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Co je nového v provozu Městské nemocnice ve Slavičíně
V březnovém čísle Slavičínského zpravo-

daje byla podrobně popsána situace v městské 
nemocnici a dále byly vysvětleny hlavní důvo-
dy, proč byla od 1. 1. 2008 změněna akutní 
péče na následnou péči s možností hrazení 
akutních výkonů. Počet nasmlouvaných lůžek 
se zvýšil ze 44 na 50. 

Obyvatele Slavičína a dalších spádových 
obcí k městské nemocnici jistě zajímá, jaké 
služby  tedy  od  nového  roku  nemocnice 
poskytuje.

Akutní  lůžková  péče  v  nemocnici  není 
standardně  poskytována.  Nemocnice  pře-
devším  slouží  pro  doléčení  pacientů,  kteří 
leželi v jiných nemocnicích a nepotřebují již 
akutní péči, a k léčení chronicky nemocných 
pacientů, kteří jsou objednáváni praktickými 
nebo odbornými lékaři. V pracovní dobu je 
v provozu interní ambulance a lékař v ní může 
po vyšetření pacienta rozhodnout o jeho přijetí 
do nemocnice i bez předchozího objednání. 

Podobně  jsou  po  dohodě  přijímáni  i  paci-
enti,  kteří  byli  vyšetřeni  v  Baťově  krajské 
nemocnici  a  nevyžadují  přijetí  na  lůžka 
akutní péče.

V nemocnici slouží lékaři 24 hodin denně, 
365 dnů v roce. Proto mohou občané v pří-
padě potřeby kdykoliv požádat v nemocnici 
o  první  pomoc.  Informační  systém  bude 
přizpůsoben  tak,  aby  klient  mohl  přivolat 
obsluhující personál, i když bude na kterém-
koliv místě v nemocnici. Pro lepší ekonomic-
ké  výsledky  (minimalizované  ztráty)  byly 
rozšířeny  ambulance  jednak  v  nemocnici, 
ale i externě v Brumově-Bylnici. Důležitá je 
i obslužnost lůžek, která je v současné době 
na úrovni 90-95 %.

Ve věci změny péče v městské nemocnici 
bylo svoláno mimořádné veřejné pracovní 
zasedání zastupitelstva města dne 10. 3. 2008 
v místní Sokolovně. Občané města Slavičí-
na a okolních obcí měli možnost se zeptat 

všem žákům, studentům a jejich 
pedagogům přejeme úspěšné 

zakončení školního roku 2007-2008. 

Základní škola Slavičín–Vlára 
si dovoluje pozvat širokou veřejnost na 

výstavu výtvarných prací žáků
4. 6. – 12. 6. 2008 

v předsálí obřadní síně Radnice. 
Vernisáž: středa 4. 6. 2008 ve 14.30 hod.

Vážení čtenáři, po roce fungující změny 
ve  stylu  zpracování  Slavičínského  zpra-
vodaje  byl  učiněn  další  krok  ve  změně 
grafiky.  Redakční  rada  schválila  novou 
podobu měsíčníku dle návrhu výtvarníka 
Miroslava Pinďáka a grafiků Pavla Meisla 
a Stanislava Hradila. Věříme, že se Vám 
provedené změny budou líbit.

Obsah zpravodaje zůstává beze změn, 
nadále se můžete těšit na rozmanitost infor-
mací a zpráv, k níž Vy sami přispíváte. 

Redakce Slavičínského zpravodaje

zástupců VZP, krajského úřadu, nemocnice 
ve  Slavičíně  a  zástupců  města  především 
na důvody, proč se změnila akutní péče na 
následnou.  Padaly  otázky  i  na  současný 
provoz, zejména na možnost léčby pacientů 
v akutním stavu, a na možnost poskytování 
první pomoci.

Závěrem  si  lze  jen  přát,  aby  Městská 
nemocnice  ve  Slavičíně  dobře  plnila  péči 
o  zdraví  občanů  a  zachovala  si  charakter 
„domácí péče“ o pacienty. 

MUDr. Libor Palkovský, ředitel nemocnice
Ing. Miroslav Kadlec, 

předseda správní rady nemocnice

Upozorňujeme občany na provádě-
ní oprav železničního mostu v Div-
nicích a s ním spojenou úplnou 
uzavírku silnice č. III/49520. 
Průjezd pod mostem v Div-
nicích  nebude  možný  dle 
sdělení dodavatele ve dnech 
16.   6.  –  18.  7.  2008.  Průchod 
pro  pěší  musí  zůstat  zachován. 
U domu čp. 19 bude zřízena dočasná 

Uzavírka mostu v Divnicích – upozornění
autobusová zastávka a autobusy se zde 

budou otáčet. 
Dodavatel  stavby  přislíbil 
maximální  možné  zkráce-

ní  uvedených  termínů. 
Věřme,  že  stavební  práce 
půjdou  dobře  a  omezení 

potrvá  jen  nezbytně  nutnou 
dobu.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

V současné době řeší město Slavičín 
problematiku využití části veřejné-
ho  prostranství,  a  to  konkrétně 
mezi domy čp. 593-4, 595 a 596-7 
v ulici Okružní na sídlišti Malé 
Pole.

Část tohoto veřejného pro-
stranství  je  dětmi  využívána 
zejména  k  míčovým  hrám. 
Objevily  se  ale  také  názory,  že 
by  zde  mělo  být  umístěné  dětské 
hřiště  osazené  herními  prvky  jako  jsou 

Jednání u kulatého stolu: Jak dál na ulici Okružní?
houpačky,  skluzavka  atd.  Ponechat 

tedy  stávající  využití  plochy  nebo 
realizovat jiné? 

Pokud máte k této záležitosti 
chuť něco říci, přijďte na veřej-
né projednání této záležitosti, 
které se uskuteční ve středu 
11. června 2008 v 16 hodin na 

Radnici, v zasedací místnosti 
1. patro vpravo.

Na jednání se těší 
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Slavičínský zpravodaj 
zase trochu jiný
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jako  balanční  lávka,  houpačky  na  pružině 
a  zejména  3  m  vysoká  lezecká  věž,  která 
bude postavena v místě dnes již odstraněné 
velké houpačky. K odpočinku budou sloužit 
lavičky  a  dvoulavičky  se  stolem.  Dřevěné 
sestavy v zadní části hřiště zůstanou v této 
etapě zachovány, v budoucím období budou 
také tyto vyměněny za nové.

V současné době probíhá zadání zakázky 
a naším zájmem samozřejmě bude co nejbližší 
termín dodávky prvků hřiště a realizace celé 
rekonstrukce.

Důchodcům z Domu s pečovatelskou 
službou v Hrádku jste slíbili lavičku na 
autobusovou zastávku a lavička tam pořád 
není.

Není, máte pravdu. Problém je v tom, že 
jsme se dosud nedokázali dohodnout s vlast-
níkem pozemku ohledně hranice pozemků 
soukromých a veřejných, a tedy na umístění 
lavičky. V případě, že se dohodneme, lavička 
bude bezprostředně na zastávku osazena.

Ing. Jaroslav Končický,
starosta

Když jdu z města na sídliště Vlára, 
procházím ulicí Hasičskou. Ráda bych si 
v tomto úseku odpočinula. Můžete tam dát 
lavečku?

Ano,  jistě  můžeme  a  dáme.  Lavičku 
umístíme  u  parkoviště  na  jmenované  ulici 
Hasičská. Realizaci zajistí Služby města Sla-
vičína. K umísťování laviček ve městě si však 
dovolím malé odbočení. V minulých letech 
byly lavečky umísťovány na místech, kde si 
lidé  potřebují  odpočinout.  Jistě  i  dnes  jsou 
místa, která by si zasloužila naši pozornost. 
Pokud  o  takových  víte,  obraťte  se  na  nás. 
Ne všude  je však možné a vhodné  lavečky 
umístit.  Tam,  kde  je  to  potřebné,  vhodné, 
dovolí  nám  to  vlastník  pozemku,  umístění 
odsouhlasí městský architekt a samozřejmě 
pokud se na realizaci uvolní potřebné finanční 
prostředky, tam se lavečky umísťují. 

Ve zpravodaji informujete o svozu 
odpadu. Ne vždy jsou však informace 
úplné a máme je včas k dispozici. Co s tím 
uděláte?

Nedostatky odstraníme. Zřejmě máte na 
mysli informaci , že „svoz je v čase obvyklém“. 
Tuto informaci zveřejnila ve zpravodaji firma 
JOGA, která sváží komunální odpad v našem 
městě a neúplnou informaci jsme přehlédli. 

ptají se lidé…
Proč nemá městská policie služby 

v sobotu a v neděli?
Ale  má.  Služby  městské  policie  jsou 

rozepisovány  nepravidelně  tak,  abychom 
pokryli jak pracovní dny, tak dny pracov-
ního volna a klidu, a to v denních i nočních 
hodinách. Je to vždy závislé od toho, na jaké 
konkrétní jevy se městská policie zaměřuje 
a  jaké  další  úkoly  plní.  V  současné  době 
třeba probíhá kontrola venčení psů, takže 
strážníky městské policie potkáte ve městě 
třeba v 6 hodin ráno. Pokud probíhá akce 
zaměřená  na  kontrolu  nalévání  alkoholu 
mladistvým, pak je to samozřejmě v noční 
dobu.  Dohlížet  na  přechody  pro  chodce 
je zase nejlépe v dobu, kdy děti chodí do 
školy atd.

Městská policie má sice jen dva strážníky, 
ale má významné pravomoci k tomu, aby 
řešila přestupky a v rámci svých pravomocí 
zajistila dodržování zákonů a obecně závaz-
ných vyhlášek.

Jak dopadla žádost o dotaci na rekon-
strukci dětského hřiště v zámeckém 
parku?

Stav dětského hřiště v zámeckém parku 
lze jistě označit za neuspokojivý. Prováděná 
běžná údržba již řadu let nestačí držet krok 
se  zastaráváním  prvků  hřiště,  které  byly 
postupně opravovány nebo odstraňovány. 
O stáří těchto prvků svědčí i mnoho vrstev 
olupujících se nátěrů. V únoru jsme avizo-
vali podání této žádosti o dotaci s tím, že 
pokud neuspějeme, začneme s rekonstrukcí 
v roce 2009 z vlastních prostředků. Bohužel 
ani  v  letošním  roce  se  nám  nepodařilo 
dotaci získat.

Čekání na dotaci bylo nekonečné a stav 
hřiště  horší  a  horší.  Proto  jsem  rád,  že 
zastupitelstvo  města  se  rozhodlo  již  dále 
s rekonstrukcí neotálet a na svém posledním 
zasedání  v  dubnu  tohoto  roku  vyčlenilo 
v  rozpočtu  města  částku  500  tis.  Kč  na 
provedení 1. etapy rekonstrukce, a to ještě 
v letošním roce.

Zásadní proměnou by mělo projít písko-
viště, zbourána bude rozpadající se zídka, 
opraveny  budou  houpačky  –  jak  zavěše-
né,  tak  vahadlové.  Přibudou  další  prvky 

Věřím, že tento nedostatek se již opakovat 
nebude.  Pro  lepší  přehlednost  o  svozu 
komunálního  odpadu,  o  otevírací  době 
ekologických dvorů, provozu skládky a další 
důležité informace o odpadovém hospodář-
ství města umístíme na našich internetových 
stránkách www.mesto-slavicin.cz.

Zaznamenal jsem informaci, že máte 
realizovat další etapu cykloturistické 
trasy směrem z Nevšové na Pozlovice 
a Luhačovice. Kdy to bude a jak bude 
tato trasa napojena v úseku křižovatky 
pod Obětovou?

Realizaci  tohoto  úseku  cykloturistické 
trasy, která bude spojením Slavičína a Pozlo-
vic, chceme realizovat v příštím roce. V těch-
to dnech připravujeme žádost o dotaci, kde 
bychom rádi využili finančních prostředků 
Evropské unie. Přejeme si, abychom byli při 
podání  žádosti  úspěšní.  Rozhodnutí,  zda 
tomu tak bude, očekáváme v podzimních 
měsících letošního roku. Následná realizace 
by pak mohla začít na jaře v příštím roce 
a ukončena do konce roku. 

O napojení trasy na zmíněné křižovatce 
se vedou  jednání s obcí Pozlovice a Zlín-
ským  krajem.  Jedna  z  variant  je  i  řešení 
této  křižovatky  způsobem,  který  známe 
i z našeho města. Ano, je to realizace okružní 
křižovatky. Zda a kdy to bude, ještě neví-
me. Co však víme, že tento úsek patří mezi 
nebezpečné úseky ve Zlínském kraji a měl 
by se řešit. Věřím, že i ve spolupráci s obcí 
Pozlovice a Zlínským krajem se to podaří. 

Realizace tohoto úseku cykloturistické 
trasy navazuje na připravované investiční 
záměry obcí Pozlovice a Luhačovice v oblas-
ti cestovního ruchu. Nově to bude výstavba 
moderního  venkovního  koupaliště,  které 
bude  umístěno  v  prostoru  Luhačovské 
přehrady, v místě, které  jsme v minulosti 
znali  jako  dětské  brouzdaliště  nedaleko 
od hráze přehrady. Investorem bude obec 
Pozlovice.  Luhačovice  budou  realizovat 
výstavbu krytého bazénu v centru města, 
na místě současného koupaliště. Termíny 
realizace a způsob financování je obdobný 
jako  při  řešení  výstavby  naší  cyklotrasy. 
Otázkou zůstává, kdo bude úspěšný a kdo 
investici dříve zrealizuje. 

Ing. Pavel Studeník,
místostarosta

Rada města Slavičín 
n schválila
výsledek  hospodaření  příspěvkové  organi-
zace  Městská  nemocnice  Slavičín  za  rok 
2007:
  -  náklady  28 058 228,21 Kč
  -  výnosy  27 563 678,22 Kč
  -  ztráta  - 494 549,99 Kč
l podání  žádosti  o  poskytnutí  účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na 
výdaje spojené se zabezpečením pohotovosti 
Jednotky SDH města Slavičín kategorie JPO 
II/1 pro rok 2009, 
l pokračování přípravy projektového zámě-
ru „Úprava prostoru před Radnicí“ pro podání 
žádosti o dotaci z Regionálního operačního 
programu Střední Morava.
Zastupitelstvo města Slavičín 
n vzalo na vědomí
l plnění rozpočtu města Slavičín 
za rok 2007:

  -  příjmy  88 210 876,70 Kč
  -  výdaje  83 611 842,40 Kč
  -  saldo   + 4 599 034,30 Kč,

n schválilo
l závěrečný účet hospodaření města Slavičín 
za rok 2007, 
l poskytnutí  půjček  z  Fondu  rozvoje  byd-
lení,
l podání  žádostí  o  dotace  v  rámci  progra-
mu Evropské unie – Programu přeshraniční 
spolupráce  SR-ČR  2007  –  2013  na  realizaci 
projektů:
  -  „Cyklotrasa Slavičín – Nevšová – Luha-

čovice“
  -  „Protipovodňová  opatření  a  varovný 

systém Říka – Vlára – Váh“
  -  „Multifunkční  kulturní  centrum  Slavi-

čín“,
l směnu  pozemků  pro  výstavbu  cyklotrasy 
v k. ú. Nevšová, 

l veřejnoprávní  smlouvu  mezi  městem 
Slavičín a obcí Rudimov o výkonu činnosti 
obecní policie,
l prodej nebytového prostoru v domě čp. 821 
ve Slavičíně do podílového spoluvlastnictví 
vlastníků tohoto domu.

Město Slavičín přijme hasiče
pro výkon služby v Jednotce sboru dobro-
volných hasičů města Slavičín kategorie 
JPO II s pohotovostí. 
Výkon  služby  bude  prováděn  formou 
práce konané mimo pracovní poměr na 
základě uzavřené dohody o pracovní 
činnosti.
Podrobné informace získáte na 
www.mesto-slavicin.cz 
nebo u Mgr. I. Florešové na MěÚ Slavičín, 
dveře č. 209.
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Jaká je vlastně cena tepelné energie ve 
Slavičíně? Cena tepelné energie ze čtvrté 
úrovně  předání,  která  platí  například 
pro  vytápění  na  sídliště  Vlára,  Slavičín 
– střed nebo pro sídliště Malé Pole, byla 
za rok 2007 ve výši 479,54 Kč/Gj. Ve Valaš-
ských Kloboukách byla cena tepla za rok 
2007 v rozmezí hodnot 498 – 525 Kč/Gj 
a v Brumově-Bylnici ve výši 531,30 Kč/Gj. 
To se může zdát relativně přijatelné, ale 
jaká je tato cena v porovnání s ostatními 
zdroji vytápění? Tuto otázku si položilo 
i Teplárenské sdružení ČR a vypracovalo 
následující graf ceny 1 kWh tepelné ener-
gie v roce 2006.

Na tomto grafu jsou sice hodnoty z roku 
2006, což je trochu škoda, uvítali bychom 
jistě novější hodnoty, jelikož uvedené ceny 
pro stávající rok  již nejsou aktuální. Na 
daném grafu je však možno kvalifikova-
ně porovnat cenu za vytápění u různých 
zdrojů  vytápění.  Je  patrné,  že  jediným 
nákladem v ceně tepelné energie není jen 
palivo (což se mylně někteří domnívají), 
ale patří sem i ostatní náklady jako odpis 
zařízení (kotlů, čerpadel aj. z jejich poři-
zovací hodnoty), spotřeba el. energie pro 
oběhová čerpadla, pravidelná údržba, seří-
zení apod. Abyste měli možnost provést 
si  sami  porovnání,  uvádíme  zde  vztahy 
převodu Gj na kWh, pomocí kterých  je 
možno potřebné porovnání provést.

1 kWh = 0,0036 Gj
1 Gj = 277,78 kWh
A  nyní  trochu  konkrétně.  Například 

cena tepelné energie 479,54 Kč/Gj je při 
vyjádření  v  kilowatech  1,726  Kč/kWh. 
Obě hodnoty jsou naprosto stejné, pouze 
vyjádřené v jiné jednotce. Nyní můžeme 
porovnat  tuto cenu s uvedeným grafem 
a dospějeme k závěru, že uvedená cena 
je  ještě  pod  uváděnou  hodnotou  Teplá-
renského sdružení. Jaké je porovnání této 
ceny s cenou elektrické energie, není jistě 
nutné  uvádět,  jelikož  toto  porovnání  si 
každý hravě provede sám. 

Ing. Oldřich Kozáček, 
ředitel BTH Slavičín

Cena tepelné energie 
ve Slavičíně

Tento měsíc se sváží
Plast (žluté pytle): 18. 6.
Papír  (modré pytle) + nápojové kartony: 
27. 6.
Sklo (zelené a bílé pytle): 25. 6. 
Sklo je nutné třídit!!
Oznámení o svozu bioodpadu
Jako každým rokem, tak i letos proběhne 
svoz  bioodpadu  (jedná  se  především 
o trávu, listí a posekané větve), a to každé 
liché pondělí v měsíci červnu, září, říjnu 
a listopadu ve dnech 
2. 6., 16. 6., 30. 6.,
8. 9., 22. 9.,
6. 10., 20. 10.,
3. 11., 18. 11. (úterý).
Tento odpad budou svážet Služby města 
Slavičína, s. r. o., pouze v hnědých igelito-
vých pytlích, které je možné zakoupit na 
odboru životního prostředí a správy majet-
ku MěÚ Slavičín za cenu 10 Kč za kus.

Odbor správy majetku a životního pro-
středí MěÚ Slavičín, Jana Tarabusová

nakládáme s odpady

Parkování vozidel
Městská policie Slavičín se od začátku roku 

zaměřuje  na  kontrolu  parkování  vozidel  na 
komunikacích s ohledem na průjezdnost vozidel 
rychlé záchranné služby, hasičů nebo policie.

Stále  zjišťujeme,  že  řidiči  nerespektují 
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změně některých zákonů, § 
25, odst. 3). Při stání musí zůstat volný alespoň 
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro kaž-
dý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný 
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m 
pro oba směry jízdy. 

Z tohoto vyplývá, že při stání vozidla musí 
zůstat volný jízdní pruh o celkové šířce nejmé-
ně 6 m. 

Na komunikacích a pojezdových chodnících 
mezi domy lze zastavit pouze za účelem nastou-
pení a vystoupení osob nebo naložení a složení 
nákladu. Tyto komunikace a pojezdové chodníky 
musí zůstat stále průjezdné.

Další problém vzniká v křižovatkách. Řidiči 
nerespektují ustanovení § 27, odst. 1, písm. d), 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích  a  o  změně  některých  zákonů, 
kde  se  uvádí:  „Řidič  nesmí  zastavit  a  stát  na 
křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před 
hranicí křižovatky a 5  m za ní“. 

Nejvíce  přestupků  zaznamenáváme  na 
křižovatkách ulic „Na Zastávce a Úzká“ a „Na 
Zastávce a K Hájenkám“.

Mezi další přestupky patří:
- parkování vozidel v protisměru. Dle zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komu-
nikacích a o změně některých zákonů, § 25, odst. 
1) řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru 
jízdy, co nejblíže k okraji pozemní komunikace, 
v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní 
komunikace. 

- parkování motorových vozidel mimo komu-
nikaci  (zpevněnou  plochu).  V  současné  době 
k takovému parkování dochází hlavně na ulicích 
U Zahrádek a Dlouhá. 

V  případě  takového  parkování  vozidla 
dochází  k  porušení  zákona  č.  200/1990  Sb., 
o přestupcích, § 47, odst. 1, písm. g.

Je pravdou, že při našich častých kontrolách 
zaznamenáváme jisté zlepšení, ale stále jsou tací, 
kteří zákon nedodržují.

Povinnosti majitelů psů
Neustále přijímáme stížnosti na neukázněné 

majitele psů. Jedná se o volné pobíhání, venčení 
a následné neuklízení exkrementů. Vyzýváme 
majitele psů k větší ohleduplnosti.

Žádáme všechny majitele, aby své miláčky 
venčili mimo prostory, kde si hrají děti (dětská 
hřiště,  pískoviště  apod.).  V  případě,  že  dojde 
k znečištění veřejného prostranství zvířetem, je 
držitel zvířete povinen bez zbytečného odkladu 
způsobenou  nečistotu  vhodným  způsobem 
z  veřejného  prostranství  odstranit.  Sáčky  na 
exkrementy  jsou  k  dispozici  zdarma  na  MěÚ 
Slavičín nebo v Městském infocentru. 

Městská policie provádí kontroly dodržování 
obecně závazné vyhlášky jak v ranních, tak i ve 
večerních hodinách. Ten, kdo nerespektuje výše 
uvedené, porušuje obecně závaznou vyhlášku 
města Slavičín č. 02/2002, o veřejném pořádku, 
Čl. 1, pohyb psů na veřejných prostranstvích. 
Zjištěné přestupky budou řešeny podle zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

 Upozornění
Městská policie Slavičín monitoruje kame-

rovým systémem jak vnitřní prostory služebny 
městské  policie,  tak  okolí  budovy  MěÚ  Slavi-
čín.  Jedná se zejména o parkoviště, schodiště, 
prostory u hlavního vstupu do budovy včetně 
místa  s  veřejným  internetem.  Do  budoucna 
plánujeme  rozšíření  mobilního  kamerového 
systému i v jiných částech města, např. u altánku 
v zámeckém parku. V této souvislosti bude v cen-
tru zámeckého parku posíleno veřejné osvětlení 
s hlavním důrazem na altánek. 

Bohuslav Pjajko, 
velitel Městské policie Slavičín

Městská policie Slavičín informuje

Z důvodu plánovaných prací na zařízení 
distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, 
údržbových a revizních prací – bude pře-
rušena dodávka elektrické energie:
10. 6. 8 – 15 hodin
Slavičín – celá ulice Žižkovská po křižo-
vatku s ulicí Staroměstskou,
12. 6. 8 – 15 hodin
Slavičín – Hrádek na Vlárské dráze,
18. 6. 8 – 15 hodin
Slavičín  –  zahradní  čtvrť,  Lukšín,  Pod 
Vrškem.
V případě potřeby volejte: p. Šuráň, tel. č. 
724 340 712.
Použití  vlastního  náhradního  zdroje  je 
možné jen po předchozím projednání na 
E.ON Česká republika, s. r. o.

Oznámení o přerušení 
dodávky elektrické energie
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Základní škola Slavičín-Vlára

rodičům dětí předškolního věku

Vážení  rodiče,  ředitelství  Mateřské 
školy Slavičín-Vlára Vás zve na důležitou 
schůzku, která se koná v úterý 10. 6. 2008 
v 15 hodin. Jedná se o umístění Vašich dětí 
do naší školy ve školním roce 2008-2009.

Radomíra Macková, ředitelka MŠ Vlára 

V sobotu 26. dubna proběhlo v Pivečkově 
lesoparku  krajské  kolo  Helpíkova  poháru, 
zdravotnické  soutěže určené žákům 5.  roč-
níků. 

Žáci naší školy byli proškoleni odbornými 
záchranáři, připravovali se poctivě pod vede-
ním učitelů, doma cvičili zachraňování jednot-
livých členů rodiny – zkrátka vzali přípravu 
na tuto soutěž opravdu zodpovědně. Protože 
o  tuto  soutěž  byl  velký  zájem,  zastupovalo 
naši školu 10 hlídek.

Letos  se  soutěže  zúčastnilo  rekordních 
31 hlídek z různých škol valašského regionu. 
Trať byla  dlouhá 1,5  – 2 km a bylo  možné 
získat 75 bodů. Přestože náročnost úkolů rok 
od roku stoupá, děti je zvládly velmi dobře. 
Ošetřovaly  otevřenou  zlomeninu,  zraněné 
při autohavárii, obnovovaly základní životní 
funkce člověka, zdolávaly náročné překážky, 
a  to  v  co  nejrychlejším  běžeckém  tempu. 
Sami si zkuste zodpovědět otázku, jak byste 
se zachovali při těchto situacích Vy?

A jak zabodovaly? 1. místo získal Adam 
Koudela, Michal Mudrák – V.A (73 bodů), 
2. místo Monika Frolešová, Aneta Urbanová 
– V.A (72 bodů) a 3. místo Iveta Macháčková, 
Lucie Vaňková – V.B (72 bodů). 

Tyto tři hlídky budou náš kraj reprezen-
tovat  24.  května  2008  na  celostátním  kole 
v Jeseníku. Přejeme jim hodně štěstí. 

Mgr. Hana Strnadová

zájezd na 1. Gambrinus ligu
Dostat se na zápas 1. fotbalové ligy, to je 

přání snad každého malého kluka. A naší sla-
vičínské mladší přípravce se toto poštěstilo.

Dne 3. 5. 2008 jsme měli možnost vnímat 
ligovou  atmosféru  přímo  z  centra  dění, 
a  to  když  se  ve  Zlíně  odehrál  zápas  mezi 
domácí  Tescomou  a  hosty  z  pražských 
Bohemians. Čest i sláva byly o to větší, že kluci 
v klubových barvách dresů Bohemians Praha 
doprovázeli  před  zahájením  prvoligového 
utkání dospělé hráče domácích. A věřte, že 
doprovázet ligové hráče před téměř třemi tisíci 
diváky je nepopsatelný zážitek.

Dále pak poločasovou mezeru vyplnili naši 
hráči přípravným duelem s přípravkou Tes-
comy. Domácí sice vyhráli 2:0, ale o výsledek 
tentokrát skutečně nešlo.

A  odměna?  Odměnou  pro  naše  ,,mladé 
naděje“ byl bezesporu potlesk na otevřené scé-
ně, nadšeně povzbuzující kotel hostů a vůbec 
příjemně strávený sobotní podvečer s rodiči 
na sportovní akci. Tyto výjezdy mladých hráčů 
budou novou pravidelnou součástí spolupráce 
mezi naším oddílem a ligovou Tescomou.

Družstvo  přípravky  nastoupilo  v  tomto 
složení: P. a J. Sovovi, M. Švach, L. Šebák, D. 
Zvoníček, L. Číž, F. Ondrůš, K. Šmotek, M. 
Červenka, M. Blažek, T. Juřík a O. Miklas.

A co říci závěrem? Pokud by se chtěl někdo 
z  malých  školáčků  stát  jednou  Rosickým, 
Čechem nebo Kollerem, může přijít v pondělí 
nebo ve středu od 15 hodin na hřiště FC TVD, 
kde ho rádi uvítají trenéři a mladí talenti.

Michal Švach, 
trenér mladší přípravky

kdo si hraje, nezlobí 
Že je to už otřepané heslo? Máte pravdu, 

ale mě nic jiného a lepšího nenapadá, obzvlášť 
když se spojí hra, vědomosti a dovednosti do 
jedné celodenní soutěže pod názvem „Soutěž 
O Zlatý klíč k brumovskému hradu“. 

Deset čtyřčlenných družstev se utkalo ve 
znalostech z historie, přírody, zeměpisu, práci 
na  PC,  ale  také  ve  sportovní  týmové  práci 
a junáckých dovednostech.

Zkuste si třeba za 10 minut přejít po klá-
dách ve skupině, provléct se bez dotyku v tu 
chvíli  neuvěřitelně  malými  oky,  navigovat 
kamaráda po trase podle zapamatované mapy 
a zatlouct 12 velkých hřebíků.

Zkrátka zábava byla skloubena s přemýš-
lením a testováním vědomostí, což je velmi 
dobrá a zábavná forma se taky něco dozvědět. 
Vyhlášení výsledků hradním pánem (v civilu 
správce hradu) v doprovodu dvou panošů pak 
ještě předcházely soutěže na hradě vskutku 
hradní – střelba z luku, kuše, útok na dřevěný 
hrad petanguovou koulí, chůze na chůdách 
poslepu aj.

Výborné  3.  místo  vybojovali  naši  kluci 
a  děvčata  ze  sedmých  tříd  Rosťa  Gorecký, 
Roman  Vašička,  Jana  Mudráková  a  Věrka 
Pokorná.

Gratulujeme a děkujeme organizátorům za 
skvěle strávený navíc slunečný den!

Marie Tomaníková

Slet čarodějnic
30. dubna ožila celá slavičínská Sokolovna 

rejem,  hudbou  a  tancem  všech  čarodějnic, 
kouzelníků i jejich pomocníků ze zvířecí říše. 
Kocouři, myši a hadi zdobili oděv mnoha stra-
šidelných bytostí. A když se k tomu přidala 
i proutěná košťata, slet čarodějnic byl dokona-
lý. A kdo tuto báječnou akci pro děti prvních 
až třetích tříd naší školy připravil? Byly to paní 
vychovatelky L. Ptáčková, M. Tomaníková a D. 
Tománková. Znovu nás přesvědčily o tom, že 
akce pořádané školní družinou a klubem mají 
děti moc rády. O skvělý hudební doprovod se 
staral pan učitel Mgr. Aleš Ptáček. 

Veselá zábava, množství soutěží, společné 
tance i přehlídky masek na pódiu, to je jen 
malé nahlédnutí do víru čarodějného dopoled-
ne. Radost v očích dětí byla znát od začátku 
až do konce. Za jejich velké snažení je čekaly 
pěkné čarodějnické odměny. Tak se  těšíme 
zase za rok na shledanou na hoře Plešivec. 
Za všechny děti paním vychovatelkám moc 
děkujeme.   Učitelky a děti 1. – 3. tříd

Úspěch našich atletů
Ve středu 14. května proběhlo v Brumo-

vě-Bylnici okresní kolo atletického čtyřboje, 
do  kterého  se  probojovala  družstva  našich 
starších žáků a žaček. Závodilo se ve sprintu 
na 60 m, ve skoku vysokém a dalekém, hodu 
míčkem  a  vrhu  koulí.  Poslední  disciplínou 
byl  vytrvalostní  běh  (dívky  800  m,  chlapci 
1 000 m). 

Závody skončily velkým úspěchem našich 
děvčat. Umístily se na 1. místě! Blahopřejeme 
Kristýně  Saňákové,  která  zároveň  obsadila 
2. místo v soutěži o nejvšestrannější atletku, 
Kateřině a Veronice Rozenbergovým, Kristýně 
Odlevákové a Taťáně Mášové.

Družstvo žáků ve složení Lubomír Gregu-
šiak, Luděk Matula, Michal Pavelka a David 
Trllo obsadilo 3. místo. Za vzornou reprezen-
taci školy všem sportovcům děkujeme.

Ing. Milena Novotná

den proti kouření
Že kouření škodí zdraví a že s kouřením 

začínají  stále mladší děti,  je věc všeobecně 
známá. Co s tím? To je otázka, kterou si kla-
deme stále. K Světovému dnu bez tabáku jsme 
připravili pro žáky 2. stupně naší školy projekt, 
který se této problematice věnoval.

Při  sestavování  protikuřáckého  řetězu 
měl každý žák podle pravdy vybrat správný 
proužek  papíru.  Červený  –  jsem  pravidel-
ný  kuřák,  žlutý  –  zkoušel  jsem  kouřit,  teď 
nekouřím, zelený – nikdy jsem nekouřil. Tato 
hra nám ukázala docela spolehlivě, jak je to 
s kouřením našich žáků.

Šesťáci  představili  projekty  na  téma 
Normální  je  nekouřit,  které  si  sami  připra-
vili. Ty nejlepší byly odměněny a vystaveny 
v prostorách školy. Dozvěděli se  také mno-
ho  o  historii  tabáku,  zdravotních  rizicích 
spojených s kouřením a o pasivním kouření 
od vyučujících i starších spolužáků, kteří se 
na přípravě a realizaci zajímavého projektu 
podíleli.

Mgr. Gabriela Šuráňová

získáme opět Helpíkův pohár?

Ředitelství ZŠ Slavičín-Vlára srdečně zve na

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ 
ŠKOLNÍHO ROKU

na letní scéně v pátek 27. června 2008 
v 8. 30 hodin.
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Přicházíme s další nabídkou na hlavní, 
letní prázdniny.  Ta  se  týká  počítačových 
aktivit, konkrétně kurzů pro děti i mládež. 

Čtyřdenní kurzy se uskuteční v RCK v are-
álu Prabosu Slavičín, a to v níže uvedených 
termínech, s níže uvedeným obsahem:
n Základy programování na PC: 

21. – 24. 7. 2008
n Základy tvorby webových stránek: 

28. – 31. 7. 2008
n Základy tvorby grafiky na PC: 

11. – 14. 8. 2008
Kapacita kurzů je omezená, přihlaste se 

tedy co nejdříve (DDM Slavičín – 577 341 921, 
604 155 312 ).

Připravujeme i celodenní výlet do Šiklova 
mlýna – Westernové městečko – pro cílovou 
skupinu rodiče a děti. 
Termín akce: 31. 8. 2008. 
Kontakty: Dům  dětí  a  mládeže  Slavičín, 
Osvobození  296,  763  21  Slavičín,  tel.:  577 
341 921, 604 155 312. Uzávěrka přihlášek: 
25. 6. 2008.

Máme za sebou Den Země. Děti z mateř-
ských  a  základních  škol  včetně  školního 
klubu při ZŠ Vlára Slavičín ztvárnily svoji 
představu o tomto živém tématu. Sešlo se nám 
neuvěřitelných 153 prací. Bylo velmi těžké 
vyhodnotit ve čtyřech kategoriích ty nejlepší 
práce. Nakonec to dopadlo takto: 

1. kategorie  –  MŠ  Malé  Pole,  oddělení 
Lvíčat. 2. kategorie – 1. místo: Dominika Šte-
faníková, 3. tř., ZŠ Malé Pole, 2. místo: Karin 
Pinďáková, 2.A, ZŠ Vlára, 3. místo: Kolektivní 

zprávy z domu dětí a mládeže ve Slavičíně

Krajské kolo SOČ 
Dne 7. května proběhla na Gymnáziu J. 

A. Komenského v Uherském Brodě krajská 
přehlídka prací Středoškolských odborných 
činností. Konala se formou veřejné obhajoby 
před odbornou komisí, která byla sestavena 
z  oponentů  soutěžních  prací.  Naše  škola 
měla  v  této  soutěži  tři  studentské  práce, 
a to: v oblasti zdravovědy v oboru 04 – Zdra-
votnictví - práci Lucie Mačkové a Martiny 
Lukášové „Diabetes Melltus“, v oblasti výživy 
v  oboru  07  –  Zemědělství,  potravinářství, 
lesní a vodní hospodářství – práci Lukáše 
Krajíčka a Veroniky Tulpové „Zdravá výživa“ 
a v oblasti strojírenství v oboru 09 - Strojíren-
ství, hutnictví, doprava a průmyslový design 
– práci Kamila Máčaly a Radima Kojeckého 
„Sportovní  sací  koš“.  V  konečném  pořadí 
dosáhli  naši  žáci  těchto  umístění:  Lucie 
Mačková a Martina Lukášová 3. místo, Lukáš 
Krajíček a Veronika Tulpová 5. místo, Kamil 
Máčala a Radim Kojecký 3. místo.

Žáci, kteří se umístili na 1. až 3. místě, 
byli odměněni sponzorem soutěže Českou 
spořitelnou. Všem našim soutěžícím blaho-
přejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci 
naší školy.

Charitativní akce „Svátek s Emilem“

Dne 22. dubna se žáci třídy SP-2 zúčastnili 
veřejné sbírky Svátek s Emilem realizované 
ve spolupráci s krajskými úřady a středními 
školami z celé republiky. Účelem sbírky bylo 
získat finanční prostředky na podporu han-
dicapovaných sportujících dětí v celé České 
republice. Žáci pojali tuto akci velmi zodpo-
vědně (bylo vybráno 17 720 Kč ) a získali při 
ní cenné zkušenosti pro budoucí praxi.

krajské kolo soutěže automechanik 
Junior �008

Dne  16.  dubna  se  v  prostorách  Střední 
odborné školy Otrokovice uskutečnilo kraj-
ské kolo soutěže Automechanik Junior 2008. 
Zúčastnilo  se  ho  celkově  14  soutěžících  ze 
7  škol  Zlínského  kraje.  Všichni  soutěžící 
nejdříve napsali test z teoretických znalostí 
a pak následovala část praktická. Naši školu 
reprezentovali  žáci  z  oboru  Automechanik 
Jan Tarabus a Petr Garaja.

Sportovně turistický kurz
V  prvním  květnovém  týdnu  proběhl 

v rekreačním středisku TESLA Horní Bečva 

sportovně turistický kurz pro žáky druhých 
ročníků. Zúčastnilo se ho celkem 75 žáků. 
V  průběhu  kurzu  žáci  absolvovali  jednu 
celodenní  vycházku  na  Třeštík  v  délce 
26 km a   tři půldenní turistické vycházky 
o celkové délce asi 30 km. Součástí kurzu 
byla  rovněž  sportovní  činnost  -  kopaná, 
odbíjená tenis a badminton. Část programu 
pak byla věnována základům první pomoci, 
topografii, činnosti člověka za mimořádných 
událostí a střelbě ze vzduchovky. Žáci si také 
sami  připravovali  přednášky  na  aktuální 
témata  (násilí, návykové látky, alkoholismus 
apod.) Dále se hrály různé společenské hry 
a proběhl i turnaj v odbíjené. Většina kurzu 
probíhala v příjemné atmosféře, ale zároveň 
vládla přesně stanovená pravidla chování, 
která žáci museli respektovat.

zkoušky z vyhlášky č. �0 / 1978 Sb.
13. a 14. května se SOŠ Slavičín podílela 

na zajištění zkoušek z Vyhl. č. 50/1978 Sb., 
jejichž odborným garantem byl Moravský 
svaz  elektrotechniků  Brno.  Zúčastnili  se 
jich vybraní žáci 3. ročníků oborů elektro, 
učitelé oborů elektro a přihlášení zájemci 
z okolních firem.

Mgr. Jana Kubíčková

práce 1.B, ZŠ Vlára. 3. kategorie – 1. místo: 
Denisa Hamalčíková, 4.A., ZŠ Malé Pole, 2. 
místo: K. Jadavanová + M. Štefaníková, Prima, 
Gymnázium J. P., 3. místo: A. Urbanová, T. 
Štěpančíková, N. Pinďáková 5.A, ZŠ Vlára, 
3. místo: T. Struhařová, I. Mikesková, 4.A, ZŠ 
Malé Pole. 4. kategorie – 1. místo: Stanislav 
Barcuch, 8.D, za školní klub ZŠ Vlára.

Hledáme vedoucího zájmového kroužku 
se zaměřením na audio – video, s využitím 
analogového  systému.  Najdeme?  Bližší 
informace: DDM Slavičín

Pedagogické pracovnice DDM Slavičín 

V červnu se každoročně v našem městě 
stalo  již  tradicí,  že  v  něm  naše  zařízení, 
spolu s Klubem českých turistů pořádají Běh 
Terryho Foxe; letos s novým názvem – Běh 
naděje. Takže aktuálně: 

V jakém termínu se běh uskuteční? 
8. června 2008 (neděle).
Kdy a kde se sejdeme? 
Sejdeme se ve výše uvedený den, již tra-

dičně v areálu Sokolovny Slavičín, nejlépe 
ve 13 hodin (v tento čas bude letošní ročník 
běhu slavnostně zahájen).

Něco bližšího k běhu? Nějaká změna? 
Nic  neobvyklého,  k  žádným  změnám 

oproti  předchozím  ročníkům  nedošlo, 

což znamená, že bude stejná trasa i stejné 
podmínky,  za  nichž  lze  běh  absolvovat 
(pěšky, během, jízdou na tříkolce, koloběž-
ce, kolečkových bruslích, kole, vycházkou 
s kočárkem).

Přijďte, těšíme se na Vaši účast!!! Společ-
ně tak přispějeme dobré věci, a to je pocit 
k nezaplacení. Navíc nikdo z nás neví, kdy 
ho zaskočí  cesty osudu a neví,  zda někdy 
nebude potřebovat pomoc i on sám.

Všechny,  hlavně  pak  děti,  čeká  dopro-
vodný program, o jehož obsahu Vás budou 
včas  informovat  plakátky  distribuované 
především  do  škol,  ale  také  umístěné  na 
vymezených  veřejných  plakátovacích  plo-
chách v našem městě.

A stejně jako tomu bylo loni či předloni, 
můžeme i letos již dopředu slíbit, že žádný 
dětský  účastník  neodejde  z  naší  oblíbené 
dětské tomboly s prázdnou.

Tak  nezapomeňte,  a  máte-li  alespoň 
trošku chuť, přijďte za námi 8. června 2008 
odpoledne do areálu Sokolovny. 

Běh naděje 
8. června 2008 

Základní umělecká škola Slavičín
vás zve na 

KONCERT 
TŘÍ GENERACÍ

Účinkují:
Dětské pěvecké sbory Tučňáčci, Tučňáci 

a Smíšený pěvecký sbor Cantare
za doprovodu žákovského orchestru

6. června v 19 hodin
Sokolovna Slavičín
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Gymnázium Jana Pivečky

l V  krajském  kole  Středoškolské  odborné 
činnosti – SOČ byli studenti gymnázia velmi 
úspěšní. 1. místo obsadila Eva Havelková s pra-
cí v oboru zdravotnictví, která postupuje do 
celostátního kola soutěže, 2. místo patřilo Petře 
Kuželové a 3. místo získala Zuzana Žáková.
l V okresním kole matematické Pythagoriády 
základních škol a víceletých gymnázií se na 1. 
místě umístil Otakar Savara ze sekundy, Eliška 
Hercová  získala  5.  místo  a  Matouš  Jemelka 
10. místo. 
l V  okresním  kole  olympiády  v  anglickém 
jazyce Zdeněk Machů vybojoval 4. místo. 
l Michaela  Helísková  obsadila  v  okresním 
kole biologické olympiády 8. místo.
l V  literární  soutěži  „Vnímáme přítomnost, 
abychom ovlivnili budoucnost“ za svoji práci 
obdržel  Radomír  Staš  3.  místo.  Slavnostní 
předávání cen se uskutečnilo v Nadaci  Jana 
Pivečky  za  účasti  pedagogů  a  představitelů 
města a kraje škol zapojených do této literární 
soutěže. 
l Václav Miklas se v okresním kole fyzikální 
olympiády umístil na 1. místě.
l Dne  2.  5.  2008  proběhl  tradiční  veselý 
Majálesový  průvod  městem,  program  poté 
pokračoval  v  areálu  letního  kina.  Na  závěr 
byly  slavnostně  předány  klíče  třídě  septimě 
a  G3,  které  jim  pomohou  otevřít  pomyslné 
dveře k maturitě.
l Seminaristé zeměpisu se vypravili 5. 5. 2008 
na odbornou exkurzi do pivovaru v Uherském 
Brodě. 
l Třídy  prima,  sekunda  a  kvarta  navštívily 
knihovnu, kde pro ně byly připraveny výukové 
programy. 
l V  rámci  sportovního  dne  pořádaného 
dne  9.  5.  2008  Gymnáziem  v  Dubnici  nad 
Váhom se uskutečnilo i florbalové utkání, na 
které byli přizváni studenti našeho gymnázia. 
Družstvo našich chlapců si z Dubnice odvezlo 
třetí místo.
l Dne 14. 5. 2008 se poprvé žáci naší školy 
zúčastnili soutěže O zlatý klíč k brumovskému 
hradu, kde soutěžili v oboru historie, literatury, 
ekologie, místopisu Valašska i EU.
l V  týdnu  od  19.  do  29.  5.  2008  proběhly 
závěrečné  maturitní  zkoušky  ve  třídách 
oktáva a G4.
l Rada  Zlínského  kraje  na  svém  zasedání 
schválila gymnáziu poskytnutí finanční dotace 
ve výši 29 000 Kč na projekt Poznej a chraň 
přírodu i lidové tradice v rámci Programu pro 
rozvoj EVVO ve Zlínském kraji. 
l V současnosti probíhá v galerii gymnázia 
výstava  fotografické  skupiny  REFLEX  Zlín. 
Výstava  potrvá  do  30.  6.  2008.  Srdečně  Vás 
zveme.   Mgr. Josef Maryáš

Francouzi opět ve Slavičíně
Ve dnech 3. až 9. 5. 2008 zavítalo na Gym-

názium Jana Pivečky ve Slavičíně 11 studentů 
a dva profesoři z partnerské školy Lycée Jean 
Moulin v Thouars.

Pobyt našich přátel z Francie byl vyplněn 
mnoha  aktivitami  od  oficiálního  programu, 

který  absolvovali  všichni  společně  s  našimi 
studenty, až po chvíle strávené individuálně 
v českých rodinách. Vše navíc umocnilo letos 
výjimečně teplé a slunečné počasí.

Z  bohatého  programu  lze  připomenout 
kromě návštěvy vyučovacích hodin také přijetí 
na radnici panem starostou, návštěvu v Nadaci 
Jana  Pivečky,  Městského  muzea  na  Horním 
náměstí a Pivečkova lesoparku, kde francouzští 
studenti obdivovali krásné dřevěné sochy zví-
řat.Vydali jsem se také po stopách Napoleona 
na Austerlitz a zámek ve Slavkově, kde kromě 
návštěvy historických sálů zhlédli Francouzi 
i virtuální bitvu tří císařů z roku 1805. Ve Zlíně 
zase měli možnost poznat obuvnickou tradici 
v Muzeu obuvi a z mrakodrapu pak pozorovat 
celý Zlín a jeho unikátní architekturu.

Učitelé a žáci ZUŠ ve Slavičíně si pro naše 
kamarády připravili malý koncert, který všem 
zpříjemnil podvečerní chvíle, za což jim patří 
velký dík.

aktivity

Poslední den, kdy Francouzi odjížděli, měli 
možnost navštívit také nejznámější památky 
našeho hlavního města Prahy.

Samozřejmě Francouzi trávili čas se svými 
českými  kamarády  o  víkendu  a  ve  sváteční 
den, kdy jim naši studenti připravili individu-
ální program s návštěvou nejznámějších míst 
v okolí Slavičína, degustaci českých specialit, 
návštěvu místních diskoték nebo „grilovačku“ 
na zahradě.

Všem rodinám, které pečovaly o naše fran-
couzské studenty, mám tlumočit vřelé poděko-
vání a velkou spokojenost, se kterou Francouzi 
odjížděli.  Myslím,  že  vzájemné  setkávání  se 
zahraničními  studenty  je pro všechny z nás 
nejlepší školou, zkušeností a současně motivací 
nejenom pro studium cizího jazyka, ale i pro 
poznání jiných kultur a tradic. Už nyní jsme 
dostali pozvání do Thouars, kde počátkem října 
v rámci týdne „Evropské mládeže“ proběhne 
setkání tří partnerských škol z Francie (Thou-
ars), Německa (Diepholz) a našeho gymnázia. 
Už se moc těšíme.

Ještě jednou všem poděkování za pomoc, 
vstřícnost i vřelé přijetí.   Libuše Pavelková

Unikátní projekt úspěšně dokončili žáci 
a  učitelé  Základní  školy  Vlára  a  završili 
jej  výstavou  v  předsálí  obřadní  síně  Rad-
nice.  Výstava  Slavičín  v  proměnách  času 
– pohledy na Slavičín pořízené v uplynu-
lých desetiletích a zpracované v kontrastu 
se snímky současnými – představila obraz 
vývoje  a  proměn  našeho  města  a  právem 
zaujala pozornost  široké veřejnosti, histo-
riků  i  současníků.  Trvalou  hodnotu  poří-
zeného  materiálu  hodlají  tvůrci  zachovat 
jeho prezentací v prostorách základní školy 
a  plánovaným  pokračováním  výstavy  po 
prázdninách v prostorách Městského info-
centra. Veřejnost ocenila také CD s digitálně 
zpracovanými fotografiemi, které je vítanou 
možností pořízení dárku pro naše rodáky 
a patrioty.   Marie Rumplíková 

Výstava Slavičín v proměnách času 
potěšila mnoho návštěvníků

Fotografie připomíná slavnostní vernisáž 
výstavy dne 15. května, kterou uvedl ředitel 
ZŠ Vlára PaedDr. Petr Navrátil a starosta 
města Ing. Jaroslav Končický za přítomnosti 
členů Klubu přátel historie Slavičínska Josefa 
Ščuglíka, PhDr. Ladislava Slámečky a Fran-
tiška Slováka a za pěveckého doprovodu 
valašské „cérečky“ Alenky Hubíkové.

V  sobotu  26.  dubna  2008  se  na  Orlovně 
konal  Jarní koncert pěveckých sborů, který 
pořádal  smíšený  pěvecký  sbor  Cantare  při 
Základní umělecké škole Slavičín. Jako posilu 
si pozval sbor Privatissima z Kolína, vedený 
sbormistrem Jiřím Šindelářem. Všichni jsme 
očekávali milé a příjemné setkání, plné krás-
ných písní a skvělých pěveckých výkonů. Naše 
očekávání se potvrdila do posledního puntíku. 
Ba myslím, že byla i v mnohém předčena.

Posluchači  v  zaplněné  Orlovně  vytvořili 
jak domácímu, tak hostujícímu souboru vní-
mavou diváckou kulisu. Jako posluchači jsme 
zklamali prakticky jen jedenkrát, a to při písni 
„Oh, Happy Day“, kdy nedočkaví posluchači 
tleskali v místech, kde to neočekával ani autor 
skladby, natož interpreti. 

Kolínský  sbor  si  získal  publikum  svou 
bezprostředností a srdečností a sbormistr si 
pochvaloval,  že  takový  úspěch  neměli  ještě 
nikde. Však si pořádný potlesk také zasloužili. 
Ještě větší ovace sklidil sbor Cantare. Je vidět 

a hlavně slyšet, že dlouholetá poctivá práce 
sbormistryně Anny Frajtové nese zasloužené 
ovoce. Opět jsme se utvrdili v tom, že i ama-
térský  sbor  může  podávat  profesionální 
výkony.

Takže moc děkujeme, ale  jednoho přece 
jen litujeme. Nikdo nám totiž neřekl, kdy bude 
příští koncert.

Jaroslav Končický, starosta

Smíšený pěvecký sbor Cantare 
Foto: Josef Floreš

Jarní koncert pěveckých sborů
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Pro všechny maminky, babičky, ale také 
sestry,  tetičky  a  tchýně  uspořádalo  město 
Slavičín 10. května 2008 oslavu u příležitosti 
Dne matek. 

Maminka  je  pro  každého  z  nás  jedinou 
a jedinečnou osobou, která nás nikdy neopustí 
a bude své dítě milovat a chránit, ať je mu pět 
či  padesát  let.  Vždy  se  bude  těšit  z  našeho 
úspěchu, bude se s námi radovat, ale také nás 
utěšovat a pomáhat nám v dobách smutnějších 
a těžších. Taková už je mateřská láska.

V Sokolovně se sešla téměř stovka mami-
nek, které dostaly kromě přání také kytičku 
a  kulturní  program,  ve  kterém  se  střídalo 
mluvené slovo lidového vypravěče pana Jose-
fa Pavlíčka z Kunovic se slovem hudebním 
v podání dechové hudby Lália. Snad to bylo 

pro  přítomné  maminky  příjemně  strávené 
odpoledne. Poděkování patří slavičínskému 
klubu důchodců, jehož členky předvedly něco 
ze  svého  pekařského  umění  a  postaraly  se 
o malé občerstvení. 

Oslavu ke Dni matek uspořádal i Osadní 
výbor Divnice. Tak  jako většinu kulturních 
akcí v Divnicích i tuto akci připravila, nazkou-
šela a moderovala paní učitelka Mgr. Vlasti-
slava Kubrychtová. A to způsobem jí vlastním 
– tedy živým, bezprostředním a zaujímajícím. 
Je  úžasné,  jak  paní  učitelka  Kubrychtová 
dokáže  děti  k  vystupování  motivovat  a  do 
programu vtáhnout i diváky. Dovolím si touto 
cestou paní učitelce moc poděkovat a popřát jí 
do dalších let, aby její zájem o místní kulturu 
neutuchal a aby jí zdraví a rodinné zázemí 

Maminkám k jejich svátku
umožnilo uspořádat ještě mnoho tak pěkných 
vystoupení. Za nás za všechny přímo na oslavě 
paní učitelce poděkoval předseda osadního 
výboru Ing. Antonín Gbelec.

Všem maminkám bych rád popřál, aby byly 
v kruhu svým blízkých spokojené a šťastné 
a  aby  se  jim  ta  láska,  kterou  svým  dětem 
a rodině věnují, vracela měrou vrchovatou.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Členové oddílu atletiky SK Slavičín vyjádřili 
značnou  spokojenost  s  průběhem  letošního 
závodu, který byl obsazen ve všech vyhláše-
ných kategoriích. Loňského běhu se zúčastnilo 
okolo šedesáti závodníků, v  letošním,  již 27. 
ročníku,  byl  jejich  počet  o  čtyřicítku  vyšší. 
Putovní pohár obdržel Tomáš Blaha z Kromě-
říže a na stupních vítězů, jak je níže uvedeno, 
stanuli  v  některých  kategoriích  také  zdatní 
běžci ze Slavičína. 

Kompletní výsledky závodu Běhu vítězství 
zveřejnili pořadatelé ze SK Slavičín, kteří se 
mimo jiné zasloužili také o vynikající průběh 
závodu, na webových stránkách města www.
mesto-slavicin.cz a fotogalerii na spřáteleném 
webu www.slavicinsko.cz.
Umístění domácích běžců na prvních třech 
místech:
kategorie  A  muži,  r.  nar.  1969  +  mladší, 
6000 m 
1. BLAHA Tomáš, AK ASICS KROMĚŘÍŽ
2. ŽALUDEK Přemysl, CYKLO GAT ZLÍN
3. VLČEK Jiří, PROMETAL SLAVIČÍN

kategorie C muži, r. nar. 1949 – 1958, 6000 m 
1. ŠVIHEL Miroslav, BS SLOPNÉ 
2. RAFAJ Jaromír , ZLÍN  
3. DORUŠEK Pavel, KLENOTY SLAVIČÍN 

kategorie žákyně, r. nar. 2001 + mladší, 200 m 
1. Hamalčíková Markéta, ROKYTNICE 
2. Vrbová Tereza, SLAVIČÍN 
3. Vašíčková Sára, SLAVIČÍN 

kategorie žáci, r. nar. 2001 + mladší, 200m 
1. Bureš Daniel, ROKYTNICE 

2. Kozumplík Jonáš, ZLÍN 
3. Šmotek Antonín, SLAVIČÍN

kategorie žákyně, r. nar. 2000 – 1999, 300 m 
1. Fábryová Linda, SLAVIČÍN 
2. Zemková Tereza, KOCHAVEC 
3. Slámečková Petra, SLAVIČÍN 

kategorie žáci, r. nar. 2000 – 1999, 300 m 
1. Novák Radim, SLAVIČÍN 
2. Šimáček Matěj, KVS POZLOVICE
3. Bajer Lukáš, PRAHA

kategorie žákyně, r. nar. 1997 – 1998, 300 m
1. Miklasová Kristýna, SLAVIČÍN 
2. Ševčíková Klára, VIZOVICE 
3. Ševčíková Nela, VIZOVICE 

kategorie žáci, r. nar. 1997 – 1998, 300 m 
1. Coufalík Tomáš, KVS POZLOVICE 
2. Joukal Lukáš, OLOMOUC 
3. Peperník Tomáš, SK HRANICE 

kategorie žáci, r. nar. 1995 – 1996, 600 m 
1. Kubíček Stanislav, SLAVIČÍN 
2. Bartoš Adam, SLAVIČÍN 
3. Pojukl Zdeněk, SK HRANICE

kategorie žáci , r. nar. 1993 – 1994, 1200 m
1. Žabíček Václav, SK HRANICE
2. Zapata Zdeněk, SK HRANICE 
3. Thurzo Štěpán, SLAVIČÍN

kategorie žákyně, r. nar. 1993 – 1994, 600 m 
1. Mášová Taťána, SLAVIČÍN 
2. Ševčíková Tereza, VIZOVICE 

10. května proběhl �7. ročník Běhu vítězství 

Na  antukových  kurtech  v  zámeckém 
parku  proběhne  5. července 2008 již 
jubilejní X. ročník  tradičního  turnaje 
v nohejbalu trojic pod názvem JEREVAN 
cup, jehož součástí je i turnaj v kuželkách 
jednotlivců.

Přihlášky můžete zasílat do 3. července 
Petru Kosečkovi na tel. č. 731 598 200 nebo 
e-mailem na adresu pekosan@seznam.cz.

JErEvan cup �008  

SDH Hrádek, MŠ Hrádek
a MŠ Malé Pole

zvou všechny děti, rodiče, prarodiče na

DĚTSKÝ DEN
dne 1. června od 13.30 hodin 

v Hrádku na výletišti.
Program: děti z mateřských škol 

Hrádek a Malé Pole
Hudba a průvodní slovo: 

Lubomír Spáčil
Bohatý program i občerstvení!

Na kurtech s umělou trávou  byl v sobo-
tu 17. května 2008 odehrán již VIII. ročník 
turnaje  v  nohejbalu  O  pohár  starosty 
města Slavičína – poprvé s mezinárodní 
účastí (představil se slovenský tým z Lysé 
pod Makytou) a poprvé s účastí žen (před 
uměním Katky Kováčové bylo nutno smek-
nout). Prvenství obhájili hráči bohuslav-
ského týmu Já-Ty-On, na druhém místě se 
umístili hráči domácího klubu hrající pod 
názvem Absinth a na třetím místě skončili 
registrovaní hráči z Vlčnova. 

Petr Koseček, Marie Rumplíková 
Více na www.mesto-slavicin.cz. 
Tato akce získala podporu Fondu mládeže 
a sportu Zlínského kraje.

pohár starosty získaly 
Bohuslavice nad vláří
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Svou premiérovou sezónu zakončily loni 
naše žačky na druhém místě, letos již nena-
šly  soupeře,  který  by  je  o  celkové  vítězství 
připravil.  V  osmi  turnajích  žákovské  ligy 
ve  florbale  se  umístily  jednou  na  čtvrtém, 
jednou  na  třetím,  třikrát  na  druhém  místě 
a třikrát přivezly vítězný pohár. S celkovým 
počtem 79 bodů skupinu vyhrály s náskokem 
13 bodů před družstvem Aligators Klobouky 
u Brna. Tento výsledek jim zaručil jistý postup 
na Mistrovství České republiky žákovských 

družstev, které se uskuteční ve dnech 31. 5. 
– 1. 6. ve Svitavách. Žákovská liga se v České 
republice hraje v pěti skupinách a mistrovské-
ho turnaje se zúčastní vítězové a tři nejlepší 
družstva  z  druhých  míst.  Vítězové  skupin: 
PEMA  Opava;  SSK  Future  Praha;  Bivojky 
Litvínov;  Fbk  Svitavy  a  SK  Snipers  AISE 
Slavičín. Z druhých míst byly přizvány týmy: 
Pepíno  Ostrava;  SK  Florbal  Benešov  a  FA 
Tygřice Mladá Boleslav. Turnaj se uskuteční 
ve sportovní hale, ve které byl uspořádán For-
tuna Cup 2006 (mužské reprezentace Finska, 
Česka, Švýcarska a Norska), Finále poháru 
ČFbU 2003 a 2007 a také turnaj reprezentací 
juniorek (Česko, Švýcarsko, Finsko). 

Děvčata florbalu věnují téměř každou vol-
nou chvíli a tento úspěch je výsledkem jejich 
poctivé  přípravy,  zodpovědného  přístupu 

Florbalistky jedou na Mistrovství české republiky

Stříbrné medaile z celorepublikového klání 
regionálních výběrů si na krk pověsili mladí 
slavičínští florbalisté Ondřej Boček a Marek 
Dvorščák. Starší žáci oddílu SK Snipers Sla-
vičín reprezentovali Jihomoravský a Zlínský 
kraj na začátku května v Chomutově. Složený 
výběr včetně dvou slavičínských florbalistů 
postoupil až do finále turnaje. V rozhodujícím 
klání podlehl celku Severomoravského a Olo-
mouckého kraje 6:2 a přebral z rukou hlavního 
trenéra české florbalové reprezentace Zdeňka 
Skružného stříbrné medaile.

„Účast na tomto turnaji pro nás znamenala 
obrovský zážitek. Naše spoluhráče jsme znali 
ze sezóny hlavně jako soupeře z konkurenč-
ních klubů a velké rivaly. Na  turnaji se ale 

Třetí ročník závodu horských kol, vede-
ný terénem z lokality zvané Pod Obruby 
směrem na Nevšovsko, absolvovalo letos 
na sedmdesát závodníků, kteří reprezen-
tovali  převážně  regionální  cyklistické 
kluby, například VSK Vsetín EDIE TEAM 
Vsetín,  ELEM  Zlín  nebo  CYKLO  MXM 
Hulín.  Zájem  jezdců  ze  Slavičína,  kteří 
obsadili  pouze  kategorie  mladších  žáků 
a  předškoláků,  výrazně  předčila  účast 
dalších  cyklistů  z  nejrůznějších  koutů 
Zlínského kraje i celé Moravy (Luhačovice, 
Valašské Klobouky, Bohuslavice nad Vláří, 
Poteč, Hrachovec, Lukov, Liptál, Valašská 
Polanka, Křekov, Čeladná, Vlčnov, Rožnov 
pod Radhoštěm, Francova Lhota, Frýdek-
Místek,  Třebíč)  a  jednoho  účastníka  ze 
Slovenska  (Topoľčany).  K  atraktivnosti 
závodu  přispívá  podle  slov  účastníků 
pečlivě připravená a zajímavá trať a zájem 
pořadatelů, kteří pro ně připravují zázemí 
v Pivečkově lesoparku při startu i v cíli. 

Slavičínský  Bajkap  2008  uspořádalo 
3.  5.  2008  město  Slavičín  ve  spolupráci 
s Velo-Clubem Slavičín. 

Tato akce získala podporu z Fondu 
mládeže a sportu Zlínského kraje. 

Marie Rumplíková

k tréninku a  touhy po vítězství. Nejen  jako 
tým tak patří mezi nejlepší v republice, ale 
i  jednotlivé hráčky se objevují na předních 
místech tabulky kanadského bodování. Čtyři 
se umístily v první desítce, nejlepší z nich, 
naše kapitánka Lucie Machů, dosáhla se 35 
body na třetí místo.

Přejeme děvčatům pevné nervy a hodně 
vstřelených gólů!

Za tým nastupují: 
Brankářka – Leona Mudráková 
Obránkyně – Alena Vojtásková, Simona Voj-
tásková, Klára Machů, Kristýna Odleváková, 
Věra  Pokorná,  Mirka  Kosečková  a  Tereza 
Gajdová 
Útočnice – Lucie Machů, Jessica Brázdová, 
Nikola Maružánová, Renáta Výletová, Katka 
Rozenbergová, Veronika Sommerová, Vivien 
Vítková, Veronika Rozenbergová, Adéla Ber-
číková, Jana Antošová a Eliška Čížová. 

Ing. Rudolf Novotný, vedoucí družstva

Florbaloví žáci získali stříbrné medaile
v našem výběru vytvořila skvělá parta a per-
fektní atmosféra, jakou jsme ještě nezažili,“ 
shodli se oba slavičínští hráči.

Mezi  osmnáct  nejlepších  starších  žáků 
Jihomoravského a Zlínského kraje se mohli 
dostat i další Slavičané. V šedesátce adeptů 
nechyběl  útočník  Martin  Bartoš,  obránci 
Tomáš Studeník s Jakubem Diatelem a také 
gólman Michal Pavelka. Do nejužšího výběru 
však  nakonec  proklouzli  jenom  Dvorščák 
s Bočkem.  Vít Zemčík, Jaroslav Boček

Účastníci kategorie do 6 let Jiří Anděl ze 
Vsetína a Filip Číž ze Slavičína

Slavičínský Bajkap �008

Stříbrní florbalisté 
Ondřej Boček a Marek Dvorščák

veteráni znovu změří síly 
ve florbale
Florbalové veterány čeká znovu napína-
vé florbalové klání. Stejně jako loni mají 
sportovní matadoři ve Slavičíně možnost 
poměřit síly v moderním a dynamickém 
sportu, jakým je florbal. 
Florbalový turnaj pro veterány se 
odehraje ve slavičínské sportovní hale 
v sobotu 7. června. Akce odstartuje 
v 9 hodin.

ČSAD Vsetín, a. s., provozovna Slavičín 
připravila nové autobusové spojení 

Slavičín – Brumov-Bylnice – Valašské 
Klobouky – Olomouc.

Nový spoj č. 1 linky 820374 s odjezdem 
v  4.20  hodin  ze  Slavičína  přes  Štítnou, 
Brumov-Bylnici  pokraču-
je  bez  přestupu  do 
Olomouce po lince 
820255. Příjezd do 
Olomouce  v  7.40, 
odjezd  zpět  ve 
14.15  s  příjezdem 
do Slavičína v 17.45 hodin.

Linka zahájí provoz 15. 6. 2008.

Společnost Telefónica O2 Czech Republic, 
a. s., informovala město Slavičín o plánova-
ném zrušení telefonního automatu v Hrádku 
na Vlárské dráze, ulice Družstevní. K demon-
táži dojde v průběhu měsíce června tohoto 
roku,  a  to  z  důvodu  minimálního  provozu 
automatu, který vykazoval pouze cca 5 hovo-
rů/měsíc. 

Lenka Plášková, odbor organizační MěÚ

nový autobusový spoj do Olomouce

Oznámení o zrušení 
telefonního automatu
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narOzEní
Tomáš a Lenka Volných – syn Tomáš
Dušan a Stanislava Berčíkovi – dcera 
Vendula
Michal a Monika Lukášovi – dcera Nela
Rudolf a Alena Kantnerovi – dcera Elena
Pavel a Alena Manovi – syn Pavel
David a Markéta Salvétovi – syn David

SpOlEčEnSká krOnika duBEn

ÚMrTí 
  1.  2. 2008 Jaroslav Macek, 55 let, Slavičín
 14.  4. 2008 Vincenc Koutný, 81 let, Nevšová
 14.  4. 2008 Rostislav Konečný, 76 let, Šanov
 23.  4. 2008 Jozefa Koubková, 57 let, Slavičín
 23.  4. 2008 Marie Pešková, 76 let, Slavičín

SŇaTkY
Pavel Schölla a Veronika Pěchová
Petr Čech a Ivanna Turkivová
Martin Janáč a Petra Boráňová
Jiří Knop a Hana Linhartová
Alois Ježík a Monika Mudráková
Jakub Zetík a Petra Šopíková
Milan Klein a Radka Žáčková

Dne 17. 6. 2008 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí pana 

Antonína KONEČNÉHO 
ze Slavičína.

Dne 5. 7. 2008 by se dožil 80 let.
Všem, kdo vzpomenou s námi, 

děkuje manželka a dcery 
s rodinami.

Děkujeme všem přátelům a zná-
mým zesnulého pana 

Jiřího MORBITZERA za účast při 
rozloučení a za doprovod na jeho 
poslední cestě. Zvlášť děkujeme 
hasičům za důstojné uctění jeho 

památky. 
Rodiče.

Dne 24. června 2008 vzpomene-
me 3. smutné výročí úmrtí pana 

Karla NOVÁKA ze Slavičína.
Za tichou vzpomínku děkují 
manželka a děti s rodinami.

Kdo lásku rozdával, v našich 
srdcích žije dál. 

11. červen je den, kdy by se dožil 
70 let pan Miloslav HUBÁČEK 

z Rudimova.
S láskou vzpomínají manželka, 

dcery a syn s rodinami a všichni 
příbuzní.

Už nemůžeme přát, jen kytičku 
na hrob dát.

Dne 14. června 2008 by se dožil 
80 let manžel, tatínek a dědeček, 
pan Josef MŇAČEK z Bohuslavic 

a 21. ledna 2008 jsem si připo-
mněli 25. výročí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami. 

V Z P O M Í N á M e

Čas všechno mění, jen lásku 
k dítěti změnit nedokáže.

Je velmi málo slov, která mohou 
vyjádřit náš smutek.

Dne 7. června 2008 vzpomeneme 
smutné 7. výročí tragické smrti 
našeho syna Jakuba MACKA. 

S láskou vzpomínají a za 
vzpomínku děkují rodiče, bratr 

a ostatní rodina.

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal.
Osud sám to chtěl, ale proč to tak 

uspěchal?
Dne 16. června to bude 4. rok od 

chvíle, kdy nás navždy opustil pan 
Michal PORHINČÁK.

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, děti a vnoučata.

Děkuji všem příbuzným, přátelům 
a známým za květinové dary, pro-
jevení soustrasti a účast na posled-

ním rozloučení s milovaným 
manželem panem 

Rostislavem KONEČNÝM 
ze Šanova.

Za pozůstalou rodinu manželka.

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

já nechtěl odejít.
Dne 27. června 2008 vzpomeneme 

1. výročí úmrtí pana 
Vladimíra SALVETA ze Slavičína. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, dcera Pavla s rodinou 

a synové Vladimír 
a Petr s rodinami.

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

já nechtěl odejít!
Dne 16. června 2008 by se dožil 
70 let náš tatínek a dědeček pan 
Bohumil ANDERS z Rudimova.

S láskou vzpomíná manželka 
a syn s rodinou.

Kdo žije v srdcích těch, 
které opustil, ten neodešel.

Dne 18. června 2008 uplyne 10 let 
od úmrtí naší maminky a babičky, 
paní Marie KRÁLÍKOVÉ z Hrádku.

Kdo jste ji měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Dcera a syn s rodinami.

Život se nezastaví, jde dál.
Už jenom vzpomínka zůstává nám.

Dne 12. června 2008 
vzpomeneme 2. výročí úmrtí 

pana Jozefa VACULY ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka a děti Jozef, Igor a Luděk 
s rodinami.

Dne 9. června 2008 vzpomeneme 
5. smutné výročí úmrtí naší 

 maminky, babičky, paní 
Anděly REMEŠOVÉ 

z Nevšové č. 125.
Vzpomínají děti s rodinami.

Čas plyne a roky ubíhají, na Tebe 
nám vzpomínky zůstávají.

Každičká vzpomínka smutný je 
vzdech, navždycky však zůstaneš 

v srdcích nás všech.
Dne 17. června 2008 si připomene-

me nedožitých 60 let pana 
Josefa MOZGVY ze Slavičína.

S láskou a úctou vzpomíná manžel-
ka a dcery s rodinami.

Čas plyne a roky ubíhají, na Tebe 
nám vzpomínky zůstávají. 

Každičká vzpomínka smutný je 
vzdech, navždycky však zůstaneš 

v srdcích nás všech.
Dne 20. června 2008 vzpomeneme 

12 let od úmrtí našeho 
manžela a tatínka, 

pana Pavla MUDRÁKA z Haluzic.
S láskou a úctou vzpomíná 

manželka a synové.

Nic z toho dobrého a krásného, 
cos učinil, se neztratí. 

Všechno zůstane...
7. června 2008 tomu bude 7 smut-

ných let, kdy tragicky zemřel 
můj milovaný manžel, 
tatínek Jakub MACEK.

S úctou a láskou vzpomínají a za 
tichou vzpomínku děkují manželka 
Pavla, dcera Karolínka – Pavlínka 

a rodina Bělejova.

Pozůstalí pana 
Vincence KOUTNÉHO děkují všem 

za projevení soustrasti, květinové 
dary a účast při 

posledním rozloučení.
Zarmoucená rodina.
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Městské infocentrum Slavičín Vás zve na 
výstavu

fotografií slavičínského rodáka 
Jiřího Hájka a jeho dcery

KOUZLO INDIE
- z třítýdenního putování touto zemí.
Vernisáž: v pátek 20. června v 18.00 

v galerii Městského infocentra. 

Kalendáře, pozvánky, kultura sport

Osadní výbor v Divnicích pořádá
6. ročník sportovně branného závodu

PO DIVNICKÝCH VRCHOCH
sobota 21. 6. 2008

Kategorie: rodiče + děti do 6 let, 
děti 6 – 10 let, děti 11 – 15 let

Soutěží se ve dvojicích.
Prezentace účastníků: 

14.00 – 14.30 hodin 
v zámeckém parku v Divnicích.

Po ukončení závodu táborák s diskotékou. 
Srdečně zvou pořadatelé.

l  1.  6.  Poteč  –  Vařákovy  paseky  –  Horní 
Lideč (Žallman)

l  7.  6.  Brumov  –  Hložecká  kaple  –  Popov 
(Kovařík)

l  8. 6. Běh naděje (Kovařík + Žallman)
l  15. 6. Pitín – Hubert – Na Koncích – Sla-

vičín (Salvet R.)
l  22.  6.  Hostětín  –  Na  Koncích  –  Šanov 

– Slavičín (Žallman)
l  28. 6. Zájezd (Žallman)

Vycházky s Klubem 
českých turistů

SDH Hrádek zve 

I. PRÁZDNINOVÁ NOC
v pátek 27. června 2008 od 20 hodin

s kapelou FOCUS ROCK 
na výletišti v Hrádku. 

Český svaz ochránců přírody, základní 
organizace Slavičín, Vás zve na 
VÝPRAVU ZA PĚTIPRSTKAMI, kterou 
pořádá v rámci celostátní kampaně 
„Výpravy za přírodou“. 
Půjdeme se podívat na naše vzácněji  se 
vyskytující orchideje, pětiprstky žežulní-
ky horské, do Blyštic. Po cestě se sezná-
míme  s  historií  míst,  kterými  budeme 
procházet. 
Výprava se uskuteční v neděli 15. 6. 2008, 
sejdeme se na autobusové zastávce U Rad-
nice ve 13 hodin. 

Ing. Vojtěch Malík, ZO ČSOP Slavičín

Poznej svůj kraj

Firma ROZAM, s. r. o., otevřela v budově 
bývalé mateřské školky v Ševcovské 

ulici (nad nemocnicí) keramickou dílnu, 
ve které vyrábí užitkovou a dekorační 
keramiku. Výrobky je možno zakoupit 
(i s 50 % slevou) přímo v provozovně 
v dopoledních hodinách. Informace 

– Černíček Lubomír, tel.: 605 276 753, 
e-mail: luboscernicek@seznam.cz, 

www.rozam-cz.cz.


KVĚTINÁŘSTVÍ 

upozorňuje zákazníky na změnu telefon-
ních čísel:

Slavičín: 773 920 224
Bojkovice: 608 120 645

Valašské Klobouky: 608 120 751
Valašské Klobouky (vazárna): 

608 120 146 

HORÁKOVY KVĚTINY 
DO VAŠÍ RODINY!

FLERET a SYMBIOZA
28. června 2008 – zahrada U Talafy
Od 1. června bereme závazné rezervace.
Předprodej: 603 503 148

Městská  knihovna  Slavičín  srdečně 
zve  rodiče  s  dětmi  předškolního  věku  na 
již  třetí  zábavné  setkání  s  Příběhy  skřítka 
Nezbedníčka  Poplety,  tentokrát  na  téma: 
Pohádky se zvířátky. 

Program:  četba a dramatizace pohádek, 
hry na koberci, soutěže, hádanky, omalován-
ky aj. Akce proběhne ve čtvrtek 5. 6. 2008 od 
15 hodin v prostorách městské knihovny.

za pohádkami do knihovny 570 577 577
Muži A
Sobota  14. 6. FC TVD – Bystřice p./H, 16.30
Muži B
neděle 8. 6. FC TVD – Nevšová, 10.00
Dorost
sobota 7. 6. FC TVD – TJ Sokol Podlesí, 10.00
Žáci
neděle 1. 6. FC TVD – Horní Bečva, 
9.30 a 11.15
neděle 15. 6. FC TVD – Štítná nad Vláří, 
9.30 a 11.15

FC Tvd zve

l  1. 6. 13.30 
DĚTSKÝ DEN Hrádek – výletiště 

l  4. 6. 14.30 VERNISÁŽ VÝSTAVY ŽÁKŮ 
ZŠ VLÁRA Radnice

l  5. 6. 15.00 
POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY Městská 
knihovna

l  6. 6. 19.00 KONCERT TŘÍ GENERACÍ 
Sokolovna

l  8. 6. 13.00 BĚH NADĚJE Sokolovna 
– areál 

l  11. 6. 16.00 JEDNÁNÍ U KULATÉHO 
STOLU - Jak dál na ulici Okružní? 
Radnice

l  15. 6. 13.00
VÝPRAVA ZA PĚTIPRSTKAMI 

l  20. 6. 18.00 
KOUZLO INDIE – vernisáž Městské 
infocentrum

l  21. 6. 14.00 
PO DIVNICKÝCH VRCHOCH Divnice

l  27. 6. 8.30 SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ 
ŠKOLNÍHO ROKU Letní scéna

l  27. 6. 20.00 
PRÁZDNINOVÁ NOC Hrádek – výletiště

l  28. 6. 
FLERET A SYMBIOZA U Talafy

VÝSTAVY
l  Gymnázium Jana Pivečky

FOTOGRAFIE členů skupiny 
REFLEX Zlín

l  Městské infocentrum
KOUZLO INDIE – fotografie 
Jiřího Hájka

l  Záložna
115. výročí postavení Záložny

l  Galerie Jasmín
MONT BLANC 2007 – fotografie MUDr. 
Štefana HORÁKA

Placená inzerce
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Zahradní technika

Sekačky, pily, 
křovinořezy, oleje, 

řetězy atd.

Prodejna nářadí Slavičín v ulici K. vystrčila
(nad „výzkumákem“) tel.: 608 878 917

Sekačky, pily, 
křovinořezy, oleje, 

řetězy atd.



Panorama.indd   1 12.5.2008   22:12:09

SlavičínSký zpravOdaJ
12Červen 6/2008

SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ – měsíčník pro Slavičín, Lipovou, Rudimov, Šanov, Petrůvku, Bohuslavice nad Vláří a Rokytnici. Číslo 6/2008, náklad 
3 350 ks, pro občany Slavičína zdarma. Vydává: město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ: 00284459. Registrační číslo MK ČR: E 13 008. 
Odpovědný redaktor: Marie Rumplíková. Adresa redakce: Městské infocentrum Slavičín, Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín, tel.: 577 342 251, 
fax: 577 004 802, e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz. Vychází: k 1. dni v měsíci. Uzávěrka: do 15. dne předešlého měsíce. Autor poskytnutého příspěvku 
odpovídá za jeho faktickou správnost. Redakce má právo příspěvky upravovat, krátit nebo nezveřejnit. Uvedené příspěvky nemusí vyjadřovat stanoviska 
vydavatele. Nevyžádané podklady se nevracejí. DTP: PHM studio – Miroslav Pinďák a Pavel Meisl. Elektronická podoba: http://www.mesto-slavicin.cz.

11
 K    ino o SokolinK no SokolniiKK o SokoKino SokolKKino SK lovna 76763 3 2121211 S Sllalavičín tettt lll: 55555555 577777777 3 3 3 3 3 34141 1 111111110808lo

6
životů ve Velké Británii. Aby britská vláda zabránila dalším 
smrtím,  rozhodne  se postavit  zeď,  která  zadrží  nakažené 
v zemi vzniku epidemie, Skotsku. Ten, kdo se pokusí o útěk, 
zemře.  Sama  zeď  je  tak  masivní  bariérou,  že  se  nikomu 
nepodaří dostat ven. Ani dovnitř! Skotsko bylo zavřeno před 
zbytkem světa – navždy... Za 25 let je virus jménem „Sekáč“ 
úplně zapomenut. Jenže teď začal v Londýně znovu vylézat 
na povrch. Vláda nemá na výběr a musí za bariéru poslat 
elitní jednotku, jejímž úkolem je objevit práci doktora Kana, 
který byl už jen kousek od objevení léku na „Sekáče“. To, 
co je čeká za zdí, je záhadou, pekelným prostředím ruien. 
Co objeví, však přesahuje nejdivočejší představy kohokoliv 
z nás. Režie: Neil Marshall. Hrají: Adrian Lester, Bob Hoskins, 
Rhona Mitra. Premiéra amerického sci-fi. Vstupné 70 + 1 Kč. 
MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO!

  čtvrtek 5. – 21 hodin 
 REZIDENT EVIL: ZÁNIK – Nastal konec světa. Pokusný 
T-virus,  vyrobený  společností  Umbrella,  byl  vypuštěn  do 
světa a proměnil jeho obyvatelstvo v hordu potácejících se 
zombie, které mají v oblibě maso. Protože ve městech není 
bezpečno, dávají Carlos Oliviera a L. J. dohromady skupinku 
přeživších, mezi nimiž jsou i nováčci Claire, K-Mart a sestra 
Betty,  a  vydávají  se  na  cesty.  Přesunují  se  v  ozbrojeném 
konvoji po opuštěných pouštních dálnicích. Hledají další 
svého druhu – ty, kteří přežili, nenakažené. Nacházejí ale 
ty, kterých je v pouštích plno: nemrtvé. A budou potřebovat 
spousty  zbraní,  tisíce  nábojů  a  pár  plamenometů,  aby  se 
ubránili. Režie: Russell Mulcahy. Hrají: Christopher Egan, 
Mile Epos, Milla Jovovich, Oded Fehr. Premiéra amerického 
hororu. Vstupné 70 + 1 Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO!

  neděle 8. – 21 hodin 
 NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA 
čtvrtek 12. – 21 hodin 
OKO – Sydney Wells (Jessica Alba) je známou losangeleskou 
koncertní housliskou, která v dětství přišla nešťastnou náho-
dou o zrak. Transplantace očí je její jedinou šancí. Konečně 
nastal její čas. Po operaci se zdá být vše v naprostém pořád-
ku. Za pomoci lékaře Paula Faulknera (Alessandro Nivola) 
a své sestry Helen (Parker Posey) se začne Sydney znovu 
zapojovat do běžného života. Jenže její štěstí je krátkodobé. 
Začínají se jí zjevovat stínové postavy a děsivé představy. 
Jedná se o následky operace, nebo si jen její mozek zvyká 
na zrak a přízraky  jsou pouhým produktem její  fantazie? 
Ale co když je to vše skutečnost? Rodina a přátelé začnou 
pochybovat o její příčetnosti, ale Sydney brzy zjišťuje, že jí 
její anonymní oční doktor nějakým způsobem otevřel dveře 
do  hrozivého  světa,  který  kromě  ní  nikdo  nevidí.  Oko  je 
nadpřirozený thriller, který testuje hranice reality, a z něhož 
vás bude mrazit až do morku kostí. Režie: David Moreau, 
Xavier Palud. Hrají: Jessica Alba, Alessandro Nivola, Parker 
Posey.  Premiéra  amerického  hororu.  Vstupné  70  +  1  Kč. 
Remake stejnojmenného japonského filmu.

  neděle 15. – 21 hodin 
 AMERICKÝ GANGSTER  –  Atmosféra  prohrávané 
války  ve  Vietnamu  na  začátku  sedmdesátých  let  dolehla 
na  Ameriku  jako  těžká  deka.  Vojáci  se  z  asijských  bojišť 
vraceli buď v černých pytlích nebo závislí na drogách a tuto 
„zálibu“ lavinovitě šířili mezi veřejností. Byznysu s narkotiky 
se okamžitě chytily mafiánské klany, které pro klid na práci 
neváhaly masivně korumpovat celé policejní sbory. V tomto 
ovzduší se zrodí černá hvězda podsvětí Frank Lucas (Denzel 
Washington), která díky vlastní odvaze a inteligenci dokáže 
záhy  zaplavit  ulice  New  Yorku  bezkonkurečně  nejlepší 
a přitom nejlevnější drogou. Díky tomu se záhy vyšvihne 
na  samotný vrchol zdejších mafiánských struktur, odkud 
s bohorovným klidem řídí své impérium a pomocí finančních 
injekcí i nečinnost zdejších policistů. Detektiv Richie Roberts 
(Russell Crowe) je mezi nimi bílou vránou a především díky 
své pověsti dostane za úkol sestavit protikorupční tým, který 
zavedené pořádky změní. Jako prvního si vezmou na mušku 
distributora mimořádně dobrého materiálu za mimořádně 
nízkou cenu. Smyčka se pomalu stahuje a blíží se den, kdy 
tyhle dvě individuality stanou tváří v tvář. Z té konfrontace 
může vyjít jako vítěz jenom jeden. Nebo ne? Režie: Ridley 
Scott. Hrají: Cuba Gooding Jr., Denzel Washington, Russell 
Crowe. Premiéra amerického trilleru. Vstupné 70 + 1 Kč. 
MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO!

  čtvrtek 19. – 21 hodin 
 BLÁZNOVO ZLATO – Ben „Finn“ Finnegan je posedlý 
pátráním po legendárním věnu královny – čtyřiceti truhlicích 
plných pokladů, které se ztratily v moři roku 1715. Pro jeho 

  pondělí 2. – 8.30 hodin film a škola – školní představení 
pro žáky SOŠ

FAUNŮV LABYRINT – Píše se rok 1944 a dvanáctiletá Ofélie 
jede se svou těhotnou matkou za otčímem, frankistickým 
důstojníkem,  který  kdesi  v  horách  na  severu  Španělska 
potlačuje  zbytky  republikánského  povstání.  Tam  jednou 
v noci potká v nedalekém starodávném labyrintu starého 
Fauna. Ten v Ofélii pozná ztracenou princeznu kdysi mocné 
pohádkové  říše,  které  hrozí  definitivní  zánik.  Fascinující 
podívaná a silný příběh o tom, že ve světě dětské fantazie 
se  za  život,  čest  a  odvahu  platí  stejná  cena  jako  ve  světě 
dospělých. Režie: Guillermo del Toro Hrají: Ivana Baquero, 
Doug Jones, Sergi López, Ariadna Gil, Maribel Vedú, Álex 
Angulo, Federico Luppi. Španělský fantazy film. 

  neděle 8. – 15 hodin
 NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA – Matěj pracuje u sedláka 
a miluje jeho dceru Majdalenku. Lakomý boháč však jejich 
lásce nepřeje, představuje si pro dceru bohatšího ženicha. 
Jednou zachrání Matěj bílou holubičku a ta jemu i Majdalence 
za odměnu daruje kouzelnou jahodu, díky níž oba rozumějí 
řeči ptáků. A dobře slyší,  jak kohout předpoví, že  jednou 
bude sedlák vítat Matěje jako Majdalenčina ženicha. Zatím 
se ale mladík ocitne v nemilosti, sedlák ho vyžene a Matěj 
se dostane až na královský hrad, kde probíhá velká soutěž 
o  ruku  princezny  Rozmarýny.  Kdo  uhodne  tři  hádanky, 
stane se jejím ženichem. Režie: Zdeněk Troška. Herci: Jan 
Dolanský, Taťana Krchovová, Ladislav Potměšil, Veronika 
Kubařová, Miroslav Táborský. Premiéra nové české pohádky. 
Vstupné děti 29 + 1 Kč, dospělí 70 + 1 Kč.

  pondělí 9. – 8 hodin školní představení pro žáky ZŠ 
Malé Pole

 NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA 
  pondělí 9. – 10 hodin školní představení pro žáky ZŠ 

Vlára – 1. až 5. ročník
 NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA

  úterý 10. – 8 hodin film a škola – školní představení 
pro žáky ZŠ Vlára – 8. až 9. ročník

 HORSKÁ HLÍDKA – Mezi pevninskou Čínou a Tchai-wa-
nem vládnou, mírně řečeno, napjaté vztahy. Snímek Kekexili 
natočený v pevninské Číně však navzdory tomu získal v roce 
2004 na Tchai-wanu cenu za nejlepší film a nejlepší kameru 
s názvem Zlatý kůň, tedy výroční filmové ceny, které jsou 
obdobou amerických Oskarů. Po zhlédnutí snímku se však 
přestanete divit. Tento brutální, a přesto překrásný film, líčí 
obtížnou výpravu na čínské nepřátelské území, přičemž se 
opírá o skutečný příběh jedné z posledních expedic vedených 
tibetskými dobrovolníky bojujícími proti pytlákům. Čínský 
dobrodružný film s titulky.

  úterý 10. – 10 hodin školní představení pro žáky ZŠ 
Vlára – 5. až 7. ročník

 ZLATÝ KOMPAS – Náš svět je jenom jedním z mnoha. 
Kromě něj existuje nesčetně dalších světů, které se  tomu 
našemu mnohdy podobají. Některé odlišnosti  jsou ovšem 
nadmíru pozoruhodné. Ve světě Zlatého kompasu má každý 
člověk svého daemona, který je součástí jeho duše, má podobu 
zvířete a existuje mimo lidské tělo. Mezi člověkem a jeho 
daemonem panuje nesmírně silné pouto: vnímají navzájem 
svoje myšlenky, nálady i pocity. V dětství může daemon měnit 
podobu podle vlastního přání, ale jakmile člověk dospěje, 
získá  jeho  daemon  definitivní  stálou  podobu.  V  takovém 
světě žije Lyra Belacqua, dvanáctiletý sirotek vyrůstající pod 
dohledem scholárů na Jordánské koleji v britském Oxfordu. 
Poslal ji sem ještě jako malou její přísný strýček, badatel lord 
Asriel. Lyra ještě nic netuší, ale její život se už brzy od základu 
změní. Podle dávného proroctví má právě ona rozhodnout 
o osudu nejen vlastního světa, ale i všech ostatních. Režie: 
Chris Weitz. Hrají: Dakota Blue Richards, Daniel Craig, Eva 
Green, Nicole Kidman, Sam Elliott. Americký fantazy film 
v českém znění.

  čtvrtek 19. – 9 hodin filmové představení pro mateřské 
školy

 JAK ŽOFKA POŘÁDALA SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ 
– Pásmo  krátkých  filmů  pro  děti  mateřských  škol.  Vstup 
zdarma.

  úterý 24. – 10 hodin – film a škola – představení pro 
žáky Gymnázia Jana Pivečky

 FAUNŮV LABYRINT

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2008 V LETNÍM KINĚ
  neděle 1. – 21 hodin

 SOUDNÝ DEN  –  Smrtelný  virus  vyhladí  stovky  tisíc 

nález je ochoten udělat vše, včetně svatby s Tess. Ta pracuje 
na super jachtě, kterou vlastní milionář Nigel Honeycutt, a je 
důležitou součástí Finnova plánu. Teď mu již nic nezabrání 
v cestě za pokladem. Využije svůj přirozený šarm, přesvědčí 
boháče a jeho dceru a vypraví se za dobrodružstvím. Ale 
nejsou jedinými, kteří se vydali hledat poklad. Režie: Arthur 
Qwak,  Andy  Tennant.  Hrají: Donald  Sutherland,  Kate 
Hudson, Matthew McConaughey. Premiéra thrilleru USA. 
Vstupné 70 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ.

  neděle 22. – 21 hodin 
 O ŽIVOT – Michal se zúčastní oslavy na lesní chatě. Říze-
ním osudu zbude po skončení oslavy na chatě sám s dívkou 
Zitou, kterou vidí prvně v životě. I když není zrovna jeho 
typ, pod vlivem výjimečných okolností s ní prožije vášnivou 
noc. Vlivem lapálie, která se jim stane, jsou nuceni spěchat 
zpět do města. Náhle jde sice „o život“, ale poněkud jiným 
způsobem a obráceně, než jsme zvyklí. Z chaty uprostřed 
lesů se vydávají ještě v noci na cestu, aby vše vyřešili. Do 
cesty se jim, jako v každé správné road-movie, staví nečekané 
překážky a všechno se komplikuje víc než z počátku čekali, 
takže je tu dost dramatických situací pro to, aby se Michal 
se Zitou postupně o sobě dověděli víc a zjistili, co všechno 
mají společného. Jejich cestu navíc doprovází záhadná bytost 
a postava, kterou můžeme označit jako duch zemřelého a vše 
spěje  k  překvapivému  rozuzlení.  Režie:  Milan  Šteindler. 
Hrají: Bohumil  Klepl,  Ivana  Chýlková,  Milan  Šteindler, 
Vojtěch Kotek. Premiéra nové české komedie. Vstupné 70 
+ 1 Kč.

  čtvrtek 26. – 21 hodin
 ÚHEL POHLEDU –  Příběh  akčního  thrilleru  Úhel 
pohledu  sledujeme  očima  osmi  různých  lidí,  kteří  se 
společně  pokoušejí  odhalit  pravdu  o  pokusu  o  atentát 
na  prezidenta  Spojených  států.  Thomas  Barnes  (Dennis 
Quaid)  a  Kent  Taylor  (Matthew  Fox)  jsou  agenty  Tajné 
služby, kteří mají za úkol ochraňovat prezidenta Ashtona 
na klíčovém summitu, týkajícím se celosvětové války proti 
teroru. Když je tento krátce po přicestování do Španělska 
postřelen, nastává chaos a během honu na atentátníka se 
protínají osudy různých lidí. Mez přihlížejícími se nachází 
Howard Lewis (Forest Whitaker), americký turista, který se 
domnívá, že střelce zachytil svou kamerou, na kterou celou 
událost nahrávala pro své děti. Na místě činu je i americká 
producentka  zpravodajství  Rex  Brooks  (Sigourney  Wea-
ver). Tak jak tito a další lidé postupně doplňují jednotlivé 
části  skládačky, začínají  se odhalovat děsivé  souvislosti. 
Režie: Pete  Travis.  Hrají:  Dennis  Quaid,  Matthew  Fox, 
Forest Whitaker, Sigourney Weaver, William Hurt, Ayelet 
Zurer, Edgar Ramirez, Eduardo Noriega, Saïd Taghmaoui. 
Premiéra  thrilleru USA. Vstupné 70 + 1 Kč. DO 12 LET 
NEVHODNÝ.

  neděle 29. – 21 hodin 
 LOVEC DRAKŮ – Afghánská metropole Kábul, sedm-
desátá léta. Malý Hassan se svým tátou slouží u Amirova 
otce. Přes třídní rozdíly jsou oba stejně staří kluci velkými 
přáteli. Pak se ale Amir stane svědkem Hassanova znásilnění 
a paralyzován strachem nechá bandu násilníků brutální akt 
dokončit. Amirovy výčitky svědomí spolu s invazí sovětských 
vojsk do země oba chlapce navždy rozdělí. Zatímco Hassan 
zůstává v Afghánistánu, Amir s otcem utíká přes Pákistán 
do Spojených států, aby tu uskutečnili svůj Americký sen. 
O  pár  let  později  je  z  Amira  spisovatel,  kterému  právě 
vyšla první knížka. Oženil se s krásnou krajankou Sorayou, 
pochoval otce a absolvoval telefonát, který změnil jeho život. 
Z  rodného  Afghánistánu  zavolal  po  letech  starý  rodinný 
přítel a nabídnul mu vykoupení za dávné selhání. Amir se 
musí vrátit do země, teď ovládané Talibanem, a odvézt z ní 
malého syna přítele, kterého kdysi tak strašně zklamal. Pro 
mladíka  vychovaného  západní  civilizací  je  i  tohle  hodně 
těžký  úkol.  Až  na  místě  ale  Amir  zjistí,  že  aby  ho  mohl 
splnit, bude muset překonat svou civilizovanost, opatrnost, 
zbabělost, prostě překonat sám sebe. Režie: Marc Foerster. 
Hrají: Atossa  Leon,  Homayoun  Ershadi,  Khalid  Abdalla, 
Shaun Toub. Premiéra amerického filmu. Vstupné 70 + 1 
Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO!

Tituly s neuvedenou verzí jsou v původním znění s titulky. 
Při nepříznivém počasí a dostatečném zájmu diváků budou 
představení přesunuta do budovy Sokolovny. 

Informace o programu na telefonu 577 341 108 
a www.mesto-slavicin.cz.


