
září

2013
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva

www.hornibecva.cz

Pozvánky

Pěveckého sdružení 
moravských učitelů 

Koncert se uskuteční na Horní Bečvě 
v neděli 8. září 2013 v 16.00 hodin v místním kinosále.

Vstupné 100,- Kč.

DON QUIJOTE 
de la Ancha

„Představení, 

které prodlužuje život“

Vážení přátelé,
dne 13. 10. 2013 zavítá do Horní Bečvy přední světový chůdoherec Lennoire Montaine 
s vynikající komedií Don Quijote de la Ancha - nejhranějším představením v Evropě. 
Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii pana Bolka Polívky můžete zhlédnout 
dne 13. října 2013 v 16:00 hodin v kinosálu kulturního domu 

v Horní Bečvě. Představení přináší pohodu a spoustu smíchu, 
také však potěšující dárečky.

Těšíme se na Vás!

Představení se uskuteční v rámci projektu COMENIUS 2013 

- Podpora kultury s EU. 
Předprodej vstupenek bude od 9. září 2013 
v Místní knihovně – vstupné 50,- Kč, rezervace na tel. čísle 
571 645 249, e-mail: knihovna.becva@seznam.cz 

III. ročník turnaje 

Člobrdo Cupu. 

ŽIVÉ ČLOVĚČE 

NEZLOB SE!
v Sobotu 7. 9. 2013

od 11:00 hod.

v kempu u přehrady

 na Horní Bečvě. 

Pozvánka na str. 6. 

Jóga v denním životě

Vás zve na

CVIČENÍ JÓGY
Cvičíme stejně jako 

v předchozích sedmi létech 

v úterý 

v 16.30 – 18.15 hod. 

v  malé tělocvičně 

ZŠ TGM Horní Bečva.

Začínáme 3. 9. 2013

Pozvánka na str. 6. 

Obec Horní Bečva 

a Jóga 

v denním životě Ostrava

Vás srdečně zvou na

slavnostní setkání 

u STROMU MÍRU

dne 21. září 2013

v 15.00 hod. 

vedle Obecního úřadu

Pozvánka na str. 7. 



Motto: 

„Do každého životního období vstupujeme poprvé, 
proto nám tak často - nezávisle na počtu prožitých let 

- chybí zkušenosti.“  

F. de La Rochefoucauld

Blahopřání
V září oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Jiřina  S e d l á č k o v á Ludmila  P o l á c h o v á   

František  S o l a n s k ý      Josef  M a r t i n á k

Marta  O n d r u c h o v á     Božena  Š a j n o h o v á

Pavel  M i n a r č í k      Jindřiška  M a z á č o v á

Všem zářijovým oslavencům 
přejeme do dalších let hodně lásky, životní pohody 

a především pevné zdraví.
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Společenská kronika

Světem prošel jako dobrý člověk, 

čím byl svým, to ví jen ten, kdo jej ztratil.

Dne 5. září 2013 uplyne rok, kdy nás navždy opustil              

pan  František  P o l á c h 

Vzpomínají manželka Růžena, vnuci Jakub a Rostík, 

rodiny Poláchova, Kyšákova a Bordovská.

Vzpomínka

Milí prvňáčci!
Prázdniny skončily  a všude kolem nastává shon 

a zmatek – přišel první den ve škole. 

Druhého září jste se stali opravdovými školáky,

 žáky naší základní školy. Ve škole strávíte 

devět let života – možná se někteří rozhodnou 

pro studium na některé škole speciální, 

ale většina z vás prožije školní život tady, 

na Horní Bečvě v Základní škole T. G. Masaryka. 

Doufám, že se vám ve škole bude líbit, 

naučíte se zde číst, psát a počítat, proniknete 

do historie, zeměpisu, přírodopisu a také do tajů 

chemických vzorců či fyzikálních zákonů…

První třída je takovou zatěžkávací zkouškou 

především pro vás, ale také pro vaše rodiče. 

Dovednosti, které za jeden školní rok musíte 

zvládnout, však budete používat po celý život. 

Rodiče, starší sourozenci nebo spolužáci vám určitě 

budou na této náročné cestě za věděním pomáhat.

Přeji vám všem hodně úspěchů a radosti 

z dosažených výsledků, ať se vám ve škole jen daří.                       

Knihovnice
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Informace obecního úřadu

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Nálezy na Obecním úřadě

Do popelnic patří např.: smetí, popel, použité hygienické potřeby, 

malé zbytky koberců, textilií, papíru, obalový materiál apod.

Do popelnic nepatří: kovový odpad, pneumatiky, autobaterie, části 

motorů, dráty, kamení, cihly, suť, odpad ze zahrádek, tráva, listí apod. 

a veškerý vícerozměrný materiál. Zásadně nepatří do popelnic odpad 

nebezpečný!

Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály přibliž-

ně 2 metry od okraje vozovky a v zimním období zajistit jejich zpří-

stupnění.

Upozorňujeme všechny původce odpadu, že komunální od-

pad, který bude přichystán v pytlích na tříděný odpad, které jsou 

vydávány obcí, nebudou do sběrného vozu odebírány!!! 

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    

                                         27. 9., 25. 10., 29. 11., 20. 12. 2013

Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou 

vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem 

zajištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k  jejich vysy-

pání. 

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt 

do sběrného dvora.

Sběrný dvůr Horní Bečva

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 pou-

ze 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

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, Liščí, Zátiší, 

Kněhyně

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

Ráliška, Bučkové

V období, kdy může dojít ke zvýšené produkci odpadu, bude časo-

vý plán svozu posunut.

Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic 

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

Placení komunálního odpadu
Upozorňujeme občany Horní Bečvy 

a vlastníky rekreačních chat a objektů 

sloužících k individuální rekreaci, kteří ještě nezaplatili 

místní poplatek za komunální odpad, 

ve smyslu zák. č. 565/90 Sb. o místních poplatcích 

a Obecně závazné vyhlášky obce Horní Bečva 

č. 01/2010, že  splatnost poplatku je 30.09.2012.

Úhradu poplatku můžete provést následovně:

� poštovní poukázkou

� v hotovosti do pokladny OÚ Horní Bečva

� převodem na účet OÚ Horní Bečva č. 90026764/0600,

variabilní symbol u rod. domů 11337 + číslo popisné

u rekr. chat  21337 + číslo evidenční Vážení občané,

počínaje 1. lednem 2014 dochází v České republice 

k jedné z největších změn na poli soukromého práva 

za posledních padesát let. 

K tomuto datu nabývají účinnosti tři zcela nové 

právní předpisy, které budou upravovat pravidla 

soukromého života každého z nás. Konkrétně se jedná 

o nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích 

a nový zákon o mezinárodním právu soukromém. 

Ministerstvo spravedlnosti ČR při této příležitosti připravilo 

osvětovou kampaň prostřednictvím informačních brožur, 

které mají za cíl podat základní informace 

o hlavních změnách a novinkách, které rekodifi kace 

soukromého práva přináší. 

Na této adrese najdete 

informační brožury ke stažení: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/infocentrum/informacni-brozury/

V letošním roce byly na Obecní úřad v Horní Bečvě odevzdány růz-

né nálezy a některé z nich nebyly navráceny svým majitelům. Jedná 

se o několik svazků klíčů a dva mobilní telefony (starší typy). Žádáme 

proto majitele těchto předmětů, aby se dostavili na podatelnu OÚ 

k vyzvednutí těchto nálezů.
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Představení, které prodlužuje život
Didaktická klaunikyáda na motivy románu Miguela Cervantese 

Saavedry uchopená dle vzoru velkého českého emigranta Jana Ámose 

Komenského v hlavní roli přední světový chůdoherec Lenoir Montaine.

Účinkují:  Zuzana-Anna Rút, Libuše Sladká Kvašná,  Monika Mušková-

Rajská, Zdeněk Korčian, Zdeněk Zdenek Mazáč a další

Režijní vedení: Boleslav Polívka

Dramatizace: Zdeněk Mazáč, Zdeněk Korčian

Scéna: Dušan Ždímal                                                                                                                                    

Kostýmy: Alice Lašková

Hudba:   Části „Bolera“ od Maurice Ravela 

a symfonie „Don Quijote“ Richarda Strausse

Překlad španělština: Marcela Bayerová

 francouzština: Catherine Sarazin, Monika Homolová

 angličtina: Petr Antonín

 němčina: Astrid Winter, Jana Cenková 

 ruština: Pavel Timčo, Kateřina Tlachová

 chorvatština: Liliana Stekovič

Svéráznému zpracování osudů Dona Quijota a věrného služební-

ka Sancho Panzy nechybí humor, nadsázka, fantazie ani mystifi kace. 

Po formální stránce zvolil režijní poradce představení, autor, mim, 

básník těla i duše Boleslav Polívka cestu didaktické klaunikyády.

S vědomím toho, že společnost je poznamenaná dekadencí a ne-

dostatkem ideálů a opravdových vzorů, předstupují před diváky 2,38 

m vysoký profesor španělského jazyka a literatury a 120ti kilogramo-

vá Ancha pracující jako vychovatelka na kominickém internátě ve 

Šlapanicích, v kostýmech Dona Quijota a Sancho Panzy. Se skupinou 

španělštinářů se ujímají nelehkého úkolu: - co nejlépe ztvárnit příběh 

důmyslného rytíře Dona Quijota.

Osou představení je vzájemné prolínání několika významových ro-

vin. Řazením scén, počínaje bojem s větrnými mlýny až do Quijotova 

zmoudření je vytvářen příběh Dona Quijota, kterým neustále prostu-

pují osudy profesora a vychovatelky, odrážející jejich slabosti i velikost, 

pošetilost i odcizení.

Střetáváním těchto dvou rovin vzniká řada humorných situací, jež 

jsou odrazovým můstkem pro vytváření nového vztahu mezi profe-

sorem (hrajícím Dona Quijota), vychovatelkou Anchou (představující 

Sanchu) a dalšími postavami děje (princezna Dulcinea, pasováček, 

atd.). Jakoby celá inscenace vznikala momentálně před zraky a za ak-

tivní spolupráce diváků.

Názornost, atraktivnost, spontánnost, lidový humor a především 

přirozená hravost. Forma, která je v představení Don Quijote de la An-

cha Divadla Klauniky užita, je vlastně hra na hru v tom nejdivadelněj-

ším slova smyslu. Výsledkem toho je pocit radosti z odkrývání a sdílení 

vzájemného vztahu mezi hercem a divákem, radost ze společné účas-

ti na tvorbě okamžiku, která je umocněna prožitkem hybatelské síly 

ušlechtilého donkichotství.
Dr. Jan Skutil

Divadlo Klauniky Brno uvádí nejhranější autorskou 

komedii současnosti:  DON  QUIJOTE  DE  LA  ANCHA
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100 let Polančanky

Ve dnech 17. a 18. srpna 2013 jsem se zúčastnil oslav stého výro-

čí dechové hudby Polančanka ve Valašské Polance. Dechová hudba 

Polančanka tady působí od roku 1913. Za celou její existenci se v Po-

lančance vystřídala spousta zvučných jmen hudebníků i zpěváků 

dechovky. Kapela několikrát vystupovala i v zahraniční a jako host 

si s nimi zazpíval například i Josef Zíma.

Návštěvníkům oslav zahrály kapely Polančanka, Lidečanka a de-

chová hudba z Horní Bečvy. Z Horní Bečvy přijeli muzikanti kapely 

Josefa Blinky – většinou mladí lidé, pro které je dechovka uvolněním 

a relaxem, mají mezi hudebníky spousty přátel, takže se na taková 

setkání vždy těší. Jejich program uvedla Veronika Podešvová.

O tom, že dechovka není jen pro dříve narozené, se mohli na osla-

vách přesvědčit všichni hosté ve Valašské Polance. Viděli jsme a hlavně 

slyšeli spoustu mladých hudebníků a zpěváků. Zpívali i tančili všichni 

– nejen účinkující, ale také diváci, kterých se na oslavách sešlo asi čtyři 

sta.

Pro všechny připravili pořadatelé občerstvení i  pestrý doprovod-

ný program - zatančily místní cikánky i folklorní tanečníci, děti střílely 

z luku i vzduchovky na terč,  skákaly ve skákacím hradě, ale asi největší 

úspěch sklidili klauni, kteří roztancovali děti i dospělé. 

Já jsem tady potkal hodně mladých lidí, kteří mají dechovou hud-

bu rádi a žijí lidovou kulturou. Chtěl bych poděkovat panu Opálkovi 

a panu Blinkovi, kteří mě do Polanky dopravili. Stálo to za to.

Jarek z Liščí

Inzerce

Inzerce

Koupím les nebo dřevo
- nad 1ha, platba v hotovosti, 

náklady na smlouvy, odhad apod. uhradím. 
Solidní jednání, 

informace na tel. čísle 732 210 288

Provádíme nátěry a opravy plochých střech 

včetně umytí WAP, hydroizolační nátěry, 

zateplení – osvědčené technologie. 

Tel.: 731 916 662

Prodám chatu na Horní Bečvě, 

rekonstruovaná, dohodou. 

Tel.: 737 953 295

www.PLOTY-PLETIVO.cz

Prodej, doprava materiálu, montáže. 

Pletivové ploty, kované, průmyslové, 

lesnická a chovatelská pletiva.

www.VRATA-OSTRAVA.cz

Výklopná od 9.999 Kč. Dále dvoukřídlá, sekční. 

Manuální nebo s pohonem. 

Dodáváme také vstupní dveře. 

Zajistíme montáže.

www.THUJA.cz

Thuje na živý plot od 10 Kč/kus.  Množstevní 

slevy. Stínicí tkanina: 35 – 90% zastínění. 

Různé výšky. Mulčovací tkanina. 

Doprava po celé ČR.

www.KREPELKAJAPONSKA.cz

Prodáváme líhně, klece, krmivo, 

napáječky a další doplňky po chov.

www.STRECHY-OSTRAVA.eu

Kompletní realizace střech, opravy.

Pokrývačství, klempířství, tesařství.

Vítězslav Kanclíř, Hrabovská 5/39, 

Ostrava – Nová Bělá, tel.: 722 550 000 

Program T klubu Rožnov p. R. 

na září 2013

Čtvrtek 12. září 2013 v 19.00 hodin v T klubu

Klub cestovatelů – Mexiko, 

země, kde se narodili bohové

Čtvrtek 19. září 2013 v 19.00 hodin v T klubu

Jiří Černý – Rockování

Pátek 20. září 2013 v 19.00 hodin v T klubu

Výprava

Bear Love (UK), obří gongy, zvony, činely

Ondřej Smeykal (CZ), didgeridoo



6

JÓGA V DENNÍM  ŽIVOTĚ 
nezisková organizace

Vás zve na CVIČENÍ JÓGY
podle  systému světově uznávaného Mistra jógy z Indie Paramhans svámího Mahešvaránandy

Systém obsahuje klasická jógová tělesná a dechová cvičení, relaxaci, koncentraci, meditaci a techniky krijí. 

Tato jednoduchá a účinná cvičení se na Moravě cvičí již 40 let a jsou vhodná pro každého 

bez rozdílu věku a zdravotního stavu.

 Cvičíme stejně jako v předchozích sedmi létech 

v úterý v 16.30 – 18.15 hod. v  malé tělocvičně ZŠ TGM Horní Bečva. 

Začínáme 3. 9. 2013

Srdečně zvou cvičitelé JDŽ Ostrava, o. s.

Anna Valová a Ing. Karel Ondruch.
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Pohled z Kyvňaček
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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 
září 2013

Telefon: 571 654 727

Objednávka vstupenek 

přes internet: www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz

•  Od čtvrtka 29. 8. do středy 4. 9. v 18.00 hodin

ŠMOULOVÉ 2

V očekávaném pokračování akční rodinné komedie Šmoulové vytvoří zlý ča-

roděj Gargamel skupinu zlomyslných tvorů podobných Šmoulům, kterým říká 

Neplechové, aby s jejich pomocí získal všemocnou, magickou šmoulí esenci. 

USA, 2013, režie: R. Gosnell. Mluveno česky. Přístupné bez omezení. 

•  Od čtvrtka 29. 8. do středy 4. 9. ve 20.00 hodin

LÍBÁNKY

Líbánky se odehrávají v čase tří dnů svatební oslavy. Nevěsta a ženich – Tereza 

a Radim tvoří půvabný pár, navzdory tomu, že oba již prošli manželskou zku-

šeností a odnesli si z ní své šrámy. Tereza zklamané srdce, Radim dospívajícího 

syna. Jsou však odhodláni zkusit to znovu, jsou přesvědčeni, že tentokrát 

to vyjde. ČR, 2013, režie: J. Hřebejk. Přístupné bez omezení. 

•  Ve čtvrtek 5. 9. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – PŘED PŮLNOCÍ

Příběh Jesseho a Celine začal před téměř dvaceti lety letmým setkáním 

a jednou nezapomenutelnou nocí, po které se jejich životy opět rozešly. Znovu 

se potkali po devíti letech v Paříži a pochopili, že možná byli stvořeni jeden 

pro druhého a že k sobě patří. Nyní jejich příběh pokračuje… USA, 2013, 

režie: R. Linklater. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Od pátku 6. 9. do neděle 8. 9. v 18.00 hodin

ELYSIUM

Příběh tohoto fi lmu nás zavádí do roku 2159, kdy velmi bohatí žijí na kosmické 

stanici, zatímco zbytek populace je nucen přežívat na zničené Zemi. Objeví se 

však jedinec, který se rozhodne přinést rovnost mezi dva rozdělené světy. 

USA, 2013, režie: N. Blomkamp. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Od pátku 6. 9. do neděle 8. 9. ve 20.00 hodin

JOBS

Steve Jobs – vizionář, génius, manipulátor a egocentrik. Osobnost, která jednou 

provždy změnila náš svět i naše možnosti. Neuvěřitelný příběh jedné z iKon 

současné doby nyní ožívá na fi lmovém plátně. USA, 2013, režie: J. M. Stern. 

Nevhodné pro děti do 12 let.

•  Od pondělí 9. 9. do středy 11. 9. v 18.00 hodin

OBCHODNÍCI

Petr a Richard patří k těm, pro které je pevná pracovní doba noční můrou. 

Chtějí být pány svého času a nikomu se nepodřizovat. Petr si navíc chce splnit 

svůj sen a stát se velkým hudebním skladatelem. Okovy běžného zaměstnání je 

oba děsí. ČR, 2013, režie: P. Šícha. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Od pondělí 9. 9. do středy 11. 9. ve 20.00 hodin

KICK-ASS 2

Kick-Ass a Hit-Girl pověsili svou superhrdinskou identitu na hřebík. Objeví 

se však Red Mist - The Mother Fucker a  skupinka jeho poskoků. Ten se touží 

pomstít Kick-Assovi za smrt svého otce, a v městských ulicích tak započne 

opravdový zmatek. USA, Velká Británie, 2013, režie: J. Wadlow. Nepřístupné 

pro děti do 15 let. 

•  Od čtvrtka 12. 9. do středy 18. 9. v 18.00 hodin

LETADLA

Z oblačných výšin světa fi lmu Auta přilétají Letadla. Animovaný komediálně-

dobrodružný snímek nabitý akcí, ve kterém se nám představuje Prášek, práš-

kovací letoun s velkým srdcem a rychlými křídly, jenž sní o tom, že se zúčastní 

nejúžasnějšího leteckého závodu kolem světa. USA, 2013, 

režie: K. Hall. Mluveno česky. Přístupné bez omezení. 

•  Od čtvrtka 12. 9. do neděle 15. 9. ve 20.00 hodin

MILLEROVI NA TRIPU

David dluží spoustu peněz a tak vymyslí jednoduchý plán. Přemluví své souse-

dy, aby společně předstírali šťastnou rodinku a vyrazili v karavanu na rodinnou 

dovolenou do Mexika přivézt zásilku drog, která zachrání jeho život. USA, 2013, 

režie: R. M. Thurber. Přístupné bez omezení. 

•  Od pondělí 16. 9. do středy 18. 9. ve 20.00 hodin

NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

Virgil se nikdy nedokázal sblížit s jiným člověkem, není schopný s někým spo-

lupracovat a nikdy se nezamiloval do žádné ženy. Až v den jeho 63 narozenin 

přijde telefonát od neznámé ženy a Virgil se postupně ocitá ve víru vášně 

a uprostřed hry, která nevždy změní jeho šedivý život. Itálie, 2013, 

režie: G. Tornatore. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Ve čtvrtek 19. 9. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – ÚNOS

Realisticky vyobrazený příběh mužské posádky nákladní lodě, kterou přepad-

nou somálští piráti v Indickém oceánu. Životy jednotlivých členů posádky se 

náhle ocitají v rukách Somálců a stávají se pouhým předmětem nelítostného 

vyjednávání pirátů s vládou, sídlící v Kodani. Dánsko, 2012, režie: T. Lindholm. 

Nepřístupné pro děti do 15 let.

•  Od pátku 20. 9. do neděle 22. 9. v 18.00 hodin

OGGY A ŠKODÍCI

Oggy a škodíci se konečně dočkali fi lmového zpracování! Celých 80 minut zá-

škodnictví Oggyho a jeho zlomyslných nepřátel můžete už tento podzim vidět 

na velkém plátně. Francie, 2013, režie: O. Jean Marie Mluveno česky. Přístupné 

bez omezení. 

•  Od pátku 20. 9. do neděle 22. 9. ve 20.00 hodin

RIDDICK

Zrazen vlastními druhy a ponechán napospas smrti na pusté planetě. Riddick 

bojuje o přežití proti cizím predátorům a stává se silnějším a nebezpečnějším, 

než kdykoliv předtím. Podaří se mu zachránit jeho rodnou planetu Furya před 

zničením? USA, 2013, režie: D. Twohy. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Od pondělí 23. 9. do středy 25. 9. v 18.00 hodin

ONE DIRECTION: THIS IS US

Filmovou událostí se pro mnohé stane fi lm o momentálně nejslavnější chlapec-

ké popové skupině One Direction. Fanoušky a hlavně fanynky této britské ka-

pely čekají strhující záběry na koncertní pódia ale i komorní pohled do zákulisí. 

Velká Británie, 2013, režie: M. Spurlock. Přístupné bez omezení. 

•  Od pondělí 23. 9. do středy 25. 9. ve 20.00 hodin

MORTAL INSTRUMENTS: MĚSTO Z KOSTÍ

Clary je obyčejná náctiletá holka. Ale jen do doby než zjistí, že vidí to, co ostatní 

ne, než pozná, že v našem světě se skrývá ještě jeden, plný démonů a strážců. 

Pak se její život úplně změní. Kanada 2013, režie: H. Zwart. Nevhodné pro děti 

do 12 let. 

•  Od čtvrtka 26. 9. do neděle 29. 9. v 18.00 hodin

JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM

I kluci ve středověku měli své touhy. Justin se rozhodl být rytířem jako jeho 

dědeček, přestože otec mu vytyčil výnosnou dráhu právníka. Justin se tedy na 

vlastní pěst vydává za svým snem, aby podstoupil výcvik a stal se opravdovým 

rytířem v brnění. Španělsko, 2013, režie: M. Sicilia. Mluveno česky. Přístupné 

bez omezení. 

•  Od čtvrtka 26. 9. do neděle 29. 9. ve 20.00 hodin

DIANA

Legenda je vždy jen část pravdy. Film Diana s Naomi Watts v titulní roli se zamě-

řuje na poslední roky života Lady Diany, princezny lidských srdcí. Roky, které 

vyvrcholily tragickou smrtí při honičce s paparazzi. Roky, které pro veřejnost 

skrývají nejedno tajemství. Velká Británie, USA, 2013, režie: O. Hirschbiegel. 

Mluveno česky. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Od pondělí 30.9. do středy 2.10. v 18.00 hodin

DONŠAJNI

Operní soubor na malém městě se rozhodne uvést Mozartova Dona Giovanni-

ho. Pohled do zákulisí příprav odhalí svět opery zbavený pozlátka. Příběh 

o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém milování a o lidech, kteří žijí svůj život 

opeře navzdory. ČR, 2013, režie: J. Menzel. Přístupné bez omezení. 

•  Od pondělí 30.9. do středy 2.10. ve 20.00 hodin

HRA NA HRANĚ

V proslulých kasinech Las Vegas je roční obrat 6 miliard dolarů. V on-line inter-

netových hrách se protočí 35 miliard dolarů ročně. A sem se přesouvá nejen 

zájem největších hráčů, ale i těch nejtvrdších podvodníků. Hraj! Nebo si s tebou 

pohrajou. USA, 2013, režie: B. Furman. Nepřístupné pro děti do 15 let. 


