ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 9 /září 2017
*********************************************
Vážení spoluobčané,
dny se zvolna zkracují a v nadcházejícím měsíci již přivítáme
podzim. Děti se vrátí zpět do škol, končí čas dovolených a opět se
obnoví běžný pracovní rytmus.
Práce, které byly naplánovány na letní měsíce, se podařilo
dotáhnout do úspěšného konce. A tak v kulturním domě došlo
k výměně oken, opravě schodiště (položení nové podlahové krytiny)
a následnému vymalování těchto prostor. Budova školní družiny
(štítové stěny) má nové zateplení, včetně fasády. Místní knihovna
byla vybavena novým nábytkem a současně vymalována. Přijďte si
vypůjčit na delší podzimní dny nějakou tu knihu a sami tak můžete
posoudit, jak se interiér knihovny změnil.
V lokalitě Zázmolí byla provedena provizorní oprava na části
příjezdové komunikace. Stejnou technologií se opravuje i místní
komunikace v Klemově.
V měsíci srpnu jsme byli vyrozuměni, že se podařilo získat dotaci na
malotraktor. Dotaci jsme získali z Programu rozvoje venkova ČR,
celková výše přiznané dotace je 50 % nákladů, jde tedy o částku
334 116,- Kč.
Stejně tak jsme byli úspěšní v žádosti o dotaci, kterou poskytlo
ministerstvo vnitra jako účelovou investiční dotaci na pořízení
dopravního automobilu pro JSDH. Zde jsme prozatím získali
450 000,- Kč. O další dotaci v této souvislosti budeme žádat JMK.
Pokud budeme úspěšní, obdrží naše JSDH vícemístný automobil
v příštím roce.
Na závěr přeji dětem do nového školního roku hodně úspěchů,
trpělivé učitele i rodiče.
Mgr. Jana Otavová, starostka
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Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou, které se bude konat
ve středu 27.9.2017 v 19.00 hodin v obřadní síni
Městyse Doubravice nad Svitavou .
*****************************************************************

Zahájení školního roku 2017/2018
Zahájení školního roku 2017/2018 proběhne na ZŠ Doubravice nad
Svitavou v pondělí 4. 9. 2017 v 8 hodin v tělocvičně Základní školy Doubravice
nad Svitavou.
Slavnostně bude přivítáno 18 prvňáčků. Po sdělení nejdůležitějších
informací bude 1. školní den končit v 9.00 hodin. Pravidelný provoz školní
družiny a školní kuchyně bude zahájen v úterý 5. září.
Všichni zaměstnanci školy se těší na naše školáky.
Mgr. František Opatřil
ředitel školy

Foto ze zahájení školního roku 2016/2017, Mgr. Erika Bartíková
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou dne 28.6.2017
46/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou bere na
vědomí zprávu starostky
47/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
příspěvek ve výši 7500,- Kč na provoz Linky bezpečí, z.s.
48/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
příspěvek ve výši 5 000,- Kč ve prospěch Městské správy
sociálních služeb, p.o., Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice
49/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
darovací smlouvu mezi Městysem Doubravice na d Svitavou a
MAS Boskovicko PLUS, z. s. ve výši 1 000,- Kč k zajištění
akce „Maska jede“
50/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
„Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních
služeb“ a to na služby sociální prevence a sociálního
poradenství – 33 500,- Kč a na služby sociální péče –
37 000,- Kč
51/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
„Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti
při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí
nájemní„ mezi Městysem Doubravice nad Svitavou a firmou
GasNet, s.r.o.
52/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
rozpočtové opatření Městyse Doubravice nad Svitavou
č. 3/2017, které je přílohou tohoto zápisu
53/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
záměr prodeje pozemku p.č. 6501, ostatní plocha,
o výměře 5 452 m2 a pozemku p.č. 459, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 812 m2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou,
zapsaného na LV 10001 vedeným pro Městys Doubravice nad
Svitavou u Katastrálního úřadu Jihomoravského kraje,
Katastrální pracoviště Blansko
54/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
koupi pozemku p.č. 7477, ostatní plocha, o výměře
202 m2, zapsaného na LV 280, k.ú. Doubravice nad Svitavou
u Katastrálního úřadu Jihomoravského kraje, katastrální
pracoviště Blansko, ve prospěch Městyse Doubravice nad
Svitavou, za cenu pozemku 16 160,- Kč. Správní poplatek za
podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí
kupující, tj. Městys Doubravice nad Svitavou.
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55/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
koupi pozemku p.č. 7476, ostatní plocha, o výměře
56 m2, zapsaného na LV 1108, k.ú. Doubravice
nad Svitavou u Katastrálního úřadu Jihomoravského kraje,
katastrální pracoviště Blansko, ve prospěch Městyse
Doubravice nad Svitavou, za cenu pozemku 4 480,- Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru
nemovitostí uhradí kupující, tj. Městys Doubravice nad
Svitavou.
56/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
koupi pozemku p.č. 7475, ostatní plocha, o výměře
56 m2, zapsaného na LV 845, k.ú. Doubravice nad Svitavou u
Katastrálního úřadu Jihomoravského kraje, katastrální
pracoviště Blansko, ve prospěch Městyse Doubravice nad
Svitavou, za cenu pozemku 4 480,- Kč. Správní poplatek za
podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí
kupující, tj. Městys Doubravice nad Svitavou.
57/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
koupi pozemku p.č. 3551/18, ostatní plocha, o výměře 39 m2,
zapsaného na LV 485, k.ú. Doubravice nad Svitavou u
Katastrálního úřadu Jihomoravského kraje, katastrální
pracoviště Blansko, ve prospěch Městyse Doubravice nad
Svitavou, za cenu pozemku 3 120,- Kč. Správní poplatek za
podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí
kupující, tj. Městys Doubravice nad Svitavou.
58/2017 – Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
„Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu jihomoravského
kraje“ (č. smlouvy 045040/17/ORR), ve výši 50 000,- Kč na
obnovu interiéru knihovny
59/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
„Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu jihomoravského
kraje“ (č. smlouvy 044770/17/OKH), ve výši 137 000,- Kč na
doplnění věcných prostředků požární ochrany pro JSDH
Doubravice nad Svitavou
60/2017 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
hodnoticí komisi pro hodnocení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Oprava místní komunikace Na
Rybníku“ ve složení:
předseda komise: Mgr. Jana Otavová
členové: Veronika Janochová, Lukáš Juračka
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X. ročník
ROZKVETLÉHO MĚSTEČKA
je ve finále

27. září 2017 – 15,30 hodin
Datum a uvedenou hodinu by si měli zapamatovat všichni příznivci naší
kytičkové soutěže „Rozkvetlé městečko“. Ano, devět let se vyhodnocení
konalo vždy v pátek, v roce letošním však z provozních důvodů nastala
změna. Tak tedy pozor-středa, středa, středa je tím správným dnem!
V uvedený den a hodinu bude v areálu Zahradnictví
Ing. Romana Koupého zahájeno vyhodnocení akce
„Rozkvetlé městečko 2017“. Předpokládáme, že se
dostaví všichni, kteří v termínu do 17. září 2017
najdou ve svých poštovních schránkách pozvánku na
tuto akci (pozvánku nezapomeňte vzít s sebou), ale
také ti, kteří pozvánku neobdrží.
Jako každý rok-srdečně zváni jsou všichni
obdivovatelé květinové krásy!
Celé městečko bylo prochozeno, vše potřebné nafotografováno
(odhadem 520 snímků) a roztříděno do kategorií: -rozkvetlá okna, rozkvetlé balkony, -rozkvetlé předzahrádky.
Teď nám tedy zbývá jen jedno jediné:
uvedené datum a hodinu si dobře zapamatovat, případně
poznamenat na viditelné místo a dostavit se do areálu
zahradnictví (horní skleník), kde pro vás všechny bude
připraveno malé překvapení a samozřejmě dobré
občerstvení.
Eva Sáňková
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si Vás dovoluje pozvat na

Soutěž mladých hasičů
O pohár starosty SDH a starostky Městyse
Doubravice nad Svitavou
9. září 2017 od 1400 hodin
na Sokolském hřišti
PŘIJĎTE PODPOŘIT MLADÉ HASIČE!!!!!
**********************************************

Nábor mladých hasičů!!!
Baví tě hrát si na hasiče?
Nechceš se raději stát opravdovým mladým hasičem?
Pokud je ti od 5 do 17 let, tak neváhej a přijď se podívat
mezi nás!
Schůzky se konají každý čtvrtek, vždy od 1600 do 1800 hodin
na hasičské zbrojnici!!!

Kontakty na vedoucí:
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Roman Bárta

724 730 282

Marcela Havířová

724 266 891

Doubravice byla bronzová!
V sobotu 1. července 2017 byl v obci Újezd u Boskovic v krásném
prostředí sportovního areálu odehrán již III. ročník volejbalového turnaje
mikroregionu SVITAVA. Z devíti obcí regionu se na turnaj přihlásilo šest:
Doubravice nad Svitavou, Újezd u Boskovic, Svitávka, Skalice nad
Svitavou, Obora a Lhota Rapotina. Pořadatelé turnaj připravili velmi
pečlivě. Nutno pochválit hrací plochu, zázemí pro hráče i diváky,
zajištěné občerstvení, a hlavně samotnou organizaci turnaje. Žádné
prodlevy, žádné zmatky-vše fungovalo "jako na drátkách". A to od
samotného zahájení až po vyhlášení vítězů. Podle slov kapitánky
Doubravky Němcové bylo družstvo Doubravice sestaveno téměř na
poslední chvíli a více méně jen po telefonu. Doubravice porazila
Svitávku, Skalici nad Svitavou a Oboru, prohrála s družstvem Lhoty
Rapotiny a ve finále pak podlehla výbornému družstvu a vítězi celého
turnaje Újezdu u Boskovic. Doubravičtí volejbalisté, kteří si na začátku
turnaje málem onikali a před prvním zápasem si poprvé navzájem házeli
míčem předvedli skvělý výkon, za který si zaslouží naše velké
poděkování!!!
A kdo Doubravici v Újezdu reprezentoval? Doubravka Němcovákapitánka, Michal Němec, Michal Vyroubal, Petr Schořík, Jiří Vávrů, Jitka
Šichová, Lucie Kadlecová.

Z poháru za 3. místo v turnaji měli všichni hráči velkou radost.
Text a foto: Eva Sáňková
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Úspěchy žáků 2016/2017
Sportovní soutěže
Atletika Rájec-Jestřebí: 1. místo: Valentina Petečelová – vytrvalostní běh
2. místa: Nela Vávrů – vytrvalostní běh, skok do dálky
Hana Vávrů – vytrvalostní běh, běh 50m
Renata Floková – vytrvalostní běh
Natálie Alexová – skok do dálky
3. místa: Natálie Alexová – vytrvalostní běh
Natálie Konrádová – běh 50m
Vojtěch Zlámal – skok do dálky
družstvo školy – štafetový běh
Družstvo žáků ZŠ Doubravice nad Svitavou – 2. místo

Sportovní soutěže žáků 5. tříd – Rájec-Jestřebí:
Celkové pořadí hoši: 1. místo Vojtěch Zlámal
2. místo Marek Loub
Celkové pořadí dívky: 1. místo Natálie Alexová
2. míst Sára Vagnerová
1. místo: Marek Loub – střelba na koš
2. místa: Vojtěch Zlámal – koloběžka
Josef Sáňka – střelba na koš
Sára Vagnerová – střelba na koš
3. místa: Veronika Míčová – koloběžka
Marek Loub- koloběžka

Turnaj ve florbalu – Adamov: 5. místo
Atletika Rudice: 2. místo Natálie Alexová – skok z místa
3. místo Vojtěch Zlámal – skok z místa
Sportovní hry Ráječko: 4. místo ve fotbalu
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Matematické soutěže
Cvrček – 618 řešitelů: 1. místo Jan Bradáč
Klokánek – 545 řešitelů: 12. místo Josef Sáňka
14. místo Vojtěch Zlámal
Pythagoriáda – 5. místo Vojtěch Zlámal

Osmileté studium gymnázia
Hlásilo se pět žáků a čtyři byli přijati /celkem je v 5. ročníku 11 žáků/.

Srovnávací prověrky s žáky ZŠ Rájec /dvě třídy/, Ráječko, Doubravice,
Bořitov /5. r./ - z pěti hodnocených tříd
Český jazyk:

diktát:
mluvnice:

Matematika:

průměr 1,09 /1. místo/
průměr 1, 00 /1. místo/
průměr 1, 27 /2. místo/

Testování žáků V. třídy ČŠI
Vždy lepší než celorepublikový průměr
Anglický jazyk
88%
Český jazyk
76%
Kombinované výchovy 74%

Výtvarné soutěže
Místo, kde žiji – významní rodáci – 1. Místo Tereza Livorová
Příroda kolem nás – čestné uznání Klára Zoglauerová
Mé toulky přírodou – 4. místo Michaela Němcová
- 6. místo Eliška Štěpánková
Požární ochrana očima dětí – okresní kolo: 2. místo Libuše Procházková
3. místo Michaela Pokorná
- krajské kolo: 3. místo Michaela Pokorná
Voda kolem nás – 5. místo Natálie Nevřivová

Mgr. František Opatřil – ředitel školy
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Doubravičtí včelaři slaví 60 let od svého založení
ZO ČSV Doubravice působí na území obcí Doubravice, Újezd a Holešín. Sdružuje 47 včelařů s
458 včelstvy, z toho v Doubravici je 28 členů s 252 včelstvy, v Újezdě je 13 členů se 149 včelstvy a
v Holešíně je 6 členů s 57 včelstvy. Tento stav zaručuje, že naši občané mají jistotu dostatečného
opylování jejich stromů i ostatních rostlin v zahrádkách, a tím i dostatek ovoce a zeleniny.
Opylovací činnost je hlavní přínos včel pro člověka a tvoří 90% jejich celkového přínosu.
Zbývajících 10% pak jsou včelí produkty, zejména med. Máme pro naše občany květový i
medovicový z lesa. K tomu někteří z nás vyrábějí i medovinu.
Abychom toto vše zajistili, musíme velmi dbát o dobrý zdravotní stav včelstev. Ve světě je to
velký problém a v některých státech jsou zaznamenány vysoké úbytky. V Újezdě jsme naposledy
koncem osmdesátých let zažili problém s výskytem moru včelího plodu – to je nejnebezpečnější
nemoc včel na světě. Tehdy jsme museli všechna včelstva zlikvidovat a všechno spálit. A až po roce
jsme mohli začít znovu. Od té doby velice na zdravotní stav včelstev dbáme a velice si vážíme toho,
že nás v tom podporují i obecní a městská zastupitelstva. V posledních letech se k této podpoře
přidaly i společnosti ARAPLAST spol. s r.o. a LOKO TRANS s.r.o. Za tuto podporu děkujeme
obecním úřadům i oběma společnostem.
I pro další léta chceme stav včelstev i jejich zdraví udržet. Bez včel by se příroda začala hodně
měnit a určitě ne k lepšímu. A to všechno by se nepříznivě projevilo i na našem okolí. Všechny naše
obce jsou hezké a i my včelaři k tomu chceme svojí činností přispět.
V letošním roce si naše ZO ČSV připomíná 60 let od svého založení. Toto výročí si připomeneme
v neděli 1. října v kulturním zařízení Městyse Doubravice nad Svitavou. Pro naše členy i pro
veřejnost připravujeme výstavku o včelaření a také program zaměřený k připomenutí historie
včelaření a o využití včelích produktů pro zdraví člověka. Postaráno bude i o občerstvení. Podrobné
informace jsou uvedeny na pozvánce. Všechny vás srdečně zveme – přijďte se mezi nás podívat.
Josef Hanuška
předseda
*********************************************************************************
Český svaz včelařů, z.s. základní organizace Doubravice n. Svit.
1957 - 2017
Pozvánka
k účasti na oslavě 60 let založení ZO ČSV Doubravice nad Svitavou
Kdy: v neděli 1. října 2017 od 10,00 do 17,00 hodiny
Kde: v kulturním zařízení Městyse Doubravice nad Svitavou
Kdo se může zúčastnit: všichni, které obor včelařství zajímá a které zaujal program uvedený dále –
vstup volný
Co jsme pro vás připravili:
 Výstavku včelařských potřeb a zařízení, včelařské literatury a receptů
 Výstavku prací žáků MŠ a ZŠ Doubravice se včelařskou tématikou
 Nabídku prodeje včelích produktů a medového pečiva
 Občerstvení
Program:
1. Otevření výstavy
- v 10,00 hodin
2. Slavnostní zahájení členské schůze
- ve 12,00 hodin
a) Připomenutí historie založení ZO ČSV a předání vyznamenání členům ZO ČSV
b) Vyhodnocení výtvarné soutěže žáků ZŠ a MŠ
c) Přednáška MUDr. Jany Hajdůškové: Včelí produkty v lékařské praxi

„Těšíme se na vaši návštěvu!“
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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

30. září 2017

ODVOZ

30. září 2017

U úřadu městyse

8,00 hod.

16,00 hod.

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 a odváženy z následujících
stanovišť v obci podle tohoto časového harmonogramu:

DNE

STANOVIŠTĚ

OD KDY – DO KDY

23. září 2017

U úřadu městyse

8:00 – 9:00

Velkoobjemové a ostatní odpady ne !!!
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny v měsíci září vše
nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Září:
6.9. Hájková Emilie
28. října 208
6.9. Kuchařová Božena
Plotky 135
14.9. Hájková Ludmila
28. října 196
17.9. Sáňková Zdislava
Boskovice
20.9. Kouřilová Anna
28. října 243
23.9. Biberlová Jaroslava
nám. Svobody 85
24.9. Pokorná Ludmila
Soukopovo nám. 336
25.9. Horáková Marie
Dolní 57
28 .9. Šaumanová Dagmar
Hybešova 158

******************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - ZÁŘÍ 2017
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin
Září
2.9.
MUDr. Semrádová
Sloup, Zemspol, 221
516 435 203
3.9.
MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492
516 477 319
9.9.
MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12
604 760 665
10.9. MUDr. Staňková V.
Jedovnice, Zdrav. středisko
516 442 726
16.9. MUDr. Stojanov Blansko, B. Němcové 15
605 184 479
17.9. MUDr. Ševčíková B.
Blansko, Svitavská 1A
516 416 386
23.9. MUDr. Vrtělová Poliklin. Blansko,Sadová 33
516 488 455
24.9. MDDr. Šméralová K. Boskovice, Lidická 8
516 453 998
28.9. MUDr. Štrajtová
Černá Hora, Zdrav. středis.
608 220 806
30.9. MUDr. Šumberová
Lysice, Komenského 429
516 472 227
Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6,
tel. 545 538 111.
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu zajišťuje ve všední dny
od 17.00 hodin do 7.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.
******************************************************************************************************
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ZÁ Ř Í

2017

7. 9. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

ŠPUNTI NA VODĚ
Prosluněná a hravá komedie pro celou rodinu.
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) slaví
zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška),
povahou tak trochu dobrodruh. Uvítací večeře se nezadržitelně mění
v katastrofu – manželkám dochází trpělivost. Zanechávají pány na
pospas malým ratolestem a vyrážejí na kolech na dámskou jízdu. Tátové
se ale nevzdávají a rozhodnout se vydat na vodu v kánoích se všemi
dětmi. A tak desetičlenná expedice vyplouvá na dvoudenní plavbu vstříc
dobrodružství a spoustě humorných zážitků. Ve filmu dále hrají Tatiana
Vilhelmová, Anna Polívková a Jana Kvantiková.
Komedie ČR

Premiéra 13. 4. 2017

Vstupné 50.- Kč

85 minut

14. 9. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Tento film je první z filmů trilogie Zahradnictví, rodinné ságy, kterou
autoři považují za své „životní dílo“. Tři mladé ženy a jejich dvě děti
čekají během německé okupace na návrat svých vězněných mužů a
otců. Válkou vynucenému rodinnému společenství mezitím obětavě
pomáhá rodinný přítel, lékař Jiří. Tento film je příběhem lásky, která
nesměla být naplněna. Vypráví o věrnosti, touze, vině, o rodičích a
dětech. Je intimním příběhem lásky, o které všichni vědí a všichni musí
pomlčet. Hrají: Ondřej Sokol, Aňa Geislerová, Martin Finger, Jiří
Macháček, Klára Melíšková, David Novotný a další.
Milostné drama ČR

Premiéra 27. 4. 2017

Vstupné 50.- Kč

130 minut
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21. 9. čtvrtek v 18 hod

FALCON

KRÁSKA A ZVÍŘE
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře společnosti Disney,
jež je ohromující filmovou oslavou jednoho z nejpozoruhodnějších
příběhů vůbec, velkolepým způsobem ožívají příběh a postavy, které
diváci znají a zbožňují. Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh
Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku
uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se zakletým
zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím
zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného prince. V hlavní roli Krásky –
Emma Watson.
Rodinný romantický film

Premiéra 16. 3. 2017

Vstupné 50.-Kč

130 minut
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