
Sobota 23. cervna 2012
od 15 hodin na prostranství pred ZŠ Horní Becva

červen

2012
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Pozvánky

V červnu se uskuteční 

snad už tradiční 

Předpouťové 

sousedské setkání, 

tentokrát v sobotu 

23. června 2012, 

a je tedy čas vyhlásit 

literární 

a výtvarnou soutěž.

Soutěže se může zúčastnit 

každý bez rozdílu věku, 

pohlaví, barvy pleti 

a dalších 

rozlišovacích znaků! 

Letošními tématy jsou pro 

literární část 

„Proč se říká Šorstýn, Bučko-

vé a Hluboké“ 

a pro výtvarnou část 

„Zvířata v Beskydách.“ 

Své práce  můžete odevzdat 

do pondělí 18. června 

v Místní knihovně 

na Horní Bečvě nebo žáci 

základní školy paní učitelce 

Mgr. Daniele Křištofové. 

Přejeme Vám šťastnou ruku 

při psaní i malování!

Výstava květin
ve dnech 

23. a 24. června 2012 

v areálu Českého 

zahrádkářského svazu 

vždy od 8.00 hodin.

Srdečně Vás zve 

výbor ČSZ Horní Bečva.

Pozvánka na str. 3.

Předpouťová

zábava
23. června 2012 

restaurace Staré časy

Pozvánka na str. 7.

Program: 
�  15.00 Cimbálovka Jánoš + Valašský kroužek Haferka

�  16.00 Hluční sousedé

�  17.30 soutěže + vyhlášení výsledků soutěží 
(soutěžit se bude během první části programu, 

soutěž v pojídání haferových knedlí 
po vystoupení Hlučných sousedů.)

�  19.00 Lucie Redlová

�  Dechovka Josefa Blinky



Motto: 

„Život je jak omalovánky. Je jen na člověku, jaké použije barvy!“  

Blahopřání
V červnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Jindřich  F u k s a         

Marie  M a r š á l k o v á      

Ludmila  Č u b o v á      

Marta  K ř e n k o v á        

Františka  B a m b u š k o v á       

Milada  H a j d o v á           

Ludmila  M a s a ř o v á          

Jan  K y š á k               

Hedvika  J a n í č k o v á       

Jaroslav  F á r e k     

Eliška  J i n d r o v á

Vlasta  K y š á k o v á       

Dva manželské páry, 

Anna a Květoslav  M i k u d o v i  a  Jiří a Magda  P o l á c h o v i, 

oslaví 6. června 2012 dvacet pět let společného života 

– stříbrnou svatbu.

Všem červnovým oslavencům 
i stříbrným manželským párům přejeme do dalších let 

pevné zdraví a hodně životní pohody.
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Společenská kronika
 Život se nezastaví, jde dál, jen vzpomínka zůstává nám…

Dne 6. června 2012 by se dožila 

devadesáti let naše milovaná 

maminka, babička, prababička      

paní  Františka  R a n d o v á

v srpnu vzpomeneme 

první výročí jejího úmrtí.

S láskou a úctou vzpomínají synové 

Miloš, Emil a dcera Marie s rodinami.

Čas plyne a nevrátí co vzal, 
jen bolestné vzpomínky zanechal…

Dne 24. června uplyne rok ode dne 

kdy nás navždy opustila      

paní  Hermína  B o r d o v s k á

S láskou vzpomíná manžel Stanislav 

a děti s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací co vzal, ale láska, 
úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 26. června vzpomeneme 

páté smutné výročí úmrtí      

paní  Leokadie  M a t u š k o v é

S láskou a úctou vzpomíná 

manžel Luboš , syn Aleš s rodinou 

a dcera Šárka s rodinou.

Čas plyne, jen smutek 
a vzpomínky zůstávají v našich srdcích…

Dne 26. června 2012 vzpomeneme 

šesté výročí úmrtí      

pana  Pavla  Š e b e s t y

S láskou vzpomíná manželka Marta 

a dcery Petra a Pavla s rodinami.

Kdo lásku a dobro rozdává, 
ten neodešel a žije v našich srdcích dál.

Dne 22. června 2012 vzpomeneme 

jedenácté výročí úmrtí mého manžela       

pana  Petra  O n d r u c h a

Nikdy nezapomene manželka Marta 

a synové a dcery s rodinami.

Osiřel domov, oněměl sad, zaplakal každý, kdo Vás měl rád.
Jak rádi jste pracovali, sebe nešetřili, nám lásku rozdávali.

Co dnes Vám můžeme dát,
jen vroucí modlitbu a s láskou vzpomínat

Spěte sladce milí rodiče, prarodiče, v náruči Boží,
nechť Pán Vás odmění, co my jsme Vám dlužni

Dne 5. června 2012 vzpomeneme sedmé smutné výročí úmrtí      

pana  Jana  K ř e n k a

a 14. července 2012 vzpomeneme čtvrté smutné výročí úmrtí

paní  Anastázie  K ř e n k o v é

S láskou a velikou úctou vzpomíná pět dětí s rodinami 

a sourozenci s rodinami.

Vzpomínka
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Motto: 

„Jen Bůh ví, že se nikdy nemusíme stydět za slzy, 
neboť to je déšť na oslepující prach země, 

který pokrývá naše tvrdá srdce.“
Charles Dickens

 1.6. 7.30 za zemřelou Jiřinu Kyšákovou a duše v očistci

 2.6. 7.30  za zemřelé rodiče Vaňkovy, manžela Jaroslava Dudu a zetě 

Josefa Mlýnka

 3.6. 10.00 za zemřelého Jana Solanského, rodiče a bratra

 4.6. 7.30  za zemřelé Jana a Anastázii Křenkovy, rodiče z obou stran, 

zetě Emila Valu a duše v očistci

 5.6. 7.30 za zemřelého Jiřího Bártka a duše v očistci

 6.6. 7.30  za zemřelého Miroslava Křenka, syna Miroslava 

a duše v očistci

 7.6. 8.00  za živou a zemřelou rodinu Chudějovu, Facovu, Mitášovu 

a Fárkovu a duše v očistci

  17.00 za zemřelého Josefa Machálka a duše v očistci

 8.6. 7.30 za zemřelou rodinu Hodáňovu  

 9.6. 7.30 za zemřelé rodiče Pavla a Anežku Petřekovy a sourozence

 10.6. 10.00  za zemřelé rodiče Adélu a Františka Kysučanovy 

a jejich syna Jana

 11.6. 7.30 za zemřelou Marii Machálkovou, sestru, bratra a rodiče

 12.6. 7.30  za zemřelého Pavla Vašuta, manželku, syna Miroslava, 

dvě dcery a zetě

 13.6. 7.30  za zemřelého Antonína Němce, rodiče Chovancovy 

a Němcovy

 14.6. 7.30 za zemřelého Jana Černotu a rodiče z obou stran

 15.6. 7.30 za zemřelou Marii Vašutovou a sourozence z obou stran

 16.6. 7.30 za zemřelého Josefa Vančuru, otce a duše v očistci

 17.6. 10.00 za zemřelého Rudolfa Kantora a rodiče z obou stran

 18.6. 7.30  za všechny osmdesátníky

 19.6. 7.30  za zemřelé Františku a Antonína Klepáčovy, dva syny, dceru, 

zetě, snachu a vnuka Jiřího

 20.6. 7.30 na poděkování za dožití sedmdesáti let života

 21.6. 7.30  za zemřelé rodiče Bernatské, zemřelé děti, čtyři zetě 

a duše v očistci

 22.6. 7.30 za zemřelé Františku a Josefa Křištofovy a oboje rodiče

 23.6. 7.30 za zemřelého Jana Ondrucha, manželku a tři zetě

 24.6. 10.00  za zemřelého Petra Ondrucha, zetě Pavla, sourozence 

a rodiče z obou stran

 25.6. 7.30 za zemřelého Jana Koláčka a rodiče z obou stran

 26.6. 7.30 za zemřelou Josefu Blinkovou a její tři manžely

 27.6. 7.30 za zemřelé staříčky Plucnarovy, rodinu Křenkovu a Petřekovu

 28.6. 7.30 na úmysl dárce

 29.6. 7.30  za zemřelou Barboru Malinovou, manžela, sedm dětí a vnuka 

Václava

 30.6. 7.30  za zemřelou Emílii Macečkovou, manžela Cyrila, sourozence 

a rodiče z obou stran

 1.7. 10.00  za zemřelého Adolfa Polácha, Ludmilu Mitášovou a rodiče 

z obou stran

 2.7. 7.30  za zemřelého Jana Křenka, syna Jana, vnučku Boženu, rodinu 

Křenkovu a Sobkovu

 3.7. 7.30 za zemřelé Hessovy a Glacovy

 4.7.  7.30 na poděkování P. Bohu za dožití osmdesáti čtyř let

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

a rodinu

 6.7. 7.30  za zemřelého Arnošta Vašuta, rodiče Sirotkovy 

a syna Františka

 7.7. 7.30 za zemřelého Karla Fárka, rodiče Fárkovy a Juříkovy

 8.7. 10.00  za zemřelého Františka Proroka a zemřelou rodinu 

z obou stran 

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v H. Bečvě 

červen 2012

Pozvánka 
na výstavu květ in

spojenou s malou vzpomínkou na díla 

ak. malíře Jaroslava Frydrycha, 

                  Jury ze Mlýna 

                 a Jože zpoza vody. 

Poštovní známky a obálky prvního dne 
k datu dění budou k dispozici 

ve dnech 23. a 24. června 2012 
v areálu Českého zahrádkářského svazu 

vždy od 8.00 hodin.
Přijďte též posedět při kávě 
nebo sklence dobrého vína. 

Srdečně Vás zve výbor ČSZ Horní Bečva.



Upozorňujeme občany, 

že pokud potřebují spálit jakýkoli 

biologický odpad, 

který nechtějí kompostovat, 

měli by tak učinit večer, 

kdy už mají sousedé zavřená okna 

a posbírané prádlo ze zahrad. 

Spalujte pokud možno jen suché listí, 

trávu nebo proutí. 

Neobtěžujte, prosím, své sousedy kouřem.
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Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l

Interval svozu 1 x za týden.

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    29. 6. 2012

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt do 

sběrného dvora. Sběrný dvůr je postaven v lokalitě za místním hřbi-

tovem, příjezd je vybudován z komunikace za mostem k fotbalovému 

hřišti.

Likvidaci starých ledniček, mrazáků, televizorů a ostatních elek-

trospotřebičů z domácností je možno odevzdat ve sběrném dvoře , 

nesmí být však v rozbitém stavu, nebo částečně demontovány.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr slouží výhradně občanům a chatařům obce Horní 

Bečva, případně podnikatelům zapojeným do systému odpado-

vého hospodářství obce. 

Směsné stavební a demoliční odpady, beton, cihla, tašky a keramic-

ké výrobky a biologicky rozložitelný odpad, který nebude obsahovat 

zbytky živočišného původu, budou ve sběrném dvoře odebírány 

pouze za poplatek a to:

–    Směsné stavební a demoliční odpady, beton, cihla, tašky a kera-

mické výrobky - 2,5 Kč/1 kg

–    Biologicky rozložitelný odpad - 2 Kč/1 kg

Provozní doba zařízení pro příjem odpadů od občanů:

Pondělí ............................................................. 13.00 – 16.00

Středa  .................................  08.00 – 11.30 .... 13.00 – 16.00

Sobota .................................  08.00 – 12.00

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

I. pololetí  rok 2012

Vážení čtenáři!
V říjnu loňského roku proběhla 

v knihovně pravidelná revize knih. 

K jejímu zdárnému dokončení však potřebuji, 

abyste vrátili knihy, které mají někteří z Vás 

vypůjčené i dva roky a na upomínky nereagují. 

Proto bych ty zapomětlivé chtěla požádat, 

aby knihy urychleně vrátili!

Otevírací doba v Místní knihovně Horní Bečva

Pondělí 8.00 - 11.30 12.00 - 18.00                                           

Úterý 8.00 - 11.30 

Středa 8.00 - 11.30 12.00 - 17.00                                             

Pátek  12.00 - 18.00

Děkuji, Marcela Školová, knihovnice

Informace obecního úřadu

Inzerce

Zdeněk Říha – malíř a natěrač
Malby a nátěry, nátěry střech, okapů, fasád…

Kontakt: 

tel.: 603 341 932, e-mail: zdena.riha@seznam.cz, 

Horní Bečva 47 
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Krajské kolo dívek 

O pohár ministra školství 

ve fl orbale

Macurův memoriál

3. května se děvčata 8. - 9. tříd naší školy zúčastnila krajského kola 

ve fl orbale O pohár ministra školství ve Vsetíně Na Lapači a obsadila 

zde 6. místo, za které obdržela pohár.

Naši školu reprezentovaly tyto fl orbalistky: Nikola Bernatská, Barbo-
ra Kohoutová, Veronika Krňová, Adéla Myslikovjanová, Barbora Pařenico-
vá, Ivana Křenková, Barbora Podešvová, Lucie Fárková, Žaneta Kachtíko-
vá a Lucie Pařenicová.

Všem děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy

Marie Němcová

Ve čtvrtek 10. května se uskutečnil v  Horní Bečvě závod 
v  přespolním běhu - Macurův memoriál. Tato akce probíhá 
každoročně u příležitosti osvobození obce.

97 účastníků soutěžilo v 11 kategoriích, 13 žáků přijelo z Prostřední 

Bečvy.

Délky tratí byly odstupňovány podle tříd, muži běželi až z  Marti-

ňáku.

Závod probíhal za krásného slunečného počasí.

A tady jsou výsledky: 

1. - 2. třída chlapci: 1. Jakub Macura

                              2. Pavel Kubáň

                              3. David Pšenica

1. - 2. třída děvčata:  1. Michaela Mikudová

                               2. Zuzana Podešvová

                               3. Kateřina Blinková

3. - 4. třída chlapci:  1. Pavel Juroška

                              2. Tomáš Křenek

                              3. Samuel Rybár

3. - 4. třída děvčata:  1. Tereza Barabášová

                               2. Radka Žitníková

                               3. Simona Fiurášková

5. - 6. třída chlapci:  1. Richard Žitník

                              2. Jan Macura

                              3. René Kretek

5. - 6. třída děvčata: 1. Šárka Otepková

                               2. Karolína Matušíková

                               3. Kristýna Kubešová

7. - 8. třída chlapci:  1. Radek Bill

                              2. Tomáš Mikel

                              3. Marek Fiurášek

7. - 8. třída děvčata:  1. Barbora Podešvová

                               2. Natálie Holcová

                             3. Pavla Křištofová

9. třída chlapci:  1. Patrik Kubáň

                          2. Kryštof Jalůvka

9. třída děvčata:  1. Kateřina Jalůvková

                           2. Kateřina Křištofová

Muži:                 1. Radovan Solanský

                          2. Antonín Divín

                          3. Svatopluk Divín

První tři v každé kategorii obdrželi medaile, diplomy a věcné ceny, 

na které přispěli Obecní úřad, TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů 

(všichni z  Horní Bečvy) a Nadační fondy při Základní škole v  Horní 

a Prostřední Bečvě.  
Marie Němcová
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Inzerce

InzerceInzerce

Nero Trade s.r.o.
průmyslová a zábavní technika

756 55 Dolní Bečva 604

hledá 

pracovníka obchodního oddělení

Pracovní náplň:
- prezentace a prodej produktů a služeb

- udržování a rozvoj dlouhodobých obchodních vztahů

- osobní jednání se zákazníky

Požadujeme:
- Ř. p. sk B

- bezúhonnost, zodpovědnost, komunikativnost

- časovou fl exibilitu a ochotu cestovat

- samostatnost při vyhledávání a navazování 

nových obchodní vztahů

- organizační, komunikační a prezenční dovednosti

- anglický a ruský jazyk výhodou

Nabízíme:
- práce na HPP ve stabilní společnosti

- možnost rozvíjet organizační schopnosti a profesně růst

- zaměstnanecké výhody dle sociálního programu fi rmy 

- příjemné pracovní prostředí v mladém dynamickém kolektivu

údržbáře

Pracovní náplň:
- kompletní údržba zařízení a nemovitostí fi rmy

Požadujeme:
- ŘP sk. B

- Vyučen v oboru elektro

- zručnost a samostatnost při manuální práci

Nabízíme:
- práce na HPP ve stabilní společnosti

- zaměstnanecké výhody dle sociálního programu fi rmy 

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem 
zasílejte na email: musilova.h@nerotrade.cz

Účetní služby
pro podnikatele z Horní Bečvy a okolních obcí:

vedení účetnictví, daňová evidence, mzdy, 

daňová přiznání

Nemusíte nikam jezdit, klienty pravidelně navštěvujeme.

tel. 603 269 037

Jízdní řád autobusů 

na Lysou horu
odjezd Raškovice Ondráš 8.30 hod. 

příjezd Lysá hora 9.10 hod. 

odjezd Lysá hora 11.20 hod. 

příjezd Raškovice Ondráš 12.00 hod. 

Autobusy jezdí v pracovní dny 

ve středu a pátek 

od 9. května 2012 do 26. září 2012.

Ceník pro rok 2012:

Raškovice Ondráš - Lysá hora a zpět 

/ základní cena / 150,- Kč 

Slevněná cena / do 15-ti let / 100,- Kč 

Raškovice Ondráš - Lysá hora 

/ základní cena / 85,- Kč 

Slevněná cena / do 15-ti let / 65,- Kč 

Lysá hora - Raškovice Ondráš 

/ základní cena / 85,- Kč 

Slevněná cena / do 15-ti let / 65,- Kč 

U zájezdů neposkytujeme další slevy.

U zájezdů se nepřepravují jízdní kola, 
kočárky a pes.

Informace
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Informace o možnostech rybaření 

na přehradě Horní Bečva najdete 

na stránce MO ČRS 

v Rožnově pod Radhoštěm

www.crs-roznov.cz.

Rozhledna Súkenická
27 metrů vysoká rozhledna Súkenická 

na vrchu Čarták (952 m n. m.) 

nabízí výhled na hřebeny Beskyd, 

Javorníků a slovenských hor. 

V blízkosti leží hotel Súkenická 

a chata Třeštík a středisko Bumbálka (

hranice se Slovenskem).

Otvírací doba v sezóně:

Po až Ne

9.30 – 16.30

polední přestávka 12.30 – 13.30

Informace

PozvánkaPozvánka

Zvonice na Soláni
Otvírací doba:

Po – Ne   9:00 – 17:00

Program:

23. 6. Zapálení Svatojánských ohňů v amfi teátru u Horského 

hotelu Čarták. S programem vystoupí CM Soláň.

23. 6. – XIII.  Malířské cesty kolem Soláně – Joža Úprka

29. 6.  -  XIII. Sečení lúk na Soláni  CM Soláň , 

dětský soubor Valašenka

30. 6. - Literárně-hudební program, na kterém se 

budou podílet herec a recitátor Alfred Strejček 

a hudebníci Jan Rokyta senior a Jan Rokyta junior.

Více na www.zvonice.eu/predbezny-program-na-rok-2012

Srdečně zveme! 
Změna programu vyhrazena.
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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

Program kina 
červen 2012

Telefon: 571 654 727

Objednávka vstupenek 

přes internet: www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz

•  Od čtvrtku 31.5. do neděle 3.6. v 18.00 hodin

PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ

Třináct let poté, co prvním dílem vyvolali mohutnou erupci pubertálních 

komedií, se na scénu vracejí prakticky všichni oblíbení „sexuální štvanci“, včet-

ně Jimova táty a Stifl erovy mámy. Vy se proto raději připravte. Pro jistotu na 

všechno. USA, režie: J. Hurwitz, H. Schlossberg. Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 31.5. do neděle 3.6. ve 20.00 hodin

DIKTÁTOR

Komik a mystifi kátor Sacha Baron Cohen si po kazašském Boratovi a rakous-

kém Brunovi navlékl mužný plnovous a spolu s ním masku neomezeného 

vládce zemičky jménem Wadiya, kterou chce ze všech sil zachránit před 

demokracií.USA, režie: L. Charles.  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pondělí 4.6. do středy 6.6. v 18.00 hodin

VĚRA 68

Celovečerní dokument zachycuje osud Věry Čáslavské, který je zároveň 

zrcadlem československé historie a jedinečným fenoménem v historii českého 

národa. ČR, režie: O. Sommerová. Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 4.6. do středy 6.6. ve 20.00 hodin

ÚTĚK Z MS-1

Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět před zločinci. Ti nejhorší z nejhorších 

jsou drženi na místě, ze kterého není úniku. Mimo Zemi, uprostřed hlubokého 

vesmíru. Francie, USA, režie: J. Mather, S. St.Ledger. 

 Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 7.6. do neděle 10.6. v 18.00 hodin

MUŽI V ČERNÉM 3

Agenti  J a K jsou zpět a opět včas. Když je život agenta K a osud planety 

v ohrožení, musí agent J cestovat v čase zpět do minulosti, aby dal vše do 

pořádku. USA, režie: B. Sonnenfeld Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•  Od čtvrtku 7.6. do neděle 10.6. ve 20.00 hodin

SNĚHURKA A LOVEC

Zapomeňte na Sněhurku, jejímuž zpěvu v pohádce naslouchá celá příroda. 

V této verzi křehká princezna neváhá obléct brnění a na zlou machechu 

vyrazit s mečem v ruce. Sněhurka a lovec je výpravnou dobrodružnou fantasy, 

která možná odpovídá původní verzi bratří Grimmů mnohem více.

USA, režie: R. Sanders. Mluveno česky.  Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 11.6. do středy 13.6. v 18.00 hodin

TADY HLÍDÁM JÁ

Rodinná komedie o tom, jak vám zvíře změní život… k lepšímu. Hlavní 

postavou je 8 letá Kačenka a její psí kamarád jezevčík Hugo. Hugo je jejích 

ochráncem, kamarádem a v neposlední řadě i rozdmýchávačem komických 

situací, o které v jejich rodině není nouze. ČR, režie: J. Šajmovič ml.

 Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 11.6. do středy 13.6. ve 20.00 hodin

NEDOTKNUTELNÍ

Ochrnutý aristokrat si za svého opatrovníka vybere Drisse, mladíka z předměs-

tí, kterého právě propustili z vězení. Jinými slovy - najde si na tuto práci 

tu nejméně vhodnou osobu. Podaří se jim však propojit nemožné: Vivaldiho 

a populární hudbu, serióznost a žoviální vtípky, luxusní obleky a tepláky.

Francie, režie: O. Nakache, E. Toledano.  Mládeži přístupný. 

•  Ve čtvrtek 14.6. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – MÁME PAPEŽE!

Citlivý snímek založený na slovním humoru a inteligentních dialozích. Nabízí 

nevšední pohled do zákulisí papežské volby, která se odehrává v atraktivních 

prostorách suverénního městského státu ukrytého za zdmi uvnitř Říma. Itálie, 

Francie, režie: N. Moretti.  Mládeži přístupný. 

•  Od pátku 15.6. do středy 20.6. v 18.00 hodin

MADAGASKAR 3

Lev Alex, zebra Marty, hrošice Gloria a žirafa Melman se stále snaží dostat 

domů do New Yorku. U toho samozřejmě nechybí ani banda tučňáků. Tento-

krát všichni zavítají do Evropy, kde naleznou ideální krytí v podobě cestujícího 

cirkusu, který obrátí do pořádného madagaskarského stylu. 

USA, režie: E. Darnell. Mluveno česky.  Mládeži přístupný. 

•  Od pátku 15.6. do neděle 17.6. ve 20.00 hodin

PROMETHEUS

Ridley Scott se vrací s žánrem, ke kterému pomáhal psát pravidla. Stvořil další 

svět, v němž napínavé pátrání po kořenech naší civilizace zavede skupinu prů-

zkumníků až do neprobádaných koutů vesmíru. Právě tady budou muset svést 

děsivou bitvu za záchranu a budoucnost lidské rasy. USA, režie: R. Sčoty. 

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  V neděli 17.6. v 16.00 hodin

MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH III.

O líném Honzovi, Cvrček a slepice, Jak Mach a Šebestová navštívili cirkus, Jak 

Šebestovi přijeli za dcerou, Jak Mach a Šebestová splnili sen paní Janderové, 

Jak se Jonatán stal hrdinou dne, Jak se Mach a Šebestová vrátili z prázdnin, 

Krtek a vlašťovka

•  Od pondělí 18.6. do středy 20.6. ve 20.00 hodin

DONT STOP

Příběh o tom, co se stane během jednoho roku vašeho života, kdy nepřemýš-

líte o zítřku ani o důsledcích svých rozhodnutí. Jediné co chcete, je prosadit 

svoje generačního právo na svůj vlastní životní styl. ČR, Slovensko, režie: R. 

Řeřicha.  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 21.6. do neděle 24.6. v 18.00 hodin

JAK PORODIT A NEZBLÁZNIT SE

Humorný pohlede do života pěti párů v radostném očekávání. Například Holy 

se chystá adoptovat dítě. Její muž si tím nápadem není jistý a snaží se svou pa-

niku zklidnit ve skupině zasloužilých otců, kde platí základní pravidlo: „Žádné 

odsuzování!“ Každému se přece někdy stane, že mu spadne dítě do záchodu 

nebo sní cigaretu, popřípadě vyzvedne z jeslí cizí dítě. USA, režie: K. Jones

 Mládeži přístupný. 

•  Od čtvrtku 21.6. do neděle 24.6. ve 20.00 hodin

AVENGERS

Super hrdinský tým všech dob, který přestaví ikonické super hrdiny – Iron 

Mana, Neuvěřitelného Hulka, Thora, Captaina America, Hawkeye a Black Wi-

dow. USA, režie: J. Whedon         Mluveno česky. Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pondělí 25.6. do středy 27.6. v 17.30 hodin, 

od čtvrtku 28.6. do neděle 1.7. ve 20.00 hodin

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

Příběh volného pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh začíná ve 

chvíli, kdy staré manželské svazky jsou defi nitivní minulostí a Helena s Františ-

kem se pokoušejí začít nový život. Ovšem pouto s tím bývalým nelze zpřetrhat 

jen tak jednoduše. Stále je tu vaše rodina, vaše okolí a vaši dřívější partneři do 

společného soužití nutně patří. ČR, režie: M. Poledňáková. Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 25.6. do středy 27.6. ve 20.00 hodin

PAŘMENI

Bláznivá komedie o ženichovi a třech svědcích, kteří se vydají na cestu do aus-

tralského vnitrozemí na velikou svatbu. Svérázní svědkové se postarají o řadu 

skandálních situací a zažijí na vlastní kůži význam fráze "v dobrém i ve zlém". 

Austrálie, Velká Británie, režie: S. Elliott.  Mládeži přístupný. 

•  Od čtvrtku 28.6. do středy 4.7. v 18.00 hodin

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU

Pokračování slavného snímku Doba ledová zavádí diváka přibližně do doby 

před 200 miliony let, kdy existoval jeden veliký kontinent, kterému se říkalo 

Pangea. Tento superkontinet se právě přibližně v té době rozdělil na menší 

kontinenty, které jsou podobné těm dnešním. Autoři si tohle rozdělení 

vysvětlují tak, že za všechno může chamtivá veverka, která neustále sbírá své 

oříšky. USA, režie: S. Martino, M. Thurmeier. Mluveno česky. Mládeži přístupný. 


