
červen

2010
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

 Zvonice 
na Soláni

Sdružení pro rozvoj Soláně

Otvírací doba:

Po – zavřeno

Út – Pá  9:00 – 16:00

So, Ne   9:00 – 17:00

Program:

12. června 2010

od 15 hodin 

– Zpívání na terase 

u Zvonice –

(Karlovjanky, Krůžek štyr tet, 

ženský pěvecký sbor 

z Dunajovic.)

 25. června 2010

v 18 hodin 

– XI. Sečení luk 

na Soláni – 
(tradiční kosení luk 

s hudbou a tancem)

26. června 2010

v 16 hodin 

– XI. Malířské cesty –

vernisáž autorské výstavy

Ilja Hartinger 

Srdečně zveme! 
Změna programu 

vyhrazena.

Pozvánka na předpouťové sousedské setkání
26. června 2010 v 15.00 hodin na prostranství před Základní školou.

V loňském roce jsme se sešli na oslavách založení 

obce a toto setkání slavilo velký úspěch u domácích 

i přespolních návštěvníků, bečvanských starousedlí-

ků i rekreantů. Proto jsme se rozhodli navázat na tuto 

úspěšnou akci a v letošním roce podobné setkání, 

snad v menším rozsahu, uspořádat. Naše pozvání 

do programu na sobotní předpouťové odpoledne 

přijala netradiční folková skupina Šajtar, country 

skupina Kondoři a především pěvecký sbor naší 

školy pod vedením paní učitelky Dity Gužíkové 

a s doprovodem pana Josefa Maliny a jeho hudeb-

ního sdružení. Nebude chybět ani cimbálovka a zo-

pakujeme také některé ze soutěží loňského setkání. 

Všichni jste srdečně zváni, přesný program 

celého odpoledne bude zveřejněn na plakátech 

v průběhu června.

Obec získala nový „kukavůz“. Více informací na str. 3.

Přijďte si zahrát volejbal

 do haly základní školy v Horní Bečvě. 

Předpouťový volejbalový turnaj 

smíšených družstev – 3 muži a 3 ženy 

se uskuteční v pátek 11. června 2010 

od 16,00 hod. tentokrát jen pro Hornobečvany.

Přihlášky zasílejte 

do 4. června na e-mail: 

nemcova.marie@seznam.cz. 

Občerstvení zajištěno

Pozvání na slavnostní otevření cyklostezky údolím Rožnovské Bečvy

V pátek 4. června 2010 
Vás srdečně zveme na slavnostní otevření cyklostezky, které odstartuje  štafeta dětí. 

V 9.00 hodin - Horní  Bečva a Zašová, v 10.00 hodin - Prostřední Bečva a Střítež nad Bečvou 

a v 11.00 hodin – Dolní Bečva a Zubří. 

Od 9.00 hod. do 16.00 hod. bude v Gibon parku doprovodný program pro děti 

a ve 14.00 hodin slavnostní otevření cyklostezky. 

Mgr. Oldřich Ondryáš, starosta obce

Zveme Vás 

na slavnostní otevření

„Cyklostezky Horní Bečva“,

které se koná v pátek 4. června 2010. 

Začátek v 08:45 hodin u mostu do Bučkového 

pod přehradou v Horní Bečvě.

Mgr. Oldřich Ondryáš                         Josef Blinka
                            starosta                                           místostarosta
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Společenská kronika

Drahé oči se navždy zavřely, 
úsměv zmizel z milé tváře, 
předobrá srdce přestala bít, 
ale v našich srdcích žijí neustále.

Dne 5. června 2010 vzpomeneme 

páté smutné výročí úmrtí 

pana  Jana  K ř e n k a  

a 14. července 2010 vzpomeneme 

druhé smutné výročí úmrtí 

paní  Anastázie  K ř e n k o v é

S láskou a velikou úctou vzpomíná 

pět dětí s rodinami.

Odešel, ale zůstal v srdci těch, 
kteří jej měli rádi.

Dne 7. června si připomeneme desáté 

výročí ode dne, kdy nás navždy opustil 

pan Radek  J u ř í k 

S láskou vzpomínají maminka 

a bratři s rodinami. 

Klesla ruka, která tak ráda pracovala, zmlkla ústa, která slovy 
hladívala a oči, které se tak jasně dívaly, navždy se již zavřely. 

Dne 16. června 2010 vzpomínáme 

patnácté výročí úmrtí 

pana  Metoděje  J a n í č k a

S láskou a úctou stále vzpomínají 

synové Vladislav, Karel a dcera Marie 

s rodinami.

Tvé zlaté srdce, tatínku, zůstane navždy s námi, 
bude nám žehnat na cestu, kterou teď kráčíme sami. 

Dne 22. června 2010 uplyne devět let 

ode dne, kdy nás navždy opustil 

manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan  Petr  O n d r u c h

S láskou vzpomínají manželka Marta , 

synové a dcery s rodinami.

Měl jsi nás rád, chtěl jsi s námi žít, 
přišla zlá nemoc a Ty jsi musel odejít.  

Dne 26. června 2010 vzpomeneme 

čtvrté výročí úmrtí 

pana  Pavla  Š e b e s t y

S láskou vzpomínají 

manželka Věrka a dcery Petra a Pavla 

s rodinami.

Motto: 

„Jak nepozorovaně přišlo stáří… “
Iuvenalis

V červnu oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané:

Ludmila  Č u b o v á Jaroslav  F á r e k

Marie  M a r š á l k o v á Jan  M a l i n a

Marta  K ř e n k o v á Vlasta  K y š á k o v á

Františka  B a m b u š k o v á 

Stanislav  K á v a

Antonín  V á l e k

Ludmila  M a s a ř o v á

Jarmila  K o č í b o v á

Jan  K y š á k

Anna  K ř e n k o v á

Cyril  H a j d a

Hedvika  J a n í č k o v á

Eliška  J i n d r o v á

 Stříbrnou svatbu, dvacet pět let společného života, 

oslaví v červnu dva manželské páry 

- 8. června 2010 to budou manželé  

Josef  a  Miroslava  S o l a n š t í

 - 15. června 2010 manželé  Jiří  a  Stanislava  B l i n k o v i.

Padesát let společného života, zlatou svatbu, 

oslaví 18. června 2010 tři manželské páry

Pavel  a  Anežka  K r e t k o v i ,  Antonín  a  Marie  B a m b u š k o v i  

a  Josef  a  Marie O n d r u c h o v i.

Všem červnovým jubilantům 
i zlatým a stříbrným manželským párům přejeme 

do dalších let hodně zdraví, lásky a životní pohody.  

Blahopřání
Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. 
Žijeme dny své s jejich tajemstvím, které je chvíli domov, chvíli svět.

Ani muž, ani žena nevědí, co je to dokonalá láska, 

dokud nežijí půl století v manželství jako 

manželé  Josef  a  Marie  O n d r u c h o v i , 

kteří dne 18. června 2010 oslaví zlatou svatbu.

Do dalších společných let života jim přejí hodně zdraví a spokojenosti

dcery Růžena a Eva s rodinami a syn Jarek.

Vzpomínka
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Motto: 

„Co nemůže rozum, často vyléčí čas. “
Seneca

 1.6. 7.30 za zemřelého Jiřího Bártka a duše v očistci

 2.6. 7.30  za zemřelého Ferdinanda Smočka, manželku Rozálii, 

dceru Františku a zetě Oldřicha Proroka

 3.6. 8.00 za zemřelého Josefa Machálka, otce a duše v očistci

  17.00 na úmysl dárce

 4.6. 7.30 za zemřelého Jana Solanského, rodiče a sourozence

 5.6. 7.30  za živou a zemřelou rodinu, Františka a Amálii Janíčkovy 

a duše v očistci

 6.6. 10.00 za zemřelou Františku Mikulcovou a rodiče z obou stran

 7.6. 7.30  za zemřelého manžela Oldřicha, čtyři syny a rodiče 

Kociánovy

 8.6. 7.30  za zemřelé rodiče, syna, dceru, vnučku, živou a zemřelou 

rodinu Kocourkovou

 9.6. 7.30 za zemřelého Františka Stavinohu, rodiče a sestry

 10.6. 7.30  za zemřelé Antonii a Františka Smočkovy, syna Stanislava 

a zetě Vladislava Holčáka

 11.6. 7.30  za zemřelého Pavla Vašuta, syna Miroslava, dvě dcery 

a zetě

 12.6. 7.30  za zemřelého Stanislava Polácha, syna Stanislava a celou 

zemřelou rodinu

 13.6. 10.00 za zemřelého Rudolfa Kantora, rodiče a duše v očistci

 14.6. 7.30  za zemřelé Františku a Františka Macečkovy, rodiče 

z obou stran, dceru, syna a šest zeťů 

 15.6. 7.30 za zemřelé ho Jiřího Mikudu a otce

 16.6. 7.30 za zemřelého Josefa Vančuru a duše v očistci

Kdo lásku a dobro rozdával, 
ten neodešel a žije v našich srdcích dál…

Dne 26. června 2010 vzpomeneme třetí 

výročí úmrtí naší maminky a babičky 

paní  Leokadie  M a t u š k o v é, 

rozené Malinové

S úctou a láskou vzpomíná manžel 

a děti s rodinami.

Mše v červnu ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě

 17.6. 7.30 za zemřelé Josefa a Františku Křištofovy a jejich rodiče

 18.6. 7.30 za zemřelého Jana Černotu a rodiče z obou stran

 19.6. 7.30  za zemřelé Františka a Marii Němcovy, vnuka Jendu 

a dva zetě

 20.6. 10.00 za zemřelého Vladimíra Huka a duše v očistci

 21.6. 7.30  za zemřelého syna Miroslava Hrstku, vnuky Romanka 

a Radušku a rodiče z obou stran

 22.6. 7.30  za zemřelé Annu a Jana Bernatské, zemřelé děti, zetě 

a duše v očistci

 23.6. 7.30  za zemřelého Jana Koláčka, bratra Josefa a rodiče 

z obou stran

 24.6. 7.30 za zemřelého Jana Ondrucha, manželku a tři zetě

 25.6. 7.30 za zemřelého Miroslava Křenka a duše v očistci

 26.6. 7.30  za zemřelého manžela Petra Ondrucha, sourozence, 

rodiče z obou stran a zetě

 27.6. 10.00  za zemřelého syna Jiřího Petřeka, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 28.6. 7.30 za zemřelého Jana Blinku, jeho syna Jana a duše v očistci

 29.6. 7.30  za zemřelou Marii Machálkovou, manžela, bratra a celou 

zemřelou rodinu

 30.6. 7.30  za zemřelou Emilii Macečkovou, manžela rodiče z obou 

stran a duše v očistci

 1.7. 7.30  za zemřelou Františku Pastorkovou, sourozence, rodiče 

a duše v očistci

 2.7. 7.30  za zemřelé zemřelého Jana Křenka, syna Jana, vnučku 

Boženu, rodinu Křenkovu a Sobkovu

 3.7. 7.30  za zemřelé rodiče Františka a Andělu Hatlapatkovy, 

celou zemřelou rodinu a duše v očistci

 4.7. 10.00  za zemřelé rodiče Vašutovy, bratra Lukáše a manželku, 

sestru Ludmilu a manžela a zetě Bohuslava Kretka

 5.7. 8.00  za zemřelé Cyrila a Amálii Vojkůvkovy, vnuka Františka 

a rodinu

 6.7. 7.30 za zemřelého Jana Krumpocha

 7.7. 7.30 za zemřelou Marii Vašutovou, manžela a syna Miroslava

 8.7. 7.30  za zemřelého Františka Proroka a zemřelou rodinu 

z obou stran  

Informace obecního úřadu

Obec získala nový „kukavůz“

Občané si jistě všimli, že po obci se pohybuje nové vozidlo na svoz 

komunálního odpadu. Jedná se o vozidlo zn. MAN, který obec pořídila 

i díky fi nanční dotaci získané z operačního programu životní prostředí. 

Součástí dodávky je i 21 ks plastových kontejnerů o objemu 1100 l. 

Celková hodnota dodávky činí 4,5 mil. Kč vč. DPH, z toho dotace před-

stavuje 90%. Vozidlo MAN je vybaveno pohonem 4 x 4 a nástavba na 

komunální odpad má 12 + 2 m3.
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva

I. pololetí rok 2010

Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l

Interval svozu 1 x za týden.

Plán sběru a svozu v jednotlivých lokalitách:

Pondělí - Kobylská, u Závorků, Hluboký, střed obce, Na lukách

Úterý -  pod přehradou, u Valašky, Živnost, Mečůvka, Liští, Zátiší, 

Kněhyně

Středa -  Hlavatá, Bečvice, u Pasecké školy, Zubčena, přehrada, 

Ráliška, Bučkové

V období, kdy může dojít ke zvýšené produkci odpadu, bude časový 

plán svozu posunut.

Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic 

o obsahu 110 l, případně v pytlích určených pro odpad. 

Tříděný odpad Plasty - žluté pytle; Sklo - zelené pytle; 

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:           25. 6.   2010

Velkoobjemové  kontejnery na objemný odpad pro občany 

budou přistaveny ve dnech:

26. a 27. 6.  

v areálu Služeb HB s. r. o. vedle bývalé pily.

Odpadové centrum (sběrný dvůr)

Cyklostezka Horní Bečva

Dostavba kanalizace 

Zateplení budov

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001

Veřejně prospěšné práce

V dubnu 2010 byla zahájena 

výstavba odpadového centra 

(OC) obce v místě mezi hřbito-

vem a hřištěm TJ. Celkové ná-

klady na tuto akci včetně tech-

nologií (štěpkovač, překopávač 

kompostu, prosévací bubnové 

síto, kontejnery, sběrna nebez-

pečných odpadů aj.) představují 

částku 20 mil. Kč vč. DPH, z toho 

dotace z OP ŽP činí 90%. Veške-

rá technologie je již dodána, v provozu je od dubna 2010 štěpkovač, 

který již mnoho občanů vidělo v akci. Výstavbě OC bohužel nepřeje 

počasí, zemní práce ztěžuje déšť a podmočený pozemek. I přes tyto 

potíže však chce dodavatelská fi rma dodržet termín dokončení stavby 

nejpozději do počátku zimy 2010.

V současné době je již ukončena realizace cyklostezky, proběhlo 

řízení k vydání kolaudačního souhlasu a cyklostezka bude dne 4. června 

2010 slavnostně otevřena. Na tuto akci získala obec dotaci ve výši 12,6 

mil. Kč z regionálního operačního programu Střední Morava, přičemž 

celkové náklady představují cca 17 mil. Kč.

Součástí výstavby cyklostezky byla i oprava souběžného chodníků 

od Zavadilky po zastávku ČSAD u přidružené výroby a oprava míst-

ní komunikace od mostu u prodejny Davidova po cyklistickou lávku 

u Němců.

Obec měla již v dubnu 2010 zahájit dostavbu kanalizace ve výši 

celkově uznatelných nákladů téměř 40 mil. Kč, když na tuto akci získala 

dotaci 34 mil. Kč. 

V březnu 2010 proběhlo výběrové řízení na tuto zakázku (podrob-

nosti v dubnovém Zpravodaji obce). Proti výsledkům výběrového 

řízení však podala námitky fi rma INSTA CZ, s.r.o., Olomouc, která se 

umístila na 2. místě a následně podala odvolání k Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže v Brně. V současné době probíhá u tohoto úřadu 

odvolací řízení.

Obec podala rovněž žádosti o přidělení dotací na zateplení 

objektů radnice, budovy SDH a učitelské bytovky z operačních 

programů životní prostředí a dotačního titulu Zelená úsporám. 

Na budovu radnice a SDH má obec již přiděleny tzv. akceptační čísla, 

což je předpoklad úspěšného vyřízení dotace. Dotace na objekt bytov-

ky je rovněž v řízení.
Mgr. Oldřich Ondryáš, starosta obce

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond 

na našem úřadu práce?

V letech 2008 – 2010 jsou vytvářena pracovní místa veřejně pro-

spěšných prací také v rámci projektu VPP, který je v rámci operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost fi nancován z Evropského so-

ciálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1. 5. 2008 do 31. 1. 2010 byla u Obce Horní Bečva v rám-

ci projektu podpořena 3 pracovní místa na VPP částkou 213 632,- Kč, 

z toho výše příspěvku z Evropského soc. fondu činila 85%, 

tj. 181 587,-20 Kč a ze státního rozpočtu ČR činila 15%, tj. 32 044,80 Kč. 

Pracovní místa podpořená v rámci VPP vyhrazovaly obce v okrese Vse-

tín pro uchazeče nejčastěji v profesi pomocný dělník – údržba veřej-

ných prostranství a budov a dělník čištění města. Pracovní příležitosti 

spočívaly zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě 

veřejných budov a komunikací ve prospěch obcí nebo příspěvkových 

organizací měst.

Nástroj VPP přispívá k udržení a obnovení základních pracovních 

návyků a motivace hůře umístitelných uchazečů o zaměstnání, napo-

máhá snižovat hrozbu sociálního vyloučení podpořené skupiny osob. 

Pro většinu osob z této skupiny je to jediná možnost jejich uplatně-

ní na trhu práce – jejich handicapem často bývá vyšší věk, zdravotní 

omezení, nižší kvalifi kace (nebo oboru, který není na místním trhu 

práce zaměstnavateli vyhledáván), horší dopravní dostupnost atd.

Omluva Skřivanům
V předcházejícím čísle zpravodaje došlo k záměně fotografi í 

u článku o pěvecké soutěži Bečvanský skřivan. 

Pokud máte květnový Zpravodaj, přehoďte si prosím, jména 

pod fotografi emi dívek na prvním a druhém místě 

– na horním snímku je druhá Katka Barošová 

a na dolním vítězka Bára Maléřová. 

Oběma se omlouváme.

Pozvánka
 S konstelacemi můžete znovu nahlédnout na svůj problém 

ve středu 2. června 2010 v 17.00 hodin 

v Místní knihovně. 

Všichni jste srdečně zváni.
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V Horní Bečvě se běhalo

4. května, na počest osvobození Horní Bečvy, uspořádala ZŠ TGM 

Horní Bečva tradiční Macurův memoriál – závod v přespolním běhu, 

kterého se letos zúčastnilo 101 závodníků (z toho 15 žáků z Prostřední 

Bečvy).

Soutěžilo se v 10 kategoriích, zvlášť chlapci a děvčata. Ikdyž počasí 

letos běhu moc nepřálo, všichni se s různými délkami tratí vypořádali 

dobře a do cíle dobíhali sice vyčerpaní, ale šťastní, že závod zvládli.

Běžeckému zápolení přihlíželo hodně diváků z řad rodičů a známých.

A tady jsou výsledky.

 1. - 2. třída chlapci: 1. - 2. třída děvčata:        

 1. Juroška Pavel 1. Žitníková Radka

 2. Rybár Samko 2. Fiurášková Simona

 3. Křenek Tomáš 3. Barabášová Tereza

 3. - 4. třída chlapci: 3. - 4. třída děvčata:        

 1. Žitník Richard 1. Nytrová Aneta

 2. Macura Jan 2. Machálková Vanda

 3. Kretek Tomáš 3. Kubáňová Karolína

 5. - 6. třída chlapci:    5. - 6. třída děvčata:    

 1. Fiurášek Marek 1. Bernatská Nikola

 2. Mikel Tomáš 2. Podešvová Barbora

 3. Solanský Jiří 3. Myslikovjanová Adéla

 7. - 8. třída chlapci:     7. - 8. třída děvčata:  

 1. Michlík Adam 1. Křištofová Petra

 2. Škuta Sebastián 2. Hanasová Sandra

 3. Vaníček Jan 3. Jalůvková Kateřina

 9. třída chlapci:           9. třída děvčata:

 1. Zetocha Filip 1. Miranová Markéta

 2. Vašut Jakub 2. Podešvová Veronika

 3. Soboň Michal

První 3 v každé kategorii byli odměněni medailemi, diplomy 

a věcnými cenami, na které přispěli Obecní úřad, Sbor dobrovolných 

hasičů, TS Sokol, p. Darina Malinová z papírnictví (všichni z Horní Beč-

vy) a Nadační fondy při základních školách v Horní a Prostřední Bečvě.

Marie Němcová

Miranová Markéta 9. třída

Podešvová Veronika 9. třída
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V pátek 30. dubna se sešli bývalí hornobečvanští volejbalisté v hale 

základní školy, aby si u příležitosti kulatých narozenin dvou členek 

Jany Mičkalové a Drahomíry Vojkůvkové, zavzpomínali na staré dobré 

volejbalové časy, kdy jsme se přes 20 let každý pátek v 8 hodin večer 

scházeli na náš volejbálek.

Ale potom se začaly ozývat bolavá kolena a ramena, a tak nás po-

stupně ubývalo.

Poslední dubnový pátek se nás sešlo 13, hráli jsme 5 setů a vše jsme 

prožívali jako za mlada. V 10 hodin se uklidilo hřiště a všichni jsme si při 

vínečku a výborném občerstvení zavzpomínali na náš volejbal nejen 

v nové hale, ale i na zápasy při velikonočních a vánočních turnajích 

v malé tělocvičně.

Těšilo nás, že jsme ještě nezapomněli podání, přihrávky ani sme-

če. Chtěli bychom se alespoň jednou měsíčně takto scházet. Budeme 

mít k tomu opět příležitost, protože náš kamarád Karel Fárek oslaví 

21. května kulaté výročí. My všichni volejbalisté mu přejeme pevné 

zdraví a pohodu do dalších let.

                                                                                                   
 Marie Němcová

Volejbalisté vzpomínali

Pozvánka
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Pro naší zavedenou restauraci  

Z a v a d i l k a  na Prostřední Bečvě 

přijmeme vyučené:

KUCHAŘE – KUCHAŘKY 

SERVÍRKY – ČÍŠNÍKY
Nabízíme výhodné mzdové podmínky,ubytování  zdarma. 

Nástup možný ihned

Pro bližší informace kontaktujte: 

pí. Janíčková, tel. 602 307 755 

janickova@nerotrade.cz

Kadeřnictví - Holičství
Provozní doba: Po-Pá 8:30-17:00

So - pouze na objednávky

Kontakt: 

Ivana Suszková: 773 648 841

Lucie Stodůlková: 604 796 494 

Doprava sypkých a jiných 

materiálů 

zařídíme, dopravíme: uhlí, kamenivo, písek, štěrk,

škvára a dal. a to za velmi příznivé ceny

Ing. Zdeněk Kretek, Kněhyně,

Prostřední Bečva

Tel.: 604/646 310, 604/831 774

InzerceInzerce

Pozvánka
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Program kina PANORAMA
v Rožnově pod Radhoštěm – červen 2010 

Telefon: 571 654 727

Objednávka vstupenek přes internet: 

www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz

Zpravodaj vydává Obecní úřad - Kulturní zařízení Horní Bečva. Povoleno OK ONV Vsetín pod č. 403-14-30-84 mú.  

Zpracování příspěvků Marcela Školová e-mail: knihovna@hornibecva.cz. Uzávěrka příspěvků k 25. dni v měsíci. Grafi cká úprava Denisa Vašková.

Tisk: ROVS, s.r.o., Rožnov pod Radh., tel. 571 653 999, 571 654 394

•  Od pondělí 31.5. do středy 2.6. v 18.00 hodin

ŠKOLA ŽIVOTA

Rok 1961. Atraktivní šestnáctiletá studentka Jenny poslouchá desky Juliette 

Greco, ochutnává počátky ženství, sní o výjimečných zážitcích. Vítejte v pová-

lečném, předbeatlovském Londýně v době, kdy upjaté maloměstské poměry 

dávají jen stěží tušit, že zlatá šedesátá už klepou na dveře…

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pondělí 31.5. do středy 2.6. ve 20.00 hodin

SMRT ČEKÁ VŠUDE

Je-li válka peklo, proč se tolik mužů hlásí do armády? Film s devíti oscarovými 

nominacemi, který získal zlatou sošku hned v šesti kategoriích. 

 Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 3. do neděle 6. v 17.30 hodin

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ

Komedie režiséra Zdeňka Trošky, která je natočena podle slavné stejnojmenné 

knihy Miloslava Švandrlíka.  Mládeži přístupný. 

•  Od čtvrtku 3. do neděle 6. ve 20.00 hodin

ROBIN HOOD

Zapomeňte na všechno, co jste kdy slyšeli o slavném zbojníkovi. Režisérská 

legenda Ridley Scott vám odvypráví novou verzi tohoto příběhu.

 Mládeži do 12 let nevhodný.

•  Od pondělí 7. do středy 9. v 18.00 hodin

MAMAS & PAPAS

Mozaika osudů několika manželských či partnerských dvojic, které v určitém 

zlomovém bodě života řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo 

zmařeného rodičovství.  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pondělí 7. do středy 9. ve 20.00 hodin

ŠPATNEJ POLDA

Policejní poručík (Nicholas Cage) není právě vzorný policista. Pije, sází a dělá 

ještě mnohem horší věci. Jednoho dne se však stane něco, co změní jeho 

pohled na život.  Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 10. do neděle 13. v 18.00 a ve 20.00 hodin

SOUBOJ TITÁNŮ

Film Souboj Titánů staví boj o moc muže proti králům a krále proti bohům. 

Nová verze známého fi lmu v českých kinech!  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pondělí 14. do středy 16. v 17.30 hodin

ŽENY V POKUŠENÍ

Nová vášnivá komedie režiséra Jiřího Vejdělka v českých kinech… 

 Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 14. do středy 16. ve 20.00 hodin

CESTA

Muž (Viggo Mortensen) a Chlapec (Kodi Smit-McPhee) jsou na cestě za nadějí. 

Napínavé post-apokalyptické vyprávění o největších lidských ctnostech 

i hříších.  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Ve čtvrtek 17. v 19.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – 35 PANÁKŮ RUMU

35 panáků rumu je vyhrazeno výjimečným, jedinečným okamžikům v životě 

a k jednomu takovému pomalu, láskyplně i trochu melancholicky směřují 

hrdinové fi lmu.  Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od pátku 18. do neděle 20. v 18.00 hodin

KUKY SE VRACÍ

 Kuky se vrací je dobrodružný i poetický rodinný příběh 

v němž ovšem hlavní role přebírají hrdinové ze světa dětské 

fantazie.  Mládeži přístupný. 

•  Od pátku 18. do neděle 20. ve 20.00 hodin

EXMANŽELKA ZA ODMĚNU

Na Milo Boyda, smolařského lovce odměn, se usměje štěstí, když dostane 

za úkol vystopovat a předat spravedlnosti svou bývalou manželku. 

Domnívá se, že ho čeká snadná odměna, ale jen do chvíle, než zjistí, 

že jim jde oběma o život.  Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 21. do středy 23. v 18.00 hodin

TO BYL ZÍTRA FLÁM

Čtyři kamarádi, zklamaní svým životem, se rozhodnou připomenout si dny 

mládí. Netuší ovšem, že se jim jejich přání splní. Po bouřlivém večírku se 

ocitnou v roce 1986 a jejich život začíná podruhé… 

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pondělí 21. do středy 23. ve 20.00 hodin

SVÍTÁNÍ

Píše se rok 2019. Lidé patří mezi ohrožený druh. Jsou nuceni se ukrývat 

před upíry, kteří je udržují na pokraji vyhynutí, aby se měli čím živit. 

Vědecký objev však brzy rozhodne o osudu lidstva.  

 Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 24. do neděle 27. v 17.30 hodin

PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU

Princ Dastan je nucen spojit síly s tajemnou princeznou Taminou a společně 

se pokusit porazit temné síly v honbě za prastarou dýkou, která je schopna 

ovládat Písky času – dar bohů, s jehož pomocí lze vracet čas a tomu, kdo ho 

vlastní, umožňuje vládnout celému světu.  Mládeži přístupný. 

•  Od čtvrtku 24. do neděle 27. ve 20.00 hodin

IRON MAN 2

Komiksový superhrdina Iron Man se dočkal druhého dílu. Ten slibuje další 

intenzívní zážitek, v němž navíc už tak luxusní herecké obsazení jedničky 

doplňují další hvězdná jména. 

                                                                   Mluveno česky. Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pondělí 28. do středy 30. v 18.00 hodin

UŽÍVEJ SI, CO TO JDE

Woody Allen opět přichází s komedií plnou svérázných názorů na mezilidské 

vztahy a znovu potvrzuje, že ve vztazích nefunguje nic a zároveň cokoli. 

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pondělí 28. do středy 30. ve 20.00 hodin

NEJLEPŠÍ Z BROOKLYNU

Tři přátelé, tři policisté, tři příběhy. Drama z prostředí newyorského policejní-

ho sboru, jež realistickým způsobem zachycuje, jak jednoduché je překročit 

hranici oddělující od sebe muže na straně zákona a zločinu.

 Mládeži do 12 let nevhodný.


