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Vážení spoluobčané,
dnes začnu určitě ne dobrou zprávou, která se týká nás
všech, protože je důsledkem podzimních voleb do krajských
zastupitelstev. Sice se jich zúčastnilo drtivě málo lidí, většinou důchodového věku, ale výsledky platí.

výstavbě nové kanalizace, která patří do akce Čistá Horní
Úpa. Do ní však bohužel nebyla zařazena ulice Kostelní,
kde jsou velké problémy s odpady, které z velké části končí v
potoce. Radil jsem se zástupci KRNAPu o dalším postupu.
Začneme v představenstvu společnosti VAK, a.s. s požadavkem na přípravu přijatelného projektu pro napojení dané
lokality.
Rozkopané autobusové nádraží ještě není samotná výstavba
haly, ale důležitá příprava. Posiluje se kanalizační řad, hlavně
vpustě. Bohužel jsme zamezili z nádraží vstup do Havranova
zahradnictví, to je však otevřené, jak se dočtete jinde.
Nakonec mám velmi příjemnou zprávu. Kdo by neznal tzv.
Zemanovu ruinu u hlavního tahu na Pec (naproti Cardům)?
Bylo to mnoho let výmluv, nepřebírání pošty, chvíli byl pán
ve vězení atd. Dnes má tato ostuda města nového majitele,
který již navštívil náš stavební úřad za účelem prvních konzultací kolem demolice objektu. Demolice by měla být v létě
a majitel by chtěl pokračovat následnou výstavbou rodinného
domu.

V plánu minulého krajského zastupitelstva byla opravy
dvou, pro nás důležitých komunikací: z náměstí Svornosti
do Janských Lázní – č.III - 296/1 a z Pietteho náměstí až do
Černého Dolu – č.II-297, která měla stát 160 milionů Kč a
peníze byly. S pracemi se začalo, naše Rada Města vydala
souhlas s použitím našich pozemků ke stavbě a u té druhé
jsme požadovali zahájení s kruhovým objezdem. Stavby Královéhradecký kraj zařadil jako prioritní. Letos? Nikdo nic
neví a hlavně, že prý peníze zase nejsou. Možná se vyplácaly
za zdravotní poplatky v krajských zařízeních. Domnívám se,
že příště by k volbám měli jít děti a vnuci dnešních pravidelných voličů, protože těch se stav silnic našeho regionu i
naší země bude týkat ještě mnoho desítek let a na poplatky si
nikdo nevzpomene. O komunikacích ještě budu jednat společně s kolegy dotčených měst, kam byl také pozván náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje.
Nejde-li to zatím v Hradci, zkouším to jinde. Minulý týden
jsem navštívil ředitele ﬁnančního odboru Ministerstva pro
místní rozvoj. Zkouším se dostat k ﬁnancím jak pro sport, tak
i na různé opravy. Uvidíme.
Dostávám hodně dotazů k nově rozkopaným částem města. Cesta od Lucraca na Sluneční stráň je rozkopaná kvůli

Na internetu psali, že „zmrzlí“ byli v dubnu, ale vy, co pravidelně zdobíte své domy muškáty, begoniemi a jinými okrasnými květinami, asi nebudete riskovat, přesto vám všem přeji
mnoho krásných májových dnů.
Ing.Milan Oravec
Starosta města
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MAŽORETKY DĚKUJÍ SPONZORŮM
Vedení mažoretkového sportu ve Svobodě nad Úpou by rády
touto cestou poděkovaly Městu Svoboda nad Úpou, podnikateli panu Miroslavovi Rakusovi ze Svobody nad Úpou
za jejich velkorysé ﬁnanční příspěvky pro náš oddíl. Velký
dík patří také řediteli ﬁrmy Dechtochema, panu Miroslavovi
Konečnému, který vybavil náš team nádhernými sportovními soupravami a majiteli ﬁrmy RK Print, panu Richardu
Kuldovi, který zajistil jejich potisk. A samozřejmě musíme
poděkovat i našim autodopravcům panu Adámkovi a panu
Němcovi z Trutnova.
Alena Kážová a Aneta Nováková

JUBILANTI
V měsíci květnu 2009 oslaví své životní jubileum paní Vlasta Javůrková, paní Marie Hlávková, paní Annemarie Rufrová, paní Marie Sedláková, paní Ludmila Sobotková, paní Marie
Jaklová starší a pan Stanislav Feik. Do dalších
let jim přejeme pevné zdraví.
Omlouváme se všem dubnovým jubilantům.
Omylem jsme jim popřáli v měsíci březnu.

NOC S ANDERSENEM

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Ze 3. na 4. dubna
2009 proběhla již 5.
Noc s Andersenem. V
knihovně nocovalo 15
dětí. Jako každý rok
jsme soutěžili, zpívali
a četli. Dík patří Mgr.
Zině Rutarové, která
si vždy našla čas a

• Rozloučení se zimní sezónou - v úterý 7.4.2009 se přibližně
50 žáků rozloučilo se zimními sporty. Díky společnosti
Mega plus Janské Lázně získali naši žáci celodenní lístek
na lanovku na Černou horu za 1 Kč.
• Finanční dar - dne 21.4.2009 obdržela naše škola
ﬁnanční dar ve výši 40 000,-Kč. Dárcem těchto peněz je
Tělovýchovná jednota Svoboda nad Úpou. Naše škola za
tento ﬁnanční dar nakoupí hrnčířský kruh a interaktivní
výukové programy. Děkujeme Tělovýchovné jednotě
Svoboda nad Úpou za tento dar.
• Miss Panenka - svobodští občané si zvolili jako nejhezčí
Anděla Gabriela Kateřiny Vachkové z 5. třídy. Na druhém
místě se umístila Františka Terezy Uxové z 5. třídy a na
třetím místě Ribana Pavly Holubové z 8. třídy. Všem
děkujeme.
• Mažoretky na stupních vítězů - dne 4.4.2009 se naše
mažoretky zúčastnily taneční soutěže Dvorská Jednička,
odkud si přivezly hned dvě medaile. Rebelky získaly
stříbro a Světlušky bronzovou medaili. Ani naše nejmladší
Berušky si nevedly špatně, na svých prvních závodech v
těžké konkurenci vybojovaly krásné páté místo.
Mgr. Jan Hainiš – ředitel ZŠ

absolvovala s námi
všechny ročníky. Letos
chci také poděkovat
p.uč. Lucii Ševčíkové,
která přišla zahrát na
kytaru.
Pohádkové
písničky se všem moc
líbily. Společně jsme
také ozdobili náš
strom Pohádkovník, který byl zasazen v roce 2007.
knihovnice Pavla Tůmová

INFORMACE O UZAVŘENÍ KNIHOVNY
Z DŮVODU REKONSTRUKCE
Městská knihovna bude od 15. 6. uzavřena vzhledem k
připravované celkové rekonstrukci. Termín opětovného
otevření bude oznámeno dodatečně, podle probíhajících
prací (pravděpodobně v druhé polovině srpna). Prosíme
tedy čtenáře o včasné „předzásobení se“ literaturou na letní
měsíce a zároveň o pochopení v souvislosti s rekonstrukcí
knihovny, která po dokončení přinese čtenářům lepší komfort v podobě rozšířených výpůjčních prostor a celkového
vzhledu knihovny.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
5. A 6. ČERVNA 2009
Upozorňujeme voliče, kteří patří do volebního okrsku Svoboda nad Úpou, na změnu sídla tohoto volebního okrsku.
Nově budou letos svobodští občané volit v prostorách jídelny v Domu s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou.
Oznámení o stanovení počtu a sídle okrsků je zveřejněno v
novinách na jiném místě. Pro maršovské voliče se nic nemění,
i nadále přijdou volit do kongresového sálu hotelu PROM.
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SLET ČARODĚJNIC
Všem čarodějnicím a připomínáme Slet čarodějnic 30. dubna 2009 od 17 hodin na hřišti u sokolovny. Hrát jim, a nejen
jim, bude hudební skupina Soumrak, o zábavu nebude nouze.
Pořádá Kroužek mladých hasičů pod vedením Lucky Trnkové.

Firma ČEZ Distribuce, a.s. nám oznámila přerušení dodávky
elektřiny:
• dne 30.4.2009 v době od 12.00 do 15.00 hodin v lokalitě
Pietteho náměstí, v ulicích Černohorská, Spojovací a K
Muchormůrce,
• dne 6.5.2009 v době od 8.00 do 15.00 hodin v lokalitě
kolem lesnického učiliště ve Svobodě nad Úpou a žádá
zákazníky o pochopení pro toto nezbytné opatření v
důsledku údržby zařízení.

NOVĚ OTEVŘENÉ OBČERSTVENÍ
NA NÁMĚSTÍ VE SVOBODĚ
V půlce dubna bylo otevřeno na náměstí ve Svobodě nad
Úpou rychlé občerstvení – bufet v prostorách bývalé školní
jídelny u zastávky na Janské Lázně, který provozuje paní
Schulzová. Nabízený sortiment je opravdu široký – teplá
sekaná, lahůdkové saláty, teplé svačinové polévky, pečivo,
zákusky, točené pivo, limo a jiné pochutiny.
Otevírací doba:
Pondělí
ZAVŘENO
Úterý – Pátek
8,30 – 12,00
13,00 – 21,00
Sobota – Neděle
9,00 – 21,00

DEN ZEMĚ
Ve středu 22. dubna 2009 uspořádala Základní škola ve
Svobodě nad Úpou ekologickou akci Den Země, v rámci které
děti ze školy po celém městě uklízely naše město. Za tuto
akci dětem, učitelům a vedení školy děkujeme a doufáme, že
se naše město podaří udržet v čistotě i v dalších dnech.

KVĚTINOVÉ CENTRUM
SVOBODA NAD ÚPOU
Přestože vypukla rekonstrukce autobusového nádraží od
letošního dubna, květinové centrum Havrán je plně v provozu a nabízí veškerý sortiment jako v letech minulých. Pouze
vchod do květinářství je po schodech z hlavní silnice, nikoli z
autobusového nádraží.
Otevírací doba květinářství:
Pondělí – Pátek
8,00 – 12,00
13,30 – 17,00
Sobota
8,30 – 11,00
!!!! V měsíci květnu květinové centrum pro své zákazníky
připravilo rozšíření otevírací doby, a to bez polední pauzy,
takže od pondělí do pátku bude nepřetržitě otevřeno
od 8,00 – 17,00. !!!!

INZERCE
Prodám byt 2 + 1 ve Svobodě nad Úpou, Spojovací čp. 113 (
77m2 ), informace na telefonním čísle 606 181 199.

USNESENÍ Z 46. JEDNÁNÍ
RADY MĚSTA ZE DNE 9.4.2009
178/46/2009

RUDOLFOVY SLAVNOSTI
V letošním roce se budou opět konat na konci léta Rudolfovy
slavnosti, a to 19. září 2009. Organizační tým slavností se sešel
29.4.2009 na radnici, kde se dohodli na harmonogramu a organizaci slavností a rozdělili si úkoly tak, aby letošní ročník
byl opět úspěšný a přilákal do Svobody občany, návštěvníky,
prodejce a mnoho dalších zúčastněných. V našich novinách
budeme průběžně zveřejňovat informace kolem slavností,
včetně konečného programu a pozvánky.
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Rada města schvaluje:
a) záměr prodeje p.p.č. 937 o výměře 45 m2 v
k.ú. Svoboda nad Úpou
b) seznam a pořadí prioritních oprav místních
komunikací v tomto pořadí dle ﬁnančních
možností města:
1. komunikace Maršovská + část
Rýchorského sídliště
2. dokončení opravy komunikace na
Novém světě
3. svodnice ve Staré aleji u Molnárů
c) odpis čtyř autobusových zastávek v účetní
hodnotě 312.273,50 Kč na autobusovém
nádraží ve Svobodě nad Úpou
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d) dodatek ke Směrnici pro oběh účetních
dokladů č.2/2009
e) plán příjmů a výdajů na rok 2009
příspěvkové organizace základní škola a
mateřská škola Svoboda nad Úpou
f) vypsání nového výběrového řízení na nájem
nebytových prostor - budovy čp. 222 na stadionu včetně provozování ubytovny a restaurace se stanovenými podmínkami (viz zápis)
179/46/2009 Rada města ruší:
záměr prodeje st.p.č. 214/3 o výměře 45 m2 v
k.ú. Svoboda nad Úpou ze dne 26. února 2009
– usnesení č. 166/43/2009 písm.a)
180/46/2009 Rada města neschvaluje:
nabídku inzerce v příloze Krkonošského
deníku Cesty městy
181/46/2009 Rada města vypovídá:
nájemní smlouvu s panem Yuriyem Vovkanychem na budovu čp. 222 na stadionu k
31.5.2009
182/46/2009 Rada města pověřuje:
paní Martu Vlčkovou zajištěním ocenění majetku v budově na stadionu, který je ve vlastnictví
pana Vovkanycha, za účelem odprodeje tohoto
majetku městu v rámci eventuálního vzájemného zápočtu pohledávek a závazků (viz zápis)
183/46/2009 Rada města doporučuje:
Zastupitelstvu města prominutí pohledávky
ve výši 28.795,-Kč za spotřebu plynu za období
od ledna – srpna 2008
Příští jednání Rady města se uskuteční dne 23.4.2009 od 8,15
hodin na MěÚ ve Svobodě n.Ú.

NABÍDKA MĚSTA
– ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ
Město vlastní špičkový stroj Reform, který je vybaven
přídavným zařízením na štěpkování větví. Toto zařízení
včetně obsluhy si mohou svobodští občané objednat u MěÚ
pro likvidaci větví ze své zahrady. Schválená hodinová sazba
činí 600,-Kč včetně obsluhy stroje.
Případné objednávky vyřizuje na MěÚ ve Svobodě nad Úpou
tajemnice Bc. Ivana Balcarová (kontaktní telefon 499 871
197, email: iva.balcarova@musvoboda.cz)

Festival DOTEKY
– divadelně-hudební setkání
21.6.2008

MĚSTO SVOBODA NAD ÚPOU
NÁMĚSTÍ SVORNOSTI 474
PSČ 542 24

V sobotu 21.června se v areálu hřbitovního kostela a staré fary v Horním Maršově bude konat již šestý ročník
hudebně-divadelního festivalu DOTEKY pořádaného
Střediskem ekologické výchovy SEVER. Festival začne v
11:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie songovou bohoslužbou a koncertem historické hudby, pokračovat bude
odpoledne v areálu nedaleké fary. Návštěvníky odpolední
části akce, jež začne kolem 13:30, bude opět bavit několik
hudebních skupin různých žánrů, k tanci zahraje oblíbená vrchlabská formace Cémur Šámur, jako hvězda večera
vystoupí Ponožky pana Semtamťuka s humornými texty
ve swingovém rytmu. Hlavní atrakcí letošních Doteků je
Divadlo Buchty a Loutky s představením „Automat na ﬁlmy“: Vyzadáte do Automatu název ﬁlmu a Automat vám
jej vzápětí přehraje. Neexistuje ﬁlm, který by Automat
neměl v archivu.
Připraven je také bohatý doprovodný program, k vyplnění
času mezi kapelami bude otevřen herní koutek, v garáži
bude hrát krátká představení Divadlo sester Svobodových,
pokud bude svítit slunce, budeme vařit na solárním vařiči
a v chládku fary bude ke shlédnutí výstava fotograﬁí Miloslava Klimeše „Muzikanti“. Chybět nebude občerstvení,
FairTrade prodej, stánky, čajovna, prezentace SEVERu a
ekoporadna.
K návštěvě festivalu zveme každého, kdo má rád příjemnou zábavu v kruhu milých lidí v krásném prostředí Krkonoš.

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu se zákonem 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů („dále jen zákon“)
a vyhlášky č. 409/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
oznamuji
počet a sídla volebních okrsků
pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 5.
a 6. června 2009 takto:
Počet okrsků: 2
•

•
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volební okrsek č. 1
Dům s pečovatelskou službou,
Kostelní 526, Svoboda nad Úpou
volební okrsek č. 2
kongresový sál hotelu PROM,
Pietteho náměstí 27, Svoboda nad Úpou

Ve Svobodě nad Úpou 20.4.2009
Ing. Milan Oravec
starosta města
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LYŽAŘSKÝ KARNEVAL
V AREÁLU DUNCAN

Paní Šafková
Alois Miláček
Team Ski centra Šafář

V sobotu 21.3.2008 se uskutečnil tradiční lyžařský karneval,
který pořádala LŠ Ski centrum Šafář – Roman Šafář.
Počasí všem přítomným přálo, panoval nádherný slunečný
den, sněhu byl oproti minulému ročníku dostatek, takže sobotní odpoledne využilo mnoho rodin s dětmi k příjemné
návštěvě lyžařského areálu. Masek jsme napočítali téměř 90,
takže bylo opravdu o zábavu postaráno…

Fotky z karnevalu jsou přístupné na adrese www.aloismilacek.unas.cz
S pozdravem „v příštím roce opět na viděnou…“
Roman Šafář

KINO VLAST JANSKÉ LÁZNĚ
PROGRAM NA KVĚTEN 2008
Telefon a záznamník : 499 875 121
e-mail : kino@janske-lazne.cz
1. 5. pátek v 19,30 VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1
3. 5. neděle v 19,30 PODIVUHODNÝ PŘÍPAD
BENJAMINA BUTTONA
6. středa v 19,30
RŮŽOVÝ PANTER 2
8. pátek v 19,30
NOUZOVÝ VÝCHOD
10. neděle v 19,30 LÍBÁŠ JAKO BŮH
13. středa v 19,30
YES MAN
15. pátek v 19,30
VALKÝRA
17. neděle v 18,00 BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
20. středa v 19,30
VÉVODKYNĚ
22. pátek v 19,30
MILK
24. neděle v 18,00 PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
27. středa v 19,30
AŽ TAK MOC TĚ NEŽERU
29. pátek v 19,30
ANGLICKÉ JAHODY
31. neděle v 19,30 PROMĚNY

Pro děti byl připraven zábavný program na lyžích včetně
soutěží o sladkosti, doplněný hudebním doprovodem,
občerstvením pro děti i dospělé a celé odpoledne bylo
zakončeno vyhlášením nejhezčí masky.

30.5. sobota

MĚSTSKÁ SLAVNOST K ZAHÁJENÍ
LETNÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY

Program na venkovním podiu kolonády:
10,00 – 10,30
10,30 – 11,00
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kdo podpořili
úspěšný karneval na Duncanu, který byl plný masek, sluníčka,
dětských úsměvů a jarní pohody na závěr zimní sezóny:

11,00 – 11,30
13,00 – 14,30

Mega Plus s.r.o
Město Svoboda nad Úpou
Olin Kysela
Restaurace Helena
Restaurace Slunce
Hostinec Na Kopečku
Pension Kneifel
Stavební ﬁrma Klimeš
Velkoobchod Nokema
Potraviny Rýchorka
Zelenina ve Svobodě n.Ú.
Kadeřnictví Lucka a Iva
Květinářství Červinková
Rehabilitace Jana a Zdeňka
Cukrárna Aneta

15,00 – 16,30

folklorní soubor Špindleráček
– první část
žehnání pramenům,
– Prameník na náměstí
Špindleráček - druhá část
koncert skupiny Corchen
(stará irská a keltská hudba)
Hana a Petr Ulrychovi
se skupinou Javory

Program v sále městského kina:
19,00 – 20,30
21,00 – 22,30

Swing Sextet Náchod + Laďa Kerndl
Ida Kelarova, Desiderius Dužda
& Jazz Famelija
(romský folklor a jazz)

V průběhu celého dne – v předsálí městského kina :
Fotograﬁcká projekce Bohdana Holomíčka
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7. čtvrtek 8. pátek
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Česká komedie. Muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma
muži - to jsou motory komedie poháněné pošetilostmi i sny,
kterým podléhají zamilovaní, nemilovaní i žárliví. Režie:
Marie Poledňáková. Hrají: K. Magálová, O. Kaiser, E. Holubová, J. Bartoška, M. Šteindler a další.
Mládeži přístupno ** 115 min. ** vstupné 80 Kč

KINO VESMÍR
PROGRAM
Revoluční 20, Trutnov
tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@dktrutnov.cz
Začátky představení pouze v 19.00 hodin,
pokud není uvedeno jinak.
KVĚTEN 2009
1. pátek
VÉVODKYNĚ
Britské drama. Příběh šlechtičny Georgiany, praprapratetičky
princezny Diany. Stejně jako princezna Diana i vévodkyně z
Devonshiru byla oslňující, charismatická a veřejností milovaná. V osobním životě jí ale štěstí nepřálo. Režie: Saul Dibb.
Hrají: K. Knightley, R. Fiennes, Ch. Rampling, D. Cooper a
další.
Mládeži přístupno ** titulky ** 110 min. ** vstupné 80 Kč

9. sobota 10. neděle
MADAGASKAR 2
Americký animovaný ﬁlm. Další dobrodružství zvířátek z
newyorské ZOO, která tentokrát ztroskotají uprostřed africké divočiny a zažijí ještě více překvapení než v prvním díle.
Pro velký divácký úspěch uvádíme v repríze. Režie: Eric Darnell, Tom McGrath.
Pouze od 15.30 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno česky
** 90 min. ** vstupné 65 Kč

2. sobota 3. neděle
BOLT - PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
Americký animovaný ﬁlm. Bolt je hrdinou hollywoodského
hitového televizního seriálu a souhrou náhod se ocitne ve
studiu v New Yorku, kde začne jeho největší dobrodružství.
Režie: Chris Williams, Byron Howard. V českém znění: S.
Rašilov, H. Ševčíková, P. Tesař.
Pouze od 15.30 hodin! ** mládeží přístupno ** mluveno česky
** 103 min. ** vstupné 70 Kč

9. sobota 10. neděle
POCHYBY
Americké drama. Ředitelka newyorské katolické školy má
podezření, že kněz (otec Flynn) zneužívá dvanáctiletého
černošského žáka. Podaří se jí odhalit pravdu? Režie: John
Patrick Shanley. Hrají: M. Streep, P. S. Hoffman, A. Adams,
V. Davis, A. Drummond a další.
Pouze od 17.30 hodin! ** do 12 let nevhodné ** titulky ** 104
min. ** vstupné 70 Kč

2. sobota 3. neděle
NENAROZENÍ
Americký horor. Snímek patří ke vzácným reprezentantům svého žánru, které nenechají diváka ani na chvíli vydechnout. Mrazení v zádech v něm vyvolá už první nevinný záběr běžící Casey
a do závěrečných titulků ho neopustí. Režie: David S. Goyer.
Hrají: O. Yustman, G. Oldman, M. Good, C. Gugino a další.
Pouze od 17.30 hodin! ** mládeži nepřístupno ** titulky ** 87
min. ** vstupné 65 Kč

12. úterý 13. středa
AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE
Americká komedie. Příběh o vztazích dvacátníků a třicátníků
z Baltimoru začíná jejich prvními schůzkami a končí
manželským soužitím. Podaří se odhalit tajemství opačného
pohlaví a stát se výjimkou z pravidla? Režie: Ken Kwapis.
Hrají: B. Afﬂeck, J. Aniston, D. Barrymore, J. Connelly, K.
Connolly a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 129 min. ** vstupné 65 Kč

4. pondělí
ANTÉNA
PROJEKT 100
Argentinský ﬁlm. Snímek vznikl v roce 2007 jako vizuálně
bohatá černobílá pocta klasickým němým ﬁlmům světové
kinematograﬁe. Vypráví o obyvatelích jednoho města, kteří
ztratili svůj hlas. S absolutní kontrolou zde vládne pan Televize - on jediný má monopol na obraz i slovo. Režie: Esteban
Sapir. Hrají: S. Moreno, J. Sandor, A. Urdapilleta a další.
Mládeži přístupno ** titulky ** 90 min. ** vstupné 60 Kč

14. čtvrtek 15. pátek
DUEL FROST/NIXON
Americké drama. Střetnutí televizního reportéra Davida
Frosta a bývalého amerického prezidenta Richarda Nixona
ohledně aféry Watergate. Natočeno podle skutečné události.
Režie: Ron Howard. Hrají: F. Langella, M. Sheen, S. Rockwell, K. Bacon a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 122 min. ** vstupné 65 Kč

5. úterý 6. středa
STRÁŽCI - WATCHMEN
Britsko-americko-kanadský akční ﬁlm. Snímek natočený podle komiksu Alana Moorea s vizuálně omračujícím stylem a
netradičními postavami superhrdinů patří k nejzajímavějším
ﬁlmům roku 2009. Strážci jsou tvorové z masa a kostí a mají
jen lehce nadprůměrné nadání. Režie: Zack Snyder. Hrají: P.
Wilson, J. D. Morgan, B. Crudup, M. Akerman, C. Gugino aj.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 161 min. ** vstupné 70 Kč

16. sobota 17. neděle
RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
Americký akční ﬁlm. Čtvrtý díl slavné akční série, který by
mohl být jejím vrcholem. Opět budou řvát motory, pneumatiky trhat asfalt a proteče i pár litrů krve. Režie: Justin Lin.
Hrají: V. Diesel, P. Walker, J. Brewster, M. Rodriguez, L. Alfonso a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 99 min. ** vstupné 70 Kč
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18. pondělí
FARMA ZVÍŘAT
PROJEKT 100
Britský animovaný ﬁlm. Snímek je adaptací slavné stejnojmenné bajky G. Orwella o nebezpečí totalitních systémů.
Byla dopsána v roce 1944, ale autor v ní předpověděl řadu
poválečných událostí. Režie: J. Halas, J. Batchelor.
Mládeži přístupno ** titulky ** 72 min. ** vstupné 60 Kč
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Mluví: L. Pernetová, B. Hybner, I. Trojan, B. Hrzánová, P.
Nárožný, N. Konvalinková, M. Táborský a další.
Pouze od 15.30 hodin! ** mládeži přístupno ** 74 min. **
vstupné 75 Kč
29. pátek 30. sobota 31. neděle
GRAN TORINO
Americké drama. Příběh neústupného válečného veterána,
který podzim svého života spíš přežívá než dožívá. Ovšem
jen do doby, kdy se mu někdo pokusí ukrást jeho chloubu
- nablýskaný sporťák Gran Torino. Režie: Clint Eastwood.
Hrají: C. Eastwood, B. Vang, A. Her, Ch. Carley, B. Haley
a další.
Pouze od 17.30 hodin! ** do 12 let nevhodné ** titulky ** 117
min. ** vstupné 70 Kč

19. úterý 20. středa
SEDM ŽIVOTŮ
Americké drama. Poutavý a napínavý příběh muže s děsivým
tajemstvím, který se rozhodne napravit své hříchy tím, že
zásadně změní život sedmi cizím osobám. Vše se ale nečekaně
převrátí naruby. Režie: Gabriele Muccino. Hrají: W. Smith,
R. Dawson, W. Harrelson aj.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 123 min. ** vstupné 70 Kč

V ceně vstupenky je příplatek 1 Kč Státnímu fondu ČR
pro podporu a rozvoj české kinematograﬁe.

21. čtvrtek
VALČÍK S BAŠIREM
ART ﬁlm - pro náročnější diváky
Izraelsko-německo-francouzské animované drama. Autobiograﬁcký hrdina Ari se vydává za dávnými známými, kteří mu
mohou pomoci vybavit si vzpomínky na krutý masakr v palestinských uprchlických táborech. Režie: Ari Folman.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 87 min. ** vstupné 60 Kč

Změna programu vyhrazena!
Za nezletilé zodpovídají rodiče!
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
8.00 - 12.30 a 13.00 - 18.00 (po - pá)
v recepci Národního domu

22. pátek 23. sobota 24. neděle
NORMAL
Česko-makedonský thriller. Natočeno podle skutečného
případu sériových vražd, které ve 30. letech minulého století
otřásly celou Evropou. Dramatický střet uvězněného vraha
a jeho obhájce. Režie: Julius Ševčík. Hrají: M. Kňažko, P.
Gajdoš, D. Havlová, M. Táborský a další.
Mládeži nepřístupno ** 95 min. ** vstupné 70 Kč

9.00 - 18.00 (po - pá), 9.00 - 12.00 (so)
v Turistickém informačním centru

26. úterý 27. středa
EL PASO
České drama. Film je inspirován skutečným osudem romské
vdovy, matky devíti dětí, které jí úřady chtějí po tragické smrti otce odebrat a svěřit je do ústavní péče. Režie: Zdeněk
Tyc. Hrají: I. Horváthová, L. Rybová, D. Prachař, I. Chmela,
I. Bareš, D. Matásek a další.
Mládeži přístupno ** 98 min. ** vstupné 70 Kč

Pokud jsou začátky představení posunuty, je pokladna kina
otevřena vždy půl hodiny před zahájením promítání.

18.00 - 18.30 a 19.15 - 20.00 (ve dnech promítání)
v pokladně kina Vesmír
PRODEJ VSTUPENEK V POKLADNĚ KINA
18.30 - 19.15 hodin

28. čtvrtek
S. S. D. - SPOJENÍ NENAVÁZÁNO
Ruský horor. V televizi se rozjíždí nová reality show, jejíž vítěz
má dostat milion rublů. Pravidla hry se však zničehonic mění,
když se ztratí spojení s televizními štáby a jeden z účastníků je
brutálně zavražděn. Režie: Vadim Shmelev. Hrají: A. Chekhova, D. Kubasov, Y. Khirivskaya, A. Mazunov a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 110 min. ** vstupné 65 Kč
29. pátek 30. sobota 31. neděle
NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA NAROZENINY?
Česká animovaná pohádka. Příběh ze staré půdy, kde mají
domov odložené hračky, které se tu zabydlely v zaprášeném
kufru. Dobrodružná výprava na záchranu panenky Pomněnky
plná napínavých a nebezpečných situací. Režie: Jiří Barta.
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