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Čo robíš, sused – na návšteve s internetom
Pod tímto názvem se skrývá další úspěšný

projekt, který realizuje v rámci česko-sloven-
ské přeshraniční spolupráce město Slavičín
ve spolupráci se slovenským partnerem.
Vedoucím partnerem v tomto projektu je náš
dnes už tradiční partner – obec Horné Srnie.
Celkové náklady projektu jsou 5,117 mil. Kč,
z toho činí dotace 4,349 mil. Kč. Tuto částku do
projektu vloží Evropská unie v rámci Operač-
ního programu přeshraniční spolupráce SR-
ČR. Rozpočet města Slavičín je 2,018 mil. Kč,
z toho činí dotace 90 %. 

Spoluúčast města Slavičín je 10 %, tedy ne-
celých 202 tis. Kč. Co získáme za tuto investici?

Hlavním cílem projektu je zvýšení využívá-
ní informačních technologií v přeshraničním
regionu prostřednictvím vybudování on-line
sítě digitálního informačního rozsahu. Ob-
sahem projektu je rozšíření a rekonstrukce
datové sítě města včetně připojení Radnice na
optický kabel, realizace video-konferenčního
systému, který ušetří čas i fi nanční prostředky
při realizaci tohoto i dalších česko-sloven-
ských projektů a zejména statické a přenosné
kamery pro přenos vizuálních informací. 

Již brzy se tedy ve městě dočkáme kamer,
která budou snímat veřejná prostranství
a umožní mnohé. Snímat kulturní, spole-
čenské a sportovní akce a pořizovat z nich
záznamy. Bude možno také zaměřit kamery na

některá riziková místa a zvýšit tak bezpečnost 
osob na veřejných prostranstvích a ochranu 
veřejného majetku. Určitě jedním z míst bude
zámecký park, kde kromě zmíněných kultur-
ních akcí bude možno kontrolovat nežádoucí
jevy jako je kouření mladistvých, popíjení
alkoholu, znečišťování veřejného prostranství
atd. Výstupy z kamer budou umístěny na naše
webové stránky i na společné stránky, které
bude provozovat slovenský partner. Pohledem
na internet pak budeme moci kdykoliv zjistit, 
co se ve městě děje. Anebo také pohledem na 
LCD panel, který bude v rámci projektu insta-
lován na Radnici. V rámci projektu přibudou
také dva nové infoboxy s 24hodinovým on-line
připojením na internet.

Realizací tohoto projektu pokračujeme
v naší snaze rozvíjet život na česko-slovenské
hranici a zvyšovat jeho kvalitu. Projekt vytváří
podmínky pro zvýšení informovanosti našich
obyvatel o dění v regionu i městě samém.
Předávaná informace by měla být zejména
aktuální a tedy rychlá. Proto realizujeme
městský rozhlas, proto rozšiřujeme, zkvalit-
ňujeme a zrychlujeme informace přenášené
elektronicky. Věřím, že je to správná cesta.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Tento projekt je spolufi nancován Evropským
fondem pro regionální rozvoj a Minister-
stvem pro místní rozvoj ČR.

Sluncem prozářené 
léto, prázdniny 
plné zajímavých 
aktivit a příjem-
ného odpočinku,
dovolenou na těch
nejkrásnějších mís-
tech planety, všem
našim občanům a čte-
nářům, přeje redakce Slavičínského 
zpravodaje. 

Harmonogram svozu tříděného 
odpadu pro II. pololetí roku 2009

Plasty (žluté pytle): 22. 7., 17. 8., 2. 9., 14. 10., 
11. 11., 2. 12. 2009
Papír (modré pytle) + nápojové kartony 
(oranžové pytle): 15. 7., 12. 8., 9. 9., 7. 10., 
3. 11., 16. 12. 2009
Sklo (zelené a bílé pytle): 19. 8., 21. 10., 
3030.. 1212.. 20200909.. SkSklolo j jee nunutntnéé třtřídíditit!!
NNa sttráánkáká hch www.jjaktkt irididitt.cz n laleznette 
nepřeberné množství informací souvisejí-
cích s tříděním a recyklací odpadů. 

Změna termínu svozu 
komunálního odpadu

Upozorňujeme občany, že svoz komunální-
ho odpadu připadající na pondělí 6. 7. bude 
přesunut na úterý 7. 7. a středu 8. 7. 2009.

pKonec dohadů o supermarketup
Možná by nadpis tohoto článku měl znít 

spíše „První důležitý krok ke stavbě supermar-
ketu je za námi“ nebo tak nějak. Ono totiž od 
záměru, výkupu pozemků až po realizaci – to
je mnoho neznámých, které mohou stavbu 
negativně ovlivnit a zbrzdit. Ale důležitý start, 
tedy umístění budoucího supermarketu, je již 
skutečně za námi.

Kde? Soukromý investor (developer) vy-
koupil část pozemků v Hrádku mezi Domy 
s pečovatelskou službou a provozní budovou 
Vodovodů a kanalizací Zlín, a. s., a to přímo 
na křižovatce ulic Hrádecká a Družstevní. 
Požádal město o další část pozemků a zastu-
pitelstvo města na svém zasedání dne 24. 6. 
2009 rozhodlo žádosti vyhovět a pozemky
odprodat. Pokud to dnes vypadá, že v této
lokalitě prostor není, pak je to skutečně jen
zdání. Projekt totiž předpokládá demolici 
vykoupených nemovitostí, a tím otevření pro-

storu o rozloze cca 5 000 m2. Současně se tím 
výrazně otevře dnes zúžený prostor u hlavní 
silnice, bude zvětšen chodník, odstraněny 
ploty a nevhodně vzrostlá zeleň, čímž bude 
tento úsek hlavní silnice daleko přehlednější,
než je tomu dnes.

Kdy? Nyní bude následovat územní řízení, 
a pokud vše bude v pořádku, pak stavební. 
Zahájení stavby je plánováno na jaře 2010, 
kolaudace a zahájení provozu stavby pak 
v září 2010.

Snad je tedy v případě supermarketu otáz-
ka „Kam s ním?“ defi nitivně dořešena. Věříme, 
že vyřizování potřebných povolení i stavba 
půjdou tak rychle, jak je předpokládáno. 
Obchod tohoto typu nám ve Slavičíně totiž 
chybí už hodně dlouho. O dalším průběhu 
přípravy a následné realizace stavby budeme 
samozřejmě veřejnost informovat.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
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Rada města Slavičín mj.:
 schválila
uzavření dohody o spolupráci při zabez-
pečování místních záležitostí veřejného
pořádku mezi městem Slavičín a Policií
ČR – Krajským ředitelstvím policie Jihomo-
ravského kraje,
 uložila
odboru investic připravit investiční záměr
na úpravy mladotického hřiště ve Slavičíně,
včetně jeho okolí,
 rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu na
služby: Vypracování projektové dokumen-
tace DSP+DZS na akci „Stezka pro cyklisty
Slavičín – Hrádek“ za cenu obvyklou ve výši
166 600 Kč vč. DPH uchazeči Ing. Ladislav

Alster – Projektová kancelář A-S, Holešov,
o organizování veřejné služby, dle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve
znění pozdějších předpisů, městem Slavičín
s účinností od 1. 7. 2009,
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce „Oprava izolací kuželny“ za cenu
obvyklou ve výši 178 564 Kč vč. DPH uchazeči
AG Staving, s. r. o., Slavičín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Oprava podlahy lávky pro
pěší – Středová“ za cenu obvyklou ve výši
111 110 Kč vč. DPH uchazeči AG Staving,
s. r. o., Slavičín,
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci „RPS – Slavičín, Regene-
race panelového sídliště Slavičín Malé Pole“

za cenu obvyklou vč. DPH po částech. 
Část 1 – Úprava č. 2 Oprava chodníků
za cenu ve výši 2 466 220,90 Kč, část 2 –
Úprava komunikací a parkovišť za cenu
1 277 058,40 Kč, část 5 – Úprava č. 7 Dopl-
nění zeleně a městského mobiliáře za cenu
234 770,30 Kč, část 6 – Úprava č. 8 Úpravy
dětských hřišť za cenu 1 348 981,40 Kč,
uchazeči EUROVIA CS, a. s., závod Zlín 
a část 3 – Úprava odpadového hospodářství
za cenu 83 480 Kč, část 4 – Rekonstrukce
veřejného osvětlení za cenu 885 199 Kč
uchazeči Služby města Slavičína, s. r. o.,
o zadání zakázky malého rozsahu na
služby a autorský dozor na stavbě „Oprava
chodníku a komunikace ul. Luhačovská“
za cenu obvyklou v rozsahu dle potřeby
do max. výše 10 000 Kč, uchazeči Antonín
Žáček, Slavičín,
o zadání zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Nátěry hospodářské budo-
vy na víceúčelovém hřišti v Divnicích“ za
cenu obvyklou ve výši 22 600 Kč uchazeči
Radek Machů, Slavičín,
o zadání zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Oprava plotu na hřbitově“
za cenu obvyklou ve výši 80 000 Kč vč. DPH
uchazeči Služby města Slavičína, s. r. o.

Úplné výpisy usnesení Rady města Slavi-
čín a Zastupitelstva města Slavičín jsou
k dispozici na www.mesto-slavicin.cz.

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

O problematice ve vodárenství se neje-
nom již mnohé napsalo, ale v posledních 
letech i mnohé událo. Před 9 lety jsme my,
zástupci měst a obcí, působící ve sdružení
měst a obcí mikroregionů Zlínska pod ná-
zvem Zlínsko – likvidace odpadních vod,
s nadšením přistupovali k řešení pro nás tak
závažného tématu čištění odpadních vod za 
pomoci dotací Evropské unie. Mnohé regiony
na tom byly obdobně. Téměř všude se naše
řeky znečišťovaly. Z domácností do nich
tekly odpadní vody, které byly čištěny nedo-
statečně, v mnoha obcích a místech vůbec.
Všichni jsme měli na mysli, abychom zajistili
spolehlivou výrobu a dodávku kvalitní pitné
vody a zajištění odvodu a čištění odpadních
vod za rozumnou cenu.

A jak to vypadá dnes? Tam, kde se chovali
zástupci měst a obcí mající možnost ovlivnit 
tuto vodárenskou problematiku zodpovědně,
mají problém vyřešen. Připravili projekt,
získali dotaci, zrealizovali svůj investiční
záměr a dnes mají své řeky čisté a jejich
občané jsou spokojeni. Stalo se tak například
u našich sousedů na Vsetínsku, kde realizovali
projekt Čistá Bečva. Mohlo se tak stát proto,
že nepřevedli provozování na žádného „stra-
tegického partnera“ jako u nás na Zlínsku. 
Základem byl soulad a spolupráce velkých
měst s malými obcemi, zodpovědný přístup
při realizaci projektu a solidárnost při tvorbě
vodného a stočného. Dnes již nemají obavy

z toho, že vodní toky jsou znečišťovány a že jim
hrozí udělení pokut za znečišťování životního
prostředí. I přesto, že se u nich realizací této
investice cena vodného a stočného zvýšila,
pořád je nižší nežli u nás. V našem případě
budou rekonstrukce kanalizací a čistíren
odpadních vod stát nemalé fi nanční pro-
středky. To vše již bez využití dotací. Bude
to znamenat další výrazné zvyšování ceny
vodného a stočného. Pokud se ptáte, proč se
provozovatel nepokusí získat dotace, odpověď
je jednoduchá. Není to již možné. Nový pro-
vozovatel vodovodů a kanalizací (Moravská
vodárenská, a. s.) je podnikatel a na toho se
vztahují jiné podmínky pro získání dotací
z Evropské unie nežli pro obce.

Ze svých výhod dlouhodobého pronájmu,
který jim umožnili mnozí zástupci radnic
z našeho regionu, ustoupit nechtějí. Rozhodli
se podnikat ve vodárenství a rekonstrukci
infrastruktury zafi nancují z vlastních zdrojů,
nikoliv z dotací. Ve vodárenství to znamená, že
rozdíl v ceně nezaplatí oni, ale my z vlastních
kapes, a to v ceně vodného a stočného. Pro lep-
ší přehlednost v této oblasti uvádím porovnání
vodného a stočného v těchto dvou sousedních
regionech, a to Moravské vodárenské, a. s.,
Olomouc, která zajišťuje dodávku pitné vody
i do Slavičína za cenu – vodné 33,59 Kč/m3,
stočné 29,38 Kč/m3, celkem 62,93 Kč/m3. Srov-
nat můžeme s Vodovody a kanalizace Vsetín
s cenou vodného za 32,48 Kč/m3, stočného

23,44 Kč/m3, celkem 55,92 Kč/m3. Zřejmě 
nebudu daleko od pravdy, že s přibývajícími 
lety bude rozdíl ceny ještě výraznější.

Utvrzují mě v tom mé zkušenosti, které 
jsem měl možnost v průběhu minulých let 
získat. Pokud někdo chce argumentovat tím, 
že podnikatelé působící ve vodárenství změní 
své uvažování a že dají přednost nižší ceně 
za vodné a stočné na úkor svých zisků, pak 
je daleko od pravdy.

Ve vodárenství by mělo neustále platit 
solidární vodné a stočné. A to může nejlépe 
zajistit dobrá spolupráce měst a obcí směřující 
k hospodárnému provozování vodárenství, 
mající zájem o blaho občanů.

Snahou našeho města a několika mála 
dalších měst a obcí doposud bylo naplňovat 
tyto cíle a bránit se těm, kteří smýšlejí úplně 
jinak. Jediným řešením, které zbývalo, bylo 
podání žalob. Dodnes probíhají složitá soudní 
jednání. Mnohá města svůj boj již vzdala.
A jak to bude u nás ve Slavičíně, ukáže čas. 
Musíme počkat na další soudní rozhodnutí 
v této kauze.

Můj názor se na toto téma nemění. I když
to v našem státě mnohdy tak nevypadá, jsem 
stále přesvědčen, že spravedlnost musí zví-
tězit a lumpárny mají být potrestány. Pokud 
to někdy trvá déle, pak si vzpomeňme na 
přísloví: „Boží mlýny melou někdy pomalu, 
ale spravedlivě“. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Jsme spokojeni s cenou vodného a stočného aneb jak se dá vydělávat ve vodárenství 

Zprávy z radnice
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zení a Radnice a dále jsme pozastavili některé 
drobnější akce. Příjmy se však zřejmě budou 
propadat dále (je predikován propad ve výši 
cca 10 %) a nás jistě čekají další kroky, které 
budou výpadek příjmů eliminovat. Jako kaž-
doročně, i letos přicházejí navíc neočekávané 
výdaje, které nebyly rozpočtovány a které je 
třeba krýt. O způsobu řešení všech těchto 
záležitostí bude rozhodovat zastupitelstvo 
města v měsíci září, kdy bychom měli znát 
další údaje o výši daňových příjmů a budeme 
řešit potřebné rozpočtové úpravy.

V dubnu 2009 jsme psali o potřebě opravy 
silničního mostu (resp. propustku) před Nev-
šovou. Že jej voda podemílá, uznal i majitel,
kterým je Ředitelství silnic Zlínského kraje. 
A nejen to. Následně nám majitel propustku 
přislíbil, že ještě v letošním roce provede 
potřebnou opravu.

Poznámka poslední – městský rozhlas
je namontován a je ve stavu odzkoušení 
dodavatelskou fi rmou. Městu bude předán 
v srpnu 2009.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Jsem již v důchodu. Mám však obavy 
o mladé lidi, aby měli zaměstnání. Jaká je 
nezaměstnanost ve Slavičíně a co pro to 
děláte na radnici?

Začnu malou vzpomínkou z minulého 
roku, kdy byla nezaměstnanost ve slavičín-
ském regionu kolem 4 % a fi rmy měly nedosta-
tek odborníků, kteří by u nich chtěli pracovat. 
A jak to vypadá dnes? Nezaměstnanost se 
výrazně zvýšila, v závěru měsíce května 
dosáhla úrovně 8,61 %. U nás ve Slavičíně 
to znamenalo, že uchazečů o práci bylo 318. 

Mnohým firmám se nedaří, musí své 
zaměstnance propouštět, mnohé fi rmy neví, 
zda „přežijí“. To, že je situace velmi složitá, 
zaznělo i na hejtmanském dni ve Slavičíně dne 
9. 6. 2009, a to od podnikatelů, kteří podnikají 
i v bývalém areálu Vlárských strojíren, dnešní 
Průmyslové zóně Slavičín. V areálu působí 
desítky fi rem a můžeme si přát, aby dopad 
krize byl nejenom na tyto fi rmy, ale i na fi rmy 
působící v celém našem regionu co nejmenší, 
a aby brzy došlo ke stabilizaci jejich výroby, 
ukončení krize a k realizaci dalších záměrů, 
které by směřovaly ke stabilizaci jejich výroby. 
To, že v minulosti jsme zahájili revitalizaci 
Průmyslového areálu Slavičín a byly vytvoře-
ny základní podmínky pro podnikání malým 
a středním fi rmám v tomto území včetně 

Ptají se lidé…
Čas letí neuvěřitelně rychle, a tak je

tu polovina roku 2009. Proto si dovolím
upřesnit odpovědi na některé dotazy, které
padly v této rubrice v prvním pololetí roku
2009. Spousta dalších je zodpovězena na
městském webu, kde se už diskuze pomalu
stává nepřehlednou. Tam se také dozvíte,
že připravujeme řešení, které by mělo vést 
ke zpřehlednění elektronické diskuze. Nyní
ale k dotazům.

V lednu 2009 jsme řešili otázku opravy
lávky přes Říku v centru města. Náklady
na opravu jsou zahrnuty v rozpočtu města
a akce je zadána. Oprava proběhne v prů-
běhu prázdnin. Tento termín byl zvolen
s ohledem na fakt, že uzavření lávky by tak
mělo postihnout nejméně procházejících 
občanů. Dále jsme v lednu řešili otázku 
středové čáry na krajské komunikaci. S vo-
dorovným dopravním značením v úseku
ulice Luhačovská bylo třeba vyčkat na její re-
konstrukci. Ta již probíhá, v současné době
jsou hotovy přeložky vodovodu a zahajují
se práce na samotné komunikaci. V úseku
mezi křižovatkou na Lipovou a okružní
křižovatkou také dnes vodorovné dopravní
značení chybí. Je to dáno tím, že jsme řešili
otázku, zda by úprava Luhačovské nemohla
být protažena až po okružní křižovatku.
Dnes již můžeme sdělit, že oprava povrchu
cesty je přislíbena na letošní rok i v tomto
úseku. Dočkáme se tedy nejen vodorovného
dopravního značení, ale i opravy cesty.

V březnu 2009 se jeden z dotazů týkal 
chodníku podél ulice K. Vystrčila. Tento 
chodník je v současné době již rekonstruo-
ván. Na návrh městského zahradníka jsme
chodník stranově i výškově umístili tak, aby
nemusely být dělány jakékoliv zásahy do 
kořenového systému stromů. Pro obyvatele
domu č. p. 389 sděluji, že připojovací chod-
ník z jejich domu ke zmíněnému chodníku
se také dočká opravy a bude proveden v zám-
kové dlažbě. Dále jsme řešiliotázku fi nanční
krize. Ta bohužel pokračuje a projevuje
se také v příjmech rozpočtu města, které
se propadly za období leden-květen 2009
o cca 8,5 % (cca -1,85 mil. Kč). K řešení jsme
přijali některá úsporná opatření jako snížení
rozpočtu na opravy a údržbu školských zaří-

založení společnosti Regionální centrum
kooperace (RCK), se nyní potvrzuje jako
správné rozhodnutí. Naší snahou je zejména
prostřednictvím společnosti RCK s těmito
fi rmami spolupracovat, hledat nová řešení
v oblasti využití dotačních programů, inovací
a nových technologií. Rozvoji areálu by mělo
nemalou měrou přispět nejenom založení
klastru, ale i realizace projektu Vědecko-
technického parku a Centra pro transfer
technologií se zaměřením na bezpečnost 
informačních technologií.

Z usnesení Zastupitelstva města Sla-
vičína jsem zaznamenal, že jste zrušili
sdružení Zlínsko – likvidace odpadních
vod, které mělo zajistit dotace do vodáren-
ství. Znamená to, že tomuto projektu bylo
již „odzvoněno“?

Ano, usnesení o zrušení toho sdružení
bylo zastupitelstvem schváleno. Následně
na jednání valné hromady, dne 26. května
2009, bylo rozhodnuto o ukončení činnosti
Sdružení měst a obcí mikroregionu Zlínsko,
Zlínsko – likvidace odpadních vod. Cíl, který
si toto sdružení v minulosti vytyčilo, byl
zmařen nezodpovědným přístupem těch,
kteří umožnili vstup novým provozovatelům
do Vodovodů a kanalizací Zlín. Tím bylo
zamezeno čerpání fi nančních prostředků
z dotací EU. Sdružení tak pozbylo svého vý-
znamu, a proto jsme rozhodli o jeho zrušení.
Část fi nančních prostředků, které zůstaly
na účtech tohoto sdružení, byla darována
pro sociální potřeby mikroregionu. Charita
sv. Vojtěcha tak obdržela částku 23 500 Kč.
Tutéž částku dostala i Charita Luhačovice
a dětské domovy ve Smolině a Otrokovicích.
Vzhledem k tomu, že problematika týkající
se tohoto sdružení a čištění odpadních
vod je složitější záležitostí, naleznete více
informací v článku „Jsme spokojeni s cenou
vodného a stočného aneb jak se dá vydělávat 
ve vodárenství“. 

Slyšel jsem, že se uvažovalo o výstavbě
supermarketu u Sokolovny... 

Ano, tyto úvahy byly, ale zájem investora
pro výstavbu supermarketu v této části cen-
tra města nebyl Radou města Slavičína
schválen. Prostor v této části města zůstane
i nadále využíván jako veřejné prostranství.
Pro výstavbu supermarketu v našem městě
budou využity jiné pozemky.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

pořadí volební strana počty hlasů ve volebních okrscích plat. hlasy
celkem

plat. hlasy
v %

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 33 Česká str. sociálně demokrat. 50 60 71 59 82 33 17 16 388 26,34
2.   4 Občanská demokratická strana 81 70 42 41 37 39 14 26 350 23,76
3.   2 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 60 46 15 20 17 30 15 30 233 15,81
4. 21 Komunistická str. Čech a Moravyy 26 33 35 39 48 21 7 12 221 15,00
5.–6.   3 Věci veřejnéj 12 4 3 8 9 3 1 4 44 2,98

  5 Suverenita 6 11 7 7 8 4 0 1 44 2,98
7. 22 „Star. a nez. - vaše alternativa“ 6 6 3 9 9 3 1 3 40 2,71
8.   9 Evropská demokratická stranap 2 3 4 5 1 4 1 0 20 1,35
9. 26 Strana zelenýchý 2 0 1 6 7 1 0 2 19 1,28

10. 14 SDŽ – Strana důstojného životaj 3 1 3 6 0 1 1 0 15 1,01

číslo a sídlo okrsku ppočet voličůp yodevzdané obálkyy p yplatné hlasyp y účast v %
1 Základní umělecká škola 896 263 263 29,35
2 Radnice 1 023 259 258 25,32
3 ZŠ Vlára 746 202 202 27,08
4 Dům dětí a mládeže 753 218 216 28,95
5 ZŠ Malé Pole 914 229 228 25,05
6 Škola Hrádek 749 145 145 19,36
7 Škola Divnice 266 63 62 23,68
8 Kulturní dům Nevšová 433 99 99 22,86
Celkem Slavičín 5 780 1 478 1 473 25,57

Výsledky voleb do Evropského 
parlamentu konaných ve dnech 
5. a 6. června 2009

Přehled o účasti voličů 
ve Slavičíně

Počty hlasů pro jednotlivé
volební strany ve Slavičíně
(pouze 10 prvních, více na www.volby.cz)

Zdroj: Český statistický úřad
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Policie České republiky informuje
PPátraací akkccee

Dne 2. 6. 2009 ve 20.00 hodin bylo na
linku 158 oznámeno pohřešování muže,
který poslal své manželce několik SMS, kde
se vyjádřil, že si něco udělá. Ihned se zorga-
nizovala pátrací akce, do níž bylo zařazeno
15 dobrovolných hasičů. Dále bylo do akce
zařazeno 11 policistů územního odboru Zlín
včetně psovoda a 3 policisté ICP Zlín. Byla
zahájena pátrací akce, kdy bylo provedeno
rozdělení do 4 skupin složených z policistů
a členů dobrovolných hasičů. Před samotným
vyhlášením akce bylo provedeno předběžné
pátrání po osobě v objektech obce a u jeho 
známých s negativním výsledkem. Ve 21.35
hod. byla projíždějící hlídkou ICP Zlín spat-
řena pohřešovaná osoba, která šla pěšky po
silnici. Byl vyžádán výjezd RZS Slavičín.
Pohřešovaný působil zmateným dojmem
a v ruce držel injekční stříkačku se zbytkem
červené tekutiny, opatřenou injekční jehlou.
Tuto stříkačku dobrovolně policistům vydal.
Ve 21.55 hod. se na místo dostavil lékař RZS
Slavičín, který rozhodl o převozu na interní
oddělení KBN Zlín. 

ZZ poliicejní ccely naa záchyytkuu
Dne 8. 6. 2009 v době od 19.30 hod. do
20.15 hod. ve Slavičíně verbálně napadal syn
svou matku a vyhrožoval jí, že jí i sobě ublíží.
V bytě schválně rozbil v obývacím pokoji lustr,
čímž způsobil škodu ve výši 100 Kč. Jelikož byl

zjevně v podnapilém stavu a byla důvodná 
obava, že ve svém protiprávním jednání bude
pokračovat, byl na místě zajištěn, dle ustan.
§ 26/1f z. č. 273/2008 Sb. U jmenovaného 
nebyla provedená dechová zkouška, protože 
ji odmítl. Lékař přivolané RZS dal souhlas 
s umístěním do policejní cely, kde byl nás-
ledně eskortován hlídkou PČR. Osoba byla 
z policejní cely propuštěna následující den. 
Je k zamyšlení, že po příchodu jmenovaného
do místa trvalého bydliště v odpoledních ho-
dinách se celá situace opakovala. Opětovně 
verbálně napadal svou matku. Na místo se 
dostavila RZS Slavičín, lékař byl přítomen 
dechové zkoušce, která prokázala hodnotu
3,04 promile alkoholu, a rozhodl o umístění 
nebezpečné osoby do záchytné stanice a do 
Psychiatrické léčebny v Kroměříži.

KKrádeež huuttnního maaateriálu
V době od 11.00 hodin dne 5. 6. do 8.00 ho-

din dne 8. 6. 2009 odcizil neznámý pachatel
z nezajištěného skladu hutního materiálu 
v hale fi rmy NTS Prometal Machining, s. r. o., 
různé druhy mosazných a nerezových profi lů, 
čímž fi rmě způsobil škodu ve výši 16 272 Kč.

PPodvoodnéé vvvylákánnní fi nannční hootovosstii 
V době od 1. 4. do 7. 5. 2009 vylákal

neznámý pachatel podvodně od občana 
Slavičína fi nanční částku ve výši 5 000 Kč, 
která měla sloužit jako záloha na vyřízení
pracovního povolení ve Švýcarsku. Veškeré 

Naděje. Záchytný bod pro zoufající.

jednání proběhlo telefonicky přes mobilní
telefon. Po obdržení fi nanční zálohy přestal 
s poškozeným komunikovat, smluvenou práci 
v zahraniční nezajistil a obdržené peníze 
poškozenému nevrátil. V současné době byly
zjištěny konkrétní poznatky a probíhá šetření 
po horké stopě po pachateli. 

DDálniční zznnáámky sskončí,, v aautteech
pybbudouu čipyyy

Poslanci odsouhlasili zavedení takzvaných 
elektronických vinět. Ty mají od roku 2011 
nahradit dosavadní dálniční známky. Viněty 
budou obsahovat čip, jehož pomocí budou
auta kontrolovat mýtné brány, a budou přeno-
sitelné. Sněmovna také odhlasovala rozšíření 
mýtného i na vozy nad 3,5 tuny už od příštího 
roku. Zatím platí mýtné vozidla nad 12 tun. 
Platit se bude nejen podle počtu náprav, ale 
třeba i podle ročního období nebo denní doby. 
Nově také dojde ke změně sedmidenních 
dálničních známek na desetidenní. Viněty, 
přesněji řečeno krabičky o velikosti 3x5 cm, 
by se měly umisťovat za přední sklo. Jejich do-
davatelem bude fi rma Kapsch, která v Česku 
provozuje systém výběru mýtného. Viněty se 
budou dobíjet na benzínkách. Kritikové vinět 
tvrdí, že na dálnicích bude možné přesně 
zmapovat pohyb vozidla. Podle ministerstva 
však viněty budou anonymní a poslouží 
pouze k mapování intenzity dopravy, nikoliv 
postihování řidičů za přestupky. 

Závěrem bych chtěl všem čtenářům Sla-
vičínského zpravodaje a občanům popřát 
příjemnou dovolenou, žákům a studentům 
příjemné prožití školních prázdnin.

Komisař npor. Bc. Vratislav Hruška,
vedoucí oddělení

Většinou v nemoci, která se stává těžkým
soupeřem.

Každoročně, první červnovou neděli,
pořádáme v našem městě humanitární akci
s cílem pomoci prostřednictvím sbírky dobré
věci, pomoci nemocným rakovinou.

Letošní „Běh naděje“ se uskutečnil
7. června.

V rámci slavnostního zahájení pozdravil
přítomné starosta města Ing. Jaroslav Kon-
čický. Děvčata Diskotanců I a II pod vedením

Míši Štefaníkové se předvedla
milým vystoupením.

Pár slov k trati, nezbytná
upozornění – a vyrazili jsme.
Někdo jen tak, po svých, někdo
si trať skutečně proběhl, někdo
si ji projel na kolečkových brus-
lích či koloběžce, někdo jel na
kole. No a ti úplně nejmladší
účastníci si trať projeli v pohodlí
svých kočárků.

Po absolvování trati byl pro-
stor pro doprovodný program –
a bylo z čeho vybírat: kdo chtěl,
mohl si prohlédnout interiér
policejních aut, podívat se na

zbraně, s nimiž naši ochránci pořádku pra-
cují, vzít si je do ruky, někoho zaujaly dětské
atrakce. Téměř všichni se ale rádi podívali na
ukázku výcviku slavičínských kynologů a je-
jich čtyřnohých svěřenců. Milovníci rychlých
kol si nenechali ujít možnost sednout si k rally
simulátoru. Byla zde i možnost zastavit se nad
výtvarnými díly dětí k tématu „Běhu naděje“.
Součástí akce bylo i jejich vyhodnocení. Ten
nejhezčí se letos podařil Kamilce Nováko-
vé z 5.A tř. ZŠ Vlára. Z kolektivních prací

vyhrál na celé čáře veliký obrázek, který 
nádherným způsobem zpracovalo 16 dětí 
z 2.B třídy ZŠ Malé Pole. Nejlepší dostali 
jako odměnu dort.

A pak přišla tombola. A kdo v ní vyhrál? 
No přece všechny děti, které v tento den na 
akci přišly.

Velké poděkování patří i sponzorům 
akce. Za fi nanční pomoc děkujeme fi rmám 
Nábytek Šuráň, AG Staving, město Slavičín. 
Za materiální pomoc děkujeme VZP – poboč-
ce Slavičín, městu Slavičín, fi rmě Slavi Sla-
vičín, Komerční bance Slavičín, Cukrárně 
na hotelu Slavičan, fi rmám Nábytek Šuráň, 
Prometal, Vodo-Topo, Kowag, Drogerie ve 
Slavičíně, Potraviny Mona, Potraviny Vlárka, 
fi rmě Lagris Dolní Lhota, Minoltě Zlín, fi rmě 
Graspo Zlín, Nestlé Praha, Chiquitě, Vitaru 
Zlín, Kooperativě Zlín, Tomáši Zatloukalovi.

Poděkování však patří především těm, 
kdo se rozhodli na letošní „Běh naděje“ 
v našem městě přijít. Bylo Vás 161! Děkuje-
me také našim spolupořadatelům, tj. Klubu 
českých turistů ve Slavičíně.

A vybraná částka? Celkem 4 023 Kč bylo 
odvedeno do místní Komerční banky – a za-
sláno na účet „Běhu naděje“ v Praze.

Přišli jsme, abychom pomohli. Dobré 
skutky, ty se nevytrácejí.

PaedDr. Zdenka Odehnalová 
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Informace Vzdělávacího střediska
Vzdělávací střediskko při Naadaci Jana 

Pivečky nabízí použittí PC a internetu, 
krátkodobý pronájem počítačovvé učebny 
i učebny v č. p. 96, kopíírovaní, zálohování, 
tisk, laminování, kroužžkovou vaazbu a ter-
movazbu dokumentů.  

Každou středu od 16 hodiin můžete 
v domě č. p. 96 na Hornním náměěstí navště-
vovat Dílnu inspirace.
Plán aktivit v dílně na červenec: 
1. 7. a 8. 7. Čajové sáčky, 15. 7. a 22. 7. 
Panenky a 29. 7. Batika. 

Bližší informace naa telefonnním čísle 
777 913 782.

Aktuálně se můžete hláásit do vzddělávacích 
kurzů
Počítačové kurzy:
Základy práce s PC – 20 hoddin – neza-
městnaní, matky na MMD, handdicapovaní, 
senioři (poplatek 3000 Kč)* zaaměstnaní 
(650 Kč)*
 Práce s programyy Word a Excel pro 
mírně pokročilé – 200 hodin ((350 Kč)*, 
zaměstnaní (700 Kč)* a pro pookročilé – 
20 hodin (400 Kč)*, zamměstnaní (750 Kč)*

 Práce s programeem PoweerPoint – 8 hodin 
(2000 Kč)*, zaměstnaaní (4450 KKč)*
Tvorba webovýchh stráánekk – 20 hodin (550 
Kčč)*, zaměstnaní (9000 Kč)*
Práce s programmem Correl

Jazykové kurzy pro školní rok 2009/2010
Jazyk ruský a jaazyk angglický pro začá-
teččníky a pro pokrročiléé – 22 hodiny týdně, 
celoročně (3 000 Kč za škkolnní rok)
Jazyk německý pro zaačáteečníky a pro po-
krročilé – 2 hodiny týýdně,, celooročně (3 000 Kč
zaa 50 vyučovacích hhodinn)

)* poplatky u všecch kuurzůů jsou fi nančním 
příspěvkem účastnííka nna úúhradu nákladů 
kuurzu

Aktuální volná místa v letních prázdni-
nových kurzech pro děti a mládež

Letní výtvarná škkola – týýdenní kurz pro 
děěti od 8 do 15 let sse uskkuteeční od 13. 7. do 
177. 7. 2009, PO – PÁÁ od 77.00 do 15.30, náplň 
kuurzu – batikováníí láteek, mmalování křída-
mii, moderní uměníí nenní jeen pro dospělé, 
keeramika – pravěkk, veelká  archeologická 
soutěž s večerním tááboráákemm a výpalem ke-

ramicckýých výrobků v ohništi, pposlední noc
možno přespat v NJP. Cena 9800 Kč. V ceně 
je oběěd v restauraci, 2 svačiny, pitný režim 
a spolleččný materiál. Přihlášky oosobně nebo 
telefoniicky do 3. 7. 2009. 

Malá škola anglické konverzace aneb 
týden jenom v angličtině – týdeenní kurz pro 
děti odd 8 do 15 let bude probíhaat od 27. 7. do 
31. 7. 20009, PO – PÁ od 7.00 – 115.30, náplň
kurzuu –– rozdělení podle úrovněě jazykových 
schoppností, práce v menších sskupinkách, 
jazykoovvý program zábavnou a dynamic-
kou foorrmou s ohledem na věkk a jazykové 
schoppnosti, tvorba prezentace jazykového 
projekktuu, odměny za nejlepší prráci ve skupi-
ně. Děětii získají a prohloubí si sloovní zásobu, 
zvykaají si cizí jazyk běžně používat. Jako 
doproovoodný program hry v přírrodě – fotbal, 
vybíjeenná, stolní tenis, přehazoovaná apod. 
Cena 980 Kč. V ceně je oběd vv restauraci, 
2 svaččinny, pitný režim a studijníí a pomocný 
materriáál. Přihlášky osobně neboo telefonicky 
do 17.. 77. 2009. Informovat a hláásit se může-
te osoobně v sídle Nadace Janaa Pivečky na 
adresee HHorní nám. 111, nebo naa telefonních 
číslech 577 342 822, 739 095 3115.

Mgr. Boženna Filáková,
ředitelka Nadace JJana Pivečky

DDětskký deenn na ZŠ MMalé Pole
Každoročně připadá na 1. června Den

dětí. Děti mají tento den spojený se zábavou
a sladkými odměnami. Letos jsme jej pojali
trochu netradičně. Rozhodli jsme se, že pro-
věříme fyzickou zdatnost našich žáků, a to
v atletickém čtyřboji.

Ráno se všichni sportovci shromáždili na
hřišti. Čekaly na ně čtyři disciplíny – skok
daleký, hod míčkem, běh na 50 metrů a vy-
trvalostní běh. Přestávky mezi jednotlivými
disciplínami si žáci krátili na různých sta-
novištích, kde byly připraveny doplňkové
disciplíny – hod na koš, střelba na bránu,
slalom s fl orbalovým míčkem, přeskok přes
švihadlo na čas.

Počasí nám přálo, žáci bojovali dle svých
možností, někteří s větší snahou, jiní z povin-
nosti. Zjistili jsme, že ve výkonnosti žáků se 
objevily značné rozdíly, a proto je třeba u nich
více podporovat a rozvíjet fyzickou zdatnost 
a radost z pohybu. 

Výsledky:
1. ročník
1. Vojtěch Novák, 2. Mojmír Argaláš, 3. Toník 
Šmotek
1. Klára Strnadová, 2. Klára Heczková, 3. Te-
reza Vrbová
2. ročník
1. Milan Durďák, 2. Tomáš Vincour, 3. Martin 
Vincour
1. Tereza Čížová, 2. Simona Vincourová, 
3. Nikol Tomaštíková
3. ročník
1. Lukáš Šebák, 2. Lukáš Kubíček, 3. Martin 
Salajka 
1. Agáta Romanová, 2. Denisa Šefčíková, 
3. Natálie Baletková
4. ročník
1. Michal Blažek, 2. Jirka Semela, 3. Ondra 
Šebák
1. Kristýna Křížková, 2. Andrea Mikulenčá-
ková, 3. Dominika Štefaníková
5. ročník
1. Patrik Studeník, 2. Daniel Fojtík, 3. Martin 
Štěpaník 
1. Denisa Hamalčíková, 2. Kristýna Miklasová, 
3. Mirka Šašinková

PProjekt „MMMááme ráádi zvíířataa“ 
Ve třetím ročníku základní školy se žáci 

seznamují v předmětu prvouka se zvířaty, 
jejich rozdělením, stavbou těla atd. A protože 
víme, jak je toto téma pro děti lákavé, rozhodli 
jsme se ho použít i v dalších předmětech. 
Tak vznikl na naší škole dvoutýdenní projekt 
s názvem „Máme rádi zvířata“. 

Cíl projektu je jasný – seznámit děti s živo-
čišnou říší, se způsobem života, podmínkami 
a také rozdělením podle různých kritérií.

V každém předmětu jsme se zaměřili na 
něco jiného. Např. v českém jazyce žáci vy-

hledávali zvířata ve vyjmenovaných slovech,
učili se o nich básně, vyprávěli vtipy, psali 
příběh, který prožili s oblíbeným zvířátkem, 
četli rekordy ze života zvířat. 

V matematice počítali různé slovní úlohy, 
ve kterých např. porovnávali rychlost, hmot-
nost jednotlivých zvířat, v anglickém jazyce 
se seznámili s novými slovíčky (názvy zvířat), 
v hudební výchově zpívali písně, ve kterých se 
vyskytuje nějaké zvíře, ve výtvarné výchově je 
nakreslili, v pracovních činnostech si vyrobili 
složku, do které si uložili všechny získané
informace, skládali zvířecí puzzle. 

V prvouce zjišťovali zajímavosti, třídili je 
podle stavby těla, vyhledávali různé kuriozity 
v encyklopediích, na internetu, vymýšleli si 
hádanky pro ostatní spolužáky atd. Činností
bylo mnohem víc, ale uvedla jsem pro příklad 
jen některé z nich. Po celou dobu projektu
měli žáci ve třídě zvláštní hodnotící arch a za
každý správně splněný úkol získali razítko 
zvířátka. Na závěr projektu jsme vyhodnotili
a ocenili ty nejlepší a každý žák dostal osvěd-
čení o absolvování projektu. 

Vyvrcholením byla exkurze do ZOO Lešná, 
kde si žáci mohli všechny získané informace
ověřit. Ochotný průvodce je seznámil hlavně 
se životem opic a tučňáků, zodpověděl jim 
spoustu všetečných otázek, které si pro něho 
děti přichystaly. 

Potěšilo nás, že děti po prohlídce zoolo-
gické zahrady prohlásily, že by chtěly také 
sponzorovat nějaké zvíře, aby přispěly na 
dobrou věc. A to byl ten nejlepší závěr pro 
nás pro všechny. Všem dětem se projekt líbil,
úkoly plnily s nadšením a už se těší na další 
zajímavé projekty. Mgr. Barbora Polášková

Po zasloužené práci přejeme všem žá-
kům, učitelům i rodičům pěkné prázdniny 
a dovolenou, abychom se v září na naší škole 
zase sešli.

ZŠ Malé Pole
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AAktivvity

 Vynikajícího úspěchu v SOČ dosáhla
absolventka oktávy našeho gymnázia Magda
Hanková, když v celostátním kole získala
zvláštní cenu poroty.
V měsíci květnu proběhlo na naší škole
testování vybraných patnáctiletých studentů
v rámci mezinárodního výzkumu PISA,
jednalo se o testování čtenářské gramotnosti.
Na gymnáziu proběhl dne 13. května již
tradičně Květinový den, který je Českým
dnem proti rakovině. 
Dne 15. května proběhla v galerii gym-
názia vernisáž výstavy fotografi í Miroslava
Slámečky nazvaná „Brnění“. Akce byla
podporována z dotace města Slavičín pro
rok 2009.
Dne 18. května měli studenti gymnázia
možnost navštívit ve slavičínské Sokolovně
diskuzní pořad Ziggyho Horvátha a jeho
hostů, bývalých politických vězňů.
Dne 21. května zhlédli studenti v So-
kolovně fi lmové představení „Kdo se bojí
Virginie Woolfové“.
Dne 22. května se uskutečnilo v obřadní
síni na radnici ve Slavičíně slavnostní pře-
dávání maturitních vysvědčení za účasti
pana starosty, ředitele a zástupce gymnázia,
pedagogů a rodičů. Ve třídách oktáva a G4
z celkového počtu 53 žáků prospělo s vy-
znamenáním 22 žáků a 31 žáků prospělo.
 V maturitním týdnu proběhla na naší ško-
le přednáška pro studenty vyšších ročníků,
týkající se fi nančních trhů a bankovních
ústavů a operace s penězi, kterou vedl pan
Petr Koběrský a pro 1. ročník vyššího gym-
názia zajistila společnost Alcedo přednášku
na téma „AIDS, sex a vztahy mezi lidmi“.
Třída prima navštívila Mezinárodní dět-
ský fi lmový festival ve Zlíně, studenti zhlédli
projekci holandského soutěžního filmu
„Bitva o Pareo rock“ ve Velkém kině Zlín.
V maturitním týdnu navštěvovaly třídy
prima a sekunda městskou knihovnu, kde
měly připravené besedy na témata – Detek-
tivky a Sherlock Holmes, Staré řecké báje
a pověsti, Fantastická literatura a Jules Verne.
Zároveň byl v tomto týdnu připraven
program v psychologicko-sociální poradně
R-EGO ve Slavičíně pro třídu primu. Jednalo
se o besedu na téma „Spolupráce ve skupi-
nách, navázání komunikace v kolektivu“.
Dne 3. června byl pro studenty třídy
sekundy připraven workshop z biologie, po-
řádaný v rámci projektu „Zavedení nových
metod a forem do výuky přírodovědných
předmětů na Gymnáziu Jana Pivečky Sla-
vičín“. Tento workshop měl název „Úvod
do problematiky ekosystémů - Luční a lesní
společenstva“. Studenti navštívili přírodní
rezervaci Bílé potoky a rezervaci Ščúrnica.
Dne 4. června proběhla na naší škole
sbírka - příspěvek studentů a zaměstnanců
pro onkologicky nemocné děti. Na konto
Sdružení Šance bylo vybráno 10 207 Kč.

V rámci zahraničních výměnných stáží
navštívili naši školu ve dnech 16. – 22. června
studenti z německého Diepholzu. Studenti
i učitelé byli ubytováni v českých rodinách
svých kamarádů a byl pro ně přípraven bo-
hatý program.

í Jaak kk námm zavíttaali naaši fraancouzzšští 
,kkamaarádii,, 11. 5. – 18. 5. 200009

Není tomu tak dávno, co ve Slavičíně
proběhl už čtvrtý výměnný pobyt francouz-
ských studentů z gymnázia v Thouars a jejich
profesorů. Dnes je to přesně měsíc, kdy jsme
já a moji kamarádi z tříd kvarta, kvinta, sep-
tima, sexta, G-1, G-2 a G-3 netrpělivě čekali
na autobus, který měl být plný zážitků násle-
dujících dnů. Pamatuji si přesně ten pocit,
který ve mně vyvolala vysedající malá slečna,
která s otevřenou náručí mířila ke mně a po
náročné cestě vypadala svěží jako nikdy. K mé
momentální nepřipravenosti na mě okamžitě
spustila francouzsky: „Salut, je m´appelle
Justine et toi?“ a já jen pomalu zjišťovala, že
tenhle týden bude delší, než jsem si původně
myslela. Byla jsem překvapená nadměrnou
aktivitou všech studentů, bránili se zuby nehty
a nedali se unavit přes všechny naše pokusy.
Jejich program zde byl samozřejmě náročný.
V pondělí už zmiňovaný příjezd, v úterý násle-
doval den v našich třídách a hodinách s učiteli
z Gymnázia Jana Pivečky a poté odpolední
návštěva Nadace Jana Pivečky a lesoparku.
Taky jsme jako celá parta všichni vyrazili na
nově postavený bowling, u kterého jsme se
nejvíce nasmáli, a řekla bych, že právě zde
začalo to naše mezinárodní opravdové přá-
telství. Středeční výlet do Brna potěšil hlavně
dívčí část Francouzů, protože, jak bylo vidět,
holky se vůbec s nákupy nesnažily troškařit,
ba naopak. Jejich plné ruce na zpáteční cestě
mluvily za vše. Hned následující den, tedy
ve čtvrtek, jsme společně zavítali do Zlína.
Zde jsme samozřejmě nemohli nezajít do
obuvnického muzea Tomáše Bati, kde nás
asi nejvíce pobavilo promítání starých čer-
nobílých reklam na obuv a pneu od Bati.
Nedalo nám to a museli jsme Francouzům
ukázat multikino Golde Apple, ve kterém je
ohromil hlavně prodávaný popcorn, který
hltali po hrstích. Páteční den jsme strávili
opět na našem slavičínském gymnáziu, kde
jsme ve skupinách tvořili projekty. Já osobně
si však myslím, že nás „puberťáky“ jak se patří
pořádně stmelil páteční večer. Bylo to prostě
vyvrcholení všech společných dní a utužilo
to naše přátelství snad na dlouho. Víkend už
si jednotlivé rodiny se svými korespondenty
organizovaly samy, řekla bych, že snad většina
se byla podívat do lázeňského města Luha-
čovic nebo do zoologické zahrady ve Zlíně.

V pondělí 18. 5. následovala nejsmutnější
část celého pobytu, a to loučení. Můžu vás
všechny ujistit, že jedno oko nezůstalo suché.
Nemusím snad zdůrazňovat, že se z nás za
těch sedm dní stali přátelé na život a na smrt.
Vlakové nádraží v tu chvíli připomínalo spíš
nějakou scénu z  fi lmu. Bylo to rozhodně těžké,

nechat odjet naše kamarády, ale k našemu 
štěstí žijeme v 21. století a internet je jediným 
prostředkem, který nás teď, přes půl Evropy, 
drží pohromadě. 

Tereza Pavelková, kvinta

BBiologickýýý wworkshhop
Dne 3. června 2009 se třída sekunda spolu 

s vybranými žáky reprezentujícími školu na 
biologických olympiádách zúčastnili v pořa-
dí prvního biologického workshopu konané-
ho v rámci projektu „Zavedení nových metod 
a forem do výuky přírodovědných předmětů 
na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín“.

Tento projekt by měl umožnit žákům 
nahlédnout do základů ekologie, představit 
jim nejvýznamnější společenstva a ekosysté-
my a seznámit je s přírodními zajímavostmi, 
které utvářejí jejich rodný kraj. Průvodci po 
přírodních lokalitách byli odborní lektoři ze 
ZO ČSOP Kosenky ve Valašských Klobou-
kách a z Centra Veronica Hostětín. 

Nejprve žáci navštívili orchidejové louky 
rozkládající se v přírodní rezervaci Bílé Po-
toky. Zde se seznámili s květenou, která zde 
roste, ale i s podmínkami, které jsou důležité 
pro zachování bohatosti těchto luk. V další 
části se vydali až k „pralesu“ Ščúrnici, kde 
studovali lesní společenstva. Na příkladu 
těchto dvou významných lokalit se žáci 
seznámili i se základními podmínkami 
udržitelného rozvoje. V závěru si ověřili 
své znalosti vypracováním pracovních listů 
obohacených drobnými aktivitami s příro-
dovědnou tématikou.

Tento workshop je spolufi nancován 
Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.

Mgr. Pavel Šuráň

PPoděkováánníí řediteeele gyymnázziaa
Milí přátelé,
na konci vyučování školního roku 2008-2009 
mi dovolte poděkovat všem příznivcům 
Gymnázia Jana Pivečky za spolupráci, 
pomoc a všechny připomínky či náměty 
k výchovně vzdělávacímu procesu na naší 
škole. Přes každodenní složitosti vyplýva-
jící z dnešní doby si o to více vážím Vaší 
vstřícnosti a snahy svým postojem ke škole 
zkvalitnit její činnost, ať spolu hovoříme 
o skutečnostech příznivých či nepříjem-
ných. Děkuji Vám za sebe a také za všechny 
zaměstnance školy. Rád bych poděkoval 
také jim a všem slavičínským pedagogům za 
práci, jejíž výsledky nejsou vždy okamžitě 
uchopitelné. Jsem ale přesvědčen o jejich 
vynikajícím, nepostradatelném a dlouhodo-
bém důsledku nejenom na žáky a studenty. 

Přeji Všem kolegům, zvláště slavičínským 
dětem a mládeži pohodové, ve zdraví prožité 
letní prázdniny. 

Mgr. Josef Maryáš, ředitel GJP

Gymnázium Jana PivečkyG
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AAnglicky vv ssoutěžíícch 
Letošní rok byl velmi pestrý co se týká

soutěží v anglickém jazyce. Nejdříve jsme se
zúčastnili internetové soutěže „Cambridge
University Press Competition“, která trvala
celé 4 měsíce. Na této soutěži pracovaly třídy
9.A, 9.D, 7.A, 6.C s úspěšností 90,80 %, 89,49 %,
84,73 % a 77,14 %. 

Další soutěž s názvem „Mini First Certifi ca-
te“ se konala 19. a 20. března ve Zlíně, kde za
7. ročník jeli Zuzana a Martin Štěpančíkovi
(7.A) a za 9. ročník Eva Hrabinová (9.C) a Adé-
la Šebáková (9.A). Všichni zúčastnění získali
osvědčení „Mini First Certifi cate“. 

A jako poslední byla projektová soutěž ang-
lického časopisu R&R „Welcome to Australia“.
Již po páté naše škola získala ocenění. Tento
rok to byla Šárka Struhařová (9.A), Nela Ko-
trabová (9.B) a Kateřina Chovančíková (9.D).

Jsme rády, že jsme se zúčastnily všech těch-
to soutěží. Těšíme se, že jednou dostaneme
příležitost použít cizí jazyk tam, kde se česky
nedomluvíme. 

Adéla a Aneta Šebákovy, 9.A

DDen ppředšškkooláků
Naše škola pořádala 14. 5. 2009 už tradiční

akci pro děti z mateřských škol – budoucí
prvňáčky – Den předškoláků. Přišlo k nám
tentokrát 36 malých dětí, které se rozdělily do
tří tříd. Tam už na každého budoucího žáčka
zvlášť čekal starší spolužák, který s ním seděl
v lavici, pečoval o něho, provázel ho školou,
trávil s ním přestávky a pomáhal mu plnit 
úkoly, které pro ně nachystaly paní učitelky.
Na velkou přestávku byla pro všechny při-
chystána svačina a občerstvení. Předškoláci
si odnášeli domů vlastnoručně vyrobený dá-
rek, dobrou náladu, radost z tvořivé školní
práce, těšili se i na plnění domácího úkolu,
který dostali.

Cílem celé akce je odstranit stres a obavy
dětí před vstupem do nového školního pro-
středí. Jistě se to daří. 

Mgr. Věra Navrátilová

DDětskký deenn v novéém kabbátěě
Den příjemně prožitý, bez učení, bez pí-

semek, zkoušení, a přesto ve škole se svými
spolužáky a učiteli. I tak může vypadat školní
dopoledne. 

Ti nejmenší ho prožili v městském parku,
kde pro ně paní vychovatelky připravily
oblíbený Jarmark. V zábavných soutěžích
měly děti možnost získat za odměnu žetony,
které pak proměňovaly ve stáncích za drobné
suvenýry.

Páťáci a šesťáci slavili zcela jinak. Třídní
učitelé jim přichystali v prostředí školy netra-
diční program – „orientační běh“. Žákovská
družstva se pohybovala ve školní budově
podle daného plánku a plnila neobvyklé úkoly.
Během trasy žáci odpovídali na všetečné otáz-
ky ze života školy. V tělocvičně pak soutěžili

Základní škola Slavičín-Vlára
v neobvyklých sportovních disciplínách a bo-
jovali o získání putovního poháru ve vybíjené. 
Ten na závěr putoval k páťákům.

Nejstarší žáci si vyslechli koncert hudební 
skupiny „Bobr a spol.“ na Sokolovně. Po jeho 
ukončení proběhla pěvecká soutěž a vystou-
pení žáků Hudební dílny pod vedením paní 
učitelky Mgr. Jany Hrnčiříkové. Velkým potles-
kem ocenili všichni úžasný výkon hudebního 
školního tělesa. 

Všichni, kteří se podíleli na přípravách 
a zajištění programů v rámci oslav Dne dětí 
na naší škole, si zaslouží velké poděkování. 

Mgr. Jana Pinďáková 

HHudební ddíílna 
Naše dílna, tedy hudební, byla založena na 

začátku druhého pololetí. Nejprve jsme vůbec 
netušili, co to vlastně pro nás bude znamenat. 
Řídili jsme se však vlastním heslem: „Kdo nic 
neví, nic nezkazí“. Dnes už je nás přes dvacet, 
a to zejména z řad dětí pátého až devátého 
ročníku. Společně se scházíme jednou, ale 
i dvakrát týdně a k muzicírování využíváme 
prostor odborné hudební učebny. 

První hodiny byly ryze improvizační, ale 
pomalu tato dílna začala dostávat pevnější 
řád a dokonce i svůj název „Rubiko“. 

Dílny spočívají v tom, že se učíme zpívat 
nové písničky, hrajeme na hudební nástroje 
(bicí, saxofon, klavír, elektrické, basové, ale 
i klasické kytary) nebo doprovázíme melodie 
pohybem. Máme za sebou i své první koncer-
tování na Dětském dnu pro druhý stupeň, 
koncert pro děti prvního stupně a ze Základní 
školy Malé Pole.

Chtěla bych poděkovat všem členům Ru-
bika za přípravu na vystoupení, také za jejich 
volný čas. V příštím školním roce se těšíme 
na nové muzikanty, kterým jsou dveře do
hudební dílny otevřeny. 

Mgr. Jana Hrnčiříková

MMezinnárodddnní atletiika – NNovvá DDubniicaa
Výběr našich atletů se také zúčastnil 

mezinárodních atletických závodů „Pohár 
primátora města Nová Dubnica“.

Na pozvání partnerské školy 5 žáků a 2 žá-
kyně velmi úspěšně reprezentovali naši školu. 
Každý z nich stál na stupních vítězů. Celkově 
jsme získali jedno 1. místo – Roman Huleja 
ve vrhu koulí, tři 2. místa a čtyři 3. místa. 
Gratulujeme. Kdo nás reprezentoval? Nella 
Kotrabová, Katka Chovančíková, David Trllo, 
Michal Pavelka, Roman Huleja a Dan Sochora 
– ten získal celkem 4 medaile! 

Všem náleží velký dík za reprezentaci naší 
školy.  Mgr. Rostislav Gorecký

PPohárr Česskkéého rozzzhlasuu
Naši žáci se tradičně zúčastňují atletických 

závodů žáků o Pohár Českého rozhlasu, který 
nám v minulosti přinesl nejeden úspěch.

V okresním kole v Otrokovicích jsme měli 
dvě družstva – starší žákyně a žáky.

Žákyně podaly velmi kvalitní výkony, 
zlepšily se v řadě disciplín a celkově obsadily 
6. místo, jen s malým odstupem na 3. místo.
Žáci se vytáhli. Ze 2. místa si zajistili postup
do krajského fi nále! 

V Uherském Hradišti jsme nepatřili mezi 
favority, ale určitě jsme se neztratili. Celkově 
jsme se zlepšili o 223 bodů, vytvořili 8 osob-
ních rekordů a celkově skončili na 6. místě.

Z výsledků: 
Běh 60 m – Dan Sochora – 7,84 s
Běh 1500 m – Roman Vašička – 4:54 min
Skok daleký – Michal Pavelka – 535 cm, 
Martin Furman – 532 cm
Skok vysoký – Dan Sochora – 162 cm
Vrh koulí – Roman Huleja – 12,20 cm
Kromě již zmíněných nás reprezentovali: 

Tomáš Plášek, David Trllo, Martin Šimčík, 
Lukáš Šála a Libor Černý. 

Všem jmenovaným děkuji za předvedené 
výkony a vzornou reprezentaci. 

Mgr. Rostislav Gorecký

VV tanci oppěětt první
Dne 26. 5. proběhl v Brumově-Bylnici 

3. ročník taneční soutěže žáků 9. tříd. 
Své taneční umění předvedlo 16 párů 

z okolních základních škol. Oči porotců sle-
dovaly, jak se jednotlivým párům dařila polka, 
valčík a cha-cha. Do fi nále pak postoupilo 
8 tanečních párů, z toho 3 z naší školy. Mezi 
výborné tanečníky patřili Michal Pavelka,
Veronika Vaňková, Petr Münster, Aneta 
Kosečková, Lukáš Šála a Lucie Maňasová. 

Stejně jako v předešlých ročnících, i letos se 
celkovými vítězi soutěže stali tanečníci z naší
školy. Byli jimi Lucie Maňasová a Lukáš Šála. 
Blahopřejeme.   Ing. Milena Novotná

Teesty na vvýýbbornouu
Pro srovnání s ostatními školami jsme 

se zúčastnili testování Scio pro žáky 7. tříd 
v anglickém jazyce. A výsledek? „Výsledky 
Vaší školy v anglickém jazyce jsou nadprů-
měrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte 
lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol.“

Toto hodnocení netřeba komentovat. Jen 
poděkovat vyučujícím za dobrou práci. 

PaedDr. Petr Navrátil

PPoděkkovánníí na prááázdninny

Důvěra a spolupráce, to jsou asi nejdůle-
žitější prvky ve vztahu mezi školou a rodiči
našich žáků. Věřím, že se jich v uplynulém 
úspěšném školním roce dostávalo dostatečně. 
Chci poděkovat svým spolupracovníkům za 
dobrou práci.

Všem nám společně i Vám rodičům přeji 
příjemnou dovolenou, žákům pěkné, slunečné 
prázdniny. A v září ať se ve zdraví setkáme. 

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy
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VVýsleedky mmaturitnnních 
ýa závvěrečnnýých zkooušek

V roce 2008/2009 navštěvovalo ke konci
školního roku SOŠ Slavičín 474 žáků ve
všech formách studia (řádné denní, nástav-
bové denní a dálkové).

Maturitní zkoušku konalo celkem 93 žáků
závěrečných ročníků oborů Sociální péče
– sociálně-správní činnost, Mechanik seři-
zovač – mechatronik a Podnikání. Zkoušku
úspěšně složilo 88 žáků, z toho 13 prospělo
s vyznamenáním. Neprospělo 5 žáků.

Závěrečné zkoušky konalo celkem
46 žáků třetích ročníků oborů Mechanik

elektronických zařízení, Elektrikář, Obráběč
kovů, Automechanik a Kuchař – číšník pro
pohostinství. Zkoušku úspěšně složili všich-
ni žáci, z toho 12 prospělo s vyznamenáním.

Nejlepší žáci školy byli dne 18. června
slavnostně přijati starostou města v obřadní
síni Radnice Slavičín.

OOdboorné eexxxkurze aa zájeezdyy
V průběhu měsíců května a června se

v rámci zlepšování kvality vzdělávání konala
celá škála odborných exkurzí pro učební
i studijní obory naší školy. Uvádíme proto
jen některé. 

Střední odborná škola Slavičín
VVý l dk

S Žáci technických oborů se zúčastnili 
exkurze do Třineckých železáren, kde 
si doplnili znalosti v oboru strojírenské 
technologie. Automechanici zavítali do 
závodu AUTO ŠKODA, a. s., Mladá Boleslav, 
kde zhlédli expozice v muzeu, provozy ve 
výrobním závodě a montáž vozu Octavia. 
Také se spolu se zájemci z jiných tříd 
zúčastnili brněnského Autosalonu 2009.

Pro žáky studijních oborů byl připraven 
týdenní výchovně-vzdělávací zájezd do 
Prahy, který má na naší škole již několi-
kaletou tradici. 

Jako novinka byla zařazena návštěva 
bývalého koncentračního tábora Oswietim 
v Polsku a město Štramberk.

Mgr. Jana Kubíčková

Dne 12. 7. 2009 vzppomeneme 
6. výročí úmrttí pana 

JosJosefaefa HR HRNČINČIŘÍKŘÍKAA zze Se Slavlavičíičínana. 
ý p

S láskou vzpomíná mmanželka,, syyyn 
Zdenek, Tomáš s rodinou, dcera 

Eva a ostatní rrodina. 

Dne 10. července 20009 uplynou
4 roky, kdy nás navvždy opustil 

pan Eduard KLECH ze Slavičína.
S láskou vzppomínaajjí manželka 

a synové Eduardd, Zdeněk 
a Jiří s rodinnami. 

Upřímně, z celého ssrdce děkuje-
me všem příbuznýmm, přátelům 
a známým, kteří se v úterý, dne 
2. června 2009 přiššli rozloučit 

s naší drahou maaminkou, 
manželkou a babiičkou, paní 

Jindřiškou FRAIITOVOU, 
a pomohli aspoňň na chvíli 

zmírnit bolest v naššich srdcích. 
Hluboce zarmoucené rodiny 

Fraitova a Zemmčíkova.

Dne 20. čeerve nnna 2009 jsme s láskou 
vzpomínnnaliii na našeho tatínka, 
děddědečkečkečkečka aa pr prpr praděadědečdečkaka,, pa pap nana 

Aloiseiseise PETRA. B. B. Byloyloyloy  by by by mu mu mu 10 101 0 l0 l0 et.et. 
Synovééé OOOlO dřich a Lubomír 

s rrrodinami. 
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panpanpanpanp  AlAlAlanan an FURFURFURFURFURMANMANMANMANMAN. 
S llllS láskáskáskáskáskáskou ou ouououu vzpvzpvzpvzpvzpvzpomíomíomíomíomom námnámnámnánámnáme,e,e,e, kdodddodkdo js js jsjsjs jstete te teete hoho hohohoho 

mělli riii ádiádiádiádiádi, vv, vvvzpozpozpozpoz meňmeňmeňmeňmeňtetete ee s nnnnámiámiámiámiámi. 

Dne 122. června 2009 jsme 
vzpomnělilili 100. výročí úmrtí pana 
Karla KOBBBĚRRSKÉHO z Hrádku. 

p ý p

Za tichououo v vzvv pomínku děkuje 
rodina. 

Dne 14. 7. 2009009009 vzvz vzpompompomeneeneeneme me me 
20. vývývýročročročí úíí mrtttí pí pí panaanaana 

JanJana Ma MADĚADĚADĚADĚRKRKRKYRKY zezeze ze Sl Sl Sl Slaviaviaviavičínčínčínčínaa.a.a.
ýýý p

Za tichououou vzv vzpommmmínknknknku du du du ěkuěkuěkuěkuje je je 
rodrodrodrodinainainain  Leznoznononovavava.va  
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y

ze zeze ee SlaSlaSlaSlaSl vičvičvičv ína.
S láskáskáskáskás ou ou ou ouou a úa úa úa úúctoctoctoctoctou vu u u zpozpozpoppomíná manžel-
kaaa MirMirMirMirMiroslosloslosloslavavaavaa  a a a synssss ové s rodinami.

Dne 22. 7. 2009 vzpomeneme 
5. výročí úmrtí paní 

Marie BARTOZELOVÉ.
ý p

9. 6. uplynulo 20 let od úmrtí pana 
Zdeňka BARTOZELY z Divnic. 

S láskou a úctou vzpomíná 
dcera Irena s rodinou 

a dcera Marie s manželem.

července 2009 vzpomene-DneDD  30. č
ýročí úmrtí naší maminky, mmme 1. vý
nní Mí Mariarie Fe FOJTOJTÍKOÍKOVÉVÉ panpan
ýý

ne 23. července 1986 a da dda dn
s opustil náš tatínek, násnásnásnás
osef FOJTÍK z Nevšové.papapan Jo

p

u a úctou vzpomínají děti S lS lS láskáskáskouoo
a František s rodinami.MarMarMarie 
e znali, vzpomeňte s námi. KdoKdoKdo js js jsttte j

Děkujeme. 

Naše milá mamko, ,N
aženko SVITÁKOVÁ,Bla
yne jeden rok, kdy jsi nás 6. 7. uply
čer, v našem náručí, bezev podveč
zloučení navždy opustila. slova roz
rok plný bolesti v srdci Byl to 

mínek na společně prožitá a vzpom
života s našimi syny. léta 

Tebe s láskou vzpomínáme. Stále na T
, synové Radek a Roman.Manžel,

NAROZENÍ
Paul Fulton a Gabriela Trump – dcera Adela
Marie
Petr a Iveta Sýkorovi – syn Petr
Luděk a Martina Maděrkovi – syn Daniel
Zdeněk Onderka a Pavlína Ambrožová – syn
Zdeněk
David Kuczynski a Šárka Trojáková – dcera
Karolína
Milan Malaník a Petra Součková – dcera
Martina

SPOLEČENSKÁ KRONIKA KVĚTEN
Tomáš a Hana Ptáčkovi – syn Šimon
Pavel a Simona Urbánkovi – syn Filip
David a Lenka Peléškovi – dcera Barbora
Martin a Simona Huťovi – syn Adam

SŇATKY
Adam Ryška a Jana Šomanová
Milan Kovařík a Gabriela Hyžíková
Martin Kováč a Monika Brhlíková

ÚMRTÍ
 2. 5. 2009 Ladislavv Štěpáník, 65 let, Hrádek
 3. 5. 2009 Marie Sllováčková, 69 let, Rokytnice
 8. 5. 2009 Františeek Žák, 81 let, Rudimov

y

 9. 5. 2009 Drahommír Brzobohatý, 77 let, 
   Napajedladla
 14. 5. 2009 Josef Ťulpa, 80 let, Bohuslavice

p j

 26. 5. 2009 Radoslava Petrášová, 60 let, Lipová
 31. 5. 2009 Jindřiška Fraitová, 76 let, Petrůvka
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Florbalistky SK Snipers Slavičín mají za
sebou nejlepší sezónu ve své tříleté histo-
rii. Úspěchy sklízely juniorky, dorostenky
i začínající žačky. Ty sehrály čtyři turnaje
Mezinárodní karpatské ligy a vždy získaly
pohár – jeden za druhé a tři za třetí místa. Naše
Nikola Maružánová byla na závěr vyhlášená
nejlepší útočnicí turnaje.

V první lize juniorek naše děvčata po
loňském třetím místě svoji základní skupinu
vyhrála. Tím se probojovala do celostátního
play off, které proběhlo v Ostravě. K postupu
do fi nále jim chyběl jen jeden bod. Obsadily
čtvrté místo za družstvy ze severní Moravy
– Pepinem Ostrava, WOOW Vítkovice a Pe-
mou Opava. 

Největšího úspěchu však dosáhly dorosten-
ky. V základní skupině skončily na druhém
místě za Žďárem nad Sázavou a postoupily
na Ofi ciální mistrovství České republiky. Do
turnaje vstoupilo 27 družstev a do závěreč-
ných bojů, které se konaly ve dnech 22. – 24.
května v České Třebové a Litomyšli, postou-
pilo 16 nejlepších.

Slavičín byl nalosován do skupiny „C“,
která hrála ve sportovní hale v Litomyšli.
Postupně jsme porazili Black Angels Praha
4:1, Nové Město nad Metují 8:1 a Elite Praha
4:1. Jako jediné družstvo jsme vyhráli svoji
skupinu s plným počtem bodů. Ve čtvrtfi nále
jsme přehráli FBS Olomouc 5:2 a stěhovali se
do České Třebové, kde nás čekal semifi nálový

Jsme třetí v republice

soupeř WOOW Vítkovice.Toto družstvo nám 
uštědřilo jedinou a nešťastnou porážku v tur-
naji v poměru 3:2.

V boji o bronzové medaile jsme opět nara-
zili na Black Angels Praha, které jsme porazili 
5:4 v prodloužení. 

Mistrem republiky se stalo družstvo Pepina 
Ostrava, druhé byly Vítkovice. Až za Slavi-
čínem skončila družstva Bohemians Praha, 
Tatran Střešovice, TJ JM Chodov, SK Bivojky 
Litvínov, FBK Jičín, FBS Olomouc, FBC Klad-
no nebo FA MB ŠKO-ENERGO Tým a další.

Podle pořadatelů i rozhodčích bylo naše 
družstvo největším překvapením turnaje. 
Chválili výbornou fyzičku a taktickou hru 
děvčat. 

S l a v i č í n s k ý
dívčí fl orbal si po-
stupně buduje vel-
mi dobrou pověst 
a stává se pojmem 
na celostátní úrov-
ni. Dík za to patří
zejména trenérovi 
Ing. Rudolfu No-
votnému a našim 
skvělým hráčkám,
které snad pro fl orbal i dýchají. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem 
sponzorům, kteří nás během celé sezóny 
podporovali. 

Milena Novotná

Dva slavičínští fl orbalisté Marek Dvorščák 
a Ondřej Boček získali bronzové medaile 
z celorepublikového turnaje regionálních vý-
běrů dorostenců. Členové oddílu SK Snipers 
Slavičín reprezentovali výběr Jihomoravského 
a Zlínského kraje na turnaji v Praze – Kunrati-
cích. Nejprve zvítězili nad Moravskoslezským 
a Olomouckým krajem 4:3 i díky třem trefám 
našeho Dvorščáka! Dále porazili Královehra-
decký a Pardubický kraj 5:1 a remizovali 3:3 
s Plzeňským a Karlovarským krajem. V semifi -
nále přišla jediná prohra v turnaji s pozdějším 

vítězem Prahou a Středočeským krajem 2:5. 
Boj o třetí místo ale kluci zvládli na výbor-
nou a porazili Liberecký a Ústecký kraj 6:3. 

Dvorščák s Bočkem byli nominováni tre-
néry výběru ze Znojma, kteří měli nelehký 
úkol. Museli během tří tréninkových jedno-
tek vybrat z velkého počtu hráčů základní 
kádr pro Prahu. Tým se skládal z hráčů 
1. a 2. ligy, pouze naši kluci byli jedinými 
členy výběru, kteří v právě skončené sezóně 
hráli 3. ligu. Důležitost turnaje podtrhla 
i účast bývalého trenéra mužské fl orbalové 
reprezentace Skružného, řady funkcionářů 
unie a pozorovatelů.

Jaroslav Boček, vedoucí družstva juniorů

Ve Slavičíně se bude hrát od příští sezóny 
Celostátní futsalová liga pod hlavičkou SK 
BENAGO Slavičín. Benago převzalo 1. Ce-
lostátní ligu po týmu Vokno Kroměříž, které
mu tuto soutěž nabídlo, a navíc – slavičínský 
celek bude startovat i v poháru Evropské unie 
futsalu (UEFS) společně s vítězem Českého 
poháru Chemcomexem Praha. Důvodem je to, 
že tým Kroměříže obsadil v uplynulé sezóně 
druhé místo, když ve fi nále CL podlehl Poličce.

Tento tým bude využívat i některé hráče 
z Jerevanu a Kroměříže, řada hráčů přejde 
i z Jestřabí a prvoligového klubu FIFA futsalu 
Benago Zruč nad Sázavou. V týmu nebude 

Zleva: Ondřej Boček a Marek Dvorščák

Dva slavičínští fl orbalisté mají bronz

Slavičín bude hrát příští sezónu 1. ligu v sálovém fotbalu
chybět nejlepší střelec 1. ligy FIFA futsalu Da-
vid Filinger či brazilský hráč Caio de Oliveira.

Složení „dvojiček“ Celostátní ligy pro 
ročník 2009/10 (hraje se od 30. října 2009 do 
7. března 2010):
CHEMCOMEX Praha, SF TRIVEL Klatovy
BOMBARĎÁCI Větřní, SK STRABAG LU-
BRYCO Prachatice
SK SICO Jilemnice, SK ADRIA Nový Bor
VPS NOVABRIK Polička, SK BENAGO 
Slavičín
SC PREMIUM Stonava, SF KLIMCO Dar-
kovice

FS SÁDEK, SK GOLL Běloves
Více na www.futsal-salovyfotbal.com.

Tato volba je daná tím, že vedení Jerevanu 
chce udržet futsal ve Slavičíně a dává tak 
možnost talentovaným hráčům z okolí dalšího 
sportovního růstu. Tradice sálovky, která je ve 
Slavičíně bezmála 30letá, si to jistě zaslouží.
Slavičínští diváci tak budou mít možnost 
sledovat tento oblíbený sport i nadále. Spolu-
práce s Benagem je dohodnuta na jeden rok, 
poté se situace znovu přehodnotí.

Více na www.jerevanslavicin.cz.
Petr Koseček
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Fotbalový sen

NK CUP

My, co nezapomínáme, Vás srdečně
zveme, abyste vzpomněli...

VI. ROČNÍK 
MEMORIÁLU 

JOŽKY HRNČIŘÍKA
V čem? nohejbal trojic
Kdy? 18. července 2009 od 8.00 hodin
Kde? areál kuželny SK Slavičín (zámecký 
park)
Poplatek za mužstvo 150 Kč
Bohaté občerstvení zajištěno!!!
(pivo, nealko, alko, gril, guláš, klobásy…)
Akce se koná za každého počasí. Moderuje 
DJ Ptáček.
Uzávěrka přihlášek a informace do 
15. července, p. Hrnčiřík, tel.602 506 990.

Těšíme se na účast.

V loňském roce jsem v tuto dobu psal
o nejlepší sezoně FC TVD.

Jak nazvat letošní závěr, když ze tří muž-
stev, která sahala na prvenství, se to dvěma
podařilo?

V době psaní tohoto článku ještě soutěž
neskončila pro dorost a B mužstvo. Ale dorost 
bude první a B mužstvo po loňském postupu
nejhůře třetí. Chci poděkovat těm trenérům,
hráčům i dobrovolným funkcionářům, kteří
za těmito úspěchy stojí. 

Po unikátním šestnáctiletém působení
v divizi se podařilo postoupit do třetí nejvyšší
soutěže v republice. Tento postup je završením
činnosti mnoha generací hráčů, funkcionářů
a sponzorů v předchozích letech. Je to i od-
měna pro věrné fanoušky a poděkování všem
sponzorům za přízeň.

Úspěch se ovšem dostavil v nejméně
vhodnou dobu. Rozhodování, zda přijmout 
výzvu hrát třetí ligu, nebo díky ekonomické
krizi zůstat před branami, nebylo jednoduché.
Rozhodla podpora města a víra, že fi rmy
v regionu fotbalový oddíl neopustí.

Věřím, že před zaplněnými tribunami se
jim hráči odmění výbornými výkony, i když
nebudeme zrovna hrát o přední místa. 

Ještě jednou děkuji za podporu Vám všem,
kteří jste pomohli a pomůžete. 

Na snímku po skončení vítězného utkání
představujeme zleva v sedě: starosta ing. Kon-
čický, sekretář Adámek, manažer Münster,
vedoucí B-mužstva Švajda, trenér dorostu
Divila, trenér Straka, vedoucí mužstva Tluš-
ťák, lékař MUDr. Zemčík, správce Škovran,
člen výboru Dvorský.

Uprostřed stojí :  předseda oddílu 
PaedDr. Navrátil, Fojtík, Hnaníček T., Ptáček, 
Vacula, Samko, Trochta, Mendl, Hnaníček J., 
Hořák, Šamánek. Ve druhé řadě: člen výboru 
Málek, Tománek, Fábry, Švach P., Kříž, Macek, 
Otepka, Švach M., Barcuch.

PaedDr. Petr Navrátil, předseda oddílu

V sobotu 13. 6. 2009 proběhl již 4. ročník
nohejbalového turnaje NK CUP Slavičín.
Už na samém začátku turnaje se dalo tušit,
že to bude kvalitně obsazený turnaj, jelikož
se kromě místních zúčastnila také družstva
ze Vsetína a Olomouce. Turnaj neměl nouzi
o krásné sportovní zážitky a dlouhé výmě-

ny. Nakonec po těžkých bojích zvítězil tým 
PEGAS ze Vsetína (Švirák, Kašpar, Špok). 
Druhé a třetí místo zůstalo ve Slavičíně. Na 
druhém místě se umístil NK Slavičín „A“ 
(Indra, Liška, Vitásek) následovaný týmem 
NK Slavičín „B“ (Petrů, Macek P., Macek R.). 

Děkujeme všem týmům a divákům za 
účast a těšíme se již za rok na jubilejní 
5. ročník. NK Slavičín

Až do Slavičína vážily cestu Miss ČR
2004 Jana Doleželová a Vicemiss 2004 Edi-
ta Hortová, aby využily služeb Leja salonu. 

Vicemiss absolvovala lymfatickou
hubnoucí a zpevňující masáž pomocí 
profesionálního přístroje, protože druhý 
den předváděla na módní přehlídce plavky. 
Miss ČR Jana Doleželová se těšila na úpravu 
účesu v kadeřnictví Leja salonu, protože ji 
večer čekala na Zlínském festivalu důležitá 
akce. Obě Miss navíc nosí gelové nehty, 
takže si kompletní služby Leja salonu velmi 
pochvalovaly. Markéta SmílkováXI. ročník Jerevan 

cupu v nohejbalu
V sobotu 4. července 2009 proběhne již 
XI. ročník tradičního turnaje v nohejbalu 
trojic pod názvem Jerevan cup. 
Turnaj se letos opět přestěhuje na antukové 
kurty do slavičínského zámeckého parku .
Přihlásit se můžete do 2. července 2009 na 
tel. čísle 731 598 200 nebo osobně u Petra 
Kosečka.

Zlínského festivalu
Leja salon krášlil hvězdy 

PROGRAM ČERVENEC
Každá prázzdninnová střeeda DISCCO –– vstup 
ZDARMA
Pá  3. 7. PĚNNOVVÁÁ PÁRTYY 
   VVýlettiště Hráádek
So  4. 7. PREEMIEER + ANDDROMEDDAA 
  VVýlettiště Hráádek
Pá  10. 7. VOODKAA PÁRTYY Dj Krtekk, 
   ppanáák za 20 kkaček
So  11. 7. DIISCOO Dj Krtekk
Pá  17. 7. SEEMTEEX PÁRTTY Dj Krteek
So  18. 7. DIISCOO Dj Krtekk
Pá  24. 7. FRRIDAAY PÁRTYY Dj Krtekk
So  25. 7. DIISCOO Dj Krtek
Pá  31. 7. FRRIDAAY PÁRTYY Dj Krtekk
Pozor, změěna ootvírací ddoby:
Pá   18.00 –– 06.000
So   18.00 –– 06.000
Ne  19.00 –– 05.000
PŘIPRAVUUJEMME: 
ACLUB VEENKUU se skuppinou QUAATTRRO

Gabriela Rutarová oznamuje, že od 1. 7. 2009 
provozuje PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ v prostorách 
1. poschodí lékárny Viapharm, Horní náměstí 112 
(Kadeřnictví Častulíková).
Provozní doba: Po 10.00 – 18.00 a dále na ob-
jednávku na tel. č. 577 343 442, 737 376 405.
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Organizace Orel slaví 100 let

Při svém loňském pobytu v Luhačovicích
jsem se setkal v Divnicích s kamarádem
Václavem. Slovo dalo slovo a vznikl nápad
uspořádat setkání bývalých příslušníků třetí
roty posádky Bohuslavice.

Shánění kontaktů na spolubojovníky
bylo po čtyřiceti pěti letech velmi náročné.
Přesto se nás po půlročním pátrání sešlo
29. – 30. května dvanáct. Nejdále to měli
hoši ze severních Čech. 

Po obdržení pozvánky většina začala
hledat založené fotky a přemýšlet, zda trefí
místo srazu a jestli se vůbec poznáme. Když
jsme v září 1963 opouštěli kasárny, zůstal
v našich vzpomínkách Slavičín jako městeč-
ko s nízkými domy, úzkou a klikatou cestou,
lemovanou potokem s několika mosty. Naše
orientační body byly kino, restaurace Zálož-
na a hospoda U Talafy.

Přivítalo nás úplně jiné město. Pěkně
řešený střed a velké sídliště u hotelu. Ori-
entační body však zůstaly. První setkání
proběhlo bez problémů, ani jsme se ne-
museli představovat. Nepřízeň počasí nám
nedovolila procházku po městě. Tak se
v příjemném prostředí restaurace Záložna
dobře sedělo a vzpomínalo. Zpestřením
bylo promítnutí videa o Slavičíně a okolí.
Při povídání proloženém kalíškem slivovice

Sraz veteránů 

uběhl první večer setkání. S deštníkem v ruce
jsme druhý den vyrazili za dalším poznáním.
Návštěva kasáren, na kterou se každý těšil,
a hlavně prohlídka našeho (tehdy dřevěného)
baráku nás nadchla. To bylo vzpomínání na 
detaily našeho pobytu! Další místo naší ná-
vštěvy – bývalou Zbrojovku jsme projeli auty
s několika zastaveními. Milým překvapením
bylo, že se našla v tak velkém přebudovaném
kolosu naše strážnice skoro v původním stavu
a nad ní zbytek plotu.

Setkání bylo zakončené dohodou, že je 
nutné tuto akci zopakovat. Někteří chtějí 
navštívit zapomenutá místa, nebo se sejít 
se známými osobami. 

Děkujeme paní Marii Studeníkové z info-
centra za materiály o městě a okolí a panu 
PhDr. Ladislavu Slámečkovi za provedení 
po kasárnách. Tak, milý Slavičíne, těšíme 
se zas někdy na shledanou! 

Za veterány Jan Hlaváč, Velká Polom 

Významné jubileum je vždy důvodem
k oslavám, a když je toto ještě k tomu kulaté,
jako je tomu v případě křesťanské sportovní
a kulturní organizace Orel, pak je možné
slavit po celý rok. 

V letošním roce je to právě 100 let, kdy byl
Orel jako organizace s celostátní působností
založen. Dokázal překonat těžká období naší
historie, kdy byla činnost Orla zakázána,
nejprve v období 2. světové války a poté
40 let vlády socialistické strany. 

Po sametové revoluci byla činnost Orla
obnovena a organizace se neustále rozšiřuje.
Po celý rok 2009 probíhají a budou probíhat 
oslavy u příležitosti tohoto jubilea.

I v našem městě má Orel dlouhou tradici
a ačkoliv se to tak někomu nemusí zdát, je
naše jednota aktivní a její členové se velmi

úspěšně zapojují jak v oblasti sportu, tak 
i kultury, a to i mimo hranice našeho kraje. 

V březnu jsme například uspořádali již 
tradiční turnaj v sálové kopané. Oslavy 
v rámci župy Velehradské se uskutečnily 
v areálu archeoskanzenu v Modré u Velehra-
du v neděli 3. května 2009. Za letního počasí 
se před více než tisícovkou hostů představili 
naši členové s vystoupením country tanců 
a folklorním vystoupením.

Hlavní oslavy 100 let Orla budou probíhat 
ve dnech 20. až 23. srpna 2009 v Kroměříži 
na hlavním náměstí. Na návštěvníky bude 
čekat bohatý sportovní a kulturní program 
jako divadelní vystoupení, různé workshopy 
a soutěže. Mezi jeden z vrcholů oslav patří 
koncert Čechomoru v sobotu 22. srpna 2009. 
Význam akce dokládá také příslib návštěvy 

prezidenta ČR Václava Klause. Oslavy jsou 
určeny nejen pro členy Orla, ale i pro širokou 
veřejnost. Tímto Vás do Kroměříže srdečně 
zveme. Více se o Slavnosti Orla dozvíte na 
internetových stránkách: www.rokorla.cz.

Slavičínská jednota se také pyšní dívčím
fotbalovým týmem, který hraje okresní 
soutěž. Dále jsme založili tenisový oddíl 
a rádi bychom se také začali věnovat 
badmintonu. „Dáváme sportu smysl“, to je 
heslo Orla, proto nám sport přináší radost. 
Nevychováváme vrcholové sportovce, ale 
občany, kteří hrají v duchu fair-play. Rádi 
ve svých řadách uvítáme nové tváře, kterým 
můžeme nabídnout vhodné zázemí.

Více se o aktivitách slavičínské jednoty
dovíte na našich ofi ciálních internetových 
stránkách:www.orel-slavicin.webnode.cz. 

Za Orel jednotu Slavičín
Ing. Miroslav Janáček

Sociální automobil
Další sociální automobil putoval do

charity.
Tentokráte byl zapůjčen Charitě sv. Vojtě-

cha Slavičín na dobu šesti let za symbolickou
korunu ročně od fi rmy KOMPAKT, s. r. o.

Vůz značky Renault Kangoo byl zakou-
pen díky nosičům reklamy umístěným na
ploše automobilu. 

Slavnostní předání klíče proběhlo dne
14. 5. 2009 v Domovince za přítomnosti zá-
stupců fi rmy Kompakt, s. r. o., pana Adama
a manželů Tyroltových. Automobil převzala
ředitelka organizace Bc. Milena Tománková
za účasti starosty Slavičína Ing. Jaroslava

Končického, který převzal nad projektem 
záštitu. Pozváni k slavnostnímu předání 
byli i představitelé fi rem a společností, které 
fi nančně podpořily tento projekt. 

Projekt sociálního auta podpořily tyto 
fi rmy:

A+BX okna, AGROL, s. r. o., AiP enginee-
ring, Austin Powder, BELIT, Boden matte, 
Bonavia servis, a. s., BTH, s. r. o., Bytex, 
COOP TUTY, DFH, s. r. o, EKO FILTRS, s. r. o., 
EUROCORP, s. r. o., Gemini, GIENGER, 
HOPA, Javorník – cz – plus, s. r. o., Kloboucká 
lesní, s. r. o., Kovex, s. r. o., Ladislav Šindler, 
LARGO, Manag, a. s., Media mix, Metalšrot, 
MP stav, Nábytek Šuráň, Plyno systém, s. r. o., 
Podlahářství Řepa, Potraviny Malychová, 
PRABOS, Remerx, s. r. o., RENOMIX, s. r. o., 

Sanace Zlín, s. r. o., SLAVGAST, s. r. o., SMS, 
s. r. o., SPS-střechy, s. r. o., Stabet, s. r. o., 
Stavosvit a.s., Tm stav, s. r. o., „U Talafy“, 
Veolia Mor. Vodárenská, a. s., VOP Štemberk, 
AH –Energy.  Bc. Milena Tománková
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Chtěli bychom upozornit, že v měsíci čer-
venci bude naše zařízení otevřeno pro děti
každý všední den od 8 do 15 hodin. V době,
kdy rodiče budou v zaměstnání, mohou děti
využít čas k návštěvě a zpestřit si svůj prázd-
ninový volný čas. A vzhledem k tomu, že jiná
zařízení ve Slavičíně nabízejí organizovanou
činnost, naše zařízení nabízí volnou prázd-
ninovou odpočinkovou a relaxační činnost 
s možností přijít a odejít libovolně, dle zájmu.
V průběhu otevírací doby samozřejmě nabíd-
neme rukodělnou, sportovní, kvizovou a další
činnost a individuální práci s jednotlivci, vždy
podle aktuální návštěvnosti. 

PProgrramyy ppprevencce
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás začali

postupně informovat o jednotlivých progra-
mech specifi cké primární prevence našeho
zařízení, které se týkaly 1. a 2. třídy, které
probíhají formou maňáskového představení.
I programy pro 3. a 4. třídu doplňují výuku
a doprovázejí jej maňásci, které děti už znají
a spolu s nimi pokračují i další příběhy. 

Jaké jsou cíle a výstupy programů a co by
měly děti zvládnou v průběhu 3. a 4. třídy?
nebezpečí šikany, co je a není oběť, agresor,
kde hledat pomoc
 nebezpečí alkoholu
 nebezpečí tabákových výrobků

jak odmítat věci, o nichž se ví, že jsou špatné
jak ve třídě žít a komunikovat, jak se oslo-
vovat, právo na své vlastní jméno
význam kamarádství
právo na domov

Od začátku kalendářního roku se pokra-
čování příběhů Bárky a Klárky zúčastnily
děti ZŠ praktické a speciální v Návojné, ve
Vizovicích, ZŠ Malé Pole, ZŠ Vlachovic, Dolní
Lhoty a Sehradic.

PProvooz NZZDDM
V rámci specifi ckých programů primární

prevence proběhl v měsíci květnu čtyřhodino-
vý program pro studenty primy z Gymnázia
Jana Pivečky ve Slavičíně. Pro jeho konání
jsme zvolili nikoliv školní prostory, ale naše
nízkoprahové zařízení, kam jednotliví stu-
denti chodí v odpoledních hodinách a mají
už i v rámci individuálního plánování své
dohody. Tento program s názvem „Vztahy
mezi námi“ byl zaměřený na vztahy v kolek-
tivu. Při vzniku nových třídních kolektivů
je totiž velmi důležitá otázka klimatu třídy.
Školní třída představuje sociální prostředí,
které výrazně ovlivňuje život učitele i žáků.
Kvalita tohoto prostředí působí na účinnost 
výchovného a vzdělávacího prostředí školy.

Cílem bylo vést jednotlivé žáky k hlubšímu
poznání každého jedince třídy a vytvářet tak

vzájemnou toleranci. Pomocí jednotlivých 
cvičení a technik si uvědomovali odpověd-
nost vlastního chování ke svým spolužákům. 
Společně si například vytvořili „Pravidla naší
třídy“, nebo plakát „Co jsme spolu dokázali 
jako třída“ a jiné další aktivity. 

Soutěží měsíce se staly „Funny darts...“
netradiční způsob hry v klasických elektro-
nických šipkách. Jednalo se o 5 neobvyklých 
kol, jako byl hod levou rukou, pravou rukou, 
hod poslepu, s otočkou doprava a doleva. Tato 
aktivita byla vhodná opravdu pro všechny, 
protože zde šlo o náhodu získaných bodů 
a hlavně o zábavu ze hry, jak je zřejmé už 
z názvu soutěže. Celkem bylo 22 soutěžících. 
Na prvním místě se umístil Jakub Hyžík (ZŠ 
Vlára), který nahrál 229 bodů. Na druhém 
místě to byla Eliška Strejčková (Gymnázium 
J.P) se 184 body a o něco málo bodů méně, a to
170 získal Jakub Vašička (ZŠ Vlára) a obsadil 
tak třetí místo. 

Velmi oblíbenými se staly i naše rekordy 
a pokusy o jejich překonání. Rekord o nejvíce 
úderů v pinkání s míčkem drží Kristýna Ko-
zubíková (Gymnázium J. P.) s 1 500 údery na 
jeden pokus. Nepřekonanou rekordmankou
v pinkání o stěnu stolu stolního tenisu je Ivana 
Janušková (Gymnázium J. P.) se 126 údery. 

V průběhu měsíce června mimo pravidelné 
aktivity probíhala výtvarná činnost na téma 
„Dovolená snů“. Hotové práce jsou nyní 
vystaveny v zařízení a vytváří tak atmosféru 
letních prázdnin. Konal se i přebor v hrací 
kostce a činnost jsme zpestřili řadou anket 
tj. průzkumem názorů našich návštěvníků 
na školu, volný čas, zájmy apod. V měsící 
červnu probíhala i revize (hodnocení) cílů 
u jednotlivých návštěvníků, tj. zda se podařil 
plánovaný cíl splnit a jak, a vytyčení nového 
cíle do dalšího období. Cílem by mělo být 
zlepšení kvality života našich návštěvníků. 

Těšíme se na návštěvy jak v době prázdnin, 
tak v dalším školním roce 2009/2010. Přejeme 
Vám krásné letní dny, hodně pohody, příjem-
nou dovolenou a hezké prázdniny.

Činnost o. s. R-Ego podporují: Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí, Úřad vlády ČR - Rada 
vlády pro koordinaci protidrogové politi-
ky, Krajský úřad ve Zlíně, město Slavičín, 
BTH, s. r. o., Slavičín, SMS, s. r. o., Slavičín. 

Mgr. Dana Kozubíková, Bc. Eva Raková

Informace z Poradenského centra R-Ego

V sobotu dne 30. 5. 2009 uspořádal Sbor dobrovolných 
hasičů na výletišti v Divnicích tradiční Kácení máje spojené 
s oslavou Dne dětí.

I přes nepříznivou předpověď počasí a ranní vytrvalý 
déšť se nakonec odpoledne vyčasilo a celá akce se skupi-
nou Tempo, různými hrami a soutěžemi pro děti, bohatou 
tombolou a grilovaným selátkem se přece jen vydařila. 

SDH Divnice děkuje touto cestou všem sponzorům,
kteří poskytli sponzorský dar nebo přispěli i jinou for-
mou. Poděkování patří také všem členům i nečlenům, 
kteří pomohli při zabezpečení této akce a přispěli tak 
ke zdárnému průběhu a spokojenosti dětí i dospělých 
účastníků.  Výbor SDH Divnice

Kácení máje v Divnicích



Červenec/200913

w w w . m e s t o - s l a v i c i n . c z

14. května jsme já a Terezka Lagová po-
stoupili z krajského kola soutěže Helpíkův
pohár. Už v pátek 29. května po škole jsme
se s naším doprovodem vydali směrem na
Jeseník, abychom následujícího dne byli
odpočati a připraveni plnit úkoly celostát-
ního fi nále branné a zdravotnické soutěže.

Cesta byla opravdu pěkná, Jeseníky jsou
nádherné a všude bylo plno krásných hor-
ských chat a byly vidět zasněžené vrcholky
hor. Ubytovali jsme se v chatě a probudili
se do studeného a deštivého rána. Takhle
ošklivě v tuto dobu tu prý ve Smetanových
sadech, kde se konal náš závod, ještě nikdy
nebylo. 

Dostali jsme startovní číslo a vyrazili
soutěžit. Prvním úkolem pro nás byla resu-
scitace člověka v parku. Jak jsem se později
dozvěděl, byl hlavní chyták soutěže v použití
resuscitační roušky – naštěstí jsem ji použil.
Druhým úkolem bylo ošetření u autoneho-
dy s vytékajícím palivem. Opilá řidička po
havárii kouřila a nadávala, měla zapíchnutý

střep v ruce. Uvnitř vozu byl ještě muž s vnitř-
ní zlomeninou. Vrhli jsme se na ošetřování 
zraněných, ale napřed jsme vykázali kouřící 
řidičku co nejdále od vozu. Pak přišly úkoly 
slanění po laně a ošetření popáleniny, potom 
jsme zdolali prolézání úzkým plátěným tune-
lem. Náročným úkolem bylo ošetření chlap-
ce, který se pořezal, měl tepenné krvácení 
a křičel bolestí. Po jeho ošetření bylo naším 
úkolem přelézt vysoký provazový plot a pak 
už jsme směřovali k poslednímu, tak trošku 
pohádkovému úkolu. Různým způsobem 
poraněná zvířátka jsme museli seřadit podle 
závažnosti zranění. 

Musím říct, že všichni figuranti byli 
dokonale namaskovaní a chovali se úplně 
opravdově. Nahlas křičeli a naříkali, prostě 
jako ve skutečnosti. A pak už byl konec. Že při 
tom lilo jako z konve, je bohužel skutečnost. 
I tak to byl úžasný zážitek. 

Protože šlo o republikovou soutěž dětí 
i dospělých záchranářů, bylo obojí vyhlášení 
vítězů spojeno. První byl vyhlašován Helpík. 

Mysleli jsme si, že kvůli několika malým 
chybám, které jsme v soutěži udělali, ne-
budeme mezi deseti odměňovanými, a tak 
jsme přes veškeré úžasné dění kolem nás byli 
trošku smutní. Ale představte si, my jsme 
byli z 5 000 dětí ze 150 účastnících se škol 
sedmí! Veškerý smutek nás přešel a byli jsme 
šťastní. Dostali jsme diplomy a jásali jsme. 
V závěru ještě téměř stovka nazdobených 
sanitek okolo nás začala houkat a troubit. 
Byla to nádhera! Nic takového jsem dosud 
v životě nezažil. 

A co říci nakonec? Musíme moc poděko-
vat těm, kteří nás připravili tak, že jsme se 
opravdu nemuseli za naše znalosti stydět. 
Dík za to patří především naší třídní paní 
učitelce Mgr. Ivě Filákové a paní Mgr. Haně 
Strnadové, které nám předaly svoje znalosti 
a zkušenosti, za odbornou přípravu a organi-
zační zajištění děkujeme paní Pavle Sudkové 
a paní Mgr. Boženě Filákové.

Škoda, že tato soutěž, jejíž 14. ročník 
bude příští rok, je vždy jen pro žáky 5. tříd, 
a my už se jí nebudeme moci účastnit. Ale 
nevadí, i tak to stálo za to. 

Pavel Sova, 5.B, ZŠ Vlára

Záchranáři jako doopravdy

V pátek ráno, 
12. června, začal pro 
Slavičánek a Slavi-
čan folklorní maratón 

generální zkouškou na dřevěném pavilonu 
Základní školy Vlára a pak už nekonečně 
dlouhá cesta autobusem do Plzně. Byli jsme 
jako jediný dětský soubor z Moravy pozváni 
na mezinárodní folklorní festival CIO FF 
(Conseil International des Organisations de 
Festivals de Folklore et d´Arts Traditionels), 
který se již potřinácté konal v západočeské 
metropoli a patří k nejprestižnějším na světě! 

Po několikahodinovém bezproblémovém 
cestování, za které patří poděkování řidiči 
panu Thurzovi, jsme dorazili na místo určení. 
Děti byly rozděleny do rodin našeho hostitel-
ského souboru Plzeňáček, který se o nás opět 
velmi vzorně staral, dospělí účastníci byli 
ubytováni ve vojenské ubytovně. 

V sobotu nás již čekalo první účinkování. 
Galaprogram, ve kterém zazněly mimo jiné 
bubny bubeníků Ten Drum Art Percussion 
z Tchaj-wanu, libé tóny strunných nástrojů 
japonského souboru Baishokai, temperament-
ní folklór chorvatský, polský či slovenský, 
byl pro Slavičánek určitě hodně motivující. 
Skutečnost, že jsme se mezi 500 účinkujícími 
z České republiky a zahraničí neztratili, potvr-
zovaly bouřlivé ovace apladujícího publika. 
Součástí festivalu byl „Historický víkend“, kde 
jsme mohli vidět plzeňské cechy v dobových 
oblecích, staročeské krámky, středověké di-
vadlo či pokus o překročení rekordu v počtu 
strašidel na náměstí, který se podařil! Děti však 
ze všeho nejvíce uchvátila návštěva plzeňské 
ZOO a dinoparku, kterou stejně jako náš celý 
pobyt v Plzni zachytil objektivem „dvorní“ 
fotograf našeho souboru Ing. Šťastný, za 
což mu patří velký dík. Úžasná podívaná na 

ohňostroj zakončila sobotní večer a my jsme 
se těšili na neděli. 

Přijetí zástupců souborů náměstkyní 
primátora města Plzně JUDr. Marcelou Krej-
sovou, vystoupení v rámci dětského pořadu 
„Nebudem pořád tak maličký…“, oběd a pak 
nekonečná cesta k domovu, to byl plán, který
jsme opět zvládli na jedničku. 

Chtěl bych, zvláště v dnešní uspěchané 
době, touto cestou co nejsrdečněji poděkovat 
všem vedoucím souboru a „dospělému“ Slavi-
čanu, pro něž jsou mnohdy jedinou odměnou 
za obětavou práci pro zachování folklorních
tradic rozzářené tváře malých Slavičánků, 
spokojené publikum a dobrý pocit ze vzor-
né reprezentace svého města.

Mgr. Aleš Ptáček

Slavičánek reprezentoval Slavičín na mezinárodní úrovni v Plzni

Skupina slavičínských děvčat a chlapců, 
kteří chodí do Slavičánku, se odvážně vy-
dala na 13. Mezinárodní folklórní festival 
„Plzeň 2009“. V sobotu 14. 6. 2009 zahráli, 
zatančili a zhlédli průvod strašidel, kterých 
bylo letos rekordních 4 203. V neděli vše vy-
vrcholilo vystoupením na pódiu na náměstí. 

Moderátor dlouho dopředu ohlašoval 
jako nejočekávanější a třešničku na dortu 
vystoupení Slavičánku až z „daleké“ Mo-
ravy. Když zazněly první tóny cimbálovky 
Aleše Ptáčka, náměstí ztichlo a zabouřilo 
až potleskem. To bylo skutečně to pravé. 
A když to na pódiu „rozbalil“ ještě Slavi-
čánek, bylo obecenstvo opravdu nadšené. 
Zvuk hudby, zpěvu a tanec strhl všechny. 
Typický projev a velmi povedené pásmo 
Okolo hájička si získal všechny. Diváci ne-
byli k utišení. Jednoznačně byl Slavičánek 
nejlepší a předvedl vynikajícím způsobem 
umění svoje i těch, kteří to všechno děti 
naučili – jsou to paní učitelky Pančíková 
a Bělohlávková.

Jen více takových úspěchů a prezentace 
Slavičína. Poděkování a blahopřání dětem, 
hudebníkům a všem, kteří pomohli včetně 
vedení školy a města. Těm všem patří veliký 
dík a jednička s hvězdičkou.

JUDr. Pavel Sova,
předseda SRPDŠ ZŠ Vlára Slavičín

MUDr. Jolana Malotová oznamuje pacien-
tům, že ve dnech od 7. do 10. 7. čerpá

DOVOLENOU. V těchto dnech zastupuje 
MUDr. Petr Zemčík.

MUDr. Jiří Zabloudil oznamuje, že 
7. 7. – 17. 7. 2009 neordinuje – DOVOLENÁ.

Zastupuje MUDr. Marie Častulíková.

MUDr. Radmila Pinďáková oznamuje, že 
od 27. 7. do 8. 8. 2009 

bude čerpat DOVOLENOU. 
Zastupuje MUDr. Roman Überall.

Plzeň nadšeně 
tleskala Slavičánku

Odbor KČT Vysoké Pole, odbor KČT Vizovice,
obec Vysoké Pole, obec Drnovice a Sdružení 

obcí v mikroregionu Ploština Vás zvou na

7. Celostátní výstup 
na Klášťov a slavnostní

otevření Naučného okruhu 
dr. Jiřího Kohoutka, 

které se uskuteční dne 11. července 2009

Odchod účastníků dne 11. července 2009
v 8.30 od restaurace Na Lesovni ve Vysokém Poli;

 Zahájení a slavnostní otevření okruhu:
10.00 hodin;

Společná prohlídka s odborným komentářem
od 10.30 hodin;

 Občerstvení zajištěno.
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Základní umělecká škola ve Slavičíně
oslavila v letošním školním roce 30 let od
svého založení.

K tomuto významnému výročí připravila
v měsíci květnu výstavu prací žáků výtvarného
oboru a galakoncert, na kterém se představili
současní i bývalí žáci školy a hosté. Součástí
galakoncertu byla i výstava „Historie školy“
s tably absolventů, která bude ještě jednou
zpřístupněna veřejnosti v prostorách slavičín-
ské radnice začátkem nového školního roku.

Škola v rámci oslav vydala také svůj první
almanach, který mapuje historii i současnost 
školy, představuje nabídku studijních oborů
i soutěžní úspěchy žáků a také vzpomíná na
bývalé žáky a učitele, kteří ve své době jméno
školy dostávali do širšího povědomí laické
i odborné veřejnosti.

Ne všem občanům Slavičína se almanach
dostal do rukou, proto Vám touto cestou nabí-
zíme pohled do historie uměleckého školství
ve Slavičíně.

HHistorie ZZUUŠ Slaviiičín
Dříve narozeným občanům Slavičína je

známo, že dávno před tím, než byla v našem
městě zřízena hudební škola nebo její poboč-
ka, působil zde všestranný hudebník pan Josef 
Gadas. Jako varhaník a tzv. regentschori v kos-
tele sv. Vojtěcha zajišťoval hudební doprovod
ke každodenním mším a veškeré hudební
děnní při větších bohoslužbách a slavnostech hhhhhhh 
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v Brně. Ve své době byla známou sólovou hráč-
kou na cimbál a zároveň členkou vynikajícíhounacimbálazároveňčlenkouvynikajícího
brněnského profesionálního souboru BROLN
(Brněnský rozhlasový orchestr lidových
nástrojů). Z našich občanů byla jeho žákyní
učitelka Jana Polášková, která se uplatnila
jako houslistka v amatérských folklórních
souborech a společně se svými sestrami Milu-
škou a Štěpánkou vytvořila nezapomenutelné
pěvecké trio, které účinkovalo v kostele a při
dalších hudebních příležitostech. Na svůj
nejmilejší nástroj – varhany, naučil Josef 
Gadas hrát svého nástupce Pavla Kozubíka.
Ten se po jeho smrti ujal funkce varhaníka
v našem slavičínském kostele. Další jeho
žáci – Josef Gadas ml. a Radek Charvát svůj
vztah k hudbě propojili se životní profesí od-
borného mechanika a ladiče pian. Působení
Josefa Gadase ve Slavičíně bylo ve své době
jedinečné a velmi záslužné. Dalo by se říct, že

tento všestranně založený hudebník položil
základy pro hudební vzdělávání dalších nad-
šených a zapálených muzikantů. 

Samotný vznik školy se datuje rokem
1965, kdy byla ve Slavičíně zřízena poboč-
ka Lidové školy umění Valašské Klobouky
(ředitelé – Antonín Bařinka, Bedřich Bail).
Na pobočce vyučoval zpočátku jediný kan-
tor, ing. Vladimír Mikulec, který dojížděl
z nedalekých Luhačovic. Podobně jako jeho
předchůdce vyučoval kromě smyčcových
nástrojů a klavíru i ostatní nástroje, o jejichž
výuku byl ve Slavičíně zájem. Během působení
pana Mikulce a později také jeho manželky,
klavíristky Naděždy Mikulcové, se úroveň
školy výrazně pozvedla. Mikulcovi vnesli
do své práce profesionalitu a nastolili řád
hudebnímu vzdělávání. O tom svědčí velký
počet žáků přijatých ke studiu na uměleckou
školu – konzervatoř, což bylo v těch letech
vzácnou událostí.

Během dalších let zájem o studium hudby
i dalších uměleckých oborů ve Slavičíně roste.
V roce 1979 se škola osamostatňuje a svým 150
žákům nabízí vzdělávání ve třech uměleckých
oborech, hudebním, výtvarném a tanečním.
Řízením školy je na rok pověřen učitel Franti-
šek Maňas z Valašských Klobouk, ale již v roce
1980 se stává ředitelem František Staněk.

Škola v tomto počátečním období řeší
řadu problémů - například jak při narůstají-
cím počtu žáků najít vyhovující prostory pro
výuku. Zpočátku se vyučovalo v učebnách
slavičínské základní školy a poté několik let 
v budově hasičské zbrojnice. Tento problém
školy se konečně vyřešil až v roce 1985, kdy
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V roce 2000 byla ředitelkou školy jmeno-
vána Jana Jakúbková a novým zřizovatelem
školy se od roku 2001 stává Krajský úřad
Zlínského kraje. Vlastníkem školní budovy je
město Slavičín a díky jeho vstřícnosti užívá
ZUŠ od roku 2001objekt bezplatně. Po dohodě
s vlastníkem a za jeho fi nanční podpory pro-
chází škola v této době řadou oprav a úprav
interiéru, které umožnily vylepšení provoz-
ních podmínek (provedení sanačních omí-
tek budovy školy, rekonstrukce výtvarných
učeben, sociálního zařízení a šaten, učebny
hudební nauky a koncertního sálu školy).

V září roku 2000 vznikl při ZUŠ Slavičín
z iniciativy učitelky Anny Frajtové smíšený
pěvecký sbor Cantare, do kterého se zapojili
učitelé školy, rodiče žáků a příznivci zpěvu

ze Slavičína a blízkého okolí. Sbor se nadšeně 
zapojuje do hudebních aktivit školy, ale pořádá 
také samostatná pěvecká vystoupení a kon-
certy a aktivně se tak řadí mezi amatérská 
slavičínská sdružení, která se svou činností 
podílí na kulturním životě veřejnosti.

V roce 2006 učitel Zdeněk Kozubík založil 
školní žákovský orchestr a již na jaře roku 2007 
se představil veřejnosti prvním úspěšným 
koncertem ve spolupráci s dětským pěveckým 
sborem Tučňáci. V roce 2008 si zahrál na Kon-
certě tří generací spolu s Cantare a školními 
dětskými pěveckými sbory.

V současné době navštěvuje hudební 
i výtvarný obor školy každoročně 325 žáků 
ze Slavičína i okolí. Žáci obou oborů se pod 
vedením svých učitelů prezentují na mnoha 
akcích školy, spolupracují s městem Slavičín 
i jinými organizacemi a pravidelně také úspěš-
ně reprezentují školu a město na hudebních 
a výtvarných soutěžích.
Z „Almanachu ke 30. výročí založení ZUŠ 
Slavičín“

Do dalších let bych chtěla popřát našim 
žákům, ať chodí do školy rádi a rozvíjejí své
umělecké schopnosti v atmosféře důvěry 
a porozumění, jejich učitelům kvalitní a přá-
telské pracovní zázemí, ať jim láska k profesi
přináší radost a uspokojení z práce, škole 
přeji zájem žáků o studium, učitele náročné 
a vlídné zároveň a přízeň rodičů i veřejnosti. 

Jana Jakúbková, ředitelka ZUŠ

V sobotu 23. května 2009 pořádala Zá-
kladní umělecká škola Slavičín galakoncert 
ke 30. výročí založení Základní umělecké 
školy ve Slavičíně. Již program dával tušit, 
že galakoncert bude výjimečným zážitkem. 
Více než dvě a půl hodiny programu bylo 
nabito známými i méně známými skladba-
mi v podání žáků školy – stávajících i těch, 
kteří dnes studují na konzervatoři nebo se 
již hudbě věnují profesionálně.

Různé skladby i nástroje, ale stejné zau-
jetí pro hru, stejná snaha podat stoprocentní 
výkon. Podání vážná i žertovná – jako třeba 
„Sólo pro Ferdánka“. Evidentní nadšené 
reakce publika, dlouhé potlesky, na závěr 
potlesk ve stoje. Slova uznání od odborníků 
a bývalých pedagogů školy. Výborné prů-
vodní slovo Zdeňka Kozubíka. Otevření 
výstavy „Historie školy“, mapující činnost 
školy, její úspěchy a absolventy. Zážitek, 
který nadchne profesionálního umělce 
stejně jako hudebního laika.

To všechno byl, a jistě nejen z mého 
pohledu, galakoncert ke 30. výročí založení 
naší základní umělecké školy. Rád bych 
škole, paní ředitelce Mgr. Janě Jakúbkové 
a všem pedagogům a zaměstnancům školy 
vyslovil poděkování za jejich činnost, za 
práci s mladou generací. Co jiného do 
dalších let činnosti školy popřát, než aby se 
dařilo tak jako doposud. Popřát dobré pod-
mínky pro práci, nadšené učitele, nadané
a pilné žáky. Úspěchy nepřicházejí samy, 
ale pokud tohle vše bude, pak nemusíme 
mít obavy o budoucnost. Tomu ostatně 
nasvědčuje i minulost a přítomnost školy, 
které jsou pro budoucí léta tím nejlepším 
základem.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Třicátnice

30. výročí založení ZUŠ
Galakoncert ke



Červenec/200915

w w w . m e s t o - s l a v i c i n . c z

 5. 7. 10.00 – 01.00 Zámecký park
ČERVENCOVÁ PARK-PÁRTY
(zábavný den, který byl v květnu odvolán, se 
tentokrát koná na 100 % a za každého počasí)

KKalendddáře,,, pozzvvánnkyy

Nabízím svoz dřeva a materiálu vozidlem 
Praga V3S. Volejte na 604 509 762.

Ve Valdštejnském paláci v Praze se 21. dub-
na ozývala valašská mluva. To proto, že se 
pod záštitou senátorky Ing. Jany Juřenčákové 
konala vernisáž výstavy obrazů akademické-
ho malíře Jaroslava Jeřábka, která zde byla 
k vidění do 10. května 2009. Malíř Jaroslav 
Jeřábek tam nebyl sám.

Do Prahy s ním přijeli i jeho příznivci 
a kamarádi, které paní senátorka srdečně při-
vítala. Atmosféra společenského odpoledne 
byla neformální, uvolněná, k čemuž přispělo 
i nabídnuté občerstvení. Po procházce Prahou 
přišlo každému vhod. S průvodkyní jsme si 
prohlédli prostory Valdštejnského paláce 
a samozřejmě i senátorskou místnost. Mnozí 

Akademický malíř Jaroslav Jeřábek vystavoval v Senátu 

Procházka historií města

přítomní si zde jistě zapřemýšleli, jak by asi 
rozhodovali oni, kdyby…? 

Všeobecně se ví, že pan Jaroslav Jeřábek 
a píšťalky či fujary jedno jsou! A nebylo tomu 
jinak ani při této příležitosti. Po vernisáži
na Hradním nádvoří zazněly v jeho podání
tak svižné tóny lidových písní, až to některé 
bývalé členy valašského souboru rozpohy-
bovalo natolik, že můžeme říct: „Na Hradě 
skákali, jak Jeřábek pískal…“! Ostatní se při-
dali zpěvem a procházející turisté valašský
temperament ocenili potleskem. Byl to velmi
pěkný podvečer.

Jako dobrá hostitelka nás paní senátorka 
provázela až k odjezdu autobusu. Za příjemně 
strávený den jí za všechny poděkovala její 
asistentka Pavlína Štachová, která návštěvu 
Prahy zorganizovala, za což patří dík zase jí. 

Marie Chmelová
Kdo se chtěl blíže seznámit s místními

pamětihodnostmi, mohl tak učinit ve středu
27. 5. a zapojit se do již 4. ročníku Literárně
historických toulek pořádaných městskou
knihovnou a domem dětí a mládeže.
Tradiční dětská sestava byla letos poprvé
rozšířena o zájemce z řad dospělých. Trasa
lemovaná nejen památnými, ale i význam-
nými objekty města byla již předem známá
z minulých let, zato však zábavný program
na Horákově vile překvapil svým „novým
kabátem“. Pomocí soutěží, her a kvizů si
zde všichni mohli rozšířit své dějepisné
obzory a také absolvovat malý výlet v čase
do „šera dávných věků slavičínských“ pro-
střednictvím dochovaných pověstí tohoto
kraje a jejich protagonistů. Jakoby ze starého
obrazu vystoupila na tento svět legendární
hrdinka pověsti O založení Slavičína slepá
hraběnka Rozamunda Slavická (v podání
Petry Urbanové), aby účastníky přátelsky
přivítala a následně odměnila jejich soutěžní
elán sladkými pozornostmi. Jejího uznání 
za vzornou péči o naše město se dočkal

i starosta Ing. Jaroslav Končický, který tuto
akci každoročně podporuje svou účastí. 

A že vždy na konci pohádky či pověsti za-
zvoní zvonec, i oblíbená historická procház-
ka měla své šťastné zakončení v příjemném
prostředí zahrady domu dětí u táboráku, kde
se opékaly voňavé špekáčky a vzpomínalo se
na nevšední zážitky odpoledního putování.
Nešlo však o defi nitivní loučení s Toulkami.
Pro ty, jež odradila nepřízeň počasí toho
dne, platí samozřejmě pozvání na netradiční
výpravu do naší minulosti v příštím roce.
Aby se však mohla uskutečnit, bude opět 
potřeba výborné spolupráce všech, kdo se
na její organizaci ochotně podíleli a věnovali
jí svůj volný čas. Slova díků tedy právem 
náleží pracovnicím DDM – PaedDr. Zdeně
Odehnalové a Míše Štefaníkové, ředitelce
Nadace J. Pivečky Mgr. Božence Filákové,
správci městského muzea Josefu Ščuglíko-
vi, Mgr. Janě Adámkové, Petře Urbanové,
studentkám GJP – Petře Lysákové, Danušce
Končické, Natalii Jandové, Lucii Hubíkové
a sponzorům – paní Tarabusové (Potraviny
U Pinďáků) a paní Hubíkové (Potraviny
Mona).  

Gabriela Klabačková

oznamuje svým čtenářům i návštěvní-
kům změnu provozní doby o prázdninách. 
červenec – zavřeno
Půjčovní doba pro děti i dospělé v srpnu:
Pondělí: 7.30 – 12.00    13.00 – 15.00
Čtvrtek: 7.30 – 12.00    13.00 – 18.00
Internet bude pro veřejnost dostupný v této 
provozní době.
Tel. 577 341 481, e-mail:
knihovna@mesto-slavicin.cz. 
Léto zalité sluncem a příjemně strávenou 
dovolenou přejí Vám všem pracovnice 
knihovny.

MMěěsttssská kniihhoovvnaaa

HHHráádeeekk – vvvýletiiště dne 1. 8. 20099, 13.0000 

DĚTSKÝ DEN
bbooohattýý proogram prro neeejmennnší

2220.000 HUP Sllavičííín
222.0000 DEESMOD SSloveeenskoo
ČČeskkko-sloovenská diskkootékkaaa 

Vllasti Maccíka

VVsttupppeenkyyy na večerní pprogrrram vvv přředd--
pprroddejjii na iinfoccentru Sllavičííín zaa 1200 KKčč, 

na místě 1550 Kč  

ZZaa špppatnééého ppočasí buude vveečernnní pproo-
gggrram přessunut na Sokooolovnnnuu.

VVýýtěžžžeek aakce bbude věnnovánnn na dddobbroo-
činné účeely.
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LETETNÍ PNEUMATATIKYKY LEVNĚ
A NANAVAVVÍCÍC JEJEJICH PPOJOJIŠTŠTĚTĚNÍ MRD R ARAD AD RMZDARMA!

SLAVIČÍN HRÁDEK, AREÁL ZD

telefon: 577 341 675 
mobil: 723 070 808

WWW.PNEUPLUS.CZ HODNOTNÝ HHH

VYSTŘÍH
NI

KKKUUPOPU ONKUPKUPON A ZÍSKEJSKEJ A ZÍSKEJ 
K NÁKKUPU PNPNEU 

GEOMETRIE • KLIMATIZACE • OLEJE • BRZDY 
PROŘEZÁVÁNÍ DEZÉNŮ NÁKLADNÍCH KOL
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 neděle 12. – 21.00 hodin
PÁTEK TŘINÁCTÉHO – Dnes již kulnes již kultovní horor o záhadných 

vraždách a prokletém letním tábetním n táboře. Odehrává se poblíž Crystal Lake
(Křišťálové jezero) é jezero) na seveverovýchodě Spojených států, kde došlo
v tábornv tábornické osadě pro mláládež k tragické události. Mladí vedoucí 
se místo dozoru nad svými i svěřenci oddávali v křoví milostným
hrátkám a neslyšeli zoufalé vololání o pomoc. Jejich nedbalostí utonul 
mladý chlapec, Jason Vorhees. UUtopeného nikdo nevytáhl a jeho tělo
se nikdy nenašlo. Jezero i jeho okokolí se stalo prokletým a tábor byl 
zrušen. To však nebránilo mladémmu energickému nadšenci, aby se
s partou mladých právníků a právniniček pokusil po letech opuštěný 
tábor opravit a zprovoznit. Už běhemem příprav se však začnou dít 
znepokojivé věci, přerůstající s příchoddem noci v krvavé orgie smrti.
Režie: Marcus Nispel. Hrají: aker, Amanda RigRighetti, Danielle Panabake

MLÁDEŽIJared Padalecki, Travis Van Winkle. Vstuupné 70 + 1 Kč. MLÁD
NEPŘÍSTUPNO! Délka 97 minut.

 úterý 14. – 21.00 hodin 
HOTEL PRO PSY –Y et v tajnosti, že máteJak dlouho lze udržžet v 

Emma Roberts) a Brucepsasa? Dlouho ne, což si sourozenci Andi (Em
í. Problém je o to aktuálnější,(Jakke T.e  Austin) moc dobře uvědomují. Pr

ů pěstounů, kteří zvířata přímože se e tihle sirotci dostali do spárů p
filmovou adaptaci slavné stejnojmennénenávididí. Výchozí situace pro fi lmo

cenější. Každodenní ilegální uspokojováníknížky nnemohe la být vyhroceně
ch chlupatého přítele Pátka vystřídá mnohemzákladníchch potřeb jejich c

n, na jehož počátku stojí objev zpustošeného bý-ambiciózněnější plán, n
. Andi a Bruce na něj náhodou narazí na útěku předvalého hotellu. Au n

a uvnitř objeví dva Pátkovy toulavé soukmenovce. Tehdypolicisty a uv
ejich hlavách zrodí šílený nápad poskytnout azyl všem opuš-se v jejich

ným psům z blízkého i širokého okolí.těným Režie: Thor Freudenthal.
Hrají:H  Lisa Kudrow, Emma Roberts, Don Cheadle, Kevin Dillon,
Kyla Pratt, Troy Gentile, Yvette Nicole Brown, Robinne Lee, Ajay
Naidu, Gregory Sporleder. Premiéra americké komedie. Vstupné
70 + 1 Kč. Délka 100 minut.

 čtvrtek 16. – 21.00 hodin 
ZNOVU 17 – Těsně před maturitou v roce 1989 je Mike O´-

Donnell (Zac Efron) hvězdou basketbalového týmu a čeká ho skvělá
budoucnost. Ve chvíli, kdy se dozví, že se svou přítelkyní Scarlett 
čeká dítě, se však tohle vše rozhodne zahodit a zvolí rodinný život.
O téměř dvacet let později má svá nejlepší léta nenávratně za sebou.
Jeho manželství se Scarlett (Leslie Mann) se rozpadá, nevychá zí mu
kariéra, jeho dospívající děti si o něm myslí, že je naprosto mimo
a jediný, kdo mu rozumí je jeho starý kamarád ze střední školy Ned
(Thomas Lennon). Mike však dostane druhou šanci, a to když se
jakýmsi zázrakem znovu ocitne v kůži sedmnáctiletého kluka. Ve
snaze udělat některé věci jinak než před dvaceti lety však málem
přijde o to nejlepší, co ho v životě potkalo. Režie: Burr Steers. Hrají:
Leslie Mann, Matthew Perry, Thomas Lennon, Zac Efron. Premiéra 
americké komedie. Vstupné 70 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ.
Délka 102 minut

 neděle 19. – 21.00 hodin
RYCHLÍ A ZBĚSILÍ– Ocitáme se v Dominikánské republice, kde

hodlá Torrettova skupina rychle a zběsile ukrást „pár litrů“ benzínu
z jedoucího konvoje. Velkolepá akční sekvence jen předjímá tempo,
jaké bude Justin Lin po zbytek fi lmu diktovat. Po ostrém střihu se
ocitáme v Los Angeles, kde narazíme na druhého „ztraceného syna“.
Brian O´Conner (Paul Walker, který se objevil v prvním a druhém
dílu) zůstal věrný policejní placce. Právě se snaží rozkrýt drogový
kartel, jehož členové pašují drogy do Spojených států přes mexic--c-
kou hranici nebezpečnými spanilými jízdami podzemními tunelyy.ly
Mistr volantu O´Conner získá od nadřízených ofi ciální posvěceneníen
oprášit své řidičské umění a proniknout do tohoto gangu coby jeddend
z řidičů. Stejný záměr, nicméně mnohem osobnější cíl, kterýrý serý
nesluší prozrazovat, má i Dominic Toretto. A tak se oba sejdoou nou na a do
startu nelegálního závodu, jehož vítězové získají pochybné é právo é 
stát se členy gangu a pracovat pro něj jako námezdní jezdci. . Znovui. 
tak budou řvát motory, pneumatiky trhat asfalt a proteče i ppár litrů i p
krve. Tahle jízda rozhodně není pro čajíčky. Režie: Justin LLin. L Hrají:
Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Paul Walker, VVin Diesel.V
Premiéra amerického akčního fi lmu. Vstupné 70 + 1 Kč. . DO 12 LET. 
NEVHODNÝ. Délka 107 minut.

 úterý 21. – 21.00 hodin
TERMINATOR SALVATION – Film „Terminatoor Salvation“ je o

zasazen do post-apokalyptického roku 2018. Chrisstian Bale hrajest
Johna Connora, muže určeného osudem k tomu, , aby vedl lidskýu, 
odpor vůči Skynetu a jeho armádě Terminátorů. . Ale budoucnost,ů. 
na kterou byl Conner připravován, se částečněě změní tím, že seě
objeví Marcus Wright (Sam Worthington), cizininec, jehož posledníin
vzpomínkou je, že byl mezi mrtvými. Conneer musí rozhodnout,e
zda byl Marcus poslán z budoucnosti nebo zaachráněn z minulosti.za
Jak Skynet připravuje svůj konečný útok, , Conner a Marcus se, 
oba vydávají na odyseu, která je přivede dodo srdce Skynetu, kde sedo
dozvídají hrozivé tajemství, které stojí zaa možným vyvražděnímza
lidstva. Režie: McG. Hrají: Anton Yelchihin, Bryce Dallas Howard,hin
Christian Bale, Sam Worthington. Premiééra americké sci-fi . Vstupnéié
74 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ. Délélka 116 minut. él

čtvrtek 23. – 21.00 hodin
X -MEN ORIGINS: WOLVERINEEE – Film je dějově zasazen na

 čtvrtek 2. – 21.00 hodin
ANDĚLÉ A DÉMONI –Tým, který stojí za světovým fenoménem

„Šifra mistra Leonarda“, se vrací, aby uvedl netrpělivě očekávaný
fi lm Andělé & démoni založený na románovém bestselleru od Dana
Browna. Když Langdon objeví důkazy o znovuobnovení starověkého
tajného bratrstva známého jako Ilumináti – nejmocnější tajné orga-ga
nizace v historii – také čelí smrtelnému nebezpečí, které ohrokteré ohohrožuje
nejnenáviděnějšího nepřítele této tajné organiz organizace: katoolickl ou 
církev. Když se Langdon dozví, že hodinyže hodinyy na nezastavitelné časovované 
bombě, kterou představují Ilumstavují Ilumináti, pořádád tikají, odlétá do Říma, k, kde
spojí své síly s Vit síly s Vittorií Vetra, krásnou a záhhadnou italskou vědkynyní.
LangdLangdon a Vetra se vydávají na nepřetržitou ucestc u a dobrodružstvímm 
nabitou honičku odehrávající se mezi zapečečetěnými kryptami, ne-
bezpečnými katakombami, opuštěnými kateddrálar mi a dokonce do
srdce nejuzavřenějšího trezoru na světě. Na své é cestc ě sledují 400 let 
staré starobylé symboly, které znamenají jedinouu nad ěji pro přežití
Vatikánu. Režie: Ron Howard. Hrají: Ayelet Zurerr, Co, simo Fusco, 
David Pasquesi, Ewan McGregor, Tom Hanks. Prememiéra thrilleru 
USA. Vstupné 74 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ. Délklka 140 minut.

 neděle 5. – 21.00 hodin
GRAN TORINO – Film vypráví příběh neústupnného é váleč-

ného veterána Walta Kowalského, který si s přibývajícímím věkem
uvědomuje, že na nový svět už nestačí. Musí se konfrontotovat jak
se sousedy rozličného etnického původu, tak se svými hluhluboce 
zakořeněnými předsudky. Všechny staré sousedy postupně nahrhradili 
imigranti, kterými Walt ze srdce pohrdá. Podzim svého života tak  
spíš přežívá než dožívá. Až do oné noci, kdy se mu někdo pokuusí 
ukrást jeho chloubu – nablýskaný sporťák Gran Torino. Elegantníní 
tvary auta zapůsobí na Waltova neprůbojného souseda Thaa, který
si krádeží snaží získat respekt v partě mladých výtržníků. Thaova
rodina trvá na tom, aby si chlapec u Walta svůj nerozvážný čin

byodpracoval. Walt nakonec podlehne a vyzve mladíka k tomu, aby
a jehosvé aktivity nasměroval ve prospěch okolí. Díky Thaovi a je

ě se na svédobrosrdečné rodině Walt prozře a snad poprvé v životě se
kryje i tu část sousedy dívá bez předsudků. Veterán postupně odkry

duše, kterou skrývá již od války. Režie: Eastwood.  Clint Ea Hrají: 
int Eastwood, DreamaAhney Her, Bee Vang, Christopher Carley, Clint 

upné 70 + 1 Kč. DO 12 LETWalker. Americké drama. Premiéra. Vstupn
NEVHODNÝ. Délka 117 minut.

 úterý 7. – 21.00 hodin
ODPOR –R Bielskich je jedním z nejzajímavějšíchPříběh bratrů Bie

 Poprvé se na světlo světa dostal v Bělorus-příběhů 2. světové války. Pop
ž byli místní lidé svědky ohromujícího, téměřku v roce 1944, když by

obrazu: více než 1 200 lidí vyšlo z hlubokých a ne-surrealistického obr
běloruských lesů. Příběh se začal skládat dohromadyobydlených bělo

pomínkám a vyprávění, které si lidé mezi sebou šeptali.díky vzpom
ři Tuvia (Daniel Craig), Zuse (Liev Schreiber) a Asael BielskiBratři T

(Jamie Bell) vyrůstali ve farmářské rodině v Bělorusku, které v té(Jam
době bylo součástí Sovětského svazu. Charismatičtí bratři byli
známí jako rváči a rebelové s odporem k autoritám. Když v červnu
1941 nacisté obsadili jejich kraj, byli rychle označeni za vyvolávače
nepokojů a sledováni příslušníky SS i místní policií. Brzy se událo
několik zdrcujících tragédií. Rodiče a další členové jejich rodiny
byli hromadně s dalšími 4 000 Židy popraveni. Aby zachránili
holé životy, utekli bratři do hlubokých a rozlehlých lesů, které od
dětství velmi dobře znali. Tam sestavili partyzánskou skupinu. To, co
začalo jako bitva o přežití a touha po pomstě, přerostlo v odhodlání
zachránit co největší počet Židů. Pod vedením Tuvii se mise stala
úspěšnější, než si kdo kdy dokázal představit. Pro milióny lidí
znamenal příchod nacistů nezvratitelný rozsudek smrti. Ale pro
židovské bratry Bielské se to stalo voláním „vzhůru do zbraně“,
zkouškou testující jejich bratrství, odvahu a vůli bojovat proti zlu
kolem sebe. Jejich odhodlání přivedlo tisíce dalších do zoufalé
bitvy za přežití. Bratři se odvážili vracet do ghett a pomáhali utéci
uvězněným Židům, kteří tam čekali na deportaci a následnou smrt 
v koncentračních táborech. Po měsících neustálého přesouvání
se jim konečně podařilo v lesích založit osadu. Žili v podzemních
chatrčích, tzv. zemljankách, postavili si nemocnici, mlýn, pekárnu,
lázně a dokonce divadlo a synagogu. Uprostřed okolního hororu
vyrostlo místo plné života, které jeho obyvatelé pojmenovali
„Jeruzalém v lesích“. Režie: Edward Zwick. Hrají: Alexa Davalos,
Allan Corduner, Daniel Craig, Jamie Bell, Liev Schreiber, Mark
Margolis. Americké fi lmové drama – premiéra. Vstupné 70 + 1 Kč.
MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO! Délka 129 minut.

 čtvrtek 9. – 21.00 hodin
PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA – Filmová
adaptace povídky Francise Scotta Fiztgeralda z roku 1920, která
vypráví o muži, který se narodí jako osmdesátiletý a stárne pozpátku.
Ve druhém plánu se tento podivuhodný příběh dotýká existenciální
situace každého z nás, protože nejsme schopni čas zastavit ani
zvrátit jeho chod. Jedinečný příběh Benjamina Buttona začíná na 
konci 1. světové války v New Orleans a postupně s ním prožijeme
takřka celé 20. století – všechna jeho setkání, lásky, radosti, životní
prohry i smutek ze smrti blízkých. Režie: David Fincher. Hrají:
Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond, Taraji P. Henson. Ame-
rické fi lmové drama. Vstupné 70 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ.
Délka 166 minut.

X-Menech. Hugh Jackman h. Hugh Jh. Hugh Jsamý popočátek ságy o známých mutantech X-M
ou hvězdu; v roli Logana neboli roli Loganror anse vrací vv roli, která z něj udělala fi lmovouh

obdařeného zázračnou schopností račnou schračnou hnelítostnéého mutanta Wolverina obda
iovými drápy na rukou. Zatímco tři rukou. Zatrukou. Zatregenerace e a také adamantiový

azeny do nepříliš vzdálené budoucnosti, dálené budodálené budopředp chozí fi filmy lm byly zasaze
íběhu se odehrává v 70. letech minulého století. tech minuléhtech minuléhhlahlavní část novového příběh

čátkům Wolverinovy hrdinské kariéry i tragickýmské kariéry i trské kariéry i rDěj ěj se vrací ke popočátk
ho života, z nichž jej nejvíce poznamená smrt osudové znamená smrtznamená smrtudállosteo m jeho žž

yle Silverfox. Její smrt způsobí Wolverinovo zapletení Wolverinovo zWolverinovo zlásky KKayle 
ným vládním vojenským programem Weapon X. S projektem, Weapon X. S prm Weapon X. S rs tajnýmm

enž mu navždy zcela změní život. Pod velením Williama Strykeravelením Williamavelením Willia a jenž 
(Danny Huston) je zformována tajná vojenská jednotka Team X vojenská jednotkav ská a(
složená výhradně z mutantů. Jedním z nich je také Victor Creed z nich je také Victz nich je také Vi t
alias Sabretooth (Liev Schreiber), nezkrotná bytost s neuvěřitelnou krotná bytost s neuvkrotná bytost s ne v
sílou, s nímž Wolverine musí svést svůůj nejtěžší souboj.ů žie: Režž Gavin
Hood. Hrají: Danny Huston, Dominic Monaghan, Hugh Jackman, ninic Moc M naghan, Hugh nic Monaghan, Hugh J
Liev Schreiber, Lynn Collins, Ryan Reynolds. Premiéra americkéhoReynolds. PreP miérmiéra ama a Reynolds. Premiér m
akčního fi lmu. Vstupné 70 + 1 Kč. . Délka 107 minut.č. 

 neděle 26. – 21.00 hodin
DVOJÍ HRA – Oba hlavní hrdiny dříve živily tajné služby,í hrdini y dřy dříve íve živily tajnní hrdiny dříve živily tajn

Claire (Julia Roberts) pracovala pro CIA a Ray (Clive Owen) proala pro CIA a Ray (Clivi e Oe Oala pro CIA a R Clive O
britskou MI6. Tahat z ohně horké kaštany za neschopné politiky je orké kaštany za neschopné porké kaštany za nesc é p
ale po letech omrzelo a vrhli se do mnohem výdělečnějšího světa li sei se do  do mnohem výdělečnějšli se do mnohem výdělečnějš
průmyslové špionáže. Jejich cílem je využít nepřátelství mezi dvěma h cílem je využítžít nepřnepřátelá ství meh cíle žít átelství me
korporacemi a ukrást recept na výrobu produktu, který tomu, kdo ho pt na výrobu produktu, který toýt mmptp oduktu, kter m
jako první donese na patentový úřad, přinese pohádkové bohatství. entový úřad, přinese pohádkové entový ú ádkové b
Každý se proto nechá zaměstnat v jedné z fi rem a společně spřádají městnat v jedné z fi rem a společnměstnat v jedné z fi rem a spo n
plán. Jejich nové šéfy není třeba litovat. Howard Tully (Tom Wilkin-ení třeba litovat. Howard Tully (Toení třeba litovat. Howard Tu (To
son) je bezohledný magnát, který jde za úspěchem přes mrtvoly, agnát, který jde za úspěchem přemagnát, který jde za úspěchem přes
Dick Garsik (Paul Giamatti) je pro změnu šílený excentrik, jenž seamatti) je pro změnu šílený excentramatti) je pro změnu šílený excentri
drží na výsluní šílenými kousky, často ležícími za hranicí zákona. nými kousky, často ležícími za hraninými kousky, často ležícími za hranic
Přes bohaté zkušenosti z tajných služeb jsou pro Raye s Claire nosti z tajných služeb jsou pro Raynosti z tajných služeb jsou pro Raye
velmi mocnými soupeři. Navíc se objevil ještě jeden nepřítel, se oupeři. Navíc se objevil ještě jeden noupeři. Navíc se objevil ještě jeden n
kterým nepočítali: Láska. Vzbouřené hormony způsobily, že k sobě i: Láska. Vzbouřené hormony způsobilyli: Láska. Vzbouřené hormony způsobily
najednou mají mnohem blíž, ale zároveň jeden druhému nevěří animnohem blíž, ale zároveň jeden druhému mnohem blíž, ale zároveň jeden druhému 
slovo, což je v situaci, kdy mají spolupracovat, poměrně prekérní. situaci, kdy mají spolupracovat, poměrněsituaci, kdy mají spolupracovat, poměrně
Oba dva straší tatáž otázka: Miluje mě, nebo je tohle všechno jení tatáž otázka: Miluje mě, nebo je tohle vší tatáž otázka: Mil mě, nebo tohle vš
součást plánuu?u? Režie: Tony Gilroy. Hrají: ia Roberts, Clive Owen, Juli
Paul Giamatti, Tom Wilkinson. Premiéra thrilleru USA. Vstupné 70 tti, Tom Wilkinson. Premiéra thrilleru USA. Vtti, Tom Wilkinson. Premiéra thrilleru USA. V
+ 1 Kč. DO 112 LE2 LET NET NEVHODNÝ. Délka 125 minut.1

 úterý 28. – 21.00 hodin ý 2
STARR TREKR  – eriálů Ztra-Zapomeňte všechno, co vííte!te! TvůrTvůrce see

ceni, Fringe, Alias a fi lmů Mission: Impossible III nebo Monstrum – J. nge, Alias a fi lmů Mission: Impossible III nebo Moinge, Alias a fi lmů Mission: Impossible III nebo Mo
J. Abrams – přináší na stříbrné plátno zcela nové sci-fi  dobrodružství. ms – přináší na stříbrné plátno zcela nové sci-fi  dobms – přináší na stříbrné plátno zcela nové sci-fi  dobr
Star Trek, jak ho ještě neznáte. Příběh pojednává o první výpravě Trek, jak ho ještě neznáte. Příběh pojednává o prvTrTr ak ho ještě neznáte. Příběh pojednává o prv
mladé posádky na palubě hvězdné lodi U. S. S. Enterprise. Jejich dé posádky na palubě hvězdné lodi U. S. S. Enterpdé po hvězdné lodi U. S. S. Enterp
cestu doprovází spousta akce, humoru a vesmírného nebezpečenství. u doprovází spousta akce, humoru a vesmírného nebetu doprovází spousta akce rného ne z
Nováčci musí nalézt způsob, jak zastavit padoucha, jehož honba za váčci musí nalézt způsob, jak zastavit padoucha, jehoováčci musí nalézt způsob, zastavit oo
pomstou ohrožuje celé lidstvo. Osud Galaxie spočívá v rukou dvojice omstou ohrožuje celé lidstvo. Osud Galaxie spočívá v rukomstou ohrožuje celé lidstvo. Osud Galaxie spočívá v ruk
zapřisáhlých nepřátel. Jedním z nich je James T. Kirk (Chris Pine), zapřisáhlých nepřátel. Jedním z nich je James T. Kirk (Cza isáh řátel. Jedním z nich James T. Kirk (C
nezvedený venkovský kluk z Iowy a milovník života „na hraně“. nezvedený venkovský kluk z Iowy a milovník života „nezveden nkov kluk z I a milovník života „

čnosti, která Druhým je Spock (Zachary Quinto), vychovaný ve společč
kt se střetne staví na logice a odmítá veškeré emoce. Divoký instinkk
de posádku s chladným rozumem, ovšem pouze jejich spojení proved
mstychtivýbez úhony velkým nebezpečím, které představuje poo
am, kam se Nero (Er (Eric Bic Bana). Kirk a jeho bližní se odvážně pustí taa

dosud nikdo nevydaldal. RežiRež e: J. J. Abrams. Hrají: s Pine, Eric Chriss
oe Saldana.Bana, Leonard Nimoy, Simon Pegg, Zac Zacharyhary Quinto, Zoo
minut.Premiéra americké sci-fi . Vstupné 70 + 1 Kč. Délélka 1ka 1272777 

 čtvrtek 30. – 21.00 hodin
NA ODSTŘEL – u ležet i ve Kořeny dobrého příběhu můžouu

ák a poslíček zdánlivých banalitách. Koho by dojímali zastřelený feťáá
Washington s pizzou? Cal McAffrey, zkušený reportér deníku The WW
lní vraždou GlobGlobe (Russell Crowe), ovšem tuší, že za profesionáll
co mnohem dvou bezejmeejmennýcnných outsiderů by se mohlo skrývat něc
mito zločinyvětšího, zvlášť když se mu ppodařodaří naí n jít spojení mezi těmm
ephena Col-a záhadnou smrtí asistentky vlivného kongresgresmanama  Ste
stná náhoda linse (Ben Affl eck). Co zpočátku vypadalo jako nešťass
ní ve střípek nebo sebevražda z nešťastné lásky, se postupně proměnn

destalu moci. v mozaice spiknutí, jehož cílem je smetení politika z piedd
tými přáteli, A protože kongresman a investigativec jsou dlouholett
á se po stopě, zapne Cal svůj novinářský čenich na plné obrátky a vydáá
šéfredaktor-bedlivě sledován kolegyní Dellou (Rachel McAdams) a 

st. Vzhledem kou (Helen Mirren), které mají obavy o jeho objektivnoss
šší hra, měly k tomu, že tady se pravděpodobně hraje mnohem vyšš

by mít spíš strach o samotného Cala než o jeho práci. Režie:RR Kevin 
Macdonald. Hrají: l McAdams,Ben Affl eck, Helen Mirren, Rachee

antasy fi lmu. Russell Crowe. Premiéra amerického dobrodružného faa
27 minut.Vstupné 70 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ. Délka 122

sou uváděna Změna programu vyhrazena. Všechna představení jss
v LETNÍM KINĚ.

dním znění Zahraniční fi lmy bez uvedení verze jsou v půvoo
s českými titulky.

ů se promítáZa nepříznivého počasí a dostatečného zájmu divákůů
v kině SOKOLOVNA.

vicin.cz.Informace na telefonu 577 341 108 a www.mesto-slavv


