Zářiové pranostiky

Září, na léto jde stáří.
Touži-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.

Září víno vaří, říjen - víno pijem.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.

Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
Podzimek bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.

Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.

Co srpen nedovařil, září nedosmaží.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky
pro víno otrava.

Z veřejného zasedání ZO
Zápis ZO č. 9/2011 ze dne 10.8.2011
Přítomni:

Zdeněk Čížek, Leoš Dosedla, Ivanka Hachlerová,
Pavel Axman

Ověřovatelé: Leoš Dosedla, lvanka Hachlerová
Zapisovatel: Pavel Axman
Hosté: Ing. Jan Šmíd, JosefHirt
Z obsahu jednání:
Zasedání Zastupitelstva obce (ZO) začalo v 18:00 hodin.
Starosta
Zdeněk
Čížek
provedl
kontrolu
zápisu
č.8/2011.
Starosta obce předložil
návrh rozpočtového
opatření
3/2011. Celkové zvýšení přfjmů je ve výši 437.400,- Kč
(přijaté nekapitálové
příspěvky a náhrady, příjem dotace
"Splněná přání dětí v mateřské škole", celkové zvýšení
výdajů ve výši 948.700,- Kč (členské příspěvky Svazku
vodovodů a kanalizací, virtuální prohlídky, pc - kabelová
televize
konstrukce
schodů
zastávek,
OÚ,
příspěvek
Sokolům, dětské hřiště - MŠ). Zvýšení financování zapojením
přebytků z minulých let ve výši 511.300,- Kč. ZO souhlasí
s předloženým
rozpočtovým
opatřením a jednomyslně
jej
schvaluje.
Leoš Dosedla řešil situaci s odtokem povrchové vody ze
státní silnice. ZO provede místní šetření.
Pan Hirt se přišel informovat na stav obnovy památek na
návsi, a to na sochu sv. Jana Nepomuckého
a kříž Panny
Marie Bolestné. Bude učiněn dotaz na odbor památkové péče.
Ing. Jan Šmíd předložil druhou etapu návrhu řešení
majetkoprávního
vypořádání pozemků, které v současnosti
užívá Agropodnik Skalice nad Svitavou. Dále předložil návrh
majetkoprávního
vypořádání
na pozemcích,
kde je obec
spoluvlastníkem.
ZO bere na vědomí, záměr bude zveřejněn
na úřední desce.
Pan Ondřej Krejčíř požádalo
dotaci na připojení nového
odpadu z domu č.p. 96. ZO v souladu s dříve vydanými
pravidly schválilo úhradu materiálu ve výši 3.382,- Kč.
Agentura IMPnet požádala o povolení umístění reklamní
plochy na sloupu obecního
rozhlasu.
ZO jednohlasně
schvaluje za poplatek 1.000,- Kč na rok.
Pan Jindřich Rosenberg
požádal o zpevnění krajnice
u vjezdu na svůj pozemek a nabízí možnost finanční
spoluúčasti.
ZO bere na vědomí, k žádosti se vrátí při
nejbližší rekonstrukci místní komunikace.
č.

Různé:
ZO se seznámilo s písemnou stížností paní Zítkové.
Závěrem
byla projednávána
organizace
regionálního
cyklovýletu. Zasedání ZO skončilo ve 20:50 hodin.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 12 hodin.
03.9. MUDr.
telefon
04.9. MUDr.
telefon
10.9. MUDr.
telefon
11.9. MUDr.
telefon
17.9. MUDr.
telefon
18.9. MDDr.
telefon
24.9. MUDr.
telefon
25.9. MUDr.
telefon
28.9. MUDr.
telefon
1.10. MUDr.
telefon
2.10. MUDr.
telefon

Jaklová, Boskovice, Smetanova 24,
516 454 046
Kopáčková, Letovice, A. Krejčího 1a,
516474369
Krami, Boskovice, Vodní 95 (Minerva),
516494 380
Kubínová, Boskovice, Nemocnice Boskovice,
516 491 263
Kučerová M., Lysice, Komenského 429,
516 472 460
Kučerová P., Lysice, Komenského 429,
516 472 460
Kutlíková, Boskovice, Lidická 8,
516 453 997
Loskot, Svitávka, Hybešova 197,
516471210
Lukeš, Boskovice, Smetanova 24,
516 454 046
Mikulášková, Letovice, Mánesova 468/2,
516 474 488
Padalík, Boskovice, Nemocnice Boskovice,
516 491 263

Hurá do školy
Prázdniny skončily - začíná nový školní rok 20 I 1/2012.
Abeceda a "zkoumání" písmenek - to čeká všechny prvňáky.
Abeceda - Jiří Žáček
Abeceda, to nic není - kdo by se jí, kluci, bál?
Já vás vezmu do učení: A, bé, cé, dé a tak dál.
Z písmenek se složí slova, z vět se složí celý svět.
Ten, kdo umí abecedu, bude všemu rozumět.
Do

I.

jsme slavnostně
přivítali Veroniku
Lucii Minxovou a Adrianu Ožvoldíkovou.

ročníku

Feilhauerovou,

Ať se jim ve škole daří!
Zahájení školního roku 2011/2012
proběhlo v nově
vymalovaných prostorách školy za účasti představitelů obce
p. Zdeňka Čížka, Ivanky Hachlerové
a předsedkyně rady
školy pí. Odehnalové.
Nový nábytek do tříd pořízený
z výtěžku školního plesu společně s pastelovými barvami
/žlutá, fialová, meruňková, melounová/ vytvořily pro žáky
esteticky příjemnější prostředí. Zatímco děti ještě využívaly
sluníčka posledního
srpnového
týdne, pracovníci
školy
připravili nejen pěkné prostředí, ale i plán práce na celý rok
s tematickým zaměřením "S tebou mě baví svět".
Dosavadní vzdělávací program Základní škola skončil a letos

Šebetovský zpravodaj
poprvé budou všechny školy pracovat výhradně podle svých
SVP. Jako klíčové zůstávají i nadále výstupy v 5. a 9.
ročníku. Novela školského zákona počítá s tím, že součástí
RVP ZV budou standardy, tj. konkretizované výstupy, které
učitelům
upřesní, co mají žáci v 5. a 9. ročníku umět.
Standardy vstoupí v platnost až se začátkem příštího školního
roku.
Úplně nové webové stránky školy najdete na adrese
webu: www.zs-sebetov.webnode.cz.
Virtuální
prohlídku
školy naleznete na webových stránkách obce. A teď s chutí
všichni do práce!
Mgr. Jana Manová, ředitelka ZŠ.

Platební terminál
Na obecním úřadu již můžete provést jakékoliv
platby (nájem z bytu, poplatky za odpad, ze psů či
kabelovky)
bezhotovostním
způsobem,
tedy
prostřednictvím
platební karty. Terminál nám poskytnula
banka spravující obecní účet, tedy Česká spořitelna. Chceme
tak vyjít vstříc všem, kteří mají zasílanou výplatu na účet
a vybírání hotovosti na platby poplatků obci je pro ně
zbytečná komplikace. Chceme také tímto omezit zbytečný
oběh hotovosti v pokladně.

Anketa
Tato anketa má za cíl zjistit, kolik je v obci domácností
připojených na kabelovku
vlastnících HO televizor IFull
HOl. Pokud máte zájem v kabelovce přijímat např. ČT nebo
OVU
v plném
HO rozlišení,
prosím
pošlete
mi
jednoduchou
sms zprávu.
tačí poslat text Ano na moje
mobilní číslo 602 836939. Děkuji za pomoc. V příštím roce
bude totiž například ČT v HO rozlišení vysílat přenosy
Olympiády a technika pokročila natolik, že tato úprava
v kabelovce představuje minimální náklady.

Poznávací zájezd do Mad'arska
Září je měsícem, kdy se
již tradičně
vydáváme
na
obecní
"koupací'
zájezd.
V minulých výpravách jsme
navštívili
Velký
Meder,
Gyor, Sárvár a Pápu. Při
příležitosti pátého - malého
kulatého výročí si Vás 10.
září 2011 dovoluji pozvat do
meky lázeňství - Budapešti.
Zájezd bude poznávací a tak se
vydáme na vyhlídkovou Citadelu, hodinovou pěší prohlídku
Hradního vrchu, Matyášova
chrámu a Rybářské
bašty,
okružní jízdou
projedeme
Parlament,
Operu, Památník
Milénia a náměstí Hrdinů. Odpoledne
bude věnováno
odpočinku v luxusních termálních lázních Szechenyi, které
patří mezi nejoblíbenější v Budapešti. Zdejší horký pramen
byl objeven velmi pozdě, byl totiž otevřen až v roce 1876,
a poskytuje léčivé vody o teplotě 76°C, obsahující síru,
vápník a hydrogenuhličitan
hořečnatý,
které přicházej í
z velké hloubky
1256 metrů. Lázně jsou postaveny
v novobarokním
slohu a stojí ve středu města, ve středu
Městského
parku v zeleném
pásu Pešti. Je to jedno
z největších lázeňských zařízení v Evropě. Uvnitř jsou
termální koupele pro muže i ženy termální vanové lázně,
bublinkové
a slané koupele, a také velké bazény pod
otevřeným
nebem. Voda se výborně
hodí pro léčení
reumatických
chorob a poruch pohybového
ústrojí, pro
poúrazovou léčbu, pro léčení artritidy a neuritidy. Je zvláště

účinná v případech menstruačních poruch. Používá se také
jako pitná kúru při léčení katarálních poruch dýchacího
a zažívacího ústrojí. V ceně vstupenky máte přístup do 3
otevřených
bazénů,
12 krytých
o
různé
teplotě
a také do 5 saun či parních komor.
Cena zájezdu je jednotná - 900 Kč. Vyšší cena oproti
minulým zájezdům je způsobena delší trasou, dálničními
poplatky a především cenou vstupného do lázní. V hlavní
metropoli
jsou
ceny vstupenek
podstatně
vyšší než
v příhraničnich
lázních a rozdíly v ceně vstupného mezi
dospělými, dětmi, a seniory jsou v řádu deseti koruny.
Pro velký zájem bylo nutno zajistit dálkový patrový
autobus Neoplan s kapacitou 75 míst. V ceně zájezdu je
doprava, vstupné do lázní a pojištění léčebných výloh.
Prohlídka městem je již bez dalších poplatků za vstupné.
Dopoledne
strávíme
prohlídkami
města,
odpoledne
koupáním. Zajít na oběd budete mít možnost při rozchodu
v tržnici Ijídlo za skvělé ceny, obří spousta klobás a paprik,
vyšívané ubrusy, prostírání, suvenýry .. ./, dále pak ochutnat
místní jídla můžete přímo v samoobslužné restauraci lázní.
Po vykoupání
se na hodinu
zastavíme
v největším
nákupním
komplexu v Budapešti. Zde můžete utratit zbylé
forinty za zdejší skvělé a levné víno, klobásy, paprikové
koření výjimečné maďarské
kvality, opět si za skvělé ceny
dát večeři či nějaký ten zákusek.
Cestou zpět nebudeme
tentokrát
organizovat
večeři
v českém motorestu.
Při počtu účastníků je to nereálné.
Počítejte tedy s tím, že je nutno si na cestu zpět nachystat
nějakou tu svačinu do autobusu či se najíst v nákupním
centru.
Forinty jsme
pro Vás objednali
v pobočce
České
spořitelny v Boskovicích. Ceny v Maďarsku jsou stejné jako
u nás. Takže můžu jen doporučit zkusit místní jídla, ochutnat
místní pivo. zákusky či kávu. Stejně tak nákupy. Na osobu si
stačí vyměnit 200 - 300 Kč. Pokud vlastníte
platební
kartu, určitě i ji na nákupy vezměte s sebou!
Do lázní si můžete lale nemusítel vzít pantofle, osušku
přes záda či župan. Pokud budete chtít plavat v plaveckém
bazénu tak i koupací čepici.
Odjezd autobusu je ve 4 hodiny ráno z hlavní křižovatky,
návrat asi ve 23 hodin. Pro případ mimořádné hraniční
kontroly mějte s sebou občanský průkaz. Určitě si vezměte
fotoaparát či kameru. Čeká Vás výlet do překrásného města.
Máme po ledních 10 volných míst! Přihlaste se co nejdříve.
Jakékoliv dotazy ohledně zájezdu Vám rád zodpovím na
čísle: 602 836 939.
~
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jsme zavítali na skautský tábor u Vřesovic nedaleko Kyjova.
Přivítal nás řev 24 dětí, který dokázaly zkrotit jen pokyny 7
vedoucích a táborová píšťalka. Dýchá na nás atmosféra
Divokého
západu.
Nápisy
jako
Sheriff,
First
aid
a Saloon nejsou ničím výjimečným.
Leto jsou v módě
kovbojské klobouky a kostkované košile.
Oslovili jsme vedoucí
tábora s několika
zvídavými
otázkami: .. Jak děti zvládají skautské prostředí a pobyl ve
lanech? Díky pravidelnému bodování úklidu ve stanech
jsme téměř eliminovali prasátka, vlajka je pod bedlivým
dozorem noční hlídky, na ešusy jsme si zvykli, škrábání
brambor zvládáme. A co děli během dne podnikají? Vše běží
podle táborového harmonogramu - hry ve skupinách i na
jednotlivce, puťák na Buchlov, do Buchlovic, na Velehrad,
na rozhlednu Brdo, na vrchol Klimentek, koupání, slaňování
ze skály, noční hry, koktejlový Saloon, večerní program

srpen 2011
v režii dětí, jako je například X-traktor. Tímto děkujeme za
rozhovor. "
A tímto se těšíme na zahájení skautského roku a to 10.
září ve 13.30 u Obecního úřadu, bližší informace budou na
místních nástěnkách nebo na adrese akela.sebetov@skaut.cz.
Zveme děti od první do deváté třídy.
Oddíl AKÉLA.

Volejte levněji

~

Je veřejným tajemstvím, že ceny telefonního volání jsou
v Česku jedny z nejvyšších v celé Evropě. Oligopol našich
operátorů si jde skvěle na ruku s Českým telekomunikačním
úřadem, virtuálním operátorům se na náš trh neumožnil vstup
a tak můžeme jen závidět našim sousedům na Slovensku,
Polsku či Rakousku, kteří za malý paušál nabízí zákazníkům
volání zdarma nebo stovky volných minut, sms zpráv, mmsek
a objemy datových přenosů.
Pokud chcete mít klasický telefonní přístroj, ať stolní či
bezdrátový, pokud Vám nevyhovuje mobil, který má malé
tlačítka a display, pokud chcete volat zdarma či za skvělé ceny,
jedno řešení tu je - VoiP telefonie, tedy internetová telefonie.
Slíbil jsem, že nabídnu občanům alternativu levnějšího
volání a po třech letech testování i v pomalém základním
obecním připojení k internetu ji ted' představuji. Jedinou
podmínkou je, že musíte mít doma připojení k internetu.
Spolupracujeme
s firmou
FAVN, která má jedny
z nejvýhodnějších cen, podmínek a především ústřednu na
digitální páteři v Brně. Bez placení měsíčního paušálu si můžete
volat na pevné linky za 0,56 Kč špička / 0,29 Kč mimo špičku.
Hovor na mobilní telefon Vás přijde na 2,75 Kč, na telefony
v síti FA YN si voláte samozřejmě zdarma. S malým paušálem
budete volat na mobilní čísla za 1,19 Kč a získáte 500 volných
minut. Ceny jsou s DPH. Pokud si telefon pořídíte i pro
příbuzné či známé, tak si navzájem voláte navždy zcela zdarma.
Zdarma si z těchto telefonů zavoláte i na náš obecní úřad. Naše
číslo FAYN je 530336530. Pokud Vás tato nabídka zaujala,
zajděte na úřad, rád Vám vše vysvětlím, nabídnu prospekty
a můžete si vyzkoušet přístroj i volání. Podotýkám, že nejsem
obchodník, překupník či agent. Nejedná se o žádnou reklamní
akci. Více informací najdete na stránkách www.fayn.cz.

Plánované akce v obci
Veřejná schůze Zastupitelstva
obce se
uskuteční
ve středu 14. září od 18 hodin
místnosti.

v zasedací

Zápasy malé kopané podzimního kola ročníku odehraje
v zámeckém parku mužstvo 1. FC Šebetov vždy v 17 hodin
- sobota 10.9., soupeř PentaCo Boskovice,
- sobota 24.9., soupeř FK Jabloňany,
- sobota 8.10., soupeř FC Fulgur Býkovice /16 hodin/o

Nabídka služeb

~

Sběrna odpadů je otevřena každou lichou sobotu ~
v měsíci, tedy 3.9.,17.9. a 1.10.2011 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz 1x za 14 dní. Ve čtvrtek 1.9., 15.9. a 29.9. 2011.
Reklamace neodvezených nádob vyřizuje pan Šotnar z firmy
S 1TA Boskovice, telefon 516 426 415.
Odvozy plastů: 5.9., 19.9., 3. I O., odvoz skla: 8.9., 6.10.,
odvoz papíru: 14.9. a 28.9.2011.

Holičství - kadeřnictví,
manikúra,
modeláž nehtů,
parafínové lázně, kurzy NAIL-ARTu, prodej kosmetiky
Orit1ame, alternativní medicína ENERGY, numerologie,
v přízemí OÚ, na objednání na telefonu 722 204 226.

Knihovna je otevřena každé pondělí od 14 do 17 hodin.

Rekondiční masáže - Hana Musilová, zdravotní středisko,
na objednání:

mobil: 732768534.

-,ti?
.~
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Klípky-střípky
* Upozorňujeme

občany, že společnost E-ON nám oznámila,
že v pondělí 19. září 2011 bude od 7 do 15 hodin z důvodu
rekonstrukcí na zařízení distribuční soustavy vypnut v celé

obci elektrický proud.

*

Dětská
lékařka
MUDr.
Machačová
upozorňuje
na
plánovanou dovolenou ve dnech 5. - 9. září.
* Regionálního cyklovýletu "Okolo Malé Haně", který byl
letos pořádán naší obcí na sklonku srpna, se účastnilo 377
malých či velkých cyklistů. Šebeťáků
šlapalo 32. Touto
cestou bychom chtěli poděkovat
všem sponzorům
za
poskytnuté dary či příspěvky do tom boly. Poděkování patří
i členům
místní
TJ Sokol
za organizační
pomoc
a zabezpečení prodeje občerstvení.
* Separování plastů, skla a papíru do sběrných nádob nám
jen za měsíce duben až červen přineslo výnos 19 279 Kč bez
DPH. Těmito příjmy od společnosti EKOKOM dokrýváme
ztrátové odpadové hospodářství
obce. Děkujeme za Vaši
snahu. Třídit odpad má opravdu smysl.
* V části Čtvrti se konečně rozbíhá stavba plynofikace
stavebních pozemků.

Naši oslavenci
/dle platného trvalého po byt u/
Paní
Květoslava
Burešová
Pan
Miloslav
Wasserbauer
Greplová
Paní
Eliška
Paní
Ludmila
Fetková
Paní
Drahomíra
Vojtěchová
Paní
Hana
Letfusová
Paní
Marta
Ryšavá
Krejčířová
Paní
Jiřina
Procházka
Pan
Diether
Paní
Anežka
Zapletalová
Paní
Hana
Krejčířová
Pan
Mojmír
Dostál
Bárta
Pan
Karel
Marková
Paní
Jaroslava
Jarmila
Huzlíková
Paní
Miloslava
Dosedlová
Paní
Raabová
Paní
Danuše
Pan
Oldřich
Hradecký
Našim
oslavencům
milým
spokojenosti,
rodinné pohody
krásných let života.

Domácí potřeby

č. p. 1
106
93
1
200
114
1
I
23
172
1
197
189
1
1
79
209
232

73
72
72
70
70
69
68
68
67
67
66
65
64
63
62
61
61
60

let
let
let
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hodně
zdraví,
a plno elánu do darích

Langer Šebetov

Nezmeškejte velmi výhodný nákup LUXOLU a LUXOLU
TOP v 0,9 a 2,5 litrovém balení. Ke každému nákupu
LUXOLUa LUXOLUTOP je dárek ZDARMA
Tepelná izolace AERO THERM - znáte z letáku
-odstraňuje sálání chladu a promrzání
AéRO-mm'
-trvale zamezuje tvorbě plísní
-vytváří tepelnou pohodu
-přináší úspory za vytápění
Více informací na prodejně Domácích potřeb a na
www.spanielgroup.cz.
POZOR!!! Od 1.9.2011 je mimořádná akce na AERO
THERM. Akční sleva -10%z ceny.

Připravujeme:
07.10.
14.10.
21.10.
28.10.

Ženysobě
Transformers
Muži v říji
Drive

3

Program kina Šebetov
Pátek 2. září - LIDICE

IMDB.com 7,3/10.

Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní náhodou připletli do cesty "dějinám". Ne každý ví, že událost, jež otřásla
celým světem, začala jako příběh obyčejného sukničkáře. Václav Fiala se zamiluje do Aničky ze Sudet doma ho však čeká těhotná
žena. Dopis, ve kterém Aničku lživě informuje, že "něco" podnikl a musí do ústraní, poslouží krátce po atentátu na Reinharda
Heydricha jako záminka k vyhlazení Lidic. Skutečnou událostí je inspirovaný také příběh druhého hrdiny Františka Šímy, který
nešťastnou náhodou při opilecké rvačce zabije svého syna. Vyhlazení Lidic tedy přežije nic netušíc ve vězení a po válce se vrací
domů, kde ho čeká holá pláň. Stane se tak paradoxně jediným lidickým mužem, který přežil tuto tragédii. S cejchem vraha není však
žádoucí. V době tragického konce, v červnu 1942, měly Lidice za sebou dějiny trvající nejméně šest staletí. Nacisté chladně popravili
všechny lidické muže; ženy a děti nechali převést do koncentračního tábora, některé děti dali na převýchovu. Celková bilance - 192
popravených můžů, 58 žen zemřelo v koncentračních táborech a 88 dětí bylo posláno do plynu. Obec Lidice byla vymazána z map
a srovnána se zemí.
Klasický formát, české znění, piistupny od 12 let, 126 minut, www.bioscop.cz.

Pátek 9. září - HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - 2. část

IMDB.com 8,4/10.

"Harry Potter a Relikvie smrti - část 2" je posledním dobrodružstvím ságy o Harry Potterovi. V tomto výpravném finále eskaluje bitva
mezi dobrem a zlem do otevřené války čarodějného světa. Nikdy nebylo v sázce tolik jako teď. Nikdo už není v bezpečí. Je to ale
Harry Potter, kdo možná bude muset postoupit oběť největší, když se přiblíží rozhodující bitva s Lordem Voldemortem.
Širokoúhlýjilm, české titulky, do ID let nevhodný, 130 minut, www.warnerbros.cz.

Pátek 16. září - X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA

IMDB.com 8,0/10.

Film X-Men: První třída přichází jako v pořadí již pátý díl mimořádně úspěšné filmové série o superhrdinech z komiksů X-Men
společnosti Marvel Comics. Filmy X-Men, X-Men 2, X-Men: Poslední vzdor a X-Men Origins: Wolverine se ve svém žánru staly
skutečným kultem a po celém světě utržily více než 2,7 miliardy dolarů.
Příběh filmu X-Men: První třída se dějově vrací ještě před film X-Men Origins: Wolverine a odehrává se v polovině minulého století.
V době, kdy mladý Charles Xavier (James McAvoy) a Erik Lensherr (Michael Fassbender) byli velmi blízcí přátelé a teprve odkrývali
své jedinečné schopnosti. V době studené války, kdy společně s dalšími mutanty museli čelit největší hrozbě, jakou kdy zatím lidstvo
poznalo. Proč se ale z nejlepších přátel stali nepřátelé na život a na smrt? Co předcházelo okamžiku, kdy se z Charlese stal Profesor X
a z Erika Magneto? Válka mezi X-Meny a Bratrstvem začíná!
Širokoúhlý jilm, české titulky, od 12 let prlstupny, /32 minut, www.bontorfilm.cz.

Pátek 23. září - RYCHLE A ZBĚSILE 5

IMDB.com 7,5/10.

Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy,jednou rukou řídí a v té druhé třímají zbraň nebo aspoň ukazují vztyčený prostředník. Jsou
prostě rychlí a zběsilí. Už popáté. Česká policie může zůstat v klidu, veškeré silniční běsnění se bude odehrávat v rozpálených ulicích
brazilského Ria. Až sem utekli před spravedlností notorický zločinec s dobrým srdcem Dom Toretto (Vin Diesel) a Brian O'Conner
(Paul Walker), bývalý polda, který mu naposled pomohl utéci z vězení. Ne však náhodou. Do města pod obří Ježíšovou sochou je
přivedl plán, na jehož konci na ně čeká vstupenka ke svobodě. Potíž vězí v tom, že ten plán, v nominální hodnotě 100 miliónů dolarů,
které na ně čekají v sejfu policejní stanice, je naprosto šílený. Brian a Dom povolají do Ria bývalé parťáky, aby zvýšili své šance na
úspěch, jenže proti nim nestojí jen zkorumpovaný narkobaron a jeho bojůvka, ale také drsný federální agent Luke Hobbs (Dwayne
Johnson). Hobbs je typ člověka, který bere svou práci smrtelně vážně, a když dostane nějaký úkol, tak ho vždycky splní. A to je pro
oba hrdiny smrtonosná kombinace.
Širokoúhlý jilm, české titulky, přístupný od /2 let, /30 minut, www.bontonfilm.cz.

Pátek 30. září - KUNG FU PANDA 2

IMDB.com 7,7110.

Nejlínější tvor pod sluncem chlupatý pandí chlapík Po, překonal sám sebe, naučil se kung fu a zachránil rodné údolí před zlosynem
Taj Langem. Sotva se usadil prach po jeho souboji s tygrem Taj Langem, objevil se na obzoru nový padouch. Nenechte se zmást tím,
že se Lord Shen skrývá v kůži bílého páva. Jeho ambicí je ovládnout celou Čínu a zlikvidovat přitom i bojové umění kung fu. K tomu
mu má pomoci armáda krvežíznivých vlčích pomocníků a mocná tajná zbraň. Po celé zemi mizí věhlasní mistři kung fu a Po se spolu
s Pěti postrachy (připomínáme, že jde o Tygřici, Jeřába, Kudlanku, Opičáka a Zmiji) vydává na nelehkou misi, hodnou věhlasu
Dračího bojovníka.
Klasický formát, české znění, volně piistupny, 9/ minul, www.bontonfilm.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19,30 HODIN, VSTUPNÉ 35 KČ.
Více na internetu:
nebo wapu:
Program kina a ukázky filmů vysílá program INKA v kabelové televizi obce Šebetov.
Měsíčník "Šebetovský zpravodaj" vydává při Obecním úřadě v Šebetově a příspěvky přijímá Zdeněk Čížek.
Tisk ObÚ Šebetov.
áklad 700 kusů. ZDARMA. Kontakt: Tel./fax. 516465429,
e-mail: sebetov@sebetov.cz.

