Benešovský slunovrat jaký byl?
…pro nìkoho podaøený a pro jiného ménì. Asi jako každý rok. Urèitì ten, kdo si na nìm nìco dobrého najít chtìl, si to své našel.
Já bych rád napsal nìkolik øádek z pohledu organizátorù celé akce.
Snažili jsme se pøipravit pro každého nìco. Aby se bavili starší, mladší…Rockový koncert pro mladé, odpoledne pro seniory, program pro
dìtièky, Bungee Jumping pro odvážné a po adrenalinu laèné jedince atd. Nebudu vyjmenovávat všechny akce. Nìkterých se zúèastnilo
návštìvníkù více, nìkterých ménì. Myslím, že v rámci možností Slunovrat probìhl dobøe.
Poèasí má sice ještì co dohánìt, ale na druhou stranu, také mohlo být hùø.
Hlavnì bych rád podìkoval všem, kteøí se jakkoliv na akci podíleli. Z øad podnikatelù a firem to jsou pan Kozák firma Interkov, pan
Dmyterczuk firma DYPA, paní Urxová Ovoce a zelenina, paní Vacková Centrum zábavy Babylon Liberec, pan Pøibyl pivovar Gambrinus,
pan Kaèer firma Slovanka, dále pak podìkování patøí paní Jeøábkové - øeditelce ZOO Ústí nad Labem, vedení ZOO Dìèín, panu Bøíškovi za
dobrou spolupráci a úèasti na akcích, panu faráøi Bártkovi, paní Henigové - benešovský zámek, paní Scholzové umìlecká škola Chabaøovice,
paní Koubové um.agentura Galaxis UL, panu Šulcovi Øád èerných rytíøù, panu Rejmanovi Solideo, panu Podešvovi Optimik, panu
Steklému Karate klub, panu Leknerovi, panu Formánkovi, panu Savèukovi, panu Hájkovi, panu Karchòákovi, panu Pacinovi, hasièùm, Domu
dìtí a mládeže Dìèín, klaunovi Otovi a všem dalším, kteøí se jakkoliv podíleli na letošním Slunovratu.
Na poslední stranì Benešovských novin pøinášíme nìkteré fotografie z prùbìhu oslav.
Rád bych Vás všechny pozval na pøipravované prázdninové akce na benešovském koupališti a na Kinematograf bratøí Èadíkù, který k nám
zavítá 6.srpna a bude na parkovišti pod zámeckou zahradou promítat úspìšné èeské filmy.
Pøeji Vám všem hezké, slunné léto, pøíjemné prožití dovolených a spoustu nezapomenutelných zážitkù nejen z cest
Místostarosta

BENEŠOVSKÉ NOVINY
USNESENÍ
z 10.jednání Rady mìsta Benešov n.Pl. konané dne 7.6.2004
Od 15.00 hod. v malé zasedací síni MìÚ Benešov n.Pl.
RaM po projednání schválila:
- program Benešovského slunovratu
vè. smluv na jednotlivé akce.
- smlouvu o pronájmu schránky
kolumbária è.121 na dobu 10 let.
- smlouvu o pronájmu hrobového místa
è.304/P II na dobu 10 let.
- smlouvu o pronájmu hrobového místa
è.44/P I na dobu 10 let.
- smlouvu o pronájmu hrobového místa
è.36/P VI na dobu 10 let.
- rozpoètové opatøení è.4 - interní pøesun
fin.prostø.-projektová
dokumentace,pøíspìvky.
- rozpoètové opatøení è.5 - dotace KÚ
odb.školství.
- výstavbu plynovodní pøípojky
k èp.558,ul.Wolkerova s tím, že práce
musí být provedena pøed rekonstrukcí
komunikace, bezprostøednì po vydání
st. Povolení.
- pøíspìvek 1 533,20 Kè na výrobu
kostýmu pro slavnosti Tolštejnského
panství.
RaM po projednání bere na vìdomí:
- dopis Ústavu sociální péèe pro mentálnì
postižené v Dìèínì s tím, že mìsto nemá
ve schváleném rozpoètu
vyèlenìny
finanèní prostøedky pro finanèní
výpomoc ústavu.
RaM po projednání neschválila:
- rekonstrukci telefonních kabelù na

námìstí dle pøiložené mapy.
RaM po projednání ukládá:
- odboru správy majetku projednat èasový
posun realizace a navrhnout realizaci
jiného prostoru v Benešovì
nad
Plouènicí.
odboru VŽP obeslat firmy :
1. Martin Liesel - Dokom final s.r.o. Dìèín
2. SaM Dìèín a.s.
3. Michal Vávra, D-STAV, Františkov n.Pl.
4. SKANSKA DS a.s. Huntíøov u Dìèína,
k podání nabídky na realizaci akce
„Rekonstrukce komunikace
ul.Dvoøákova.
odboru správy majetku zajistit nezbytné
opravy v objektu ŠJ
dle návrhu
vedoucí správy majetku .- odboru VŽP
pøipravit
pro zasedání ZaM (16.6.
2004) smlouvu
na realizaci opravy
støechy a oken objektu èp.458,
ul.
Dìèínská s firmou Stavební práce
Bardzák.
RaM po projednání doporuèuje ZaM
schválit:
- schválit rozbor horpodaøení za I. ètvrtletí
2004.
- schválit
prodej p.p.è.1341/10
v k.ú.Benešov nad Plouènicí
za cenu 20 305,- Kè.
prodat p.p.è. 380/1 za cenu 210.000,-

V mìsíci dubnu 2004 jako první zpráva bylo stíhání K.Z.
z Benešova n/PL., který je stíhán pro tr. èin „ Neoprávnìný
zásah do práva k domu, bytu a nebo nebytového prostoru“
dle § 249a/2) tr. zákona, protože vymìnil zámek vstupních
dveøí do spoleèného bytu, a tak bránil své družce užívat jejich spoleèný byt.
Vzhledem k tom, že jeho družka vzala zpìt souhlas s trestním stíháním, tak
státní zástupce trestní stíhání dle § ll/le tr.ø. Zastavil.
Dne 25.5.2004 se dopustil již po tøetí v Benešovì n.Pl. tr. èinu Výtržnictví
dle § 2O2/l tr. zákona M.H. z È.Lípy v hernì JOKER, kdy napadl obsluhu a
hosta do kterého kopal.
Od l.3.2004 do 14.5.2004 pøes vyslovený zákaz øízení mot. vozidel P.B.
z M.Velenì øídil svoje os.auto a motocykl. Je stíhán pro tr.è. Maøení výkonu
úøedního rozhodnutí dle § l7l/lc tr.z. Vzhledem k tomu,že nenastoupil výkon
trestu,byl dodán do vìznice v Litomìøicích.
K.H. z È.Lípy zapomnìl platit výživné na svého nezl. syna do Benešova
n.Pl. Je stíhán pro tr.è. Zanedbání povinn é výživy dle § 213/l Tr.z.
Pøes vyslovený zákaz øízení mot.vozidel D.R. z Verneøic dne 13,3,2004
øídil svoje os.auto. Je stíhán pro tr.è. Maøení výkonu úøedního rozhodnut í
dle § 171/l c Tr.zákona.
Dne 11.6.2004 bylo hlášeno vloupání do rod. domku v Benešovì n.Pl.
se škodou 27.900.-Kè.
. Dne 15.6.2004 byl jako pachatel zjištìn T.P.
z Dìèína ,který je stíhán pro tr.è. Krádež a Porušování dom.svobody
dle §§ 247/lb a 238/l,2Tr.z.
Dne 17.3.2004 byl na OOP Benešov n/PL. oznámen pokus krádeže
osobního vozidla Š Octavia, kdy NP zpùsobil na vozidle škodu v celkové
výši 20.000 Kè. Díky všímavosti a cenným poznatkùm od obèanù mìsta
Benešov n/Pl. byl následnì dne 10.6.2004 zjištìn pachatel M.P.
z Ústí nad Labem, který je stíhán pro pokus neoprávnìného užívání cizí vìci
podle § 8/1 k § 249/1Tr.zákona.
Dne 12.6.2004 kolem 14.00 hod. 2 osoby využily nepøítomnosti
prodavaèky v prodejnì v Benešovì n.Pl. a z pokladny odcizily èástku
cca l5.OOO.-Kè, láhev alkoholu, z prodejny odešly a odjely autem, které
na nì èekalo vedle prodejny. Za pomocí obèanù bylo auto policisty
vypátráno a zadržena øidièka M.S. z N. Boru s finanèní èástkou 3.OOO.-Kè
a lahví alkoholu. Ve vozidle pøi prohlídce byly dále nelezeny doklady
z vloupání do o s.auta z dopoledních hodin dne 12.6.2004 . Jeden z pachatelù
krádeže Š.D. z È.Lípy byl v noèní dobì zadržen v N.Boru policisty OOP
N.Bor. Jsou stíhání pro tr.è. Krádež dle § 247/la Tr.z.

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva mìsta Benešov n.Pl. konané dne 16.6.2004 od 17.00 hod. ve velké
zasedací síni MìÚ Benešov n.Pl.
ZaM po projednání schválilo:
- rozbor hospodaøení za 1. ètvrtletí
2004.
- rekonstrukci telekomunikaèních
kabelù na Námìstí Míru a ul. Krátká.
- prodej BJ è. 5 v èp. 250,
ul. Èeskolipská,za cenu 26 821,- Kè.
- prodej BJ è. 4 v èp. 250,
ul. Èeskolipská,za cenu 43 002,- Kè.
- prodej BJ è. 6 v èp. 250,
ul. Èeskolipská, za cenu 31 763,- Kè.
- prodej BJ è. 6 v èp. 370,
ul. Dìèínská, za cenu 73 614,- Kè.
- prodej BJ è. 5 v èp. 370,
ul. Dìèínská, za cenu 27 656,- Kè.
- prodej BJ è. 4 v èp. 370,
ul. Dìèínská, za cenu 65 414,- Kè.
- prodej BJ è. 3 v èp. 370,
ul. Dìèínská, za cenu 32 776,- Kè.
- prodej BJ è. 7 v èp. 370,
ul. Dìèínská, za cenu 69 466,- Kè.
- prodej BJ è. 1 v èp. 370,
ul. Dìèínská, za cenu 19 770,- Kè.
- prodej BJ è. 7 v èp. 518,
ul. Dìèínská, za cenu 53 480,- Kè.
- prodej BJ è. 2 v èp. 518,
ul. Dìèínská, za cenu 26 907,- Kè.
- prodej BJ è. 9 v èp. 518,
ul. Dìèínská, za cenu 27 886,- Kè.
- prodej BJ è.3 v èp. 518, ul. Dìèínská,
za cenu 32 652,- Kè.
- prodej BJ è. 4 v èp. 216, Sokolský
vrch, za cenu 41 040,- Kè.
- prodej BJ è. 4 v èp. 528,
ul. Bezruèova, za cenu 38 646,- Kè.
- prodej BJ è. 3 v èp. 212, Sokolský
vrch, za cenu 29 146,- Kè.
- prodej p.p.è. 380/1,
za cenu 210 000,- Kè.
- zámìr prodeje p.p.è. 1358/10.
- zámìr prodeje p.p.è. 851/2.

- zámìr prodeje èásti p.p.è. 366/1.
- prodej èásti p.p.è. 1185/2 o výmìøe
67 m2, za cenu 4 360,- Kè.
- prodej èásti p.p.è. 1185/2 o výmìøe
129 m2, za cenu 5 957,- Kè.
- prodej p.p.è. 1341/10 o výmìøe
2 666 m2, za cenu 20 305,- Kè.
- prodej p.p.è. 563/3 a 2/3 p.p.è. 563/4
a 2/3 p.p.è. 562/4 o celkové výmìøe
1603 m2, za cenu 30 298,- Kè.
- pøevod areálu fotbalového høištì
na p.p.è. 461/1, 461/2 a 461/3 do
správy pøíspìvkové organizace
Služby mìsta Benešova
nad Plouènicí.
- smlouvu o dílo na akci Rekonstrukce
místní komunikace - ul. Wolkerova,
Benešov nad Plouènicí - varianta
I s firmou Revis- Praha, spol. s r.o.
- smlouvu o dílo na akci Rekonstrukce
fasády a støechy - ul. Dìèínská
458,Benešov nad Plouènicí - I. etapa :
“Rekonstrukce støechy a výmìna
oken” s firmou Stavební práce
Bardzák.
- smlouvu o dílo s firmou HPMVoboøil Pavel na realizaci stavby
"Prùzkumný hydrogeologický vrt,
Benešov nad Plouènicí".
- splátkový kalendáø pro p.M.V.
na úhradu dlužné èástky 17 803,- Kè
a to : od 06. do 11. mìsíce roku 2004
v pravidlených mìsíèních splátkách
3 000,- Kè. Pan V. je dále povinen
uhradit náklady øízení pøed Okresním
soudem v Dìèínì.
- smlouvu è. 200407001 na stavbu
"Benešov nad Plouènicí - Bedøichov,
nová TS, VN,NN - varianta è. I".
- zaplacení podílu spoleèenství
vlastníkù èp. 255 a stanovení
splátkového kalendáøe na èástku 4/5

z 224 961,- Kè .
- dodatek è. 5 ke Smlouvì
o poskytování služeb è.3120009202
s úèinností od 1. 7. 2004
- zvýšení místního poplatku za provoz
systému shromažïování, sbìru,
pøepravy, tøídìním, využívání
a odstraòování komunálního odpadu
na 40,- Kè na osobu a mìsíc
s úèinností od 1. 7. 2004.
- plán práce Zastupitelstva mìsta
na II. pololetí 2004.
- navýšení odmìn neuvolnìným
èlenùm ZaM dle naøízení vlády
è. 337/2004Sb.
- rozpoètové opatøení è. 6 : 5 000,- Kè
(Svaz postižených civil.
chorobami),5 000,- Kè (TJ Slavia
Dìèín - cykl. závod), 5 000,- Kè
(TJ Benar- turnaj žen v kopané),
27 743,82 (Ben. Slunovrat).
- navýšení ceny za tøídìný odpad
5 370,- Kè + 19% DPH jako dodatek
ke smlouvì uzavøené s f. Pro-Eko
Varnsdorf.
ZaM po projednání ukládá:
us.è. 141/2004 - odboru VŽP vyzvat
vlastníky st.p.è. 262 k øádné údržbì
pozemku.
ZaM po projednání bere na vìdomí:
us.è. 97/2004 - zprávu o èinnosti RaM
za uplynulé období.
us.è. 99/2004 - program
Benešovského slunovratu.
us.è. 130/2004 - informaci o cenách
služeb za likvidaci odpadu.
us.è. 133/2004 - inspekèní zprávu
Èeské školní inspekce.
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Z bloku Mìstské policie
- Na základì stížnosti obèanù byla
strážníky dle vyhlášky mìsta
zakázána nepovolená hudební
produkce v Opletalovì ulici.
- Na žádost lékaøe byla jedna osoba
pøevezena do psychiatrické
léèebny.
- MP byla pøivolána k incidentu
na Táborském vrchu, kde zjistila
osobu, která incident vyvolala
a pøedala vìc PÈR.
- Byl proveden zákrok s PÈR
pøi potyèce v hernì Jocker.
- Dále MP asistovala pøi dopravní
nehodì v ulici Žižkova.
- Na žádost PÈR Mìstská policie
uklidnila manželskou hádku
na sídlišti.
- Policii ÈR byla pøedána osoba,
která úmyslnì poškodila kuleèník v
hernì Jocker.
- Byli zadrženi dva ze ètyø
výtržníkù, kteøí ve mìstì
rozhazovali popelnice a pøedáni
PÈR.
- Dále MP provádìla dohled
na uzavøené volební místnosti a pøi
konání Benešovského slunovratu.

Podìkování Policii ÈR
OO Benešov nad Pl.
Firma "Potraviny URBBI"
dìkuje policistùm z
Benešova n.Pl.
za dobøe odvedenou práci
pøi dopadení pachatele,
který zpùsobil škodu v mém
obchodì.
Josef Urban

BENEŠOVSKÉ NOVINY

NEPØEHLÉDNÌTE
ZMÌNA POPLATKU ZA ODPADY
Z dùvodu zmìn týkajících se zvýšení DPH
z 5% na 19% v oblasti odpadového hospodáøství
došlo ze strany poskytovatelù k navýšení cen
za služby. V této souvislosti pøijalo zastupitelstvo
Mìsta Benešova n.Pl. na svém zasedání
dne 16.6.2004 usnesení è.135/2004, kterým
zvyšuje místní poplatek za provoz systému,
shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
využívání a odstraòování komunálních odpadù
na èástku 40,- Kè za osobu a kalendáøní mìsíc
s úèinností od 1.7.2004. Žádáme proto všechny
poplatníky, kteøí úhradu poplatku provádìjí pøes
úèet u nìkterého z finanèních ústavù, aby
si provedli zmìnu trvalého pøíkazu. Poplatníkùm,
kteøí využívají plateb SIPO bude zmìna
provedena zdejším odborem. Poplatníci, kteøí
mají úhradu provedenu již do konce roku mohou
rozdíl doplatit v pokladnì mìstského úøadu
v úøední dny Po a St od 8.00 do 17.00 hodin.
Dìkujeme za pochopení
Odbor výstavby a ŽP, MìÚ Benešov n.Pl.

Nová uèebna
výpoèetní techniky
Pøi slavnostním otevøení nové (již druhé) tøídy výpoèetní
techniky jsme sledovali práci žákù. Právì vytváøeli uèební
pomùcky pro dìti z mateøské školy a opravdu jim to šlo.
Pod skvìlým vedením Mgr.Šmídové a Mgr.Hanzelky se z
benešovských školákù stávají poèítaèoví experti.

Zlatá svatba

Malá poznámka k programu Benešovského slunovratu
Páteèní poøad Benešovského slunovratu "Veèer pod starou
lucernou", byl sice uvedenv èase odpoledním, ale nic to neubralo
na skuteènosti, že se tak stalo. Bylo nás dost zvìdavých a pøišlo nás
nìkolik desítek na novì nezvyklý a zvolený program slavnosti,
co je to za akci "nejenom pro seniory" a jaké to budou ty operetní
a muzikálové skladby. A opravdu bylo co poslouchat. Pøítomní
umìlci z Krajského divadla v Ústí nad Labem pøednesli a zazpívali
pøekrásné operetní melodie èesky a srozumitelnì, které lahodily
našemu sluchu, chytaly za srdce, hladily po duši. Prostì úžasný
umìlecký zážitek, odmìòovaný za každý pøednes bouølivým
potleskem. O veselou náladu všch posluchaèù svými vtipnými
prùpovídkami se postaral výborný moderátor z øad zpìvákù. Všem
tìmto úèinkujícím patøí naše srdeèné díky. Vždy takovýto živý
kulturní prožitek na vysoké úrovni byla jedineèná show, což nebylo
již dlouho v Benešovì k vidìní èi slyšení. A také tvùrci programu
Benešovského slunovratu zaslouží za tento malý støípek v poøadu
pochvalu.
Na závìr - nestálo by za úvahu, aby nìco takového bylo nìkdy
zopakováno, èi uèinit tradicí? Pro pøítomné seniory to byl
nezapomenutelný zážitek, pøipomínající naše mládí.
Zároveò dìkujeme za obèerstvení, které nám bylo pøipraveno.
Holub L. Dùchodce
Zpívejme si, zpívejme
a mìjme se rádi,
s písnièkou je veseleji,
vìøte, kamarádi.
Kdo si zpívá, krásu vidí,
nikomu nic nezávidí,
proto všichni písnièkou
zaplavme zem celièkou.
Zøejmì si kladete otázku, proè na úvod básnièku. Není to básnièka,
ale text písnièky, kterou dìti èasto a rády zpívají. A z textu také vyplývá,
v jakém duchu jsme se celým školním rokem prozpívali.
A za to, že máme dùvod ke zpìvu, vdìèíme všem, kteøí s námi celý rok
spolupracují a pomáhají vytváøet pøíznivou atmosféru pøesnì v duchu
zmínìné písnì. Velmi rádi touto cestou dìkujeme všem sponzorùm
a dárcùm z øad rodièù, prarodièù i lidí, kteøí už u nás dávno své dìti nemají.
Upøímný dík patøí a.s. Benar - jmenovitì pí. Ježkové, paním K. Štìpánkové
z "kvìtinky", Michaele Rakové, I. Batelkové, J. Bašistové, M. Frièové,
E. Makulové, Šlechtové a Veselé.
Dalšími dárci jsou manželé Ježkovi, Kalabisovi, Èvanèarovi, Strnadovi
z cukrárny "Pusinka", Nìmcovi z fa. Auto Team Nìmec, dílna pana

Manželé Sladomelovi obnovili manželský slib po 50-ti letech. Jejich zlatá
svatba byla nádherná, obìma to moc slušelo a na své dìti i vnouèata mohou být
opravdu pyšní.
Tak hodnì štìstí do dalších spoleèných let.

Švihnose a fa. DYPA V.Dmyterczuka.
Za perfektnì pøipravenou oslavu MDD dìkujeme pí. uèitelce
H. Franclové. Již druhým rokem se svými "devááky" pøipravila pro naše
dìti spoustu soutìží a her a její žáci v kostýmech pohádkových postav byli
pøíjemným zážitkem. Vše mìli perfektnì pøipravené, byli milí a pozorní.
A vìta z úst jednoho mladíka : "Nikdy bych nevìøil, že je práce s tìmi
mròaty tak tìžká...", nám pøišla jako milá pozornost a nepøímé ocenìní naší
práce.
A je tady konec školního roku a s ním spojené opékání "buøtù". Bez této
velmi oblíbené èinnosti by nebyl ten pravý závìr roku v MŠ. Prostì ten
školní rok by zùstal neúplný, nedokonèený. Za to vdìèíme uzenáøství pana
J. Zeleného. Jménem dìtí manželùm Zeleným pìknì dìkujeme.
Poslední velkou akcí v MŠ je rozlouèení s našimi pøedškoláky.
Již tradiènì pro nì pøipravujeme velkou hostinu se slavnostní tabulí
a se vším, co k tomu patøí - s fanfárami a dekorováním, s kvìtinami, s dorty
od pana Dmyterczuka a s dárkem pro každého školáka od manželù
Nìmcových. Díky Vám !!!
Všem pøejeme krásnì prožité léto, hodnì sluníèka a pohody, spoustu
pøíjemných zážitkù a naèerpání nové energie.
Kolektiv uèitelek mateøské školy
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LETNÍ KINO
Benešov nad Plouènicí

èervenec - srpen 2004
Prci, prci, prcièky - svatba

2.7. pátek

( American Pie - The Wedding )

Vzrušující vyvrcholení Prcièkové ságy
Bouøliváci, známí divákùm celého svìta z filmù Prci, prci, prcièky 1 (American Pie 1)
a Prci, prci, prcièky 2 (American Pie 2), se znovu setkávají ve tøetím volném pokraèování
této divácky úspìšné série. Studentská léta jsou již jen ve vzpomínkách, z dìtí se stali
dospìlí, avšak jsou pøipraveni zaøádit si pøi další velké události. Jim (Jason Biggs)
a Michelle (Alyson Hannigan) se budou brát - jak jinak, než ve spìchu. Jimova nemocná
babièka by ještì ráda vidìla jeho svatební obøad, a tak se mladí rozhodnou vše zaøídit
za neuvìøitelné dva týdny. Stifler plánuje poslední louèení se svobodou (na øadu pøijdou
striptérky v netypických rolích). Finch (Eddie Kaye Thomas) je rozhodnì pro všechny
svatební rituály, ale v žádném pøípadì nechce dopøát Stiflerovi "dvorní dámu", kterou
nemá být nikdo jiný než Michellina sexuálnì pøitažlivá sestra Cadence (January Jones).
Zatímco všichni propadají šílenství, Jimùv otec (Eugene Levy) je v pohodì, jako vždy
rozdává rady a pøipravuje se na nejlepší den svého života.
Režie: Jesse Dylan
Hrají: Jason Biggs, Alyson Hannigan, January Jones, Thomas Ian Nicholas, Seann
William Scott, Eddie Kaye Thomas, Fred Willard, Eugene Levy
Scénáø: Adam Herz
Kamera: Lloyd Ahern, A.S.C.
Hudba: Christophe Beck
Komedie, pøístupno od 15 let, 92 min., titulky

Zaèátek pøedstavení 21:45 hod.

Vstupné 60,- Kè

**********
Liga výjimeèných ( League of Extraordinary Gentlemen )

9.7.pátek

Lovec. Vìdec. Špión. Upírka. Nesmrtelný. Netvor. Neviditelný.
Svìtu hrozí zánik. Smrtící nepøítel už je v akci. Kdo ho zachrání? Jediný,
kdo to mùže udìlat je dobrodruh Allan Quartermain a jeho záchranná liga, liga
výjimeèných. Kdo do ní patøí?Je to kapitán Nemo, upírka Mina Harker,
Neviditelný Rodeny Skinner, agent tajné služby Tom Sawyer, Doryan Gray
a úžasná dvojka Dr. Jekyll/pan Hyde. Èlenové ligy jsou spoleèenští odpadlíci,
ale mají mimoøádné schopnosti.
Mezitím než se liga zformuje, naplánuje Fantom znièení Benátek. Na záchranu
zbývá jenom 96 hodin!!
Superhrdinové " Ligy výjimeèných " jsou osamìlé a výstøední komiksové
postavy, kterým dal režisér Stephen Norrington(napø. Last minute, Blade) jejich
filmový život, aby zaujal nejen pøíznivce komiksù, ale i milovníky filmového
dobrodružství.
Kromì zajímavých postav, uvidíte i fantastické podvodní plavidlo Nautilus,
spoustu zázraèných zbraní a poznáte, že se film natáèel mimo jiné i v Praze. Bylo to v r.2002 v dobì povodní a hlavní pøedstavitel
Sir Sean Connery(nejznámìjší z Bondù, z jiných titulù Past, Osudové setkání) byl tak šokován vodním živlem, že se rozhodl
v srpnu uspoøádat v Praze charitativní svìtovou premiéru a výtìžkem mìstu pomoci.
Režie: Stephen Norrington
Hrají: Sean Connery, Shane West, Stuart Rownsend, Peta Wilson, Jason Flemyng
Scénáø: James Dale Robinson
Kamera: Dan Laustsen
Vstupné 60,- Kè
Zaèátek pøedstavení 21:45 hod.
Dobrodružný akèní, pøístupno, 108 min., titulky

16.7. pátek

**********
Umuèení Krista
( Passion of The Christ, The )

Passion je film o posledních dvanácti hodinách života Ježíše z Nazareta. Film
zaèíná v zahradì Getsemanské, kam se Ježíš odešel modlit po Poslední veèeøi. Ježíš
odolává Satanovým svodùm. Následkem zrady Jidáše Iškariotského je Ježíš zatèen
a odveden zpátky do mìsta Jeruzaléma, kde ho vùdcové farizeù obviní z rouhání
a vynesou nad ním rozsudek smrti.
Ten realismus bude asi mnohé šokovat, ale právì proto je ten film tak nesmírnì
silný.
Režie: Mel Gibson
Hrají: James Caviezel, Monica Bellucci, Maia Morgenstern
Scénáø: Mel Gibson, Benedikt Fitzgerald
Kamera: Caleb Deschanel
Hudba: John Debney
Drama, pøístupno od 15 let, 121 min., titulky

Zaèátek pøedstavení 21:45 hod.

Vstupné 60,- Kè
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23.7. Pátek

Nesnesitelná krutost

( Intolerable Cruelty )

Nesnesitelná krutost je pøíbìh Milese Masseyho (George Clooney), velice úspìšného prominentního
rozvodového advokáta z Los Angeles. Setkání se zatím-manželkou jeho klienta Marylin Rexrothovou
(Catherine Zeta-Jones), která se rozvodem snaží získat finanèní nezávislost, se pro nìho stane novou
výzvou. Po procesu, ve kterém se mu opìt podaøí prokázat svou kvalitu a Marylin Rexrothovou doslova
zruinuje,
se však neoèekávanì sám zaplete do její rozvodové hry.
Celý film se nese v duchu velice vtipných dialogù a neèekaných dìjových zvratù až k závìreènému
vyvrcholení, které diváky nepochybnì zaujme.
Film pøináší nìkolik z nejuznávanìjších osobností, které v souèasné dobì ve filmovém prùmyslu
pùsobí. Od držitele Oscara producenta Birana Grazera až po jedny z nejatraktivnìjších hollywoodských
hvìzd, které poprvé na plátnì zkoušejí svou sexuální pøitažlivost navzájem , George Clooneyho a
držitelku Oscara Catherine Zeta-Jonesovou.
Režie: Joel Coen
Hrají: George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Geoffrey Rush, Cedric The Entertainer, Edward Herrmann,
Richard Jenkins a Billy Bob Thorton
Scénáø: Robert Ramsey & Matthew Stone a Ethan & Joel Coen
Vstupné 60,- Kè
Kamera: Roger Deakins ASC, BSC
Zaèátek pøedstavení 21:30 hod.
Romantická komedie, pøístupno od 12 let, 100 min. ,titulky

30.7. pátek

**********

Mistøi

Fandit si musíme sami. Nikdo jinej to za nás neudìlá!
MISTØI jsou film o iluzích. Film o lidech, kteøí po nìèem touží, milují se a podvádìjí a obèas uvìøí nesmyslùm.
Hospodský Karel vìøí, že má hospodu a milující ženu Zdenu. Ta vìøí, že ji miluje autobusák Milan, který se už vidí
na lince k moøi. Josef vìøí, že má kamarády a není Cikán. Spolu s Karlem vìøí místnímu alkoholikovi Bohoušovi, že
svými vizemi spasí jejich finanèní situaci. Zatímco životem zklamaný Jarda už nevìøí vùbec nièemu. To však
nikomu z nich nebrání upnout všechny své nadìje na urputné boje naší hokejové reprezentace na mistrovství svìta.
Režie: Marek Najbrt
Hrají: Jan Budaø, Klára Melíšková, leoš Noha, Jiøí Ornest, Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Cyril Drozda,
Jan Øehák, Will Spor
Komedie, pøístupno od 12 let, 85 min., èeský film
Zaèátek pøedstavení 21:30 hod.

Vstupné 60,- Kè

**********
Jedna
ruka netleská

20.8pátek .

Chcete ochutnat nìco nového?
Standa je smolaø. Osud ho smýká životem a on si to nechá líbit. Zrovna ho pustili z vìzení a on vìøí, že se karta obrací.
Jeho bývalý šéf Zdenìk mu totiž nìco dluží a Standa si koneènì mùže splnit to, po èem snil. Jenže potká Ondøeje. To je ještì
vetší trotl než Standa. Jejich smùla se násobí a to nemùže dopadnout dobøe. Zdenìk má manželku Sandru a dvì dìti. Manželka
je pøísná, spolehlivá a ekologická. Dìti jsou hodné, uèí se a hrají si. Zdenìk má restauraci a svoji pravou ruku Jana. Všechno
se daøí. Než potká Standu a Ondøeje. Moderní èerná komedie „Jedna ruka netleská je film“, který vás strhne. Na pozadí
originálního, chvílemi kriminálního pøíbìhu se odvíjí množství humorných situací, absurdních dialogù, zapamatovatelných
hlášek a vše vyvrcholí pøekvapivým závìrem.
Režie: David Ondøíèek Hrají: Jiøí Macháèek, Ivan Trojan, Marek Taclík, Klára Trojanová a další
Vstupné 60,- Kè
Èená komedie, pøístupno, èeský film
Zaèátek pøedstavení 20:15 hod.

27.8.pátek

Jízda

**********

Obnovená premiéra kultovní road-movie Jana Svìráka.
Zveme vás na výlet do krajiny letnì zjitøených smyslù…
vùnì mraveništì, krev z rozkousnutého rtu, struktura
rybnièního bahna, chmýøíèko v povìtøí, rozteklá zmrzlina
v dívèím klínì… Mùžete cítit témìø drásavou závist k tìm,
kteøí se vydali na cestu s nevypoèitatelným koncem. Tváøí
v tváø tomuto "malému" filmu je sedící a pøihlížející divák
nucen uvažovat, nakolik on sám je v pohybu.
Nízkorozpoètový snímek o dvou kamarádech, zeleném
kabrioletu, svùdné stopaøce a horkých letních hrách, v nìmž
hlavní roli ztvárnila tehdy zaèínající herecká hvìzda
Aòa Geislerová, si vás znovu podmaní svou uvolnìnou
atmosférou a pohodovou muzikou Radka Pastròáka
a skupiny Buty.
Nechte se unést proslunìnou letní cestou bez cíle!
Režie: Jan Svìrák
Hrají: Aòa Geislerová, Jakub Špalek, Radek Pastròák, Filip
Renè
Zaèátek pøedstavení
Pøístupno od 15 let, 90 min., èeský film

20:15 hod.

Vstupné 60,- Kè

(Zaèátky pøedstaveníjsou orientaèní a budou se øídit svìtelnými podmínkami)

bratøí Èadíkù
KINEMATOGRAF
6.8. - 10.8.2004 Parkovištì pod zámeckou zahradou
Promítat se budou filmy:

Pøijïte se pobavit pøi promítání úspìšných èeských filmù
a zárovìò pøispìt na dobrou vìc.

Pupendo, Samotáøi, Tmavomodrý svìt, Návrat idiota,
Kruté radosti, Musím tì svést, Cesta z mìsta, Mazaný Filip, Dìvèátko...

é
n
l
o
v
o
r
b
o
d
é
Vstupn
Program bude upøesnìn
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Léèba trochu jinak
Téma: Bøicho a záda jsou celek 2 (aneb jak zdravì hubnout a zbavit se bolestí zad)
V minulém èlánku jsem se vám snažil pøiblížit vzájemné souvislosti mezi svalstvem bøišní stìny. Máte- li zájem dozvìdìt se, co dìlat s poruchami funkce této oblast,
je zde pro vás pokraèování tématu hubnutí.
Rád bych dodal poznatek o povolování bøicha v prùbìhu života. Za hlavní období nezdravého povolení bøišního svalstva považuji období pøechodu, popøípadì období
okolo 35-50 roku života (podle genetických a jiných predispozic.) (Proto mohou muži dlouho nosit kalhoty z dob svého bujarého mládí a ženy musí mìnit šatník.) Tato
skuteènost je zpùsobena hormonálními genetickými faktory. Muž si musel do vysokého vìku zachovat dostateènou rychlost a pohyblivost aby zajistil potravu a dokázal
ubránit kmen. Žena zastávala úkol pokraèovatelky rodu rodila co nejvíce dìtí a v období neplodnosti zajišovala výchovu dìtí ostatních žen v plodném období.
Nyní si ještì zopakujme, co za svaly vlastnì bøišní stìnu tvoøí:
Pøímý sval bøišní
Zevní šikmý sval bøišní
Vnitøní šikmý sval bøišní
Pøíèný sval bøišní

pøedklon, vyrovnávací reakce trupu, zpevòuje bøicho zepøedu
rotace trupu na druhou stranu ( levý rotuje trup vpravo,) pomocný výdechový sval,
zpevòuje bøicho šikmo seshora smìrem ke støední èáøe
stejnostranná rotace trupu ( levý rotuje trup vlevo,) pomocný výdechový sval,
zpevòuje bøicho zespoda od støední èáry šikmo do boku
pomocný výdechový sval, zpevòuje bøicho zezadu pøes bok smìrem ke støední èáøe
( rýsuje „vosí pas“)

Pomocné svaly jsou:
1.sval pyramidový
2.svalstvo pánevní
3.bránice
Ovlivnìní jednotlivých svalù:
Pøímý sval bøišní:
Tento dlouhý párový sval se upíná na spodní èásti hrudníku a svrchu na kosti stydké. Èasto se zkracuje u lidí pracujících vsedì a v mírném pøedklonu. Jeho zkrácení
se projevuje vystøelující bolestí na „soláru“ ( trojúhelník ohranièený svrchu úhlem žeber) a pocitem celkové nepohody. Pøítomnost zkrácení lze diagnostikovat celkem
jednoduše jsou hmatné bolestivé body v „trojúhelníku“ a na stydké sponì ( popøípadì na stydkých kostech seshora).
U žen po gynekologických operacích pøes bøišní stìnu pøedevším u absolventek císaøského øezu èasto nacházím nezhojenou aktivní jizvu, jež „ochabuje“ celou
spodní polovinu bøicha a èasto zpùsobuje hluboké srùsty vnitøních orgánù.
Terapie: V pøípadech zkrácenin a aktivních jizev vždy doporuèuji nejprve aplikovat vlhký teplý obklad ( u zkrácenin na celý sval, u jizvy okolních 10 cm ).
Léèbu aktivních jizev jsem popsal již døíve. Jen poznámka nebojte se bolesti, kterou bude zpoèátku tlak pùsobit, je dùkazem léèby. Máte-li strach, vyhledejte znalého
terapeuta, který vás zauèí.( Ale urèitì si aktivní jizvy na tìle nepìstujte se slovy: „Vono to pøejde“)
U zkrácených svalù potom používáme protahovací cviky z jogy. Nejvíce se osvìdèily pozice kobry ( leh na bøiše, ruce opøeny vedle ramen. S nádechem s pomocí
rukou zdviháme postupnì hlavu a hrudník a dál, dokud se nezaène odlepovat pánev od zemì. Poté s výdechem klesáme zpìt.) Pozice velblouda ( sed na patách,
chytneme se za paty. S nádechem zakláníme hlavu a pak zdviháme pánev až do lukovitého prohnutí tìla. S výdechem se vracíme zpìt. ) POZOR: Všechny jogínské
cviky provádìjte pomalu, procítìnì. Nikdy necviète pøes bolest.
Posilovací cvik:
Nejprve upozornìní posilovat lze až ve chvíli, kdy jsou odstranìny zkráceniny a odléèeny jizvy. V opaèném pøípadì si spíše uškodíte a zcela urèitì nezhubnete.
Následující cvik je pomìrnì nároèný na nauèení, ale považuji ho za nejúèinnìjší cvik nejen ve smyslu hubnutí, ale i v harmonizaci celého komplexu
bøicho-záda-pánev ( tj. cvièením hubnete a zároveò si léèíte záda a kyèle.)
Cvièení se odehrává vleže na zádech. Aktivují a relaxují se u nìj svaly bøicha, bederní èásti zad a svaly hýžïové.
Nácvik lze provádìt v nìkolika krocích:
1.Lehnìte si na záda a chvíli klidnì dýchejte. Všimnìte si, že se záda nedotýkají podložky celou plochou. Nejvìtší mezera je v oblasti bederní (mezi hrudníkem a pánví.)
Pokud tato mezera není pøítomna nebo je malá ( èasté u silnìjších lidí ) lze ji nìkdy zvìtšit vzpažením rukou.
2.S výdechem zatnìte hýždì (s podsazováním pánve) a stahováním bøicha položte bederní páteø na podložku. Pro kontrolu si mùžete položit jednu ruku pod záda
a s výdechem se na ni pokoušejte zády tlaèit. Je dùležité, abyste si pøi stahování nepomáhali nohama ( èást chyba je mírné pokrèení kyèlí aktivace ètyøhlavého
sv. stehenního a sv. bedrokyèlostehenního). Zpoèátku se vám bude zdát, že to bez nohou nejde.
Pokuste se však vždy na konci pohybu, kdy už jsou záda pøitisknuta k podložce, nohy vìdomì uvolnit a pøitom záda udržet na zemi.
Po zvládnutí prvních dvou bodù ( bez pomoci terapeuta to zabere den-týden) umíte vìdomì zatínat pøedevším spodní polovinu bøicha. Pak lze pokraèovat dále.
3.Opìt ležte na zádech. Položte si ruce na bøicho jednu na spodní polovinu až podbøišek, druhou ruku na horní polovinu bøicha. Hýžïové svalstvo celou dobu relaxuje.
S nádechem zatínejte svalstvo bederní páteøe a snažte se „jet“ po hyždích do „vyšpulení zadku“.
Zároveò se vám zvìtšuje se mezera mezi zády a podložkou. Záda zvedejte, dokud se nezaènou od podložky odlepovat lopatky. Opìt dbejte toho, aby pohybu
nenapomáhaly dolní konèetiny, pøedevším stehna.
4.S výdechem již nauèeným pohybem podsazujte pánev zatnutím hýždí. Ruce vám napomáhají uvìdomit si, jak tomuto pohybu napomáhají svaly bøišní stìny. Nejprve
se stahuje svalstvo podbøišku a dolní poloviny bøicha. Pøi usilovném výdechu by mìla „horní ruka“ cítit stahování svalstva horní poloviny bøicha, které zpùsobí i mírné
stažení žeber smìrem dolù.
Shrnutí: s nádechem se záda vyklenují, bøicho relaxuje a protahuje se, s výdechem relaxují záda a na konci výdechu je veškeré svalstvo bøišní stìny maximálnì zatnuto.
Tímto cvikem trénujeme celou bøišní stìnu.
Jako dodatek bych rád poznamenal nìco o škodlivosti neustále proklamovaného cviku, tzv. LEH-SEDU. Rád bych rozboural onen zavedený blud, že je tento cvik
zdraví a hubnutí prospìšný. Vùbec to není pravda. Pøi leh-sedu se nejvíc aktivuje sval bedrokyèlostehenní, který zodpovídá za pokrèení kyèelního kloubu. Tento sval
má obrovskou tendenci ke zkrácení a v naší populaci snad není jedince, který by ho zkrácen nemìl. Jeho zkrácení je jedním ze spoušových faktorù vzniku artrózy
kyèelního kloubu. Pomìr aktivity bedrokyèlostehenní sval:svaly bøišní stìny u leh-sedu je pøibližnì 80%:20%. Snad ještì horší možnost, jak si dlouhodobì rozhodit
hybný systém je cvièit pouze èásti leh-sedu v rámci kalanetiky ( zde dochází k poruchám v èástech svalù, vzniká tzv. vrstvový syndrom,…)
Pøíèný sval bøišní:
zaèíná v oblasti bederní páteøe a pokraèuje smìrem vpøed, vìjíøovitì se rozširuje, aby se vepøedu ve støední èáøe bøicha vazivovì propojil se svým druhostranným
kolegou.
Sval mùže být poškozen aktivními jizvami po operacích slepého støeva, žluèníku a jiných. Zde je nám již terapie jasná.
Nejèastìji jsem ovšem diagnostikoval jeho reflexní oslabení zpùsobené zkrácením ètverhranného svalu bederního (to bylo samozøejmì spojeno s bolestmi zad.)
Terapie u ochabnutí zpùsobeného zkrácením ètverhranného svalu bederního. Nejdøíve zjistìte, který sval je zkrácenìjší postavte se ke zdi záda se opírají celou
plochou, nohy jsou v širším stoji rozkroèném. Suòte se nejprve do jedné strany, pak do druhé až do bodu, kdy pocítíte tah èi bolest. Pro lepší pocit jistoty je vhodné
sunout ruku po stranì stehna ( na neprotahující se stranì.) Záda ani pánev se po celou dobu nesmí odlepit do stìny, nohy se nekrèí. Rozsah pohybu zmìøíme tak,
že sledujeme, kam se dostane sunoucí ruka.
Protahovací cvik je vlastnì pokraèování pøedešlého diagnostického cviku. Nutná poznámka: pøi tomto cviku nikdy nezadržujte dech pøi zadržení dechu se tìlo
neuvolní a sval se neprotáhne. Opìt stojíme zády ke zdi. Ruka na „neprotahující se stranì“ slouží jako pojistka a mùže se opírat z vnìjší strany stehna. Druhou ruku
mìjte buï podél boku nebo (nároènìjší cvièení) ji pøeložíme pøes hlavu tak, aby se loktem i zápìstím dotýkala zdi.
Pomalu se suòte a uvolòujte do strany. Nic neprobíhá násilnì protažení dosahujeme uvolnìním, ne tahem svalù druhé strany. Po vyèerpání pohybu otoèíme hlavu
ke stropu a koukáme naò ( na strop ).
Po desátém výdechu se zhluboka nadechnìte, zadržte dech a pøi stále zadrženém dechu otoète hlavu dolù, koukejte do podlahy, povolte svaly krku a ruky jdoucí pøes
hlavu. Pak teprve vydechnìte. Tím dosáhnete maximálního uvolnìní a zlepšíte protažení.
Stále s pohledem dolù se snažte uvìdomit si s každým nádechem zvyšující se napìtí popø. bolest a s každým výdechem tato „nepøíjemna“ zkuste „vyfouknout“.
(Tato pøedstava je hojnì využívána jogou a hodnì pomáhá).
Ve chvíli, kdy zjistíte, že protahování pøestalo, mùžete celý postup zopakovat. Tj. v dosaženém protažení opìt otoèit hlavu, zazírat do stropu …
Tento cvik je dost èasto bolestivý. Doporuèuji chvíli bolest vydržet a uvolòováním se protahovat dál. Po protažení se natáhnìte na zem a stejnì dlouhou dobu, již jste
vìnovali protahování vìnujte i odpoèinku tìla. Druhý den lze dobu protahování prodloužit atd. Po urèité dobì cvik pøestane bolet sval je protažen, pøestávají bolet záda
a pøímý sval bøišní je reflexivnì aktivován stáhne boky a zpùsobí „zvosovatìní“ pasu.
Šikmé svaly bøišní:
Filip Tesarèík, Palackého 5, Benešov n. Pl.
Mohou být opìt poškozeny operací, popø. oslabeny spolu s celým bøichem.
Email : filip.tesarcik@volny.cz
K jejich cvièení lze použít výše popsaný posilovací cvik.

Mobil : 737 000 346
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Pro ženy
Steel D. - Pøístav bezpeèí V jedenácti letech Pip Mackenziová
prožila obrovskou tragedii. Havárie letadla natrvalo zmìnila život
jí i její matce.
Coulter C. - Nefritová hvìzda San Francisko má v pùli 19.stol.
k civilizovanému mìstu ještì daleko a hemží se drsnými
muži.Takový je i James Wilkinson,který unese mladièkou
Julianu,aby ji prodal bohatému chlípníkovi.
Deveraux J. - Navždycky a vìrnì Kouzelný pøíbìh nekoneèné
lásky a temných lidských tajemství.
Frýbová Z. -Dvì dámy v tísni humornì ladìný autobiografický
pøíbìh o putování Švýcarskem a Francií.

Napìtí
Hooper K. - Útìk ze stínù V mìsteèku Gladstone vládne celá léta
klid.To se zmìní,když zmizí nìkolik mladých chlapcù a dívek.
Pak se jejich mrtvá tìla najdou se stopami muèení.
McClure K. - Havraní oko Ve vìzeòské nemocnici umírá
psychopat Hector Combe.Na smrtelné posteli se pøizná k vraždì
nezletilé školaèky.Za tento zloèin byl již odsouzen nìkdo jiný.

Detektivky
Stach J. - Alibi pro mrtvou Kriminální pøíbìhy.
Cílek R. - Vrah potøebuje vdovy Kriminální pøíbìhy.

Historické
Goddard R. - Krach Katastrofa Jihopacifické spoleènosti
napínavý román z 18.století.

Podìkování
Chtìly bychom za sebe a vìøíme, že i za øadu dalších žen
podìkovat panu Filipu Tesarèíkovi za to, že nás zbavil
dlouholetých zdravotních potíží. Jeho rehabilitaèní metody
a hlavnì výsledky této rehabilitace jsou neskuteèné.
Takže ještì jednou mu dìkujeme, pøejeme výdrž a hodnì
sil, aby i další "kulhavé a zkroucené ženy" se zmìnily
v srnky, kterým neudìlá problém žádný pohyb.
Jana Sladká, Ivana Jirušková, Jana Øíhová
Podìkování
V sobotu 5. 6. 2004 jsme oslavili zlatou svatbu. Touto cestou
bychom rádi podìkovali paní starostce Tesarèíkové za pìknì
vedený svatební obøad, panu tajemníkovi Pøivøelovi
za dodané fotografie, benešovským hasièùm za originální
odvoz pøed radnici a rodinì Grznárù za profesionální
obsluhu a bezchybnou pøípravu celé svatební hostiny.
Manželé Jaroslava a Josef Sladomelovi

Dìkujeme všem pøátelùm, známým a spoluobèanùm
z Táborského vrchu za pomoc, útìchu a kvìtinové dary
pøi úmrtí našeho tatínka Františka Leknera.
Rodina Leknerova
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Atrakcí è.1 byl BunegeeJumping.

...A takový pohled si mohli ti odvážnìjší dopøát na vrcholu 30-ti metrového jeøábu.

Zábava v zámecké zahradì...

Úžasná atmosféra v pivním stanu pøi projekci heroického výkonu
našich fotbalistù proti Nizozemsku.

Pan J.Formánek pøi autorském ètení svých
bestselerù v Modré vopici.

V nedìli, hasièi bojující
na Memoriálu ing.Vrbického.
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