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…a to i přesto, že pří-
liš vysoký sloupec rtuti 
v teploměru osobně 
moc nevyznávám. A to 

i přesto, že ceny benzínu se o prázdninách 
tradičně šplhají nad třicetikorunovou hrani-
ci a člověk alespoň v tomto případě má pocit, 
že už jsme plnohodnotnými Evropany. No 
když už je to 1:1… škoda, že to platí jen co 
do srovnání cen benzínu a ne do směnného 
kursu eura ke koruně.

Děti už dostaly svá vysvědčení a jistě 
i odpovídající odměnu od rodičů za proje-
vené úsilí či spíše výsledky. Školní budovy 
ztichnou a osiří. Až na ty, které se budou 
přes prázdniny rekonstruovat, jako např. ta 
naše nejstarší – hlavní budova základní školy 
ve čtvrti Vlára, ve které bude probíhat další 
etapa rekonstrukce kuchyně. Naopak ožijí 
parky a sídliště hrajícími si dětmi, na které 
čeká třeba koupaliště, dětský tábor nebo 

Léto budiž pochváleno…
babička s dědou. Přibude práce městské 
policii, která jistě bude více upozorňovat 
děti na nutnost nošení cyklistické přilby 
při jízdě na kole. Všichni plánujeme dovo-
lenou, abychom si pořádně odpočinuli od 
našich každodenních starostí a povinností, 
jejichž náročnost a stereotyp je mnohdy 
tak ubíjející.

Chtěl bych Vám všem, milí spoluobčané, 
popřát příjemné prožití chvil volna, prázdnin 
a dovolených. Dětem, ať prožijí co nejvíce 
legrace a zapomenou na školní povinnosti, 
rodičům, ať se vydaří dovolená jejich snů 
a prarodičům, ať si užijí do sytosti radosti 
z vnoučat.

Ať se Vám všem na cestách nehody vyhý-
bají stejně jako nerudní policisté, kapesní 
zloději nebo malárie. Přeji šťastnou cestu 
tam i zpět. A to mezi tím, ať je taky fajn!

Léto prostě budiž pochváleno… 
Jaroslav Končický, starosta
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Letošní rok, zrovna jako ten minulý, sebou 
nese mnoho nepřehlédnutelných výročí, vzta-
hujících se k významným událostem v našem 
městě. Jednou z nich je i 110. výročí založení 
čtenářsko-ochotnického spolku Palacký 
v roce 1897, jehož vznik se stal mezníkem 
místního osvětového dění. Tomuto společen-
ství tehdy poskytla střechu nad hlavou budova 
bývalé Rolnické Záložny (nynější restaurace 
Záložna), kde se v krátké době po jeho založení 
objevuje jednak významná divadelní scéna, 
tak i první slavičínská knihovna. Jen pro 
zajímavost – v té době byla vybavena 310 
svazky beletrie, 30 svazky naučné literatury 
a navštěvovalo ji 60 čtenářů.

 Slavičín tak rázem získal na kulturním 
kreditu, stal se centrem společenského života 
nejen pro místní občany, ale i pro obyvatele 
ze širokého okolí. Všichni si jistě vybavíme 
z vyprávění našich předků a pamětníků, že 
taková premiéra divadelní hry byla takřka 
svátkem pro všechny místní rodiny. Díky typic-
ké sounáležitosti na malém městě se každý 
už předem těšil, že na jevišti zahlédne svého 
souseda, kamaráda či příbuzného. Taková 
událost proto vždy dokázala Slavičany pobavit 

i stmelit a vzbudit u nich pocity hrdosti k mís-
tu, jež má tak vysokou uměleckou úroveň a kde 
se rodí tolik skvělých talentů. Vždyť v dobách 
největšího divadelní-
ho rozkvětu hostoval 
na zdejších „prk-
nech, co znamenají 
svět“ i slavný herec-
ký velikán Rudolf 
Hrušínský!

Právě kvůli ožive-
ní těchto neotřelých 

vzpomínek na místní kulturní historii 
uspořádala Městská knihovna ve Slavičíně 
ve spolupráci s paní Ladislavou Barošovou, 
členkou divadelního souboru Pařez, dne 
23. 5. 2007 besedu nazvanou Vzpomínky 
z jeviště aneb setkání tří divadelních generací 
Slavičínska. 

110 let založení spolku Palacký

Pokračování na straně 9

Rudolf Hrušínský mezi slavičínskými 
ochotníky
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Rada města Slavičína na svých zasedáních 
dne 15. 5. , 29. 5. a dne 12. 6. 2007 mj.:

 schválila 
 užití znaku města Slavičín na informač-

ním plakátu určeném pro informaci občanů 
a fi rem ve Slavičíně, dodaný fi rmou Kompakt, 
spol. s r. o., Poděbrady

 ceny za uložení odpadu na skládce odpadů 
Slavičín – Radašovy pro rok 2007 

 pronájem nebytových prostor v objektu 
promítací kabiny na pozemku parc. č. st. 
429 v k. ú. Slavičín o výměře 20 m2 Ondřeji 
Horovi, Slavičín, za účelem zřízení zkušebny 
hudební skupiny

 přijetí dotace z Ministerstva kultury ČR 
na projekt „Upgrade knihovnického systé-
mu v Městské knihovně Slavičín“ ve výši 
49 000 Kč

 Provozní řád Sportovního areálu Vlára
 zvýšení nájemného s účinností od 1. 7. 2007 

o 12,5 % v městských bytech
 poskytnutí dotace z rozpočtu Města Slavičín 

ve výši 20 000 Kč Sportovním klubům Slavičín 
za účelem účasti oddílu SK Snipers Slavičín 
na mezinárodním turnaji Czech Open 2007 
konaném ve dnech 15.–19. 8. 2007 v Praze

 pronájem části pozemku parc. č. 4600 
o výměře 15 m2 Jaroslavu a Janě Urbanovým, 
Slavičín

 pronájem části pozemku parc. č. 4600 o vý-
měře 15 m2 Antonínu Slovákovi, Slavičín

 pořádání hudební a taneční zábavy v Soko-
lovně dne 30. 6. 2007 s plným nájmem a pořá-
dání zábavného programu pro děti bezplatně 
v letní scéně, v případě deště v Sokolovně, 
dne 8. 7. 2007 Davidu Rumanovi, Vlachova 
Lhota, s tím, že Město Slavičín nebude spo-
lupořadatelem těchto akcí,

 rozhodla o zadání zakázky na
 vypracování projektové dokumentace pro 

územní řízení „Rekonstrukce bývalé školy 
v Divnicích“, za cenu 26 700 Kč, uchazeči 
Atelier RB, s. r. o., Zlín

 stavební práce „Oprava MK v Nevšové“, 
za cenu 769 853 Kč, uchazeči Stavby silnic 
a železnic, a. s., Zlín

 stavební práce „ZŠ Slavičín – Obnova 
Základní školy“, za cenu 5 017 521 Kč, ucha-
zeči Rovina, a. s., Hulín

 autorský dozor na stavbě „ZŠ Slavičín  
– Obnova Základní školy“, za cenu 15 000 Kč, 
uchazeči S-projekt plus, a. s., Zlín

 technický dozor investora na stavbě „ZŠ 
Slavičín - Obnova Základní školy“, za cenu 
36 890 Kč, uchazeči Ing. Zdeněk Juřík, Sla-
vičín

 vypracování projektové dokumentace pro 
územní řízení – „Teplofi kace sídliště Vlára 

Rada města Slavičín

z OZE K3-Slavičín“, za cenu 138 754 Kč vč. 
DPH, uchazeči MIX MAX ENERGETIKA, 
s. r. o., Brno 

 na provedení dodatečných stavebních prací 
na akci „Vědeckotechnický park Slavičín“ 
k původní zakázce uchazeči AG Staving, s. r. o., 
Slavičín, za cenu 220 621 Kč vč. DPH

 vyhlásila záměr na
 pronájem části pozemku parc. č. 4600 

o výměře 15 m2 na základě žádosti Jaroslava 
a Jany Urbanových, Slavičín

 pronájem části pozemku parc. č. 4600 
o výměře 15 m2 na základě žádosti Antonína 
Slováka, Slavičín

 prodej části pozemků parc. č. 619/4 a parc. 
č. 619/5 v k. ú. Slavičín o celkové výměře cca 
25 m2 na základě žádosti Josefa Pinďáka, 
Slavičín

 směnu části pozemku parc. č. st. 155 k. 
ú. Nevšová o výměře cca 50 m2 – vlastník 
Město Slavičín, za část pozemku parc. č. 51 
v k. ú. Nevšová o výměře cca 50 m2 – vlastník 
manželé Ladislav a Jana Brossovi, Nevšová

 prodej části pozemku parc. č. 4415/1 v k. 
ú. Slavičín o výměře cca 100 m2 na zákla-
dě žádosti manželů Mgr. Romana a Jany 
Goldbachových, Slavičín

 prodej části pozemku parc. č. 4415/1 v k. 
ú. Slavičín o výměře cca 60 m2 na základě 

žádosti manželů Radomíra a Heleny Kurti-
nových, Slavičín

 zřízení věcného břemene odpovídající prá-
vu zřízení a provozování zařízení distribuční 
soustavy na pozemku parc. č. 496 (PK) v k. 
ú. Slavičín ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a. s. 

 prodej bytů neprodaných v I. a II. etapě 
prodeje: čp. 380/3, 380/8, 356/2, 479/5, 480/15, 
485/11, 585/2, 404/1, 596/16

 prodej nebytového prostoru č. 821/8 (kotel-
na) v domě čp. 821 na pozemku parc. č. st. 
1144 v k. ú. Slavičín

 prodej části pozemku parc. č. 1798/11 v k. 
ú. Slavičín o výměře cca 400 m2 na základě 
žádosti Richarda a Jarmily Váňových, Sla-
vičín,

 souhlasila 
 s umístěním sídla společnosti Luhačovské 

Zálesí, o. p. s., na adrese Osvobození 25, 
Slavičín

 s podáním návrhu na nařízení exekuce ve 
věci vyklizení bytů, užívaných Jaroslavem 
Pilařem, Miroslavem Vařekou, Dušanem 
Ambrožem, Pavlem Gazdíkem, Pavlem Bačo, 
manželi Miroslavem a Martinou Spurných, 
a to podle zák. č. 120/2001 Sb. s tím, že pro-
vedením exekuce bude pověřen Exekutorský 
úřad JUDr. Martina Růžičky, Zlín.

Jakmile budou vyhlášeny první výzvy, 
určitě je využijeme. Předpokládáme-li, 
že se tak stane na konci letošního roku, 
a budeme-li úspěšní se žádostí v 1. kole, 
pak by se mohlo začít stavět v průběhu 
příštího roku, s ukončením v roce 2009. 
Stavební ruch v Horákově vile však začne 
již letos. Městu se podařilo získat dotaci na 
vestavbu výtahu a bezbariérový přístup do 
budovy z národních zdrojů – ministerstva 
kultury. Tyto práce budou probíhat ve třetím 
čtvrtletí letošního roku. 

 Chodníky na mostech jsou přímo 
strašné. Zvláště ten před Orlovnou, to je 
na zlomení nohy.

Máte pravdu. A bohužel už pěkně dlou-
ho. Chodníky na všech mostech na hlavním 
tahu městem jsou ve vlastnictví Zlínského 
kraje, v majetkové správě Ředitelství silnic 
Zlínského kraje. Jejich oprava je tedy povin-
ností majitele, nikoliv města. V uplynulých 
letech naše požadavky na opravu nebyly 
z důvodu nedostatku fi nančních prostředků 
vyslyšeny. Až letos by na ně měla přijít řada 
a v průběhu prázdnin by měly být opraveny. 
Těšíme se na to spolu se všemi, kteří tyto 
chodníky užívají a věříme, že příslib opravy 
dojde naplnění.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Ptají se lidé…
 Nešla by přebudovat autobusová 

zastávka naproti restaurace „U Talafy“? 
Když prší nebo sněží, nejde se tam dobře 
schovat.

V současné době o přebudování zastávky 
neuvažujeme, nicméně ve výhledu změna 
zastávky je. V minulém čísle zpravodaje 
jsme informovali o přípravě architekto-
nické soutěže, kterou hodláme zaměřit 
na prostor před Radnicí. Součástí tohoto 
prostoru jsou i obě autobusové zastávky. 
Předpokládáme, že se úpravy dotknou 
i jich. Celý záměr projde veřejným projed-
náváním a poté budeme žádat o dotace 
z evropských fondů. Tento projekt je součás-
tí balíku projektů, o jejichž přípravě jedná 
zastupitelstvo města. V současné době 
předpokládáme realizaci v roce 2009. 

 Kdy už konečně začnete přestavovat 
Horákovu vilu na slíbenou knihovnu? 

Na tento dotaz musíme v současné době 
odpovědět za použití slůvka „předpokládá-
me“. Bohužel zdržení ve vyhlašování výzev 
do jednotlivých operačních programů, 
které využívají zdrojů z EU, je velké. Stejně 
tak jako náklady na přestavbu vily. Takže 
nezbývá, než čekat na dotační programy. 

Zakládání hasičských spolků a hasič-
ských dobrovolných sborů se datuje již do 
předminulého století. U nás ve Slavičíně se 
tak stalo v roce 1877, kdy byl zřízen výbor 
Hasičské jednoty, který inicioval založení 
tolik potřebného hasičského spolku. V roce 
1885 byl spolek založen. Jeho hlavním 
cílem bylo pomoci při požárech a jiných 
katastrofách, chránit životy a majetek 
spoluobčanů. Nejlépe to vystihuje motto 
dobrovolných hasičů: „Bohu ku cti, lidu 
ku pomoci, vlasti ku slávě.“ Od těch dob 
se mnohé změnilo. 

Ve Slavičíně má své stálé místo stanice 
Hasičského záchranného sboru, která 
pomáhá nejenom při požárech a jiných 
živelních pohromách, ale i dopravních 
nehodách a jiných mimořádných událos-
tech. Vedle této profesionální jednotky ve 
městě působí Sbor dobrovolných hasičů 
Slavičín. V loňském roce ředitel odboru IZS 
Hasičského záchranného sboru Zlínského 
kraje požádal Město Slavičín o zřízení jed-
notky SDH města kategorie JPO II s poho-
tovostí. Po projednání v radě a následně 
na zastupitelstvu města bylo v souladu 
s vyhláškou MV č. 247/2001 Sb. a naříze-
ní Zlínského kraje č. 3/2006 rozhodnuto 
o založení této jednotky od 1. 7. 2007. I když 
provoz jednotky a její vybavení je fi nančně 
náročná záležitost, rozhodlo zastupitelstvo 
města vyčlenit vlastní zdroje, které jsou 
potřebné pro nákup výstroje a úhradu mezd. 
Na činnost jednotky se nám podařilo získat 
dotace a sponzorský dar.

Jednotka kategorie JPO II s pohotovostí 
je složena ze členů, kteří vykonávají službu 
na základě dohody mimo pracovní poměr. 

Minimální počet členů je 12, jejich povin-
ností je vyjet z místa své dislokace k zásahu 
do 5 minut po vyhlášení poplachu, a to 
současně se členy HZS, kteří slouží službu 
na stanici a vykonávají tuto činnost jako své 
zaměstnání. Snahou tohoto nového modelu 
je posílit početní stav výjezdové skupiny 
HZS. To samozřejmě bude vyžadovat i zvý-
šení fi nančních prostředků z rozpočtu města 
na technické vybavení nové jednotky. 

Věřím, že potřebné fi nanční prostřed-
ky na zajištění kvalitní činnosti Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů města Slavičín 
JPO II s pohotovostí se podaří zajistit, a to 
nejenom z rozpočtu města a sponzorských 
darů, ale i Zlínského kraje a Ministerstva 
vnitra ČR. 

Velitelem jednotky byl jmenován Ladi-
slav Málek, veliteli družstva jsou Michal 
Dorúšek a Jaroslav Saňák ml. Ostatními čle-
ny pohotovostní části jednotky jsou: Ondřej 
Dufek, Pavel Janček, Vladimír Brzobohatý, 
Radim Svoboda, Jan Janíček, Jiří Morbitzer, 
Pavel Košárek, Lukáš Bulíček a Miroslav 
Marcaník. Nápomocni jim budou členové 
HZS Jaroslav Ponížil, Josef Schmiedl, Tomáš 
Juřík a Milan Adámek. 

Závěrem si dovoluji poděkovat členům 
jednotky za ochotu věnovat svůj volný čas 
ochraně zdraví a majetku občanů našeho 
města a přilehlého okolí a přeji jim k tomu 
hodně zdaru. Také děkuji za sponzorský 
dar místní fi rmě PRABOS PLUS, a. s., 
a zaměstnavatelům našich nových členů, 
kteří projevili vstřícnost a přislíbili jejich 
uvolňování ze zaměstnání v zájmu zajištění 
chodu jednotky.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Městská jednotka hasičů v nové podobě

Důležité upozornění 
odběratelům vody

Zlínská vodárenská, a. s., sděluje 
svým zákazníkům, že s platností od 1. 
7. 2007 přistoupí z provozních důvodů 
ke změně termínů odečtů fakturačních 
vodoměrů. 

Změna se týká všech odběratelů 
s pololetními odečty a fakturací. Po změ-
ně se odečty budou provádět v závislosti 
na výši průměrných měsíčních spotřeb, 
a to buď měsíčně nebo ročně. Dle prů-
měrné spotřeby spočítané na základě 
spotřeby v minulém fakturačním období 
se zákazníci rozdělí na dvě skupiny. První 
skupina budou odběratelé s nízkou spo-
třebou. Jejich spotřeba bude odečítána 
a fakturována jednou za rok. Měsíčně 
budou platit zákazníci, jejichž průměrná 
měsíční spotřeba za minulé fakturační 
období přesáhla cca 50 kubíků vody.

Společnost Zlínská vodárenská se za 
případné problémy, vzniklé s touto změ-
nou, všem odběratelům omlouvá a děkuje 
za pochopení.

Harmonogram svozu 
tříděného odpadu 
v II. pololetí roku 2007

 Plasty (žluté pytle): 10. 7.,  1. 8., 19. 9., 
31. 10., 28. 11., 19. 12.

 Papír (modré pytle): 9. 7.,  29. 8.,  24. 
10.,  21. 11.

 Sklo (zelené a bílé pytle): 15. 8.,  10. 
10., 7. 11. Sklo je nutné třídit!

Celek z Bohuslavic nad Vláří 
hrající pod názvem Já-Ty-On 
vyhrál sedmý ročník tradičního 
turnaje v nohejbalu trojic O pohár 
starosty města Slavičín. Za 
úmorného vedra se na kurtech 
u Sokolovny sešlo nakonec dvacet 
týmů, který byly rozděleny do 
čtyř skupin a dva nejlepší týmy 
postupovaly do dalších vyřazo-
vacích bojů.

První překvapení se zrodilo 
již ve čtvrtfinále, kdy vítězný 
celek doslova deklasoval obhájce 
prvenství, slavičínský Absinth, což 
jsou hráči Nohejbalového klubu 
Slavičín. 

Ve fi nále si bohuslavický celek 
poradil i s dalším „profesionálním“ 
týmem z Vlčnova. Na třetím místě 
skončilo další mužstvo z Bohusla-
vic nad Vláří – HopTrop. 

Do bojů na kurtech s umělým 
povrchem zasáhl i starosta města 
Slavičín Ing. Jaroslav Končický, ale 
jeho tým do závěrečných zápasů 
již nepostoupil. 

Výsledky: 1. Já-Ty-On, Bohu-
slavice n/Vl., 2. Vlčnov Team, 3. 
HopTrop, Bohuslavice n/Vl. 

Nejlepší hráč: Zdeněk Otava, 
nejlepší smečař: Vlastimil Pod-

O pohár starosty 2007
škubka (Vlčnov), nejstarší 
hráč: Miloš Veselý, cena 
Fair Play – Absinth.

Petr Koseček
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svého jednání bude muset zřejmě zpovídat 
v přestupkové komisi.

Přednáška a ukázky pro děti v mateřské 
škole v Jestřabí policisty ze Slavičína

Dne 22. 5. 2007 proběhla v mateřské 
škole v Jestřabí přednáška a ukázky pro 
25 dětí uvedené školky, které se zúčastnili 
policisté Obvodního oddělení společně 
s Městskou policií ve Slavičíně. Dětem byla 
předvedena část výstroje (oblečení, vysvětlen 
význam výložek, čepice, opasku) i výzbroje 
PČR a MP (pouta, tonfy, zastavovací terč, 
digitální fotoaparát). Část byla věnována 
ukázkám výcviku služebního psa a také 
bylo předvedeno vozidlo policie ČR, které se 
využívá pro výkon služby. Nechyběly ukáz-

ky používání vysílaček, výstražných světel 
a majáku a celkového vybavení služebního 
vozidla. Přednáška probíhala za slunného 
dne v areálu školky, děti byly velmi vstřícné, 
zapojovaly se do debaty a odpovídaly na otáz-
ky. Byla přislíbena další spolupráce v rámci 
projektu „Community policing“. 

Vloupání do rekreačního domku 
V době od 5. 6. do 8. 6. 2007 se vloupal 

neznámý pachatel do rekreačního domku 
„Na Pasekách“ v obci Nevšová. Pachatel 
v domku, který jeho majitel rekonstruuje, 
vytrhal ze zdí elektroinstalaci a odcizil 
stavební materiál. Neznámý pachatel se 
do tohoto domku vloupal takřka po měsíci 
již podruhé, když předtím rovněž odcizil 
stavební materiál. Majiteli domku byla způ-
sobena škoda v obou případech v celkové 
výši převyšující 35 000 Kč.

Prap. Stanislav Kolouch 

Laškovné počasí, které předved-
lo průběžně, co dokáže. S obavami 
vzhlíželi pořadatelé k obloze a těžko 
nacházeli jasnou odpověď. Sluníčko 
se střídalo s mraky a dusno dávalo 
tušit, že se bouřka dříve či později 
dostaví.

Měli jsme ale velké štěstí, protože 
se nám zcela určitě to nejpodstat-
nější, tj. běh a velkou část doprovodného 
programu, podařilo zvládnout. První těžké 
kapky dopadly na zem, a tak si koník Luďka 
Maděrky dětí neužil, stejně jako ony jeho. 
S přibývajícím deštěm mizeli z areálu Soko-
lovny Slavičín postupně malí i velcí – i koník. 
Počasí si prosadilo své a až po poměrně 
dlouhé době dovolilo sluníčku, aby se na lidi 
opět usmálo. Bez účasti v doprovodném pro-
gramu opustili areál Sokolovny i kynologové 
se cvičenými vlčáky. Na podmáčeném terénu 
by s pejsky nemohli vystoupit a navíc – už 
ani nebylo před kým vystoupit, protože se 
případní obdivovatelé a zájemci rychle před 
deštěm rozutekli do svých domovů. 

A čísla? 107 účastníků; vybráno bylo 
celkem 3 567 Kč. Toto číslo označuje pomoc 
slavičínských občanů, kteří chtěli přijít „běh“ 
podpořit – a přišli.

Tato fi nanční částka byla odeslá-
na 13. 6. 2007 na účet Běhu Terryho 
Foxe do Prahy. Poděkování patří 
zcela určitě všem: těm, kteří běh 
připravovali (DDM Slavičín a Klub 
českých turistů ve Slavičíně) stejně 
jako těm, kteří na něj přišli.

Poděkování patří i sponzorům 
letošního ročníku běhu, jimiž jsou: 

Město Slavičín, firma TVD Slavičín, 
pan Šuráň, majitel Nábytku ve Slavičíně 
– Hrádku, AG Staving Slavičín – Hrádek,VZP 
– pobočka Slavičín, Ing. Hubík – Znalecký 
ústav Slavičín, fi rma Slavi Slavičín, Komerční 
banka Slavičín, Česká spořitelna Zlín, paní 
Málková – majitelka cukrárny, Prometal 
Slavičín, Kowag Slavičín, Elektro Koudela 
Slavičín, Vodo-topo Pešek, Potraviny Vlárka, 
Potraviny Mona, Potraviny Elva.

Děkujeme všem externím i dobrovolným 
pracovníkům našeho zařízení i všem našim 
příznivcům za pomoc a podporu ve školním 
roce 2006 – 2007.

Dětem přejeme nádherné prázdniny 
s těmi nejúžasnějšími zážitky a dospělým 
příjemné prožití letošní dovolené.

Zdenka Odehnalová,
ředitelka DDM Slavičín

Policejní zpravodajství

Co přinesl 12. ročník Běhu Terryho Foxe ve Slavičíně?

Dopravní zpravodajství
od 15. do 15. dne v měsíci

květen
červen

celkem dopravních nehod  2

smrtelné zranění  0

těžké zranění  0

podnapilí řidiči  1

Radarové měření na Slavičínsku
Jak již bylo upozorňováno v minulém 

zpravodaji, ve dnech 7. 6. – 10. 6. 2007 opě-
tovně proběhlo ve Slavičíně a jeho blízkém 
okolí měření rychlosti motorových vozidel 
policisty OO PČR Slavičín. Znovu musíme 
konstatovat, že se řidiči moc nepoučili. 
Celkově bylo zjištěno 39 přestupků porušení 
rychlosti, za které bylo v blokovém řízení 
na pokutách uloženo 50 500 Kč. Nejvyšší 
naměřená rychlost v obci, kde je povolena 
maximální rychlost 50 km/h, byla řidiči 
naměřena rychlost 100 km/h. Za toto překro-
čení rychlosti byl řidič oznámen na příslušný 
MěÚ, kde mu ve správním řízení hrozí poku-
ta ve výši 5 000 – 10 000 Kč, zákaz činnosti 
na 6 měsíců až 1 rok a ztráta 5 bodů. 

Napadl manžele 
Dne 4. 5. 2007 kolem 18:50 hodiny došlo 

ve Slavičíně u autobusové zastávky k fyzické-
mu napadení muže, který zde stál společně 
se svou manželkou. Muže a následně jeho 
manželku bezdůvodně napadl mladík, který 
byl následně policisty zadržen, když předtím 
jako spolujezdec v osobním vozidle kolem 
dvojice projížděl se svou přítelkyní. Mladík 
způsobil ženě úderem pěstí do obličeje zra-
nění, které si vyžádalo pracovní neschopnost 
a za své jednání je policií stíhán pro trestný 
čin ublížení na zdraví a výtržnictví.

Rušil štamgasty
Dne 14. 5. 2007 v době od 22:00 do 22:25 

hodin došlo na zahrádce restaurace U Talafy 
k narušení veřejného pořádku podnapilým 
hostem, který rušil noční klid a budil veřejné 
pohoršení tím, že v podnapilém stavu hlasi-
tým křikem napadal ostatní hosty restaurace. 
Muž byl hlídkou OO PČR Slavičín na místě 
dne 14. 5. 2007 v 22:35 h. zajištěn dle § 14/1d) 
z. č. 283/91 Sb. k provedení služebních úko-
nů. Přestupek byl vyřešen blokovou pokutou 
ve výši 200 Kč.

Schválnost seniora
Dne 25. 5. 2007 v době od 20:00 do 21:40 

hodin uzamkl senior z obce Šanov před 
svou manželkou vchodové dveře jejich 
domku a schválně ji odmítal pustit dovnitř. 
Stařence musela pomoct a nápravu zjednat 
až přivolaná hlídka policie. Její manžel se ze 

y

Sociálně právní ochrana dětí
Na základě „Pověření pro výkon sociálně 

právní ochrany dětí“. 
-  možnost individuálního, skupinového 

a rodinného poradenství
-  důraz klademe na osobní zážitek, který 

zvyšuje motivaci k řešení problémů
-  jde o poradenské služby pro mládež 

a pro rodiče dospívajících dětí orien-
tované na závislost a abúzus drog, 

PORADENSKÉ CENTRUM R-Ego
Informace za I. pololetí roku 2007

narušené vztahy a komunikaci nebo jiné 
osobní problémy

-  práce probíhá formou osobních konzultací 
v R-Egu 

-  služby jsou bezplatné a platí povinnost 
mlčenlivosti (proto neuvádíme žádné 
konkrétní informace ani počty uživatelů 
této služby)

- zprostředkování a kontakty na další zaří-
zení 

Preventivní programy pro školy 
a školská zařízení v jihovýchodní části 
Zlínského kraje. Programy, které proběhly 
ve Slavičíně od ledna 2007:

Základní škola Malé Pole: 1. ročník – Pří-
běhy Bárky a Klárky I. díl, 2. ročník – Příběhy 
Bárky a Klárky I. díl, 3. ročník – Příběhy Bárky 
a Klárky II. díl, 4. ročník – Příběhy Bárky 
a Klárky II. díl, Rozvoj osobnosti, 5. ročník 
– Zdravý životní styl, Já a lidé okolo mě 

Speciální a praktická škola Slavičín: 
I. stupeň – Zdravý životní styl, II. stupeň 
– Rozvoj osobnosti

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín: Prima, 
sekunda – Zdravý životní styl, kvarta, kvin-

ta – Sociálně psychologický výcvik, tercie 
– Léčba drogových závislostí, G1 – Sociální 
komunikace 

Programy byly uskutečněny také pro žáky 
základních škol v Nedašově, Brumově, Dolní 
Lhotě, Újezdě, Vlachovicích, také pro žáky 
ZvŠ v Návojné a ZvŠ+DD ve Smolině. Celkem 
70 programů pro 1 116 žáků a studentů.

Alternativní využití volného času 
Je určeno těm, kteří se nechtějí pravidelně 

organizovat. Nabízí využití volného času, 
například stolní tenis, fotbal, šipky, video, 
poslech hudby, stolní hry, možnost přípravy 
do školy a jednorázové akce. Děti přicházejí po 

škole, dny a délka návštěvy je individuální 
podle potřeb, času a zájmu a je bezplatná. 
Průměrná kumulovaná měsíční návštěvnost 
je 80 dětí, z toho 25 stálých návštěvníků.

Činnost o. s. R-Ego podporují:
Ministerstvo školství, mládeže a tělový-

chovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Úřad vlády ČR/Rada vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky, Krajský úřad ve Zlíně, 
Město Slavičín, SMS, s. r.o., Slavičín.

Přeji Vám krásné letní dny, hodně 
pohody, příjemnou dovolenou a hezké 
prázdniny.

Dana Kozubíková, vedoucí zařízení

FC TVD 
ukončil sezonu

Výkonný výbor a všichni hráči FC TVD 
Slavičín děkují všem divákům za přízeň 
v uplynulé sezóně. 

Děkujeme rovněž všem sponzorům za 
podporu, bez které by chod klubu nebyl mož-
ný. Díky stabilní podpoře generálních partne-
rů Ing. Durďáka a fi rmy TVD, a. s., majitelů 
fi rmy Top-Trio pánů Saňáka a Miklase, Města 
Slavičín a řady dalších sponzorů se ve městě 
hraje čtvrtá nejvyšší soutěž již více než 10 
let. Letos jsme se dočkali rovněž rekordního 
vítězství za dobu našeho působení v divizi, 
kdy jsme porazili Český Těšín 10:0. 

To je snad to nejlepší poděkování. 
Petr Navrátil, předseda oddílu FC TVD

Squashový turnaj 
V sobotu 21. dubna 

2007 uspořádala Orel 
jednota Slavičín v pro-

storech R&D centra ve Slavičíně turnaj 
jednotlivců ve squashi. V konkurenci sedmi 
hráčů se naprosto výjimečným způsobem 
dokázal prosadit Roman Kašpar, který 
vyhrál všech šest zápasů bez ztráty jediného 
setu a stal se tak celkovým vítězem turnaje. 
Na druhém místě se umístil Zdeněk Šiška, 
který ztratil jediný zápas, a to s pozděj-
ším vítězem turnaje. Na bronzové pozici 
se umístil Roman Überall ml. se čtyřmi 
vítězstvími. 

Přestože se ostatním hráčům nepodařilo 
dosáhnout na medailové pozice, prezento-
vali se velmi sympatickými výkony a obdi-
vuhodným nasazením. Maximální nasazení 
a boj o každý míček, to přesně bylo k vidění. 
Je potěšitelné, že si squash i přes svou fyzic-
kou náročnost v našem městě získává stále 
více příznivců. 

Konečné pořadí: 1. Roman Kašpar 12 
bodů, 2. Zdeněk Šiška 10 bodů, 3. Roman 
Überall, ml. 8 bodů, 4. Robert Kříž 6 bodů, 
5. Pavel Pinďák 4 body, 6. Přemysl Kotásek 
2 body, 7. Miroslav Janáček 0 bodů.

Za Orel jednotu Slavičín 
Ing. Miroslav Janáček

Jerevan potrápil Jistebník
Utkání proti favoritu celé-

ho poháru ČMFS začal domá-
cí Jerevan nad očekávání 
dobře. Jistebník sice držel míč 

na polovině domácího celku, 
ale do první velké šance se dostal 

na přelomu první a druhé minuty Zakopal. 
Hosté poprvé zahrozili ve třetí minutě, a to 
hned dvakrát. V páté minutě se v šanci opět 
ocitl Zakopal, ale na hostujícího gólmana 
nevyzrál. Mezi osmou až jedenáctou minutou 
Jistebník zvýšil obrátky a zejména rohové 
kopy hostů byly pro domácí branku velkou 
hrozbou. Domácí odpověděli zvýšeným úsilím 
a do šance se dostal dvakrát Jožka Hnaníček 
a Julina. Zejména při šanci Juliny měli hosté 
velké štěstí, protože jeho střela skončila na 
tyči. Další závar před hostující brankou, kdy 
míč poskakoval před brankovou čárou ukon-
čil jeden z hostujících obránců. V osmnácté 
minutě dostal domácí tým možnost kopat 
prodlouženou penaltu, ale Julina selhal. Ani 
Jistebník v poslední minutě svou šanci nepro-
měnil a obě mužstva odcházela k poločasové-
mu odpočinku za bezgólového stavu.

Také ve druhém poločase byl domácí 
Jerevan vicemistru republiky rovnocenným 
soupeřem a ve 23. minutě se dostal do první 
šance. První branka ale padla ve 25. minutě 
do domácí sítě. Gól Jerevan nepoložil a dál 
se snažil odpovídat na útočnou snahu hostů.
Bohužel pro Jerevan ve 30. minutě hosté zvýšili 
na dva nula. Domácí tým dál bojoval a ve 33. 
minutě se dočkali také domácí diváci. Tomáš 
Hnilo zaslouženě snížil na rozdíl jedné branky. 
Až do konce utkání se domácí marně snažili 
vstřelit vyrovnávací branku. Devadesát vteřin 
před koncem se Jerevan odhodlal ke hře bez 
brankáře, ale chybnou rozehrávku Jistebník 
tvrdě potrestal třetí brankou. Přes prohru 
domácích odcházelo asi 150 diváků spokoje-
ných. Viděli velmi dobré utkání, ke kterému 
přispěla rovným dílem obě mužstva.

SK JEREVAN Slavičín – CC LKW Mroček 
Jistebník 1:3 (0:0). Sestava JEREVANU: Tyl, 
Baklík, Both, Hnilo, Julina, Zakopal, Švach 
T., Hnaníček J., Světlík.

Sezona Jerevanu začíná ve druhé polovině 
září a nováčky 2. ligy futsalu – FIFA budou 
Ferram Opava, Salamandr Hradec Králové, 
Templář Ivančice a z extraligy sestupující 
Helas Brno.

Novými hráči v nadcházející sezóně jsou 
Tomáš Zoubek a Tomáš Münster. Ke změně 
dochází i na trenérské židli, kde Leoše Minar-
číka vystřídá Milan Both ml. a staronovým 
předsedou byl zvolen Milan Both st.

Více na www.jerevanslavicin.cz

Šipky
Členka zlínského družstva šipkařek DT 

Hazard, Kateřina Koncerová ze Slavičína, 
vybojovala s tímto týmem cenné 3. místo 
na Mistrovství republiky v elektronických 
šipkách, které se konalo koncem května 
v Olomouci. V oblastní soutěži bylo jmenova-
né družstvo vyhodnoceno na 1. místě. www.
sipky-info.cz 

Generálním sekretářem Evropské federace 
futsalu byl na kongresu zvolen Slavičan!

Ve dnech 8. a 9. června proběhl v sídle 
UEFS v Moskvě kongres Evropské fede-
race futsalu (UEFS), který jmenoval za 
svého generálního sekretáře Petra Kosečka 
ze Slavičína. Ten vystřídal dosavadního 
sekretáře Sergeje Ivčika z Běloruska (více 
www.uefsfutsal.com).

Nový generální sekretář bude mít na sta-
rosti mezinárodní vztahy, rozvoj futsalu do 
dalších zemí, organizaci ME a evropských 
pohárů, komise marketingovou a komunikač-
ní a spolupráci se Světovou asociací futsalu 
(AMF). Staronovým prezidentem UEFS byl 
zvolen Valerij Akchumjan z Ruska a 1. vícepre-
zidentem José Zamora Monje ze Španělska. 
Více na www.futsal-salovyfotbal.com

Futsal má nového 
generálního sekretáře
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Vítězné družstvo Hugonů

Hasiči slavili i závodili 
26. květen byl u hasičů v Hrádku 

zapsán tučným písmem v kalendáři, 
neboť s tímto datem byla spojena oslava 
105. výročí založení jejich sboru. A jak 
jinak spojit příjemné s užitečným, než se 
zhostit pořádání okrskového kola mužů 
a žen v požárním sportu.

Oslava výročí začala položením věnce 
u památníku padlých vedle zbrojnice. 
Poté se celý průvod zúčastněných sborů 
přesunul do areálu výletiště, kde po při-
vítání všech přítomných začala soutěž. 
Ve třech disciplínách – běh na 100m 
s překážkami, štafeta 4 x 100m, požární 
útok (královská disciplína) – se setkalo 
všech deset sborů našeho XV. okrsku, 
včetně družstva žen z Petrůvky. V pří-
jemné atmosféře, doplněné slunečným 
počasím a skvělou organizací, si nakonec 
vítězství odneslo domácí družstvo mužů 
SDH HRÁDEK. Celé sportovní klání 
a průběh oslav ještě zvýraznil svým 
mluveným slovem a moderátorským 
umem pan Spáčil z Rokytnice, který 
ještě dokázal zabavit i naše nejmenší 
při současně probíhajícím Dni dětí. Po 
slavnostním vyhlášení vítězů, předání 
pohárů a poděkování organizátorům se 
již zábava rozběhla plným proudem.

Je na místě poděkovat všem, kteří se 
podíleli na přípravách tak náročného dne 
a svých úkolů se zhostili na výbornou. 
Poděkování též patří místnímu oddělení 
Policie České republiky, pod vedením 
pana Npor. Bc. Vratislava Hrušky, za výpo-
moc při řízení dopravy během pietního 
aktu a průvodu obcí. Můžeme jen doufat, 
že se při podobné akci setkáme také se 
zástupci města Slavičína.

Za výbor SDH Hrádek Libor Juřík

Účastníci turnaje

Turnaj fl orbalových veteránů ovládli Hugoni

Premiérový turnaj veteránů ve fl orbale 
skončil vítězstvím družstva Hugonů. To 
v sobotu 2. 6. dvakrát zvítězilo a jednou 
remizovalo a se sedmi body obsadilo v tabulce 
turnaje první příčku. Na druhém místě skončil 
celek VS Computer CZ se šesti body, za ním 
pak výběr Krásné hadry se čtyřmi body a na 
čtvrté pozici se nakonec bez bodu umístili 
pořádající Snipers.

Na turnaji se rozdávala také individuální 
ocenění. Z rukou starosty Jaroslava Končické-
ho a zástupců fl orbalového oddílu SK Snipers 
Slavičín je přebrali Josef Lysák (VS Computer 
CZ), který se stal nejlepším střelcem turnaje, 
nejlepší brankář Radek Bartoš (Hugoni) a nej-
starší hráč Jozef Odlévák (Snipers).

Celý turnaj řídila dvojice sudích Radim 

Pokorný – Ondřej Svoboda. „Na začátku 
někteří hráči ještě neznali přesně pravidla, 
a tak se rozčilovali, i když rozhodčí odváděli 
dobrou práci,“ připomněl úskalí turnaje nere-
gistrovaných předseda fl orbalového oddílu 
Petr Zemčík. „Rozhodčím tak patří velký 
dík za trpělivost, stejně jako za předvedený 
výkon,“ zdůraznil Zemčík.

Podle organizátorů turnaj splnil svůj cíl. 
„Celý den panovala v hale dobrá atmosféra, 
všichni se dobře bavili, vyzkoušeli si nový 
sport a všechno se podařilo organizačně 
zvládnout,“ uvedl Petr Zemčík. „Věřím, že se 
nám podařilo založit novou tradici a za rok 
turnaj zopakujeme,“ dodal Zemčík.

Výsledkový servis najdete na webu www.
sksnipers.cz

j
Dovolte mi seznámit Vás s činností 

oddílu SK Camo Slavičín od konce sezóny 
2006/07. 

V dubnovém zpravodaji byly zveřejněny 
výsledky Slavičínské kuželkářské ligy (SKL), 
nyní přinášíme foto vítězných družstev ze 
slavnostního ukončení ve velkém sále na 
Zámku, na které jako hosté přijaly pozvání 
ženy KC Zlín, hrající II. ligu žen. Vyhlášení 
a předání cen vítězům se zúčastnil starosta 
města pan Jaroslav Končický, byli pozváni 
ředitelé a majitelé fi rem, které se zúčastnily 
dlouhodobé soutěže SKL. Bylo zde promítnuto 
několik prezentací, průřez činnosti oddílu za 
uplynulý soutěžní ročník a několik informací 
o fi rmách a organizacích hrajících SKL. Tato 
zdařilá akce byla ukončena diskotékou.

Na přelomu března a dubna skončilo 
své mistrovské soutěže všech šest družstev 
našeho oddílu.

A-družstvo hrající III. ligu po zlepšených 
výsledcích na konci sezony skončilo na šestém 
místě a náš hráč Pavel Sláma vyhrál hodnocení 
jednotlivců celé III. ligy.

B-družstvo – účastník JM Divize skončilo 
jako nováček divize na velmi pěkném čtvrtém 
místě. Neprohrát několik utkání na začátku 
sezony, ve kterých platili nováčkovskou daň, 
mohlo to být ještě lepší.

C a D družstvo skončilo v KS ZL na pátém 
a čtvrtém místě, když se až do posledních 
zápasů přetahovala o lepší konečné umístění. 
Nakonec v oddílovém minisouboji bylo lepší 
Déčko.

V mládežnické kategorii jsme měli zastou-
pení dvěma družstvy. Dorost A hrál II. ligu 
a po konečném devátém místě musí tuto 
soutěž po opustit. Dorost B vKP ZL skončil 
na pěkném 4. místě. Tady bychom chtěli 
poděkovat za práci a strávený čas trenéru 
mládeže panu Mirkovi Horovi, protože bez 
jeho chuti a časových možností bychom 

SK CAMO Slavičín oddíl kuželek
nemohli tvořit takovou mládežnickou 
základnu, jakou nyní máme.

Po skončení mistrovských utkání družs-
tev jsou jako každoročně pořádány přebory 
jednotlivců všech kategorií. Letošní rok nebyl 
pro náš oddíl moc úspěšný. Sítem krajských 
přeborů do Mistrovství ČR letos prošel pou-
ze Kamil Vrána v kategorii dorostu. Muži, 
senioři (nad 50 let) ani nikdo z juniorů letos 
nepostoupil. Věříme, že příští rok dosáhneme 
v této soutěži lepšího umístění.

Další pravidelnou akcí po skončení sezony 
je soutěž pro veřejnost v rámci oslav Májového 
dne. Letos byl trošku pozměněn program, 
když soutěž začínala až v poledne, protože 
jsme pozvali k přátelskému utkání družstvo 
z družebního města Dubnica nad Váhom. Toto 
utkání proběhlo dopoledne, když naše smí-
šené družstvo jasně vyhrálo 7:1. Účelem ale 
bylo obnovit staré tradice našeho oddílu. Po 
skončení utkání jsme společně zavzpomínali 
nad kronikou i se staršími a již neaktivními 
členy oddílu. Mezitím proběhla soutěž pro 

veřejnost. Ukončení bylo až po 18. hodině, 
ceny vítězům v kategoriích muži, ženy a mlá-
dež do 15 let přišel předat starosta města pan 
Jaroslav Končický.

V srpnu připravujeme turnaj amatérských 
tandemů, tuto soutěž jsme zavedli jako zpest-
ření SKL, chytla se a chceme v ní pokračovat. 
Přihlášky budou rozeslány na známé e-mai-
lové adresy, podle počtu přihlášených tan-
demů bude zpracováno rozlosování. Dotazy 
k této soutěži posílejte na e-mail: skslavicin.
kuzelky@seznam.cz Na tuto soutěž by měl 
navazovat turnaj registrovaných – dvojice. 
Budou pozvány všechny oddíly ZL kraje 
a některé další i mimo tento region. Tímto 
nastává již ostrá příprava na novou sezonu 
mistrovských soutěží družstev. Chceme se 
účastnit několika turnajů – Zlín, Trenčín 
apod., dle pozvánek, a sehrát přípravná 
přátelská utkání.

Vítězné družstvo Dokotex

Vítězové všech kategorií

Na tom, že můžeme rozvíjet práci s mlá-
deží (máme dvě dorostenecká družstva, čtyři 
družstva dospělých) má nesmazatelný podíl 
náš generální sponzor oddílu, fi rma CAMO, s. 
r. o., Slavičín. Touto cestou děkujeme majiteli 
panu Rudolfu Fojtíkovi za pomoc, kterou nám 
v rámci svých možností poskytuje. 

Libor Pekárek 

PŘIJME:

 PROGRAMÁTORA
POŽADAVKY: 
• aktivní znalost prostředí .NET zvláště jazyka Visual Basic.NET;
• aktivní znalost jazyka Visual Basic 6.0;
• aktivní znalost jazyka SQL;
• obecně znalost PHP, MySQL;
• programování webových aplikací;
• časová fl exibilita;
• ŘP sk. B;

KVALIFIKACE:
SŠ/VŠ vzdělání – IT oblast výhodou.

CAMO, spol. s r. o., Osvobození 237, Slavičín

Tel.: 577 343 688; 577 343 964  •  www.camo.cz

Nabízíme zcela nové 
řešení pro úsporu nákladů
na vytápění a ohřev TUV.

Provozní náklady jsou srovnatelné 
s tepelným čerpadlem.

Dosahovaná úspora
oproti vytápění plynem nebo 

klasicky elektřinou
je 45 až 50%.

Řešení je vhodné pro rodinné domy 
i fi remní objekty.

Bližší informace:
CAMO, spol. s r. o., Osvobození 

237, Slavičín

Tel.: 577 343 688 • 577 343 964
www.camo.cz
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Celostátní kolo soutěže 
„Automechanik Junior 2007“ 

Ve dnech 24. a 25. dubna 2007 se 
na ISŠ automobilní v Brně uskutečnila  
celostátní soutěž o nejlepšího učně oboru 
Automechanik. O prvenství bojovalo 28 
soutěžících, mezi nimi i náš žák René 
Kolář, vítěz krajského kola. Přestože 
se po dramatickém fi nále mezi žáky z celé 
České republiky umístil v druhé desítce 
soutěžících, byla to pro něj velká zkušenost 
do dalšího života.  Za přípravu na soutěž 
a vzornou reprezentaci mu patří naše 
poděkování. 

Ing. Miroslav Kadlec, ředitel školy 

Zkoušky z Vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
15. a 16. května se SOŠ Slavičín podílela 

na zajištění zkoušek z Vyhl. č. 50/1978 Sb., 
jejichž odborným garantem byl Moravský 

svaz elektrotechniků Brno. Zúčastnili se 
jich vybraní žáci 3. ročníků oborů elektro, 
učitelé oborů elektro a přihlášení zájemci 
z okolních fi rem.

Výsledky maturitních 
a závěrečných zkoušek 

V roce 2006/2007 konalo maturitní 
zkoušku celkem 106 žáků závěrečných roč-
níků oborů Sociální péče –sociálněsprávní 
činnost, Mechanik seřizovač – mechatronik 
a Podnikání. Zkoušku úspěšně složilo 98 
žáků, z toho 13 prospělo s vyznamenáním. 
Neprospělo 8 žáků. Závěrečné zkouš-
ky konalo celkem 64 žáků třetích ročníků 
oborů Mechanik elektronických zařízení, 
Instalatér, Obráběč kovů, Automechanik 
a Kuchař – číšník pro pohostinství. Zkoušku 
úspěšně složili všichni žáci, z toho 10 pro-
spělo s vyznamenáním. 

Mgr. Jana Kubíčková 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLÁRA
Vlára Slavièín

GYMNÁZIUM JANA PIVEČKY - Zpravodajství 
 Karel Humpola z oktávy skončil na 

2. místě v krajském kole Středoškolské 
odborné činnosti. Práce je k nahlédnutí na 
www školy.

 Petr Vévoda ze septimy dostal nabíd-
ku čtrnáctidenní stáže na matematickém 
Gymnázium v Bílovci, určenou nejlepším 
matematikům z celé ČR.

 Petra Lysáková, Kristýna Maryášová, 
Tereza Pavelková, Vendula Šimoníková byly 
oceněny v literární soutěži vyhlášené náměst-
kem hejtmana Mgr. Josefem Slovákem na téma 
Mládí kraje: Z Hané přes Slovácko na Valašsko 
– můj rodný kraj. Mezi osmiletými gymnázii ve 
Zlínském kraji obsadila Petra Lysáková druhé 
a Kristýna Maryášová třetí místo.

 Děvčata nižšího stupně osmiletého 
studia získala 2. místo v okresním kole ve 
volejbalu.

 Nela Zemčíková ze septimy se zúčastní 
o prázdninách třítýdenní stáže “Olomoucká 
letní škola” organizované UJEP Olomouc 
a dotované Nadací Jana Pivečky.

 Dne 24. 5. se uskutečnila návštěva dvou 
francouzských lektorů z partnerské školy 
z Dubnice nad Váhom.

 V týdnu od 28. 5. do 1. 6.  se studenti 
třídy G 2 a G 3 zúčastnili praxe v recyklačním 
středisku JOGA Luhačovice.

 Ve dnech 11. – 12. 6. proběhla na škole 
kontrola České školní inspekce, jejíž závěry 
jsou na www školy.

Maturity na gymnáziu

Celkem maturovalo 54 studentů, z nichž 
s vyznamenáním uspělo 24 studentů a z nich 
19 mělo samé výborné. 

Upozorňujeme všechny žáky a učitele 
školy, že informace o nastávajícím školním 
roce budou k dispozici na intranetových 
stránkách.

Poděkování ředitele školy 

Děkujeme všem, kteří v uplynulém školním 
roce jakýmkoliv způsobem spolupracovali 
a tím pomáhali gymnáziu v jeho dalším roz-
voji. Především učitelům gymnázia, dále pak 
představitelům města Slavičína, Nadaci Jana 
Pivečky a všem základním školám ve městě. 

Helpíkův pohár v Jeseníkách
V pátek 25. května jsme se vydali do Jese-

níků. Měli jsme před sebou dlouhou cestu 
plnou očekávání. Odpoledne jsme se chtěli 
podívat na některá stanoviště, která byla 
připravena pro dospělé hlídky mezinárodní 
soutěže záchranářů Rallye Rejvíz, a nabrat 
energii na náš závod. Dospělí záchranáři měli 
stanoviště rozmístěná po celých Jeseníkách 
a dokonce i v Polsku. Mohli jsme pozorovat 
záchranáře přímo v akci a přijímat další 
informace a zkušenosti.

Soutěž malých Helpíků začínala v sobotu 
v Jeseníku. Sešlo se zde 24 hlídek z celé 
republiky. Na rozdíl od Rallye Rejvíz jsme 
měli stanoviště rozprostřená v parku a bylo 
jich „pouze“ osm. Protože se na maskování 
zraněných podíleli odborní maskéři, půso-
bila některá zranění skutečně. Připravili 
si pro nás opravdové lahůdky: podřezané 
zápěstí, propíchnutou ruku skrz na skrz 
drátem, popáleniny od pyrotechniky, otevře-
nou zlomeninu dolní končetiny a zdolávání 
krkolomných překážek. Úkoly jsme zvládli 
dobře, ale protože konkurence byla veliká, 
s netrpělivostí jsme čekali na výsledky. 

Kateřina Skládalová a Klára Valášková zís-
kaly 5. místo, David Gažík a Patrik Hofschne-
ider 7. místo a Tereza Fojtů s Gabrielou Pre-
sovou 21. místo. Navíc posádka dospělých, 
Záchranné služby Zlín, se v národní soutěži 
umístila na 2. místě.

Myslím, že i když jsme letos nezískali prv-
ní cenu, aspoň jsme ukázali, že ve Slavičíně 
a Zlínském kraji jsou dobří záchranáři. Chtě-
la bych poděkovat za podporu a přípravu ze 
strany rodičů a panu Stanislavu Blahovi za 
zajištění dopravy.

Mgr. Hana Strnadová a žáci 5. tř. ZŠ Vlára

Stříbro z krajského fi nále
Dobré podmínky pro tělesnou výchovu 

se díky sportovnímu areálu Vlára projevují 
i ve výsledcích našich atletů.

Žáci naší školy startovali letos mimo jiné 
i v Poháru českého rozhlasu 2007 a dosáhli 
nejlepších výsledků za několik posledních 

let. Mladší žáci skončili v okrese na 3. mís-
tě. Starší žáci po vítězství v okresním kole 
ve Zlíně obsadili 2. místo v krajském fi nále 
v Uherském Brodě. 

Nejlepších výsledků v závodě dosáhli: 
Zdeněk Kupčík (60 m – 7,5 s), David Dědek 
(dálka – 538 cm), Ondřej Krasňanský (výška 
– 182 cm), Vladan Oláh (1 500m – 4:50,1), 
Petr Peléšek (koule – 12,26 m). Školu dále 
reprezentovali: Martin Kudela, Adam 
Smolík, Antonín Hlavička, Michal Obadal, 
Lubomír Gregušiak, Tomáš Janda a Hynek 
Kovařík.

Úspěšní jsme také byli v atletickém 
čtyřboji, když starší žáci obsadili 2. místo 
v okrese. Družstvo tvořili: Zdeněk Kupčík, 
David Dědek, Ondřej Krasňanský, Lubomír 
Gregušiak a Ondřej Boček.

Vzděláváme se hrou
Mezi řadu organizací, s nimiž pravidelně 

spolupracujeme, letos přibyl Zdravotní ústav 
se sídlem ve Zlíně. Navázali jsme s ním 
spolupráci a připravili pro naše žáky dva 
jejich projekty. Ty zábavnou soutěžní formou 
poučí a upozorní na nebezpečí vyplývající 
z rizikového chování.

Pro šesťáky byl určen program Hrou proti 
kouření. Děti se dozvěděly mnohé o historii 
tabáku, o tom, jak kouření škodí lidskému 
organismu, jak odmítnout nabízenou ciga-
retu i o nebezpečích jakékoliv závislosti. 
Osmáci a deváťáci pak absolvovali program 
Hrou proti AIDS. U pěti stanovišť vstřebávali 
nové informace o prevenci onemocnění, 
o průběhu nemoci i rizikových faktorech. 
To vše hravou formou. 

Úkolů v Helpíkově poháru se děvčata 
zhostila na výbornou

Oba projekty se dětem moc líbily. Na 
příští rok plánujeme rozšíření spolupráce 
o další programy.

Mgr. Gabriela Šuráňová

Taneční koktejl základních škol
V letošním roce proběhl už 6. ročník 

tanečního kurzu pro žáky 9. ročníku naší 
školy. Protože podobné taneční probíhají 
i v Brumově a Valašských Kloboukách, 
vznikla myšlenka uspořádat soutěž. 

Pozvání přijaly obě školy a v pondělí 
18. 6. se utkalo 13 párů ve vybraných sou-
těžních tancích – polka, valčík, blues a jive. 
Naše 4 páry postoupily mezi 7 fi nalistů 
a v závěrečném hodnocení obsadil Radim 
Studeník s Radkou Topičovou druhé místo 
a David Dědek s Alenou Vojtáskovou se stali 
celkovými vítězi. Je to krásný úspěch našich 
tanečníků, ale krásná byla i atmosféra celého 
dopoledne. Na všech účastnících bylo vidět, 
že je tanec baví.

Vedle tradičního sportovního soutěžení 
v rámci Valašské ligy vznikne pravděpodob-
ně nová tradice soutěže ve společenských 
tancích „O nejlepší taneční pár Valašska“.

Ing. Milena Novotná

Z tanečního kurzu pro žáky 9. ročníku

Skončil školní rok 2006/2007

Dále pak fi rmám, které významně spolufi nan-
covaly aktivity gymnázia – Petr Pinďák (Štítná 
nad Vláří-Popov), TVD – technická výroba, 
TRYON Brumov-Bylnice, AE partner, Nábytek 
Šuráň. Žákům, kteří příkladně reprezento-
vali školu a město, blahopřejeme k dosažení 
úspěchů a přejeme nejenom jim, ale všem 
žákům a učitelům slavičínských škol ve zdraví 
a spokojenosti prožité prázdniny.  

Mgr. Josef Maryáš, ředitel školy

Výzva k podání nabídek

 Předmět zakázky:
 -  oprava podlah ve dvou učebnách

 Předpokládaná cena zakázky:
 - 280 000 Kč včetně DPH

 Místo realizace:
 - Gymnázium Jana Pivečky Slavičín

 Termín realizace:
 - 16. 7. 2007 – 31. 8. 2007

 Zadavatel:
 -  Gymnázium Jana Pivečky Slavičín

 Lhůta pro podání/doručení nabídky 
na gymnázium:

 -  4. 7. 2007, 10:00 hodin

Dokončení ze strany 1
V podvečer tohoto dne se celá knihovna 

jakoby mávnutím proutku zázračně pro-
měnila v malou divadelní scénu – s kuli-
sami, oponou, nezbytnými divadelními 
rekvizitami, výstavou knih a autentických 
fotografi í, kde střípky divadelních vzpomí-
nek dokreslují mistrovské výkony zdejších 
herců v průběhu let. Nechyběly ani symboly 
tragédie a komedie – divadelní masky 
znázorňující emoce, smích a žal, které 
neodmyslitelně patří k jevištnímu dění 
i k našim životům.

v podvědomí zasutých, ale i stále aktuálních 
divadelních zážitků.

Mnohé z nich v nás posluchačích přímo 
evokovaly atmosféru poválečných i totalit-
ních let, kdy členové tehdejšího souboru 
dokázali vykouzlit úsměvy a dobrou náladu 
obecenstva a takto pomáhali nést těžký úděl 
nelehké doby. 

Celou akci popsala velmi výstižně jedna 
z představitelek naší první divadelní gene-
race, paní Daniela Borová, těmito slovy: 
„Sešli jsme se 23. května v osmnáct hodin 
v Městské knihovně ve Slavičíně. Skutečně 
tři generace divadelních ochotníků. Paní 
Jitka Eiseltová, Jarmila Kutrová, Jindřiška 
Holbová, pan Miloš Navrátil za tu první 
nejstarší generaci, za současnou pak pan Jan 
Julínek, vedoucí SemTamFóru, pan Jaroslav 
Pinďák z Pařezu spolu s dalšími členy těch-
to souborů a dostavila se i naše divadelní 
budoucnost, kterou reprezentovaly Silvie 
Barošová a Blaženka Pinďáková. O vzpo-
mínky z činnosti maňáskového divadla 
se přišla podělit paní Marie Tomaníková, 
vychovatelka školní družiny ZŠ Vlára. Přes 
počáteční ostych se během krátké chvilky 
rozproudilo krásné neformální vzpomíná-
ní, zvláště nás, dříve narozených. 

Vzpomínalo se na příhody veselé i méně 
veselé, což připomínalo chvíle ochotničení 
spojené s našim mládím. I mladí, kteří 
převzali štafetu v současné době, mají už 
spoustu zkušeností. Máme radost, že se jim 
práce daří, a že pociťují lásku k divadlu, kte-
rou prostřednictvím divadelních rolí předá-
vají lidem. Celou besedu v klidu a pohodě, 
s velkým zájmem a pochopením vedla 

Gabriela Klabačková, vedoucí Městského 
klubu a knihovny. Se zajímavými momenty 
z historie divadelnictví Slavičínska nás 
v průběhu besedy fundovaně seznamovala 
Ladislava Barošová. K pohodové atmosféře 
výrazně přispěly i hudební vstupy pana 
Radima Knoppa, učitele ZUŠ ve Slavičíně, 
který svou citlivou hrou na kytaru a pří-
jemným zpěvem předvedl několik ukázek 
z hudebního repertoáru divadla Pařez. Mile 
nás překvapila i přítomnost a zájem pana 
starosty Ing. Jaroslava Končického o diva-
delní dění, který nám v závěru posezení 
předal pamětní listy a kytičky. Jeho slova 
díků zahřála u srdce. Snad tedy nebyla 
naše dlouholetá práce marná, děkujeme za 
krásný večer a vyslovené uznání.“ 

Ano, poděkování je zcela na místě. V tom-
to případě však náleží všem, kdo se podíleli 
na organizaci akce a hlavně Vám, naši milí 
divadelníci. Za to, jak umíte rozdávat pocity 
štěstí i dojetí, radostně i teskně rozechvívat 
všechny škály složité lidské duše a také, jak 
nás diváky, dokážete přenést do jiných světů 
či nám pomoci je v sobě objevit.

Gabriela Klabačková, 
vedoucí MěKK Slavičín 

110 let založení spolku Palacký

Opona se tedy konečně rozevřela 
a „představení“ začalo srdečným přivítáním 
všech posluchačů a hostů – od těch nejstar-
ších pamětníků, přes členy současných 
divadelních souborů Pařez a SemTamFór až 
po nejmladší generaci dětských herců. Poté 
následoval vlastní program, který spočíval 
v neformálním rozhovoru na téma, dávno 
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NAROZENÍ
Petr a Jiřina Remešovi – dcera Nikola
David a Gabriela Hubáčkovi – syn Jáchym
Zdeněk a Markéta Kulíškovi – dcera Andrea
Kamil Goca a Romana Šmotková – syn Mikuláš
Vítězslav a Pavla Štefaníkovi – syn Adam
Marek a Monika Koláčkovi – dcera Tereza
Miloslav a Simona Svárovských – syn Alexandr
Josef a Andrea Bělohlávkovi – dcera Elen

SPOLEČENSKÁ KRONIKA KVĚTEN

SŇATKY
Stanislav Orgoník a Martina Kamenčáková
Luděk Maděrka a Martina Semelová

ÚMRTÍ 
 1. 5. 2007  Blažena Žiláková, 80 let, Rokytnice
 11. 5. 2007 Emilie Tulpová, 85 let, Jestřabí
 20. 5. 2007 Anna Bačová, 75 let, Petrůvka
 23. 5. 2007 Karel Milička, 68 let, Hrádek
 23. 5. 2007 Jozef Dúha, 69 let, Bohuslavice
 25. 5. 2007 Hedvika Luková, 88 let, Slavičín
 26. 5. 2007 Ludvík Šála, 86 let, Lipová
 28. 5. 2007 Jaroslav Matula, 46 let, Slavičín
 29. 5. 2007 Marie Poláchová, 77 let, Kochavec

Pokud nemáte zájem o zveřejnění 
ve společenské kronice, 

podejte tuto informaci na Městský 
úřad Slavičín, matrika, 

tel. č. 577 341 250, klapka 53.

Kdo Tě znal, vzpomene, 
kdo Tě měl rád, nezapomene.
Dne 2. července 2007 vzpome-

neme 20. výročí úmrtí pana 
Vladimíra PEŠKA z Petrůvky. 
Za tichou vzpomínku děkují 
manželka a děti s rodinami.

Kdo ho znal, vzpomene, 
kdo ho měl rád, nezapomene.

Dne 8. července 2007 
vzpomeneme 15. výročí úmrtí 
pana Stanislava TRČÁLKA, 
který by 23. listopadu 2007 
oslavil své 80. narozeniny.

Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka, dcery s rodinami 

a vnuci.

Navečer, když slunce zemi 
opustilo, tvé srdce se navždy 

zastavilo, odešel jsi večerní tmou, 
odešel jsi s bolestí svou. 
Dne 9. července 2007 
vzpomeneme 1. výročí 

úmrtí pana 
Bohumila MATOUCHA ze 

Slavičína. Za tichou vzpomínku 
děkuje manželka, dcera a syn 

s rodinou.

V Z P O M Í N Á M E

Dne 8. 7. 2007 by se dožil 80 let 
pan František DANIŠKA 

ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají dcery 

a synové s rodinami.

Život se nezastaví, jde dál. Jen 
smutná vzpomínka zůstává nám.
Dne 10. července 2007 uplynou 
2 roky, kdy nás navždy opustil 

pan Eduard KLECH ze Slavičína.
S láskou vzpomínají manželka 
a synové Eduard, Zdeněk a Jiří 

s rodinami.

Jste stále v našich srdcích.
Dne 12. července 2007 vzpomene-

me 20. výročí úmrtí 
pana Josefa ŠURÁNĚ z Rokytnice 

a dne 22. května 2007 jsme si 
připomněli 17. výročí úmrtí paní 

Antonie ŠURÁŇOVÉ z Rokytnice.
Za tichou vzpomínku děkují děti 

a vnuci.

Děkujeme za projevy soustrasti 
a účast při posledním rozloučení 

s panem Karlem MILIČKOU 
z Hrádku. Rodina Miličkova

Dne 18. a 22. července uplyne 20 
a 10 let od úmrtí rodičů 

Františka a Anny BÍLKOVÝCH 
ze Slavičína. S úctou a láskou vzpo-

mínají děti s rodinami.

Všechny jsem Vás měl rád a chtěl 
jsem s Vámi žít. Vzpomínejte na 

mne, já nechtěl odejít.
Dne 24. července 2007 

vzpomeneme 1. výročí úmrtí pana 
Vítězslava SVÁROVSKÉHO 

z Lipové. S láskou a úctou vzpomí-
nají manželka a děti s rodinami.

Dne 27. července uplyne 5 let 
od úmrtí naší maminky 

Marie PLÁŠKOVÉ z Nevšové. 
S láskou a úctou vzpomínají dcery 

a syn s rodinami a vnuci.

Dne 3. června 2007 by se dožil 
80 let pan Alois VAVRYS, 
který nás navždy opustil 

13. července 1995.
S láskou vzpomínají dcery 

a synové s rodinami.

Kéž by šel vrátit zpátky čas a Ty 
jsi přišel opět mezi nás, bolest se 

nedá vepsat v tyto řádky, už nikdy 
nevrátíš se zpátky.

Dne 12. července vzpomeneme 
4. smutné výročí, kdy nás navždy 
opustil náš manžel a tatínek pan 

Josef HRNČIŘÍK ze Slavičína.
Za tichou vzpomínku děkuje 

manželka, synové Zdeněk, Tomáš, 
dcera Eva a ostatní rodina.

Dne 16. 7. 2007 si připomeneme 
25. výročí úmrtí 

pana Antonína HÁJKA 
ze Slavičína. S láskou a úctou 

vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují syn a dcera s rodinami.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, 
kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.
Dne 21. července vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí maminky 
paní Anny RANDIAKOVÉ 

ze Slavičína. S láskou vzpomíná 
syn Milan s rodinou. 

Děkujeme všem za projevy 
soustrasti, květinové dary a účast 
při posledním rozloučení s panem 
Jaroslavem MATULOU ze Slavičí-

na. Manželka, děti a rodiče

99999999
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VŠECHNY AKCE PLATÍ DO 31.7.2007
.
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BRZDOVÉ KAPALINY
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STAVU OLEJE

KONTROLA 
VÝFUKU A BRZD

KONTROLA
STAVU BATERIE
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PNEU PLUS s.r.o.
Areál ZD, SLAVIČÍN

tel.: 577 341 675, mobil: 723 070 808
Provozní doba: Po-Pá:  7.00 -17.00  hod., So: 8.00 - 12.00 hod. 

U nás nakoupíte i ON-LINE! WWW.PNEUPLUS.CZ

STAVEBNÍ SPOŘITELNA

HYPOTEČNÍ BANKA

POJIŠŤOVNA

NOVĚ OTEVŘENÉ 
PORADENSKÉ MÍSTO

VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH

HOTEL ALFA

PONDĚLÍ, STŘEDA

Tel: 777 800 948

Během prázdnin 

vás srdečně zveme na 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
každé úterý 

od 13:00 do 18:00 hodin do 

nově otevřeného studia

ORIFLAME 

na hotelu Slavičan.

Každý návštěvník dostává malý dárek.

Možné dotazy na

 tel. 604 282 544.

Čerpání dovolené ve 
zdravotních zařízeních:

MUDr. Jolana Malotová
Dovolená 9. – 20. července 2007

Zastupuje MUDr. Petr Zemčík (areál výzkum-
ného ústavu).

MUDr . Jiří Zabloudil 
Dovolená 2. 7. – 13. 7. 2007

Zastupuje MUDr. Marie Častulíková.

MUDr. Marie Častulíková
Dovolená 27. 7. – 10. 8. 2007

Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil.

MUDr. Bronislava Papežová 
Dovolená 2. 7. 2007 do 15. 7. 2007

Zastupuje MUDr. Svatava Ševčíková na 
poliklinice.

MUDr. Roman Űberall 
Dovolená 2. 7. 2007 do 15. 7. 2007

Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková na 
poliklinice.

MUDr. Radmila Pinďáková
Dovolená 16. – 27. 7. 2007

Zastupuje MUDr. Roman Űberall. 

Hokejový Club Brumov – Bylnice
si Vás dovoluje pozvat na 

3. SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN, 
který se uskuteční v sobotu 21. července 2007 

na fotbalovém hřišti v Bylnici. 
Zároveň bude položen základní kámen na výstavbu krytého zimního stadionu 

v Brumově-Bylnici za účasti známých osobností kulturního a společenského života, 
budou oceněni vybraní hasiči, policisté a lékaři Integrovaného záchranného systému 

České republiky v regionu za dlouholetou záslužnou práci. 
Překvapením bude ukázka nejmodernější techniky armády, policie a hasičského 

záchranného sboru, dále jako každý rok budou probíhat soutěže dětí, předvádění práce 
psovodů, policie aj.

Odpoledne sehraje mužstvo HC Brumov-Bylnice exhibiční fotbalové utkání s 1. FC Brno.
To vše bude probíhat 

pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a starosty města Brumov-Bylnice.
Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že s námi prožijete příjemný den.
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bude ve středu 4. července v době od 
15 do 16 hodin provávat ve Slavičíně na 
Horním náměstí:
•  kuřice hnědé a černé cena dle stáří Kč 

100 - 130 za kus
•  chovné kohouty 90 - 100 Kč za kus
•  brojlerové krůty v ceně 200 - 240 Kč 

za kus
•  brojlerová a francouzská káčata v ceně 

55 - 75 Kč za kus
•  housata 95 - 110 Kč za kus
•  vitaminerální doplňky a krmivo pro 

drůbež a králíky.

Drůbež je možno objednat telefonicky na 
číslech: farma 572 594 838 nebo kance-
lář 572 595 314, nebo e-mail: poultry@
centrum.cz

M noho dnešních pamětníků si 
dokáže vybavit své zážitky ze 
setkání s živelní pohromou na 

  Slavičínsku před pětatřicet i 
lety. Podle jejich vyprávění a zápisků si 
můžeme udělat o této události představu. 

Rok 1972 začal tehdy mírnou zimou 
s teplotami kolem nuly, beze sněhu. Kon-
cem června a začátkem prázdnin bylo 
velmi slunečno a teplo. Vysoké teploty 
a sucho měly za následek nedostatek vody 

Z kroniky města Slavičína - Povodeň v roce 1972

Neváhej a přijď se za námi podívat, máš k dispozici ping-pong, stolní fotbálek, 
elektronické šipky, spoustu různých společenských a vědomostních her. 
V letních měsících červenec – srpen bude Poradenské centrum R-Ego otevřeno 
každý všední den od 8 do 14 hodin.
Můžeš poslouchat hudbu nebo sledovat video. Pokud máš starosti a problémy, 
můžeš si o nich popovídat a společně s odborným pracovníkem hledat řešení. 
Můžeš si přivést i kamarády, kteří si s Tebou rádi popovídají a nebo si můžeš jen 
tak odpočinout.
Případné změny provozní doby budou aktuálně upraveny podle počtu návštěvníků 
a informace vyvěšeny aktuálně u vchodu.

Nudíš se? 
     
 Nevíš, kde najdeš kamarády? 

   

 Nevíš, kde se přiučit něčemu novému?

Nevíš, kam jít? Nevíš, kam jít? 

Nevíš, co dělat ve volném čase?

Půjčovní doba 
Městská knihovny Slavičín o letních 
prázdninách pro děti a dospělé:
Červenec:  zavřeno
Srpen: 
 Po  10:00 – 12:00  13:00 – 15:00
 Čt  10:00 – 12:00  13:00 – 18:00
Internet je pro veřejnost přístupný v této 
půjčovní době.
Spoustu krásných slunečných zážitků 
přeje Vám všem
Městská knihovna Slavičín, 
tel: 577 341 481, 
e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz

ve Slavičíně i v okolí. Vyschlý potok 
zapáchal, veškerá voda, pitná i užitková, 
musela být dovážena v cisternách. 

K velké radosti všech obyvatel začalo 
koncem července konečně pršet, prše-
lo nepřetržitě 7 dní, za tuto dobu již 
byla půda nasáklá natolik, že nestačila 

dešťovou nadílku přijímat. 
Když v noci na 29. července 
přišla průtrž mračen, voda 
z potoka se vylila a zaskočila 
obyvatele povodí Lukšínky 
a Říky od středu Slavičína až 
po Hrádek. Po obou stranách 
koryta zaplavila nejvíce domy 
v okolí Sokolovny a dále smě-
rem k Hrádku po pravé straně 
potoka. Voda ničila fasády 
domů, zatopila zahrady i dvory, 
brala s sebou domácí zvířectvo. 
Kolem desáté hodiny přestalo 
konečně pršet a voda začala 
opadávat. 

Zajímavé jsou výsledky 
měření srážek z tohoto obdo-
bí. Meteorologické zařízení 
umístěné tehdy na pozemku 
Hedviky Kunderové, č. p. 199, 
ofi ciálně naměřilo za dobu od 
23. do 29. července celkem 
245,4 mm srážek. Počet srážek 
v červenci překročil 300 pro-
cent měsíčního a 40 procent 
celoročního průměru. Jen 
během dvou kritických dní, 
28. a 29. července, spadlo na 
Slavičínsku 137 mm srážek, což 
činilo v přepočtu 161 procento 
měsíčního průměru.

Dobové fotografi e a pohled 
na současný stav:

POULTRY, spol. s r. o., 
Buchlovice,

Tenisový klub Slavičín
Sportovně rekreační areál OÁZA

V červnu tohoto roku byla dokončena 
I. etapa budování sportovně rekreační-
ho areálu Oáza. V areálu se nachází 5 
antukových tenisových kurtů, objekt 
zázemí tenisového klubu, altán pro ven-
kovní posezení, cvičný kurt s odraznou 
stěnou, přístupová komunikace, parko-
viště a komunikace kolem tenisových 
kurtů. 

V objektu zázemí tenisového klubu 
je zřízeno v prvním patře turistické 
informační centrum a sociální zázemí. 
Z terasy prvního patra je pěkný výhled 
po celém areálu. Do turistického infor-
mačního centra a na terasu je zajištěn 
bezbariérový přístup pomocí pojízdné 
plošiny. 

V přízemí jsou šatny a sociální zaří-
zení jak pro hráče, tak i ostatní návštěv-
níky areálu. Dále je k dispozici bufet 
s občerstvením. Provozní doba areálu 
je od 1. července 2007 od 8 do 20 hodin. 
V měsíci červenci dojde k ofi ciálnímu 
otevření areálu, termín bude upřesněn 
na plakátech.

Tento projekt je spolufi nancován 
Evropskou unií z fondu ERDF, z progra-
mu Iniciativy Společenství INTERREG 
IIIA ČR – SR (75%), Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR (5%) a Tenisovým 
klubem Slavičín ( 20%) 

Fotografi e dokumentují historii a současný stav
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Memoriál Jožky 
Hrnčiříka

IV. ročník
My, co nezapomínáme, Vás srdečně zveme, 

abyste vzpomněli…

V čem? 
dvojboj trojic: kuželky – nohejbal

Kdy?  
21. července 2007 od 8 hodin

Kde? 
areál kuželny SK Slavičín (zámecký park)

Poplatek: 150 Kč
Bohaté občerstvení.

Akce se koná za každého počasí, sportovní 
obuv do kuželny s sebou!

Moderuje DJ Ptáček.
Uzávěrka přihlášek do 15. července 

p. Hrnčiřík, tel. 602 506 990

Těšíme se na účast! 

Ani dětská veřejnost nepřišla v souvislosti 
s připomenutím 110. výročí vzniku knihovnic-
tví v našem městě zkrátka. Městská knihovna 
ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ve 
Slavičíně pro ni připravila dne 30. 5. 2007 
pestrý odpolední program, nazvaný Literárně 
historické toulky Slavičínem. Tato akce popr-
vé proběhla už v loňském roce a pro značný 
ohlas u dětí byla letos opět zreprízována. 

V podstatě se jedná o exkurzi po památ-
ných a významných objektech našeho města 
v naučně zábavném duchu. A kudy vlastně 
vedlo naše literárně historické „toulání“? Mís-
tem srazu účastníků se tradičně stal Dům dětí 
a mládeže, kde téměř 50 dětí dostalo potřebné 
instrukce a mohlo se vyrazit vstříc poznávání 
městských pamětihodností. Prvním styčným 
bodem byla kaplička Panny Marie na ulici 
Osvobození, od ní se cestovalo za historií 
letos již osmdesátileté budovy Sokolovny. Poté 
přišla na řadu pro děti tajemstvím opředená 
Horákova vila – budoucí sídlo městské knihov-
ny a infocentra. Zde je čekalo opravdové 
překvapení. Ke svému úžasu zjistily, že vila má 
svého nefalšovaného „majordoma“, kterého 
mistrně ztvárnil starosta města, Ing. Jaroslav 
Končický. Malí účastníci se zájmem naslou-
chali jeho poutavému výkladu o lékařské 
dynastii Horákových, která dříve vlastnila ten-
to dům. Došlo i na návštěvu neprobádaných 
sklepních prostor pod vilou, kde měly děti 
možnost nahlédnout do tajuplných zákoutí, 
mimo jiné i do protileteckého krytu, o jehož 
existenci neměly ani potuchy. Pan starosta 
alias „majordomus“ s přehledem zvládal palbu 
zvídavých dětských dotazů k budoucnosti 
této vily, za což mu bylo svěřeno do úschovy 
„knihovnické tajemství“. Pravděpodobně 
ale u pana starosty dlouho nevydrželo. Snad 
nebude na závadu věci, když prozradíme, že 
skrývalo pravý domácí štrůdl jako odměnu 
od nás, organizátorek akce. 

Děti, o pěkný zážitek bohatší, pokračovaly 
dál přes Orlovnu, pamětní desku hrdinného 
letce Jaroslava Šály až k další neopomenutel-
né architektonické památce – slavičínskému 
zámku. A opět měly důvod k tak trochu roztře-
seným kolenům. Záhadám v tomto odpoledni 
ani zdaleka ještě nebyl konec. Každý, i ten 
nejmenší člen exkurze musel dokázat svou 
statečnost vstupem do temných a vlhkých 
zámeckých katakomb. 

Jen opravdu silné povahy unesly bez 
zachvění setkání s několika velmi letitými 
zámeckými strašidly (v podání studentek 
Gymnázia J. Pivečky – Danuší Končickou, 
Petrou Lysákovou, Lucií Hubíkovou), která 
nejdříve všechny strašlivě vyděsila svým 

Literárně historické „toulání“ aneb křížem krážem Slavičínem
zchátralým zjevem, pak ale pobavila legrační 
scénkou z jejich pohnutého sklepního života. 
Strašidla byla dokonce v tak dobrém rozma-
ru, že se s dětmi nechala i vyfotografovat na 
zámeckém nádvoří. 

Neúprosný čas však celou exkurzi popo-
háněl směrem k dalším objektům. Ve vile 
pana Jana Pivečky nás srdečně přivítala paní 
ředitelka stejnojmenné nadace, Bc. Božena 
Filáková. Všechny již notně znavené účastníky 
probrala připraveným občerstvením a velmi 
zajímavým vyprávěním o našem významném 
spoluobčanu Janu Pivečkovi, jenž zasvětil 
celý svůj život právě podpoře mladých lidí 
a dětí v mnoha zemích světa a hlavně u nás 
ve Slavičíně. Po této obohacující zastávce 
vítala děti otevřená brána Městského muzea 
a vlídné přijetí od jeho správce, pana Josefa 
Ščuglíka. Děti obdivovaly nové muzejní 
exponáty a také se dozvěděly spousty zají-
mavostí z válečné historie Slavičínska i z dob 
prehistorických, jejichž němými svědky jsou 
v muzeu úlomky prastarých nádob a lidské 
kosterní pozůstatky.

Bohužel počasí začalo naplno projevovat 
svou nepřízeň, a tak bylo nutné zrychlit tempo 
vycházky. Pochopitelně při cestě za pozná-
ním nešlo minout budovu Záložny, která se 
honosí ve svém 1. patře nádhernou výtvarnou 
památkou – umně malovaným stropem, pochá-
zejícím z konce 19. století. Je důležité zmínit, 
že součástí exkurze byla literární informace 
o každé z navštívených památek a několik 
kvízových otázek, za jejichž vyřešení byl každý 
malý luštitel odměněn bonbonem. 

Posledním cílem vycházky se stal histo-
ricky nejstarší objekt ve městě – Kostel sv. 
Vojtěcha. Zde se dětem dostalo milého přiví-
tání od paní katechetky Mgr. Jany Adámkové, 
která děti upozornila na nejvzácnější památky 
v interiéru kostela, především na pískovcovou 
křtitelnici s letopočtem 1660. Za kostelní 
záhadou tentokráte děti nemusely do hlubin 
sklepení, ale naopak nahoru po vysokých sta-
rodávných schodech. Tato cesta je vynesla až 

nahoru do nebeských výšin – na kostelní kůr 
– ráj varhaníků a chrámového sboru.

Protože počasí odmítlo poslušnost defi -
nitivně, následoval už jen zrychlený přesun 
do „teplých krajin“ v podobě útulného 

prostředí dětského domu. Tam na všechny 
místo táboráku čekal plný pekáč buřtů 
netradičně upečených v troubě, na které 
byla radost pohledět a ještě radostnější je 
sníst. Však se po nich jenom zaprášilo! Jejich 
kvalitu dodatečně ohodnotil jeden z dětských 
účastníků slovy: „Mami, kde sa kupujů tak 
dobré buřty? Takové sme doma eště neměli!“ 
Taková pochvala nás pořadatele samozřejmě 
hřeje u srdce a motivuje k realizaci dalších 
programů tohoto druhu. Ale nebyly to jenom 
vzpomínky na chuťově vydařené špekáčky, co 
si děti odnesly z vycházky. Především plnou 
hlavu humorných i napínavých zážitků, na 
jejichž pozadí se odráží touha po poznání 
historie našeho města. Každý z dětských 
i dospělých účastníků pak při rozloučení 
jako vzpomínku na výroční „toulky“ obdržel 
Průkaz správného Slavičana. 

Závěrem chci vyjádřit svůj dík spoluorga-
nizátorkám z Domu dětí a mládeže – Zdeně 
Odehnalové a Míše Štefaníkové za perfektní 
týmovou spolupráci, a také všem, kteří nám 
poskytli příjemný azyl a objasnili „bílá místa“ 
v našich slavičínských dějinách.

Gabriela Klabačková, ved. MěKK Slavičín 

  5. – 7. 7. 
 Zájezd Klubu českých turistů (bližší  
 informace ve vývěsce)

  8. 7. 
 Kouzelná školka Michala Nesvadby 
 – letní scéna (Sokolovna)

  21. 7. 
 Memoriál Jožky Hrnčiříka 
 (Zámecký park)

Výstavy
  OBRAZY Martiny Liškové (Infocent-

rum)
  KRAJINA BÍLÝCH KARPAT obrazy Libora 

Velana (Cukrárna Jasmín)

Akce Klubu českých turistů 
 Červenec
 Klub českých turistů zve příznivce 

vycházek:
 5.–7. 7. Zájezd

 Srpen
 25.–26. 8. Slavičínská šedesátka

Kalendáře, pozvánky

JEREVAN CUP – IX. ročník 

Dospělí: 24 Kč (po 15. hodině 12 Kč)
Děti: 12 Kč (po 15. hodině 6 Kč) – děti 

do 6 let zdarma.
Večerní koupání: 17 Kč

provozní doba je denně od 10:00 do 
18:30 hodin, večerní koupání  od 19:00 

do 21:00 hodin

Městské koupaliště 
Slavičín

Vstupné: jednotné 150 Kč. Předprodej: A-club, tel.: 777 552 525, 

Městské infocentrum, tel.: 577 342 251
KURZ ANGLIČTINY

Mgr. Markéta Bačová
Naučte se anglicky nebo si procvičte 

a zdokonalte to, co již umíte!
Různé úrovně:

 začátečníci
 mírně pokročilí
 pokročilí

(závisí na počtu uchazečů) 
Předpokládaný začátek 
– září nebo říjen 2007.

Kontakt: tel. 737 176 898
e-mail: marketa.bacova@centrum.cz

Futsalový tým SK JEREVAN Slavičín 
pořádá ve čtvrtek 5. července 2007

TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC 
A V KUŽELKÁCH JEDNOTLIVCŮ. 
Zahájení turnaje je v 8 hodin na antuko-
vých kurtech v zámeckém parku a v míst-
ní kuželně.
Startovné: 150 Kč za jeden tým
Srdečně zvou pořadatelé z JEREVANU!

ABONENTSKÉ ZÁJEZDY DO ZLÍNSKÉHO DIVADLA
Městské divadlo Zlín připravuje na podzimní sezonu abonentské 
předplatné na čtvrteční večerní představení včetně zajištění autobu-

sové dopravy z našeho regionu. Plánovaný výjezd v 17 hodin z Bojkovic přes 
Slavičín, začátek představení v 19 hodin, doprava zpět. 

Informace v Městském infocentru, tel. 577 342 251.

Sportovní areál 
Vlára

Provozní doba přes prázdniny:

Pondělí až pátek:
9:00 – 12:00, 15:00 – 20:00

Sobota: 
15:00 – 20:00

 
V případě zájmu o pronájem nebo 

pořádání sportovní akce nutná dohoda 
se správcem (kontakt: 604 217 977). 
V době tréninků oddílů, které mají 

uzavřenou smlouvu o užívání areálu je 
sportoviště přístupné po dohodě 

s vedoucím družstva.
Upozorňujeme všechny uživatele, aby se 

seznámili s provozním řádem, který je 
vyvěšen v informační skříňce u vchodu 
do areálu. Další informace podá ředitel 

ZŠ Vlára.

Mgr. Josef Beránek, učitel TV

A-club Slavičín 
zve všechny děti a jejich rodiče 

na zábavný program 
s

Michalem 
NESVADBOU

v neděli 8. července v 10 hodin 
v letní scéně ve Slavičíně.

KOUZELNÁ ŠKOLKA 

MICHALOVI 
MAZLÍČCI
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 neděle 1. – 21 hodin 
300: BITVA U THERMOPYL 
Film je dravým převyprávěním komiksu o příbě-

hu bitvy u Thermopyl, kde se král Leonidas a jeho 300 
věrných bojovníků utká s mnohonásobnou přesilou 
Peršanů pod vedením krále Xerxa. Odvážní Sparťa-
né bojují až do poslední kapky krve, jejich odvaha 
a sebeoběť způsobí sjednocení Řeků, motivuje 
k porážce Peršanů a přispěje rozvoji demokracie na 
Peloponéském poloostrově. Režie: Zack Snyder. Hra-
jí: Gerard Butler, Lena Headey, Michael Fassbender, 
Vincent Regan, Dominic West. Premiéra amerického 
historického fi lmu. Vstupné 70 + 1 Kč

 úterý 3. – 21 hodin
GOYOVY PŘÍZRAKY 
Příběh se odehrává v roce 1792, kdy Goya nastou-

pil na španělský královský dvůr jako dvorní malíř. 
Je založen na vztahu Goyi a jeho múzy Ines. Třetí 
zásadní postavou velkého dramatu je Goyův přítel, 
katolický mnich Lorenzo. V časech, kdy se Evropou 
jako morová nákaza šířila francouzská revoluce, 
posílila katolická církev ve Španělsku svou moc 
znovuobnovením inkvizice, což mělo zastrašit obyva-
telstvo toužící po revoluci a absolutní nezávislosti na 
jakékoliv despotické autoritě. Velký zlom v Goyově 
životě nastane, když je Ines obviněna z kacířství a po 
vykonstruovaném procesu na mnoho let uvězněna. 
Za vším stojí lstivý Goyův přítel Lorenzo, jehož city 
vůči Ines nebyly opětovány. Po mnoha letech se 
Goya seznamuje s dalším potenciálním objektem 
pro realizaci svého talentu, mladičkou prostitutkou 
Alicií. Až později zjistí, že je to dcera Ines. Goya se 
dozvídá o znásilnění a pravdu o otci Alicii Lorenzovi. 
Režie: Miloš Forman. Hrají: Javier Bardem, Natalie 
Portman, Stellan Skarsgard. Premiéra amerického 
historického fi lmu. Vstupné 70 + 1 Kč

 čtvrtek 5. – 21 hodin 
PRÁZDNINY PANA BEANA
Po deseti letech se Mr. Bean z televizních skečů 

poprvé přesunul na fi lmové plátno a teď se na něj 
znovu vrací. Bát by se měli především Francouzi, 
do jejichž země se vydává na prázdniny. Původně 
chtěl pan Bean (Rowan Atkinson) na Francouzské 
riviéře pouze nachytat trochu bronzu a pár dní si 
odpočinout. Život tohoto škodolibého smolaře ani 
mimo hranice Velké Británie nijak nešetří, a tak 
se pohodová cesta změní v sérii zmatků, nehod 
a katastrof, které vyvrcholí promítáním jeho velmi 
peprného prázdninového deníčku na fi lmovém 
festivalu v Cannes. Režie: Steve Bendelack. Hrají: 
Rowan Atkinson, Jean Rochefort, Karel Roden, 
Willem Dafoe, Max Baldry. Vstupné 70 + 1 Kč 

 neděle 8. – 21 hodin
TERKEL MÁ PROBLÉM 
Bláznivá komedie o tajné lásce, „psychovrahovi“, 

železných tyčích, kanapi a přátelství na zkoušku. 
Terkel je žákem základní školy. Trochu slaboch, 
ale jinak OK. Terkel nemá snadný život. Nejlepší 
kamarád ze sídliště u sebe stále nosí železnou tyč, 
tatínek zná jen odpověď „Ne“ a jeho psychopatický 
strýc Stewart na svatební hostině právě napadl dva 
ostré hochy z Terkelovy třídy, Stena a Sakiho. A co 
uděláte, abyste odvedli jejich pozornost z myšlenek 
na pomstu? Začnete si dobírat ošklivé děvče z vaší 
třídy, Tlustou Doris... Režie: Stefan Fjeldmark. Čes-
ký dabing: Vojta Kotek, Filip Švarc, Zdeněk Izer, 
Roman Říčař, Marek Eben, Michal Kozelka, Jan 
Maxmilián, Athina Langovská. Premiéra animované 
černé teenegerovské komedie. Přístupno od 15 let. 
Vstupné 64 + 1 Kč

 úterý 10. – 21 hodin
ROBINSONOVI 
Nejnovější animovaný fi lm z produkce studia 

Walt Disney se točí okolo Lewise – geniálního kluka 
se zálibou v šikovných technických vychytávkách 
a obrovskou touhou najít rodinu, kterou nikdy neměl 
možnost poznat. Jeho nezdolné hledání jej jednoho 
dne zavede na místo, které by si nedokázal představit 

ani v nejdivočejších snech – do budoucnosti, kde 
už termín „nemožné“ dávno zmizel ze slovníku. 
Když se Lewis setká s podivným cizincem jménem 
Wilbur Robinson, čeká jej nejen fantastická cesta 
časoprostorem... Premiéra amerického animovaného 
fi lmu v českém znění. Vstupné 64 + 1 Kč

 čtvrtek 12. – 21 hodin
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE 
Předloha Bohumila Hrabala patří k vrcholům 

jeho tvorby. V životních osudech malého českého 
číšníka se tu zrcadlí naděje, konfl ikty, dramata a pro-
hry, kterými prošly české dějiny v minulém století. 
Na motivy tohoto díla Jiří Menzel napsal scénář 
a zrežíroval fi lm o muži, který na konci svého života 
hledá obrazy času, který prožil. O muži, jenž toužil 
naplnit za každých okolností svůj život bohatstvím 
a krásou, a jehož „štěstí bylo vždycky v tom, že ho 
potkalo nějaké neštěstí“... Hrají: Oldřich Kaiser, Ivan 
Barnev, Julia Jentsch, Martin Huba, Marian Labuda, 
Milan Lasica, Josef Abrhám, Jiří Lábus, Jaromír 
Dulava. Premiéra skvělé české hořké komedie oce-
něné Mezinárodní asociací fi lmových kritiků na 
Berlinale cenou FIPRESCI. Vstupné 70 + 1 Kč

 neděle 15. – 21 hodin
…A BUDE HŮŘ 
Generační fi lm o hledání životních hodnot a jistot, 

o střetu s policií a měšťáky. Kniha „…a bude hůř“, 
podle předlohy spisovatele Jana Pelce, se stala jedním 
z kultovních undergroundových děl vypovídajících 
o životě a atmosféře minulého režimu. I v současnosti 
oslovuje řadu čtenářů mladé generace. Přesto se 
zdál být nápad na její zfi lmování značně bláhový. 
Materiál se podařilo úspěšně natočit a nyní příběh 
odehrávající se koncem sedmdesátých let v sever-
ních Čechách na malém městě přichází do letních kin, 
maringotek a posléze pouze do kamenných kin. Její 
hrdina Olin se právě vrací z blázince do normálního 
života... Režie: Petr Nikolaev. Hrají: Karel Žídek, Filip 
Kaňkovský, Tereza Hofová, Mirek Škultéty, Radek 
Uhlíř, David Strnad, Michal Gulyáš, Eva Černá ad. 
Premiéra nového českého fi lmu. Vstupné 70 + 1 Kč

 úterý 17. – 21 hodin 
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI SVĚTA 

V pokračování fi lmu 
Piráti z Karibiku: Truh-
la mrtvého muže, který 
v roce 2006 lámal rekordy, 
nacházíme naše hrdiny 
Willa Turnera a Elizabeth 
Swannovou v okamžiku, 
kdy se přidali ke kapitá-
nu Barbossovi a zoufale 
pátrají po kapitánu Jacku 
Sparrowovi, aby ho osvo-
bodili z pasti ve skříňce 
Davyho Jonese, která mu 
zatemňuje mysl, zatímco 
strašidelná loď duchů 
Bludný Holanďan a Davy 

Jones pod kontrolou Východní indické obchodní 
společnosti rozsévají zkázu všude po Sedmi mořích. 
Proplouvají podvodem, zradou i divokými vodami 
a musí se dostat až na exotický Singapur a postavit 
se prohnanému čínskému pirátovi Sao Fengovi 
(Chow Yun-Fat). Nyní směřují až na samý konec 
země, kde si každý musí nakonec vybrat stranu, 
na kterou se postaví v konečné, obrovské bitvě. 
Režie: Gore Verbinski Hrají: Johnny Depp, Orlando 
Bloom, Keira Knightley, Geoffrey Rush. Premiéra 
amerického dobrodružného fi lmu. Délka 170 minut. 
Vstupné 74 + 1 Kč

 čtvrtek 19. – 21 hodin
VRATNÉ LAHVE 
Hrdina fi lmu, bývalý učitel Josef Tkaloun, se 

defi nitivně rozhodl opustit žáky, ale rozhodně se 
nehodlá smířit s pozicí důchodce trávícího čas na 
lavičce v parku. Tkaloun je plný aktivity, nápadů 
i chlapských tužeb a nemíní zestárnout v nečinnosti. 

Přijímá brigádnické místo ve výkupu lahví menšího 
supermarketu. Malý prostor, kde se potkávají lahve 
s lahvemi a lidé s lidmi, je svébytným mikrosvětem, 
plným tragikomických osudů a dokáže být nejen 
jejich pozorovatelem… Režie: Jan Svěrák. Hrají: Zde-
něk Svěrák, Daniela Kolářová, Tatiana Vilhelmová, 
Jiří Macháček, Pavel Landovský, Jan Budař, Nela 
Boudová, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský a další. 
Premiéra nové české komedie. Vstupné 74 + 1 Kč

 neděle 22., úterý 24.  kino nehraje
 čtvrtek 26. – 21 hodin

TAXI 4 
Čtvrtá část slavné automobilové ságy napsané 

Lucem Bessonem. Všichni hlavní herci trilogie Taxi 
se vrací ke čtvrtému opusu – taxikář Samy Naceri, 
nešikovný policajt Frédéric Diefenthal, komisař Ber-
nard Farcy, jehož role zaujímá v tomto díle mnohem 
významnější post než u předchozích dílů. Rovněž 
se vrací Emma Wyklund (dříve Emma Sjöberg) 
a Edouard Montoute, stejně tak i režisér Gérard 
Krawczyk, který stál u zrodu Taxi 2 a 3. Jediná Marion 
Cotillard, hvězda tří předchozích fi lmů, se natáčení 
čtyřky nezúčastnila. Režie: Gérard Krawczyk. Hrají: 
Frédéric Diefenthal, Bernard Farcy, Jean-Christophe 
Bouvet, Edouard Montoute, Samy Naceri. Premiéra 
francouzské komedie. Vstupné 70 + 1 Kč

 neděle 29. – 21 hodin
DIVOČÁCI 
Co kdybyste mohli podniknout výlet, který by 

změnil váš obyčejný život v divoké a nespoutané 
dobrodružství? V rozpustilé komedii se čtyři přední 
hollywoodské hvězdy – Tim Allen, na dva Oscary 
nominovaný John Travolta, Martin Lawrence a na 
Oscara nominovaný William H. Macy – zhostily 
rolí kamarádů, kteří se jednoho dne rozhodnou 
radikálním způsobem opepřit svůj nudný život na 
předměstí a vydají se na motorkářský výlet napříč 
Amerikou. Režie: Walt Becker. Hrají: Tim Allen, 
John Travolta, Martin Lawrence, William H. Macy, 
Ray Liotta, Marisa Tomei, Kevin Furane, M. C. 
Gainey. Premiéra americké dobrodružné komedie. 
Vstupné 70 + 1 Kč

 úterý 31. – 21 hodin 
HORY MAJÍ OČI 2 
Pokračování úspěšného hororu vypráví o skupin-

ce amerických vojáků, která je v poušti napadena 
zmutovanými kanibaly. Ačkoli se může zpočátku 
zdát, že mariňáci budou mít oproti obyčejné rodince 
mnohonásobnou výhodu, není tomu tak. Kanibalů 
je víc, jsou chytřejší a navíc je kupředu žene zběsilá 
motivace. Vždyť právě kvůli americké armádě se 
z nich stalo to, čím momentálně jsou. Režie: Martin 
Weiss. Hrají: Michael McMillian, Jessica Stroup, 
Daniella Alonso, Jacob Vargas, Lee Thompson Young, 
Michael Bailey Smith, Derek Mears, Jay Acovone, 
Archie Kao. Premiéra amerického hororu. Přístupno 
od 15 let. Vstupné 70 + 1 Kč

Změna programu vyhrazena. Všechna předsta-
vení jsou uváděna v LETNÍM KINĚ. Zahraniční 
fi lmy bez uvedení verze jsou v původním znění 
s českými titulky.

Za nepříznivého počasí a dostatečného zájmu 
diváků se promítá v kině SOKOLOVNA. Informace 
na tel.: 577 341 108, www.luhacovske-zalesi.cz.


