zapnulo nejen vařiče, ale také svoje
mozkové závity, aby náhodou na stolech nezůstalo něco, co by mělo být hlavní
ingrediencí. Sál kulturního domu za malou chvíli provoněly tyto polévky:
*Valašská kyselica od rybníčku, *Polévka minestrone, *Fazolová se zelím, *Bílá
ovarová česnečka, *Baziho bramboračka, *Fazolová s klobásou, *Andělská
zelňačka, *Slovenská hubová, *Hovězí vývar z oháňky s domácími nudlemi a
játrovými knedlíčky. Všichni přítomní museli uznat, že tak pestrá nabídka nebývá
ani v těch nejlepších restauracích.
Vařilo se, vařilo, k tomu hrála příjemná hudba, o kterou se staral DJ Livka, čas
utíkal a schylovalo se k tomu nejdůležitějšímu, a tím je ochutnávka. Nebylo
důležité, která polévka byla nabízena jako první. Důležité bylo, která nejvíce
chutnala. Jak se ale říká, sto lidí – sto chutí. Tak tomu bylo i na této akci. A aby
hodnocení bylo spravedlivé, každý návštěvník při vstupu do sálu obdržel tři
kuličky, které podle svého uvážení následně vložil do misky toho týmu, jehož
polévka mu chutnala nejvíc. A nemyslete, že hodnocení bylo snadné. Vždyť jedna
polévka byla chutnější jako druhá.
„Putovní šufánek“ (česky naběračku) však mohl získat jenom jeden tým. Loňské
vítězství obhájili Sláva a Soňa se svým hovězím vývarem, který získal 56 kuliček
z 339 odevzdaných, druhé místo obsadilo Česko-slovenské duo Tomkovič se
slovenskou hubovou (54 kuliček) a na pomyslné stupně vítězů ještě vystoupala
skupina Pindolíny (doubravické fotbalistky) se ziskem 50 kuliček za fazolovou
s klobásou.
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Na snímku vítězná dvojice s hlavní organizátorem akce Pavlem Husákem

Tak jako na slavných Oskarech, i tady je nutné poděkovat, a to:
1) Pavlu Husákovi a jeho kamarádům, kteří tuto skvělou akci připravili
2) Všem amatérským kuchařům, kteří měli odvahu, přihlásili se a dobrovolně
předvedli svoje kuchařské umění
3) V neposlední řadě všem návštěvníkům, kteří vytvořili báječnou atmosféru
celého sobotního odpoledne
4) DJ Livkovi, který se staral o to, aby sálem kulturního domu nebublaly jenom
polévky, ale také příjemná hudba
5) V neposlední řadě také kytarové dvojici Pijáček+Raš, kteří po skončeném
soutěžním klání nabídli nejen k tanci, ale také k poslechu příjemnou hudbu.
Eva Sáňková kronikářka

********************************************************
Zahradnictví Ing. Roman Koupý oznamuje,
že příjme zaměstnance do hlavního
pracovního poměru nebo brigádníky. Práce
je vhodná pro ženy. Podrobnější informace
podá vedoucí prodejny paní Markéta
Kazdová, tel. 516 432 726.
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PŘIPOMÍNÁME!!!
Úřad městyse DOUBRAVICE NAD SVITAVOU ve spolupráci
se společností SITA CZ a.s. pro Vás zajistí
SBĚR A ODVOZ VELKÉHO ODPADU !
PROČ ?
Velký odpad z domácností a zahrádek, který se svým objemem nevejde do popelnice, nesmí končit kolem cest
nebo kdekoliv v přírodě. Tento odpad má své místo na skládkách. Je člověka nedůstojné s tímto odpadem
obtěžovat slušné občany a zatěžovat naše společné životní prostředí.
Co je velký odpad ?
Veškerý nábytek, doplňky a vybavení domácností pokud možno vše zbavené kovových částí, zařízení, které není
nebezpečným odpadem. Sedací soupravy, matrace, molitany, polystyrén, koberce, běhouny, podlahoviny, jinak
neupotřebitelné textilie, zrcadla, drátosklo, autosklo, luxfery, bytové sanitární zařízení, domácí a zahradní
keramika, plastový zahradní nábytek, zahradní hadice, velo pneu a duše, vědra, vaničky, běžně znečištěné obaly
od stavebních nebo jiných materiálů, plastové nárazníky a plastová výbava automobilů apod.
Kontejnery budou rozmístěny v obci na stanovištích podle tohoto termínového harmonogramu:

PŘISTAVENÍ

STANOVIŠTĚ

29. dubna 2016

U úřadu městyse

ODVOZ

2. května 2016

Upozornění: do kontejneru prosím nedávejte televizory, počítače a monitory, ledničky, el. zařízení,
pneumatiky a nebezpečné odpady !!! Děkujeme.

*************************************************************
SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !
PROČ ?
Nebezpečný odpad vyhozený do běžných odpadových nádob
ohrožuje zdraví lidí, zvířat i rostlin, vodu, vzduch a naše životní prostředí.
Proto jej musíme sbírat odděleně a dále odborně odstraňovat.
Co je nebezpečným odpadem ?

baterie všeho druhu, oleje a maziva včetně jejich obalů, brzdové kapaliny a destičky, chladící a mycí kapaliny,
plechovky od nebo se zbytky laků barev, rozpouštědla, ředidla, tmely, lepidla, výplňové hmoty a kartuše včetně
sprejů, veškeré tlakové nádoby, štětce, válečky, rukavice, vše co obsahuje rtuť nebo líh, tonery a barvy do
tiskáren, jedy, kyseliny, zásady, agropostřiky, pesticidy, kosmetika, fotochemikálie, léky, desinfekční prostředky,
čistící prostředky na okna a WC, znečištěné a zaolejované oděvy, textilie a hadry, absorpční činidla a všechny
různé nádoby znečištěné speciálně upravenými stavebními hmotami nebo se zbytky chemikálií, pohonných
hmot, asfaltové odpady, menší množství azbestové krytiny zabalené v igelitu, sádrokarton a sádra apod. Tlakové
hadice, autokabeláže, el. vodiče obecně, znečištěná pryž a vše co přišlo do styku s ropnými látkami.
Nebezpečné odpady budou odebírány vyškolenými pracovníky.

DNE

30. dubna 2016

STANOVIŠTĚ

OD KDY – DO KDY

U úřadu městyse
8:00 – 9:00
Velkoobjemové a ostatní odpady ne !!!
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Naše mateřská škola má kapacitu 69 dětí. Řeklo by se, že musí uspokojit všechny
zájemce z Doubravice i z okolí. Tak tomu ale není. Zájem o zápis do naší školky pro školní
rok 2016/2017 byl opravdu vysoký.
K zápisu přišlo 33 dětí, přijímat se bude 18. Hlásí se děti
z Doubravice, Lhoty Rapotiny, Újezdu u Boskovic a Holešína.
Doubravice – rok narození 2012 - 2, 2013 – 12, 2014 – 7
Lhota Rapotina – rok narození 2012 – 1, 2013 – 4
Újezd u Boskovic – rok narození 2011 – 2, 2012 – 1, 2013 – 2, 2014 – 1,
Holešín – rok narození 2013 – 1.
Jsme velmi rádi, že je o naši mateřskou školu takový zájem.
Našim přáním by bylo uspokojit všechny zájemce a nikoho neodříkat, v současné době to ale
z kapacitních důvodů není možné.
Mgr. Hana Konrádová, ředitelka MŠ Doubravice
********************************************************************************

PŘÁNÍ ŽENÁM K MDŽ
V pátek 11. března 2016 popřály děti z hudebně-rytmického kroužku
všem babičkám a ženám k jejich svátku.
Vystoupení začalo pásmem lidových písniček a tanečků.
Po krátké přestávce pokračovalo hudební pohádkou o pekle a
čertících.
Věříme, že náš malý hudební dárek se všem líbil a udělal
radost.

Soušová Anna, MŠ Doubravice

11

KARNEVAL
Na začátku března jsme měli v naší školce
již tradiční „Karnevalový týden“.
Děti si přinesly krásné kostýmy, někteří
dokonce přišli každý den v jiném. Měli
jsme tu velký výběr pohádkových postav –
od draka až po Sněhurku, trpaslíka i piráty,
princezny, víly a spoustu jiných převleků.

Celý týden byl zakončen v pátek
Karnevalem. Toto dopoledne bylo plné
různých nových her, tanečků a také soutěží.
Děti přenášely míčky na lžičkách, skládaly
obrázky, stavěly věže z kostek, lovily ryby
z rybníčků, chodily na chůdách…
Nakonec jsme si společně zatančili, děti
dostaly malou odměnu za krásné kostýmy a
plnění úkolů.

Poslední den týdne jsme ukončili s úsměvem a radostí, plni nových zážitků.
Kateřina Žáčková, MŠ Doubravice
*********************************************************************************************

Upozornění
Kdo z občanů má ještě zájem o KOMPOSTÉRY na zahradu, může
si dotazník vyzvednout a vyplnit na úřadě městyse do konce
měsíce dubna.
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Karneval
ve školní družině ZŠ
Děti ze školní družiny naší
základní školy se nemohly dočkat
letošního 23. února. Ptáte se
proč? Tento den jsme pořádali
ve školní družině maškarní
karneval. Děti obou oddělení
školní družiny si přinesly do školy
překrásné a nápadité kostýmy,
po obědě se do nich vyšňořily a
hurá
do
karnevalového
tanečního víru. V tělocvičně si tak při hudbě zatančili piráti, víly, kovbojové, princezny,
rytíři, kouzelnice a spousta dalších pohádkových postav. Všechny maškary společně si
i zasoutěžili a odměnou jim pak
byly sladké bonbony. Podívat se
na maškarní rej přišly nejen paní
učitelky,
ale
největším
překvapením
byla
návštěva
našeho pana ředitele v kostýmu,
čímž všem přítomným dětem
udělal velkou radost. Karneval se
dětem letos opět vydařil, jak
můžete vidět na fotografiích.
Foto: Mgr. Erika Bartíková, text: Marcela Procházková

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

Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech 11. – 15. dubna
2016 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

13

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. ŚTĚPÁNKOVÁ Jaroslava

U Cihelny č. 112

************************************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
DUBEN 2016
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00

2.4.
3.4.
9.4.
10.4.
16.4.
17.4.
23.4.
24.4.
30.4.

MDDr. Staňková K.
MUDr. Staňková V.
MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Štrajtová
MUDr. Šumberová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomášková

Boskovice, Lidická 8
Jedovnice, Zdrav. středisko
Blansko, B. Němcové 1222/15
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Černá Hora, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b

516 453 998
516 442 726
605 184 479
516 416 386
516 488 454
608 220 806
516 472 227
516 439 404
734 177 800

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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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
D U B E N

2016

7. 4. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

OTCOVÉ A DCERY
Jack Davis (Russel Crowe) se musí po tragické smrti své manželky sám
postarat o jejich pětiletou dceru Katie (Kylie Rogers). Jack je slavný
spisovatel, držitel Pulitzerovy ceny, který trpí depresemi a duševní
poruchou. Po smrti svádí boj nejen sám se sebou, ale i s výchovou
Katie. O 25 let později. V dospělosti Katie žije se svým přítelem
Cameronem na Manhattanu. Jejich vztah se potýká s problémy. Katie
bojuje s vnitřními démony, kteří ji pronásledují od jejího problematického
dětství. Film zachycuje vztah dítěte a rodiče, kteří se v průběhu let
odcizili, ale snaží se najít k sobě cestu.
Film USA/Itálie

Premiéra 12. 11. 2015

Vstupné 50.- Kč

116 minut

14. 4. 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 ČR

Premiéra 26. 11. 2015

Vstupné 50.- Kč

98 minut
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21. 4. čtvrtek v 18 hod

FALCON

MUŽ NA LANĚ
Dvanáct lidí se prošlo po povrchu Měsíce, ale jen jeden jediný člověk
přešel nezměrnou prázdnotu mezi věžemi Světového obchodního
centra, a v jeho stopách se již nikdo nikdy nebude mít možnost vydat.
Petit pod vedením svého mentora Papa Rudyho (Ben Kingsley) je se
svými společníky a za asistence netradiční skupiny dobrovolníků
z celého světa nucen překonávat nepopsatelné problémy a vypořádat se
se zradami, neshodami i bezpočtem rizik, která uskutečnění celé akce
ohrožují, mají-li mít šanci realizaci svého bláznivého plánu správně
zorganizovat a následně také provést.
Dobrodružný životopisný film USA

Premiéra 8. 10. 2015

Vstupné 50.- Kč

123 minut

28. 4. čtvrtek v 18 hod

FALCON

WILSONOV
První světová válka právě skončila a v jednom zapadlém městě ve
střední Evropě plánuje starosta připojení města ke Spojeným státům
americkým a přejmenovat na Wilsonov. Vše klapne, až na jeden
nepříjemný problém. Ve městě prý řádí tajemný vrah. Místní policejní
sbor tápe, a tak primátor požádá o pomoc za oceánem. A sám Wilson
posílá příslušníka FBI. Ta má odborníky na všechno. Do městečka
přijíždí Aaron Food (Jiří Macháček). Muž, vychovaný českou kojnou,
který už po celém světě vyřešil 513 vražd a teď pomůže i Wilsonovu. Aby
po městě nebloudil, k rukám dostává mladého policejního čekatele
Josefa Eisnera (Vojtěch Dyk). Strhující honba po stopách šíleného vraha
může začít.
Krimi komedie Česko/Slovensko

Premiéra 1. 10. 2015

Vstupné 50.- Kč

115 minut
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