Březnové pranostiky

V březnu prach co zlato a stříbro,
ale sníh bývá pro osení jed.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude
v stodole ráj.
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Mnoho dešťů březnových - hubené léto.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí
nenl stálé.

ZPRAVODAJ

Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě
mrazů po velikonocich.

52. ročník

Z veřejného zasedání ZO
Zápis ZO č. 2/2011 ze dne 23.2.2011
Ivanka Hachlerová, Jiří Habala, Zdeněk
Mgr. Jana Manová, Pavel Axman, Leoš Dosedla
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ŠEBEToVSKÝ

Jestli březen kožich stáhl,
duben rád by po něm sáhl.

Přítomni:

~

Čížek,

Občané a hosté: Petr Markus, Mojmír Chlup, Ing. Vít Man
Ověřovatelé: lvanka Hachlerová, Leoš Dosedla
Zapisovatel: Pavel Axman
Z obsahu jednání:
Zasedání Zastupitelstva obce (ZO) začalo v 18:00 hodin.
Pan místostarosta
Jiří Habala provedl kontrolu zápisu
Č. 1/2011.
ZO projednávalo stav nedoplatků občanů za rok 2010. Jiří
Habala byl pověřen odesláním dopisů dlužníkům.
Jestliže
nebudou dlužné částky uhrazeny do 31. března 2011, budou
podniknuty další právní kroky. V případě nedoplatku
za
kabelovou televizi bude přípojka kabelové televize odpojena,
následně bude za případné
opětovné
připojení
účtován
připojovací poplatek.
Pan Petr Markus se přišel informovat
na možnost
spoluúčasti obce na financování instalace venkovní webové
kamery monitorující prostor před branou sběrného dvora, kde
je často v poslední době neřízeně odkládán odpad. ZO s tímto
záměrem
souhlasí,
pana Markuse
požádalo
o dodání
předběžné cenové kalkulace.
Pan Mojmír Chlup se přišel informovat na stav své žádosti
o odkup části budovy Č. 3 a části obecního pozemku p.č. 91/3.
Starosta informoval o skutečnosti,
že o tuto nemovitost
v havarijním stavu projevil zájem také Ing. Vít Man. Ten
doplnil, že v této lokalitě zvažoval výstavbu prodejních
prostor. Panu Ing. Manovi byla nabídnuta k adaptaci prostora
skladu vedle prodejny Domácích potřeb, která by byla pro
tyto účely na atraktivnějším místě. ZO o prodeji části budovy
Č. 3 rozhodne na dalším zasedání.
Starosta obce informoval ZO o zájmu pana Doležala ml.,
bytem Kojátky, o provozování
pouťových
atrakcí. ZO
schvaluje uzavření smlouvy na dobu 4 let.
Starosta informoval za o podání dotační žádosti na herní
prvky v místní Mateřské škole. Dále ZO pověřilo starostu
zajištěním vypracování studie revitalizace mateřské školky.
ZO schválilo zápůjčku pozemku p.č. 1299 o výměře 3080
m2 na 5 let firmě KOS s.r.o.
Pan Blaha požádal obec o zápůjčku pozemku p.č. 1545
o výměře 500 m2, 1551/1 o výměře 931 m2 a 1551/2
o výměře 1009 m2• Na období 5 let za účelem zemědělské
činnosti. za vzalo žádost na vědomí, záměr bude zveřejněn
na úřední desce a rozhodnuto bude na následujícím zasedání.
Pan Luboš Rosenberg požádal za o změnu územního
plánu obce. Změna má umožnit výstavbu skladové haly
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a zpevněných
ploch v bezprostřední
blízkosti bývalých
Dřevařských
závodů. ZO tuto změnu schvaluje. Starosta
tento návrh již zařadil do změny ÚP Č. 8 a její provedení má
již předjednáno s odborem územního plánování při MěÚ
Boskovice.
Starosta požádal ZO o schválení zřízení věcného břemene
na kanalizaci a plynovod na parcelách 931/11 a 931/13. ZO
jednomyslně schvaluje zřízení věcného břemene.
Starosta obce informoval ZO o žádosti firmy Agropodnik
Skalice nad Svitavou o odkup obecních pozemků v areálu
závodu v Šebetově. ZO vzalo žádost na vědomí, záměr bude
zveřejněn na úřední desce a rozhodnuto bude na následujícím
zasedání.
Starosta požádal ZO o schválení smlouvy o budoucí kupní
smlouvě
s firmou R WE na plynovod
v části Čtvrtě
a o schválení zřízení věcného břemene na tento plynovod.
za souhlasí a jednomyslně schvaluje. Uzavření smlouvy
bylo podmínkou vydání technických vyjádření pro zahájení
stavby.
Starosta předložil dvě nabídky na vybudování
STL
plynovodu a přípojek v části Čtvrtě. Firma Montáže inž. sítí
S.r.o. Protivanov předložila nabídku v ceně 502938,Kč
a firma K.T.S. - MONTÁŽE s.r.o. Letovice
předložila
nabídku v ceně 569 252.- Kč. za přijalo nabídku firmy
M.1.S. Protivanov a pověřilo starostu uzavřením smlouvy
o dílo.
Starosta obce informoval ZO o možnost čerpání dotací
z Programu rozvoje venkova JM kraje. ZO pověřuje starostu
podáním žádostí o dotaci na rekonstrukci
kanalizace ZŠ
a opravu části místní komunikace Na mezi.
Starosta
obce
předložil
dvě nabídky
na využití
nebytových
prostor
ve" zdravotním
středisku.
Kamila
Šumberová nabízí provozování kosmetického studia a Jana
Dosedlová nabízí provoz prodejny textilu. ZO schvaluje
novým nájemcem prostor ZS paní Dosedlovou.
Starosta obce předložil návrhy položkových rozpočtů na
zkapacitnění
děšťových
vpustí. ZO nabídky schvaluje
a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.
Starosta předložil návrhy veřejnoprávních smluv sociálněprávní ochrany dětí a přestupkové komise předložené MěÚ
Boskovice. ZO pověřilo starostu obce uzavřením smluv.
Manželé Ševčíkovi se informovali na stav svojí žádosti
o odkup pozemku 1449/1,2 a 1450/1,2. ZO pověřilo starosty,
aby ve spolupráci
s ing. Šmídem zjistil právní vztahy
k tomuto pozemku a záměry s tímto územím na oú Knínice.
Pracovníci pověření vedením Pozemkové
reformy v obci
konstatovali,
že z jejich strany případnému
odprodeji
nebudou bránit.
Pan Petr Markus přišel upozornit na nutnost pravidelného
čištění příkopu v části Nivky, na znečišťování obce psími

Šebetovský zpravodaj
výkaly, obzvláště v části Nivky a kolem domu Č. 93.
Pan Mojmír Chlup přišel jménem nájemníků
upozornit na
neutěšený stav ohledně znečišťování pozemků kolem domu
Č. 93 psími výkaly.
Zasedání ZO skončilo ve 22:32 hodin.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost
je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 12 hodin.
05.2. MUDr.
telefon
12.3. MDDr.
telefon
13.3. MVDr.
telefon
19.3. MVDr.
telefon
20.3. MUDr.
telefon
26.3. MUDr.
telefon
27.3. MUDr.
telefon
02.4. MUDr.
telefon
03.4. MUDr.
telefon
09.4. MUDr.
telefon
10.4. MUDr.
telefon

Mikulášková, Letovice, Mánesova 468/2,
516 474 488
Bednová, Boskovice, Lidická 8,
516 456 109
Fenyk, Letovice, Tyršova 15,
516474310
Grénarová, Boskovice, Vodní 95 (Minerva),
516 494 204
Chatrná, Boskovice, Lidická 8,
516 453 998
Chatrný, Boskovice, Lidická 8,
516 456 109
Jaklová, Boskovice, Srnetanova 24,
516 454 046
Kopáčková, Letovice, A. Krejčího la,
516 474 369
KramI, Boskovice, Vodní 95 (Minerva),
516494380
Kubínová, Boskovice, Nemocnice Boskovice,
516 491 263
Kučerová M., Lysice, Kornenského 429,
516472 460

9. školní ples
s

nástupem nového roku přišlo období plesového veselí
a tak neváhali
ani zaměstnanci
a žáci ZŠ Šebetov
a uspořádali již tradiční 9. školní ples.
Každý, kdo v páteční podvečer
14. ledna zavítal do
kulturního domu, jistě nelitoval. Jako na každém správném
plese nechybělo
výtečné
občerstvení,
bohatá tornbola,
výb?rná muzika v podání dua RP Band a zajímavý program.
Uvodu večera se ujali ti nejmenší - děti z I. ročníku, které
přivítaly všechny přítomné a přichystaly
tak příjemnou
atmosféru
pro své starší
spolužáky,
kteří vystoupili
s několika dalšími čísly. Přítomní tak mohli shlédnout
vystoupení tanečního kroužku pod vedením Kamily Koutné
a břišních tanců pod vedením
Petry Kučerové,
která
vystoupila i se sólovým programem.
Velký dík tedy patří všem pořadatelům,
účinkujícím,
kapele a přítomným hostům, kteří se podíleli na výborné
atmosféře. Doufáme, že se všichni přítomní báječně bavili,
štěstí v tom bole při nich stálo a že další ročník, tentokrát
jubilejního 10. školního plesu, bude stejně tak vydařený.
Základní
škola děkuje všem sponzorům
za pěkné
dárky
do tom boly. Výtěžek plesu poputuje na školní
pomůcky dětem a vybavení třídy. Je úžasné, že i v době
ekonomické krize lidé pomáhají a přispívají na dobrou věc.
Ještě jednou díky!
Mgr. Jana Manová, Feditelka ZŠ.

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

~

Jak už všichni víme, bude v měsíci březnu probíhat (podle
zákona Č. 296/2009 Sb.) na území našeho státu sčítání lidu,
domů a bytů. Sčítáním se koná jednotně v roce 2011 ve

všech členských
státech EU podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU Č. 763/2008.
Rozhodným okamžikem sčítání, tj. okamžikem, k němuž
se vztahují všechny zjišťované údaje, je půlnoc z pátku 25.
na sobotu 26. března 2011. Za každou osobu musí být
vyplněn sčítací list osoby, za každou domácnost jeden
bytový list a za každý dům určený k bydlení jeden domovní
list. Sčítací komisaři budou letos z řad České pošty, jejich
jméno, příjmení a číslo průkazu bude vyvěšeno na úřední
desce OÚ. Tam najdete i všechny důležité informace týkající
se sčítání, a to nejpozději
14 kalendářních
dnů před
rozhodným okamžikem.
Chceme připomenout,
že sčítací
komi aři jsou vázáni slibem mlčenlivosti.
Při sčítání máme letos poprvé možnost vyplnit sčítací
formuláře
velektronické
podobě.
Podrobné
pokyny se
dozvíte
na
informačních
letácích
vydaných
ČSÚ
a doručených
do každé domácnosti
a na internetových
stránkách
www.scitani.cz.
Formuláře
budou
dostupné
i z adresy ČSÚ www.czso.cz. Ten, kdo by této příležitosti
ch~ěl využít a nemá přístup i internetu, tak může učinit na
OU nebo v místní knihovně.
Účastnit se sčítání lidu je povinné a nesplnění
této
povinnosti je přestupkem.

Jarní skautsko-rodinná akce
... aneb po topách rytíře.
Zveme děti, rodiče a rodiny skautů i neskautů na Jarní
skautsko-rodinnou
akci, aneb po stopách rytíře.
Pomožme společně chudému pa áčkovi ovcí Matějovi najít

a vysvobodit unesenou princeznu Aničku nehodným rytiiem
Kazimírem.
Čeká
nás
historické
"drama"
v podání Cimprcampr party, netradiční
úkoly pro vás i vaše děti,
nedělní
odpoledne strávené (nejen) v přírodě.
Nebude chybět překvapení!
Neváhejte a přijďte v neděli před
prvním jarním dnem, 20. března 2011,
v 13.30 hodin před obecní úřad v Šebetově.
Těší se na Vás skauti ze Šebetova.
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Klípky-střípky

* Lékař MUDr. Petr Lick oznamuje čerpání dovolené od
pondělí 14. do středy 16. března 20 II. V pondělí 15.3. a ve
středu 16.3. zastupuje MUDr. Adolf Lick v Šebetově v době
8 - 12 hodin. V úterý 15.3. se neordinuje, nutné případy
ošetří MUDr. Albert na Benešově.
* Obecní úřad zasílá zdarma všem zaregistrovaným
účastníkům informační zprávy v případě výluk proudu, vody,
plynu či krizové informace. Pokud máte o zasílání těchto
zpráv zájem, zastavte se na úřadu se svým mobilem.
Odesláním jedné sms zprávy Vás tu zaregistrujeme. Způsob
registrace tu neuvádím záměrně, Zpravodaj je totiž čten lidmi
ze širokého okolí.
* Pokud doma nemáte ještě přijímač obecního bezdrátového
hlášení, přijďte si pro něj do naší kanceláře. Za vratnou
zálohu 100 Kč dostanete bezobslužné zařízení s anténou
které vám vždy před 19 hodinou přinese ta nejaktuálnější
hlášení.

Plánované akce v obci
Každé

pondělí

jste

zváni

od

18 do

19 hodin

do

březen 2011
tělocvičny Základní školy na cvičení dívek a žen.

Knihovna

Starší dívky a ženy zveme na břišní tance - každý pátek
v tělocvičně ZŠ, od 16 do 17 hodin. Vede slečna Petra
Kučerová. Kurzy břišních tanců pro žákyně či žáky každý
pátek od 15 do 16 hodin.

Rekondiční
masáže - Hana Musilová,
na objednání: mobil: 732 768 534.

Veřejná schůze Zastupitelstva
obce se uskuteční
středu 16. března od 18 hodin v kanceláři OÚ.

je otevřena každé pondělí od 14 do 17 hodin.
zdravotní

středisko,

Zimní údržbu místních komunikací zajišťují: Petr Šimekmobil 731 477 129, Jaromír Blaha - mobil 737 786 554.

ve

Prodej palivového dřeva - buk, dub, smrk.
Hájenka Karlov, pan Zouhar, mobil606 893 919.

V neděli 20. března
budou ve 14 hodin v obřadní
místnosti slavnostně
přivítáni
do svazku obce naši noví
občánci.

Zahradnictví Pavlíny Dobešové v Šebetově si Vám

Sbor dobrovolných
hasičů připravuje
na sobotu
16.
dubna od 14 hodin již čtvrtý ročník soutěže hasičské
mládeže /nejenJ ve vázání uzlů. Tato soutěž je zařazena do
Okresní ligy mládeže.

dovoluje nabídnout široký výběr zeleninových přísad
a balkonových květin ( i s nasázením ).
~
Po telefonické domluvě zajistíme i kytičky.
Telefon: 607537223.

Naši oslaven ci
/dle platného trvalého pobytu/
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Pan
Paní
Pan
Pan
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Pan
Paní
Pan
Paní
Paní

Gabriela
Františka
Růžena
Naděžda
Marie
Marta
Marie
Marie
Antonín
Helena
Jo ef
Marie
Stanislav
František
Marie
Rudolf
Jana
Marie
Jana
Miroslav
Marie
Pavel
Jaroslava
Ladislav
Ludmila
Milada

Hradecká
Setinková
Mazalová
Vágnerová
Dokoupilová
Filipová
Kovářová
Slouková
Zemánek
Zemánková
Tlamka
Hirtová
Přichystal
Veselý

Klirnešová
Šín
Paděrová
Nováková
Rosenbergová
Komárek
Kopalová
Tvarog
Reisigová
Janek
Kvapilová
Komárková

č.p.

214
64
100
I
55
I
169
I
183
183
37
II
185
153
1
144
I
1
60
90
104
198
32
178
I
I

92
90
84
83
81
76
73
73
70
70
68
67
65
65
65
64
64
64
64
63
63
62
62
61
61
61

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Našim

milým oslavencům přejeme
hodně zdraví.
spokojenosti. rodinné pohody a plno elánu do dalších
krásných let života.

Sbor dobrovolných hasičů obce Šebetov děkuje všem
sponzorům za dary do tomboly hasičského plesu a všem
návštěvnikům plesu za vytvoreni skvělé atmosféry. Výtěžek
z plesu bude použit na podporu práce s mládeží.

DOMÁCÍ POTŘEBY LANGER
PRODEJNÍ

AKCE

I. - 31. BŘEZEN 2011
akční cena
Substrát pro výsev a množení 10 I 40,- Kč
Substrát pro pokojové rostliny 20 I 33,- Kč
ubstrát pro pokojové rostliny 50 I I 15- Kč
Substrát pro pelargonie 20 I
50,- Kč
ubstrát pro pelargonie 50 I
104,- Kč
Zahradnický substrát 20 I
45,- Kč
Zahradnický substrát 50 I
91 - Kč
Kvalitní substráty obohacené živinami
Jarní postřiky a hnojiva

původní cena
49 Kč
40. Kč
137, Kč
61 Kč
125, Kč
53, Kč
109, Kč

VELKÁ JARNÍ SLEVA BAREV OD 1.3.2011
Slevové ceny jsou platné jen do vyprodání zásob,
ze široké nabídky odstínů a barev namátkou vybíráme:
název
Luxol
Luxol
Luxol
Luxol
Luxol
Luxol

balení
bezbarvý 0,9 kg
bezbarvý 2,5
kaštan 0,9
kaštan 2,5
Top ořech 0,9
Top ořech 2,5

cena
186,468,195,492,258,668,-

cena po slevě
143,360 150,378,198,513,-

EMAIL SYNTETICKÝ
Universallesk bílá 0,75
211,188,Universallesk černá 0,75
Universal základ 0,75
153,Universallesk hněď čokoládová 0,75 2 I 1,227,Universallesk zeleň světlá 0,75

162,144,118,162,174,-

Odvoz popelnic
Odvoz I x za I4 dní. Ve čtvrtek 17.3., 31.3. a 14.4.2011.
Reklamace neodvezených nádob vyřizuje pan Šotnar z firmy
SITA Boskovice, telefon 516426415.
Odvozy plastů: 7.3., 21.3., 4.4., odvoz skla: 24.3., odvoz
papíru: 16.3.,30.3. 20 I I.

ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ NÁTĚR V JEDNOM
Komaprim 2vl hnědá 0,75
191,Komaprim 2v I červenohnědá 0,75
183,Komaprim 2vl středně zelená 0,75
284,Komaprim 3vl černá 0,75
238,Komaprim 3v I hliník 0,75
261,-

147,141,218,183,20 1,-

Holičství
- kadeřnictví,
manikúra,
modeláž
nehtů,
parafínové
lázně, kurzy NAIL-ARTu,
prodej kosmetiky
Oriflame, alternativní
medicína ENERGY, numerologie,
na objednání na telefonu 607 623 484.

OCHRANNÁ
LAZURA
Xyladecor Classic 0,75
Xyladecor Oversol 0,75

264,305,-

Nabídka služeb
běrna
poslední
hodin.

1ft}

každou
odpadů
je v zimním režimu otevřena
obotu v měsíci tedy 26. března od 14 do 15

NA DŘEVO
345,397,-

Připravu jeme:
15.4.
19.4.
22.4.
29.4.

The Fighter
Na vlásku
Cizinec
Zelený sršeň

Program kina Šebetov
Pátek 11. března - RODINKA

IMDB.com -/10.

Sympatické na tomto setkání je, že dnešní RODfNKA "zdědila" originální smysl pro legraci, milou ujetost, zálibu v ztřeštěných
nápadech i schopnost tolerance a že jde pořád o malou komunitu lidí, kteří se mají rádi a pro které je rodina a vzájemná soudržnost na
prvním místě. Stejně jako kdysi, i dnes je centrem dění RODINKY
hala a kuchyně, kde se scházejí a řeší
s humorem sobě vlastním všechny trable a legrační i vážnější kolize, prožívají krásné rodinné chvíle ... Nebo, a toje novinka, scházejí
se v zimní zahradě, kterou Zdeněk přetvořil na "tropy", kde pěstuje orchideje. Rodinné porady v tropech mají většinou tak trochu
tajnůstkářský ráz. Právě tady rodinná rada řeší třeba problém: Jak se zbavit hodné, ale příliš zvědavé sousedky? Budou to tedy opět
setkání, která nabídnou chvíle nabité pozitivní energií a rodinnou pohodou.
Klasický formát, české znění, volně prlstupny, 90 minut, www.falcon.cz.

Pátek 18. března - FOTŘI JSOU LOTŘI

IMDB.com 5,3/10.

Ve třetím díle Jebalovic komediální rodinné kroniky se ovšem schyluje k Velkému třesku. U Jebalů právě zaťukala na dveře krize
středního věku. Greg už přišel na to, že povolání zdravotní bratr není to, co by z něj v očích jeho pětiletých dvojčat dělalo hvězdu,
a hlavně nesype tolik, kolik by rodinný rozpočet potřeboval. Začne proto po práci melouchařit v jedné farmaceutické firmě, což
probudí radary podezíravého tchána, zvlášť když zjistí, že tamní Gregova nadřízená (Jessica Alba) je víc než rozkošná. Nejen
podezření z nevěry zjitří klima gigantické rodinné sešlosti. Pozvání na oslavu pátých narozenin malých Jebalů přijme i Pamin bývalý
přítel Kevin (Owen Wilson), Jackův velký favorit, který se rozhodne probudit bývalé vášně, snubnímu prstýnku na Pamině prstu
navzdory. V dusné atmosféře se Greg definitivně rozhodne ukázat celému světu a především tchánovi, že je pravou hlavou rodiny,
nicméně prostředky, které pro to zvolí, vytvoří řetězec katastrofálně komických situací, jež jeho autoritu rozhodně neposílí.
Klasický formát, české znění, mládeži pilstupny, 98 minut, www.bontonfilm.cz.

Pátek 25. března - TRO

LEGACY

rMDB.com 7,2/10.

TRON: LEGACY je 3D high-tech dobrodružství zasazené do digitálního světa, který je úplně odlišný od čehokoli, co jste již na
velkém plátně viděli. Sama Flynna, 271etého rebela pronásleduje záhadné zmizení jeho otce Kevina Flynna muže, který byl kdysi
známý jako největší světový tvůrce video her. Když Sam objeví záhadný signál poslaný ze staré Flynnovy arkády - signál, který mohl
být jenom od jeho otce - zjišťuje, že se ocitl v digitálním světě, kde byl Kevin uvězněn po 20 let. S pomoci nebojácné válečnice
jménem Quorra, se otec a syn vydávají na cestu, která jim může přinést život nebo smrt, cestují po vizuálně fantastickém cyber
vesmíru - vesmíru, který stvořil sám Kevin, a který se stává modernějším s vozidly, zbraněmi a krajinami, které si nikdy před tím
nedokázal představit a nelítostným zloduchem, který se nezastaví před ničím, jen aby znemožnil jej ich útěk.
Širokoúhlý jilm, české titulky, mládeži pěistupny, /26 minut, www.falcon.cz.

Pátek 1. dubna - NEVINNOST

IMDB.com 6,9/10.

Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Někdy stačí jediná věta a všechno, co jste dosud budovali, se zhroutí jako
domeček z karet. Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou
adresu za celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje hodně těžko, zvlášť když proti straně pomáhá člověk, který může být
motivován osobní pomstou. Pravda prý nakonec vždycky zvítězí nad lží a nenávistí. Někdy ani to ale nemusí znamenat vítězství.
ěkdy je to jen přestávka před dalším, mnohem náročnějším zápasem. Zvlášť když ve snaze zachránit se obětujete tajemství, která
měla zůstat navždy skrytá, protože jsou pro vás i pro vaše okolí příliš nebezpečná ...
Klasický formát, české znění, mládeži pristupny, /02 minut, www.bontonfilm.cz.

Pátek 8. dubna - LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA

IMDB.com 5,6/10.

Edmund a Lucinka často vzpomínají na Narnii a na dobrodužství, které tam zažili, když jednoho dne z ničeho nic ožije obraz lodi,
který visí v Lucinčině pokoji a oni se skrz něj dostávají zpátky do Narnie. Z moře, kam se pomocí obrazu přenesly, je zachraňuje král
Kaspian desátý, kterému děti v předchozím díle, společně se sourozenci Petrem a Zuzanou, pomohly ke královskému trůnu. Nyní se
mladý král na své lodi s podivným názvem Jitřní Poutník vydává splnit svou přísahu a najít sedm ztracených lordů z Narnie. Na konci
své cesty stanou až na samém konci světa...
Širokoúhlý jilm, české znění, mládeži pilstupny, //4 minut, www.bontonfilm.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19,30 HODIN, VSTUPNÉ 35 KČ.
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