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Mezinárodní jazzové dny

archivní foto

Vážení spoluobčané,
první měsíc letních prázdnin je za námi a my jsme
během něj tedy rozhodně nezaháleli. Mimo jiné
jsme se věnovali úpravám veřejné zeleně, která
tvoří podstatnou část prostředí, v němž žijeme. Ve
druhé polovině července se naši pracovníci soustředili na prostor tržnice za poštou v Dubé. Podrobněji
se o realizovaných úpravách dočtete uvnitř Dubáčku
v samostatném článku. Navazujeme tak na úpravy
veřejných prostranství, k nimž došlo před dvěma
lety (pro připomenutí uvádím, že vznikly dva nové
parčíky, a to u domu seniorů a na sídlišti Na Výsluní). Podobné akce se u našich občanů zpravidla setkávají výhradně s kladnými ohlasy. Právě to je pro
nás nejlepší motivací k tomu, abychom v podobných
aktivitách pokračovali i nadále. Pro upřesnění bych
ráda doplnila, že s úpravami za poštou jsme ještě
neskončili a věřím, že konečná podoba tohoto prostranství se vám po úplném dokončení bude líbit.
V současné době řešíme úpravu veřejné zeleně
na dalších dvou místech, a to podél chodníku v ulici
Školní (nevzhledný živý plot) a výhledově také podél
chodníku u č. p. 200 v ulici Požárníků.
V souvislosti s údržbou městské zeleně došlo
v letošním roce také k nezbytnému technickému
dovybavení. Vzhledem k tomu, že se péči o zeleň
v Dubé nevěnuje žádná firma, ale zajišťujeme si ji
sami, je třeba disponovat patřičnou technikou. Zatím, co jsme v minulém roce zakoupili nový traktůrek na sekání trávy, letos jsme pořídili novou
sekačku, neboť staré stávající sekačky dosluhují.
Zakoupili jsme rovněž nové plotové nůžky (nebo
chcete-li plotořez), který je pro nás vzhledem k ob-

Slovo úvodem
rovskému množství živých plotů a solitérních keřů
v Dubé i na okolních vesnicích nezbytností.
Investice do nového technického vybavení
městské údržby se nedají srovnat s náklady, které
by nás stál smluvní vztah s jakoukoliv firmou, která by se o veřejnou zeleň v Dubé starala. Za tímto
účelem navíc každoročně žádáme na úřadu práce
o přidělení pracovníků na VPP a v posledních letech také na veřejnou službu.
V měsíci červenci byla dokončena oprava štukové zdi, která je nedílnou součástí hranice městského parku za bytovým domem č. p. 200. Kořeny
a sílící kmeny několika stromů zeď narušily a hrozilo její úplné zborcení. Ačkoliv se jednalo o poměrně náročnou akci, rozhodli jsme se její realizaci
ponechat plně v režii pracovníků městské údržby.
Naše rozhodnutí se ukázalo být správné, neboť zeď
byla zrekonstruovaná za zcela zanedbatelnou částku, v podstatě pouze za cenu použitého materiálu
a navíc jsme s konečným výsledkem opravdu spokojeni. Tímto bych chtěla naše zaměstnance pod
vedením pana Šmola pochválit za skvěle odvedenou práci.
Poděkování si zaslouží také všichni pracovníci
na VPP, kteří se spolu s pracovníky veřejné služby starají o již zmíněnou údržbu a úklid veřejných
prostranství. S jejich pracovními výsledky jsme
velmi spokojeni, stejně tak jako celá řada občanů,
o čemž svědčí vaše pochvaly a kladné ohlasy, které jsme obdrželi.
V krátkosti bych se chtěla zmínit o změně, týkající se přípravy obědů pro děti v naší mateřské
škole. Od září budou obědy pro MŠ i ZŠ připravo-

vány pouze na jednom místě, a to v kuchyni naší
základní školy. Úroveň vybavení školní kuchyně, jejích pracovnic i vydávaných pokrmů je na velmi vysoké úrovni. Vzhledem ke stoupajícím nákladům na
provoz školských zařízení, na které budou obce dostávat od státu podstatně méně finančních prostředků, je třeba pečlivě zvažovat každou možnost, která
nám pomůže snížit vlastní vynaložené náklady. Toto
je jedno z úsporných řešení, které však zcela nepochybně povede ke spokojenosti nás všech, především však dětí a jejich rodičů. Přepravu obědů
ze ZŠ do areálu MŠ zajistí město ve spolupráci se
zaměstnanci mateřské školy.
Závěrem bych vás chtěla pozvat na jednu z nejvýznamnějších kulturních akcí, která se v našem
městě odehraje již za několik málo dní. Touto akcí
jsou již avizované osmnácté Mezinárodní jazzové
dny Dubá – Nedamov, které jsou na programu 10.
a 11. srpna, a to již tradičně v letním kině v nedamovském autokempu. S programem a seznamem
účinkujících se můžete blíže seznámit jak v Dubáčku, tak i na plakátech po městě či obecních vývěskách i na webových stránkách města www.mestoduba.cz. Věřím, že si mnozí z vás tuto jedinečnou
příležitost nenechají ujít a že se v Nedamově sejdeme minimálně ve stejně velkém počtu, jako tomu
bylo v letech minulých.
Přeji vám všem krásný zbytek letních měsíců.
A protože se neúprosně blíží začátek nového školního roku, chtěla bych všem školákům popřát, aby
do něj vkročili pravou nohou, a aby v jeho průběhu
dosahovali těch nejlepších výsledků.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Střípky z radnice
Úpravy veřejné zeleně v Dubé

telefon: 487 870 201

e-mail: mesto.duba@tiscali.cz

Někteří z vás, kteří využívají schodiště za poštou
v Dubé jako zkratku k nákupnímu středisku, si už
s největší pravděpodobností povšimli, že ze středového ostrůvku za poštou zmizela část keřů. Ty

zde byly vysazeny před více než deseti lety. Důvod této změny byl prostý. Tato plocha byla vytipována jako jedna z těch, jejichž údržba je velmi
komplikovaná. I když zde naše pracovnice na VPP
i veřejnou službu strávily hodiny a hodiny vytrhá-

váním plevele a trávy, vzhledem k hustotě keřů a
jejich druhovému složení nebyl výsledek jejich úsilí uspokojivý.
Proto jsme se na tomto místě rozhodli pro
obměnu zeleně. Více než polovina středového
ostrůvku byla zcela odstraněna, opatřena textílií
proti prorůstání plevele, osazena novými keříky
a následně zakryta vrstvou štěpky. S výsledkem
jsme spokojeni, nejen po praktické, ale také po
estetické stránce.
V letošním roce jsme od úřadu práce dostali
o pět pracovníků VPP méně, než tomu bylo v letech
předešlých. Ačkoliv je do údržby veřejné zeleně aktivně zapojena také „veřejná služba“ pod vedením
Martiny Šepsové, které tímto děkuji za vynikající
spolupráci, proto, abychom údržbu zeleně zvládali bez větších problémů (a to i v dalších letech),
byl tento krok vhodným řešením. Keře, které jsme
odtud odstranili byly navíc proschlé a nevzhledné.
Podobné úpravy plánujeme i na dalších místech.
Věřím, že postupnou obměnou zeleně v Dubé, dosáhneme oživení veřejných prostranství, a to k va-

ší plné spokojenosti. V případě, že i vy sami víte
o místě, kde je podle vás potřeba realizovat podobnou obměnu (toto se týká městských pozemků), nebo se s námi chcete podělit o vaše nápady

Slávie, pošta, či malá škola, pravidelně dohlížejí
na pořádek přímo v ulicích, neopomíjejí ani nedamovský autokemp a přítomni bývají také při pořádání městských kulturních akcích, během nichž
v minulosti docházelo k nepříjemným situacím.
Spolupráci, kterou jsme s touto bezpečnostní agenturou v loňském roce navázali, hodnotím,
a to nejen já, jako velice přínosnou, neboť to,
že již nedochází k ničení městského i soukromého majetku, pociťujeme všichni. O tom jsme
se přesvědčili i díky mnoha reakcím ze strany
občanů.

Poslední případ vandalství – rozbití skel ve
dvou okenních křídlech, ke kterému v Dubé došlo, se týkal malé školy, a to přímo během Letních slavností. Opět mohu říci, že díky přítomnosti pracovníků Henigu, byl viník na místě dopaden,
a škodu městu následně uhradil v plné výši.
Chtěl bych tedy prostřednictvím Dubáčku poděkovat nejen bezpečnostní agentuře Henig za vynikající spolupráci, ale především všem jejím pracovníkům, kteří se v našem městě starají o bezpečí
a pořádek zejména pak v nočních hodinách.
Tomáš Novák, místostarosta Dubé

či návrhy, můžete se na mě obrátit na e-mailové
adrese ekolog@mestoduba.cz nebo na telefonním
čísle 724 857 243. Za váš zájem o zlepšení vzhledu
našeho města vám předem děkuji.
Zuzka Martínková, ekolog

Bezpečnější Dubá

V minulých letech jsme řešili celou řadu případů
vandalismu. Škody, které jsme evidovali, se pohybovaly v řádech desetitisíců. Proti podobnému
jednání zejména mladistvých delikventů jsme byli
v podstatě bezbranní a absenci městské policie
v Dubé jsme nejvíce pociťovali v letních měsících,
kdy škody způsobené vandaly dosahovaly vrcholu. Jistě jste si všimli, že situace se již před několika měsíci výrazně zlepšila, a to především díky
tomu, že město Dubá navázalo aktivní spolupráci
s bezpečnostní agenturou Henig.
Pracovníci Henigu sídlí přímo v budově městského úřadu, s vedením města tudíž mohou být
stále v kontaktu. Díky tomu, že při výjezdech do
terénu kontrolují nejen městské objekty, jako je
č. p. 200 v ulici Požárníků (domov pro seniory),

Dubáček

Měsíčník informací z Dubé a okolí
Vydává: Město Dubá, IČO 00260479
http://www.mestoduba.cz
e-mail: mesto.duba@tiscali.cz
Adresa redakce: Zpravodaj Dubáček,
podatelna MěÚ Dubá,
Masarykovo nám. 138, 471 41 Dubá
e-mail: dubacek@atlas.cz
Šéfredaktor: Miroslav Málek
Redakční rada: Markéta Myšková, Zuzana Martínková
Registrace: MK ČR E 12210
Ročník: XV., uzávěrka je vždy 18. v měsíci
Datum vydání: 6. 8. 2012
Náklad: 350 ks
Periodicita: 12x ročně
Grafická úprava: Miroslav Málek
Tisk: C-PRINT Herbert Hauser, Cvikov,
tel., fax, záznamník: 487 751 922
Cena inzerce: celostránková – 1.200,- Kč; 1/2 str.
– 650,- Kč; 1/4 str. – 350,- Kč; 1/8 str. – 200,- Kč;
1/16 str. – 100,- Kč. Ceny jsou včetně DPH.
Redakční rada neodpovídá za obsah zaslaných článků.
Vyhrazuje si právo články krátit. Příspěvky obdržené
po uzávěrce nemusí být otištěny.

JUBILEA

Z městské matriky

Volná Jana, Dubá
Žáková Věra, Dřevčice
Došek Vlastimil, Dubá

82 let
82 let

NAROZENÍ

Hanyková Eliška, Dubá

ÚMRTÍ

Havlíková Jarmila, Nový Berštejn

Dne 7. 6. 2012 nás navždy opustil
milovaný manžel pan Václav Marysko.
Upřímně děkuji těm, kteří se s ním přišli naposledy rozloučit i všem ostatním
za projevení soustrasti.
Jana Marysková

Z

Dne 20. 8. 2012 uplyne jeden rok, co
nás navždy opustil milovaný tatínek,
dědeček, manžel, strýc a dobrý kamarád Josef Maleček z Dubé. S bolestí
v srdci stále vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

Dne 31. 8. 2012 uplyne 13 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček, švagr a strýc,
pan Jiří Hejna z Vrchovan. Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 725 076 553
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v červnu

l Dne 10.6.2012 od 14:38 do 15:38 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Medonosy s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
havarovaný osobní automobil mimo komunikaci
převrácený na střechu. Řidič byl před příjezdem
mimo vozidlo bez zranění. Havarované vozidlo
bylo zajištěno proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. DN bez
úniku. Místo zásahu bylo předáno jednotce HZS
stanice Mělník a Policii ČR.
l Dne 15.6.2012 od 13:04 do 14:14 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě na komunikaci
II. třídy, číslo 259 v KÚ Blatce – Tubož s technikou: RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu
byly zjištěny dva havarované osobní automobily
se dvěmi zraněnými osobami v péči Záchranné
zdravotní služby. U vozidel bylo provedeno protipožární opatření /odpojení AKU/ a zajištění proti
úniku provozních kapalin. DN bez úniku. Místo
zásahu bylo předáno Policii ČR.
l Dne 18.6.2012 od 15:11 do 16:57 hodin vyjela
jednotka k technické pomoci do ulice Požárníků
v Dubé s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu
1 + 1. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn roj včel v bezprostřední blízkosti rodinného domu s malými dětmi. Roj
byl odchycen pomocí vysavače listí zapůjčeného
z městského úřadu. Z nařízení krajské hygienické

Otevírací doba lékárny
v Dubé
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

9:00 – 12:00
9:00 – 12:30
a 13:30 – 15:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10:00 – 14:00
otevřeno každou sobotu
vždy od 9:00 do 11:00

Objednávky léků, požadavky,
informace na tel. čísle
487 870 139 (lékárna Dubá)
nebo na 487 521 047
(lékárna Česká Lípa).
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stanice byl neznámý roj včel humánně zlikvidován z důvodu podezření na šíření včelí nákazy
– včelímu moru.
l Dne 18.6.2012 od 16:49 do 20:50 hodin vyjela jednotka k požáru lesního porostu v polesí
Obrok – Kostelec v KÚ Tuhaň s technikou CAS32 T 148 v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn
požár lesní hrabanky, stařiny, borůvčí, mladiny

je nedbalost, nebo úmyslné zapálení a je nadále
v šetření Policie ČR.
l Dne 30.6.2012 od 10:34 do 11:51 hodin vyjela
jednotka k dopravní nehodě na komunikaci I. třídy, číslo 9 v KÚ Medonosy s technikou: CAS-25
Liaz v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo zásahu
a provedeném průzkumu byly zjištěny dva havarované osobní automobily s jednou zraněnou a zaklíněnou osobou. Do příjezdu Záchranné zdravotní

a kořenů stromů na ploše cca 0,75 ha. požářiště bylo rozděleno na dva požární úseky. Lokalizace a následná likvidace byla provedena čtyřmi proudy „C“. Čerpací stanice byla zbudována
na rybníce v Obroku. Na místě dále zasahovaly
jednotky: JSDHO Tuhaň, Doksy I, Mimoň, Holany, Kravaře a HZS ÚO Česká Lípa. Škoda byla
vyčíslena na: 85.562,- Kč, uchráněné hodnoty
jsou ve výši 500.000,- Kč. Příčina vzniku požáru

služby byla zraněné osobě poskytnuta předlékařská pomoc a následně byla vyproštěna pomocí
hydraulického vyprošťovacího zařízení. Jednotka
vypomohla ZZS s transportem osoby do vozidla
a po stabilizaci do vrtulníku Letecké záchranné
služby LBK. Vozidla byla zajištěna proti možnému vzniku požáru (odpojení AKU) a úniku provozních kapalin. Místo zásahu bylo předáno jednotce
HZS ÚO Mělník a Policii ČR.
Jaroslav Hoza

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 4. 8.
MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 521 356

sobota 18. 8.
MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 853 067

neděle 5. 8.
MUDr. Jitka Červenková
Náměstí Svobody 250, Zákupy
tel: 487 726 134

neděle 19. 8.
MUDr. Miroslav Kopřiva
ulice 28. října 2707, Česká Lípa
tel. 487 520 706

sobota 11. 8.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 832 131

sobota 25. 8.
MUDr. Naděžda Motlíková
Eliášová 1545/9, Česká Lípa
tel. 487 853 014

neděle 12. 8.
MUDr. Miroslav Kopřiva
ulice 28. října 2707, Česká Lípa
tel. 487 520 706

neděle 26. 8.
MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kamenický Šenov
tel. 487 767 614
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Nárůst odpadů
v letních měsících
Vážení a milí spoluobčané, opět se na vás obracím s žádostí o spolupráci v oblasti odpadů.
V letních měsících, kdy se počet obyvatel zvýší
o stovky chalupářů a rekreantů, se kapacita volně
dostupných odpadových nádob (míněno černých
sídlištních kontejnerů) zpravidla stává nedostačující. Bohužel, není možné si od svozové firmy
vyžádát další nádoby, neboť takovým množstvím
firma nedisponuje, a to především proto, že jimi
přes letní sezónu zavozí nejrůznější rekreační zařízení. Proto bych vás touto cestou chtěla vyzvat,
abyste do černých kontejnerů, zejména pak na
parkovišti pod autokempem Nedamov, pod městským úřadem či na jednotlivých obcích, ukládali
pouze odpad, pro který jsou tyto nádoby určeny.
Nevhazujte do nich plasty, papír, sklo, ani trávu
či jiný bioodpad, který patři na vyčleněnou plochu
na sběrném dvoře. Díky místu, které je tak možné ušetřit, nebudeme muset věnovat tolik času
úklidu kolem jednotlivých kontejnerů. Navíc věřím, že pohled na volně poházené odpadky se
nelíbí nikomu z nás!
Zuzka Martínková, ekolog

Starosta roku 2012

Na základě výzvy Nadace VIA a ERA do soutěže Starosta roku 2012 jsem si dovolila přihlásit
paní starostku města Dubá Mgr. Zdeňku Šepsovou. Již druhé volební období svými aktivitami
vydatně přispívá k rozkvětu města a ke spokojenosti jeho občanů i návštěvníků. Její práce pro
město je jasně viditelná a myslím si, že stojí za
podporu nás všech.
Prosím proto všechny, kteří chtějí podpořit
práci paní starostky Mgr. Zdeňky Šepsové pro
město, aby se dostavili v týdnu od 13. 8. – 24. 8.
2012 do infocentra na MěÚ Dubá, kde budou
mít možnost svým podpisem na soutěžní listinu
tuto podporu vyjádřit. Věřím, že paní starostka
získá Vaše uznání. Děkuji všem, kteří si najdou
čas a chuť svou podporu a uznání vyjádřit. Vítěz soutěže získá pro město finanční prémii ve
výši 250 000 Kč.
Více informací na www.nadacevia.cz,
www.erasvet.cz/starostaroku
Mgr. Jana Mašková

Kroužek
zábavné logiky

Od následujícího školního roku bude na Základní
škole Dubá otevřen Kroužek zábavné logiky.
Kroužek je určen pro všechny školní, ale
i předškolní děti. Cílem bude představit dětem
netradiční logické hry, hádanky, rébusy a pracovní listy, které rozvíjejí a podporují nadání
v oblasti logického myšlení.
Činnosti kroužku budou u dětí rozvíjet schopnost logického uvažování, rychlost myšlení, početní schopnosti, dále budou rozvíjet slovní zásobu a také jazykové porozumění.
Kroužek bude probíhat jedenkrát týdně pod
vedením školeného pedagoga.
Mgr. Jana Kebrlová
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Les a dubští třeťáci

Také v letošním roce jsme se v ZŠ Dubá zapojili
do projektu Sdružení Tereza Les ve škole, škola
v lese, tentokrát v roli ověřovatelů metodiky Vodní
detektivky, ročního plánu pro 3. třídu.
Po celý rok jsme se proto my, třeťáci ze ZŠ
Dubá, pokoušeli odhalit velké vodní tajemství. Na
počátku našeho pátrání byl dopis, který nám napsal náš les. Ohrožovali ho vodomorové a naším
úkolem bylo zjistit, kde se v lese bere voda a proč
ji les potřebuje. Během bádání jsme zjistili, že
les není jen pár stromů a nějaká zvířata. Zjistili
jsme, že les je svět sám pro sebe. Má svá pravi-

Dubáček

sahují vodu. A nakonec jsme vytvořili plakát Co
je to les a kde je v lese voda. Ty si budete prohlížet po celé září na chodbách naší školy. A také
jsme si slíbili, že v lese nejsme naposledy. Příští
rok budeme chodit kontrolovat, jestli je v našem
lese vše, jak má být. A možná tam zaskočíme i
o prázdninách. Prázdniny a les totiž k sobě patří.
Ale teď už budeme vědět, jak se v lese a k lesu
chovat. Tak nashledanou v lese.
Mgr. Veronika Matějková
PLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK

dla. Umí si vytvářet půdu, sám se umí i obnovit
a udržovat si svou rovnováhu. Ale občas mu my
lidé způsobíme svým necitlivým chováním velké
problémy. Někdy se totiž chováme jako ti vodomorové. Ne, že bychom brali lesu vodu přímo,
ale svým špatným chováním. Například se nesmí
les úplně vykácet, nesmí se sázet jen jeden druh
stromů a tak dále. Celou velkou vodní detektivku
jsme zakončili, jak jinak, v našem lese. Za pomocí vědeckých přístrojů – lupy, jsme hledali a také
našli vodu. Podle toho, co po sobě zvířátka zanechala, jsme odhalovali, která v našem lese žijí.
Chutí a s chutí jsme zjišťovali, zda lesní plody ob-

Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček 14 až 17 týdnů.
Cena 159,- – 170,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční
v sobotu 25. srpna 2012 v Dubé
u kostela od 13:15 hod.
Případné bližší informace na tel:
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

Školní kantýna nabízí

školní potřeby za přijatelné ceny!
Denně od 7:30 – 10:00 po telefonické dohodě kdykoli, tel: 487 883 950 Pavlíková
Sešit 520, 524, 525
Sešit 440, 444, 445
Vodové barvy 10 (KOH-I-NOOR)
Pastelky Studio
Náplně do Studio
Desky na písmena
Nůžky kulaté (i pro leváky)
Mazací tabulka + fix
Barevné papíry

4,od 13,od 33,92,18,52,od 15,47,17,-

Sešit 540, 544, 545
Náčrtník A3 20 listů
Temperové barvy 10 (KOH-I-NOOR)
Pastelky nelámavé
Plastelína (KOH-I-NOOR)
Desky na číslice
Pero Tornádo (aroma)
tuš černá
kelímek s bezp. uzávěrem

7,23,98,25,17,39,18,13,15,-

Dále: sešity (různé druhy), obaly, propisky, tužky, ořezávátka, pravítka, kružítka, úhloměry, pryže, euroobaly, eurodesky, milimetrové papíry, perka na malování, zmizík,
čtvrtky, lepidla (různé druhy), podložky do sešitů, podložky na modelování A3, A4, voskovky,
štětce, špejle, tuhy (do mikrotužek, do kružítek), uhel (přírodní, umělý) atd.
Veškeré sešity i na střední školy!
V naší školní jídelně nabízíme veřejnosti možnost odběru obědů.
Denně je možné vybírat ze dvou druhů.
Cena oběda pro cizí strávníky: 53,- Kč, pro důchodce: 50,- Kč (polévka a hlavní jídlo, pití, průběžně v měsíci jsou zel. saláty, ovoce, kompoty, jogurty, pudink, šlehaný tvaroh, moučníky).
Vaříme ze zdravých surovin např. (cizrna, špalda, pohanka, jáhly, kuskus, atd.)
Obědy jsou vydávány v době od 11,00 do 11,30 hodin do vlastních jídlonosičů nebo je možné
oběd sníst v jídelně.
Podrobnější informace poskytne vedoucí školní jídelny na tel: 487883950.

Dubáček -
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Zajímavosti z Dubska

Dubáček

RAČ

Na kratší, asi pětikilometrovou vycházku do
zajímavých skalních partií se vydáme ze Zakšína. Pokud přijedeme autobusem od Dubé,
přejdeme hlavní silnici, půjdeme směrem zpět
k Dubé a odbočíme doprava po žluté turistické značce. Polní cesta podél Liběchovky se
stáčí na konci louky doprava a posléze uhýbá
doleva do lesa, přejdeme cestu a pokračuje-

U Pustého zámku

Cesta podél Liběchovky

me pod strání. Značená pěšina mírně odbočuje vlevo a stoupá strání vzhůru. Projdeme
kobercem konvalinkového porostu a vedle
starého úvozu sestoupíme z návrší dolů. Na
dohled máme Bukovecký mlýn, vpředu nahoře je chata, stojící na místě původní roubené
chalupy. Dáme se ostře doleva lesní cestou,
stále po žluté turistické značce. Po několika
desítkách metrů odbočíme z cesty doprava po
značené pěšině vzhůru. Na vrcholu stoupání
odbočuje značka vlevo lesní cestou. Půjdeme
po ní a posléze vystoupáme stezkou k mohutným rozeklaným skalám s pozůstaky hradu,

Skály u Pustého zámku

Pohled z Rače

nazývaného Pustý zámek.
Po prohlídce skalního areálu půjdeme
dále po žluté turistické značce na vrchol
Rače. U kraje skalní plošiny stojí přístřešek
pro turisty se stolem a lavicemi. Z plošiny je
nádhedný výhled do lesnaté krajiny i na vzdálenější partie, například Říp. Skalnatý Rač byl
již počátkem 20. století oblíbeným motivem fotografů, tehdy byl ovšem mnohem méně zarostlý lesem.
Pokračujeme dále po žluté turistické značce až k rozcestníku, kde se dáme po zelené
značce doprava půvabnou lesní cestou. Jdeme stále rovně, i na druhé křižovatce neodbočíme, ale pokračujeme v přímém směru. Po
pár desítkách metrů uvidíme vpravo od cesty
kříž s korpusem Krista a datem na podstavci. Za křížem můžeme sestoupit ke studánce
s pitnou vodou.
Dále půjdeme po zelené značce až do místa, kde lesní cesta ústí na zpevněnou cestu
směrem na Osinalice. V obloukovité zatáčce
ze zpevněné cesty odbočíme u velkého dubu
doprava nezřetelnou pěšinou do úžlabí. Po

Kříž u cesty

pár krocích je již pěšina dobře viditelná. Nad
ní vpravo je ve skalním
bloku vytesaná místnost. Scházíme úžlabím dolů, z obou stran
se za stromy skrývají
skalní stěny. Můžeme si
všimout po pravé straně
ke skále přistavěné malé
chatky.
U velkého balvanu
půjdeme mírně vlevo,
pěšina pokračuje nad
balvanem a posléze bylinným porostem až k suchým smrčkům, poraženým přes ni. Za nimi již
vyjdeme na vyježděnou
lesní cestu a po ní pokračujeme doprava. Cesta se posléze zařezává do hlubšího úvozu se

Zeleně značená cesta

Dubáček -
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Skalní stěny nad úžlabím

starými stromy a lískovými keři. Vyústí mezi
domy Bukovce.
Přejdeme mostek a vyjdeme na silnici,
kde se můžeme dát doleva a prohlédnout
si půvabné stavby lidové architektury, kvůli nimž byl Bukovec vyhlášen vesnickou památkovou zónou. Působivou stavbou je velký
roubený dům čp. 5, či areál domu čp. 14 se
starobylou stodolou, velmi zajímavý je také
například dům čp. 18 s hrázděným patrem.
Z Bukovce se pohodlně autobusem můžeme
vrátit do Dubé.
–myš–

PUSTÝ ZÁMEK U ZAKŠÍNA

Bukovec čp. 18

Nad osadou Zakšín se dochoval zajímavý a velmi
starý objekt. Jeho současný název Pustý zámek
vychází z pojmenování lokality ve starých německých mapách (Wüstes Schloss). Předpokládá se,
že právě toto opevněné sídlo je v historických
pramenech zmiňovaný hrad Zakšina, či Zakšín,

trožně Rač (Hradišťko) stával v 17. století dvůr
Hradečko Jiřího Maxe z Maxů. Dle PhDr. Gabriela zcela prokazatelně stál Maxův dvůr Hradečko
u Mnichova Hradiště.
Lokalita Pustého zámku je zajímavá tím, jak
objekty hradu využívaly skalní terén. Hradní areál

objekt – zřejmě cisternu na vodu, a další. V třetí
části hradu jsou také zbytky objektu, který mohl
být hradní kaplí.
Pustý zámek leží v katastrálním území Zakšín
na lesním pozemku, který zatím není zapsán na
žádném listu vlastnictví. Lokalita spadá do CHKO

Horní část pilíře padacího mostu

Pohled z vrcholu pilíře přes příkop

Pilíř padacího mostu nad příkopem

po kterém se psal v první polovině 15. století se dělí na tři části, oddělené příkopy. Celé hraVáclav Berka a pak i jeho potomek Aleš Zakšin- distě pak lemuje hluboký šíjový příkop, se znaský. Běžně se uvádí, že Václav, čtvrtý syn Jin- telným přisekáním stěn. Ze šikmé stěny příkopu
dřicha Berky z Dubé, zvaného Jednooký, získal vystupuje mohutný pilíř s oblými nárožími. Na
v roce 1402 při dělení majetku hrad
Čap se vsí Tuhancem, dvory a vsi ve
Lhotě, v Deštné, v Zakšíně, v Dobřeni a ve Vidimi, pole na Hradišťku
(na Rači) a Závorách, mlýn Voldanov
a les Dubovou Horu. Ale protože mu
Čap z nějakého důvodu nevyhovoval, vybudoval si jako své sídlo právě
hrad Zakšín.
Archeolog PhDr. František Gabriel v knize „Hrady okresu Česká Lípa“
dokládá, že archeologické nálezy datují vznik hradu nad osadou Zakšín již
do 13. století. Tedy o více než sto let
dříve než jej získal Václav. Další keramické nálezy pocházejí až z doby
kolem roku 1400. Díky těmto faktům Horní část pilíře padacího mostu
lze předpokladat, že Václav své sídlo zbudoval protilehlé straně příkopu je jáma pro závaží pana místě mnohem staršího hradu. Zda Pustý dacího mostu. Pozůstatky zástavby lze vysledozámek je skutečně hrad Zakšina, nelze ovšem vat jen na druhém a třetím oddíle hradu, první
v současné době nijak potvrdit. Omylu se starší pravděpodobně sloužil jen k obraně. Dochovanýautoři, například F. Bernau, či B. Kinský dopus- mi stopami po stavbách jsou například prohlubtili i v domněnce, že východně od hradu na os- ně na uložení trámů, ale i část okna, okrouhlý

Kokořínsko a samotný Pustý zámek je veden jako
nemovitá kulturní památka.
–myš–

Schodiště
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NOVĚ OTEVŘENO

NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ V DUBÉ

PAPÍRNICTVÍ,
HRAČKÁŘSTVÍ,
DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY
ZBOŽÍ MOŽNO TAKÉ OBJEDNAT
NA TEL. ČÍSLE 606 586 889
LUCIE BALOUŠKOVÁ
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

Dubáček

OTEVÍRACÍ DOBA:
800 – 1200
1400 – 1600
00
00
8 – 12
1400 – 1600
800 – 1200
ZAVŘENO
800 – 1200
1400 – 1600
800 – 1200
1400 - 1600
800 – 1200

UHELNÉ SKLADY
PROVODÍN
Iveta Procházková
Prodej Ledvického uhlí:
Ořech 1, Ořech 2, Kostka
Při odběru uhlí nad 20 q
dárek a do 15 km doprava zdarma.
Uhlí je skladováno pod střechou.
Palivové dřevo:
metrové i štípané v délkách dle přání
zákazníka.
Písek, štěrk, kámen.
Doprava je zajištěna.
Zemní práce nakladačem – Bobek 861
Tel: 737 284 652, 606 418 008

Kultura
Výstava undergoundového malíře

Na přelomu srpna a září bude Galerie Pošta v Dubé hostit výstavu obrazů předčasně zesnulého malíře Vladimíra Pintera, který svého času působil v
České Lípě. Kolekci jeho děl doplní obrazy dalších
umělců. Výstava bude zahájena vernisáží, která se
bude konat v pátek 17. srpna od 18 hodin.

Dubskou Galerii Pošta je možné navštívit
vždy v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin
a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín prohlídky je možné si dohodnout telefonním čísle
607 138 832.
–myš–

Dubáček -
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18. Mezinárodní jazzové dny Dubá-Nedamov

V New Orleans to začalo – v Dubé stále pokračuje!

Pátek 10. 8. 2012 - začátek v 18.00 hodin
–
Big Band Michaela Wollmana (Kosmonosy), zpěv - Soňa Švadlenková,
Veronika Doudová, Zdeněk Koštíř
–
Dana Koklesová jazzové standardy v podání členky Státní opery Praha
–
4 BARS! pocta slavným barytonsaxofonistům a tomuto nástroji v podání
unikátního kvarteta ve složení – Markéta Smejkalová, Bharata Rajnošek, Pavel Pivarči,
Róbert Mitrega; doprovází – Vítek Pospíšil – piano, Petr Dvorský – bass, Otto Hejnic
– drums
–
Los Rumberos kvarteto – (Peru - Kuba - Dubá - neboli Dubá sobě); Maria
Victoria (Kuba), Carlo Zegarra (Peru), Jan Burian (CZ), Petr Smetáček (CZ - Dubá)
Sobota 11. 8. 2012 - volné literárně - hudební odpoledne začátek v 15.00h.
–
autorské čtení – Jan Hocek a jeho „Help me“ aneb „ Sluneční litanie“;
spoluúčinkují bluesmeni Pavel Šulc a Tomáš Hromek a možná bude ještě něco navíc
Sobota od 18.00 hodin
–
Leona Machálková + Big Band CL (Česká Lípa)
–
Atomic Swings - vynikající pražské vokální kvarteto
–
Eva Pilarová a Bohemia Big Band (Praha); host – Jan Smigmator
–
F Dur Jazzband (Zlín); zpěv – Zuzana Sapárová – finalistka soutěže
Česko-Slovensko má talent, Roland Hamaj
–
Lokomotiva; Petr Vondráček, Norbi Kovács, Vítek Fiala, Karel Schürrer;

Během jazzových dnů bude uděleno Čestné občanství města Dubá JUDr. Vítu Fialovi.

Výstava
plná fantazie

Výstavu významného malíře a grafika Aleše Krejči, kterou připravil Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací v dubské Galerii
Pošta, mohou návštěvníci naposledy vidět v sobotu 11. srpna.
Galeri Pošta je otevřená vždy v sobotu a ve
středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16
hodin. Jiný termín prohlídky je možné si dohodnout telefonním čísle 607 138 832.
–myš–

KULTURNÍ AKCE,
KTERÉ SE KONAJÍ
V SRPNU:
10. - 11. 8.
Mezinárodní jazzové dny
v Nedamově - 18. ročník
25. 8.
Country večer v Nedamově
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Pozvánka na Dny evropského dědictví 2012

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) každoročně
v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek,
budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela
nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto
jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti,
ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní
témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost
organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se
globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají,
a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu
zájmu.Dny evropského dědictví jsou významnou
celoevropskou kulturně poznávací, společenskou
a výchovnou akcí.
Tradice EHD se v ČR datuje od roku 1991.
Každý ročník má své národní téma. „Tématem letošních Dnů evropského dědictví je vztah mladých lidí k památkám. Co tím
máme na mysli? Je takové téma potřebné? Děti a mládež mají v dnešní
době tolik zdrojů informací a tolik možností poznání a vyžití, že to stonásobně převyšuje možnosti mladých lidí kdykoli v minulosti. Nemyslím si,
že by toto ohrožovalo vztah mladých lidí
k minulosti a k historickému dědictví. Naopak, dnešní mladá generace, tedy alespoň
její část, má o památky zájem, vidí v nich
důležité svědectví o schopnostech našich
předků i o způsobu života a o hodnotách,
ke kterým se v historii lidé upínali. Platí i
to, že mladá generace má takové možnosti
k poznávání a ke studiu památek, které nikdy předtím neexistovaly. Mám tím samozřejmě na mysli šíření informací po Internetu, ale také nebývalé možnosti cestování
tudíž i poznávání památek odlišných kultur
a civilizací. Dnešní mladá generace jistě
převezme štafetu zodpovědnosti a bude
historické dědictví dále předávat generacím příštím. Aby tomu tak skutečně bylo,
je třeba probouzet a podporovat zájem o památky už u nejmenších dětí.
Není to tak těžké. Dětská fantazie dovede v konfrontaci s hrady, zámky
a chrámy vymyslet úžasné příběhy. A pohled na hrad, zámek nebo chrám
určitě v dětech fantazii probouzí. Vždycky mám radost, když vidím, že děti
památky kreslí, ptají se „a kdo to postavil?“, „jak to dokázali?“, „opravdu
to tak bylo?“. Těm odrostlejším je třeba poskytovat maximum kvalitních
informací a možností k poznávání památek, ke studiu a k aktivnímu uvažování o jejich významu. A tím úplně nejdůležitějším je předávat památky
novým generacím zachované v co nejlepším stavu. Jde o hodnotu, která

je neobnovitelná a která, na rozdíl od spousty jiných dnes vyznávaných
hodnot, bude mít stálý význam. Vždycky bude důležité stavět na zkušenostech z historie a brát si ponaučení z chyb i úspěchů minulých časů.“
Tolik úvodní slovo RNDr. Ivo Šance, CSc, starosty
Kutné Hory, kde bude slavnostním ceremoniálem
zahájen letošní ročník.
Loňský ročník EHD v Dubé umožnil návštěvníkům nejen zábavu a poučení v podobě
doprovodného programu u sušárny, ale také díky
zapojení různých dubských spolků (Podbezdězský
spolek intelektuální, poetický a okrašlovací,
Fotoklub Dubá, Veteráni Dubá), církve a soukromých osob (Nový Berštejn), návštěvu míst obvykle nepřístupných nebo míst zatraktivněných
různými výstavami a doplňkovými akcemi. Ještě
jednou tímto, kteří se na EHD 2011 jakkoliv podíleli, děkuji.
Pro letošní rok se město Dubá prostřednictvím
organizátorů rozhodlo uspořádat EHD v sobotu
15.září kvůli tomu, že letos bude součástí Dnů
evropského dědictví 2012 také akce Industriální stopy 2012 / Den památek
techniky a průmyslového dědictví. Právě v sobotu 15.září se návštěvníkům
otevřou brány pivovarů, mlýnů, skláren, dolů a další doklady technické
práce generací našich předchůdců. Dubská sušárna je významnou technickou památkou, jedinou dochovanou
sušárnou tohoto typu na území ČR, a tak
bylo logickým krokem zpřístupnit ji právě
v tento den. Navíc se jedna z přednášek se
bude zabývat také technickým dědictvím
našich předků.
Na co se můžete tedy letos těšit? V objektu sušárny bude opět umístěna doprovodná výstava, tentokrát nejen na téma
sušárny samotné, sušárenství, chmelařství, ale i na jiná zajímavá témata související s přednáškami. Doprovodný program
začne ve 13h slavnostním zahájením a pak
už se můžete bavit dle vlastí chuti a zájmu.
Chvíli po zahájení nás památkář NPÚ Liberec Mgr. Miroslav Kolka seznámí se zajímavostmi z dějin mlýnů v okolí Dubé a bude
prezentovat nově zjištěné údaje o řadě unikátních vodních děl nejbližšího
okolí Dubé. Na tuto přednášku, cca ve 14h, naváže autor Velké české pivní
knihy Doc. MuDr. Zdeněk Susa, CSc. svojí atraktivní a odlehčenou prezentací s názvem Význam piva v české kultuře. Po přednáškách, cca v 15 hodin, nás čeká koncert skupiny Řemdih a čeká nás stará hudba ostrá jako
břitva. A pak? Už jen volná zábava a dobré občerstvení zajištěné panem
Romanem Dolejším. Po vydařeném loňském ročníku můžeme návštěvníky
jen vyzvat „hudební nástroje s sebou!“
Bc. Petra Volejníková
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Neděle 5.8. Kocour v botách
Vstup: 80,- Kč
Přístupný
(USA) (90 min) – český dabing
Režie: Chris Miller. Hrají: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis, Billy Bob Thornton, Guillermo del Toro, Tom McGrath, Chris Miller, Amy Sedaris
Ve filmu zastihnete titulního hrdinu v době, která časově předchází setkání se zeleným zlobrem. Je to psanec a zločinec, na jehož hlavu vypsali bohatou odměnu? Všechno určitě
musí být ale úplně jinak, což se taky vzápětí potvrdí, když se kocour v honbě za třemi kouzelnými fazolkami ocitne tváří v tvář Valdovi Cvaldovi, nejlepšímu kamarádovi z dětství,
který ho jednoho nepěkného dne podrazil. Navzdory intuici se společně s ním a mazanou kočičí zlodějkou Čiči tlapičkou vydává vstříc dobrodružství, během něhož se utká
s nebezpečnými zločinci jménem Jack a Jill, navštíví vzdušné zámky, zachrání rodné město a možná i očistí své jméno. Pokud ho ovšem Valda Cvalda znovu nepodrazí.
Úterý 7.8. Kamarád taky rád
Vstup: 79,- Kč
Nevhodný mládeži do 12-ti let
(USA) (109 min) - titulky
Režie: Will Gluck. Hrají: Mila Kunis, Justin Timberlake, Emma Stone, Woody Harrelson, Patricia Clarkson, Nolan Gould, Richard Jenkins, Jenna Elfman, Bryan Greenberg, Andy
Samberg, Courtney Henggeler, Lili Mirojnick, James Schram, Tiya Sircar, Shaun White, Jason Segel,
Dylan (Justin Timberlake) a Jamie (Mila Kunis) rozhodně nemají na usedlý život ani pomyšlení. Když si Newyorčanka Jamie, zaměstnaná jako hledačka nových příležitostí,
vyzkouší své umění na uměleckém řediteli Dylanovi z Los Angeles, kterého přemluví, aby vzal svou vysněnou práci v New Yorku, uvědomí si oba, že jsou si velice podobní. Každý
z nich má za sebou tolik zkrachovalých vztahů, že jsou ochotni zkrátka pustit lásku z hlavy a starat se jen o zábavu.
Neděle 12.8. Alvin a Chipmunkové 3
Vstup: 80.- Kč
Přístupný
(USA) (87min) – český dabing
Režie: Mike Mitchell. Hrají: Jason Lee, Matthew Gray Gubler, Amy Poehler, Jesse McCartney, Anna Faris, Christina Applegate, Alyssa Milano, Justin Long, Luisa D´Oliveira,
David Cross, Jenny Slate, Alan Tudyk, Chad Krowchuk, Michael Karman, Phyllis Smith¨
Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď, kterou svým dováděním během chvíle obrátí naruby. Chimpunkové a Chipettky páchají na parníku, který
se stal dočasně jejich hracím hřištěm, jednu lumpárnu za druhou a zpestřují tak prázdniny nejen sobě, ale i všem ostatním pasažérům. Veškerá legrace ale končí ve chvíli, kdy
ztroskotají na opuštěném ostrově, ze kterého, jak se zdá, není úniku.
Úterý 14.8. Zkažená úča
Vstup: 70,- Kč
Nevhodný mládeži do 12-ti let
(USA) (92 min) – titulky
Režie: Jake Kasdan. Hrají: Cameron Diaz, Lucy Punch, Jason Segel, Justin Timberlake, Phyllis Smith, John Michael Higgins, Molly Shannon, Eric Stonestreet, Kathryn Newton
Elizabeth Halseyová (Cameron Diaz) je učitelka, která by z chování dostala přinejmenším dvojku. Je sprostá, zlá a chová se naprosto nevhodně. Pije, bere drogy a nemůže se
dočkat, až si najde dobře situovaného muže, který se o ni postará a ona bude moci svou kariéru učitelky definitivně opustit. Když se s ní rozejde její snoubenec, vymyslí plán, jak
získat jeho bohatého a pohledného náhradníka (Justin Timberlake) – o jehož přízeň soupeří se svou přehnaně aktivní kolegyní Amy (Lucy Punch) – ale zjišťuje, že je místo toho
nucena bránit se snahám obhroublého učitele tělocviku (Jason Segel). Elizabethiny bizarní plány a jejich bláznivé následky šokují její studenty, spolupracovníky a dokonce i ji
samotnou.
Pátek 17.8. Muži v naději
Vstup: 70,- Kč
Nevhodný mládeži do 12-ti let
(ČR) (110 min)
Režie: Jiří Vejdělek. Hrají: Jiří Macháček, Bolek Polívka, Éva Vica Kerekes, Petra Hřebíčková, Simona Stašová, Lukáš Langmajer, Hynek Čermák, Michal Novotný, Emma
Smetana, Ester Kočičková, Eliška Křenková,Ondřej Zach, Filip Antonio, Jitka Čvančarová, Berenika Kohoutová, Václav Jílek, Zuzana Onufráková, Milan Býček, Nastasja
Gospičová, Drahomíra Vlachová, Helena Kramářová, Eva Nosálková-Leinweberová, Jiří Macháček, Bolek Polívka, Éva Vica Kerekes, Petra Hřebíčková, Simona Stašová, Lukáš
Langmajer, Hynek Čermák
Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf je o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho
udržela. A hlavně, ženská se nesmí nudit!” Rudolf s úspěchem uplatňuje svou divokou teorii v každodenní praxi a to s neutuchajícím elánem, který je u čerstvého šedesátníka
záviděníhodný. O to víc pak nechápe naivitu svého nesnesitelně korektního zetě Ondřeje, který pro samé svědomité plnění povinností nevnímá, jak nebezpečně se jeho žena Alice
začíná nudit. Milující tatínek a kamarádský tchán Rudolf proto nabídne Ondřejovi několik prověřených rad, jak vnést do skomírajícího manželství potřebný vzruch. Koneckonců jde
o rodinné štěstí jeho jediné dcery...
Neděle 19.8. Tintinova dobrodružství
Vstup: 70,- Kč
Přístupný
(USA) (107 min) – český dabing
Režie: Steven Spielberg. Hrají: Jamie Bell, Daniel Craig, Andy Serkis, Cary Elwes, Nick Frost, Simon Pegg, Toby Jones, Mackenzie Crook, Gad Elmaleh, Tony Curran, Sebastian Roché
Příběh filmu, inspirovaného po celém světě oblíbenými příhodami knižního a comicsového hrdiny Tintina belgického autora sleduje osudy výjimečně zvídavého mladého reportéra
Tintina a jeho věrného psího společníka Filuty. Ti společně narazí na model lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné tajemství. Tintin, který je nevědomky vtažen do samého středu
několik set let staré záhady. V doprovodu svého psa Filuty, starého mořského vlka kapitána Haddocka a dvojice nešikovných detektivů Kadlece a Tkadlece procestuje Tintin křížem
krážem celý svět ve snaze dostat se jako první na místo posledního odpočinku lodi Jednorožec, vraku, který by ve svém nitru mohl skrývat klíč k obrovskému bohatství...
Úterý 21.8. Útěk z MS - 1
Vstup: 80 ,- Kč
Nevhodný mládeži do 15-ti let
(GB) (95 min) – titulky
Režie: James Mather, Stephen St. Leger. Hrají: Maggie Grace, Guy Pearce, Peter Stormare, Vincent Regan, Tim Plester, Lennie James, Joseph Gilgun, Anne-Solenne Hatte,
Jacky Ido, Peter Hudson
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. Prezidentova dcera
Emilie Warnock navštíví v rámci humanitární mise vesmírnou věznici MS One. Ale krvavá vzpoura vězňů z Emilie učiní to nejcennější rukojmí. Ven ji může dostat jen jediný člověk.
Pátek 24.8. Dům
Nevhodný mládeži do 15-ti let
(ČR) (97 min)
Režie: Zuzana Liová. Hrají: Miroslav Krobot, Taťjana Medvecká, Judit Bárdos, Ester Geislerová, Marek Geišberg, Lucia Jašková, Marián Mitaš, Attila Mokos
Dům je intimním dramatem otce a dcery, příběhem o lásce, střetu snů různých generací a neutuchající touze po svobodě. Imrich buduje svůj vlastní životní sen – staví dům pro svoji
mladší dceru Evu. Na rodinném dvoře však stojí rozestavěné domy dva – první, nedokončený dům, měl patřit Evině starší sestře Janě. Ta se ale otcovi vzepřela a Imrich ji i s její
rodinou ze svého života „vyškrtl“. Eva sní o tom, že po maturitě konečně opustí „vězení dokonalého domova“ i život na maloměstě a konečně se vydá poznávat jiný svět.
Neděle 26.8. Tady hlídám já
Vstup: 80,- Kč
Přístupný
(ČR) (110 min)
Režie: Juraj Šajmovič ml. Hrají: Lukáš Vaculík, Jitka Ježková, Vladimír Javorský, Veronika Divišová, Simona Stašová, Pavel Nový, Iva Pazderková, Lukáš Latinák
Úspěšný chemik je donucen vrátit poukazy na svatební cestu do Řecka. Jeho nastávající totiž pořídila svojí hyperaktivní dcerce přes jeho nesouhlas psa. Celá rodina se díky
spiknutí holčičky a psa ocitne na prázdninách uprostřed šumavské „divočiny“.Zpočátku vypadá alternativní dovolená idylicky. Veškeré plány ambiciozního otce i starostlivé matky
berou postupně za své ve chvíli, když dcerka se psem potkají někoho, kdo jim rozumí.
Úterý 28.8. Madagaskar 3
Vstup: 80,- Kč
Přístupný
(USA) (92 min) – český dabing
Režie: Eric Darnell. Hrají: Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith, Sacha Baron Cohen, Cedric the Entertainer, Andy Richter, Frances McDormand
Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo opravit letadlo, ve kterém naši hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afriky, a vyrazili si užívat
do kasina v Monte Carlu. Lva Alexe, hrošici Glorii, zebru Martyho a žirafáka Melmana ale na palubu nevzali, což čtveřici donutí doplavat za nimi po svých Středozemním mořem.
Tučňáky nutně potřebují, protože bez tučňáků nemají šanci vrátit se domů. Zejvení divokých, i když přátelských šelem v epicentru evropské zábavy pochopitelně vyvolá rozruch,
který dostane za úkol zkrotit kapitánka Chantal DuBois.
Pátek 31.8. Prci, prci, prcičky: Školní sraz
Vstup: 80,- Kč
Nevhodný mládeži do 15-ti let
(USA) (113 min) – titulky
Režie: Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg. Hrají: Jason BiggsAlyson HanniganChris KleinThomas Ian NicholasSeann William ScottTara ReidMena SuvariEddie Kaye
ThomasJohn ChoJennifer CoolidgeEugene LevyNatasha LyonneDania RamirezKatrina BowdenShannon ElizabethJay HarringtonMolly CheekChris OwenJustin IsfeldJeremy
AmblerAli CobrinValarie KobrovskyNeil Patrick HarrisPam GreenRebecca De MornayJason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Klein, Thomas Ian Nicholas, Seann William Scott,
Tara Reid, Mena Suvari, Eddie Kaye Thomas
Jablečný koláč coby trenažer prvního sexu už nečekejte. Jinak se ale hrdinové komediální série Prci, prci, prcičky příliš nezměnili, i když jako dospělí spíš než erotické úspěchy
sbírají trapasy a ztráty. Třináct let poté, co prvním dílem vyvolali mohutnou erupci pubertálních komedií, se na scénu vracejí prakticky všichni oblíbení „sexuální štvanci“, včetně
Jimova táty a Stiflerovy mámy. Vy se proto raději připravte. Pro jistotu na všechno. Nejvhodnější záminkou k setkání všech postav byl podle scenáristů školní sraz.

