ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 4 /duben 2019
*********************************************************************
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Vážení spoluobčané,
přelom měsíce března a dubna přinesl typické aprílové počasí.
Bez ohledu na rozmary počasí je třeba začít zpracovávat biologický odpad.
K tomuto účelu budou jistě sloužit kompostéry, kterých bylo mezi občany
v loňském roce rozdáno 200 kusů.
Od 1. dubna 2019 budou také rozmístěny, na již tradiční místa, hnědé
kontejnery na biologických odpad. První svoz tohoto odpadu se uskuteční
první dubnovou sobotu, tedy 6. dubna 2019.
Následně od pondělí 8. dubna 2019 (a vždy každé další pondělí) bude zahájen
pravidelný svoz biologického odpadu, který zajišťují zaměstnanci městyse.
V sobotu 13. dubna 2019 bude u úřadu městyse přistaven kontejner
na velkoobjemový odpad. Bližší informace, které upřesňují výčet
velkoobjemového odpadu naleznete v tomto čísle zpravodaje. Využijte této
příležitosti!
V měsíci březnu byl schválen rozpočet městyse na rok 2019. V letošním roce
budeme hospodařit s částkou 27 519 400 korun.
Stejně jako v roce 2018, byl do rozpočtu zapojen přebytek z předešlých let,
aktuálně ve výši 4 250 000 korun. Důvodem je snaha sestavit vyrovnaný
rozpočet na straně příjmů i výdajů. Mimo jiné podpořil městys žádosti různých
organizací a spolků o dotaci na svoji činnost, a to v celkové výši 629 000
korun.
V minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala o žádostech o dotace, které
jsme podali na Ministerstvo pro místní rozvoj. Jihomoravský kraj jsme požádali
celkem o čtyři dotace, a to na opravu barokního kříže, který je situován na
okraji obce směrem na Boskovice. Dále jsme žádali o finanční prostředky pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů na zakoupení zásahových oděvů. Pro
místní knihovnu bylo požádáno o dotaci na zakoupení nových počítačů pro
veřejnost. A již po čtvrté žádáme o dotaci na úroky z úvěru, prozatím jsme
v tomto dotačním titulu byli vždy úspěšní.
Také v dubnu nás čeká řada společenských událostí. Pozvání na jednotlivé
akce naleznete v aktuálním vydání zpravodaje.
Věřte, že je z čeho vybírat. Přijměte pozvání a přijďte se o tom přesvědčit!
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
Vážení spoluobčané,
zveme vás na přátelské posezení s vedením městyse Doubravice nad
Svitavou. Posezení proběhne v pondělí 29.04.2019 v 18 hodin v prostorách
kina.
Během posezení bychom se rádi zaměřili na problematiku odpadového
hospodářství městyse. Připravujeme pro vás informace k záměru zavedení
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třídění odpadů v našem městysi, které je s ohledem na blížící se legislativní
změny a s nimi spojené navyšování cen za svoz odpadů nevyhnutelné.
Dále vznikne prostor pro vaše dotazy, připomínky, návrhy na zlepšení, zkrátka
vše, co se týká našeho městyse, nejen odpadového hospodářství. Budeme-li
znát odpověď, rádi odpovíme na místě, bude-li se jednat o problematiku
obsáhlejší, případně složitějšího charakteru, zajistíme pro Vás písemnou
odpověď.
Pevně věříme v hojnou účast a budeme se na vás těšit.
Ing. Martin Štěrba, místostarosta městyse

************************************************************************
Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou, které se bude konat
dne 24.4.2019 v 17.00 hod. v obřadní síni úřadu městyse.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., zprovoznila novou službu –
VAS SMS Info. Je jedinou vodárenskou společností, která nabízí tuto novou
bezplatnou službu pro více než 540 000 obyvatel na jižní Moravě a Vysočině.
V případě plánované odstávky na vodovodní síti v místě Vašeho bydliště budete
informováni pomocí SMS zprávy. Dosud se o těchto událostech mohli zákazníci
dozvědět například z webových stránek nebo z informací vkládaných do
schránek. VAS připravuje toto upozornění v budoucnu rozšířit i o informaci o
odstávce z důvodu nečekané havárie.
Nová služba je dostupná pro všechny odběratele VAS, a.s. Stačí se registrovat
přes formulář, který najdete na našich webových stránkách
http://vodarenska.cz/cs/info/sms-info, nebo si jej můžete vyplnit osobně na
zákaznickém centru v Boskovicích, ul. 17. listopadu 14 nebo na zákaznickém
oddělení v Blansku, Poříčí 20a.

************************************************************************
Připomínáme občanům, že na úřadě městyse se vybírá poplatek za svoz
odpadu. Současně se vybírá i poplatek za psy. Poplatky se vybírají během
měsíce dubna.
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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Úřad městyse DOUBRAVICE NAD SVITAVOU ve spolupráci
se společností SUEZ 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

ODVOZ

13. dubna 2019

U úřadu městyse

13. dubna 2019

8.00 – 16.00 hodin
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

STANOVIŠTĚ

OD KDY – DO KDY

4. května 2019
U úřadu městyse
8:00 – 9:00
Velkoobjemové a ostatní odpady ne !!!
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Vařilo se, vařilo – chutnalo se, chutnalo!
Hledala jsem v chytré Wikipedii, co nám píše o polévkách. Nepíše nic. Tak jsem šla
„nakupovat k odborníkům“, což přeloženo znamená – vznesla jsem dotaz k jedné
bývalé učitelce vaření, jak se vlastně polévky dělí apod. Odpověď rychlá a
jednoduchá: studené a teplé. Mně samozřejmě zajímaly teplé, takže: a) hnědé b) bílé
c) speciální. Dál jsem se dozvěděla, že do hnědých patří vývary, dále zahuštěné – to
je všem jasné a speciální, jako jsou např. ovocné, zvláštní zeleninové, a ještě třeba
exotické. Když teď o polévkách víme téměř vše, můžeme plynule přejít ke skvělé akci

Doubravická polévka – 6. ročník
V sobotu 23. března 2019 se sice pomalu, ale přesto jistě začali v místním kulturním
domě scházet zájemci o vaření soutěžní polévky. Tři místní týmy a jeden přespolní –
takový stav byl v 16 hodin, kdy hlavní organizátoři Pavel Husák a Petr Pávek gastro
mini soutěž odstartovali. Popisovat, jak vše probíhalo, to by bylo na román. Podívejte
se na fotografie na www.doubravicens.cz a teď jen velmi stručně:
 Tým č. 1: Jaroslav Veselý – polévka čočková s chorizem
 Tým č. 2: Lukáš Jakubec & Pavel Sáňka (oba Rájec) – valašská kyselice
 Tým č. 3: BAZI & kolektiv, kromě BAZIHO (Josef Alexa) kolektiv tvoří Lukáš
Juračka a Tomáš Zvejška – polévka gulášová
 Tým č. 4: Martin Štoudek & spol. Celý tým se nazývá DUHA – doubravičtí
univerzální hrachoví amatéři, a kromě Martina Štoudka sem patří ještě Martin
Štěrba s manželkou – vařili polévku hrachovou.
Bublání polévek doprovázela hudba DJ LIVKY, kterého
vystřídalo nám známé a velmi oblíbené kytarové duo
Luboš Raš a Rosťa Pijáček. Ti celé odpoledne krásnými
písničkami provázeli až do vyhlášení výsledků, které
opět společně vyhlásili pořadatelé akce Pavel Husák a
Petr Pávek. Hodnotili návštěvníci, kteří při vstupu
obdrželi každý pět kuliček, které po degustaci odevzdali
tomu týmu, kterého polévka jim nejvíce chutnala.
1.
2.
3.
4.

Polévka gulášová (99 kuliček)
Polévka hrachová (67 kuliček)
Polévka čočková s chorizem (62 kuliček)
Polévka valašská kyselice (45 kuliček).

Žádná polévka nebyla tzv. propadák. Všechny byly
amatérskými kuchaři vařeny s láskou a radostí. A tak to
má být. Bylo to krásné odpoledne a věřme tomu, že
spokojeni byli nejen ti v hlavních rolích (na mysli mám
kuchtíky), ale také ostatní návštěvníci. Za rok na
viděnou na 7. ročníku Doubravické polévky!
Eva Sáňková kronikářka
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TVOŘÍM, TEDY JSEM…
Zveme všechny, kteří mají chuť vyrobit si vlastníma rukama něco
pěkného na

TVOŘIVOU DÍLNIČKU
která bude v obřadní síni úřadu městyse
v úterý 9. dubna 2019 od 17,30 hodin.

Budete potřebovat chuť ke tvorbě, snahu, trpělivost, kdo se bez nich
neobejde tak brýle a nějakou korunu na úhradu materiálu.
Těší se na všechny Eva a Jitka

**************************************
SDH Doubravice nad Svitavou oznamuje,
v neděli 28. dubna 2019 bude mše svatá
v kostele sv. Jana Křtitele sloužena za naše
dobrovolné hasiče a po jejím skončení bude
v prostoru před kostelem provedeno

svěcení hasičského auta FORD TRANSIT,
které JSDH získala v roce 2018. Všichni jste srdečně zváni jak na mši svatou,
tak také na slavnostní svěcení.
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Vítání jara
V neděli 7. dubna v 11 hodin bude před
úřadem městyse probíhat vítání jara.
Proběhne vypořádání s paní Zimou, která
bude vyhnána z naší obce a utopena
v řece Svitavě.
Přijďte se rozloučit se zimou a přivítat
jaro!
Srdečně zvou skauti.

SH ČMS – SDH Doubravice nad Svitavou
srdečně zve všechny občany na tradiční
STAVĚNÍ MÁJE
které se uskuteční v sobotu 27. dubna 2019
od 14 hodin na náměstí Svobody.
V doprovodném programu vystoupí děti z mateřské školy a dramatického
kroužku základní školy. Občerstvení v dostatečném množství zajištěno.

SK Doubravice nad Svitavou zve všechny na tradiční
Pálení čarodějnic
které se bude konat v úterý 30. dubna 2019 v areálu
sokolského hřiště. Pro děti budou od 18 hodin
připraveny zábavné hry (pořádá MC Ponorka),
s následným opékáním špekáčků, dospělým pak
bude od 20 hodin k tanci a poslechu hrát skupina TAMDEM.
Občerstvení pro všechny zajištěno!
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CO SE DĚLO V ZIMĚ VE ŠKOLE?
KARNEVAL ŠD OČIMA DĚTÍ
Školní karneval začal převlékáním do masek, a to včetně paní vychovatelek,
které šly za pastelky. Potom se šlo do školní tělocvičny, kde se odehrála
přehlídka masek a tancovalo se a taky jsme hráli spoustu her, např. podlézání
lana. Moc se mi to líbilo.
(Anna Bezděková, 4. ročník)
Na karnevalu nás přivítal i „pan Koště“, s kterým jsme tancovali a taky balonky,
s kterými jsme si pinkali. Na konci nás čekala odměna – bonbony a křupky. Na
karneval budeme dlouho vzpomínat.
(Klaudie Stloukalová, 4. ročník)
Karneval nás bavil, byl super, bylo tam spousta hezkých masek, určitě si to tam
všichni užili.
(Ester Chabičová, 3. ročník)

ZDRAVÉ ZUBY
Dne 5. 3. 2019 přišly k nám do
školy dvě sympatické pracovnice
z DM drogerie a měly pro naše
prvňáčky připravený program o
zubech. Ukázaly dětem, jak se
správně starat o zoubky a děti si
samy mohly vyzkoušet správnou
techniku čištění zubů na velkých
maketách. Na závěr dostaly
krásné dárečky, za které DM
drogerii moc děkujeme.
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SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
V úterý 5. 3. 2019 odjeli páťáci do Rájce na sportovní klání okolních škol. Nevrátili se
s prázdnou. Jáchym Šafránek vybojoval 1. místo ve skoku přes švihadlo a Hana Vávrů
se stala celkovou vítězkou v kategorii dívek. Blahopřejeme.

BESEDA V KNIHOVNĚ
Na pondělí 18. 3. 2019 nás pozvala paní Vomelová do knihovny na setkání se
spisovatelkou Olgou Černou. Ta nám představila své knížky a hlavní hrdiny. Přečetla
nám ukázky z knížky Kouzelná baterka. Na závěr besedy jsme si mohli knížky v klidu
prohlédnout a prolistovat. Prohlédli jsme si výstavku obrázků ke knížce Klára a 11
babiček.

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ
V úterý 19. 3. jsme přivítali u nás ve škole předškoláčky z MŠ. V 1. třídě se zúčastnili
výukové-ho bloku na téma řemesla a povolání. Naši prvňáčci při tom ukázali, jak už se
naučili číst a společně si zazpívali a zatancovali písničky o povolání. Na závěr každý
předškolaček od nás dostal dáreček v podobě pošťáka, který nesl obálku s pozvánkou
k letošnímu zápisu do 1. tří-dy.
Foto a text: Mgr. Ivana Šimanová, Mgr. Erika Bartíková, Mgr. Zdeňka Michnová.
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Základní škola Doubravice nad Svitavou,
příspěvková organizace
Soukopovo náměstí 90
679 11 Doubravice nad Svitavou
mobil 603 188 963
zsdoubravice@centrum.cz
www.doubravicens.cz/zs

Zápis do 1. ročníku
pro školní rok 2019/2020:
 se bude konat 11. dubna 2019
 od 13,00 do 16,00 v budově školy
Zápisu by se měly zúčastnit děti narozené od 1. září 2012 do 31. srpna 2013 a po
odkladu povinné školní docházky.
Co je nutné u zápisu doložit:
všichni
 rodný list dítěte
 občanský průkaz zákonného zástupce
odklad povinné školní docházky
 doporučující posouzení školského poradenského zařízení
 doporučující posouzení dětského lékaře
dítě, které nebude mít 31. 8. 2019 ještě šest let
 doporučující posouzení školského poradenského zařízení nebo odborného
lékaře
Pro rodiče, kteří se ze závažných důvodů nemohou s dítětem k zápisu dostavit ve
stanoveném termínu, bude po domluvě s ředitelkou školy vypsán dodatečný termín zápisu.

Mgr. Pavlína Bartošová, ředitelka školy
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Rok 2018 v mateřské škole

Na konci každého roku se hodnotí. Já se nad rokem 2018 zamýšlím
až s odstupem času.
Výchovná činnost v naší mateřské škole v loňském roce
vycházela z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem:
„Cesty a cestičky po modré planetě“. Tento program je zaměřen multikulturně a
environmentálně.
Do naší školky chodilo 69 dětí, rozděleny byly do 3 tříd.
O děti se staralo 13 zaměstnanců. Z toho 6 učitelek, 2 asistenti v rámci inkluze a 5
provozních zaměstnanců. Všichni jsou pro svoji práci kvalifikovaní.
Prostředí mateřské školy je esteticky a vkusně upraveno. Poskytuje dostatek
hraček, pomůcek pro tvořivé činnosti a záliby dětí i tělovýchovného náčiní. Pro děti
zde jsou vyčleněny i hrací kouty. V I. a III. třídě mají děti akvárium s rybičkami.
V rámci bezpečnostních opatření bylo ke všem vchodům do tříd nainstalováno
elektronické otvírání dveří s videokamerou, které se nám velice osvědčilo.
Pro pobyt venku je využívána školní zahrada, která je pěkně vybavena a
uspořádána. „Bylinková zahrádka“ – děti se o bylinky starají, znají některé názvy a
k čemu některé bylinky slouží. Některé bylinky jsou využívány k dochucení jídel i čajů
ve školní kuchyni. Tato zahrádka se krásně rozrostla a je již plně funkční. Také máme
„Jahodový záhon“. Jahody mají děti ke svačinkám.
Pro děti je velice zajímavé „Mraveniště“ s lesními mravenci. Děti ví, že je nesmí
ničit a tím si také upevňují vztah k přírodě.
Na první zahradě u budovy školky je pískoviště, průlezky a dřevěné houpačky, na
cestě děti jezdí na koloběžkách a kolech. Letos jich využíváme 35. Na druhé zahradě
je pro děti k dispozici sportovní hřiště, dopravní hřiště a kopec pro zimní sporty.
Dopravní hřiště je doplněno zmenšenými dopravními značkami, pro děti je zde i
dřevěný hrací domeček. Vedle něho je „Včelínek“ – domeček pro čmeláky, včelky a
jiné broučky. Domeček je obydlen a broučci si v něm „libují“.
Mateřská škola má schválenou kapacitu 69 dětí. Ve školním roce 2018/2019
docházelo 69 dětí, které byly rozdělený do 3 tříd. Každá třída má samostatné dětské
umývárny a toalety.
V každé třídě i na obou školních zahradách je čaj a stojan s pramenitou vodou pro
dodržování pitného režimu dětí. Školní kuchyně je zapojena do projektu „Zdravá
jídelna“.
„Bezpečně ve školce, mravenečci na cestách“ – projekt na vybavení třídy, dopravní
výchovu a bezpečnost dětí z MAS Boskovicko PLUS - celá II. třída byla vybavena
nábytkem.
Také jsme byli zapojeni do projektu „Technické školky“ a do projektu MŠMT
„Šablony pro mateřské školy I.“. Z projektu „Zabezpečení mateřských škol“ získala
naše škola také finanční prostředky na výměnu vstupních vrat. V letošním roce jsme
zapojeni do rozvojového programu „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické
činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol“.
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Proto můžete na vycházkách vidět s dětmi 2-3 učitelky. Je to pro bezpečnost dětí.
Zapojili jsme se i do projektu „Šablony II.“, ze kterého financujeme školního asistenta
pro potřebné děti.
Co vše jsme v průběhu roku vybudovali – bylo toho hodně. Ale tomu se budu
věnovat v příštím čísle zpravodaje.
Mgr. Hana Konrádová, ředitelka MŠ

POHÁDKA O
JARNÍ VÍLE

ZIMNÍ

A

V naší školce nás navštívilo divadlo Úsměv.
Tentokrát s jarní pohádkou: „O ZIMNÍ A JARNÍ VÍLE“.
Úvodním slovem děti přivítal kašpárek Nazdárek a
představil maňásky, kteří v pohádce hráli: Zdravěnku,
Kubíka, žížalu Julii, kamaráda kosa, ježka a popletenou
vránu, která děti rozesmála svým humorem. Všichni se
těší na jaro a povídají si, jak spolu stráví jarní čas a s čím
si budou hrát.
Paní Zima se s dětmi rozloučila a připomněla
dětem radovánky zimního období.
Pohádku provázely písničky a básničky, které si děti se
zvířátky mohly zazpívat.

dětmi povídala
Velikonocích.

o

Nakonec nás přivítala
Jarní víla, která si s
jarních kytičkách a o

Rozloučila se se Zimní vílou, kašpárek Nazdárek
se loučil s dětmi písničkou.

Dětem se pohádka velmi líbila a kdo chtěl, mohl si
nakreslit na památku obrázek.

Bc. Lenka Hejčová, učitelka
15
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*********************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00
DUBEN 2019:

6.4. MUDr. Loskot
Svitávka, Hybešova 197
516 471 210
7.4. MUDr. Lukeš
Boskovice, Smetanova 24
516 454 046
13.4. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2
516 474 488
14.4. MUDr. Nečasová
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 607 812 963
19.4. MUDr. Padalík
Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
20.4. MUDr. Paděrová
Šebetov, 117
516 465 452
21.4. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko
725 415 615
22.4. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16
774 177 804
27.4. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9
516 412 422
28.4. MDDr. Potůček
Blansko, Pražská 1b
516 419 538
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.
17
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
D U B E N

2019

4. 4. čtvrtek v 18 hod

FALCON

TEN, KDO TĚ MILOVAL
Komediálně laděná rodinná detektivka ze známého lázeňského
města, Karlových Varů.
Hlavním vypravěčem by mněl být kpt. Kalina (Pavel Řezníček),
neúplatný policista, milující manžel, skvělý otec a báječný syn
v jedné osobě, kdyby se ovšem ironií osudu hned na začátku filmu
nepřesunul při nehodě do metafyzické podoby. Proto se jako duch
musí spokojit s tím, že vyšetřování podivných okolností posledního
případu přeberou jeho dvě děti a žena Vanda (Soňa Norisová). Dále
hrají Eva Holubová, Hynek Čermák, Lukáš Vaculík a další.
Rodinná detektivka ČR

Premiéra 8. 11. 2018

Vstupné 50.- Kč

90 minut

11. 4. čtvrtek v 18 hod

FALCON

ZLATÝ PODRAZ
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Film
začíná v roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří láska mladého právníka
a sportovce Franty k tanečnici Michelle, se kterou se seznámí na
poválečném Mistrovství Evropy v Ženevě. Michell je osudem
pronásledovaná dívka, která prchla z vlasti před Stalinem i Hitlerem.
Jejich příběh, který kromě politiky ovlivní i dva protikladní jedinci –
trenér Valenta a funkcionář Hrabal – vrcholí v roce 1951, kdy
Evropu na mnoho let rozdělila železná opona.
Ve filmu hrají Filip Březina, Zdeněk Piškula, Patricia Volny, Jan
Hartl, Alena Mihulová, Ondřej Malý, Josef Abrhám a další.
Romantické drama ČR

Premiéra 25. 10. 2018

Vstupné 50.- Kč

106 minut
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18. 4. čtvrtek v 18 hod

FILM EUROPE

LÁSKA MEZI REGÁLY
Christian je rváč a muž s pochybnou minulostí, který svým zjevem
evokuje pitbulla. Jednu etapu má za sebou, tu druhou začíná jako
pomocná síla ve velkoskladu, kde je jeho nejzářivější perspektivou
možnost obsluhovat vysokozdvižný vozík. Pro někoho, kdo sotva
zvládá svůj vlastní život a vegetuje na sociálním dně, je i tohle velká
výzva. Christiana se ujímá veterán Bruno a zasvěcuje ho do
mikrokosmu, v němž se žije podle specifických pravidel. Při jedné
z pauz potkává Christian prostořekou a okouzlující Marion
z oddělení lahůdek. Láska mezi regály je křehká, civilní a realistická
romance z místa, kde není vidět na nebe.
Film Německo + Francie

Premiéra 14. 2. 2019

Vstupné 50.- Kč

125 minut

25. 4. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

LÉTO S GENTLEMANEM
Tento film je scénáristickou prvotinou Jaromíra Hanzlíka, který si ve
filmu zahrál jednu z hlavních rolí. Je to letní romance o touze po
svobodě, pozdní lásce a naději…
Anna (Alena Antalová) tráví se svým manželem (Igor Bareš) každé
léto v chatové oblasti za Prahou. Jsou spolu celou věčnost, takže
jejich manželství sklouzlo do stereotypu. On svůj čas dělí
spravedlivě mezi karban s kamarády v hospodě a výrobu modelů
lodí ze sirek uvnitř lahví – ona si každé léto zpříjemňuje
pravidelným setkáváním s kamarádkami, které za ní přijíždějí na
cyklistické výlety po okolí. Jednoho dne se ve vesnici objeví
elegantní, šarmantní gentleman (Jaromír Hanzlík). Mezi ním a
Annou přeskočí jiskra a Anna čím dál častěji uniká životní realitě
vstříc romantickým výletům a zážitkům…
Romantická komedie ČR

Premiéra 14. 2. 2019

Mimořádné vstupné 80.-Kč

98 minut
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