ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 6/ červen 2016
*****************************************************************
Vážení spoluobčané, milé děti,
právě před rokem jsme ve zpravodaji vyhlásili veřejnou sbírku plastových
víček na pomoc Mgr. Liboru Mašátovi, který onemocněl amyotrofickou
laterální sklerózou. Za uplynulé období se na úřadě městyse barevnými
víčky zaplnilo několik velkých plastových pytlů, za což patří všem velké
poděkování. Sbírka stále pokračuje, víčka můžete i nadále odevzdávat ve
vstupním vestibulu na úřadě městyse nebo během provozní doby v místní
knihovně.
Pavel Král starosta městyse

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

Vážení spoluobčané,
zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou, které se bude konat 15.6.2016
v 18:00 hodin v obřadní síni městyse.
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Doubravice plánuje strategický rozvoj
Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schválilo 27.4.2016 zpracování
Strategického plánu městyse Doubravice nad Svitavou 2016-2025.
Strategický plán je podkladem pro koordinovaný rozvoj obce, zakotveným
v zákoně č. 128/200Sb., o obcích. Tento základní plánovací dokument umožní
definovat priority, na které se v budoucnosti zaměříme, a nastartovat tak jejich
průběžné naplňování prostřednictvím realizace projektu.
Strategický plán je také základem efektivního hospodaření, tvoří podklady pro
přesnější predikci rozpočtového výhledu. Vytvoření seznamu projektů a stanovení
priorit zlepší připravenost na vyhlášené výzvy. Soulad projektu se strategií umožní
získat bodové zvýhodnění při posuzování žádosti o dotaci či je dokonce
podmínkou pro čerpání dotací.
Proces tvorby strategického dokumentu bude realizován na principu partnerství
s využitím zkušeností nejrůznějších subjektů působících v obci, zejména zástupců
územní samosprávy, občanských iniciativ a podnikatelů. Každý občan bude mít
možnost zapojit se do procesu tvorby prostřednictvím účasti v průzkumu
spokojenosti a potřeb obyvatel a při sběru projektových námětů pro rozvoj
městyse. Úkolem procesu strategického plánování je sladit představy jednotlivých
subjektů o rozvoji městyse – slouží tak k prevenci budoucích sporů a zajišťuje
kontinuitu rozvoje.
Celý proces je zastřešován starostou městyse za odborné spolupráce
s konzultantskou společností Erste Grantika Advisory, a.s.
Informace o jednotlivých realizovaných krocích budou postupně prezentovány ve
zpravodajském měsíčníku a na webových stránkách městyse.
Pavel Král starosta městyse
*******************************************************************
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Dne: 21.06.2016 od 07:00 do 19:00 hodin
Vypnutá oblast: místní část Klemov od trati ČD po konec obce
směr Obora a Bořitov
Dne: 21.06.2016 od 08:00 do 16:00 hodin
Vypnutá oblast:
ulice U Cihelny od domů č. 87 a 160 po domy č. 371 a 415 a od domů č. 400 a 401
po domy č. 361 a 444 vč. chatové oblasti za těmito domy
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 27.4.2016
23/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku městyse za rok 2015
24/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Městyse Doubravice nad Svitavou
za rok 2015 – bez výhrad
25/2016 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse za rok 2015
26/2016 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Doubravice
nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic za rok 2015
27/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku základní školy za rok 2015
28/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Základní školy Doubravice nad
Svitavou za rok 2015 s tím, že zisk ve výši 24 660,16 Kč bude rozdělen takto:
14 660,16 Kč bude převedeno do rezervního fondu základní školy
10 000,00 Kč bude převedeno do fondu odměn základní školy
29/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje použití rezervního fondu ve výši 44 285,96 Kč na
běžný provoz základní školy
30/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku mateřské školy za rok 2015
31/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Mateřské školy Doubravice nad
Svitavou za rok 2015 s tím, že zisk ve výši 6 290,23 Kč bude rozdělen takto:
6 290,23 Kč bude převedeno do rezervního fondu mateřské školy
do fondu odměn mateřské školy bude převedeno 0,00 Kč
32/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje použití rezervního fondu ve výši 9 919,82 Kč na
běžný provoz mateřské školy
33/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje zpracování strategického plánu rozvoje obce
Firmou Erste Grantika Advisory, a.s. ve výši 80 000,-Kč bez DPH a pověřuje
starostu městyse podpisem smlouvy o zpracování Strategického plánu rozvoje
městyse Doubravice nad Svitavou
34/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje založení společnosti s ručením omezeným s
názvem: Lesy Doubravice nad Svitavou, s.r.o., popř. s názvem
Lesy Doubravice, s.r.o (varianta názvu v případě, že nelze uplatnit název Lesy
Doubravice nad Svitavou, s.r.o.), se sídlem náměstí Svobody 31, 679 11
Doubravice nad Svitavou, jejímž 100% vlastníkem je Městys Doubravice nad
Svitavou
3

35/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje jednatelem společnosti Lesy Doubravice nad
Svitavou, s.r.o. (Lesy Doubravice, s.r.o.) starostu Městyse Doubravice nad Svitavou
Pavla Krále
36/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje dozorčí radu společnosti Lesy Doubravice nad
Svitavou, s.r.o. (Lesy Doubravice, s.r.o.) ve složení:
Předseda: Milan Hubený
Členové: RSDr. Petr Štoudek, Lukáš Juračka
37/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje základní vklad do společnosti Lesy Doubravice
nad Svitavou, s.r.o. (Lesy Doubravice, s.r.o.) ve výši 30 000,- Kč
38/2016 - Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse založením společnosti Lesy
Doubravice nad Svitavou, s.r.o. (Lesy Doubravice, s.r.o.)
39/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1040007201/244 mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako
budoucím povinným a firmou E.ON Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným v
předloženém znění, týkající se stavby „Doubravice nad Svitavou, obnova sítě NN“
40/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV –
014330036039/001 mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako povinným a
firmou E.ON Distribuce a.s. jako oprávněným v předloženém znění, týkající se
pozemků parc.č. 6039 a 6502 v k.ú. Doubravice nad Svitavou, na kterých je
realizována stavba „Doubravice, TS Regulační stanice“
41/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi
městysem Doubravice nad Svitavou jako budoucím prodávajícím a firmou Lesy
České republiky, s.p. jako budoucím kupujícím, týkající se pozemků p.č. 3066 o
výměře 275 m2 , p.č. 3060/1 o výměře 225 m2 a 85 m2 a p.č. 2348 o výměře 110 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, které budou dotčeny stavbou „Retenční přehrážka v
Doubravici“.
42/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 6269 o výměře 393
m2 , vodní plocha, zapsaného na LV 10001 vedeném pro Městys Doubravice nad
Svitavou, k.ú. Doubravice nad Svitavou u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Blansko
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OKRESNÍ BĚŽECKÁ LIGA

SVITAVA KROS 2016
Přespolní běh O pohár mikroregionu Svitava – 8. ročník

Termín: SOBOTA 4. června 2016
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 2009)
100 metrů
Přípravka mladší 8 – 9 let (2008 – 2007)
200 metrů
Přípravka starší 10 – 11 let (2006 – 2005)
400 metrů
Mladší žáci, žákyně 12 – 13 let (2004 – 2003)
1000 a 800 metrů
Starší žáci, žákyně 14 – 15 let (2002 – 2001)
2000 a 1400 metrů
Junioři 16 - 21 let (2000 – 1995), juniorky (2000-1995) 8500 metrů
muži (1994 – 1977), veteráni I (1976 – 1967), II (1966 – 1957), III (od 1956)
ženy (1994 - 1977), veteránky I (1976 - 1967), II (od 1966)

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

Děkujeme sponzorům:
Araplast Doubravice, M α M Koloniál Doubravice, Dřevovýroba Vladík, Gummi print a.s.,
Keramika Pávek, Pivovar Černá Hora

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

Motto: „Vezmi kolo, šlapej vrch – v zdravém těle
zdravý duch!“

MEMORIÁL OLDŘICHA HÁJKA
v cyklistickém sprintu do vrchu se
koná v sobotu

18. června 2016
pod záštitou starosty městyse Pavla Krále
Start: v 10 hodin na křižovatce ulic 9. května a 28. října
Cíl: u domu č. p. 207 v ulici 28. října
Délka trati: 200 metrů, převýšení 22 metrů
Prezentace účastníků závodu od 9,30 hod v prostoru startu
Najděte odvahu a přijeďte dokázat těm, co ji nenajdou, že
v každém věku jde pořádně šlápnout do pedálů.
Závodit se bude za každého počasí.
Za pořadatele: Jaroslav Veselý a Petr Štoudek
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Oprava válečného hrobu z roku 1866.
Po vítězné bitvě Prusů u Hradce Králové v roce 1866 rakouské vojsko
ustupovalo a za ním postupovaly pruské oddíly, které procházely Moravou.
Tak se vojáci dostali i do Doubravice. Mezi nimi byli vojáci nakaženi
cholerou, z nichž dva tady u nás zemřeli. Gardový střelec Franz Klenner a
granátník Maas. Klenner je pochován na místním hřbitově – hrob č. 7.
Vysoký litinový kříž na pískovcovém podstavci, do kterého je zasazena
porcelánová nápisní deska tvoří výjimečnou památku, neboť samostatných
hrobů pruských vojáku z roku 1866 je na Moravě pouze 6 a z velkého
množství pomníků a hrobů z války roku 1866, kterých se na území České
republiky dochovalo přibližně 1300, je příslušníkům pruského praporu
gardových střelců věnován pouze kříž v Doubravici nad Svitavou. Stav této
památky byl v posledních letech velmi neutěšený, a proto na podnět
„Komitétu pro udržování památek z války roku 1866“ se sídlem
v Hradci Králové Městys Doubravice nad Svitavou rozhodl zajistit její
restaurátorskou opravu.
Restaurátorské práce byly na jaře roku
2015 zadány firmě MARSTON se sídlem
v Brně. Při prováděných opravách bylo
zjištěno,
že
porcelánová
destička
s nápisem je čelní strana schránky, ve
které je uložena rodná prsť zesnulého.
Jde o poměrně unikátní věc, proto byla
zhotovena její replika a původní schránka
uložena
na
úřadě
městyse.
Restaurátorské práce byly ukončeny na
jaře 2016 a ve výši 38.100,-Kč uhrazeny
z rozpočtu městyse.
Na snímku hrob Franze Klennera –
současná podoba.
Volný překlad nápisu na nápisní destičce:
Zde odpočívá v Bohu můj nezapomenutelný syn gardový střelec
Franz Klenner nar 3. dubna 1844, v Angern u Wolmirstädt, kraj
Magdeburg, zemř. 17. července 1866. Tichý pokoj jeho popelu!
O tom, co se událo před 150 lety po příchodu pruských vojáků do
Doubravice, se dočtete v příštím čísle zpravodaje.
Eva Sáňková kronikářka
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Jak vycvičit letovického draka
V sobotu 7.5. jsme se v Letovicích zúčastnili okresního kola Závodu
vlčat a světlušek (kategorie do 11 let). Vyrazili jsme před osmou hodinou
ranní vlakem do Letovic a na závod jsme přihlásili dvě družiny:
Draci – Kačka, Maňka, Tomáš, Klára, Karolína, Honzík a Vlastík
Citrónci – Simča, Díča, Renča, Katka, Natka, Anička a Verča.
Závod byl složen ze dvou okruhů – jeden po městě Letovicích a druhý v
zámeckém parku. Cílem družin bylo vycvičit letovického draka. Na trati
bylo několik stanovišť, která u dětí prověřila schopnosti pobytu
v přírodě, fyzickou zdatnost, schopnost orientace a vyhledávání
informací na mapě, znalost první pomoci, dopravních značek, logické
uvažování, kuchařské dovednosti, znalost vlasti a skautingu, manuální
zručnost a další stanoviště. Na stanovišti se ukrývaly i jednotlivé indicie,
pomocí kterých měly děti za úkol poznat v cíli správného draka.

Celkově byl závod zaměřen především na spolupráci dětí ve skupině a
naše družiny uspěly na výbornou. Závodu se zúčastnilo celkem 27
hlídek z celého okresu. Družina Draků se umístila na skvělém druhém
místě mezi všemi zúčastněnými hlídkami, bohužel dle pravidel nemohou
smíšená družstva postupovat do krajského kola. Citrónci se v kategorii
světlušek umístili na pěkném šestém místě.
Dětem patří pochvala za skvělou reprezentaci a letovickým
organizátorům díky za výbornou organizaci a nápaditost při sestavování
úkolů, u kterých se družiny ani chvíli nenudily.
Za skauty sepsal Martin Štoudek (Kolumbus)
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Může za to Florián?
Předpověď počasí na sobotu 23. dubna 2016 nebyla, jak se říká, nic moc.
Zataženo, možné přeháňky, větrno. Takto předpovídali meteorologové. Ani
oni ale nemají vždy pravdu. Výše zmíněnou sobotu si všichni mladí hasiči
přáli počasí přiměřeně pěkné, a to hlavně proto, aby se jim dobře závodilo
v tradiční doubravické soutěži mladých hasičů „O pohár starosty SDH a
pohár starosty městyse“. Směle mohu napsat „tradiční“ – vždyť se konal
její 14. ročník. Na soutěž se přihlásilo 8 družstev mladých hasičů
v kategorii „starší“ a 12 družstev v kategorii „mladší“. Sokolské hřiště patřilo
závodu štafety dvojic a na travnaté ploše u náhonu probíhal požární útok.
V obou disciplínách se závodilo podle směrnice hry PLAMEN. A věřte, že
se snažili všichni, byť to některým družstvům nevyšlo tak, jak by si přáli. I ti,
kteří nevystoupali na stupně vítězů, však nebyli smutní, protože krásné a
hlavně dobré perníkové medaile a diplomy dostali úplně všichni. A kteří
tedy stáli na pomyslných stupních vítězů?
Kategorie „mladší“: 1) Ráječko 2) Drnovice B 3) Drnovice A 7) Doubravice
nad Svitavou
Kategorie „starší“: 1) Jabloňany 2) Ráječko 3) Doubravice nad Svitavou
Věřme tedy tomu, že za všechno může sv. Florián. Za krásné počasí, které
vydrželo po celou dobu soutěže, za pohodu, která při soutěži vládla, a také
určitě držel pěsti našim mladým hasičům, kterým blahopřejeme k velmi
pěkným výsledkům!
Eva
Sáňková
kronikářka
Na snímku
mladí hasiči
Doubravice
nad
Svitavou se
svými
vedoucími
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Čarodějnický slet
Každoroční

pálení

čarodějnic patří k velmi oblíbeným
zvykům. A tak i u nás v mateřské
škole

se

celý

týden

před

Filipojakubskou nocí připravují na
svůj velký den malé i větší čarodějnice a čarodějové. 30.
dubna vše vyvrcholilo na velkém čarodějnickém pasování
čarodějky Berty.
V pátek ráno přiletěli malí čarodějové do MŠ na
svém košťátku a přinesli si s sebou sklenici s kouzelnou
bylinkou na vaření čarodějného lektvaru.
V letošním roce však nepřálo počasí a čarodějnické
zkoušky probíhaly místo na doubravickém náměstí, ve
všech prostorách a třídách MŠ. Vše ale dobře dopadlo.
Staré čarodějnice - paní učitelky - postavily vatru a ti malí se předvedli se svými
vymyšlenými zaklínadly. Na závěr čarodějnice Berta všechny pasovala poplácáním košťátka
na zadeček za vyučené čaroděje a čarodějnice a slet pro letošní rok ukončila.
Soušová Anna - učitelka

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Mateřská škola Doubravice nad Svitavou děkuje spolku DTJ ve spolupráci s MO
ČSSD v Doubravici nad Svitavou za finanční sponzorský dar na plavecký výcvik dětí.
Předplavecký výcvik dětí probíhá každoročně v jarních měsících v bazénu v Černé
Hoře a zúčastní se ho téměř všechny děti z naší školky.
Ještě jednou děkujeme.
Za děti naší školky Anna Soušová.

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

TJ Sokol bude pořádat
v pátek 24.6. ve 20.00 hodin
tradiční pouťovou zábavu na sokolském hřišti.
K tanci a poslechu hraje Prorock.
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Červen, měsíc myslivosti
Červen je tradičně spojován s myslivostí, neboť v červnu se rodí většina mláďat
naší zvěře. V tuto dobu si zvěř zaslouží naši zvýšenou ochranou. Mláďata jsou po
narození nejzranitelnější. Jedna studená noc spojená s deštěm dokáže zahubit
právě vylíhlé bažantíky, narozená srnčata i zajíčky. My, lidé, zvěři nejlépe
posloužíme poskytnutím potřebného klidu k odchování mláďat.
Dříve nás v tuto dobu trápily ztráty vysečením, každoročně se jednalo až o desítky
posečených srnčat. V současnosti v naší honitbě nejsou rozsáhlé plochy pícnin, ale
ztráty vysečením nahradily ztráty způsobené střety s vozidly. Pro představu
uvádím informaci mysliveckého hospodáře za loňský rok. Ztráty na srnčí zvěři
činily dvanáct kusů, a to pouze nahlášených střetů, skutečný počet byl určitě vyšší.
Naproti tomu celkový odlov srnčí zvěře byl devět kusů. Ztrátám lze předejít
ohleduplnou jízdou, zejména v brzkých ranních a večerních hodinách, kdy zvěř
nejčastěji střídá. Pokud se vám stane, že vám před vozidlem přeběhne srnčí zvěř,
zpomalte, stiskněte klakson, než projedete úsek, ve kterém jste srnčí zvěř viděli
přebíhat. Často se stane, že za kusem, který vidíte, následují další kusy. Klakson je
většinou odradí.
Doubravská honitba bývala bohatá na drobnou zvěř. Hojně se vyskytoval bažant,
zajíc, kachna a koroptev. Vlivem mnoha faktorů, které nedokážeme ani přesně
vymezit, drobné zvěře ubylo. Například koroptev se ztratila úplně. Poslední
koroptve jsem pozoroval v roce 2009. Nezbývá, než se pokusit alespoň částečně
nahradit ztráty, ke kterým dochází. V loňském roce jsem zkoušel převést do
honitby bažanty odchované pod domácí kvočnou. Navazuji tak na dávno
odzkoušené praktiky starých myslivců. Musím tak vzpomenout na pana Františka
Tomáška, který takto bažanty odchovával z vysečených hnízd. Odchov byl
úspěšný a celkem bylo vypuštěno 35 bažantíků. Největším problémem je obstarat
nasedlou kvočnu. Prosím tedy, pokud máte doma nasedlou kvočnu, nabídněte ji
pro odchov bažantů. Smysl má pouze začátek června, kuřata se musí vložit pod
kvočnu právě ten den vylíhlá. Je s tím spousta práce, ale když se to podaří, je
radost vidět vyšlapovat si kohouta následovaného slepičkami.
Aleš Pernica

Červnové srnče
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Vyhledávání srnčat pomocí psa před sečením

Nejprve odchov malých kuřátek doma na zahradě.

Převod bažantíků do honitby
Foto autor
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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.
1.6. ŠTROFOVÁ Marie
4.6. BIBERLE Pavel
9.6. ŠMERDOVÁ Zdeňka
10.6. Mgr. ŠTOUDKOVÁ Blanka
17.6. MACUROVÁ Eva
18.6. RSDr. ŠTOUDEK Petr
18.6. CHOVANEC Jan
20.6. Mgr. de WOLFOVÁ Jitka

Klemov č. 347
nám. Svobody 85
Dolní č. 188
28. října 315
U Spravedlnosti 354
28. října 315
28. října 230
Větrná 408

****************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část červen 2016
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Červen
4.6.
5.6.
11.6.
12.6.
18.6.
19.6.
25.6.
26.6.

MUDr. Fenyk
MUDr. Grénarová
MUDr. Hanáková
MUDr. Havlová
MUDr. Hepp
MUDr. Hosová
MUDr. Hošák
MUDr. Houdková

Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b

516 474 310
774 710 550
516 418 788
516 418 786
516 434 055
516 432 138
516 446 428
731 144 155

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

*****************************************************************
ABEYA s.r.o. úklidová firma přijme hospodyni
Životopisy zasílejte na e-mail:

info@abeya.cz , vybrané uchazeče budeme kontaktovat.

Nebo nás kontaktujte telefonicky na: 773 956 931,774 232 823
Očekáváme:Pečlivost, spolehlivost, samostatnost, slušné vystupování, čistý trestní rejstřík.
Nabízíme: Práci na HPP nebo DPP, plat 80,- Kč/hod, Blansko a okolí
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ČERVEN

2016

2. 6. čtvrtek v 18 hod

FALCON

STAR WARS: SÍLA SE POROUČÍ
Další díl vesmírné ságy Hvězdné války se odehrává 30 let po
událostech z filmu Hvězdné války: Návrat Jediho. Na planetě Jakku
hledají příslušníci Prvního řádu mapu k místu, kde se nachází Luke
Skywalker. Mapa je ukryta v droidovi BB-8, který řádu uniká a dostává
se k dívce jménem Rey. V hlavní roli Harrison Ford.
Sci-Fi USA
Vstupné 50.- Kč

136 minut

9. 6. čtvrtek v 18 hod

MAGNUS FILM

TAJEMSTVÍ POUZE SLUŽEBNÍ
Povídkový film podle knížky slovenského autora Pavla Zeleňáka. Ve
čtyřech tragikomicky laděných povídkách: tajemství bankovní,
zpovědní, lékařské a státní, se divák dozví, co všechno se může stát,
když bankovní úředníci, farář, lékař a ministr vyzradí, nebo zneužijí
služební tajemství. Bez ohledu na důvod svého jednání tak mohou
způsobit kuriózní potíže, nebo i tragédii.
Hrají: Oldřich Vlach, Regina Rázlová, Ivana Andrlová, Jan Hrušínský,
Radúz Mácha, Martin Dejdar a další.
Film Česko/Slovensko

V kinech od 24. 5. 2016

Vstupné 50.- Kč

16. 6. čtvrtek v 18 hod

BOHEMIA MP

THE PROGRAM: PÁD LEGENDY
Vzrušující příběh cyklistické kariéry Lance Armstronga z přelomu
tisíciletí, kdy zápasil s rakovinou a kdy on i jeho američtí kolegové
cyklistice dominují. Po celkem sedmi vítězstvích na Tour de France
odchází do sportovního důchodu a novináři začínají být přesvědčeni,
že jeho výkony jsou podpořeny zakázanými dopingovými látkami.
Sportovní USA
Vstupné 50.- Kč

104 minut
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23. 6. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Legenda se vrací po 12 ti letech na plátna kin! Tentokrát básníci čekají
na zázrak. Dočkají se?
Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami sebou a
nerozlučnými kamarády. Jejich nevyčerpatelný smysl pro humor i
schopnost sebeironie jim pomáhá vyrovnat se s jejich
neuspořádanými životy. Komedie opět přináší obyčejné lidské
příběhy, milý humor a potěší skvělými dialogy. Oblíbení herci se
vracejí v téměř celé sestavě: Pavel Kříž, David Matásek, Josef Somr,
Eva Jeníčková, Pavel Zedníček, Lukáš Vaculík.
Komedie ČR

Premiéra 14. 4. 2016

Vstupné mimořádně 80,-Kč

cca 120 minut

30. 6. čtvrtek v 18 hodin

BIOSCOP

DVOJNÍCI
Je lepší vyhořet než potkat dvojníka.
Každý člověk má prý na světě dvojníka. Potkat ho, se může docela
dobře hodit, ale také nemusí. Záleží na úhlu pohledu…
Dvojníci jsou klasickou, nefalšovanou komedií s mnoha vděčnými a
vtipnými situacemi, brilantními dialogy, v níž nechybí svěží a
provokativní studentský humor. To vše umocněné tvůrčím vkladem
předních českých komediálních herců se skvělými Ondřejem
Sokolem, Petrem Nárožným, Jakubem Kohákem, Jitkou
Schneiderovou, Petrem Čtvrtníčkem a Miroslavem Táborským.
Komedie ČR

Premiéra 17. 3. 2016

Vstupné mimořádně 80,-Kč

103 minut

Přejeme všem krásné
a slunečné prázdniny
a těšíme se na viděnou opět v září.
16

