
DÁMSKÝ KLUB 

Film USA *** Komedie *** 103 min *** od 12 let *** 2D *** Titulky *** 100,- 

 
  
  
Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí kromě pevného přátelství společná záliba 
v knihách. Pravidelně se scházejí ve svém dámském knižním klubu. Jednoho 
dne se ponoří do lechtivě erotického románu Padesát odstínů šedi. Tahle volba 
se ukáže jako více než inspirativní… Diane (Diane Keaton) totiž nedávno 
ovdověla po 40 letech manželství. Vivian (Jane Fonda) si užívá společnost mužů, 
ale závazkům se důsledně vyhýbá. Sharon (Candice Bergen) se i po desetiletích 
stále snaží vzpamatovat z rozvodu. A manželství Carol (Mary Steenburgen) 
spěje po 35 letech neodvratně ke konci. Vášnivý a živočišný svět pana Graye 
doslova obrátí jejich unavené životy vzhůru nohama. V dámách se opět naplno 
rozhoří touha po romantice a dobro-družství. Nová kapitola je nejen v knihách 
vždycky ta nejlepší.  

 

PAT A MAT ZNOVU V AKCI 

Film ČR *** Rodinný *** 75 min *** Přístupný *** 2D *** České znění *** 
100,- 

 
  



  

Kdy: 12.7.2018 17:00 
  
Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové 
příhody. Pro Pat a Mata není nic problém, ať již se jedná o boj s rojem včel, 
opravu elektrické sekačky, ucpaný odpad, boj s krtkem nebo stavbu nové 
skalky. Pro kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně 
velká. Vyčistit komín? Postavit nový plot? Naši kutilové si dokáži poradit s 
každým problémem. Kuťení je pro ně zábava a dokážou si ho patřičně užít. 
Našim kutilům vůbec není cizí ani moderní řešení a tak se stanou odborníky v 
užití solární energie nebo instalaci bezpečnostních kamer.  

Otevření obnovené kaple sv. Markéty 

 
Kaple bude slavnostně otevřena na svátek Markéty. Dojde k jejímu vysvěcení a 
konána bude bohoslužba. 
  

Kdy: 13.7.2018 16:00 

Kde: Kaple sv. Markéty na Lázních 

Xterra 



 
Kultovní závod v terénním triatlonu se pojede jako světový a evropský pohár, 
zároveň bude kvalifikací na mistrovství světa. 
  

Kdy: 14.7.2018 - 15.7.2018 
 

 

Vypracovala: Eva Jankulárová 


