Hlásná Třebaň
zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
se uskuteční v pátek 23. května od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu 24. května 2014
od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnost je
na obecním úřadě, Karlštejnská 150 Hlásná Třebaň.

Volební lístky obdrží každý volič nejdéle 3
dny před konáním voleb do své poštovní
schránky.
Právo volit:
– Občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18 let, který je zapsán v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu (dále jen EP),
popřípadě hlasuje na voličský průkaz
– Občan jiného členského státu EU, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18
let, je nejméně od 9. dubna 2014 přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR, je zapsán v seznamu
voličů pro volby do EP
Hlasování:
V úřední obálce, kterou obdrží volič ve volební místnosti, musí být pouze jeden hlasovací lístek, na kterém volič může zakroužkováním pořadového čísla maximálně dvou
kandidátů vyznačit, kterým kandidátům
dává přednost před ostatními.
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Přenosná urna:
Voliči, kteří budou mít zájem o přenosnou
urnu, se nahlásí na obecním úřadě nejpozději do 22. května. Členové okrskové volební komise budou obcházet v Hlásné Třebani v pátek mezi 15.30 – 16.30 hodinou
a v osadě Rovina v sobotu mezi 10.00
– 11.00 hodinou.
hh Ilona Gartová,h
zapisovatelka OVK
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Jménem Sboru dobrovolných hasičů obce
Hlásná Třebaň a TJ Sokol bychom Vás rádi
pozvali na Staročeské máje, které se budou konat 17.5.2014 na návsi v Hlásné
Třebani.

Skromný program zahájí Staročeská beseda, kterou zatančí místní dobrovolníci. Následovat bude porážení máje.
Od 20.00 hod. se pak v místní sokolovně
uskuteční taneční zábava, na které se vydraží májka. K tanci a poslechu bude hrát skupina Kudrnáči. Vstupné 70 Kč.
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I KÁCENÍ STROMŮ NA VLASTNÍ ZAHRADĚ
Dnem 15. července 2013 nabyla účinnosti novela vyhlášky 395/1992 Sb., která doposud
omezovala kácení dřevin na vlastním pozemku.

Podle již platné novely si nově na vlastní
zahradě může její majitel kácet dřeviny bez
předchozího povolení obecního úřadu. Kácení by se mělo provádět dle vyhlášky zpravidla v době vegetačního klidu (říjen – březen), avšak vyhláška kácení v době vegetace
nezakazuje. Vyhláškou je zahrada definovaná takto:
• pozemek u bytového nebo rodinného
domu v zastavěném území obce
• pozemek je oplocený a nepřístupný
veřejnosti
• zahrada musí všechny předchozí znaky
splňovat současně

Povolení pro kácení dřevin je i nadále
nutné v těchto případech:
1 památné stromy
2 dřeviny jako součást stromořadí
3 dřeviny zapojené v porostu s rozlohou
větší než 40 m²
4  dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí (průměr kmene cca 25 cm)
Komplexní text vyhlášky týkající se kácení
dřevin najdete například na: www.mzp.cz
-kácení stromů od 1. 7. 2013
hh Vojtěch Musil

I VÝROČNÍ SCHŮZE

Za dlouholetou činnost byli vyznamenáni
aktivní zahrádkáři: M. Bobková, L. Blažej,
E. Císař, I. Gartová, J. Pernecká a J. Řádek.
Zahrádkářům poděkoval starosta ing. Konvalinka, který mimo informací o realizovaných a připravovaných investičních akcích,
sdělil přítomným i několik let probíraný
záměr s řešením bio odpadu. Předseda
Oblastního sdružení zahrádkářského svazu Mgr. Hejna mimo jiné konstatoval, že
celorepublikově klesá počet členů, proto
je Hlásná Třebaň jakousi výjimkou, protože v loňském roce byli přijati 3 a v letošním roce další 2 noví členové ZO. Je to
především zásluha neúnavné předsedkyně
Jany Kratochvílové a šarm kronikáře Leo
Peroutky. Také náčelník místního Sokola
ing. Kunc pozdravil výroční schůzi zahrád-

ZAHRÁDKÁŘŮ
V neděli 23. března 2014 se uskutečnila
v České hospodě hodnotící schůze ZO zahrádkářů.

Bylo přítomno 35 členů, kteří vyslechli zprávu o činnosti za uplynulé období.
Zhodnotili jsme brigádnickou činnost, setkávání se na zahradách, zájezdy a návštěvy
akcí v obci, blízkém i vzdálenějším okolí.
Schválili jsme plán činnosti na další rok
a zvolili (staro) nový výbor. Ke změně došlo
pouze u předsedkyně revizní komise - byla
uvolněna mnoha aktivitami zaneprázdněná
Ilona Gartová, a na její místo zvolena Pavla
Boháčková.
Květen 2014
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kářů a vtipně podotkl, že dřívější sedláci
na jaře pracovali a do hospody chodili pouze v případě špatného počasí - tuto podmínku jsme naplnili, neboť ten den skutečně
pršelo. A Tomáš Snopek - náčelník hasičů,
nám přislíbil pokračování v započaté spolupráci. My zahrádkářky potřebujeme při brigádnické činnosti - údržba zeleně u kapličky
a na zahradě OÚ - pomoc zdatných mužů.
Předsedové spřátelených ZO - Řevnice
a Zadní Třebaň nás pozvali na jimi organizované akce (předvedení prořezávání stromů,
zájezdy). Závěrem ing. Vohralík - uznávaný
pomolog, přednesl nové, moderní způsoby
pěstování malin a sloupovitých jabloní, provázené promítáním ukázek a zodpověděl
dotazy přítomných. Po tradičně dobrém
obědě, obohaceni o nové informace, jsme

se rozešli do svých domovů. Ještě jednou
děkuji všem zahrádkářům, těm organizovaným v naší základní organizaci i těm, kteří
mezi nás zatím nechodí, ale rovněž se starají
o své okolí.
Také připomínáme dvě květnové akce
pořádané zahrádkáři - 16. 5. 2014 návštěvu Výzkumného ústavu rostlinné výroby
v Ruzyni - odjezd 8.30 od České hospody
a 24. 5. 2014 ve 14.00 hod. návštěva zahrady ing. Pernecké. Pozn. 3. 5. 2014 koná
CHKO „Jarní botanickou exkurzi“ do Českého Krasu (cca 4 km) - sraz 9.30 v Hostimi
na návsi - plánované zakončení kolem 15.00
hod. ve Svatém Janu pod Skalou - kontakt
botanik p. Tichý 725 337 034.
hh Marta Částková - jednatelka

I OTEVŘENÍ NOVÉ RESTAURACE SOKOLOVNA

V HLÁSNÉ TŘEBANI
V sobotu 5. dubna 2014 se konal zahajovací ples u příležitosti nově otevřené restaurace
SOKOLOVNA v Hlásné Třebani.

Hned při vstupu nás vítala dvě děvčata s welcome drinkem. Sál i restaurace se
v krátké době zcela zaplnil. Vše na nás dýchalo novotou a svěžestí. Podlaha, zářící
tapety, skvěle zařízený bar, no prostě vše se
lesklo a krásně vonělo. Vítali nás i noví nájemci této restaurace Honzík a Libor. A pak
začala ta správná akce. Celým večerem nás
provázel muzikálový a evergreenový zpěvák
Jaromír Adamec. K poslechu a k tanci hrála
nejdříve skupina Accoustic-Band s programem Pocta Waldemaru Matuškovi.
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Skvělá muzika a zpěvy úžasné. Taky se parket
hned zaplnil tanečníky, a my se dali do zpěvu,
neboť jsme všechny písničky znali.
Poté vystoupila muzikálová zpěvačka Hedvika Tůmová, opět bezva vystoupení. Po ní
nás potěšili i 2 hoši z Tria Gentlemani Vít
Bečvář a Lukáš Kellner, muzikáloví zpěváci.

Květen 2014

Obdiv získali i manželé Rajnišovi Barbora
a Jiří, operní pěvci. Byla to opravdu nádhera.
Překvapení večera byla travesti show Daria
Gee, která se stala ihned miláčkem večera.
To byl fakt nářez. Rovněž veselo bylo při bohaté tombole. Měli jsme zakoupeno mnoho
lístků a dychtivě čekali na výhry. Naše Míša
vyhrála basu piv, no paráda, a já stále nic,
až najednou se to stalo. Můj lístek vyhrál
a prosím pozor – propisovací tužku (ale až
z Itálie). Byla kolem toho taková legrace, že
moje výhra se stala senzací. Smíchy jsme se
nemohli ani udržet. A pak až do ranních hodin hrála kapela JamBand. Již dlouho jsme
se tak nepobavili. Bolel nás celý člověk, nejen z trdlování na parketu a od smíchu, ale
také z celovečerního zpívání, jak jsme obě
kapely pěkně podporovali svým zpěvem.
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Ani jsme nechtěli jít domů, kapela stále přidávala další a další písně, ale čas už velmi
pokročil a nic jiného nám nezbývalo. Tak
jsme se pomaličku loučili a vydali se na cestu k domovům.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
účinkujícím, že nás celý večer tak krásně

bavili a hlavně Honzíkovi a Liborovi za perfektně připravenou akci, kterou Hlásná Třebaň už dlouho nezažila.
Přejeme, aby se této restauraci dařilo a dobře prosperovala, v což pevně věřím. A hlavně se těšíme na další akce.
hh Jitka Švecová

I HODINY PRO

Pondělí 

VEŘEJNOST
Oznamujeme vám tímto, že s účinností
od 14. 4. 2014 jsou u pošty Zadní Třebaň
stanoveny hodiny pro veřejnost takto:

Úterý

zavřeno
8.00–11.00 hod

Středa 

8.00–11.00, 15.00–17.15 hod

Čtvrtek

zavřeno

Pátek 

8.00–11.00, 13.00–16.00 hod
hh (ga)
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I JARNÍ BADMINTONOVÝ TURNAJ
Již se stává pomalu tradicí Jarní badmintonový turnaj ve čtyřhrách třebaňáků ve sportovní hale v Radotíně.

Letošního turnaje se zúčastnilo 13 dvojic
a soutěžilo se o putovní pohár a další ceny.
Organizace soutěže se na jedničku zhostila
ředitelka turnaje Šárka Černá, které tímto
velmi děkujeme. Sobotní odpoledne před
Velikonocemi přineslo, tak jako v loňském
roce, vítěznou dvojici Božena Rigová a Miroslav Čverčko.

Na dalších místech se umístili Dominik Štíbr s Janem Kalhousem a Eva a Jiří Machovi.
Závěrečné vyhodnocení turnaje, vyhlášení vítězů a několik málo střídmých přípitků proběhlo po turnaji v České hospodě
„Na Růžku“.
hh Martin Veselý

I ROVINSKÉ POSTŘEHY

Cesta do polí okolo hospody tzv. do kálku, pod Liškama odtok má kanálem pod
silnicí, který však spředu haldou hlíny je
zasypán. Voda teče po silnici pak do pole,
které je dva roky v bažinách a odtok nemá.
V poli na Černém kameni dlouhém díle si
pracovníci firmy PJV Praha udělali cestu,
dnes pro psí procházky používaná. Cesta
okolo rybníka, dříve k lípě, dnes soukromá,
sloupky uzavřená. Kde je ta cesta od Rokle
k louži na draha vedená, kudy jsme do školy
po ní chodívali, dnes dvěma vraty zavřená.
Lidé a časy se mění, neznají, jak to tu bývalo, to vše přichází v zapomnění, ke svému
účelu si vše mění. Rokel už pastvina není,
zarůstá různým křovím a trním, v hrůzu se
mění. Některým občanům též smetištěm ze
zahrádek k vyhození. Divím se, co jsme to
zdědili, cesty, zahrádky, náměstí, pastviny,
lesík, vše k užití není. Jen daně zaplatit, ať
nemáš zpoždění, vždyť můžeš za léta majetek ztratit. Bude tu jednou pořádek, vždyť
jsem tu už 55 let na lepší to není.

Cestička k domovu známě se vine, kudy
však projít mám, ať nejsem jak svině. Krásné
jsou vesnice okolo Prahy dlážděné chodníky, cesty asfaltované, my se však brouzdáme
k domovu v prachu a nebo v bahně. Jezdí
tu autobus, díky vám za to, jen ostrůvek nástupní ten nás od vody a bláta chrání. Na hlavu však prší, sněží, fouká, nevlídné čekání
nás neláká. Závidím obcím, které přístřešek
mají, dostaly dotace, kde schovat se mají.
Třebaňští konšelé schválení od místních nemají, a když něco dělají, tak se nic nikoho
neptají. Planičkou do Řevnic sejít se nedá
na kousku asfaltu, který tu ještě zbyl, noha
se smeká. Bahno a splavené kamení pod
nohama krok mění na nohu zlomení. Cesta
do polí Černého kamene 25 let uzavřená 2
metry průchodná pro psí procházky otevřená. Psi se jdou proběhnout do luk a polí,
na každém metru psí výkal voní, chudák dobytek, který to stráví. Až se nám otevře, ta
zúžená cesta, pak budeme zírat, jak dlouho
trvalo, než se tak stalo.
Květen 2014

hh Zdena Blažejová
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I REAKCE

NA POSTŘEHY
Rád bych výše uvedené postřehy doplnil
o pár svých.

V obecní kronice je již v roce 1920 uváděno, že Třebaň a Rovina budou mít vodovod. Čas se nám trochu protáhl, vodovod
podražil, ale ve větší části obce je vodovod zaveden. Po stavbě zůstaly nedokončené některé komunikace, ale i to se letos
zlepší. Stav cest je opravdu špatný, ale ony
většinou nebyly budovány na takovou zátěž jaká je na ně nyní nakládána.
Již mnohokrát jsem mluvil o vlastnických
problémech s rovinskou návsí. Část se již
vyřešila, ale stále nejsou dokončena dědická řízení. Dvakrát chtěla obec žádat
o dotaci na zastřešení zastávky, ale vždy
bylo v podmínkách poskytovatele předložit souhlas vlastníků, což pochopitelně
stále nejde. Takže nezbývá než zastřešení
pořídit plně z obecních peněz a za tichého souhlasu spoluvlastníků návsi na zastávce postavit. Je to ale škoda, protože
jsme mohli 80% ceny získat z dotace, která byla vypsána.

kanalizace). Proto potřebujeme pomoc
občanů a chatařů, a to prostřednictvím
daně z nemovitostí a příspěvku od těch,
kteří se na budované sítě připojí a využívají je. Současně se snažíme získat peníze
i z dalších zdrojů, například ze Středočeského kraje.
Že se některé průchody v krajině uzavřely je z vůle vlastníků těchto pozemků. Asi
měli důvod své pozemky chránit plotem.
Z vlastní zkušenosti vím, že například boj
s těmi, kteří se snaží bez práce a zadarmo
zbavit svého odpadu uložením na cizí pozemky a to třeba i do řeky je nekonečný.
Když potom náhodou zjistím o koho se
jedná, nepochopím, jak může mít dotyčný tak krásnou zahrádku a svůj nepořádek
uložit na sousední pozemek někoho jiného.
Nebudu ani dál komentovat údržbu krajské silnice a přilehlých příkopů. Všichni
vidíme, jak tato péče vypadá. Ani každoroční urgence nepomáhají.

Stejné je to i s opravami komunikací z dotačních peněz.

Na rozdíl od paní Blažejové věřím, že
když alespoň část obyvatel a chatařů obce
bude mít zájem změnit i drobnými úpravami vzhled obce, bude určitě líp. Vždyť
tu žijeme všichni a měli bychom chtít mít
hezké prostředí nejen doma, ale i ve svém
okolí.

Naše obec sotva dokáže z rozpočtu splácet vlastní podíl na velkých investicích,
které nyní realizujeme (vodovody, školka,

hh Ing. Vnislav Konvalinka,h
starosta obce
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I OKÉNKO

(NEJEN) PRO SENIORY
Tak jako v předcházejících třech vydáních,
i dnes vybíráme z příručky „(Ne)bezpečný
věk“, kterou vydalo MV ČR s Policií ČR
užitečná doporučení, jak se chránit před nebezpečnými situacemi.
Dnes na téma „Jak zabezpečit majetek“.

Často se spoléháme na tvrzení jako „u nás
se nic takového nikdy nestalo“, „kdo by tady
chtěl co ukrást“ apod. Víte jak se říká, nikdy
neříkej nikdy anebo důvěřuj, ale prověřuj.
•Z
 amykejte vstupní dveře a zavírejte okna
vždy, když opouštíte domácnost, i když
jdete třeba jen na chvíli k sousedce nebo
na krátký nákup. Pootevřená balkónová
okna nebo větrací okénka jsou pro zloděje velkým lákadlem. Venkovní, bytové
i balkónové dveře v noci zamykejte, i když
jste doma.
•B
 ezpečnost bytu, domu zvýšíte instalací
bezpečnostních dveří nebo různých mechanických zábranných prostředků jako
jsou např. bezpečnostní štít a profilová
cylindrová vložka, vrchní přídavný zámek, příčná a celoplošná dveřní závora,
pojistka dveřních závěsů jako zábrana
proti vysazení dveří, elektronické bezpečnostní zařízení.

Květen 2014

• Okna lze opatřit různými typy mříží, bezpečnostními fóliemi apod. Moderní technika nabízí také využití domácího videofonu s elektromechanickým ovládáním
vstupních dveří a to zejména u rodinných
domků.
• Opouštíte-li byt nebo dům na delší čas
(např. jedete na rekreaci nebo do lázní),
nezatahujte rolety a žaluzie, nevypínejte přívod elektřiny. Snažte se udržovat
dojem, že jste stále přítomni. Vhodná je
výpomoc mezi sousedy, mohou vám byt
nebo dům kontrolovat a pravidelně vybírat schránku.
Jak jsme se již v mnoha případech přesvědčili, drzost zlodějů nezná mezí a jsou schopni
vykrást váš byt nebo dům i v době, kdy jste
doma ve dne, ale zejména v noci, když spíte.
Pro každý případ mějte vždy po ruce telefon
a při každém podezření, že je v domě někdo, kdo tam nemá co dělat, raději zavolejte
na linku Policie ČR, 158.
hh Iva Matějková
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  PŘEČETLI JSME NA INTERNETU

I OLEJ Z ČERNÉHO

KMÍNU – ZLATO
FARAÓNŮ
Olej z černého kmínu je jedním z nejsilněji
působících prostředků na imunitní systém.
Vzniká lisování plodu kmínu a je znám
i pod názvem Nigella sativa.

K léčbě různých neduhů je používán již více
než 2000 let.
Ale až teprve nedávno byly vědecky potvrzeny jeho silné léčebné účinky, a to dokonce i na rakovinu, včetně rakoviny slinivky
a HIV.
Např. při používání oleje z černého kmínu
2krát denně byl za 4 týdny zjištěn nárůst Tbuněk (T- buňky maximalizují schopnost
imunitního systému) o více než 70%. To je
velmi významné číslo při tak malém snažení.
Olej z černého kmínu také velmi úspěšně
léčí autoimunitní nemoci jako je revmatoidní artritida, lupus, celiakie a Crohnova
choroba.
Kromě toho také léčí rakovinu, cukrovku, PLEŠATOST, astma, migrénu.
Vypuzuje z těla parazity a pomáhá při problémech s menstruací.
Co je velmi důležité, má velmi pozitivní
vliv při rakovině slinivky, což je 4 nejčastější
příčina úmrtí na rakovinu. A jeho výsledky
jsou ohromující. V 80% těchto nádorů nastala jejich buněčná smrt.
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Olej z černého kmínu je také velmi skvělým léčitelem rakoviny prostaty a tlustého
střeva, dalšího širokého spektra rakovin
a nemocí, včetně imunitních a zánětlivých
onemocnění.
Je to silný antioxidant a protizánětlivý
prostředek.
Olej z černého kmínu obsahuje přes 100
různých živin a nejvýznačnější jsou tyto:
Vitamín A, B1, B2, B3, B6, Kyselina listová,
D, E a F, minerály a prvky Ca, Mg, Fe, Zn, P,
Cu, K, mastné nenasycené kyseliny omega
3 a 6.
Léčebné účinky:
1. Silně posiluje imunitu
2. Usnadňuje trávení a uklidňuje žaludek
3. Podporuje peristaltiku střev
4. Má antibakteriální a desinfekční účinky
5. Vypuzuje parazity
6. Uklidňuje horní cesty dýchací a pomáhá
při dráždivém kašli
7. Léčí RAKOVINU
8. Pomáhá při HIV
9. Léčí autoimunitní nemoci
10. Podporuje kardiovaskulární systém
11. Léčí cukrovku
12. Pomáhá při chronickém únavovém syndromu
13. Léčí alergie a astma
14. Pomáhá při zánětech dásní a ústní dutiny
Zpravodaj Hlásná Třebaň

15. Léčí poruchy slinivky břišní
16. Pomáhá při nedostatečné tvorbě mateřského mléka
17. Používá se při masážích kojenců při bolestech bříška
18. Reguluje VYSOKÝ KREVNÍ TLAK
19. Usnadňuje průtok krve
20. Působí proti ukládání tuků v cévách
21. Pomáhá při nejrůznějších onemocnění
kůže – jak zevně, tak zevnitř
22. DETOXIKUJE organismus
23. Má antibakteriální účinky – proti parazitům, virům, bakteriím, plísním
24. Urychluje hojení ran a obnovu buněk
Zevně je výborný na suchou, podrážděnou
a zánětlivou pokožku a na kopřivku.

I KLÍŠŤATA OD VÁS

UTEČOU
Máme pro vás zaručený a vyzkoušený
recept proti klíšťatům. Návod na domácí
biorepelent je přímo ze Švédska. Náš rozmarýnový odvar neobsahuje žádné chemikálie!!

Na přípravu potřebujete 1 sáček rozmarýnu, který koupíte v obchodě jako přísadu
do jídla, 1 litr vody a 1 lžíci bílého vinného
octa.
Květen 2014

DÁVKOVÁNÍ:
Preventivní: Jedna lžička denně smíchaná
buď s medem nebo čerstvou šťávou (třeba
z vymačkaného pomeranče nebo mandarinky). Nejlépe po ránu, před snídaní.
Na léčení např. rakoviny: 3 lžičky denně dohromady se zdravou stravou.
Pro vnitřní použití se doporučuje olej v BIO
kvalitě, za studena lisovaný, který není ředěn
žádným jiným olejem.
ZDROJ pro tento článek:
http://www.naturalnews.com/038644_
black_cumin_oil_immune_system_NK_
cells.html
http://www.branakdetem.cz/dotazy/olejz-cerneho-kminu-bio-nobilis
http://www.euphorie.cz/shop/alergie-aastma/622-olej-z-erneho-kminu-100-ml.
html
http://www.ceska-kosmetika.cz/cerny-kmin-rostlinny-olej-lisovany-za-studena-saloos/detail-123-1106.html
Do hrnce nalijte vodu a přived‘te ji do varu.
Potom odstavte a vsypte do vody rozmarýn
a nechte pořádně vylouhovat. Rozmarýn
může být ve vodě až do vychladnutí odvaru. Potom scedíme a přidáme lžíci vinného
octa.
Přírodní repelent se přelije do sprejové lahvičky a uloží se do chladničky. Před každým
výletem do přírody si nasprejujeme tělo,
hlavně nohy od kolen dolů a nasprejujeme
si také obuv!!
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I PORTA V ŘEVNICÍCH
Festival Porta slaví letos 48. výročí a již
po sedmé se bude konat v řevnickém Lesním divadle v termínu od 27. 6. do 29. 6.
2014.

Mezi hosty letos budou např. Hana a Petr
Ulrychovi s Javory, Roman Horký a Kamelot, Jaroslav Samson Lenk, Petr Kocman,
Nezmaři, Bokomara s Naďou Urbánkovou, Nadoraz, Žalman a spol., Zelenáči,

V. K. Tomáško, Sem Tam a Klíč kvartet
nebo Švédova trojka- vítěz Porty 2012
a 2013. Skvělým zážitkem bude jistě i setkání hvězd v závěrečné „Hodině H“, kdy hosté
Porty zavzpomínají a vzdají hold jejich kamarádovi a skvělému textaři Zdeňku Rytířovi. Můžeme se tedy těšit na Martu Kubišovou, Václava Neckáře, Lenku Filipovou,
Terezu Černochovou nebo Radka Tomáška, kteří již svoji účast přislíbili.
hh Anna Roytová, předsedkyně Porty

I KINO ŘEVNICE
2.5.		
20.00 hod.		
V nitru Llewina Davise-90,- Kč
3.5.		
15.30 hod.		
Univerzita pro příšerky-70,- Kč
		
17.30 hod.		
Captain America:
					Návrat prvního avengera-100,- Kč
		
20.00 hod.		
12 let v řetězech-90,- Kč
7.5.		
20.00 hod.		Trabantem až na konec světa-90,- Kč
9.5.		
20.00 hod.		Láska, soudruhu100,- Kč
10.5.		
15.30 hod.		Turbo-80,- Kč
		
17.30 hod.		
Justin Bieber,s Believe-100,- Kč
		
20.00 hod.		
Vlk z Wall Street-80,- Kč
14.5.		
20.00 hod.		
Jim Jarmusch: Přežijí jen milenci-90,- Kč
16.5.		
20.00 hod.		
Pojedeme k moři-80,- Kč
17.5.		
15.30 hod.		Lego příběh-80,- Kč
		
17.30 hod.		
Godzilla-120,- Kč
		
20.00 hod.		
Yves saint laurent-100,- Kč
21.5.		
20.00 hod.		
Všechny moje děti-100,- Kč
23.5.		
20.00 hod.		Následky lásky-90,- Kč
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24.5.		
		
		
28.5.		
		
30.5.		
31.5.		
		
		

16.00 hod.		
The amazing spiderman-100,- Kč
17.30 hod.		Transcendence-100,- Kč
20.00 hod.		
Fair play-80,- Kč
10.00 hod.		Láska, soudruhu-60,- Kč
20.00 hod.		
2001: Vesmírná odysea-90,- Kč
20.00 hod.		
Detektiv Down-100,- Kč
16.00 hod.		
Zvonilka a piráti-100,- Kč
17.30 hod.		
X-men: Budoucí minulost-120,- Kč
20.00 hod.		
Babovřesky 2-100,- Kč

I INZERÁTY
PRODÁM levně 2péřové (prachové) peřiny á 100,- Kč, 2 tonetová křesla nepoužitá
á 200,- Kč, kompletní kávový servis á 100,Kč, horské kolo á 1.000,- Kč.
Kontakt: 606 703 949

Květen 2014

hh (ga)

Věnuji za odvoz malou barevnou televizi
Luxtronic úhlopříčka 35 cm.
Kontakt: Hlásná Třebaň – Plovárna,
602 691 323
Dám starší nábytek za odvoz.
Kontakt: 739 053 133
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MVDr. Zuzana Moravcová
nabízí veterinární péči pro Vaše psy, kočky
a jiné drobné savce v domácím prostředí.
• vakcinace, odčervení
• stříhání drápků, ošetření
análních žlázek a uší
• čipování, vystavení europasu
• vyšetření po poranění osoby
• jednoduché chirurgické
zákroky
• kastrace koček a kocourů

• diagnostika a léčba
nekomplikovaných
onemocnění s možností
zajištění dalších
specializovaných vyšetření
a zákroků
• konzultace, poradenství
• individuální lekce „praktické“
výchovy Vašeho psa

tel. +420 736 189 882

Květen 2014
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Blahopřejeme
Přeji Ti, ať splněna jsou Tvá tajná přání. A v duši Tvé, ať rozhostí se věčný klid. Sluníčko
na Tebe usmívá se už od svítání. A s jarním táním, ať roztaje ve Tvém srdci led. Přeji Ti, ať
miluješ všechno živé, ať přetvářka a zloba rychle zmizí a ve Tvé duši vládne láska, radost
a upřímnost.

V květnu slaví narozeniny:
Jiří VOŠMÍK����������������������������� 70 let
Blanka BLOVSKÁ�������������������� 86 let
Antonín NAJMAN�������������������� 92 let

Josef ŠILER������������������������������� 70 let
Věra VESELÁ��������������������������� 72 let
Věra BERÁNKOVÁ����������������� 65 let
Danuše KOMÁRKOVÁ������������ 78 let
Šťastný život bez starostí, stále dobrou
náladu, na každý den radost malou, po celý
rok pohodu. K významným jubileím Vám přeje
redakční rada Zpravodaje.
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