ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 3/ březen 2022
**************************************************************
Vážení spoluobčané,
únorové počasí bylo jako na houpačce. Dny proteplené předjarním
sluníčkem střídaly mrazivé noci a do toho všeho foukal nepříjemně silný
vítr, který nás provázel ve dne i v noci. Naštěstí nedošlo vlivem větru
k poškození obecních či soukromých budov a ani v lesích ve vlastnictví
městyse nebyly zjištěny významnější škody. Doufejme, že blížící se jaro
přinese stabilnější ráz počasí.
Aktuálně připravujeme novou službu – samoobslužný box, tzv.
„ZÁSILKOVNU“. Jedná se o bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete zasílat zásilky z e-shopů nebo od kohokoli z ČR, kdo má
mobilní aplikaci „Zásilkovna“. Uvažujeme o vybudování dvou míst pro
tuto službu, a to na náměstí Svobody a u Mateřského centra
v Klemově. Provoz by měl být zahájen nejpozději v měsíci dubnu. A
jaké jsou výhody tohoto zařízení? Tak především nonstop provoz, dále
pak snadná a rychlá obsluha. Bližší informace najdete na str. 8.
Samozřejmě, že dnes již tradiční „zásilkovna“ umístěná v prodejně
Koloniálu, bude i nadále pokračovat. Za její zavedení a provozování
jsme vděčni všichni, kteří jsme její služby už využili.
A nyní zcela z jiného soudku. Obrátila se nás svozová firma DSO
Technické služby Malá Haná, která v našem městysi sváží všechny
druhy odpadů. Byli jsme upozorněni, že bioodpad svážený za měsíc
leden a únor obsahoval řadu surovin, které do bioodpadu prostě
nepatří. V důsledku toho odmítla kompostárna, a to zcela oprávněně,
bioodpad převzít. Následně musel být tento odpad uložen na skládku,
ovšem téměř za čtyřnásobnou cenu. Hlavním problémem je bioodpad
uložený do hnědých popelnic v plastových sáčcích. Stát nastavuje
obcím přísná kritéria na třídění druhotných surovin, která nejsme
schopni splnit bez vzájemné spolupráce a osobní zodpovědnosti. Proto
apeluji na poctivý přístup každého jednotlivce ke třídění odpadu. Přesto
jsem přesvědčena, že drtivá většina z nás třídí a přispívá tak svojí
„troškou do mlýna“.
Děkuji, že stále třídíte!
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Doubravice
nad Svitavou, které se bude konat
ve středu 2.3.2022 v 18.00 hod. v sále kina.

Důležité upozornění
Upozorňuje občany, že z důvodu opravy horního patra budovy obecního úřadu
stále není v provozu obecní rozhlas. Všechny důležité informace vám
sdělujeme prostřednictvím mobilního rozhlasu. Návod na jeho používání byl
uveřejněn v únorovém čísle zpravodaje.
V průběhu měsíce března dojde celkem třikrát k odstávce elektrické energie.
Termíny a čas přerušení dodávky elektrické energie jsou uveřejněny na
kamenné úřední desce, včetně čísel popisných jednotlivých domů, kterých se
bude odstávka týkat. Informace o odstávce jsou rovněž uvedeny v aplikaci
mobilního rozhlasu i na internetových stránkách městyse (www.
doubravicens.cz) v sekci aktuality a ve zpravodaji na straně č. 6,7.
Úřad městyse

UPOZORNĚNÍ
Platby za svoz odpadu a poplatek za psa se budou vybírat od středy
2. března 2022. Platby lze provést v hotovosti přímo na úřadě městyse nebo
zaslat na účet městyse číslo 3829631/0100, jako variabilní symbol uveďte
číslo domu. Děkujeme.
Výše poplatků za svoz odpadu
Osoba s trvalým pobytem:

600,-Kč

Rekreační objekt:

600,-Kč

Výše poplatku za psy:
1 pes:

100,-Kč

za každého dalšího psa:

120,-Kč

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

Nabídka volného místa
Městys Doubravice nad Svitavou přijme vhodného uchazeče na pracovní
pozici – technického pracovníka (pracovní skupina městyse).
Bližší informace poskytneme v úředních hodinách na úřadě městyse nebo
na telefonním čísle 733 187 460.
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Apel na zodpovědné třídění bioodpadu!
Opakovat stále dokola, co do hnědé popelnice patří, asi nemá smysl, to už ví
i malé dítě. Přesto v posledních měsících máme problém při svozu bioodpadu
přímo od domů občanů. Svozové osádky sice provádí kontrolu alespoň při
otevření nádoby a nesvezou žádnou, co obsahuje kromě bioodpadu také
viditelně sáčky a jiné odpady. Ovšem jejich překvapením pak je vysypání celého
nákladu na kompostárně.
Jediným vysvětlením je, že nezodpovědní občané dávají vespod popelnic směsný
odpad a ten pak zamaskují nahoře bioodpadem. Nenamáhají se ani s vysypáním
bioodpadů ze sáčků. Výsledkem je, že kompostárna v Krhově odmítla některé
svozy a celý znečištěný náklad musel být převezen na skládku.

Chleba dobře, sáček špatně! Dětské plínky, sáčky a jiný směsný odpad…. celé
špatně!
Co to znamená pro občany a obec? Obci se tak zvýšil podíl směsného odpadu,
za který je vysoká úhrada skládce i státu na poplatcích. S čistým bioodpadem by
platila polovinu na kompostárnu a kompost by pak byl využitý do půdy. A obec
by si zvýšila procenta třídění. Pokud by se toto lajdáctví mělo opakovat při
každých svozech, tak to znamená zvýšení poplatků za odpad víc, než bude nutné!
Apelujeme na všechny, aby třídili zodpovědně!!! Bioodpad nikdo již na
kompostárně netřídí a nedivíme se kompostářům, že jsou zděšení a naštvaní!
Zkuste si do kompostéru doma dát taky plesnivé rohlíky i se sáčkem, sem tam
vyhodit roušky, dětské plínky, květináče apod. Bude z toho opravdu „pohledný
a výživný“ kompost, až kompostér budete vyprazdňovat a dávat si to na
zahrádku!
Často se také stává, že pokud někdo nemá v zimě bioodpad, tak do hnědé
popelnice dává směsný odpad a pak hnědou nádobu přistaví se svozem
směsných odpadů. Hnědé nádoby jsou pouze na bioodpad, a pokud ji někdo
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takto zneužívá, tak porušuje podmínky dotace a smlouvu o výpůjčce. Navíc je to
lehce zjistitelné, nádoby jsou čipované a budeme tento nešvar sledovat. Osádky
mají zákaz brát jiné nádoby než ty, které jsou určené na konkrétní komoditu.
Nepomůže ani, že občan napíše na jinou barevnou nádobu třeba nápis SKO!
Musíte si pořídit svoji další černou nádobu, pokud vám současná kapacita
nestačí.
Všem, kteří se chovají zodpovědně k sobě i k okolí mnohokrát děkujeme
a věříme, že i těm ostatním nebude jedno, co do nádob odhazují! Je to
nejjednodušší, co můžete přírodě vrátit, když budete zodpovědně nakládat se
svými odpady!

Pracovníci kompostárny si dali práci s vybráním odpadu z lednového svozu, aby
nám předvedli, co jim tam vozíme od našich občanů. Uznejte, že takto
znečištěná pole si asi nikdo nepřeje!
Na závěr uveřejňujeme příklad správného třídění bioodpadů z loňského roku.
Za tento materiál se nemusí při výsypu stydět svozová firma a ani my jako obce.

Svoz bioodpadu v sezóně. Takhle mají bioodpady od nás vypadat. Je vidět, že to
jde, ale musí všichni chtít!
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I takto může vypadat bioodpad………plastové sáčky, plastové hračky, dětské
plínky, respirátory. A to je přece špatně!
Ing. Olga Dočkalová, DSO Technické služby Malá Haná
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Poradci Bílého kruhu bezpečí mohou nyní přijet až za vámi
Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí obětem
trestných činů, pozůstalým i svědkům trestných činů. A od loňského roku
dokonce není vázaná na prostory brněnské poradny. Díky tomu, že pro svou
činnosti získala vozidlo, mohou poradci z Brna vyjet za klienty i mimo své
domovské město.
Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro pomoc na brněnskou
poradnu Bílého kruhu bezpečí žije v Brně či okolí. Je však samozřejmé, že
obětmi se stávají i lidé mimo tuto oblast. A pokud nebydlí v dojezdové
vzdálenosti od Brna nebo je pro ně zkrátka nemožné na pobočku přijít,
zůstávali až do nynějška odkázáni pouze na naši bezplatnou non-stop linku
pro oběti na čísle 116 006. Změnu v této situaci přináší právě mobilní
poradna. Díky ní se nyní právní a psychologická pomoc může dostat do
kteréhokoli kouta Jihomoravského kraje.
Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti ublížení na zdraví,
týrání, vydírání, znásilnění, porušování domovní svobody, loupeže,
podvodu, krádeže a mnohých dalších trestných činů. Poradci jim nabídnou
především konzultaci, při které vyslechnou konkrétní příběh a poskytnou
právní informace a psychickou podporu. Poradci pracují bezplatně a
konzultace jsou diskrétní. Setkat se s právníkem a psychologem může klient
prakticky na jakémkoli místě, a to i v mobilní poradně samotné. Je vybavena
tak, aby konzultaci bylo možné vést přímo uvnitř. Klient tedy nemusí uvádět
svou adresu pro to, aby si poradce k sobě zavolal.
Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý. Stačí jedno
zavolání na kontaktní telefonní číslo 732 842 664. Pracovnice bílého kruhu
pak s volajícím domluví vše potřebné a dohodne konkrétní podobu a
možnosti konzultace. Díky mobilní poradně již není domluva vázaná pouze
na konzultační hodiny brněnské pobočky, tzn. čas konzultace je domluven
dle možností klienta. Přijít však stále může klient i osobně, a to každé úterý
či čtvrtek. I v takovém případě je však lepší se objednat na uvedeném
mobilním telefonním čísle.
V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí kontaktovat.
www.bkb.cz, e-mail: bkb.brno@bkb.cz
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Jeden z prvních průmyslových designerů na Moravě
žil v Doubravici
Příběh jednoho našeho dávného spoluobčana začíná v Sasku ve
starobylém městě Merseburk (Meziboř), kde tento muž jménem
Johann Gotrtfried Schirmer (Schürmer) přišel v roce 1781 na svět.
Brzy se u něj projevilo nejen umělecké, ale i technické nadání, a tak
strávil mládí studiem. Údajně se vyučil u nejlepších německých
sochařů a své znalosti z hutnictví a strojírenství nabyl v hutích v okolí
Saalfeldu. Jak se dostal na Rájecké panství a do Doubravice známo
není, ale pravděpodobně v tom měl prsty starohrabě Hugo Franz
Salm, o kterém je známo, že se snažil získávat do svých služeb ty
nejlepší odborníky.
Schirmer je sice v matrice označován jako optik a mechanik, ve
skutečnosti měl ale v doubravické továrně SAG na starosti tvarování
strojů a přístrojů. Byl tedy jedním z prvních průmyslových designerů
na Moravě. Podle Salmova návodu sestrojil pohyblivý vodoměr, který
starohrabě později věnoval do Moravského zemského muzea. Bydlel
v budově hospodářského dvora č. 65 a to i poté, co byla strojní
výroba v Doubravici ukončena a přenesena do Blanska.
Schirmer, ač evangelík, se 25.11.1818 v Doubravickém kostele
oženil s dcerou z mlynářské rodiny Františkou Řezníčkovou. Za
svědky jim byl ředitel blanenských železáren a rájeckého panství E.
C. von Hötzendorf a Rudolf André, hospodářský rada rájeckého
panství. Záhy se jim narodil chlapec Konrad a děvče Josefína. Pak
se ale štěstí obrátilo k této rodině zády. Obě děti zemřely, aniž by se
dožily prvních narozenin. Po nich zemřela na tuberkulózu i jejich
26letá matka Františka. Schirmerovo manželství trvalo pouze 2,5
roku a za tu krátkou dobu musel pochovat tři svoje nejbližší!
Tím ovšem jeho trápení neskončilo. Následujícího roku Salm
Schirmera propustil. Důvod znám není. Tehdejší ředitel blanenských
železáren Reichenbach se ho zastával slovy: „Jak málo jsem
k Schirmerovi tíhl o to víc mě bolí když vidím, že umělec takové váhy
opouští panství. Tento člověk má mnoho nepříjemných vlastností,
ovšem ve svém oboru je na Moravě jedinečný a vašemu panství
slouží ke cti a okrase. Kulturu můžete šířit jen skrze kultivované
jedince.“ Salm ale na tato slova nedal a trval na svém. V roce 1822
tedy Schirmer Doubravici opustil. Usadil se v Brně, kde také v roce
1859 zemřel.
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Na snímku Kráterová váza – dílo
G.J.Schirmera z r.1821

Zápis o sňatku Schirmera s Františkou Řezničkovou v doubravické
matrice
Níže uvedené zdroje prostudovala a článek zpracovala
Eva Veselá-Štoudková, Praha
Zdroje:
Jitka Sedlářová, Hugo Franz Salm 1779 – 1836, Kroměříž 2016
Petr Sychra, Strojírna starohraběte Huga Františka Salma-Reifferscheidta
v Doubravici nad Svitavou, Muzeum Blanenska Sborník 2016
Matriky obce Doubravice nad Svitavou a Německá evangelická matrika Brno
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INZERCE:
"Firma Cortina Development hledá zaměstnance na pozici Operátora
výroby na hlavní pracovní poměr. Nabízená mzda je 30 000-35 000
Kč.
Místo pracoviště je Jatky Steinhauser, Skalice nad Svitavou. Jedná se
o práci na střevárně na vepřové porážce.
V případě zájmu zasílejte životopisy na email: stehno@cortina.cz
popř. volejte na tel. číslo: 602156162."
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Novoroční zamyšlení s receptem
Tak tu máme opět nový rok, označený číslem 2022. Jsme zase o rok větší,
moudřejší, zkušenější. Hlavní věcí ale zůstává, abychom byli zdravější a
šťastnější, protože právě to si s radostí přejeme v novoročních blahopřáních.
Někdo má zato, že mu k tomu dopomůže Pán Bůh, někdo věří ve vlastní síly,
další doufá, že to bude naše nová vláda, která vše zajistí, pokud bude vládnout
moudře a spravedlivě. To známe z pohádek našeho dětství a mládí, ve kterých
se o takové vládě píše na konci příběhu.
Ať tak či onak, pokud nás bude po celý rok provázet dobrá nálada, tak vše bude
snazší. Očkování proti covidu, na kterém není nic strašného, a který hravě
podstoupíme, nám k tomu rovněž pomůže. Pocit odpovědnosti a jistoty se
dostaví a radost ovládne naši mysl.
V době, kdy tento článek píši zatím nevíme, co všechno se v našem městečku
letos uskuteční. Ples hasičů byl zrušen, a co bude dál záleží na vývoji situace.
Jisté je jen to, že za pouhých jedenáct měsíců budou zase Vánoce, a tak se
máme téměř po celý rok na co těšit.
Abychom si čas prožitý do té doby zpříjemnili alespoň labužnicky, předkládám
čtenářům recept na krásnou pohádku mládí, kterou jsem zmínil, a který jsem
zapomněl dodat do letošního doubravického kalendáře. Jedná se o recept na
kašičku uvařenou v rendlíčku, který nemusí být povinně zelený (podle známé
říkanky). Takže, čtenáři, račte prosím číst!
Ožralá vtipná kaše, ze které nebudete „pod vlivem“.
Vezmeme litr lahodného plnotučného mléka. Výborné je čerstvě nadojené od
krávy „Dojivky“. Pokud takovou krávu doma nemáme, zakoupíme mléko
v prodejně. Nejlepší, alespoň podle mne, je to vytrvalé v červené krabičce.
Mléko nalijeme do rendlíčku a začneme čarovat. Nejprve do něj vysypeme dva
sáčíčky vanilinového nebo vanilkového cukru. Ten se v mléce rovnoměrně
rozpustí, takže nebudeme muset sladit uvařenou kaši moučkovým cukrem, což
mnozí člověci dosud činí. Moučkový cukr nerozpuštěný totiž rozežírá zuby. Pak
provedeme další část chemické procedury. Do mléka nalijeme jednoho velkého
panáka jakékoliv pálenky. Vlastenci tak učiní našimi produkty: slivovice,
hruškovice, třešňovice, vizovice. Přátelé Evropy produkty jiných států: koňak,
calvados, vodka a světoběžníci tak učiní produkty ze zámoří: americká whisky,
kubánský rum. Vaříme-li kaši pro děti, tak místo pálenky osladíme roztok dvěma
sáčíčky rumového cukru. Takto vytvořený roztok ohřejeme, zasypeme krupicí,
mícháme a vaříme, jak se sluší a patří. Pozor! Nesmí se připálit! Hotové krmivo
rozprostřeme na talíř a ozdobíme čímkoliv. Zeleninou, ovocem, čokoládou,
skořicí. Omastíme jedním centimetrem krychlovým másla. Konečně uchopíme
lžíci, nasajeme vůni a zvolna, labužnicky pojídáme. Zbytečně při tom
nemlaskáme, abychom nerušili sousedy v ulici, boule za ušima jsou povoleny!
Dobrou chuť i náladu přeje Josef Přibyl.
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POCHOVÁVÁNÍ BASY TROCHU JINAK

Masopust byl zase tady a v ulicích maškarády, basa ale opět nebyla
z důvodu nenasytného Covida. Ukázku vám aspoň dáme , co jsme měli
nachystané. Za rok to už ale dáme, basu řádně pochováme, bez problémů,
bez rozpaků, v našem novém kulturáku.
PARKING NA RYNKU
V Doubravici na náměstí, na rynku,
hledám marně parkovací skulinku,
když tam rynek stával, rostla všude tráva,
máme na to vzpomínku.

Nápěv: V Doubravici na potoce..

Uprostřed byl zvlášť vonící rybníček,
oplývajíc spoustou žabích vajíček,
děti nad tím žasly, husy se tam pásly,
posraly i chodníček.

Parkoviště nebylo tam potřeba,
chodili si lidi pěšky pro chleba,
dnes je každej hrdej, že si vozí prdel,
zaparkovat néni kde.

Objeď ještě jednou rynek dokola,
nebo budu potřebovat doktora,
zaparkuj na trávě, bacha jsou tam hrábě,
spí tam ňákej prďola.

slova: Ruda Novák
hudba: Jos. Přibyl
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ROZKVETLÁ DOUBRAVICE

Doubravické ulice rozkvetly jako na jaře,
nejsou to však krásné květy, ale barevných popelnic toť záře,
dnes je přece všech popelnic sběrný den,
proto musíme je všechny vynést pěkně ven.
Ta první v řadě má dnes odstín černý,
do té patří všechen odpad směsný,
kam však s psíma hovínkama, mám jich skoro kilo,
je to odpad směsný nebo je to bio?
Co do které patří, zapamatovat si je však dobré,
že papír se dává přeci do popelnice modré,
neví to však každý zeťák,
že nepatří tam použitý toaleťák.
Plastu, toho máme nejvíc, milý brachu,
naper to všechno do té žluté beze strachu,
pochválí tě ta chytrá spasitelka světa,
malá Švédka, Thurnbergová Greta.
Na tu poslední v řadě dopustit rychlá rota nedá,
pro ně má tu nejkrásnější barvu, i když je jen hnědá,
pochvaluje si to spokojeně jejich trio,
nemusíme celý týden vyvážet jen bio.
Proto stále třiďte odpad, milí Doubravané,
přímo od baráku vám to sveze firma z Hané,
i když za to zaplatíte více,
snad bude i krásnější naše Doubravice.

text: Ruda Novák
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Charitní poradna nabízí od nového roku svoje služby více lidem
Charitní poradna poskytuje bezplatně pomoc, podporu a rady lidem
v nepříznivé sociální situaci v okrese Blansko. Protože stoupal počet
lidí v regionu, kteří služby poradny Charity Blansko využívali, podařilo
se navýšit kapacitu z dvou na čtyři pracovnice.
Do pracovišť Charitní poradny v Blansku a v Boskovicích tak můžou
lidé přijít kromě dřívějšího pondělí odpoledne nově také v úterý, ve
středu a ve čtvrtek dopoledne. Do Letovic pak ve středu odpoledne.
Služby Charitní poradny jsou tu pro lidi ve špatné sociální situaci,
kteří nemají dostatek financí nebo nevědí, jak svoje potíže řešit.
„Nejčastěji se na nás obrací klienti kvůli dluhům, exekucím,
s problémy v pracovně právních vztazích, v rodinném právu.
Pomáháme také s vyřizováním sociálních dávek,“ informuje vedoucí
poradny Kateřina Korbelová.
Složité právní případy, zejména majetkové, Charitní poradna
nevyřizuje. „Můžeme však s vámi probrat základní postupy a odkázat
na další odbornou pomoc,“ dodává vedoucí poradny.
Podrobnější informace včetně aktuální provozní doby Charitní
poradny najdete na webových stránkách www.blansko.charita.cz,
na čísle 516 411 583 nebo e-mailu
poradna.boskovice@blansko.charita.cz.
************************************************************

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část březen 2022.
Březen
5.3.
6.3.
12.3.
13.3.
19.3.
20.3.
26.3.
27.3.

MUDr. Nečasová Lucie
MUDr. Padalík Karel
MUDr. Paděrová Miroslava
MUDr. Paulíčková Jarmila
MUDr. Paulíčková Veronika
MUDr. Pernicová Libuše
MDDr. Potůček Jiří
MUDr. Roth Pavel

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Černá Hora, Zdrav. středisko
Černá Hora, Zdrav. středisko
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Pražská 1b
Ostrov, Zdrav. středisko

607 812 963
516 491 263
516 465 452
725 415 615
723 184 842
774 177 804
516 419 538
516 444 326

Mimo tyto uvedené ordinační hodiny zajišťuje zubní LSPP pro Jihomoravský kraj pracoviště
v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel.: 545 538 421. O sobotách, nedělích a svátcích od
8:00 do 20:00.
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Rok 2021 v našem kině
V prosincovém zpravodaji roku 2020 jsem
napsala, že plány jsou plány a skutečnost bývá
zpravidla jiná. Také jsem tenkrát věřila tomu, že
rok následující, tedy rok 2021 bude zcela jiný,
tedy co se týká epidemiologické situace. No,
nebyl. Alespoň první polovina roku určitě ne.
Objednávky filmů musely být zrušeny a s napětím
jsme očekávali, jak dopadnou letní měsíce,
protože datum letního promítání je objednáno s ročním předstihem. Štěstí
nám přálo, mírné rozvolnění nastalo právě včas a letní promítání, jak se
říká, nemělo chybu. Téměř 120 diváků (odhaduji podle pořízené
fotodokumentace) se sešlo na náměstí Svobody, aby shlédlo filmovou
novinku GUMP. Věřme, že také v letošním roce (12. srpna) nám bude
počasí přát a park na náměstí Svobody se opět zaplní filmovými diváky.
Ale dál k roku 2021.
Pravidelné promítání v kině začalo v měsíci září, a i přes různá
hygienicko-epidemiologická opatření si diváci cestu do kina našli. V září
byly nejvíce navštívenými filmy Prvok, Šampón, Tečka a Karel a Matky.
Že diváky do kin přitahují české filmy svědčí i návštěvnost v říjnu a
listopadu, kdy na film Zbožňovaný přišlo 32 diváků, na dokument Karel
50 diváků a film Přání Ježíškovi vidělo 24 spokojených diváků.
Od srpna do konce roku 2021 bylo odehráno 18 filmových představení,
které navštívilo 564 diváků (včetně školních představení), tržba byla
44 060.- Kč.
Jak bude vypadat bilance v kině za letošní rok uvidíme až v prosinci.
Přejme si, aby distributoři nabízeli hlavně české filmy, a i když nebudou
jen české, aby byly hlavně kvalitní a diváky zaujaly.
A nezapomeňte – každý čtvrtek na vás v našem kině čekáme a těšíme se.
Tento měsíc jsou pro vás připraveny dvě premiéry-pokračování televizní
pohádky Tajemství staré bambitky 2 a v den celorepublikové premiéry
(24. 3.) bude také v našem kině promítán film Poslední závod.
Více se o filmech dočtete v Programu kina na měsíc březen 2022 na
poslední straně zpravodaje.
Eva Sáňková vedoucí kina
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
B Ř E ZE N

2022

3. 3. čtvrtek v 18 hod

JAREK NOHAVICA A JANÁČKOVA FILHARMONIE
Český folkový písničkář, textař, libretista, osobitý zpěvák, skladatel
a kytarista. Vedle písničkářské tvorby překládá do češtiny Mozartovy
opery (např. Cosi fan tutte, Don Giovanni). Takový je Jarek Nohavica
a s jeho laskavým svolením uvádíme záznam živého koncertu, na
kterém jej v ostravské hale GONG doprovázela Janáčkova
filharmonie.
Vstupné dobrovolné

70 minut

10. 3. čtvrtek v 17 hod!!!

BIOSCOP

POZOR! ZMĚNA ZAČÁTKU PŘEDSTAVENÍ (aby mohly přijít i děti)

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Příběh pohádky volně navazuje na děj nejúspěšnější pohádky
posledního desetiletí Tajemství staré bambitky. Po premiéře v ČT ji
vidělo přes dva miliony diváků. Druhý díl využívá většinu postav
známých z prvního příběhu a představuje některé nové. Film
s atraktivním hereckým obsazením a chytlavými písničkami Václava
Noida Bárty bude vtipnou i napínavou podívanou pro malé i velké
diváky. Hrají: Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Valentýna Bečková,
Ondřej Vetchý, Jiří Lábus, Miroslav Vladyka
Premiéra 10. 2. 2022

Pohádka ČR
Vstupné dospělí 100.- Kč; děti do 15 let 50.- Kč
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100 minut

17. 3. čtvrtek v 18 hod

AREOFILM

BOD VARU
Šéfkuchaři Andymu ještě ani nezačala směna, a už nestíhá. Jeho
restaurace je přebookovaná, kuchyní šmejdí nespokojený kontrolor
a do toho všeho na večeři dorazí i kuchařská ikona s partnerkou,
uznávanou food-kritičkou. Britský film s famózním Stephenem
Grahamem v hlavní roli se žene kupředu nesmlouvavým tempem
práce v gastro byznysu.
Film Vel. Británie s českými titulky

Premiéra 2. 2. 2022

Vstupné 100.- Kč

92 minut

24. 3. čtvrtek v 18 hod

BONTON

POSLEDNÍ ZÁVOD
Legendární příběh Hanče a Vrbaty zná určitě každý, málokdo ale ví,
jak se opravdu odehrál. Výpravný film Poslední závod přibližuje
tehdejší události z mrazivých hřebenů Krkonoš tak, jak se opravdu
staly. Vyzdvihuje důležitou a zapomenutou postavu Emericha Ratha.
Hrají: Kryštof Hádek, Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, Jaroslav
Plesl, Jan nedbal a další.
Film vstupuje do kin 24. března, tedy přesně v den výročí tehdejšího
lyžařského závodu z roku 1913.
Film ČR
Vstupné 100,-Kč

100 minut

31. 3. čtvrtek v 18 hod

FALCON

ZÁTOPEK
Výpravný film věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu
jednoho z nejslavnějších atletů všech dob, čtyřnásobného
olympijského vítěze Emila Zátopka. V hlavní roli Václav Neužil, dále
hrají Martha Issová, Jaroslav Plesl, Štěpán Kozub, Filip Březina a
další.
Film ČR
Vstupné 100.- Kč

130 minut
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