HLÁSNÁ TŘEBAŇ
zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

I ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce se v uplynulém období
zabývalo:
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– Činností Městské policie Černošice na naE-TWINNING NEBO VRABČÁK��������������������� 6
šem území. Velitele policie žádá o zvýšení
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pěšího dohledu v obou částech obce a vyšDOBRÁCI ROKU������������������������������������������ 9
ší důraz na dodržování obecně závazných
UKONČENÍ CVIČEBNÍHO ROKU
vyhlášek obce a veřejného pořádku, předeV TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ�������������������� 9
vším na místní lávce.
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ ZAHRÁDKÁŘŮ
– 8. 5. 2015 byla odhalena pamětní deska
NA ROVINÁCH������������������������������������������ 10
k událostem 5. 5. 1945 v místní sokolovně,
PŘEČETLI JSME NA INTERNETU��������������� 10
při kterých zahynul pan Kleiner a pan Peroutka.
KINO ŘEVNICE PO ŠIRÝM NEBEM������������� 13
– Stavem prací na výstavbě kanalizace. VzhlePROGRAM KINO ŘEVNICE������������������������� 14
dem k předstihu stavby v ulicích U Kapličky
INZERÁTY������������������������������������������������ 14
a Rovinská žádá obec o zkrácení termínu
BLAHOPŘEJEME������������������������������������� 16
uzávěry těchto ulic.
– Obec uzavřela smlouvu s úřadem práce
Ředitelka mateřské školky předloží vždy
o zaměstnání pracovníka na veřejně prok 10. září výroční zprávu a zprávu o hosspěšné práce.
podaření. Dále minimálně třikrát ročně se
–
Schválilo účetní závěrku obce Hlásná
uskuteční ředitelská rada, na které budou
Třebaň.
podány informace o provozu a hospoda– Zabývalo se změnou koncepce svozu odpaření školy a se zřizovatelem budou řešena
dů s důrazem na vyšší třídění odpadů. Obec
naléhavá témata.
spolupracuje s okolními obcemi a firmou – 
Návrhy na likvidaci Bioodpadu. Na RoEKOKOM.
vinách je domluvena možnost přistavení
– Nedoplatky za likvidaci komunálního odpakontejneru Obce Lety (tráva, listí, větve).
du a jejich vymáháním.
Ve Třebani budou zvlášť kontejnery na trávu a listí a připravena plocha na větve,
– Seznámilo se se zprávou ředitelky Mateřské
které bychom drtili na štěpku.
školy o činnosti školky od jejího otevření.

– S chválilo kulturnímu výboru návrh kulturních akcí a to 12. 9.2015 hudební
večer v Sokolovně a 18. 10. 2015 koncipovaný program J. Rychterové, Vl.
Pecháčka a dr. Ivo Šmoldase v České
hospodě.
– Přivítáním Královského průvodu v naší
obci 7. 6. 2015
– Schválilo příspěvek hasičům na Hasofest ve výši 5 000 Kč.
– Projednalo a doplnilo strategii Svazku
obcí – Region dolní Berounka, jehož je
členem.

– Schválilo úpravu dešťové kanalizace
v ulicích U Kapličky a Rovinská.
– Schválilo smlouvu se Středočeským krajem o zřízení služebnosti inženýrské sítě
k pozemní komunikaci.
–
Vzalo na vědomí informaci starosty
o opravách krajských komunikací v souvislosti s výstavbou kanalizace. Obec
v rámci stavby opraví polovinu vozovky,
kde je umístěn hlavní kanalizační řád
a povrch druhé poloviny opraví dle příslibu Středočeský kraj v příštím roce.

I KANALIZACE

Od druhého červencového týdne mají
být hotové tlakové zkoušky kanalizačních
řadů a bude možné budovat pokračování
přípojek až k místu napojení na kanalizaci
z domů. Úplné propojení je možné po kolaudaci řadů a sepsání smlouvy o likvidaci
splaškových vod. To bude možné po 1. září
2015.
O obecním úřadě je možné si objednat revizní šachtu za výhodnou cenu. Jsou též připraveny smlouvy o poplatku za projektové
práce na kanalizační přípojce.
Prosím všechny, kteří jsou na trasách kanalizace o informaci, kdy se chtějí připojit,
případně jakým způsobem hodlají likvidovat splaškové vody (odvoz na ČOV, domácí
ČOV).
hh Ing. V. Konvalinka
starosta

Výstavba kanalizace se blíží k závěru.
V době, kdy budete číst tyto řádky, by měla
být kompletně hotová ulice Karlštejnská.
Polovina silnice je nová v rámci výstavby kanalizace, druhou polovinu přislíbil
v příštím roce opravit Středočeský kraj.

Vrcholí taktéž opravy v ulicích U Kapličky
a Rovinská, které, jak doufám, budou opraveny a otevřeny ještě v průběhu července.
Opět bude kompletně opraven jízdní pruh
dotčený kanalizací.
Na ČOV finišují práce na instalaci technologie a opevnění svahu.
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hh Ing. V. Konvalinka, starosta

Zpravodaj Hlásná Třebaň

I KRÁLOVSKÝ PRŮVOD
2015
Stejně jako v minulých letech i letos, kdy si
připomínáme 660 let od korunovace Karla
IV. císařem Svaté říše římské, se vydal císař spolu s královským doprovodem v pátek 5. června z Radotína přes Černošice
a Mokropsy, Dobřichovice, Lety, Řevnice,
Zadní a Hlásnou Třebaň na Karlštejn, aby
zde v Kapli sv. Kříže slavnostně uložil korunovační klenoty.
Červenec 2015
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Do naší obce měl průvod dorazit v neděli
7. června asi v půl třetí. Již kolem druhé odpolední se na návsi sešlo několik desítek lidí.
Když se blížilo půl třetí, všichni netrpělivě
očekávali předvoj průvodu, který se ale neobjevoval. Tou dobou jsme dostali zprávu,
že průvod se zastavil u jezu na krátké občerstvení. Museli jsme tedy ještě nějakou dobu
počkat, než se první jezdci objevili na návsi
a bubeníci ohlásili příjezd císaře.
Tradičně císaře Karla IV., kterého představoval již z loňska osvědčivší se Karel Král,
a jeho manželku Elišku (Monika Vaňková)
pozdravil rychtář, který předal králi cenné
dary a klíč od obce. Svou zdravici také již
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tradičně přednesly Holky v rozpuku. Letos
vítaly císaře coby selské ženy a předaly králi
vlastnoručně upečený klíč. Císař nakonec
pozdravil všechny přítomné a svá poselství
přednesli i další členové královské družiny.
Císař potom pasoval rychtáře na rytíře.

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Nutno podotknout, že letos celé letošní uvítání bylo zvlášť povedené a bezprostřední,
a dalo by se říci, že až rozverné. No, nelze se
divit, teplé počasí a nízký barometrický tlak
ve spojení s „medovinou“ opravdu přispěly
k povznesení nálady.
Průvod poté pokračoval dál na Karlštejn
a ještě než opustil území naší obce, čekalo
na císaře a jeho družinu další překvapení.
Když se průvod přiblížil ke hřbitovu, ozvala
se hudba. Byla to část kapely Nahodilá sešlost s kamarády z pražské spřátelené kapely
a hráli písničky z muzikálu Noc na Karlštejně. Nakonec dali i „Hlásná Třebaň je krásná“.

Červenec 2015

Průvod zpomalil, císař i jeho družina se dali
do zpěvu a pak se přidávali i všichni ostatní
(a z důvěryhodných karlštejnských zdrojů
víme, že si prý tyto písničky zpívali, ještě
když přijížděli do Karlštejna).
Přeháňková a bouřková předpověď počasí
se naštěstí nevyplnila, nálada byla skvělá
a jistě mohu říci za všechny, kteří se přišli
podívat, že se tato akce skvěle vydařila, a to
i přes rozkopané a zaprášené silnice naší
obce. Díky tedy přespolním organizátorům,
hlásnotřebaňským aktérům i všem aktivním
divákům.
hh Iva Matějková
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I E-TWINNING NEBO
VRABČÁK

I KRAJSKÉ KOLO
DOROSTU KOLÍN 2015

Dovolím si reagovat na článek v minulém
zpravodaji „Mateřská škola Květinka soutěží
v e-twinningu.“
Po přečtení jsem dostal strach. Strach z toho, že bych
měl svým vnukům (naše dcery vyrostly bez e-twinningu) v předškolním věku vysvětlovat bezpečnost
internetu a sociálních sítí. A přiznám se, že nevidím
pro tuto věkovou skupinu dětí žádné smysluplné využití těchto moderních dovedností. Nezdá se mi, že
by mateřská školka podnikla výlet do Arménie, Gruzie či Ukrajinu. Nezdá se mi, že by naše děti ocenily
certifikáty kvality projektu a všechny ostatní jmenované certifikáty. A doufám, že získávání nějakých
osvědčení jen proto, že musíme nebo abychom měli
čárku, již, díky Bohu, pominula.
Mám za to, že někde je třeba, i přes technický pokrok, zůstat trochu „pozadu“. Dovolím si uvést pár
příkladů. I když máme audio techniku všeho druhu,
chtěl bych, aby pohádku četla paní učitelka. I když
máme video techniku všeho druhu, chtěl bych, aby
se moje dítě šlo podívat na vrabčáka na zahradu
a ne, aby ho vidělo z mnoha pohledů na, jistě moderní, interaktivní tabuli. Více než komunikace s MŠ
v Moldávii by mne zajímalo, jak má školka otevřeno
a jestli stihnu nakoupit a vyzdvihnout dítě ze školky.
Mohl bych uvést ještě mnoho takových obdobných
příkladů, ale doufám, že jsem svůj názor vyjádřil
srozumitelně. Docela by mne zajímalo, zda jsem se
svým názorem sám nebo ne.
Jako poslední poznámku si dovolím uvést, že nejsem odpůrce používání nových technických vymožeností, či odpůrce pokroku. Je ale třeba vždy uvážit
konkrétní situaci. A doufám, že se snad všichni společně shodneme na tom, že cílem pracovníků mateřské školky by měly být spokojené, šťastné a veselé
děti. Teď jen kudy na to.

Je neděle 21. 6. 2015 a budík ukazuje 4,45
hod - čas vstávat! Ano, nastal den s velkým
,,D,,. Dnes jedeme reprezentovat okres Beroun na Krajské kolo hry Plamen a dorostu do Kolína na atletický stadion M. Tůčka.
V letošním roce nás reprezentovala Kačka
Snopková, Bára Kotíková, Markéta Kotíková,
Kačka Císařová, Lucka Kudláčková, Eliška
Machová a Lenka Kudláčková.

hh Pavel Kotík
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Rozespalé tváře se začaly scházet okolo čtvrt
na šest u hasičárny, bylo potřeba naložit připravený
materiál na jednotlivé disciplíny a také věci na celý
den. Počkalo se na několik ospalců, kteří samou
nervozitou nemohli usnout a nakonec zaspali.
A hurá, mohlo se jet.
Cesta nám rychle ubíhala, tedy všem, co se dospávaly do krásy určitě ano. Do Kolína jsme dorazily
okolo půl osmé a vše šlo ráz na ráz. Vyložení materiálu a věcí na vyznačená místa pro okres Beroun,
prezence dorostenek, předložení všech potřebných dokumentů a evidence, přidělení startovních
listin, startovního čísla (5), opáskování atd. Než
jsme se stačily rozkoukat, ozvalo se z rozhlasu, že
byla otevřená dráha pro tréninky a převažování hadicového materiálu a porada vedoucích družstev.
Lucy jako naše vedoucí šla vyslechnout všechny

Zpravodaj Hlásná Třebaň

potřebné informace a důležité pokyny, abychom nic
nezanedbaly a nebyly zbytečně diskvalifikovány.
Hned po rozchodu z porady jsme si šly převážit štafetové hadice a proudnice, abychom potřebný materiál mohly na štafetě použít, vše nám bylo schváleno
a tedy jediné, co zbývalo, bylo pořádně se protáhnout, rozcvičit a čekat na slavnostní nástup. V 9.00
zazněl rozkaz ,,Sportovci a sportovkyně nástup!“,
a všichni si začali stoupat na místa vyznačená svého okresu. Nám patřilo Berounsko společně s dorostenci z Chaloupek a jednotlivci z berounského
okresu. POZOR, POHOV, VPRAVO HLEĎ, takto
jsme museli dodržovat pokyny velitele štábu. Po celém stadionu se rozezněla státní hymna, a tím byly
závody považovány za zahájené. Všichni jsme museli dodržovat přísný časový rozvrh z důvodu velkého
množství soutěžních družstev a jednotlivců. Markéta, Bára a Lucka jako zadní část útoku šly trénovat
na jednotné mašině její obsluhu a nalití a zavodnění
stroje. Na trénink měly 10 minut, vše jim šlo krásně napojit, nasát a zavodnit. Tedy příprava zde byla
u konce, zbytek týmu se mezi tím věnoval nácviku
zapojování stuh do rozdělovače.

Po ukončení následoval TEST požární prevence,
represe a zdravovědy. Nervozita trochu zapracovala
a některé z nás nasekaly v testu chyby, zbytečně přidělené trestné body.
Další disciplínou v naší kategorii byla štafeta jednotlivců, běh na 100 m s překážkami. Běhalo se ve čtyřech drahách, fofr největší! Než se člověk rozkoukal,
už byl další z jeho týmu na řadě. Všechny jsme ze
sebe vydaly maximum. Ale v této disciplíně hrají velkou roli i vteřiny. Tedy po součtu našich časů
jsme byly na 11. místě. Po pauze na oběd následovala štafeta 4 x 100 m, okno, překážka, kladina se zapojením hadic, hasičák. Celou disciplínu jsme zaběhly
v čase 83,26, a tedy v celkovém umístění na štafetě
9. místo. Po součtech všech již splněných disciplín
jsme čekaly na poslední, a to pro všechny sbory
nejdůležitější, požární útok. Příprava materiálu
na přípravné plato, kontrola vybavení od rozhodčího, přeměření hadic a čekání na pokyn pro přípravu
na běžecké plato. Na přípravu, namazání a doladění
všech detailů jsme měly 5 min, pro někoho věčnost,
pro nás šibeniční termín pro dokonalou přípravu,
ale daly jsme to. Nástup na startovní čáru – výstřel
a už se začala hrnout voda do hadic, konečný čas
prvního pokusu byl okolo 50,54. A tedy pro nás se
zapsal jako první a nejlepší čas. U druhého pokusu
nám koš přisál vzduch a nástřik byl přes 1 min.

Celkový výsledek pro naše dorostenky na krajském
kole bylo 11. místo. Sice naše očekávání bylo jiné,
ale na to, že jsme na těchto závodech poprvé, je
to pro nás velké ponaučení, zkušenost a motivace
do příštího ročníku být lepší.

hh

Červenec 2015

Lucie Málková, vedoucí mládeže
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I DOBRÁCI ROKU
12. 6. 2015 ve 12 hod. se uzavřela síť pro
zasílání SMS zpráv pro svůj nejoblíbenější sbor. Náš sbor byl vylosován ze stovek
přihlášených sborů a 13. února 2015 byl
odvysílán medailonek o našem sboru SDH
Hlásná Třebaň.

Po ukončení hlasování a součtu všech SMS
hlasů jsme se umístili na 15. místě s počtem
800 SMS hlasů.

Všem, kdo nás podpořili a svůj SMS hlas
odeslali, moc děkujeme a velice si ceníme
vaší přízně a náklonnosti. I když jsme se nedostali do velkého finále o show za 100 tisíc
korun pro svou obec a nezískali titul Dobráci roku, není všem dnům konec. Příští rok to
můžeme zase zkusit. Pro náš sbor, myslím,
bylo už velkým překvapením a úspěchem,
že nás vylosovali pro natočení medailonku.

Všem tedy ještě jednou velké díky za podporu a srdečně se na všechny těšíme na naší nejbližší
akci, a to 15. 8. 2015 HASOFEST 2015.
hh Lucie Málková, vedoucí mládeže

I UKONČENÍ CVIČEBNÍHO ROKU V TJ SOKOL
HLÁSNÁ TŘEBAŇ
TJ Sokol Hlásná Třebaň ukončil cvičební rok vydařeným sportovním dnem pro
děti. Dne 10. 6. 2015 se sešlo 45 mladých
sportovců, aby bojovali o ceny a užili si
spoustu zábavy. Rozděleni do 7 kategorií se
utkali v pětiboji. Každý si vyzkoušel skok,
hod a běh na 50 m, překážkový běh a běh
na 300 m. Nejzdatnější z nich si domů odnesli medaili, avšak s prázdnou neodešel
nikdo. Čekání na vyhlášení výsledků si zkrátili chutí místní zmrzliny. Na radosti dětí se
ten den podílel celý výbor Sokola a rodiče
zúčastněných. Všem ochotným děkujeČervenec 2015

me za pomoc a také za vedení svých dětí
k pohybu prostřednictvím našeho oddílu.
Na všechny se opět těšíme 7. 9. 2015 při zahájení dalšího cvičebního roku!
hh Marta Starýchfojtů
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I PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ
ZAHRÁDKÁŘŮ NA
ROVINÁCH
Poslední květnovou neděli navštívili
hlásno-třebanští zahrádkáři dvě zahrady na Rovinách. K prohlídce zahrady a k
přátelskému posezení nás pozvala přítelkyně Míša Bobková. Zahradu manželů
Bobkových jsme viděli již před několika
léty a musím konstatovat, že změny zahradu zútulnily a je zřejmé, že i vnoučata
si tady užívají. Zahrada skýtá různá zákoutí, od užitkové zahrady, přes ovocnou
až k zahradě okrasné.

I PŘEČETLI JSME
NA INTERNETU
Bodnutí včelou, vosou ... dobrá rada

Málo kdo ví, jak rychle pomoci člověku
a dítěti, aby neotekl po včelím a vosím
bodnutí. Platí tato rada i pro alergiky ...
mám to mnoho let vyzkoušené !!! Všichni
komu jsem tuto radu řekla, žasnou jak to
úžasně funguje!!!
Když vás bodne tento hmyz, nejdříve se
podívejte, jestli je v kůži zabodnuté žihadlo, pokud ano, vytáhněte ho a ihned
naberte do ruky hlínu, zeminu, ta je všude
kolem vás.

10

Vše je upraveno s citem a vkusem, doplněno o zajímavé prvky např. keramiku. Na
místě jsme konzultovali některé záležitosti, které mnohé z nás trápí - nemoci meruněk, zahuštěné zahrady a z toho plynoucí
nutnost odstranění vzrostlých stromů a
keřů a další. Na druhé navštívené zahradě
u Ládi Blažeje jsme obdivovali především
nově založenou skalku, osázenou známými i méně známými skalničkami. Manželé Bobkovi nám připravili bohaté občerstvení, které bylo doslova kulinářským
zážitkem. Rovněž sladkosti napečené
rovinskými zahrádkářkami p. Blažejovou
a p. Záborcovou, příjemně doplnily 16 zahrádkářům přátelské povídání u kafíčka.
Děkujeme za milé odpoledne.
hh Marta Částková

Ránu zeminou potřete a člověk neoteče.
Vím, že to je divné, ale v zemi - v hlíně je
cosi ukrytého, nějaký protijed, co zabrání
otoku a alergická reakce se nekoná. Byla
jsem s kamarádkou na chatě a ona má
syna, který musí okamžitě po píchnutí
bodavým hmyzem do nemocnice. Když
ho bodla včela, přiskočila jsem k němu,
vytáhla jsem mu žihadlo a hrábla do záhonu, nabrala jsem zeminu do své dlaně
a začala jsem mu třít ránu po bodnutí.
Kamarádka jen koukala a nevěřila svým
očím. Chlapec nikam jet nemusel, byli
jsme na vesnici a bez auta. Ona říkala, že
by se jinak udusil.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Od té doby se nebojí se synem někam jezdit, myslím do přírody, zeminu má pokaždé vlastně kam
vstoupí. I doma ji máme v květináčích. Maminky
na vesnici byly za tuto moudrou radu velice vděčné, radu šíří dál ... ten rok bylo totiž mnoho vos
a včel, které často píchly jejich dítě. Obdržela jsem
mnoho poděkování za tuto radu. Snad pomůže
i vám všem.
zetochovamiluse@seznam.cz
LEI GONG TENG - TRIPTERYGIUM
‚WILFORDII - RÉVA BOHA HROMU

Tripterygium regelii
český název: trojkřídlec Regelův
synonymum: Tripterygium wilfordii
Sloučenina celastrol – tripterin
Zlepšení činnosti jater a metabolismu
Tripterygium regelii je bujněji rostoucí
ovíjivá liána vysoká až 10 m. V mládí a bez
opory v našich podmínkách roste keřovitě a vytváří kulovité keře vysoké asi 2 m.
List je dlouze řapíkatý, vejčitý až eliptický,
zubatý, zašpičatělý až 13 cm dlouhý. Kvete
v létě v až 25 cm dlouhých terminálních
latách drobnými miskovitými zelenobílými květy. Plodem je oříšek světle zelené
až hnědé barvy dlouhý asi 2 cm se třemi
křídly. Trojkřídlec Regelův lze v našich
podmínkách pěstovat pouze v nejteplejších vinohradnických oblastech a vyžaduje zimní ochranu např. chvojím. Vyžaduje
vlhčí humózní půdy. Množí se semenem,
řízkováním a hřížením. Pochází z Číny,
Koreje a Japonska.
Červenec 2015

glukózy

Tripterygium regelii Poupata
Extrakt z rostlin Tripterygium wilfordii
likviduje rakovinu v průběhu 40 dní
29.07.2013 19:08, Carolanne Wright
Málo známá rostlina Lei gong teng
(Tripterygium wilfordii - „thunder god
vine“ - bez českého jména) se využívá
v tradiční čínské medicíně (TČM) a nyní
ohromuje západní vědce svými schopnostmi zastavit růst rakoviny už během
40 dní. V Číně se díky svým léčivým účinkům používá už déle než 2 000 let, na Západě začíná být známá teprve nyní a dává
novou naději především pacientům se
smrtelnými formami rakoviny.
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Léčivá složka zdolává rakovinu okamžitě.

Rostlina Tripterygium wilfordii se přirozeně vyskytuje v Číně, Japonsku a Korei,
kde si odedávna cenili její protizánětlivé,
imunosupresivní a protirakovinné účinky. Její aktivní složka „triptolide“ se v ní
vyskytuje ve velkém množství a má prokazatelné účinky hlavně při léčbě zhoubných nádorů.
Vědci z the University of Minnesota Masonic Cancer Center zjistili, že u myší léčených látkou triptolide po dobu 40 dní
se úplně ztrácí zhoubné nádory a výsledky pak přetrvávají i po ukončení léčby. Vedoucí vědeckého týmu, pan Ashok Saluja
sdělil v tiskovém prohlášení toto: „Když
jsme každodenně sledovali zdravotní stav
našich laboratorních myší s rakovinou,
zaznamenávali jsme postupné zmenšování nádorů, až se prostě úplně ztratily.“
Také výzkumníci z the John Hopkins
School of Medicine potvrzují schopnost
extraktu z rostlin lei gong teng odstraňovat rakovinné nádory. Jun O. Liu, Ph.D.,
profesor farmakologie a molekulárních
věd poznamenává: „...látka triptolide prokázala své schopnosti zastavit růst u 60
nejčastějších druhů rakoviny už při velmi
malých léčebných dávkách a u některých
druhů onemocnění usmrcuje dokonce
všechny rakovinné buňky.“
Je tedy zjevné, že tato látka brání vzniku nových nádorů a v případě rakoviny
u myší zastavuje její další šíření. Tato zjištění poskytují základy pro nové klinické
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pokusy u lidí s rakovinou, které by mohly
začít už v nejbližší budoucnosti.
U triptolidu byly dosud prokázány účinky v případech rakoviny tlustého střeva,
slinivky, vaječníků a dalších. Stejně tak se
ale lepší stav nemocných s revmatoidní
artritidou nebo s autoimunitními problémy jako jsou roztroušená skleróza či
lupus.
Protože však tato léčivá složka vyvolává
i závažné vedlejší účinky, jako je např. řidnutí kostí, bolesti hlavy nebo neplodnost,
je vždy důležité se o jejím užívání poradit
s kvalifikovaným lékařem TČM.
Odvrácená strana vědeckého výzkumu
Přestože jsou tyto nové výsledky výzkumu rostliny Lei gong teng velmi povzbudivé, finanční zisky i zde zůstanou
jako skrytý motivační faktor. Anthony
Gucciardi z the Natural Society k tomu
výstižně poznamenává: „I když zmíněná
studie přináší ohromnou novinku o léčivých účincích a velké dostupnosti složek z rostliny Tripterygium wilfordii, tou
špatnou zprávou je, že lidé odpovědní
za výzkum ve skutečnosti hledají hlavně
možnosti, jak přijít s novým lékem, který
by obsahoval účinnou složku triptolide.
Výsledný lék, který bude pak předkládán
ke schválení a k patentové ochraně, bude
nakonec prodáván za přemrštěné ceny.
Místo toho by bylo mnohem přijatelnější,
abychom si sami pěstovali původní léčivou rostlinu a lék si připravovali přímo.“

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Použité zdroje:
http://naturalsociety.com/chinese-plant-compound-cancer-research/#ixzz29h4PcEHd
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/03/110303153118.htm
http://www.bloomberg.com/news/2012-10-17/drug-from-chinese-thunder-god-vine-slays-tumors-in-mice.html
http://www.naturalstandard.com/index-abstract.asp?create-abstract=thundergodvine.asp&title=Thunder god vine
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0037693
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902510
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22464014
http://www.livingwellmagazine.net/health/lwm-health-news/supplements/1666-thunder-god-vine
(Přeloženo z http://www.naturalnews.com/040314_thunder_god_vine_cancer_tumors.html)

I KINO ŘEVNICE POD
ŠIRÝM NEBEM
Občanské sdružení Gong, provozující Kino
Řevnice, přichází nově s programem letního kina. Ve dvoře vedle vinotéky Malá Morava na řevnickém náměstí budou v červenci uvedeny čtyři filmy různých žánrů
od věhlasných tvůrců.

V sobotu 11. července zahájíme program
krátkometrážní Cestou na měsíc (Georges
Méliès), klasickým dílem z doby němého
filmu (1902), které doprovodí hrou na kytaru Jan Plíhal, jenž mimo jiné doprovází
filmy na Letní filmové škole v Uherském
Hradišti. Následovat bude film Woodyho
Allena Půlnoc v Paříži s atmosférou noční
Paříže dvacátých let minulého století.
V neděli 12. července uvedeme film bratří
Coenů Opravdová Kuráž, kteří svým osobitým způsobem vyprávějí příběh mladé
dívky a její cesty za pomstou v prostředí divokého západu.

Červenec 2015

V sobotu 18. července zařazujeme do programu nové filmové zpracování slavné plavby norského mořeplavce Thora Heyerdahla, film Kon-tiki.
V neděli 19. července zakončíme filmem
Klub poslední naděje. Skvělý Matthew
McConaughey v roli pašeráka léků, který
žije život naplno, v čase, kdy již měl být spolehlivě dávno mrtvý.
Začátky představení vždy od 21:30 hodin.
“Filmový dvůr“ bude možné navštívit už
dříve a využít tak pohostinnosti rozšířeného
provozu vinotéky Malá Morava, jejíž provozovatelé chystají mnoho lahodných pokrmů včetně výtečného vína a piva. Na místě
budou připravena místa k sezení, v případě
zájmu bude možné posadit se i na vlastní
deku. Vstupné na představení je dobrovolné. Uspořádání akce je za finanční podpory
města Řevnice. Aktuální informace ohledně letního kina je možné sledovat na webu
(www.kinorevnice.cz) nebo facebooku kina
Řevnice.
hh Michal Šára, Gong o.s.

13

I KINO ŘEVNICE ČERVENEC 2015
1. středa
3. pátek
4. sobota
8. středa
10. pátek
11. sobota
12. neděle
15. středa
17. pátek
18. sobota
19. neděle
22. středa
24. pátek
25. sobota
29. středa
31. pátek

20:00
20:00
15:30
20:00
20:00
20:00
15:30
21:30
21:30
20:00
20:00
15:30
21:30
21:30
20:00
20:00
15:30
20:00
20:00
20:00

Odebrat z přátel 110 Kč
Jurský svět 120 Kč
Mimoni 100 Kč
Andílek na nervy 110 Kč
Sedmero krkavců 100 Kč
Terminátor 120 Kč
Malý pán 80 Kč
(LETNÍ KINO) Kouzlo měsíčního svitu 0 Kč
(LETNÍ KINO) Opravdová kuráž 0 Kč
Druhá míza 100 Kč
Život je život 90 Kč
Mimoni 100 Kč
(LETNÍ KINO) Kon-tiky 0 Kč
(LETNÍ KINO) Klub poslední naděje 0 Kč
Daleko od hlučícího davu 110 Kč
Domácí péče 120 Kč
Malá z rybárny 100 Kč
Temné kouty 120 Kč
Stále spolu 80 Kč
Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha 100 Kč

Červenec 2015
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Blahopřejeme
Rok po roce léta běží, zastavíš je ale stěží. Nedělej si z toho nic, že Ti je zas o rok víc.
Hodně štěstí, hodně zdraví, když je co, tak ať se slaví. Přibývají Ti vrásky na čele? Zas těžší
vstát je z postele? Občas Ti taky srdce buší? Zachovej klid! Tobě ty vrásky sluší.

V červenci slaví narozeniny:
Jaroslav MASÁK����������������������� 70 let
Václav KUDIBAL�������������������� 84 let
Libuše SNOPKOVÁ������������������ 77 let
Jiří SZEBINOVSKÝ����������������� 73 let
Jiří BARCHÁNEK�������������������� 76 let

Miloslava HRŮZOVÁ�������������� 70 let
Helena BARCHÁNKOVÁ�������� 65 let
Václav HUDEC������������������������� 72 let
Miloslava TŮMOVÁ����������������� 60 let
Věra ČUBOVÁ�������������������������� 83 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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