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Jazzové dny 2010

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
první měsíc letních prázdnin je úspěšně za
námi. V průběhu července se nám podařilo realizovat hned několik akcí většího rozsahu. Jednou
z nich jsou úpravy prostranství kolem bytovek na
Novém Berštejně. Právě tam byl v letošním roce
nově založen osadní výbor, který předložil své
návrhy na zlepšení vzhledu této okrajové části
našeho katastrálního území. Zaměstnanci města začali s realizací programu ve druhé polovině
minulého měsíce a všichni se mnou budete jistě
souhlasit, že se okolí Nového Berštejna změnilo k nepoznání. Z okolí bytovek byly odstraněny staré, zaplevelené a nepoužívané zahrádky, včetně nevzhledného oplocení a veškerého
nepořádku, který byl zarostlý ve vysoké trávě.
Zároveň byla celá rozlehlá travnatá plocha vyčištěna, zarovnána a vysekána. Součástí plánovaných úprav na Novém Berštejně je odstranění
několika nepovolených staveb. Věřím, že spolupráce s osadním výborem na Novém Berštejně
bude i nadále fungovat stejně dobře jako nyní
a bude ku prospěchu všech zdejších obyvatel
i celého města.
V červenci byla zahájena modernizace bytové jednotky v č.p. 12 na Masarykově náměstí.
Jedná se o poměrně rozsáhlou akci, při níž došlo k výstavbě nových zděných příček, snížení
stropu i zateplení bytu. Modernizace zahrnovala také nové vnitřní omítky, rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, plynofikaci bytu a s tím

i nové ústřední vytápění. Investovali jsme rovněž
do nového sociálního zařízení, včetně obkladů
a dlažby. Nezbytná byla také výměna podlah
a jejich sjednocení na stejnou výškovou úroveň,
vybudování kuchyně a vybavení zařizovacími
předměty. Celková částka za uvedené práce,
kterou schválilo uvolnit z rozpočtu města zastupitelstvo na svém červnovém zasedání, dosahuje
výše 613 364,- Kč včetně DPH.
V budově č.p. 139 na Masarykově náměstí
vrcholila v době vzniku tohoto sloupku rekonstrukce společných prostor, o níž jsem se v Dubáčku již zmiňovala.
Zaměstnanci městské údržby se v uplynulém
měsíci věnovali také výstavbě nového plotu v zahradě Mateřské školy Dubá, což bylo nezbytné
zejména z hlediska bezpečnosti. Souběžně s tím
zde došlo také k výměně pěti stožárů veřejného
osvětlení včetně svítidel za nové.
Co se veřejného osvětlení týče, v září bude
pokračovat rekonstrukce stožárů VO, resp. jejich
obroušení, nátěr a v několika případech také jejich narovnání, a to v ulicích Zahradní, Na Výsluní, Českolipská, Na Vyhlídce, Malá Strana,
Nové Město, Luční a na parkovišti před nákupním střediskem. Dohromady se jedná o 39 ks
vysokých stožárů a 63 ks nízkých stožárů VO.
Vzhledem k tomu, že tak navážeme na předešlé
etapy rekonstrukce stožárů veřejného osvětlení
v Dubé, budou i v tomto případě natřeny černou barvou.

Ráda bych vás informovala o tom, že se
Dubá přihlásila do již 4. ročníku soutěže Obec
přátelská rodině. Tuto soutěž vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise
pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center.
V soutěži Obec přátelská rodině se utkají obce
v šesti velikostních kategoriích, přičemž v každé kategorii jsou tři první místa oceněna velmi
pěknou finanční odměnou. Po vyplnění přihlášky se ukázalo, že výčet aktivit, zařízení či spolků
a občanských sdružení, jež slouží dětem, rodinám či našim seniorům, a které město buď samo
provozuje, nebo alespoň finančně podporuje, je
skutečně dlouhý. Věřím, že má Dubá šanci na
dobré umístění v této soutěži, a to hlavně díky
vynikající a aktivní spolupráci s občany, spolky
a organizacemi jako je např. Klub malých Dubáčků, TJ Slavoj Dubá, Karate klub Beringin, Klub
historických kol, mateřská škola, základní škola,
Klub seniorů, Centrum služeb pro zdravotně postižené a seniory.
V úplném závěru bych vás ještě jednou chtěla co nejsrdečněji pozvat na 17. ročník Mezinárodních jazzových dnů Dubá-Nedamov, který se
v areálu letního kina v Nedamově uskuteční ve
dnech 12. a 13.8., a v jehož průběhu vystoupí
řada skvělých hudebníků. Těším se na viděnou
v Nedamově.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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Nové informační tabule

V červenci byly v Dubé u autobusového nádraží a na koupališti v Nedamově instalovány
nové informační tabule zobrazující mapu regionu Máchův kraj včetně popisu nejvýznamnějších památek v Dubé. Zmíněné tabule nechal
zhotovit Svazek obcí Máchův kraj v rámci pro-

jektu „S Máchou za Máchou po Máchově kraji“,
který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Fotografie použité na informačních tabulích dodal pan
Václav Zýval.
(mar)

Dne 10. 9. bude návštěvníkům opět bezplatně
zpřístupněn objekt historické sušárny chmele. Kromě prosté prohlídky budovy a informačních panelů se tentokrát můžete těšit na naučný
a zábavný doprovodný program. Sledujte další info
na stránkách
města, na vývěskách.
Petra
Volejníková

KLUB MALÝCH DUBÁČKŮ

INFORMACE ZE ŠJ

Školní jídelna v provozu
od 15. 8., vaří se od 22. 8.
Možno zakoupit
školní potřeby!
Informace na tel. 487 883 950,
pí. Pavlíková

Klub zajišťuje o prázdninách každou středu dopoledne
otevřenou zahradu MŠ pro maminky s dětmi.
V případě špatného počasí je otevřená
herna v klubu (budova knihovny).
Během prázdnin také funguje možnost hlídání dětí,
zajišťuje Martina Šepsová, tel. 606 826 945.
Více informací a kontakty na www.kmd.estranky.cz.
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JUBILEA

Z městské matriky

Žáková Věra, Dřevčice 81let
Křížová Božena, Zátyní
Došek Vlastimil, Dubá 81 let

ÚMRTÍ

Z

Hrázský Jaroslav, Dražejov

Dne 28. srpna uplyne 5 let, co nás navždy opustila
paní Marie Růžičková z Tuhaně.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S bolestí v srdci stále vzpomínají děti s rodinami.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 112 – Integrovaný záchranný systém,
hasiči – 150, záchranná služba – 155, policie – 158, hasiči Dubá – 725 076 553

Dubáček -
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Přehled zásahů JPO II/1 SDHO Dubá v červnu

l Dne 1.6.2011 od 11:42 do 12:27 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 25936 v katastru obce Dražejov
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 2.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý vzrostlý strom přes celou komunikaci. Jednotka provedla pomocí motorových řetězových pil postupné rozřezání kmene
stromu a jeho následné odstranění z komunikace.
Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 5.6.2011 od 20:33 do 21:20 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 25932 v katastru obce Blatce
s technikou RZA I Nissan Patrol v počtu 1 + 3.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom v komunikaci.
Jednotka provedla pomocí motorových řetězových pil postupné rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 11.6.2011 od 10:52 do 13:20 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na Malý Mlýnek

s technikou DA-12 A30 v počtu 1 + 3. Po příjezdu
na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
zjištěna zatopená studna přívalovými dešti v letním táboře. Jednotka provedla opakované odčerpání závadné vody pomocí elektrického kalového
čerpadla.

l Dne 22.6.2011 od 17:17 do 18:28 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III.
třídy číslo 27323 v katastru obce Blatce-Houska
s technikou CAS-25 Liaz v počtu 1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
zjištěn spadlý strom přes celou komunikaci. Jednotka provedla pomocí motorových řetězových pil
postupné rozřezání kmene stromu a jeho následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl
proveden úklid vozovky.
l Dne 22.6.2011 od 22:23 do 23:37 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na místní komunikaci do Horních Heřmánek - Sušice s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byly zjištěny
spadlé stromy v komunikaci. Jednotka provedla

Centrum výuky angličtiny
v Dubé

Všimli jste si, že při hledání zaměstnání je zcela běžné, že je požadována znalost minimálně
jednoho cizího jazyka? Na zahraniční dovolené
se s angličtinou také neztratíte! Důvodů proč
se učit anglicky je mnoho.
Dnes je výuka anglického jazyka povinná
na základních školách od třetí třídy. Většinou
probíhá v početnějších skupinkách a děti se
hodně zaměřují na překlady, vzhledem k velikosti skupin je méně prostoru na konverzaci a hry.
Je dokázané, že čím dříve se děti začnou
seznamovat s cizím jazykem, tím se ho později
ve škole učí snadněji. Malinké děti jsou schopny se naučit i přízvuku rodilých mluvčích, pokud
pravidelně poslouchají CD nebo koukají na pohádky v cizím jazyce. Jejich hlavičky informace
nasávají jak „houbičky“ a čím více podnětů dostávají, tím více se rozvíjí jejich intelekt.
Protože jsem sama maminkou tří dětí a samozřejmě pro ně chci to nejlepší, hledala jsem
možnosti jak je angličtinu učit. Zjistila jsem, že
to není tak snadné. Základním předpokladem
je, aby „výuka“ děti bavila a tak jsem našla
systém, který je osvědčený, ověřený, vychytaný a líbí se mi tak, že jsem se rozhodla založit
v Dubé centrum výuky anglického jazyka s názvem MORTIMER ENGLISH CLUB.
Proč právě výukový systém Mortimer English Club?
Učí anglicky příjemnou formou a bez nátlaku; ověřená metoda – více než 20 let zkušeností; působí v 18 zemích světa, kde se učí
desítky tisíc studentů a neustále se rozrůstá;
metoda zaměřená na konverzaci a porozumění; výukové materiály jsou pravidelně aktualizovány a zlepšovány, lektoři stále proškolováni;
výuka v malých skupinách s individuální pozorností pro každého studenta; široká nabídka kvalitních kurzů od nejmenších studentů,
až po seniory.

Nikdy není příliš
brzy a nikdy není
příliš pozdě!!
A kdo je to Mortimer ?
Mortimer je rytíř
ze středověku. Bydlí
na opravdovém hradě a spolu se svými kamarády, drakem Malcolmem, netopýrkou Betty a svým strýcem, čarodějem Godfreyem zažívá velká dobrodružství.
A když už středověká dobrodružství nestačí,
stačí za úplňku kouzlit a přenést se v čase...
Mortimer a parta jeho kamarádů učí anglicky tak, že imitují učení se mateřskému jazyku. Angličtina je podávána a přijímána „všemi
smysly“ a v malých skupinkách (3 – 8 osob).
Je to především zábava!
Mortimer English Club má pro své studenty
připraveny na dvě stovky výukových her a cvičení, pomocí kterých rozmluví úplně každého.
Více informací o výuce naleznete na
www.mortimer-anglictina.cz.
Od února i přímo v Dubé v budově bývalé
školy (naproti ZŠ) – v současnosti se s Mortimerem učí v Dubé 35 studentů, dokonce máme
primát v podobě nejstarší studentky v ČR –
paní Dagmar, které je neuvěřitelných 82 let.
V září otevřeme další kurzy:
• pro děti 2-4 roky s rodiči
• pro děti od 4 do 10 let
• angličtinu pro dospělé – začátečníky
• v případě zájmu i doplňující vzdělávání pro
školáky na 2. stupni ZŠ.
Zájemci o ukázkové hodiny volejte, těším
se: Ing. Irena Žalovičová, tel.: 723 642 500
nebo pište:ceskolipsko@mortimer-anglictina.cz, najdete nás i na Facebooku pod jménem Mortimer Angličtina nejen pro děti Dubá
(Českolipsko)

pomocí motorových řetězových pil postupné rozřezání kmenů stromů a jejich následné odstranění z komunikace. Před odjezdem byl proveden
úklid vozovky.
l Dne 23.6.2011 od 05:13 do 06:38 hodin vyjela jednotka k technické pomoci na komunikaci III. třídy číslo 2603 v katastru obce Heřmánky směr Loubí s technikou CAS-25 Liaz v počtu
1 + 3. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn spadlý strom v komunikaci. Jednotka provedla pomocí motorových řetězových pil postupné rozřezání kmene stromu
a jeho následné odstranění z komunikace. Před
odjezdem byl proveden úklid vozovky.
l Dne 24.6.2011 od 19:50 do 21:20 hodin vyjela jednotka na žádost Policie ČR k technické
pomoci na komunikaci I. třídy číslo 9 s technikou
CAS-25 Liaz v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo
zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn vysypaný hnůj na komunikaci první třídy v nepřehledném úseku. Jednotka provedla jedním vysokotlakým proudem oplach komunikace v délce
cca 750 metrů.
Jaroslav Hoza
PLACENÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý,
žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!
Neprodáváme kuřice, ale slepičky
těsně před snáškou
Stáří slepiček 18 – 20 týdnů
Cena 138,- až 148,- Kč/ks,
starší 20 týdnů – 155 Kč/ks.
Prodej se uskuteční
v neděli 28. srpna 2011 v Dubé
u kostela od 13:15 hod.
Případné bližší informace na tel:
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

PLACENÁ INZERCE

Tesaři

truhláři

Beneš

l
l
nabidka prací: rekonstrukce roubených chalup,
stavba nových roubených chalup,
půdní vestavby,
krovy nové i opravy,
altány, pergoly, venkovní stání pro auto,
plotové dílce,
truhlářské a pokrývačské práce
Kontakt tel: 777 619 989,
723 878 264 Martin Beneš
e-mail: tesari.benes@centrum.cz

Dubáček -
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Dne 15.7.2011 se v požární zbrojnici města Dubá konala mimořádná členská schůze občanského sdružení Sboru
dobrovolných hasičů Dubá. Důvodem svolání této mimořádné schůze bylo odvolání starosty SDH Dubá pana Karla
Maříka ml. a volba nového výboru SDH Dubá. Novým starostou SDH Dubá byl zvolen pan Jaroslav Hypša st.
Odvolaný starosta pan Karel Mařík ml. do stanovené
lhůty (20.7.2011) neodevzdal dokumentaci ani razítko SDH
Dubá, jež si odnesl bez vědomí výboru SDH Dubá.
Velitel SDH Dubá Jaroslav Hoza
PLACENÁ INZERCE

UHELNÉ SKLADY LUKA
Markvart Ladislav

Ořech – I (Ledvice)
Ořech – II (Ledvice)
Kostka

Polské uhlí
Uhelné brikety
Dřevěné brikety

Uhlí je skladováno v hale. Rozvoz vozy Man a Multikar.
Doprava zdarma + složení pásovým dopravníkem zdarma.
Tel. 723 524 112

Prodej palivového dřeva
Štípané i metrové. Rozvoz zajištěn.
Kontakt: Ivan Řezáč, tel. 725 733 915

nově otevřeno v areálu pily Luka
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
6., 13. a 27. 8.
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).

Dubáček

Jak předejít
nepříjemnostem
spojeným s bouřkami

Je-li předpovídaná bouřka, doporučujeme raději nepodnikat žádné výlety do přírody a vyčkat na příznivější počasí. Zastihne-li nás přece jenom
bouřka na výletě ve venkovním prostředí, dbejme maximální opatrnosti
a nepodceňujte její nástrahy.
Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty
s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné bleskosvodem. Rozhodně se neschovávejte pod osamělými
stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal, či v menších staveních
bez bleskosvodu. Pozor na stavení s porušenou statikou (např. zpustlé
polorozpadlé objekty), kde v případě úderu blesku hrozí další narušení
zdiva a zřícení.
Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo
vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď či skalní stěnu.
Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v chůzi
a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším řešením je přečkat bouřku
v podřepu s nohama a rukama u sebe. Na zem si rozhodně nelehejte.
Jelikož je blesk vlastně silný elektrický výboj atmosférického původu,
velké nebezpečí hrozí při koupání, windsurfingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani telefonování, či práce s elektrickými spotřebiči.
Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové předměty – fungují
totiž jako bleskosvod. Stojí za to si připomenout případ z roku 2005, kdy úder
blesku připravil o život golfistu, který se hře věnoval i během bouřky.
Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš
obávat. Jestliže necháte okna i dveře zavřená, poskytne vám plechová
karoserie spolehlivou ochranu.
Bouřky jsou často doprovázeny silným větrem, který při pobytu venku
také představuje riziko. Buďte v bezpečné vzdálenosti od vysokých stromů,
hrozí totiž vyvrácení stromu, lámání větví. Také silný vítr může způsobit
přetržení elektrického vedení. Dráty shozené na zem mohou být stále pod
proudem, proto se je nesnažte odhazovat a zavolejte raději odborníky.
V případě silného větru doporučujeme doma preventivně zabezpečit
okna, ukotvit volně ležící předměty apod.
Bouřky přináší často také prudký přívalový déšť, který může způsobit
povodně. Při výběru tábořiště je nutno s tím počítat. Hasiči každý rok evakuují děti z letních táborů umístěných na březích potoků a řek, které ohrožovalo náhlé rozvodnění. V takových případech jde mnohdy i o život.
Jaroslav Hoza

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou v soboty, neděle a svátky od 8 do 12 hodin.
sobota 6. 8.
MUDr. Miroslav Kopřiva
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 487 520 706

sobota 20. 8.
MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 853 067

neděle 7. 8.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662

neděle 21. 8.
MUDr. Marina Taranová
Tovární Vrch 780, Doksy
tel. 487 883 935

sobota 27. 8.
sobota 13. 8.
MUDr. Naděžda Motlíková
MUDr. Jitka Červenková
Náměstí Svobody 250, Zákupy Eliášová 1545/9, Česká Lípa
tel. 487 853 014
tel. 487 726 134
neděle 28. 8.
neděle 14. 8.
MUDr. Lubomír Picmaus
MUDr. Jitka Červenková
Náměstí Svobody 250, Zákupy 28. října 2707, Česká Lípa
tel. 487 824 900
tel. 487 726 134

Dubáček -
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V bližším i vzdálenějším okolí Dubé je možné
navštívit velké množství historických panských
sídel, ať už se jedná o zříceniny, zachovalé
hradní komplexy či zámky. Některé jsou zcela
nepřístupné, někde je možné si prohlídku s majitelem dohodnout, například zámek Nový Berštejn slouží jako hotel, zřícenina hradu Starý
Berštějn jako rekreační objekt, v zámku Doksy
sídlí střední odborné učiliště a v zámku Horní
Vidim domov důchodců. Přesto zůstává mnoho
zajímavých objektů veřejnosti přístupných. Zcela
volný vstup je do mnoha zřícenin, například do
Chudého hrádku u Dřevčic, na Ronov u Stvolínek, Jiljov u Holan nebo na zříceninu hradu

Hrady a zámky

Měsíčník informací z Dubé a okolí -

Dubáček

ze 14. století, která byla spolu s padacím mostem součástí původního opevnění města.
Za návštěvu rozhodně stojí i historické centrum Mladé Boleslavi a zdejší hrad, pocházející
původně z 10. století. Gotický objekt byl posléze

Houska

Hrad v Mladé Boleslavi

Nádvoří zámku Lemberk

Zřícenina Chudý hrádek

ní a částečně barokní zámek, je možné navštívit v srpnu každý den mimo pondělí od 9 do
16.30 hodin. Zajímavé stavby lze najít i v Bělé
pod Bezdězem, kde v zámku sídlí muzeum. Ote-

Jiljov

Ralsko u Mimoně. Samotný vrcholek vrchu Ralsko je přírodní rezervací. Přístupný je i Hrádek
neboli Helfenburk u Úštěku, kde je ale možné si
domluvit prohlídku a vstup do věže na tel. čísle
416 795 609. Hrad Bezděz je přístupný v letní
sezóně denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin,
hrad Houska je otevřen v srpnu denně mimo
pondělí od 10 do 18 hodin a Kokořín je možné
si prohlédnout v srpnu denně mimo pondělí od
9 do 17 hodin.

Zámek v Bělé pod Bezdězem

renesančně upraven a po těžkém poškození byl
pak v 18. století přestavěn na kasárna. Nyní je
v něm muzeum, navštívit mladoboleslavský hrad
je možné denně mimo pondělí od 9 do 12 hodin
a odpoledne od 13 do 17 hodin. Kromě hradu je
v Mladé Boleslavi možné si prohlédnout i pozdně gotický palác Templ, který je otevřený kromě
pondělí vždy od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.
Nádhernou stavbou je zrušený renesanční kostel Sbor českých bratří, kde se pořádají výstavy.
Ten je v srpnu přístupný mimo pondělí každý den
od 10 do 16 hodin. V Mladé Boleslavi nalezneme
i jeden z největších a nejcennějších židovských
hřbitovů v Čechách, přístup do něj je možné si
dohodnout mimo sobotu v Infocentru nebo v Muzeu Mladoboleslavska na hradě. Pouhé 4 km od
Mladé Boleslavi je možné navštívit i zříceninu
hradu Michalovice, která je otevřená v srpnu
mimo pondělí denně od 10 do 16 hodin.
Nedaleko Mladé Boleslavi u Jizerního Vtelna nalezneme romantický zámek Nový Stránov.
Původně gotický hrad, který byl nějaký čas také

vírací doba je zde v letní sezóně denně mimo
pondělí od 9 do 12 hodin a odpoledne od 13 do
16 hodin. Kromě zámku v Bělé nalezneme také
působivou kamennou věž, zvanou Česká brána

zámek Stránov

Křížová cesta podél výstupu na Bezděz

Ve výčtu zajímavých historických objektů
v širším okolí Dubé je nutné připomenout především zámek v Zákupech, který je přístupný v letní sezóně denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.
Původně gotický hrad Lemberk u Jablonného
v Podještědí, posléze přestavěný na renesanč-

Česká brána v Bělé pod Bezdězem

v majetku Berků z Dubé, byl posléze renesančně a po roce 1746 i barokně přestavěn. Dnešní
podobu získal v letech 1890 – 1894 podle projektu architekta Josefa Schulze. Nyní je majetkem, tak jako Houska, Ing. Jaromíra Šimonka,
který zámek získal zpět v restituci. Zámek je
návštěvníkům celoročně přístupný denně mimo
pondělí, v srpnu od 9 do 18 hodin. Pořádají se
zde i různé akce, třeba 20. srpna proběhne
country festival nebo 27. srpna bude na zámku
Den Rakousko-Uherska. V okolí jsou další zajímavé objekty, například zřícenina hradu Starý
Stránov, či vysoký železniční viadukt.
–myš–
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Dubské Švýcarsko:
ideální cíl pro výletníky všech generací

Touha být obklopen divokou přírodou patří
ke spontánním lidským potřebám bez ohledu na
věk a tisíciletí. Delší chůze v proměnlivé přírodě
je překvapivě účinným lékem na deprese, pomáhá nám přerušit denní rutinu myšlenek a starostí, uvolňuje tělo i mysl, přirozeně vyrovnává
záda i dýchání, prokrvuje, dodává novou energii a dokonce v nás oživuje pocit zamilovanosti.
A to vše úplně zadarmo a jen tak mimochodem,
protože současně můžeme hluboce vnímat krásu a harmonii přírody všude
kolem nás.
Nemusíme navíc jezdit
nikterak daleko. Jedna pozoruhodná lokalita se nachází přímo v blízkosti našeho domova. Jmenuje se
Dubské Švýcarsko a slibuje
pestrou podívanou a spolu
s ní i nezapomenutelné zážitky. Jsou zde krásné skalní
útvary, zbytky skalních hrádků
a divoká příroda se spoustou
zvěře a lesních plodů. Tato
rozmanitá lokalita o rozloze
25 x 25 km nám nabízí vše,
nač si vzpomeneme: pramenitou vodu, potoky, jezera
a rybníky s přírodním koupáním, močály, doliny, skály,
hory, zříceniny, hrady a zámky, samoty a usedlosti, koňské farmy i unikátní lidové stavby v původních vesničkách.
Proč o Dubském Švýcarsku víme tak málo?
Stejně jako dnes známější Českosaské Švýcarsko, tak i bližší pískovcové Dubské Švýcarsko
nás okouzluje krásou svých unikátních přírodních
památek, které očím veřejnosti zůstaly dlouho
skryté. Zatímco v minulosti se lokalita těšila velké oblibě a byla vyhlášenou chmelařskou oblas-

tí, po druhé světové válce a odsunu sudetských
Němců dlouho živořila. Jakoby se zde zastavil
čas. V povědomí zůstala jen u našich sousedů.
To může být ale nyní vnímáno i jako jeho výhoda.
Doposud zde totiž volně rostou vzácné orchideje
i další druhy velmi vzácných rostlin, které už jinde
nemáme šanci vidět. Dubské Švýcarsko je i ptačí
ráj - eldorádo i hnízdiště vodního a skalního ptactva, včetně těch nejvzácnějších druhů. Zachované zůstaly podivuhodné polojeskyně Krápník, Ti-

sícový kámen, Braniborská jeskyně a průchody
v Pustém kostelu. Skalní brána u Hradčan bývá
dokonce přirovnávána k Pravčické bráně. Obdiv
vyvolávají také bizardní pískovcové útvary, pokličky a lupky ze železivce a rozsáhlá skalní bludiště, chodby, skalní města, bašty, věže, převisy,
jeskyně a terasy. Na mnoha místech jsou k vidění
nezvyklé pískovcové tvary připomínající ohromné koráby, jako je třeba palice na Čapu a v Černé rokli u Nové Skalky. Jedinečné jsou obrovské

masy pískovce na plošině v Dražejově, obelisk
Strážník a železitá Pomazánka u Lhoty. Do dnešních dnů se dochovaly i některé historické vodní
mlýny v okolí Pšovky a Liběchovky a staré vodárny poseté po celé oblasti. Na mnoha místech
jsou také přírodní prameny a půvabné lesní studánky s pitnou vodou.
Naplánovat si výlet do této překrásné lokality nikdy nebylo snadnější. Inspiraci na více než
150 poznávacích, pěších, cyklistických a horolezeckých výletů přináší nový
webový portál Dubského Švýcarska. Najdeme tam vše, co
potřebujeme vědět, včetně
zajímavostí, podrobných popisů, fotografií a map. Jsou zde
zveřejňovány pozvánky na výstavy a kulturní akce, ale také
zajímavé slevy na služby pro
aktivní seniory. Dozvíme se
tady více o pokladech i lokálních produktech, jakými jsou
také med, kozí sýry a bioprodukty. A nechybí ani soutěž
o dovolenou na zámku Berštejn u Dubé. Vyhrát mohou
ti, kdo se vydají na jeden či
více nadčasových výletů dle
historických popisů Bohumila
Kinského, původně publikovaných v jeho turistickém průvodci Dubské Švýcarsko; Okolí Dubé, Doks, Máchova jezera, Bezděze, Mšena, Kokořína, Liběchova, Štětí, Úštěku
a České Lípy v roce 1936. Výlety jsou individuální a jejich podrobné popisy si můžete stáhnout
z portálu. Takže je pouze na Vás: kdy a s kým se
do této fascinující části naší země vypravíte.
Více na www.dubske-svycarsko.cz.
Markéta Slezák

ZAJÍMAVOST Z PŘÍRODY DUBSKA

Cikáda chlumní
Kdo by z cest do jižních krajů neznal cvrkot cikád. Ale i v české přírodě se vyskytují tři druhy
tohoto hmyzu z čeledi cikádovitých (Cicadidae).
Nejčastěji je možné se setkat s cikádou chlumní (Cicadetta montana), nejmenší a méně častá
je cikáda trnková (Cicadetta tibialis), nejvzácnější a největší je cikáda viničná (Tibicina haematodes), která se vyskytuje jen na některých
místech jižní Moravy a je zapsána jako kriticky
ohrožený druh.
Cikáda chlumní žije i na území Přírodní
památky Deštenské pastviny, která je tvořena
strání stepního charakteru na jižních svazích
Deštenského vrchu severně od obce Deštná.
Tato chráněná lokalita je domovem nejen řady
vzácných rostlin, ale také několika druhů teplomilných živočichů, především hmyzu.
Cikáda chlumní dosahuje velikosti necelé
3 cm s rozpětím křídel až 5 cm.Tělo má zbarvené tmavě černošedě, jednotlivé články jsou
okroužkovány oranžově, končetiny jsou oranžovočernošedé. Křídla má cikáda chlumní blani-

tá s černooranžovým předním okrajem. Samičky
kladou prostřednictvím kladélka vajíčka do ston-
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ků rostlin, larvy po vylíhnutí spadnou na zem,
kde se zahrabou někdy až do metrové hloubky. Larvální stádium trvá několik let. Larvy se
v podzemí živí tím, že sají šťávu z kořenů. Při
proměně si larvy na povrchu půdy staví hliněné
komínky a za vhodného počasí vylézají na vegetaci, kde se z nich líhnou dospělci, kteří žijí
jen přibližně měsíc či dva. Sají šťávy z rostlin,
stromů a keřů.
Cikády jsou známé především svou schopností vydávat silné zvuky. Tyto vysoké nepřerušované tóny vydávají pouze samci. Zvuk je
tvořen zvukotvorným orgánem umístěným na
hřbetní části prvního zadečkovém článku a trvá
vždy několik minut. Cikáda chlumní je slyšet během dne většinou od května do července.
Cikáda chlumní je teplomilná a nejraději obývá sluncem prozářené křovinaté stráně,
proto jí lokalita Deštenské pastviny vyhovuje.
Ačkoliv je cikáda chlumní z cikád, žijích v naší
přírodě, nejhojnější, přesto si nese v Červeném
seznamu ČR statut zranitelný druh.
–myš–
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Zdravá svačinka?
Žádná novinka!

Na Ekoškole Dubá byla ve středu 29.6. vyhodnocena celoroční soutěž
Zdravá svačina. Soutěž je součástí školního programu Zdravý životní styl,
který je na škole aktivní již osm let.
Ve škole se pečlivě sleduje, co děti svačí a co si mohou koupit ve školní
kantýně. Rozhodně tam nenajdete nezdravé sladkosti a brambůrky či sladké
pití nebo colu. A že dětem nechutná, co jim nabízíme? Ale ano, děti sáhnou
po všem, co jim nabídnete, pokud není jiná možnost. A tak ve druhém pololetí zdravě svačily třídy I., IV., V., IX. a praktická 2. Tyto třídy byly pozvány
do jídelny, kde si mohly vybrat z bohaté nabídky ovoce, zeleniny a mléčných
výrobků. Vše pro ně krásně nazdobily kuchařky, kterým moc děkujeme. Děkujeme i vedení školy za finanční podporu tohoto programu.
Věříme, že dětí a hlavně rodičů, kterým není jedno, co děti svačí, bude
i nadále přibývat.
Mgr. Jana Mašková

Místní občanské
sdružení slaví úspěch!

Dovolte mi, abych Vám s velkou radostí oznámila, že k našemu velkému
překvapení občanské sdružení Dubské Švýcarsko získalo 1. místo v soutěži Má vlast v srdci Evropy! Poznej ji a chraň.
Záštita soutěže: MUDr. Jiří BESSER, ministr kultury; J.E. Mons. Dominik DUKA OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český; J.E. Margot KLESTIL-LÖFFLER, velvyslankyně Rakouské spolkové republiky; J.E.
Helmut ELFENKÄMPER, velvyslanec Spolkové republiky Německo; J.E.
Andrzej ZAŁUCKI, velvyslanec Polské republiky; J.E. Peter BRŇO, velvyslanec Slovenské republiky
Památková komora ČR ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže a Asociací NNO v ČR udělily občanskému sdružení Dubské Švýcarsko
diplom za 1. místo v kategorii CK2 za práci Trvalá expozice Dubské Švýcarsko na starých mapách, která byla připravena ve spolupráci s Národní
knihovnou ČR, kurátor: PhDr. Jan SOBOTKA.
Veřejnost bude moci výstavu navštívit v rámci Dnů evropského dědictví.
Po dohodě také mimo tento termín. Srdečně zvány k návštěvě výstavy jsou
také všechna místní sdružení, kluby a ZŠ. Těším se na Vás.
Markéta Slezák

Hledáme staré fotografi e, mapy či jiné informace
vztahující se ke sklípkům v Dubé.
Pokud můžete poskytnout jakékoliv informace,
kontaktujte prosím přímo Martina Volejníka,
tel.: 607 627 180
nebo e-mail martin.volejnik@seznam.cz. Děkujeme.
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I o prázdninách
potěší

Zvířátka v chovatelském kroužku Ekoškoly Dubá mají i o prázdninách o společnost postaráno. Pravidelně je navštěvují děti z táborového pobytu na
koňské farmě ve Vrchovanech. Některé děti sem jezdí pravidelně, takže
i zvířátka mají už své „staré známé“.
Ti, co jsou návštěvníky poprvé, se naopak nestačí divit, co všechno zde
mohou z živočišné říše najít. Letošní nové přírůstky – oblovka velká a dva
potkánci – se těší velkému zájmu. Pokud se i Vy chcete podívat za zvířátky,
dveře školní ZOO jsou otevřené po telefonické domluvě kdykoliv.
Kontakt 723 734 892.
Pavel a Jana Maškovi

Dubáček -
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Novinky z Nového Berštejna

Na Novém Berštejnu v letošním roce začal nově fungovat osadní výbor. Obracet se na
něj mohou všichni obyvatelé Nového Berštejna a Krčmy se svými podněty a připomínkami.
Osadní výbor se letos sešel již několikrát, aby
připravil návrhy na vylepšení této malé obce
a seznam problémů, s nimiž se její obyvatelé
nejčastěji potýkají. Na tak malou obec vznikl
poměrně dlouhý seznam úkolů s cílem vylepšit vzhled obce a alespoň trochu tak přispět ke
zlepšení podmínek pro život jeho obyvatel. Otevřeně přiznávám, že bez porozumění a skutečné aktivní pomoci paní starostky a zaměstnanců
města by bylo jeho plnění velmi obtížné, ne-li
zcela nemožné. Na konci července se začalo
zásadním úklidem nejbližšího okolí bytovek, při
kterém zaměstnanci města pod vedením paní
Šimkové vytrhali letité betonové sloupky, od-

stranili pletivo, odvezli skládky, zarostlé odpadky a cihly, rozebrali zničená torza nejrůznějších
staveb, rozbitých skleníků, roztrhaných pařenišť,
udíren a ohnišť z nevyužívaných zahrádek, které
zde zbyly po již odstěhovaných sousedech. Zaměstnanci také zahrnuli výmol, plochu srovnali
a posekali. Byla to velká práce, ovšem z výsledku máme obrovskou radost – na Novém Berštejně to prokouklo. Majitelé poházeného dřeva
si jej již většinou odvezli během prací. Uživatelé
černých staveb na pozemku města a na pozemcích Pozemkového fondu byli stavebním úřadem
vyzváni k odstranění těchto staveb ke konci října
a se všemi došlo k dohodě. V plánu je umožnit
obyvatelům výstavbu jednotných dřevníků dle
schváleného vzoru za garážemi a umožnit výstavbu jedné až dvou dalších garáží v řadě stávajících. Těšíme se, že před bytovkami vznikne
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pěkné místo s novou zelení, kde budeme moci
v budoucnu umístit pěkné posezení a dětské
prolézačky. Zřejmě z toho důvodu doporučíme
přesunout kontejnery a věšáky na sušení prádla příští rok umístíme jinam, než je tomu dnes.
Projekt budeme brzy připravovat a seznámíme
Vás s ním. Ještě letos bychom také rádi ve spolupráci s radnicí připravili vše potřebné pro lepší
dopravní značení ve snaze zvýšit bezpečnost
obyvatel a umístění přístřešků na autobusové
zastávky – administrativa k tomu bude velmi
zdlouhavá. Tolik alespoň ve stručnosti. Bližší
informace získáte přímo od členů osadního výboru. Děkujeme za Váš zájem.
PS: Děkujeme za spolupráci starostce Mgr.
Zdeňce Šepsové, Věře Králové a zaměstnancům Města Dubá.
Markéta Slezák

Severočeský drezurní pohár 2011

3. kolo – Vrchovany
Severočeský drezurní pohár se připravuje na
3. kolo. Po závodech v Ústí nad Labem a Židovicích bude hostit závěrečné kolo SČDP poetické místo pod zříceninou hradu Berštejn
ve Vrchovanech.
Pro Vrchovany a celý českolipský
okres jsou tyto drezurní závody premiérou, pro milovníky koní pak zpestření
a rozšíření nabídky jezdeckých disciplín,
které mohou dne 6. srpna právě ve Vrchovanech zhlédnout.
Do celého seriálu Severočeského drezurního poháru se přihlásilo několik drezurních hvězd v osobách několikanásobných mistrů České republiky. Patří mezi ně
úplně čerstvý mistr ČR Karolina Žižková,
několikanásobná mistryně ČR Hana Vašáryová, Míša Habásková, Libuška Půlpánová. Na startu by neměla chybět i staronová mistryně ČR v kategorii dětí Míša
Pavlisová. Uvidíme, kdo z nich nakonec do Vr-

chovan přijede.
Na startu budou samozřejmě i severočešky
a jeden severočech, kteří po celou letošní sezonu

úspěšně reprezentují naši drezuru doma i v zahraničí. Patří mezi ně již zmiňovaná Míša Pavli-

sová ze stáje U Ryzáčka Straškov, Pavel Macek
ze stáje JS Javorník a Miloslava Šlamborová ze
stáje Letní stráň Velká Veleň.
A právě Míša Pavlisová v kategorii
PONY, Z a L a Miloslava Šlamborová v kategorii S a ST jsou na prvních místech aktuálního pořadí SČDP. Tyto jezdkyně však
prvenství v celém seriálu SČDP nemají jisté,
neboť výsledky 3. závodu ve Vrchovanech
mohou celkovým umístěním ještě zahýbat.
Kdo se o drezuru, jezdectví a o koně
zajímá, přijďte se 6. srpna do Vrchovan
podívat a na vlastní oči se seznámit s tím,
co to vlastně drezura koní znamená.
Více informací se o Severočeském
drezurním poháru 2011 i o aktuálním pořadí dozvíte na www.severoceska-drezura.cz.
Za organizátory SČDP Vás zvou Milan
Šlambor a Lenka Holá.
Za pořadatele závodu ve Vrchovanech
Vás zvou Martina a Pavel Studničkovi.

Kultura
Výstava
Archeologické muzeum
naivního umění

Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací připravil v Galerii
Pošta v Dubé na druhou polovinu léta výstavu naivního umění ze soukromých sbírek. Výstava potrvá od 5. srpna do 3. září a návštěvníci si budou
moci prohlédnout obrazy uznávaných malířů, regionálních umělců i zcela neznámých tvůrců. Jednou z významných osobností, jejíž dílo výstava
představí, je například Josef Hlinomaz, známý spíše jako filmový herec.
K vidění bude také tvorba proslulého rómského výtvarníka Rudolfa Dzurka, který žil nějaký čas u Nového Boru a v Úštěku, nebo nedávno zesnulého Jiřího Šolce ze Lhoty.
Naivní umění, nebo také moderně nazývané insitní, je většinou definováno jako umění neškolených výtvarníků, které nevychází z moderních
výtvarných směrů, ale zachycuje nostalgický svět vzpomínek, snů a představ. Charakteristická bývá pro tyto obrazy stylizace, zkreslená nereálná
perspektiva, poetické motivy i barevnost.
Výstava v dubské Galerii Pošta je otevřená vždy v pátek od 14 do 16 hodin a ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin.
–myš–

Letos byla za účasti mnoha desítek návštěvníků, odborných partnerů i zahraničních hostů slavnostně otevřena nová pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě – Archeologické muzeum Českolipska, Šatlava
v České Lípě.
V bývalém městském vězení je instalována unikátní speleoarcheologická
expozice, která návštěvníkům představuje prostřednictvím nálezů a obrazových panelů, široké téma využívání jeskyní a skalních převisů člověkem od
loveckého pravěku po 20. století v jednotlivých pískovcových a krasových
oblastech s důrazem na region severních a severovýchodních Čech.
Druhá expozice je věnována archeologii města Česká Lípa a místní středověké a raně novověké hrnčířské výrobě (vč. modelů pecí rekonstruovaných na základě výzkumů v prostoru českolipské Hrnčířské
čtvrti). Třetí expozice, tzv. Vězeňský kout, je věnován vlastnímu objektu šatlavy a dějinám vězeňství a výkonu práva v České Lípě. V průběhu
března bude v expozici doinstalován infobox, kde si návštěvníci budou
moci v modelu 3D virtuálně prohlédnout středověkou Českou Lípu a pomocí dotykové obrazovky uskutečnit výlet do vybraných jeskyní Čech,
Moravy a Slezska.
Zdroj: www.muzeumcl.cz
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Keramičky na Českolipsku – II.

„Volfartická“ keramička Hera
V 19. století se obyvatelé Volfartic živili kromě
zemědělství také sklářstvím, soustružením dřeva a rohů a podomním obchodem. Ve 20. století ke způsobu obživy přibylo pasířství, tkaní
drátu, řešetářství a výroba keramiky. V našem
muzeu uchováváme několik forem na tzv. „volfartickou“ keramiku. Tyto formy jsou jedním
z mála památek (kromě písemných dokladů
a někde snad dochovaného nádobí) na továrnu s názvem „Hera“
vyrábějící keramické
nádobí, která sídlila
ve Volfarticích čp.349.
Jejím posledním majitelem byl Josef Gustav Schmidt. Existující písemné
doklady svědčí už o jejím konci. Výpis z inventury udělané v továrně na jaře roku 1948 nám dává
představu o šíři sortimentu vyráběného zboží
a zařízení. Keramička vyráběla hrnce a džbány hnědé, květináče, kastroly s poklicí, džbánky a nočníky uvnitř bílé, pařáky, cedníky, ryby,
vánočky, bábovky, krmítka dělená, pekáče-dušáky, pánve na mák, formy na pudink atd.
Seznam zařízení: 112 kusů sádrových modelů
na jednotlivé kusy, 2236 sádrových forem na
zboží, 4 muflové pece, 3 tovární komíny, 2 lisy
na květináče, 3 šneky na hlínu, 1 lis na čištění hlíny, 1 drtič hlíny, 1 stříhací stroj, 1 míchač
hlíny, 3 třecí bubny, 2 kruhy: 1 nožní a 1 elektrický, 1 kleč elektrická, 5 elektromotorů.
Keramička dostala podruhé světové válce jako
mnoho jiných provozoven národní správu. MNV

Volfartice ji odmítl převzít v roce 1948 jako komunální podnik a navrhl její likvidaci. Vydavatelství
Družstevní práce v Praze napsalo dne 15.7.1949
na MNV Volfartice, že je družstvo se stotisícovou členskou základnou a že má zájem keramičku převzít a provozovat. Předseda MNV
obratem odpověděl, že firma je navržena k likvidaci, ať ihned přijedou na obhlídku. (Není doklad
o tom, jestli nějaký zástupce vydavatelství opravdu
Volfartice navštívil.) Pak
už následuje jen seznam
dlužníků a dopisy věřitelů.
To byl konec firmy Hera.
Vydavatelství Družstevní
práce patřilo v době první
republiky k předním nositelům kulturní práce a mimo vydávání knih a časopisů také podporovalo všemožnou uměleckou
tvořivost (např. výroba umělecké keramiky, výšivek, krajkářství apod.). Provozovalo v Praze
ve dvacátých letech knihařství a prodejnu grafiky a uměleckých předmětů a uměleckého řemesla „Krásná jizba“. Tato prodejna měla i výstavní sál pro pořádání výstav. Pracovalo podle
zásad družstevní práce – např. spisovatelé, malíři, čtenáři společně vydali knihu a tu prodávali členům přímým stykem s vydavatelstvím,
bez prostřednictví knihkupců. Tato členská základna se ale pod vlivem poválečných poměrů
rozpadla. Kdyby keramičku vydavatelství získalo
a hospodářské a politické poměry se výrazně nezměnily, pak je velmi pravděpodobné, že by se
obec Volfartice měla čím chlubit.
Zdroj: www.muzeumcl.cz
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Společná výstava archeologa Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Petra Jenče, absolventa varnsdorfské grafické školy Tima Hanzla
a respektovaného českého malíře mladé gene-

památky a příroda / krajina a lidé
výstava fotografií do 24. srpna
race Petra Vašíčka, dnes žijícího v Antverpách,
nabízí ve stovce fotografií nevšední průřez touto rozmanitou severoafrickou zemí, jejíž kulturní,
historické a přírodní poklady nacházíme stranou
nejznámějších plážových letovisek.

Zanikající berberská kultura, střet tradičních
islámských hodnot a moderní civilizace, zachovalé prostředí bohatých lesů na severozápadě
země v kontrastu se Sahelem a tropickým pouštním jihem, představují spolu s více než 150 lokalitami památek libyjsko-punské, římské a raně
byzantské éry mimořádně pestrou paletu poznání
současného Tuniska.
Výstava byla finančně podpořena z programu
Evropské unie Ziel 3 / Cíl 3.
Jana Jakubská

Dubáček -
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Letní kino Nedamov – srpen
Tvůj snoubenec, můj Na oslavě svých třicátých narozenin se Rachel White začíná trápit pocitem,
milenec
že jí život nevychází podle jejích představ. Má sice skvělou práci, to ale Rachel ke štěstí nestačí. Spokojené flirtování její nejlepší kamarádky, krásné
a energické Darcy, a jejího okouzlujícího snoubence Dexe ještě podtrhne
Rachelin pocit osamělosti. Tentokrát se ale ráno probudí vedle Dexe.

PÁ
5.8.

Kazatel

NE
7.8.

Čertova nevěsta

ÚT
9.8.

Westernstory

ÚT
16.8.

Všemocný

PÁ
19.8.

Králova řeč

NE
21.8.

Dubáček

USA, 110 minut, české titulky, mládeži 75,přístupný
Režie: Luke Greenfield; Hrají: Kate Hudson,
John Krasinski, Ginnifer Goodwin, Steve
Howey, Colin Egglesfield, Ashley Williams

Post apokalyptický sci-fi thriller, zasazený do alternativního světa. Příběh se
točí kolem legendárního Kazatele-bojovníka z poslední Války upírů, který
nyní žije v tajnosti mezi ostatními utiskovanými lidmi v antiutopických městech obehnaných zdmi, ve kterých vládne Církev. Když je jeho neteř unesena
skupinou krvežíznivých upírů, Kazatel poruší svůj posvátný slib, aby se vydal
na fanatickou výpravu a našel ji před tím, než z ní udělají jednu z nich.
V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpělivá královna svatou
Kryšpínu o miminko. Když jí dojde trpělivost, obrátí se na čerta, žijícího
nedaleko ve starém rozpadlém mlýně a královně se zakrátko narodí holčička. Malá princezna vyrůstá po boku Štěpána, který je synem královniny komorné a časem se do sebe zamilují. Když vyjde najevo, že královna
podepsala smlouvu s čertem a princezna se má stát v den svých osmnáctých narozenin Luciperovou nevěstou, uspořádá král ples, kde se má
Štěpánka zasnoubit s princem z jiné země a tak uniknout svému osudu.

USA, 87minut, české titulky, do 12ti let 80,nevhodný
Režie: Scott Stewart
Hrají: Paul Bettany, Cam Gigandet, Maggie
Q., Karl Urban, Stephen Moyer, Lily Collins, Christopher Plummer
ČR, 101minut, mládeži přístupný
85,Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Sabina Laurinová, David Suchařípa,
František Němec, Eva Josefíková, Václav
Šanda

Střelená komedie nabitá létem, tak charakterizují tvůrci celovečerní
komedii WesternStory Kolty proklatě nízko, stetsony vražené do čela,
kankán v zakouřeném saloonu a dokonce ani legendární Vinnetou a
Old Shatterhand ve filmu nechybí. To, že půjde především o zábavu, naznačuje i jedna z hlavních postav filmu v podání Petra Vondráčka. Jeho
kovboj a hlavní frajer WesternStory má téměř celý film obě ruce v gypsu.

ČR, 96 minut, mládeži přístupný
80,Režie: Vlastimil Peška
Hrají: Mário Kubec, Veronika Kubařová,
Petr Vondráček, Bob Klepl, Pavel Zedníček, Kristýna Leichtová, Matouš Ruml,
Pavel Landovský

PÁ 12.8. NE 14.8. Mezinárodní jazzové dny
Eddie Morra je zlenivělý spisovatel, kterému se začíná hroutit svět. Chtějí
ho vyhodit z práce a rozchod s přítelkyní Lindy ho jen utvrdí v přesvědčení, že jeho život je v troskách. To se ale změní ve chvíli, kdy Eddieho
navštíví jeho starý přítel z dětství. Nabídne mu pilulky NZT - utajovanou
drogu, která umožňuje využívat mozek na 100 % a dodává člověku
extrémní sebevědomí. Eddie se nechává zlákat účinky NZT a naprosto
droze propadne. Najednou je schopen využívat informace s ohromnou
efektivitou.
Po smrti otce, anglického krále Jiřího V. a skandální abdikaci krále Eduarda VIII., je Bertie, který celý život trpí vadou řeči, nečekaně korunovaný
králem Jiřím VI. Země stojí na prahu 2. světové války a zoufale potřebuje
silného vůdce. Proto králova žena Alžběta, budoucí královna matka,
domluví svému muži setkání s excentrickým terapeutem řeči Lionelem
Loguem. Po tuhém začátku se tito dva ponoří do neobvyklého způsobu
léčby a časem mezi nimi vznikne nenarušitelné pouto.

USA, 115 minut,české titulky, mládeži 75,přístupný
Režie: Neil Burger
Hrají: Bradley Cooper, Robert De Niro,
Anna Friel, Abbie Cornish, Johnny
Whitworth, Robert John Burke, Andrew
Howard, Tomas Arana, Patricia Kalember,
Brian Anthony Wilson
VB, 118 minut, české titulky, do 12ti let 80,nevhodný
Režie: Tom Hooper
Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena
Bonham Carter, Guy Pearce, Jennifer
Ehle, Derek Jacobi, Michael Gambon,
Timothy

V peřině

Na malebném náměstí stojí proti sobě dva domy. V jednom se nachází
čistírna peří, v druhém má kabinet paní Hilda – vykladačka snů. Mezi nimi
vládne nepřátelství na život a na smrt. Dědeček z čistírny nedávno objevil
skrytý svět snů v peřinách a umí z nich zlé sny odfiltrovat. Všem v okolí
se zdají samé pěkné sny a s těmi se pro radu nechodí. A kdyby se něco
ošklivého do spaní přece prodralo, stačí si dát peřinu vyčistit. Ale jednoho
dne děda záhadně zmizí.Boj s paní Hildou a boj o sny a se samotnými
sny vyvrcholí v magickém světě přímo v peřinách.

ČR,103 minut, mládeži přístupný
75,Režie: F. A. Brabec
Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Jiří Mádl, Bolek Polívka, Eliška Balzerová, Anna Stropnická, Amelie Pokorná, Matěj Převrátil, Nina Divíšková, Arnošt Goldflam, Nikol Moravcová,
Josef Vojtek, Marek Vašut, Milan Šteindler,
Jana Krausová a Tatiana Vilhelmová

PÁ
26.8.

Auta 2

NE
28.8.

Gnomeo a Julie

Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel, jedinečný odtahový vůz
Burák, se dostanou na úžasná místa, když je jejich cesta zavede za moře.
Tam budou soutěžit ve vůbec prvním celosvětovém závodě Grand Prix, kde
se má rozhodnout o nejrychlejším autě na světě. Ale cesta na šampionát je
plná děr, objížděk a komických překvapení, když se Burák připlete do svého
vlastního netušeného dobrodružství - mezinárodní špionáže.
Nový animovaný komediálně-dobrodružný snímek o trpaslících Gnomeo
a Julie dává nejslavnějšímu příběhu lásky na světě Williama Shakespeara další rozměr. Užít si jej můžete ve formátu 3D v kinech právě v období
svatého Valentýna. Filmu se jako výkonný producent ujal zpěvák a skladatel Elton John, jehož písně jsou použité jako hudební doprovod.

USA, - minut, český dabing, mládeži 80,přístupný
Režie: John Lasseter, Brad Lewis
Hrají: Owen Wilson, Cheech Marin, Tony
Shalhoub, Larry The Cable Guy, Michael
Caine, Emily Mortimer, Jason Isaacs
USA, 84 minut, český dabing, mládeži 80,přístupný
Režie: Kelly Asbury
Hrají: V českém znění: Jan Dolanský, Tereza Bebarová, Pavel Liška, Tatiana Vilhelmová, Petr Rychlý či Petr Oliva. V originálním
znění: Emily Blunt, Michael Caine, James
McAvoy a další

