Co nám pøineslo záøí, aneb letem svìtem o dìní v našem mìsteèku.
Hned na úvod svého povídání mám pro všechny, kteøí
podepisovali pøed pár mìsíci petici, týkající se budoucího
osudu budov uèilištì dobrou zprávu!!!!!
Krajské zastupitelstvo rozhodlo na svém zasedání dne
16. 9. 2004 o prodeji tìchto budov mìstu Benešovu
nad Plouènicí. Dìkuji touto cestou všem, kteøí projevili svùj
názor podpisem petice a všem krajským zastupitelùm, kteøí
mì osobnì navštívili a pomáhali pøi øešení vzniklé situace.
Zvláštní dík patøí paní Hanì Lukáèové, jež si s pracovníky
Krajského úøadu pøijela objekty uèilištì prohlédnout
a všemi silami podporovala zájmy mìsta. Díky!
Zámìrem vedení mìsta je vybudovat zde malometrážní tzv.
startovací byty pro mladé lidi, kteøí se chtìjí osamostatnit.
Tyto byty by mìly sloužit pouze na dobu, než si mladý èlovìk
bude moci poøídit vlastní bydlení. Dále by v pøízemí jedné z
budov mohl být denní stacionáø pro seniory. Jedná se
o zaøízení, ve kterém by byla zajišována odborná péèe
o starší spoluobèany, kteøí žijí buï osamìle nebo se svými
dìtmi a potøebují, aby se o nì nìkdo pøes den postaral. Ve
tøetí budovì bychom chtìli zachovat provoz kuchynì
a jídelny, protože služby, které poskytuje jsou ve mìstì velmi
žádány a dle mých informací jsou lidé s úrovní tìchto služeb
spokojeni. V patøe by pak mohlo být vybudováno zaøízení
hotelového typu, protože dùm si na sebe musí „vydìlat“.
Zámìr, který jsem zde popsala je zatím jen ve fázi vize. Vše
musí posvìtit zastupitelstvo mìsta a na vše se musí sehnat
peníze.
Bude to hodnì práce a shánìní, ale už se na to tìším,
protože budeme mít zase ve mìstì nìco nového.
Obdrželi jsme petici obèanù èásti sídlištì o umístìní
zpomalovacích pruhù. Rada mìsta celou záležitost
provìøila a došla k závìru, že se jedná o problémy s jedním
øidièem. Policie ÈR byla požádána o øešení bezpeènosti
obèanù v této lokalitì.

Mìstská policie má nová telefonní èísla: 775 088 156,
775 077 156. V pøípadì, že jste svìdkem jakékoli nepravosti,
mùžete se na tato èísla obrátit. Ve mìstì máme také služebnu
PÈR, kam se mùžete obracet i v odpoledních hodinách,
kdy MP neslouží. Tel: 412 586 333.
Na jiném místì BN zveøejòujeme opìt nìkteré termíny
vážící se k podzimním volbám do zastupitelstev kraje. Volby
se konají 5. - 6. 11. a jsou velmi dùležité - vždy právì
o pøevodu budov uèilištì rozhodovali naši zástupci
v zastupitelstvu kraje. V budoucnosti bude kraj rozhodovat
o nemalých finanèních prostøedcích, které mohou obce
získat do svých rozpoètù na investice èi služby - napøíklad
na dopravní obslužnost. Je velmi dùležité mít v krajském
zastupitelstvu lidi schopné a objektivní, aby se náš kraj
rozvíjel ku prospìchu všech obyvatel.
Je jen na nás volièích, jak se nám bude žít další 4 roky.
Co se týèe investièních akcí ve mìstì: ul.Wolkerova
je hotova vè. chodníkù, dùm è.p.458 má novou støechu
a okna, nová trafostanice je ve zkušebním provozu, fasáda
na è.p.17 svítí novotou, fasáda na kapli se právì dìlá,
oprava ulice Dvoøákovy je pøeložena do pøíštího roku
- letos SèVK opraví kanalizaci (do konce záøí) a vzhledem
k pokroèilé roèní dobì by bylo hazardem pouštìt
se do tak rozsáhlé akce. Na novém vrtu a studni
na Bedøichovì budou letos provedeny zabezpeèovací práce,
pøíští rok plánujeme vybudovat vodovodní pøípojky.
Výspravy mìstských komunikací jsou provedeny,
nyní máme naplánovánu kontrolu kanalizaèních vpustí
po celém mìstì.
A za dveømi je podzim, doba skliznì, houbaøská sezóna,
doba plískanic
a ochlazování. Pøeji vám, aby vaše
nálada a zdraví byly i v podzimním èase plné sluníèka.
Vaše starostka

BENEŠOVSKÉ NOVINY
USNESENÍ z 14. jednání Rady mìsta Benešov n. Pl. konané dne 06. 09. 2004 od 15. 00 hod. v malé zasedací síni MìÚ Benešov n. Pl.
RaM po projednání schválila :
- rozpoètové opatøení è.7 - interní pøesun fin.
prostøedkù.
- uzavøení smlouvy o pronájmu schránky
kolumbária è.34. Smlouva bude uzavøena
na dobu 10 let.
- uzavøení smlouvy o pronájmu schránky
kolumbária è.122. Smlouva bude uzavøena
na dobu 10 let.
- uzavøení smlouvy o pronájmu hrobového místa
è.241/P II. Smlouva bude uzavøena na dobu 10 let.
- pøechod nájmu hrobového místa
è.211/P I.Smlouva bude uzavøena na dobu 10 let.
- pøechod nájmu hrobového místa
è.3/L VII.Smlouva bude uzavøena na dobu 10 let.
- uzavøení smlouvy o pronájmu hrobového místa
è.203/P I. Smlouva bude uzavøena na dobu 10 let.
- uzavøení smlouvy o pronájmu schránky
kolumbária è.124. Smlouva bude uzavøena
na dobu 10 let.
- pøechod nájmu hrobového místa è.205/PII.
Smlouva bude uzavøena na dobu 10 let.
- pøechod nájmu hrobového místa
è.283/P II.Smlouva bude uzavøena na dobu 10 let.
- pøechod nájmu hrobového místa è.54/L I.
Smlouva bude uzavøena na dobu 10 let.
- pøechod nájmu hrobového místa è.184/P II.
Smlouva bude uzavøena na dobu 10 let.
- pronájem èásti pozemku p.p.è.245/6
o výmìøe 600 m2 s ÈSCH Benešov nad Plouènicí.
Smlouva bude uzavøena na dobu neurèitou.
- ukonèení nájemní smlouvy na èásti pozemku
p.p.è.172/1 v k. ú. Benešov n. Pl.
- rozšíøení nájemní smlouvy ve Zdravotním
støedisku, ul.Dìèínská, Benešov nad Plouènicí
o ordinaci dìtského lékaøe.
- uzavøení nájemní smlouvy na èást pozemku
p.p.è.172/1 o výmìøe 225 m2.
- zámìr pronájmu nebyt. prostor v è.p. 17,
Nám. Míru, Benešov nad Plouènicí, bývalý sklad
CO.
- bezplatné užívání prostor letního kina,
parkovištì pod zám. zahradou, Námìstí Míru,
ulice Zámecké za úèelem poøádání
Svatováclavské pouti.
- rozdìlení nálezu vìcí ze dne 15. 5. 2003,
pro ústavy soc. péèe a dìtské domovy a to Dìtský
domov Èeská Kamenice a ÚSP K. Lípa.
- uzavøít smlouvu o úèetním auditu za rok 2004.
Rada mìsta bere na vìdomí:
- zprávu o èinnosti ZŠ.
- ukonèení nájemní smlouvy na ordinaci
praktického lékaøe ve Zdravotním støedisku,
ul.Dìèínská, Benešov nad Plouènicí.
- ukonèení nájemní smlouvy na ordinaci dìtského
lékaøe ve Zdravotním støedisku, ul.Dìèínská,
Benešov nad Plouènicí.
- ukonèení nájemní smlouvy na byt è.4 v è.p. 179,
ul Boženy Nìmcové, Benešov nad Plouènicí.
- vyjádøení obèanù a jejich žádost o umístìní
zpomalovacích pruhù pøed domy è.p. 662 - 666
na Sídlišti, Benešov nad Plouènicí, z dùvodu
bezpeènosti.
- informaci VŽP o nákladech a možnostech
vybudování zpomalovacích pruhù na sídlišti.

- zprávu tajemníka MÚ o neplnìní povinnosti
Základní školou a Školní jídelnou
Benešov nad Plouènicí, poskytovat údaje do
Informaèního systému o platech uloženou
naøízením vlády è.289/2002 Sb.
- zprávu VŽP o investièních akcích.
RaM po projednání ukládá :
- vedoucímu služeb mìsta do RaM 11. 10. 2004
podat zprávu o využití „Modré vopice “.
- vedoucímu služeb mìsta pøipravit kalkulaci
na pronájem areálu „Modrá vopice „s rozlišením
všední den, víkend, zima, léto a to do 20. 09. 2004.
- odboru správy majetku podat návrh k soudnímu
vyklizení bytu è.4 v è.p.179, ul Boženy Nìmcové,
Benešov nad Plouènicí vzhledem k neplacení
nájemného.
- starostce mìsta projednat s mjr. Jahelkou øešení
situace na sídlišti /rychlá jízda/ týkající
se silnièního provozu.
- øediteli ZŠ a vedoucí ŠJ Benešov n. Pl.
postupovat v souladu s naøízením vlády
è.289/2002 Sb. Zprávu o splnìní podat
do 20. 09. 2004.
- VŽP oznámit firmám, že akce : „Rekonstrukce
ul.Dvoøákova „bude pøesunuta do roku 2005
s tím, že firmy budou znovu obeslány.
- VŽP požádat o dotaci na akci „Rekonstrukce
ul.Dvoøákova “.
RaM po projednání doporuèuje ZaM :
- schválit rozbor hospodaøení za I.pololetí 2004.
- neschválit prodej èásti pozemku p.p.è.245/6
v k. ú. Benešov nad Plouènicí.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
b.j.è.454/8, ul.Èeskolipská v Benešovì n. Pl.
Kupní cena 46. 120, - Kè.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
b.j.è.518/8 v domì è.p. 518, ul.Dìèínská. Kupní
cena 27. 368, - Kè.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
b.j.è.518/6 v domì è.p. 518, ul.Dìèínská. Kupní
cena 37. 400, - Kè.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
b.j.è.216/1 v domì è.p. 216, ul.Sokolský vrch.
Kupní cena 34. 942, - Kè.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
b.j.è.210/1 v domì è.p. 210, Sokol. vrch, Benešov
nad Plouènicí. Kupní cena 37 424, - Kè.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
b.j.è.518/4 v domì è.p. 518, ul.Dìèínská. Kupní
cena 43 976, - Kè.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
b.j.è.528/3 v domì è.p. 528, ul.Bezruèova,
Benešov nad Plouènicí. Kupní cena 43. 150, - Kè.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
b.j.è.518/5 v domì è.p. 518, ul.Dìèínská. Kupní
cena 27. 252, - Kè.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
b.j.è.528/12 v domì è.p. 528, ul.Bezruèova.
Kupní cena 37. 710, - Kè.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
b.j.è.528/2 v domì è.p. 528, ul.Bezruèova. Kupní
cena 38. 709, - Kè.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
b.j.è.518/1 v domì è.p. 518, ul.Dìèínská. Kupní

VOLBY DO
DO KRAJSKÝCH
KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV
ZASTUPITELSTEV
VOLBY
Uskuteèní se 5.-6.112004.
Do 6.10.2004 mohou zaregistrované
politické strany, polit. Hnutí a koalice
delegovat jednoho èlena a jednoho
náhradníka do okrskové volební komise.
Ve ètvrtek 14.10.2004 se uskuteèní první
zasedání okrskových volebních komisí.
Bude od 14 hodin va velké zasedací místnosti

na MìÚ.
Do 2.11.2004 obdrží volièi hlasovací lístky.
Volby se konají opìt ve tøech volebních
místnostech - tak jak jsme zvyklí: ve škole,
na MìÚ, v Sokolovnì.
Volit budeme v pátek 5.11. od 14 do 22 hodin
a v sobotu 6.11. od 8 do 14 hodin.
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cena 37. 678, - Kè.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
b.j.è.528/5 v domì è.p. 528, ul.Bezruèova. Kupní
cena 40. 977, - Kè.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
b.j.è.528/11 v domì è.p. 528, ul.Bezruèova.
Kupní cena 33. 102, - Kè.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
b.j.è.528/1 v domì è.p. 528, ul.Bezruèova. Kupní
cena 40. 977, - Kè.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
b.j.è.210/4 v domì è.p. 210, ul.Sokolský vrch.
Kupní cena 33. 682, - Kè.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
b.j.è.216/2 v domì è.p. 216, ul.Sokolský vrch.
Kupní cena 33. 732, - Kè.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
b.j.è.179/2 v domì è.p. 179, ul.Boženy Nìmcové,
Benešov nad Plouènicí. Kupní cena 55. 644, - Kè.
- neschválit zámìr prodeje pozemku p.p.è.373
v k. ú. Benešov nad Plouènicí.
- schválit zámìr prodeje pozemku p.p.è.1276/2
v k. ú. Benešov nad Plouènicí.
- schválit návrh smìnné smlouvy na vzájemný
pøevod pozemkù mezi mìstem Benešov
nad Plouènicí a Povodím Ohøe, s. P.
- schválit uzavøení darovací smlouvy na pøevod
pozemku p.p.è.1235 v k. ú. Benešov
nad Plouènicí.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
pozemku p.p.è.84/4 o výmìøe 294 m2 a dílu „a „
z p.p.è.84/5 o výmìøe 59 m2 v k. ú. Benešov
nad Plouènicí.Kupní cena 14. 203, - Kè.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej èásti
pozemku p.p.è.89/3 o výmìøe 613 m2 v k. ú.
Benešov nad Plouènicí. Kupní cena 18. 661, - Kè
- neschválit prodej èásti pozemku p.p.è.1331/3
v k. ú. Benešov nad Plouènicí o rozloze 5 300 m2.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na odkoupení
èástí pozemku st. p. è.117 v k. ú. Benešov
nad Plouènicí. Kupní cena 12. 240, - Kè.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
pozemku p.p.è.1358/10 o výmìøe 151 m2
v k. ú. Benešov nad Plouènicí. Kupní cena 5. 253,
- Kè.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
pozemku p.p.è.851/2 o výmìøe 67 m2
v k. ú. Benešov nad Plouènicí. Kupní
cena 3. 090, - Kè.
- revokovat 22/2004 ze dne 21. 1. 2004 (prodej
bytu), z dùvodu nedodržení pravidel pro prodej
bytù z majetku mìsta.
- revokovat 224/2003 ze dne 10. 12. 2003 (prodej
bytu), z dùvodu nedodržení pravidel pro prodej
bytù z majetku mìsta.
- schválit uzavøení smlouvy o díle na akci:
„Rekonstrukce vodovodu - odstranìní
havarijního stavu - Bedøichov „s firmou HPM Pavel Voboøil, Jílové u Dìèína. Akci rozdìlit
na dvì etapy.
- schválit realizaci akce vèetnì financí
„Rekonstrukce ul.Dvoøákova „v roce 2005
z dùvodu nedodržení termínu firmou SèVK.
- schválit dodatek è.1 k SOD è.VK 04 002 odložení energetického auditu na rok 2005.
- schválit zámìr pronájmu p.p.è.373,
k.ú. Benešov n. Pl.

Zveme Vás na veøejné zasedání

ZASTUPITELSTVA MÌSTA,
které se koná dne 27.10.2004
v 17:00 hodin ve velké zasedací síni
Mìstského úøadu
v Benešovì nad Plouènicí.

BENEŠOVSKÉ NOVINY
USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva mìsta dne 15. 9. 04 od 17. 00 hod. v aule Základní školy v Benešovì nad Pl.
ZaM po projednání schválilo:
- rozbor hospodaøení za 1. pololetí 2004.
- rozpoètové opatøení è.8.
- prodej b.j.è.8 v è.p.454, ul.Èeskolipská,
za cenu 46 120,- Kè.
- prodej b.j.è.8 v è.p.518, ul.Dìèínská,
za cenu 27 368, - Kè.
- prodej b.j.è.6 v è.p.518, ul.Dìèínská,
za cenu 37 400,- Kè.
- prodej b.j.è.1 v è.p.216, ul.Sokolský vrch,
za cenu 34 942, - Kè.
- prodej b.j.è.1 v è.p.210, ul.Sokolský vrch,
za cenu 37 424,- Kè.
- prodej b.j.è.4 v è.p.518, ul.Dìèínská,
za cenu 43 976,-Kè.
- prodej b.j.è.3 v è.p.528, ul.Bezruèova,
za cenu 43 150,- Kè.
- prodej b.j.è.5 v è.p.518, ul.Dìèínská,
za cenu 27 252,- Kè.
- prodej b.j.è.12 v è.p.528, ul.Bezruèova,
za cenu 37 701,-Kè.
- prodej b.j.è.2 v è.p.528, ul.Bezruèova,
za cenu 38 709,- Kè.
- prodej b.j.è.1 v è.p.518, ul.Dìèínská,
za cenu 37 678,- Kè.
- prodej b.j.è.5 v è.p.528, ul.Bezruèova,
za cenu 40 977,- Kè.
- prodej b.j.è.5 v è.p.513, ul.Husova,
za cenu 29 125,-Kè.
- prodej b.j.è.11 v è.p.528, ul.Bezruèova,
za cenu 33 102,-Kè.
- prodej b.j.è.9 v è.p.528, ul.Bezruèova,
za cenu 38 142,-Kè.
- prodej b.j.è.1 v è.p.528, ul.Bezruèova,
za cenu 40 977,-Kè.
- prodej b.j.è.4 v è.p.210, ul.Sokolský vrch,
za cenu 33 682,- Kè.
- prodej b.j.è.2 v è.p.216, ul.Sokolský vrch,
za cenu 33 732,- Kè.

- prodej b.j.è.179/2, ul.Boženy Nìmcové,
za cenu 55 644, - Kè.
- prodej b.j.è.4 v è.p.212, ul.Sokolský vrch,
za cenu 35 496,-Kè.
- prodej volných b.j. 528/7 a 528/8 v ul.Bezruèovì
tzv. obálkovou metodou, kdy základem je cena
dle znal. posudku. Byt bude prodán žadateli, který
podá nejvyšší nabídku.
- zrušení vymezených jednotek v domì è.p.95,
ul.Krátká.
- zámìr prodeje èást budovy MŠ (prostor ordinace
a rehabilitace), ul.Cihelní, è.p. 602.
- zámìr prodeje èásti p.p.è.1276 o výmìøe 8m2.
- smìnnou smlouvu è.001101/- 4.
- darovací smlouvu, uzavøenou mezi mìstem
Benešov n. Pl. a Ústeckým krajem na pøevod
p.p.è.1235 darem.
- prodej p.p.è.84/4 o výmìøe 294m2 a 84/5, díl A
o výmìøe 59m2 za cenu 14 203,-Kè.
- prodej p.p.è.89/3 o výmìøe 613m2,
za cenu 18 661Kè.
- kupní smlouvu, uzavøenou mezi mìstem a manž.
S., kterou mìsto odkoupí èást st. p. è.117
za 12 240,- Kè.
- prodej p.p.è.1358/10 o výmìøe 151m2,
za cenu 5 253,- Kè.
- prodej p.p.è.851/2 o výmìøe 67m2,
za cenu 3 090, - Kè .
- prodej p.p.è.805/2 o výmìøe 21m2
a p.p.è.1306/1 o výmìøe 126m2
za cenu 9 046,-Kè.
- realizaci stavby "Rekonstrukce vodovodu
- odstranìní havarijního stavu - Bedøichov„
firmou HPM - Pavel Voboøil, Jílové u Dìèína.
Akce bude rozdìlena do dvou etap.
- pøesun akce "Rekonstrukce ul.Dvoøákova
„vè.financí, vyèlenìných v rozpoètu 2004
do roku 2005.
- dodatek è.1 k SOD è.VK 04 002 - odložení
energetického auditu na rok 2005.

- protinávrh - ponechat 14 denní lhùtu k doruèení
"Návrhu øešení náhrady škody, zpùsobené mìstu
jako majoritnímu vlastníku BTS s. r. o.”
- pøíspìvek 6 175,- Kè z výtìžku VHP pro Svaz
chovatelù v Benešovì n. Pl.
- zámìr zasíování mìsta k bezdrátovému
pøipojení na internet a kabelovou televizi.
- zøizovací listinu pro SDH.
ZaM po projednání neschválilo:
- zámìr prodeje p.p.è.373.
- protinávrh - prodat p.p.è.1331/3 k. ú. Benešov
n.Pl.
- prodej p.p.è.1331/3 o výmìøe 5300m2.
(Smlouva o budoucí KS zùstává v platnosti).
- zámìr prodeje p.p.è.245/6.
- zámìr prodeje p.p.è.114/11.
- nechat rozhodnout soud o zpùsobu náhrady
škody zpùsobené mìstu jako majoritnímu
vlastníku BTS s.r.o.
ZaM bere na vìdomí:
- nabídku f. COMWEL s. r. o. na výstavbu
obnovitelného zdroje energie.
- zprávu kontrolního výboru o hospodaøení
BTS s.r.o.
- informaci o konání Svatováclavské pouti.
- petici obyvatel Sídlištì vèetnì stanoviska RaM.
- kontrolu plnìní ukládajícího 141/2004.
- zprávu o èinnosti RaM za uplynulé období.
- výroèní zprávu o èinnosti Základní školy.
ZaM po projednání revokuje :
- us. è.224/2003 z 10. 12. 2003.
- us. è.172/2004 a us. è.22/2004 z 21. 1. 2004.
ZaM po projednání ukládá:
- Ing. Šumovi provìøit nabídku firmy
COMWELL s. r.o. a prùbìžnì informovat o její
lukrativnosti.

USNESENÍ z 15. jednání Rady mìsta Benešov n. Pl. konané dne 20. 09. 2004 od 15. 00 hodin v malé zasedací síni MìÚ Benešov n. Pl.
RaM po projednání schválila:
- rozpoètové opatøení è.9.
- zámìr pronájmu p.p.è.373, k. ú. Benešov n. Pl.
Rada mìsta bere na vìdomí:
nabídku f. SODEXpass.

RaM po projednání udìluje souhlas:
- s výkopovými pracemi na pozemcích mìsta a to
p. p. è 731, k. ú. Ovesná.
RaM ukládá :
- odboru VŽP provìøit stav komunikace

a chodníku v ul.ÈSA pøed pivnicí p.Babièky,
chodník Dìèínská ul.pøed parkovištìm Interkovu.
Zpráva do RaM 11. 10. 2004.
- kontrolu kanálových vpustí po mìstì. Zpráva
do RaM 11. 10. 2004.

Z bloku policie
Zpráva o èinnosti OOP Benešov nad Plouènicí v období od 1.1.2004 do 31.7.2004
Druh trestných èinù
Úmyslné ublížení na zdraví
Porušování domovní svobody
Vloupání do rodinných domù
Vloupání do chat a chalup
Krádeže motorových vozidel
Krádeže v bytech
Zanedbání povinné výživy
Maøení výkonu úø. Rozhodnutí
Vloupání do mot. vozidel
Nedovolená výroba a držení
psychotropních látek
Nedovolené ozbrojování

Období 1.1. - 31.7. 2003
poèet
objasnìno %
2
2
100
1
1
100
1
0
0
3
1
33,33
7
2
28,57
2
2
100
12
12
100
12
12
100
6
1
16,67
0
3

0
3

0
100

Období 1.1. - 31.7. 2004
poèet
objasnìno %
4
4
100
2
2
100
5
3
60
8
5
62,5
7
3
42,6
2
1
50
16
16
100
9
9
100
6
1
16,67
2
1

2
1

100
100

Dne 23.8.2004 J.K. z Dìèína se již
po nìkolikáté dopustil tr. èinu Maøení
výkonu úøedního rozhodnutí dle § l7l/lc)
tím, že pøes vyslovený zákaz øízení mot.
vozidel øídil v obci Verneøice os. auto.
Stejného tr. èinu se dopustil D.R.
z Verneøic, který øídil nákl. auto a ještì
k tomu odcizil 5 balíkù sena v hodnotì cca.
l.6OO.-Kè. A vzhledem k tomu, že byl
v posledních tøech letech odsouzen pro
tr.è. Krádež je stíhán pro tr.è. Krádež dle §
247/le)T.Z.
Maøení výkonu úøedního rozhodnutí dle
§ l7l/l c) T.Z. se opìtovnì dopustil R.H.
z Benešova n.Pl. Dne l5.9.2004 øídil
opìtovnì os. auto, pøestože má vyslovený
zákaz øízení mot. Vozidel.

J.K. z Benešova n.Pl. stále neplatí výživné
na svojí dceru a je stíhán pro tr.è.
Z pøehledù uvedených v tabulce je zøejmé, že trestná èinnost na území spadajícím pod OOP Benešov má vzrùstající Zanedbání povinné výživy dle § 213/l T.Z.
tendenci. Ovšem z tabulky je dále patrné, že s rostoucí kriminalitou se zvyšuje i poèet objasnìných trestných èinù.
Z majetkových trestných èinù je markantní vzestup pøedevším krádeží vloupáním do chalup, chat a rodinných domù. Dne 19.9.2004 bylo oznámeno vloupání
do pøístavku RCH v obci Verneøice
Také je zøejmý vzestup trestných èinù Zanedbání povinné výživy.
Dalším z mnoha úkolù, které OOP Benešov plní je vyøizování èísel jednacích. Jsou to události, oznámení obèanù, Pøíbram.
která ovšem nenaplòují skutkovou podstatu trestného èinu èi pøestupku, dále to jsou žádosti státních institucí a jiných
policejních oddìlení. Ve shora uvedeném období OOP Benešov n/Pl. pøijalo a vyøídilo na 1170 takových vìcí, z nichž Dne 22.9.2004 policisté OOP Benešov
n.Pl. zjistili další vloupání v obci Pøíbram.
275 je žádostí od soudù.
Bylo pøijato a vyøízeno 194 pøestupkù, které byly oznámeny obèany, organizacemi èi jinými institucemi. V drtivé Od té doby jsme bez pøerušení provádìli
RCH a dne 24.9.2004 jsme kolem
vìtšinì se jednalo o majetkové pøestupky jako jsou drobné krádeže a pøestupky na úseku obèanského soužití. Závažných støežení
hod. zadrželi dva pachatele
pøestupkù, kterými jsou bezesporu øízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu bylo zjištìno 9. Všichni pachatelé O7.OO
a to R.J. a R.B. z Dìèína, o kterých byla
byly oznámeni k projednání na MìÚ Dìèín odbor dopravy.
v posledních BN zpráva v souvisdlosti
Na základì soudních pøíkazù byly v daném období dodány do výkonu trestu odnìtí svobody 4 osoby. Také s krádeží Al plechù ve Valkeøicích.
se policistùm OOP Benešov n/Pl. podaøilo zadržet celkem 10 pachatelù trestných èinù, kteøí byli pøistiženi pøi páchání Jmenovaní v Krásné Lípì odcizili OA
zn. Barkas se kterým jezdili. Bylo jim
trestného èinu nebo bezprostøednì poté.
V pøíštím èísle budete krom jiného informováni i osobách, které jsou zdejším OOP vyhlášeny v celostátním pátrání. prokázáno 6 tr.èinù a to Krádež dle
mjr.Vladimír Jahelka § 247/la,b,e a Porušování dom. svobody
vedoucí oddìlení dle § 238/l,2 T.Z.
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Léèba trochu jinak
Téma: Pánevní dno 2 - cvièení pro zlepšení jeho funkce
V dnešním èlánku si popíšeme nìkteré dùležité cviky.
Minulým èlánkem jsem popsal nejèastìjší pøíèiny poruch
pánevního dna. Nedá mi to, abych nezmínil ještì jeden zpùsob
vzniku postižení pøetížení s následným zkrácením a oslabením
svalstva.
V rámci naší tzv. civilizované spoleènosti se dostal do popøedí
sedavý zpùsob života mnoho z nás vydrží sedìt v takøka nezmìnìné
poloze i nìkolik hodin v kuse. To, co nevydrží jsou zádové svaly.
Za nìkolik minut zaènou být unaveny. Za 10 - 20 minut jsou
vyèerpány a postupnì se "vypínají". Zaèínáme se pomalu hroutit
hrudník klesá a ohýbáme se v bederní páteøi. Bøicho pak neudrží
pøetlak orgánù a povolí také. Váha trupu, hlavy a horních konèetin
už není plynule vyrovnávána souhybem svalù, ale tlaèí dolù
ve smìru pøitažlivosti zemské pøímo do pánevního dna.
Je logické, že ani pánevní dno takovéto hrubé pøetìžování dlouho
nesnese. Èasto zareaguje nejprve dlouhodobým zatnutím,
poté se svaly a vazy zkrátí a svaly, nakonec vyèerpány, takøka ztratí
svou funkci. Nemají ani sílu na zpìtné uvolnìní. A tak vznikne
tzv. oslabení ve zkrácení.
V tomto stavu pánevní dno (a vlastnì èlovìk celý) ztratí schopnost
rychlé reakce na zmìnu (adaptabilita). Dokud sedíme za pásem,
èi v kanceláøi, je vše v "poøádku". Ale staèí vyjít na procházku
do lesa, skládat uhlí, atd. a zkrácené svaly se zaènou hlásit.
Zaèínáme s bolestmi v zádech, potom všude, rychleji se dostaví
únava až vyèerpání, blokády kloubù a mùžeme dojít ke zranìní
("houser", výhøez meziobratlové ploténky ).
Èastým dùsledkem ztráty pružnosti pánevního dna jsou otoky
nohou a náchylnost ke vzniku køeèových žil. Proè? Krev a míza jsou
z nohou odvádìny øeèištìm žil a mízovodù. Tyto vstupují v oblasti
tøísel do pánve a odtud smìrem dozadu k hlavnímu mízovodu a dolní
duté žíle. Zkrácené pánevní dno zespoda a silný tlak nevyváženého
trupu seshora utlaèí tyto cévy a zhorší tak možnost návratu tekutin
do obìhu. Èást tekutin pak zùstává v dolních konèetinách a vzniká
otok.
A nyní již slibované cviky.
Pro správnou funkci pánevního dna je nutno cvièit pravidelnì
a pøedevším i v rámci zamìstnání.
Nìkteré z cvikù mohou být nebezpeèné u tìhotných žen - u lidí po
operaci v pánevní oblasti. Pokud spadáte do tìchto rizikových
skupin, poraïte se radìji se svým lékaøem èi fyzioterapeutem
o vhodném cvièení.
Cviky do kanceláøe, èi k jinému sedavému zamìstnání:
Vždy dbejte na plynulost dechu, zadržování dechu pøi všech cvicích
mùže být zdraví nebezpeèné.
U všech cvikù vsedì se snažte dodržovat níže popsanou polohu.
Jde o tzv. Brüggerùv úlevový sed.
Posaïte se zpøíma.
Stehna svírají úhel 45° - 90°. Lýtka smìøují kolmo dolù. Chodidla
leží celou plochou na zemi a jejich podélná osa je shodná s osou
stehen.
Vytáhnìte hrudník dopøedu a vzhùru. Ramena mìjte volnì spuštìná.
Ruce visí podél tìla, palce naznaèují mírnou zevní rotaci rukou.
Hlava “zasuòte„ bradu bez zákonu hlavy. ( Pomáhá pøedstavit si,
že nás jako loutku vytahuje za "vrchlík „hlavy provázek kolmo
vzhùru).
1. Zatnìte hýžïové svaly a snažte se vtahovat pánevní dno ( jde
o pocit jako když zadržujete moèení a stolici). V maximálním
stažení se snažte vydržet 10 vteøin, poté svalstvo uvolnìte.
Po krátkém (asi pùlminutovém) odpoèinku cvik opakujte.
V práci provádìjte 3 - 5 cvikù každé 2 hodiny. Zpoèátku je lepší
provádìt 2 - 3 cviky každou hodinu.
2. Zatínejte pouze hýžïové svaly. V maximálním stažení se snažte
vydržet minutu. Poté 1 - 2 minuty relaxujte ve výchozí pozici.
Tento cvik staèí provádìt 1 - 2x dennì. Pravidelným cvièením
pøedejdete vzniku celulitidy. Další výhodou je zabránìní zmìny
tvaru pozadí ("rozpláclozadkovitosti") díky tomu, že zùstane
funkèní velký sval hýžïový, jenž hýždím udává tvar.

S nádechem se snažte ruku "vcucnout „èi vtahovat do pánve.
Dostaví se už výše zmínìný pocit jako pøi zadržování moèi a stolice.
S výdechem pánevní dno uvolnìte.
Zopakujte 10x.
Další cviky trénujeme obdobnì s tím, že vtahování cvièíme
a) vleže na zádech s nohama pokrèenýma a mírnì od sebe
b) vleže na zádech s nohama pokrèenýma a u sebe
c) vleže na zádech s nohama nataženýma a mírnì od sebe
d) vleže na zádech s nohama nataženýma a u sebe
e) vleže na bøiše s nohama nataženýma a u sebe
Všechny tyto varianty se uète nejprve s dopomocí ruky
a po zvládnutí cviku bez ní.
Až si budete jisti správným zatahováním pánevního dna, spojte
tento pohyb se silným stažením hýždí. Zpoèátku se vyplatí mít ruce
položené na hýždích, abychom cítili, kde je aktivita dostateèná
a kde lze ještì více zabrat.
Po zvládnutí cvikù vleže mùžete trénovat v kleku, v sedu
na patách, pøi sezení na židli, v køesle, a nakonec i vestoje.
Cílem cvièení je nauèit tìlo aktivovat pánevní dno pøi všech
pohybech. Úspìch se projeví zlepšením koordinace všech pohybù,
snížené únavnosti a bolestivosti. Postupnì dojde i k zlepšení
celkového pocitu tìlesné i duševní pohody.
Za další dobrý cvik považuji již døíve popsané posilování bøišních
svalù. ( Viz èlánek Bøicho a záda jsou celek 2 (aneb jak zdravì
hubnout a zbavit se bolestí zad).
Jako poslední cvik bych rád zmínil "hubnoucí „cvik
Edgara Cayce”:
Posaïte se na zem. Nohy mìjte nataženy, podkolení je pøitisknuto
k zemi.
Záda držte zpøíma, pokud lze, mìjte je v bederní oblasti spíše
prohnuta vpøed.
Ruce zdvihnìte do vzpažení napnuté v loktech, zápìstí i prstech.
Ramena nevytahujte vzhùru, ale nechte lopatky volnì klouzat dolù
po zádech.
Vtáhnìte pánevní dno.
Bez pomoci dolních konèetin pøejdìte po zadku místnost tam a zpìt.
Uznávám, že správné zacvièení tohoto cviku je "celkem fuška",
pøijde mi však nesmírnì úèinný a komplexní neodpustil jsem
si ho proto nezmínit.
Pro tìhotné: všechny cviky by vás mìl nauèit profesionál v oboru
rehabilitace/fyzioterapie. Vhodné jsou všechny cviky vleže (kromì
polohy na bøiše). Zabráníte jimi problémùm jako otékání nohou,
bolesti v zádech apod. a zároveò zlepšíte prokrvení a pohyby
bøišních a pánevních orgánù, které jsou s rostoucím dítìtem
utlaèované a náchylné k poškození.
Po porodu je tøeba zaèít posilovat pánevní dnou nejlépe již druhý
den - vytrvat v posilování alespoò mìsíc. Díky posilování dojde
k rychlejšímu navrácení pánevních orgánù do "pøedtìhotenského
„stavu. Zároveò se lépe zatáhnou povolené bøišní svaly.
Všechny tyto cviky jsou velmi vhodné i jako prevence èi léèba
hemeroidù.
Nácvik správné relaxace a zatnutí pánevního dna je skvìlý i jako
terapie noèního èi jiného pomoèování. Jak u dìtí, tak seniorù, kteøí
trpí neschopností zadržení moèe doporuèuji toto cvièení jako jedno
ze snadných a rychlých øešení tohoto (pro mnohé velmi
nepøíjemnému) problému.
Pokud se po zaèátku cvièení projeví potíže typu èastìjší
èi nepravidelné menstruace, mírná bolestivost v pánevní oblasti,
snižte poèet cvikù. Mùže jít o léèebný proces, pøi kterém se orgány
dostávají na správné místo a hojí se. Tyto potíže by mìly do mìsíce
pøestat. Nepøestanou-li, vyhledejte, prosím, svého gynekologa s tím,
že mu øeknete o cvièení. Osobnì nedoporuèuji tyto potíže ihned øešit
hormonálními pøípravky èi antibiotiky, ale radìji (pod èastìjší
kontrolou) zjistit, zda se než o zánìt nejedná právì o hojivý proces.
Na závìr bych chtìl opìt zdùraznit a varovat pøed cvièením pøes
bolest. V této oblasti pravidlo necvièit pøes bolest platí dvojnásob.
V opaèném pøípadì mùže docházet k poškozování moèopohlavního
ústrojí a dalších orgánù uložených v pánvi, což mùže zpùsobit
èastìjší zánìty, bolestivost a v horším pøípadì i funkèní neplodnost.
Tolik tedy ke cvièení pánevního dna. Nashledanou pøíštì.

Cviky na doma:
Nácvik zapojování pánevního dna:
Lehnìte si na bok, pokrète nohy, hlavu podložte spodní rukou,
èi polštáøem.
Dlaò horní ruky si položte na hráz (to je oblast mezi zevním
genitálem a koneèníkem).
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PEKLO SEVERU V BENEŠOVÌ NAD PLOUÈNICÍ ÈESKÝ POHÁR HORSKÝCH KOL
VE SLAVKOVÌ U BRNA.

V nedìli 29. 8. se závodilo na horských kolech v Benešovì
nad Plouè. Na startu se sešlo celkem 125 jezdcù. Tra závodu
byla tradiènì technicky nároèná a divácky velmi oblíbená.

V sobotu se konal závìreèný závod
ÈP horských kol. Na rychlé a vyprahlé trati
bojovala Adéla Myšíková z Benešova
nad Plouènicí v kategorii juniorek. Dojela
s náskokem na pìkném druhém místì a opìt
potvrdila, že patøí mezi nadìjné bikerky
v ÈR.
V celkovém vyhodnocení ÈP se umístila
Adéla Myšíková jezdkynì teamu
SC Kooperativa SG Jablonec nad Nisou
na druhém místì.

Výsledky: ml. žáci Milan Myšík (KUR SPORT),
ml. žákynì Klára Nestlerová (Strajp), St. Žáci Aleš Vojta
(PEK servis), st. žákynì Tereza Høíbalová, kadeti Jiøí
Podrazil (CK Stará Paka), ženy Adéla Myšíková (SC
kooperativa), muži Vlastimil Veverka (KL sport),
veteráni I Zdenìk Køíž, vereráni II Josef Nestler (HO
Boøeò).
Výsledky závodníkù z Benešova nad Pl.:
Ml. dívky - Štìpánková Hana 9. Místo
Poøadatelem závodu bylo cyklocentrum KUR
Štìpánková Markéta 10. Místo
SPORT a mìsto Benešov n.Pl.
Ml. žáci - Miškovský Václav 7. Místo
Záruba Miroslav 11. Místo
Rád bych podìkoval za trpìlivost pøi konání
Kougl Pavel 12. Místo
závodu a jejich pochopení obyvatelùm Táborského
Veteráni I. - Tojmar Jiøí 19. Místo
vrchu a Službám mìsta Benešova.
Muži I. - Podolinský Martin 8. Místo
Kolu zdar Milan Myšík

MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY
V BMX( BIKROSE)

Amur bílý : 111 cm, váha nad 15 kg
zdoláván 15 min.
uloven 3. 7. 2004 v 17. 00, revír Labe
lovec : Jiøí Špaèek, Benešov nad Pl.

Na Pardubické trati ve v sobotu 18. záøí
konal 3. závod Mistrovství Èeské republiky
v bikrose.
O pøední místa bojovali Milan Myšík z
Benešova nad Plouènicí a Ludìk Král z
Dìèína.
Milan Myšík se celkovì umístil na tøetím
místì v kategorii boys 11 a Ludìk Král v
kategorii junior na místì 11.
Oba závodníci se pøipravují na poslední
závod Èeskomoravského poháru, který se
koná tuto sobotu a nedìli v Praze.

Fotbal

Kdy na fotbal ?
Sobota
2. 10. 04
Benešov - È.Kamenice
Benešov - Jílové
Nedìle
3. 10. 04
Benešov - Brozany
Benešov - Chøibská
Pondìlí 4. 10. 04
Benešov - Markvartice
Sobota
9. 10. 04
Benešov - Jiøíkov
Nedìle 10. 10. 04
turnaj starších pøípravek
Sobota 16. 10. 04
Benešov - Øezuz Dìèín
Benešov - Lipová
Nedìle 17. 10. 04
Benešov - Pokratice
Benešov - Varnsdorf
Pondìlí 18. 10. 04
Benešov - Jílové s
Sobota 23. 10. 04
Benešov - Mikulášovice
Benešov - Heømanov
Sobota 30. 10. 04
Benešov - Chøibská
Benešov - Žandov
Nedìle 31. 10. 04
Benešov - Roudnice B
Pondìlí 1. 11. 04
Benešov - Pláckaøi
Sobota
6. 11. 04
Benešov - Markvartice

mladší žáci
dorost

9: 00
11: 00

starší žáci
ženy

10: 30
15: 00

stará garda

17: 00

muži

14: 00

Starší žáci, kteøí ve vítìzné jarní baráži se Šluknovem
vybojovali postup do 1.A tøídy, úspìšnì vstoupili do nového
soutìžního roèníku. V prvních ètyøech zápasech dokázali
vždy bodovat - doma porazili Trnovany a Libouchec,
po bodu za remízy si pøivezli i ze høiš soupeøù (Ústí B,
Junior B).
V nejbližších zápasech se utkají s dalšími
týmy z èela tabulky. Pokud je úspìšnì zvládnou, mohou
pomýšlet na upevnìní svého zatím výborného postavení v
tabulce. Všichni pøíznivci benešovské kopané by si nemìli
nechat ujít domácí zápasy a pøijít naše kluky povzbudit.

9: 00
mladší žáci
dorost

9: 00
11: 00

starší žáci
ženy

10: 30
15: 00

stará garda

16: 00

dorost
muži

11: 00
15: 30

mladší žáci
ženy

9: 00
14: 30

starší žáci

10: 30

stará garda

16: 00

muži

14: 00

Adéla Myšíková jezdkynì SG KOOPERATIVA
Jablonec n. N.
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Pro ženy
Michaels K. - Jen pro tvou lásku - Adam Dagenham
je svìtácký šlechtic, který si z nièeho nedìlá hlavu a nevìøí
na lásku - dokud se nesetká s rudovlasou krasavicí Sherry.
Po kvapném sòatku ale zjistí, že o své ženì vùbec nic neví
a také to, že i nejèistší lásku mùže znièit jediná zlá lež.
Klár L. - Erotický román - láska je vìèné téma, mùže být
pro nás naplnìním i zmarem, mùže být vášní i nenávistí
je pouze na nás, jak s ní naložíme.

Historické
Plaidy J. - Rùže bez trnù - další èást volného románového
cyklu o královnách Anglie. Líèí dramatický život
Kateøiny Howardové.
Vandenberg P. - Nero - císaø a bùh

Detektivky
Harris L. - Vražda na velký pátek - pøípad bývalé
jeptišky.
Livingstone J. B. - Vražda v Britském muzeu

Napìtí
Stancey L. - Pomsta - z dostihového prostøedí.
McDonell N. - Dvanáct - mrazivé podobenství o generaci,
která byla pøipravena o dìtství a dospívání sama
vynechala. Je to svìdectví o dnešních mladých lidech.

Váleèné
Kerrigan J. - Smrt Rommelovi

Podìkování
Doèetli jsme se v Dìèínském deníku, že benešovský obèan
pan Jožka Klein zachránil život sportovci pøi hokejovém
zápase.Díky rychlému a odbonému zásahu pana Kleina se
sportovní klání nezmìnilo v tragédii.
Pane Kleine, dìkujeme, jsme na Vás hrdí.
starostka

Dne 14. øíjna 2004 tomu
bude rok, kdy nás opustil
Ladislav Chovanec
z Heømanova.
Utøete slzy
Stále vzpomínají manželka
a opìt s smìjte
Jaroslava, synové Ladislav
tak si to pøeji,
v dobrém vzpomínejte. a Jaroslav s rodinami
a ostatní pøíbuzní.

Vzpomínka

2x Pepa Mráèek

Dùležité upozornìní!
V mìsíci záøí konèí v našem mìstì svou èinnost ordinace
MUDr.Laciny.Všichni pacienti, kteøí byli u MUDr.Laciny
zaregistrovaní mají možnost po dohodì pøejít v Benešovì do
péèe MUDr.Kmínkové, èi MUDr. Váchy, eventuelnì si
najít jiného ošetøujícího lékaøe mimo Benešov n.Pl..
Vaše zdravotní karty jsou uloženy u MUDr.Kmínkové.
Svou kartu si mùžete v ordinaci MUDr. Kmínkové
vyzvednout dennì od 12 do 13 hodiny.

V hlubokém hvozdu
Chytni, co ?
potichu sám
No nevím, co ?
ulehám k vzpomínkám,
Chytni dvì, no nevím kdy ?
vida, že vše dobré
Tak se nauè lovit
na štìstí spoléhám.
za nìco,
Když páry koní
za nevím co,
v dusotu kopyt proletí,
za prachy a
já ètu budoucnost
kdoví co.
ze souhvìzdí.
To básníkù pár u vody,
Jsem Tygr i Lev
na
èlunu a loví pohody.
a nemám rád øev,
To rybáøi do sítí
pøesto v tichu a
chytí rybky zlatý
slušnosti spoèinu.
a jimi se zasytí !
Alespoò vteøinu, èi hodinu
anebo celý dny i roky
a na vìènost stanu se slušným èlovìkem.

Prodám èi pronajmu byt 3 + 1 (s balkónem) v
Benešovì n. Pl. na Sídlišti. Možno od 01. 10. 2004.
Kontakt: 603 579512
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Øíjen 2004
1. 10. Pátek

Post coitum
( Post coitum )

Motto: Tvaø se že seš jinej
Režie: Juraj Jakubisko
scénáø: Marcel Bystroò, Juraj Jakubisko
Hrají: Franco Nero, Richard Krajèo, Lucie Vondráèková,
Jiøí Langmajer, Mahulena Boèanová, Eva Elsnerová, Beata
Greneche, Mira Nosek, Sandra Pogodová

Film o hledání lásky za každou cenu. . .
Po orgasmu je èlovìk ve zvláštním rozpoložení. Smìje se tomu, pro co by pøed chvílí vraždil, øíká vìci,
o kterých by normálnì nemluvil. . .
Režisér Juraj Jakubisko se po dlouhé odmlce po filmu “Nejasná zpráva o konci svìta”pustil
do moderního kontroverzního pøíbìhu, který zcela jistì zaujme diváky svou originalitou. Posledním
filmem producentské spoleènosti Jakubisko Film je umìlecky kvalitní a divácky velmi úspìšná
"Kytice".
mrazivá city komedie,105 min, pøístupno od 15 let .
Vstupné 50,-Kè zaèátek pøedstavení v 18:00 hod.

Harry Potter a vìzeò z Azkabanu

8. 10. Pátek

(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)
Režie: Alfonso Cuarón
Scénáø: Steven Kloves
Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Robbie Coltrane, Gary Oldman, Alan Rickman, Michael
Gambon, David Thewlis
I tøetí rok ve Škole èar a kouzel v Bradavicích bude plný pøekvapení a nebezpeèí …
USA - dobrodružný, rodinný, mysteriosní,142min.,èeské znìní.

Vstupné 50,-Kè

15. 10. Pátek

zaèátek pøedstavení v 18:00 hod.

Choking Hazard
( Choking Hazard )

Režie: Marek Dobeš
Scénáø: Štìpán Kopøiva
Hrají: Jaroslav Dušek, Jan Dolanský, Kamil Švejda, Anna Fialková, Eva Janoušková, Eva
Nadaždyová, Roman Izzi Izaiáš, Ondøej Neff, Jan Nemejovský, Robert Rosenberg
Dušek jako zombie, Dáda s brokovnicí, nihilista Dolanský, mozek v plastovém kýblu a nemrtví myslivci.
Motel Halali je ideální místo.
Na samotì, hluboko v lesích, kromì personálu sem nezabloudí živá duše, jak je rok uherák dlouhý.
Pøesnì to správné prostøedí pro víkendový kurs doktora Reiniše, kurs, který je urèen lidem hledajícím smysl
života. Èili to pravé pro Hanušovou, Køenovcovou, Lefnerovou v závìsu s Nedobylem a koneckoncù i pro
Vernera. Ne tak úplnì to pravé pro Mìchuru, ale to teï nebudeme rozpatlávat. Dùležité je, že se úèastníci kursu
dozví nìco o tom, jak žít. A také nìco o tom, jak pøežít. Z hlubokých lesù, vonících jehlièím, hnilobou a krví,
se totiž vynoøí zombie myslivci. Oèi podlité krví, loví oslabené kusy. A naši hrdinové proti nim stojí sami, bez možnosti záchrany zvenèí, protože se nacházejí na tom
nejopuštìnìjším, nejodlehlejším místì na Køivoklátsku.
Vstupné 50,-Kè zaèátek pøedstavení v 18:00 hod.
ÈR, hororová komedie, 81 min., pøístupno od 12 let.

22. 10. pátek

Den poté
( Day After Tomorrow, The )

Strhující podívaná od režiséra filmu Den nezávislosti
Režie: Roland Emmerich
Scénáø: Roland Emmerich, Jeffrey Nachmanoff
Hrají: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Ian Holm, Emmy
Rossumová, Sela Wardová
Výzkumy klimatologa Jacka Halla (Dennis Quaid), naznaèují,
že by globální oteplování mohlo spustit prudkou a katastrofální zmìnu
zemského klimatu. Všechno zaèalo, když se Hall stal svìdkem
odlomení ledové kry o velikosti Rhode Islandu z antarktického ledového pole. Na celé zemìkouli následovaly prudké zmìny poèasí:
v Tokiu padaly kroupy o velikosti grapefruitu, rekordy lámající hurikán øádil na Havaji, v Dillí napadl sníh a pøes Los Angeles se
pøehnala nièivá série tornád. Profesor Rapsona (Ian Holm) potvrdil Jackovy nejhorší obavy: tyto prudké zmìny poèasí jsou pøíznakem
velké globální zmìny. Množství vody z tajících polárních ledovcù narušilo moøské proudy stabilizující náš klimatický systém.
Globální oteplování posunulo planetu na pokraj nové doby ledové, která nastane bìhem jedné globální superbouøe. .
Zatímco Jack varuje Bílý dùm pøed blížící se klimatickou zmìnou, jeho sedmnáctiletý syn Sam (Jake Gyllenhaal) uvízl v New Yorku.
Obyvatelstvo je evakuováno na jih, avšak Jack míøí na sever zachránit Sama. Ale ani Jack není pøipraven na to, co se stane - jemu,
jeho synovi a jeho planetì.
V Emmerichovì filmu "Den nezávislosti „Zemi témìø znièili vetøelci. Teï ve filmu "DEN POTÉ „je nepøítelem mnohem nièivìjší síla:
je to pøíroda sama.
Vstupné 50,-Kè zaèátek pøedstavení v 18:00 hod.
USA ,katastrofický, 118 min, pøístupno od 12 let.

29. 10. pátek

Scooby Doo 2 : Nespoutané pøíšery
(Scooby Doo 2 : Monsters Uleashed)

Motto: Pøišli, vidìli, utekli …
Režie: Raja Gosnell
Hrají: Freddie Prinze Jr. , Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard, Linda Cardellini, Alicia Silverstone
Nemilosrdný psí bojovník proti zloèinu Scooby - Doo se spoleènì s pøáteli Shaggym, Fredem, Daphne a Velmou
tentokrát musí postavit nejvìtší výzvì své kariéry. Do mìsta Coolsvillu vnesl chaos maskovaný padouch,
který disponuje strojem na výrobu strašidel. A tak se naši lovci v revíru nadpøirozena musí postavit všem monstrùm,
která už kdysi pøemohli. Tentokrát ale všem najednou a navíc jsou vystaveni tlaku ze strany šouravé reportérky
Heather (Alicia Silverstone) a také vydìšených obyvatel mìsta. Tlak je tak velký, že hrozí roztrhat naši skupinu pøátel
na kusy a Shaggy se Scoobym uvažují, že navždy spoleènost Záhady s. r. o. opustí …
Vstupné 50,-Kè
USA, mládeži pøístupno.
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