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Změny v programu vyhrazeny. Provoz kulturního a spolkového centra Česká beseda se řídí
aktuálně platnými nařízeními vlády ČR.

10
Út

JIZERSKÉ HORY
dokumentÁRNÍ FILM
O JIZERSKÝCH HORÁCH

22
NE

KINO PRO DĚTI

Začátek: 8:45 a 10:30
Organizátor:
ZŠ Český Dub
promítání pro ZŠ
Málokteré pohoří v České republice poznamenala činnost
člověka tak, jako Jizerské hory. Přestože dnes patří k často vyhledávaným cílům turistů, skrývají i mnohá tajemství, za
kterými se tvůrci vydali. Natáčeli nejmodernějšími technologiemi jak české, tak polské straně hor. Film vypráví příběh
Jizerských hor od jejich vzniku až po současnost.

17
út

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA ČESKÝ DUB
JEDNÁNÍ

Začátek: 17:00
Organizátor: Město Český Dub

20
PÁ

BACHA,
POJIŠŤOVÁCI!

Myši patří
do nebe
Začátek: 16:00
Vstupné: 100 Kč
Organizátor: Město Český Dub

Myška Šupito ráda přesvědčuje o tom, že je nejodvážnější
myší na světě a vůbec ničeho se nebojí. Opak je pravdou,
ve skutečnosti se pobobkuje ze všeho, co se kolem mihne.
Jejím přáním je být stejně statečná jako její tatínek. Ten se
dokázal s nasazením vlastního života postavit děsivému
lišákovi ...
22
ne

betlémské
světlo
KINO PRO DOSPĚLÉ

Začátek: 18:00
Vstupné: 120 Kč
Organizátor: Město Český Dub
Stárnoucímu spisovateli (Zdeněk Svěrák) už nejde psaní
jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor
pokračoval v ději. Všichni něco chtějí. Fotograf Matěj chce
získat nedobytnou Vendulu z lékárny, pan Bohumil prosí,
aby udělal zázrak ...

DIVADLO - REPRÍZA

Začátek: 19:00
Vstupné: 100 Kč
Organizátor:
Sdružení divadelních souborů Český Dub
z.s., Divadelní soubor VOJAN
Skutečně je možné zachovat staré nešvary v novém, moderně – globálním kabátě? Platí snad, že o získání klientových
peněz jde v první řadě? Přijďte se přesvědčit ...
Pohodové městečko Klídek, ve kterém sídlí malá pobočka rodinné pojišťovny Šťovíček. Ta již dlouhá léta zaměstnává dvě
postarší, zkušené pracovnice, které mají své staré, osvědčené metody, jak jednat s klienty. Idylka však jednoho dne
nekompromisně končí, když pobočku odkoupí nadnárodní
společnost...

na červen připravujeme
ne | 12.6.
od 16h

ne | 12.6.
od 18h

čt | 16.6.

Dračí PRINCEZNA

kino - film pro děti

Poslední závod

kino - film pro pospělé

promoce STUDENTŮ vu3v

od 15h

ceremoniál

út | 21.6.

ZATUPITELSTVO MĚSTA

od 17h

jednání

