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Životní výročí - blahopřejeme

Únor Anežka Heřmánková Běleč 76 let
Anežka Svatková Bzová 70 let

Březen Marie Čechová Běleč 70 let
Jaroslav Čech Běleč 70 let

Duben Marie Bednářová Bzová 75 let

Květen Antonín Kubále Běleč 88 let

Co se chystá

V sobotu 17. června se uskuteční Setkání rodáků obcí Běleč a Bzová. Srdečně Vás i rodinné
příslušníky zve zastupitelstvo obce Běleč, SDH Běleč a občané.
Program: 13:00 Přivítání účastníků starostou

13:30 Mše svatá v kapličce v Bělči
14:30 Požehnání hasičského praporu
15:30 Prohlídka okolí Bělče
16:00 Podávání hlavního chodu
16:30 Představení mladých hasičů a JSDHO
17:15 Kulturní program
17:30 Vystoupení krojované dechovky STRAHOVANKA Františka Adámka
20:30 Vystoupení skupiny KOLÁŘ BANDa

Bělečské letní kino zahajuje další sezónu v pátek 23. června. Od 20 hodin se těšíme na koncert
sboru mladovožických učitelek, ve 21 hodin vystoupí taneční skupina Čtverylka Tábor a po
setmění (cca po 21:30) následuje v našem letním kině na návsi promítání filmu Všechno nebo
nic. Kompletní program letního kina naleznete na poslední stránce zpravodaje, na stránkách
www.obecbelec.cz a také na obecních stránkách na facebooku, kde budou v případě nepříznivé
předpovědi aktuální informace ohledně promítání. Držme si palce, ať nám i letos přeje počasí!
Pokud  byste  rádi  pomohli  s  propagací  letního  kina  –  třeba  umístěním  plakátu  na  vašem
pracovišti nebo rozvozem plakátů po okolí, zavolejte starostovi a domluvte se na detailech.
Předem děkujeme za ochotu!

V sobotu 15. července od 13 hodin se v areálu hradu Šelmberk rozeběhne VI. ročník soutěže
Železný hasič Běleč, která je letos prvním dílem seriálu soutěží I. ročníku jihočeského poháru
v TFA. Další kola se uskuteční v Protivíně, Týně nad Vltavou a v Milevsku. Tak přijďte fandit!

V pátek 20. a v sobotu 21. října se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky.

http://www.obecbelec.cz/
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Aktuálně řešíme

Vážení spoluobčané,

ačkoliv je červen, držíte v rukou teprve první číslo zpravodaje. Ne, že bychom vám neměli co
říci, ale na přípravu zpravodaje nám jednoduše nezbyl čas, pokusím se vám vysvětlit proč.

Rok 2017 byl, je a bude ve znamení příprav. Nejdříve jsme připravovali okrskovou hasičskou
soutěž,  která  proběhla na výbornou a  se  skvělými  výsledky našich týmů,  v současné  době
finišuje příprava na 5. setkání rodáků, příští týden zahajujeme Bělečské kulturní léto a další
sezónu letního kina,  v  polovině  července nás  čeká nástupce tradiční  soutěže  Železný hasič
Běleč - na Šelmberku proběhne 1. závod 1. ročníku jihočeského poháru TFA.

Na pozadí tak trochu neviditelně probíhají přípravy větších investičních akcí za cca 7 mil. Kč.
Se stavebními úřady bojujeme o povolení nové zastávky ve Bzové a s rekonstrukcí komunikace
do  Souhrad,  připravujeme  další  fázi  rekonstrukce  požární  nádrže.  Projektant  pracuje  na
podrobné dokumentaci pro povolení 39 domovních čistíren odpadních vod.

Požádali jsme na letošek o sedm dotací, z toho čtyři z nich byly zamítnuty, na rekonstrukci
požární  nádrže jsme dostali  200 000 Kč a  na opravu komunikace do Souhrad 215 000 Kč.
Dotace na rekonstrukci požární zbrojnice je ve fázi  posuzování.  Dokončili  jsme vyúčtování
loňských dotací, proběhlo přezkoumání hospodaření – bez závad. Nic nebrání tomu, abychom
letošní rok příprav, velkých společenských akcí a spuštění stavebních projektů rozjeli naplno.

Na druhou stranu se  objevují  problémy,  které vznikají  pořád ze stejných míst  a které  nám
působí ustavičné starosti.  Počet  udání na obecní aktivity  polevil,  ale stále  mají  někteří  lidé
potřebu řešit své bolístky tu přes policii, tu přes inspekci, tu přes jiné orgány státní správy. Obec
je tu hlavně pro své občany, ale není tu proto, aby plnila ustavičná, mnohdy nesmyslná přání
jednotlivců, když sami tito jednotlivci nejsou schopni ani ochotni plnit své povinnosti. Jsme
v situaci,  kdy  máme  občanům  co  nabídnout  a  zároveň  od  nich  občas  něco  potřebujeme.
S většinou lidí se bez problémů dohodneme, navzájem si vyhovíme tak, aby obě strany, občan i
obec, byly spokojeny. U několika jednotlivců bohužel tato kooperace selhává a obec by se již
neměla  chovat  jako  otloukánek,  kterého  je  možno  beztrestně  bít  a  kterého  lze  bezostyšně
vysávat. A to zvláště tehdy, kdy se střetávají zájmy většiny občanů se zájmy jednotlivce.

Obec  Běleč  se  snaží  již  léta  vystupovat  férově  vůči  vrchnosti  (úřadům),  vůči  obchodním
partnerům i vůči občanům. Jsme oprávněně kritizováni za to, že v těchto vztazích nebýváme
dostatečně sebevědomí a asertivní. A to bychom rádi v roce 2017 změnili a to vám chci slíbit.
Budeme sebevědomí, budeme důrazní a budeme dbát o to, aby se důležité věci hýbaly dopředu.

Chtěl  bych  touto  formou  poděkovat  všem  občanům,  kteří  se  zapojili  do  zkrášlení  obce,
zúčastnili  se  brigád,  a  chci  poděkovat  všem,  kdo  pomáhali  a  budou  pomáhat  při  konání
společenských akcí. Možná jste si všimli, že když přišlo 33 lidí na nedělní brigádu, scházela mi
slova, kterými bych toto mohl hodnotit a v podstatě mi schází dodnes. Děkuji vám všem, kdo i
malým střípkem pomůžete rozvíjet atmosféru spolupráce a rozvoje celé obce.

Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Tříkrálová sbírka

Dne 7.1. se konala tradiční sbírka s přívlastkem tříkrálová. I přes mrazivé počasí se dostavili
3 králové v 9 h před kapličku ve Bzové. Byla to dvojčata Kosejkovy - Lenka a Martina, dále
Vašek Kopecký a  jako starší  doprovod Pepa Kosejk.  Na altovou flétnu doprovázela  Mirka
Čechová a v Bělči  chvilku i  Majda Čechová.  Nesmíme zapomenout  na významnou pomoc
Barči Smrčinové, která krásně zpívala. Ochota, vstřícnost,  připravenost a vlídnost  přijetí  ve
všech staveních nás zahřála u srdce a potěšila  naše duše.  Štědrost  obyvatel  Bzové a Bělče
vynesla  neuvěřitelných  11  253  Kč.  V  celé  Mladovožické  farnosti  se  shromáždilo  celkem
54 984 Kč. 65 % z této částky zůstává ve Vožici na projekty, zaměřené hlavně na děti a sociálně
slabé. Zbytek procent je odváděno na Charitu ČR. Každý rok si říkám, zda se vybere tolik, co
vloni a zůstávám v údivu, protože letos je to dokonce skoro o 1 000 Kč více. Je to velmi milé
zjištění, které mě jen utvrzuje v tom, že lidé jsou přející a záleží jim na druhých. Všem dárcům
přeji mnoho štěstí, zdraví a lásky. Moc všem děkujeme.

Vedoucí skupinky č.2053-01-4 Mirka Čechová

Turnaj ve stolním tenisu

Další ročník oblíbeného turnaje ve stolním tenisu se v Bělči uskutečnil v sobotu 11. února.
Příjemným  překvapením byla  účast  celkem  13  soutěžících  v  kategorii  žen.  To  ovšem  při
zachování  systému hry vedlo k vyšší  časové náročnosti,  kvůli  které  pak některé  závodnice
turnaj nedokončily. V příštím roce je tedy možné, že se  i u žen přejde na hru ve skupinách a
potom postup vyřazovacím pavoukem. Účast celkem 8 dětí byla také velmi potěšující. Je fajn
vidět,  že  i  po  přechodu  silné  generace  dětí  do  kategorie  dospělých  tu  máme  řadu  dalších
dětských  sportovců.  V  kategorii  mužů  došlo  i  na  oblíbené  a  divácky  atraktivní  čtyřhry.
Děkujeme všem organizátorům za přípravu celé akce.
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Muži:
1. Krejčí Pavel
2. Javorský Jiří
3. Břenda Stanislav

Muži – čtyřhra:
1. Krejčí Pavel
    Břenda Roman
2. Fiala Marcel
    Břenda Lukáš
3. Javorský Jiří
    Bednář Vítek

Ženy:
1. Kopecká Monika
2. Krejčová Aneta
3. Břendová Zlata

Děti:
1. Krejčí Filip, 2. Smetana Tomáš, 3. Čechová Magdalena

Dětský karneval

V sobotu 3. března hostila společenská místnost  v Bělčí karnevalový rej našich nejmenších
občanů a jejich kamarádů. Spolu si  zatancovali princezny, víly, indiánka, šašek, jednorožec,
kočička,  myška  Minnie  a  pavouček.  Na  bezpečnost  dohlíželi  policista  s  hasičem.  Mladé
občanky Bělče pro všechny připravily chutné občerstvení a veselé soutěže.  Nikdo neodešel
s prázdnou a  všechny  děti  si  karneval  pěkně užily.  Děkujeme maskám za  účast  a  mladým
občankám Bělče za uspořádání akce.
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Oslava Mezinárodního dne žen

V sobotu 11. března patřila společenská místnost v Bělči ženám a oslavě Mezinárodního dne
žen. Zastupitelé si pro ně připravili chutné zákusky, dobré pití a pestrobarevné gerbery. K tanci
a  poslechu nám krásně hrála  skupina  Silueta  z  Načeradce.  Děkujeme za přijemně strávený
večer a zúčastněným mužům za obdivuhodnou taneční výdrž!

Okrsková soutěž v požárním sportu

Letošní okrsková soutěž v požárním sportu se konala v sobotu 6. května v Bělči u příležitosti
95. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Běleč. I když byla letos dosti dlouhá zima a
týden před soutěží panovalo velice nevlídné počasí, na soutěž samotnou už nám příroda opět
přála. Členové SDH připravili sportoviště na tradičním místě u Obecníku a krátce po poledni
byla soutěž zahájena.

V dětské části soutěže předvedlo požární útok celkem 5 družstev. V kategorii přípravka zvítězil
tým z Mladé Vožice. V kategorii mladší žáci se na prvním místě umístily Vilice, druhé místo
obsadila Mladá Vožice. Ve starších žácích pak zvítězilo domácí družstvo z Bělče, za kterým se
umístil tým z Vilic.
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V kategorii žen nastoupila 4 družstva a
bělečským  ženám  s  časem  92,14 s
patřilo po zásluze 1. místo. Vždyť i svůj
loňský krásný čas překonaly o více než
9 vteřin. Na dalších místech se umístily
hasičky  z  Mladé  Vožice,  Noskova  a
Vilic.  V přeboru jednotlivců na 100 m
s překážkami  zvítězila  domácí  Jana
Fialová,  Magdalena  Čechová  při  své
premiérové  účasti  v  dospělé  kategorii
pak získala bronzovou příčku.

V  kategorii  mužů  to  s  domácími
výsledky  vypadalo  stejně  jako  u  žen.
Jediný tým, který se podíval pod hranici
100  s  byl  tým  z  Bělče  (čas  94,78)  a
vítězný pohár zůstal doma! Na dalších
místech  se  seřadila  družstva  ze  Staré
Vožice,  Řemíčova,  Mladé  Vožice,
Hlasiva,  Blanice  a  Noskova.  Na
stovkách  pak  Marcel  Fiala  obsadil
2. místo.

Vítězství v kategorii muži II si opět odnesli domácí borci, tentokrát s časem 107,56 s. Za nimi
následovali hasiči z Noskova, Řemíčova, Vilic, Hlasiva, Blanice a Janova.

Celým odpolednem a večerní zábavou nás provázela skupina Contraband. Gratulujeme všem
závodníkům ke skvělým výkonům a děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a přispěli ke
zdárnému uskutečnění celé soutěže!
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Besídka ke dni matek

14. května se uskutečnila besídka ke Dni matek ve společenské místnosti bělečského obecního
úřadu od 14h. Diváci,  zastoupení především ženskou populací,  vřele tleskali  nejen místním
recitátorkám,  ale  především pěveckému souboru  Sovy  a  Sovičky,  který  vede  paní  učitelka
Mirka Kuklová. Doprovod na flétny, klarinety a klávesy tvořili žáci paní Kuklové. Největší
aplaus sklidila píseň Maminko moje v podání Jana Mrázka, který se doprovázel na harmoniku.
Účinkující  byli  za  své  výkony  odměněni  malým občerstvením a  balíčkem dobrot.  Slovem
provázela Mirka Čechová, která je zároveň autorkou těchto řádků.

Malování na asfalt

V neděli 21. května se boční silnice na návsi
v Bělči  opět  proměnila  v  malířskou  plochu.
Malé i velké děti a i někteří dospělí  vzali  do
ruky  křídy  a  na  asfaltu  se  brzy  objevily
domečky, zvířata, dopravní prostředky, květiny,
vodní svět a další krásné kresby. Po dokončení
výtvorů si děti na návsi ještě zahrály na babu a
na  schovávanou  a  potom  už  přišla  odměna
v podobě  dárkových  balíčků  pro  všechny
malíře.  A  protože  tentokrát  na  sebe  nechal
první  déšť  po  akci  docela  dlouho  čekat,
vydržela  nám  náves  pestrá  ještě  pár
následujících dní.  Děkujeme všem malířům a
malířkám  za  krásné  výtvory  a  mladým
občankám Bělče za přípravu akce.
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Výlet pro děti

Za  cíl  letošního
výletu  pro  děti
jsme  vybrali
město  Jihlava.
Čtvrtá  květnová
sobota  našemu
zájezdu  přinesla
velmi  pěkné
počasí  a  dobré
podmínky  pro
cestu,  takže  se
plný autobus dětí
s  doprovodem
mohl  brzy  vydat
na  dvě  výpravy.
Starší  děti  se
vyrazily  vyřádit
do akvaparku, kde si všichni pochvalovali řadu atrakcí a nepříliš velkou zaplněnost zařízení.
Mladší děti potom navštívily jihlavskou ZOO. Procházku expozicemi a pavilony s množstvím
krásných zvířat zpestřily i letové ukázky dravců přímo nad hlavami návštěvníků, řada dětských
hřišť  a  odpočinkové zóny s  houpacími  sítěmi.  Jihlavská  ZOO,  která  letos  slaví  60.  výročí
založení, sice patří rozlohou k těm menším zahradám v ČR, ale určitě stojí za návštěvu. Cestou
zpátky pak téměř všechny děti pod tíhou zážitků usnuly, takže jsme doma byli coby dup.
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Částečná revize katastru nemovitostí

Na základě  sdělení  Katastrálního  úřadu  pro  Jihočeský  kraj,  Katastrálního  pracoviště  Tábor
oznamujeme,  že  v  katastrálním území  Běleč  u  Mladé  Vožice  bude  dne  4.7.2017  zahájena
částečná revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do 7.8.2017.

Vlastníci nemovitostí  v tomto katastrálním území a jiní oprávnění mají  zejména následující
povinnosti:
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny  údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30
dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které
předkládají příslušné orgány veřejné moci přímo k zápisu do katastru,
c) na výzvu předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.
Jednotliví  vlastníci  nemovitostí  budou k  revizi  údajů  katastru  písemně  zváni  jen  ve  zvlášť
odůvodněných případech.

Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci jsou podle zákona č. 200/1994
Sb.,  o  zeměměřictví,  oprávněni  po  oznámení  vstupovat  a  vjíždět  v  nezbytném rozsahu  na
nemovitosti;  do  staveb  mohou  vstoupit  se  souhlasem  jejího  vlastníka  nebo  oprávněného
uživatele.  Oprávnění  ke  vstupu  na  nemovitost  prokazují  služebním  průkazem.  Obec  Vás
vyzývá,  abyste  si  předložený  průkaz  vždy  pečlivě  zkontrolovali.  Mimo  jiného  mohou
pracovníci také, po předchozím upozornění, v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad
nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým činnostem
včetně využívání značek bodových polí.

Podrobnější informace naleznete na úřední desce obce Běleč.

Činnost zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 29. zasedání dne 12. ledna 2017
1. určilo  ověřovateli  zápisu  Tomáše  Kubáleho  a  Hanu  Rychlou  a  zapisovatelem Stanislava

Šmejkala,
2. schválilo program 29. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce v roce 2016,
4. vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích v roce 2016,
5. schválilo žádost o dotaci z programu "EFEKT pro rok 2017" na projekt "Opatření ke snížení

energetické  náročnosti  veřejného  osvětlení  Bzová"  ve  výši  88 935  Kč,  celkové  náklady
projektu 127 050 Kč,

6. schválilo  žádost  o  dotaci  z  programu  "Podpora  výstavby  a  obnovy  vodohospodářské
infrastruktury"  na  projekt  "Prodloužení  vodovodu Běleč  Souhrady"  ve  výši  390 000  Kč,
celkové náklady projektu 558 174 Kč,

7. schválilo  žádost  o  dotaci  z  programu  "Rozvoj  hospodářsky  slabých  oblastí  Jihočeského
kraje"  na  projekt  "Projektová  příprava  odbahnění  Obecního  rybníka"  ve  výši  51 300 Kč,
celkové náklady projektu 64 130 Kč,

8. schválilo  žádost  o  dotaci  z  programu  "Podpora  rekonstrukcí  a  oprav  požárních  nádrží
(návesních  rybníčků)  v  obcích"  na  projekt  "Rekonstrukce  západní  strany  požární  nádrže
Běleč" ve výši 200 000 Kč, celkové náklady projektu 302 000 Kč,
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9. schválilo žádost o dotaci z programu "Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí Jihočeského kraje" na projekt "Rekonstrukce hasičské zbrojnice Běleč" ve výši
800 000 Kč, celkové náklady projektu 1 308 000 Kč.

Zastupitelstvo obce na svém 30. zasedání dne 30. března 2017
1. určilo  ověřovateli  zápisu  Jaroslava  Čecha  a  Marcela  Fialu  a  zapisovatelem  Stanislava

Šmejkala,
2. schválilo program 30. zasedání zastupitelstva obce Běleč,
3. zamítlo poskytnutí daru spolku Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s,
4. zamítlo poskytnutí příspěvku spolku Centrum LADA, z.s.,
5. vzalo na vědomí rozpočtové opatření 1/2017 –  zvýšení a snížení příjmů o 6 000 Kč, zvýšení

a snížení výdajů o 12 180 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 30 380 Kč a
úpravu schváleného rozpočtu,

6. schválilo  rozpočtové  opatření  2/2017  –  zvýšení  příjmů  o  163 180 Kč,  snížení  příjmů  o
63 180 Kč,  zvýšení  výdajů  o  100 000 Kč,  změny  ve  výdajích  v rámci  paragrafů  ve  výši
290 820 Kč,

7. schválilo  rozdělení  prostředků  na  kulturní  a  sportovní  akce  v  celkové  výši  147 000  Kč.
Každou akci bude mít na starosti jedna zodpovědná osoba, výdaje rozdělí zvlášť na ceny do
soutěží,  materiál,  služby  a  občerstvení  a  doklady  k  proplacení  opatří  soupiskou a  sepíše
článek o akci do zpravodaje,

8. schválilo  kupní  smlouvu  na  nemovitou  věc  s  Jaroslavou  Slabou,  bytem  Mladá  Vožice,
Táborská 574, kde Jaroslava Slabá převádí na Obec Běleč vlastnické právo k nově vzniklé
parc. č. 1726, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 398 m2, vydělené z parc. č. 445,
katastrální území Běleč u Mladé Vožice za cenu 11 940 Kč,

9. schválilo  kupní  smlouvu  na  nemovitou  věc  s  Janou  Jindrovou,  bytem  Praha  4  Libuš,
Mirotická 771/4, kde Jana Jindrová převádí na Obec Běleč vlastnické právo k nově vzniklé
parc. č. 545/2, orná půda, o výměře 32 m2, vydělené z parc. č. 545, katastrální území Běleč u
Mladé Vožice za cenu 750 Kč,

10. schválilo směnnou smlouvu s Anežkou Maťhovou, bytem Běleč 8, kde Obec Běleč převádí
na Anežku Maťhovou vlastnické právo k parc.  č.  149,  orná půda,  o výměře 2180 m2, o
Anežka Maťhová převádí na Obec Běleč vlastnické právo k parc. č. 427/18, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 503 m2, k nově vzniklé parc. č. 1362/64, ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 46 m2, vydělené z parc. č. 1362/64, k parc. č. 1362/66, ostatní plocha,
ostatní  komunikace,  o  výměře  204 m2,  k  nově  vzniklé  parc.  č.  1362/86,  ostatní  plocha,
ostatní komunikace, o výměře 104 m2, vydělené z parc. č. 1362/64, k parc. č. 1404/2, trvalý
travní  porost,  o  výměře  11 m2,  k  nově  vzniklé  parc.  č.  1404/3,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, o výměře 208 m2, vydělené z parc. č. 1404/1, k nově vzniklé parc. č. 1406/3,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 20 m2, a vydělené z parc. č. 1406/2, k nově
vzniklé parc. č.  1406/4, ostatní plocha,  ostatní  komunikace, o výměře 62 m2, vydělené z
parc. č. 1406/1, k nově vzniklé parc. č. 1626/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
120 m2, vydělené z parc. č. 1626/1, a k podílu 1/18 na parc. č. 427/16, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 31 m2, vše katastrální území Běleč u Mladé Vožice; zastupitelstvo
zrušilo usnesení 110/2016,

11. zamítlo žádost Ing. Moniky Halaburtové na odkoupení pozemku parcelní číslo 1284/68,
12. vzalo na vědomí zprávy finančního výboru ze dne 6. června 2016, 8. listopadu 2016 a 22.

března 2017.
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Bělečské kulturní léto 2017

pátek 23. 06. 2017 20:00 Koncert sboru mladovožických učitelek
21:00 Taneční skupina Čtverylka Tábor

pátek 23. 06. 2017 21:30 Všechno nebo nic
Komedie/Romantický,  Česko/Slovensko,  2017,  107  min  –  Linda  a  Vanda  jsou  pohledné
třicítky,  nerozlučné  kamarádky  a  taky  spolumajitelky  malého knihkupectví  v  centru  města.
Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak
chybí Vandě.

! středa 05. 07. 2017 ! 21:20 Bezva ženská na krku
Komedie/Romantický, Česko, 2016, 97 min - Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný
úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do
té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový
život,  tak  od  základů!  Eliška  se  rozhodne  začít  od  nuly  jako  učitelka  v  malé  středočeské
vesničce.

pátek 04. 08. 2017 21:00 Padesátka
Komedie, Česko, 2015, 97 min - Co se stane na horách, zůstane na horách, a dole ať si dělaj, co
chtěj.  Opravdovým  kořením  Krkonoš  jsou  místní  horalé,  kteří  zde  žijí,  ať  už  je  sezóna
jakákoliv.  Lyžařka  s  jednou  nohou,  rolbař,  jenž  na  Tři  krále  nepije,  legendární  lovec  žen
ozdobený neplodností, barman se zálibou ve věštění. A také Pavka, nejstarší žijící člen tradiční
běžkařské rodiny Bulánů.

pátek 18. 08. 2017 21:00 Miluji tě modře
Komedie/Romantický, Česko, 2017, 90 min - Sympatický malíř a kunsthistorik, doktor David
Bárta, se blíží Kristovým létům. Jeho život by už měl mít „ustálenou" podobu a pevné obrysy.
Opak je pravdou. Právě teď prožívá Bárta docela smolné období. Dostane výpověď z Národní
galerie, žije stále pod jednou střechou s matkou, posedlou jógou, nemá žádnou přítelkyni a
nedaří se mu …

pátek 01. 09. 2017 21:00 Špunti na vodě
Rodinný/Komedie,  Česko,  2017,  83  min  -  Rodiče  bratrů  Igora  (Jiří  Langmajer)  a  Davida
(Hynek Čermák) chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška),
povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích
po řece jen ve třech, tak, jako za starých časů. Jenže od dob společných spanilých jízd se leccos
změnilo.  Třeba  to,  že  Igor  a  David  jsou  ženatí  a  mají  děti.  Uvítací  večeře  pro  Ondru  se
nezadržitelně mění v katastrofu.
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