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Májový den

a pivní slavnosti

Živvot beez láskkyy jje prázdnnný…
Městto SSlavičín zvee vvšechny žžženy, maa-

miinkky, babbičky nnaa oslavu ssvátku 

DNE MATEK 
9. kkvětnna 200099 od 16 hoodin 

vv sále Sokkolovnnyy ve Slaviičíně. 
Proggrraam: 

„EVRROPPSKÝ KABAARRRET JEDEEE K VÁMM“
–– NEJZZNÁMMĚĚJŠÍ PÍSNNNĚ

Z CCELÉ EEVVROPY
Těššíme ssee nna Vás!

MÁJOVOU PARK-PÁRTY
Město Slavičín a Restaurace U Talafy Vás zvou na

SLAVIČÍN - zámecký park 30. května 2009, 10.00 – 24.00 hodin

Mažoretky z Ostrožské Lhoty
Železný Zekon

PIVOVARY – SOUTĚŽE O CENY
Janáček, Černá Hora, Zubr, Litovel, Valá-

ájájšek, Bonver Zašová
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ZVA 12-28 Band

iiKoben pivpivUKÁZa pia pi
A ZÁCHRANNÝCH AKCÍa pa p
BOJ O SLAVIČÍN – Rusové s Němci
Paintball, Airsoft
Hasičský záchranný sbor Slavičín

UKÁZKA VOJENSKÉ TECHNIKY 
Průzkumný a pozorovací komplet Sněžka,
obrněný transportér BRDM

d nd nHarleye, čtyřkolky, letecké modely
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KOMENTUJÍ
Jakub Železný a Aleš Ptáček
Po celý den bohaté občerstvení,
vstup do celého areálu ZDARMA

Více na plakátech a www.mesto-slavicin.cz

v sobottu 16. kkvvětna 200009 
na vvíceeúčeloovém hhřiišti u Sookkolovnyy

PPrezeentacee: 7.30 hodiinn
Zaháájení: 88.000 hodinnn

KKomenntuje: PPetr Kosečček
Zppesttření progrraammu: diskoootance 

MMíši Štefaníkkoovvé při DDDDM
Obbčerstvenní v areeáálu je zajjištěno 

(ppro každdého hhráče navícc jídlo 
a pití zddarma).

Počett týmmů jee omezzeenn, proto nnneváhejte 
a přiihlaaste se ještěě ddnes, abyyyste mělli 

možnnost vyyhhrát jednuuu 
z hoodnottnnýých cen.

PPřihláášky ppooddávejte nnna 
Městsské innffocentrummm, 

nebo tellefoniicky nnaa ččísle 5777 342 2511, 
nnejppozdějji všakk ddo 13. kvvěětna.

Starosta města Slavičín 
Vás srdečně zve 

na IX. ročník turnaje
O POHÁR STAROSTY 

v nohejbale trojicDne 1. dubna 2009 proběhlo v podvečer-
ních hodinách v prostorách domu č. p. 96
na Horním náměstí slavnostní otevření
nízkoprahového zařízení KAMPAK?

Někteří účastníci se sice domnívali, že je
to apríl, protože si špatně přečetli pozvánku
a dobývali se do Pivečkovy vily, ale nebyl.
Naštěstí oba domy nejsou od sebe daleko,
tak všichni kdo chtěli, stihli slavnostní
otevírání naprosto v pohodě.

Zřizovatelem a provozovatelem tohoto
zařízení je Vzdělávací, sociální a kul-
turní středisko při Nadaci Jana Pivečky,
o.p.s. Tato nezisková or-
ganizace tento projekt 
realizovala za vlastní
fi nanční prostředky, bez
jakýchkoliv dotací. To
je na dnešní dobu počin
naprosto obdivuhodný.
Zařízení se bude snažit 
mladým od 15 do 26 let 
nabídnout alternativu
využit í volného času.
Výtvarný ateliér, herna,
relaxační místnosti, neal-
kobar – tím vším se bude
snažit nalákat mladé lidi
k tomu, aby přišli a strávi-

li zde část volného času. Návštěvníci se zde
mohou věnovat organizovaným aktivitám
anebo jen tak relaxovat a povídat si. Umístě-
ní objektu v centru města je důležité, stejně
jako to, že za objektem jsou pozemky, kde
můžou probíhat venkovní aktivity, spojené
třeba s posezením u táboráku.

Osobně mě velmi potěšilo, že se zahá-
jení zúčastnili zástupci prakticky všech
slavičínských škol, centra R-EGO, Domu
dětí a mládeže, sociální pracovnice ze
Slavičína i Luhačovic, protidrogoví koordi-
nátoři, prostě ti, kteří mládež vychovávají
a mají opravdový zájem na výchově mladé
generace.

Dokončení na str. 7

Kampak? 

Měssto Slaavvvičín, VEEELO-CLLUBB Slaavičínn 
a DDDDDM Slavvvičín poořáddajíí 

IVV. roččnník závooddu horrskýýchh kkol

SLAVIČÍNSKÝ 
BAJKAP 2009

dne 24. května 2009 
v prostoru cyykklostezky Slavičínn – NNevvššová.
Záávod je příísttuupný proo všechnny věěkovvé 
kaategoorie odd ppředškollááků (hooši, ddívkkyy) až poo 
mmuže aa ženyy.
Čas prrezenntaace: 11.30 – 13.000 hoodin
MMísto prezzeenntace: PPivečkův lessoppaark
Sttartoovné:: dděti do 155 let – 30 KKč 
             od 155 let – 50 KKč
Sttart prvnní kkategorrie: 13.30 hoddin
Povinné pooouužití cykkklistickkýchh ppřřileb.
Kaaždý závodník obdržžží občerrstvení.
Prro divváky jee zzajištěn ppprodej oobčeerstvveení, 
huudba..
KKontaakt: IInngg. Stanissllav Petrů, DDlouhá 6336,, 
Sllavičín,
teel.: 5777 341 6693, 60033 899 152.
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Ocenění nejlepších pedagogů putovalo letos i do Slavičína 
Stalo se již tradicí, že Zlínský kraj kaž-

doročně oceňuje své pedagogy za jejich
činnost a významný přínos pro výchovu
a vzdělávání mladé generace. Slavnost-
ní setkání při příležitosti letošního, již
8. ročníku ocenění Pedagogický pracov-
ník 2009, se uskutečnilo dne 16. dubna
2009 v Muzeu Jana Amose Komenského
v Uherském Brodě. 

Za dlouhodobě úspěšnou, všestrannou
a velmi kvalitní pedagogickou činnost 
město Slavičín, ZUŠ Slavičín a pěvecký
sbor Cantare navrhli na toto ocenění uči-
telku hudebního oboru ZUŠ Slavičín Annu
Frajtovou. Ta patří již léta mezi výrazné
pedagogické osobnosti hudebního školství
nejenom v našem městě, ale i ve Zlínském
kraji. Paní učitelka vyučuje hru na klarinet,
fl étnu, zobcovou fl étnu, hoboj, saxofon a učí
sborový zpěv. V letošním roce tomu bude
již 30 let, co se věnuje práci s mladými
muzikanty a zpěváky a rozdává radost těm,
kteří si rádi poslechnou krásnou hudbu.
Za dobu své praxe vychovala řadu svých
pokračovatelů. Je velmi aktivní i v mimo-
školních činnostech, založila a řídí smíšený
pěvecký sbor Cantare a dětský pěvecký sbor
Tučňáci. Oba sbory úspěšně  účinkovaly na
mnoha koncertech. Výjimkou nejsou ani

koncerty společné. Všemi těmito aktivitami 
významným způsobem přispívá k obohacení 
kulturního života v našem městě a kraji. 
Její kvalitní pedagogická práce se odráží 
i v pravidelné účasti jejích žáků v soutěžích 
ZUŠ, kde dosahují výborných soutěžních 
výsledků a reprezentují tak nejenom školu, 
ale i město a Zlínský kraj. 

Spolu s dalšími sedmnácti pedagogy ze 
Zlínského kraje převzala ocenění Pedagogic-

ký pracovník 2009 učitelka a sbormistryně 
Anna Frajtová z rukou hejtmana Zlínského 
kraje Stanislava Mišáka. Blahopřejeme jí 
k ocenění a děkujeme za obětavou práci, 
kterou pro nás vykonává. Děkuji rovněž 
ředitelce Základní umělecké školy Slavi-
čín Mgr. Janě Jakúbkové za dlouhodobé 
vytváření podmínek pro kvalitní práci 
a rozvíjení aktivit pedagogů této školy.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta 

Podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů oznamuji, že volby do
Evropského parlamentu se uskuteční:
v pátek 5. června 2009 od 14:00 hodin
do 22.00 hodin
a v sobotu 6. června 2009 od 8:00 hodin
do 14.00 hodin.

Místem konání voleb
 ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v přízemí Základní
umělecké školy, nám. Mezi Šenky 121,
Slavičín pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
v ulici Cihlářská, Jasmínová, Komenské-
ho, K Parku, Krátká, Květná, Luhačovská,
Misárkova, Nad Cihelnou, Na Vyhlídce,
Na Výsluní, Pod Lesem, Pod Vrškem,
Sedlářská, Staroměstská, Ševcovská, Trž-
ní, U Mlýna, Žižkovská, Horní náměstí,
náměstí Mezi Šenky;

 ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v přízemí budovy rad-
nice, Osvobození 25, Slavičín pro voliče, 
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
v ulici Hasičská, Hrnčířská, Jar. Šály,
L. Výducha, Mladotická, Mladotické ná-
břeží, Nad Výpustou, Příčná, Spojovací,
Úvoz, Zámečnická, K Nábřeží, Středová, 
K Hájenkám – v domech č. p. 311-318,
322-334, 573, 575, 788, 811-816, 
K. Vystrčila – v domech č. p. 320, 321,
352, 391-393, 
Osvobození – v domech č. p. 25, 26, 33,
230, 254,
Školní – v domech č. p. 116, 262, 276,
290, 305, 403, 569-571, 574;

 ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v přízemí budovy 
Základní školy Vlára, K Hájenkám 354, 
Slavičín pro voliče, kteří jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu:
v ulici Javorová I, Javorová II, Nad Ovčír-
nou, Na Zastávce, Pod Kaštany, U Rybníka, 
K Hájenkám – v domech č. p. 341-346, 
355-358, 390, 567,
K. Vystrčila – v domech č. p. 282, 300, 
377-389, 885,
Školní – v domech č. p. 564-566;

 ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v přízemí Domu dětí 
a mládeže, Osvobození 296, Slavičínpro vo-
liče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v ulici Obchodní, U Zahrádek, Luční,
Osvobození – v domech č. p. 41-43, 224, 
226, 233, 236-238, 251, 252, 255-257, 259-261, 
265-269, 277, 278, 283, 285, 288, 289, 295, 
303, 335, 353, 367, 369, 400, 402, 471, 531, 
532, 534, 535, 591, 624,
Dlouhá – v domech č. p. 587, 588, 590, 
592, 688, 689, 824;

 ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v jídelně, v přízemí 
Základní školy Malé Pole, Osvobození 8, 
Slavičín pro voliče, kteří jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu:
v ulici Družstevní (ve čtvrti Malé Pole), 
Okružní,
Dlouhá – v domech č. p. 625-651, 673-676, 
783-786;

 ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v tělocvičně v přízemí 
Praktické ZŠ a Speciální ZŠ v Hrádku, 

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Družstevní 76, Slavičín pro voliče, kteří 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
místní část Slavičín-Hrádek;
 ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově bývalé školy 
v Divnicích č. p. 79 pro voliče, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu: 
místní část Slavičín-Divnice;

 ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v sále kulturního domu 
v Nevšové č. p. 95 pro voliče, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu: 
místní část Slavičín-Nevšová.

 Další upozornění:
1. Voliči bude umožněno hlasování

poté, kdy prokáže svoji totožnost a stát-
ní občanství České republiky (platným 
občanským průkazem, cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem České 
republiky, cestovním průkazem České 
republiky) nebo totožnost a státní občan-
ství jiného členského státu Evropské unie 
a zápis v evidenci obyvatel.

2. Voliči budou dodány 3 dny přede 
dnem konání voleb do Evropského parla-
mentu hlasovací lístky. 

Ve dnech voleb volič může obdržet hla-
sovací lístky i ve volební místnosti. 

3. Každý volič se musí před hlasováním 
odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích 
lístků, jinak mu okrsková volební komise 
hlasování neumožní.

4. K zachování pořádku a důstojného 
průběhu hlasování v místnosti pro hlasová-
ní je každý povinen uposlechnout pokynů 
předsedy okrskové komise.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
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Rada města Slavičín mj.

 schválila
uzavření smlouvy o dílo na likvidaci
černých skládek na území města Slavičín s
- Mysliveckým sdružením Nevšová,
- Mysliveckým sdružením Jamné,
- Kyokushin Karate Klub Slavičín,
- Mysliveckým sdružením Hrádek na
Vlárské dráze,
výsledky hospodaření příspěvkových
organizací města (školská zařízení) za
r. 2008;

 rozhodla o
zadání zakázky malého rozsahu na služ-
by – Vypracování projektové dokumentace
– „Sběrný dvůr odpadů - Slavičín“, za cenu
obvyklou ve výši 415 905 Kč vč. DPH, ucha-
zeči CZECH PRO, s. r. o., Zlín, 
zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce „Oprava chodníku v ul. K. Vy-
strčila“, za cenu obvyklou ve výši 362 000 Kč
vč. DPH, uchazeči Služby města Slavičína,
s. r. o., Slavičín, 
zadání zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Oprava schodiště u ZŠ
Vlára“, za cenu obvyklou ve výši 56 000 Kč
vč. DPH, uchazeči Služby města Slavičína,
s. r. o., Slavičín, 

hrávající se na jiných místech než veřejných 
prostranstvích, pokud se jejich následky 
projevují na veřejných prostranstvích nebo 
pokud jsou způsobilé veřejný pořádek v obci 
narušit.

Tak tedy hovoří judikatura, nicméně 
vyhlášky obdobného typu nejsou zatím v čes-
kých zemích příliš častým jevem. Pokud se 
objevují, pak spíše ve velkých městech. Na 
venkově, kde je nutno mnoho prací včetně 
zemědělských vykonat o víkendu, se prak-
ticky nevyskytují. Nicméně je pravdou, že 
např. v Rakousku a Německu jde o běžný 
jev, a kdo pustí sekačku na trávu v neděli, 
může čekat příjezd policie a případně pokutu. 
Tam je ale situace poněkud jiná, obyvatelé 
více využívají k potřebných pracím fi rmy, 
živnostníky nebo zahraniční pracovníky, 
kteří práce konají v pracovním týdnu a sa-
mozřejmě za úplatu. Náš národ je zvyklý 
z dob minulých více prací dělat vlastníma 
rukama a na to je potřeba samozřejmě více 
času, mnohdy i oba víkendové dny.

Město v současné době o takovéto regulaci 
neuvažuje, nicméně přiměřenou regulaci 
v budoucnu, s ohledem na shora uvedené, 
samozřejmě vyloučit nelze. A to také napří-
klad v otázce rušení nočního klidu.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Blíží se léto a těším se, že se budu moci 
projet na kole po nové cyklostezce do Pozlo-
vic a Luhačovic a vykoupat se tam v novém 
bazéně. Bude to možné už letos? 

Výstavba úseku cyklotrasy z Nevšové 
směrem k Pozlovicím byla v těchto dnech 
již zahájena. Realizace tohoto investičního 
záměru pod názvem „Cyklotrasa Slavičín 
– Nevšová – Luhačovice“ je fi nancována 
z dotací Evropské unie, Operačního pro-
gramu přeshraniční spolupráce Slovenská 
republika – Česká republika. 

Celkové náklady projektu dosahují část-
ky 9,4 mil. Kč. Dokončení této části úseku 
cyklostezky předpokládáme na podzim 
letošního roku. 

Složitější a náročnější je to s výstavbou 
bazénů, a to venkovního v Pozlovicích 
a vnitřního v Luhačovicích. Dokončeny 
mají být až v závěru roku 2010. Na podzim 
letošního roku by měly být obě investiční 

Ptají se lidé…
A sídliště jsou zase plná psích exkre-

mentů…
Boj s neukázněnými majiteli pejsků

je věčný. Pokud není přistižen pes při
činu a majitel poblíž, pak je daný případ
pro nás neřešitelný. Pokoušíme se situaci
zlepšit vyšším využíváním vysavače na
psí exkrementy. 

V letošním roce využíváme na tuto
činnost pracovníky, které zaměstnáváme
na veřejně prospěšné práce. Tedy práce
pro město, které jsou dotovány z úřadu
práce. Takže pokud uvidíte na veřejných
prostranstvích člověka, který za sebou táh-
ne plastovou popelnici s vrčícím motorem
v její horní části, tak to je právě zmíněný
vysavač. Vysává nejen psí exkrementy, ale
i další nečistoty a odpadky, které na veřejná
prostranství rozhodně nepatří. Čistota ve
městě by se tak měla opět o něco zvýšit.

Je možno nějakou obecní vyhláškou
na území města a jeho místních částí 
zakázat provoz motorových sekaček, pil,
křovinořezů apod. v neděli? 

Ustanovení § 10 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
zmocňuje obce k vydání obecně závazných
vyhlášek spočívajících v regulaci činností,
které by mohly narušit veřejný pořádek.
Jednou z těchto činností je samozřejmě
i rušení hlukem. Nicméně jsou zde ome-
zení. Jak vyplývá z příslušných nálezů
Ústavního soudu, je nepřípustné plošně
zakázat používání hlučných zařízení, je
však možné jejich používání přiměřeně
plošně nebo časově omezit (např. v ranních
a večerních hodinách, po celý jeden den
pracovního klidu za předpokladu, že je
to kompenzováno možností užívat je po
celý další den o víkendu atd.). Jde o to, aby
hlučné práce nebyly v obci zcela zakázány,
ale pouze přiměřeně omezeny. 

Potřebné hlučné práce je pak možné
vykonávat, ovšem pouze v čase, kdy budou
zásahy do oprávněných zájmů ostatních
obyvatel obce minimální. Obec takovou
regulaci může uplatnit i na činnosti ode-

akce zahájeny. Alespoň to tak předpoklá-
dají představitelé radnic městyse Pozlovice
a města Luhačovice. V závěru letošního
roku se tak můžeme těšit na zprovoznění
dalšího úseku cyklostezky mezi Slavičínem
a Luhačovicemi, a to úseku z Nevšové
směrem k Pozlovicím.

Nedělním autobusem jezdím do Zlína. 
Autobus odjíždí ze Slavičína před 12. ho-
dinou a ze Zlína se vrací po 16. hodině.
Vyhovovalo by mně, kdybych měla ve
Zlíně více času. Je možné to zajistit?

Tento nedělní spoj byl v minulosti zave-
den zejména pro lidi, kteří chtějí navštívit
své známé v Krajské nemocnici Tomáše
Bati. Zřejmě mnozí, kteří tento autobusový
spoj využívají, by se ve Zlíně rádi zdrželi,
ale mnozí by však byli raději brzy doma.
Jak zjistit, který názor je správnější? Jistě
se to zjistit a odhadnout dá, ale bude pří-
padná změna vyhovovat i těm, kteří budou
autobusový spoj používat za měsíc, dva, pět 
či jeden rok? Je zřejmé, že tento autobus
nevyužívá stále stejná skupina lidí. Pokud
však máte své zkušenosti, uvítám vaše
připomínky a náměty.

Vzhledem k těmto skutečnostem jsme 
zatím o změnu nepožádali. Jen připomí-
nám, že autobus má odjezd ze Slavičína
– Radnice v 11.50 s příjezdem do Zlína na
autobusové nádraží MHD v 13.15 hodin.
Zpět pak odjíždí z autobusového nádraží ve
Zlíně v 16.10 a ve Slavičíně je v 17.05 hodin.

V minulém čísle jste nás informoval 
o radách škol a o jejich kompetencích.
Nikde jsem nenašel, kteří lidé jsou v těchto
radách.

Děkuji za připomínku, tento nedostatek 
napravíme. Seznam členů školských rad
ve školách, jejichž zřizovatelem je město
Slavičín, tj. Základní škola Slavičín, Vlára
a Základní škola Slavičín, Malé Pole, nebo
Zlínský kraj, který je zřizovatelem Gymná-
zia Jana Pivečky a Střední odborné školy
Slavičín, naleznete na dalších stránkách
tohoto zpravodaje. 

Pokud používáte internet, můžete tyto 
informace najít i na internetových strán-
kách příslušných škol. Pokud je tam některé
školy nemají, věřím, že tak učiní.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta 

Zprávy z radnice zadání zakázky malého rozsahu postu-
pem na stavební práce „Oprava fi ltračního
zařízení na koupališti“, za cenu obvyklou
ve výši 73 950 Kč vč. DPH, uchazeči Služby
města Slavičína, s. r. o., Slavičín,
zadání zakázky malého rozsahu na
dodávku a montáž atypické chaty pro
akci „Víceúčelové hřiště Divnice – hos-
podářská budova“, za cenu obvyklou ve
výši 223 056 Kč vč. DPH, uchazeči PLOMA
– dřevovýroba, a. s., Hodonín.
Úplné výpisy usnesení Rady města Slavi-
čín a Zastupitelstva města Slavičín jsou
k dispozici na www.mesto-slavicin.cz.

Bc. Luděk Latinák
tajemník MěÚ Slavičín
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Jaro je tady, útulky a depozita jsouu přepl-
něny ještě z loňského roku. Nová oppuštěná 
koťata nebudou  moci být přijata! VVíte, že
narození nechtěných koťat můžetee zabrá-
nit a že můžete využít nabídky města?
Nechte vykastrovat své kočky, ale ii ty koč-
ky, o nichž víte, že nikomu nepatřří nebo 
jejichž majitelé se o koťata nepostarají!

Jen pro připomenutí :
1. Již půlroční kočka může zabřeeznout. 

Může mít až tři vrhy za rok, každý po 5 až 
6 koťatech, tzn. že každým rokem je třeba 
najít až 18 nových domovů pro koťatta jedné 
kočky.2. Kastrace není příčinou tlouustnutí
koček. Pouze nadbytečné krmenní vede 
k nezdravému tloustnutí. Vykastrované 
kočky neztratí schopnost chytat myyši. Drží 
se blízko domova, tam se cítí v bezpeečí. Jsou 

ÚÚhyn ovcíí
Dne 24. března 2009 oznámil na zdejší

součást policie občan Slavičína, že na past-
vině v k. ú. Rudimov došlo k úhynu čtyř
ovcí. Oznamovatel při kontrole stáda nalezl
čtyři uhynulé ovce plemene Kent stáří cca 10
měsíců a domnívá se, že je napadlo nějaké
dravé zvíře nebo pes. Jejich úhynem mu
vznikla škoda ve výši 10 800 Kč.

Policie na místě nenalezla žádné stopy
po zápase, ani ovce neměly na těle žádné
stopy od krve. Přivolaný veterinář nebyl na
místě schopen určit příčinu jejich úhynu
a proto bylo rozhodnuto o provedení pitvy
jedné z uhynulých ovcí. Pitvou bylo zjištěno,
že k úhynu ovcí došlo bez cizího zavinění,
z důvodu podezření na prodělaný zápal plic.

PPřevooz osoobby do PPPL Kromměřříž 
Dne 27. března 2009 v 17.30 hodin bylo

na OOP Slavičín telefonicky oznámeno , že
mezi panelovými domy na ul. U Zahrádek
ve Slavičíně pobíhá zmatená bosá žena. Na
místě bylo zjištěno, že se jedná o zjevně
psychicky narušenou místní občanku, která
svým chováním ohrožuje svůj život a zdraví.
Přivolaný lékař záchranné služby nařídil její
převoz sanitou záchranné služby do protial-
koholní léčebny. Ve věci není dáno podezření
ze spáchání přestupku nebo trestného činu.

Řízení motorového vozidla bez řidičské-ŘŘízenní motooorovéhooo voziddla bbezz řidičsskké-
pho opprávnněěnní

Dne 3. dubna 2009 v 15.45 hodin došlo
na železničním přejezdu u obce Divnice
k dopravní nehodě mezi malým motocyklem
a osobním vlakem. Řidič malého motocyklu
před vjetím na železniční přejezd nere-
spektoval signalizaci přejezdového zabez-
pečovacího zařízení a po spatření zprava
přijíždějícího vlaku seskočil z motocyklu.
Motocykl pokračoval dále v jízdě na želez-
niční přejezd, kde došlo ke střetu s vlakem.

Přejezdové zabezpečovací zařízení v době
nehody bylo v provozu. Ke zranění osob
nedošlo. Škoda na motocyklu činí asi 500 Kč.
Škoda na vlaku nevznikla. Dechová zkouška
ke zjištění přítomnosti alkoholu provedená
u řidiče malého motocyklu a strojvedoucího
vlaku byla negativní. Lustrací řidiče malé-
ho motocyklu bylo zjištěno, že tento není
držitelem žádné skupiny nebo podskupiny
řidičského oprávnění a je podezřelý ze spá-
chání trestného činu dle § 180d (řízení mot.
vozidla bez řidičského oprávnění) a 184 tr.
zákona (ohrožení z nedbalosti).

PPostuup prooo úúčastnííky doopraavnníí nehooddy 
Dopravní nehoda představuje pro její

aktéry většinou otřesný zážitek s vysokým
psychickým vypětím. Vše se ještě může ztí-
žit, pokud účastníci neví, jak se v podobné
situaci zachovat. Zásadní změny přináší
i nový zákon, který od ledna letošního roku
bude ohlášení dopravních nehod upravovat.
Od roku 2009 v případě dopravní nehody
budeme povinni volat policii v případě škody
vyšší 100 000 Kč.

DDesattero sspprávnéhhho posstuppu 
p ppři doopravvnnní nehoddě

1. Neprodleně zastavte vozidlo a zabez-
pečte místo nehody (zapněte varovná světla
a umístěte výstražný trojúhelník.

2. Zjistěte, zda při dopravní nehodě ne-
došlo ke zranění některé ze zúčastněných
osob. Pokud ano, poskytněte v rámci svých
možností adekvátní pomoc (poskytnutí
první pomoci, přivolání Záchranné služby).

3. V rámci svých možností a znalostí
vyhodnoťte vzniklou škodu a další okol-
nosti dopravní nehody a případně nehodu
oznamte na policii (pozor, povinnost přivolat 
policii se vždy řídí právním předpisem země,
ve které k dopravní nehodě došlo).

4. Pokud došlo ke škodě na zdraví a nebo
k poškození obecně prospěšné věci (např.
veřejné osvětlení, komunikace) a nebo nelze

zabezpečit plynulý provoz na komunikaci, 
vždy je nutné přivolat policii.

5. V případě, že je nutné zabezpečit 
obnovení provozu na komunikaci, můžete 
vozidla odstranit pokud: 

6. Pokud na místě nehody není přítomna
policie, společně s dalším účastníkem DN 
sepište společný záznam o dopravní nehodě. 
Pro tento účel nejlépe použijte tiskopis „Ev-
ropský záznam o nehodě“. Tento dokument 
obsahuje všechny údaje, které jsou nutné pro 
řádné zdokumentování nehodového děje. 
Vzhledem k tomu, že dokument je stejný ve 
všech evropských jazycích, můžete s pomocí 
tohoto dokumentu vyplnit dokument i v pří-
padě, že dalším účastníkem bude osoba jiné 
národnosti. Nemáte-li tento tiskopis u sebe, 
můžete záznam provést na jakýkoliv jiný 
papír, ovšem nezapomeňte na podpisy všech 
účastníků nehody!

7. Doporučujeme také kontaktovat z místa
nehody klientské centrum pojišťovny viníka 
(jste-li na zavinění nehody dohodnuti).

8. Pokud je následkem dopravní neho-
dy vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte 
asistenční linku Vaší pojišťovny (ČSOB 
Pojišťovna Assistance +420 272 101 077), 
za účelem zajištění odtahu havarovaného 
vozidla. Mějte na paměti, že v rámci svého 
pojištění máte již hrazeny asistenční služ-
by! Asistenční linku své pojišťovny volejte 
i v případě, kdy si nebudete jisti dalším 
postupem.

9. Nezapomeňte, že pro lepší prokázání
vzniku dopravní nehody je vhodné zajistit 
na místě nehody případné svědky, fotodo-
kumentaci apod.

10. Před opuštěním místa nehody se
přesvědčte, že máte všechny potřebné údaje 
o druhém účastníkovi DN. Jedná se zejména 
o: jméno a příjmení druhého účastníka, 
údaje o vozidle (registrační značka, VIN, typ 
vozidla), údaje o vlastníku vozidla (jméno, 
bydliště – sídlo), údaje o pojištění druhého 
vozidla (číslo zelené karty, číslo PS, název 
pojistitele, platnosti ZK). 

Komisař npor. Bc. Vratislav Hruška, 
vedoucí oddělení

Policie České republiky informuje

Umíte využít pomoci města?
taaké přítulnější. 3. Nevykasstrovaný kocour
sii značkuje své území silně ppáchnoucí močí.
Jee to vrozený pud, bude to ddělat jak v domě
taak i venku na zahradě. Čassto zmizí na celé 
dnny někdy i týdny a vrátí se pporaněný, někdy 
s oopravdu ošklivými ranami. Většina koček, 
ktteré skončí pod koly aut,, jsou nevykast-
roovaní kocouři! 4. Není nuutné, aby kočka 
mměla před kastrací alespoň jeden vrh koťat.
Z čistě fi nančního hlediska je nákladnější 
břřezí kočku a potom i kooťata krmit, než
zaaplatit za kastraci. 5. Felinne immuunodefi -
ciiency virus (FIV) a leukémiie koček jsou pro 
koočky nebezpečné nákazyy, které ohrožují
jeejich život. Jsou přenášenyy slinami. Když 
see kočky perou, možnost přřenosu nákazy je
věětší. Vykastrované kočky sse tolik netoulají,
neebrání svá území a neperoou se s ostatními 

kočkammi. Prooto praavděpodobnost poranění
a přenoosu infekce  slinami je minimální.

„Měěsto Slavičíín přispívá na kastraci 
koček aa kocoourů fi finanční spoluúčastí, a to 
200 Kč na koččku a 100 Kč na kocoura v jed-
nom kaalendáářnímm roce, na čtvrté a další
zvíře jeednohho žadatele je výše fi nančního 
daru krrácenaa, a to nna 100 Kč u kočky a 50 Kč 
u kocooura v jednom kalendářním roce“, 
uvedl mmístostarostta města Pavel Studeník. 

Žaddatel mmusí mít trvalé bydliště na 
území mměsta Slaviččína, povinnou přílohou 
žádosti je origináll dokladu za provedený 
veterinnární úkonn, tedy kastraci kočky 
nebo kkocourra.

„Jeddnotlivvé žáddosti budou uplatněny
na odbboru žživotnního prostředí a správy 
majetkku MěÚÚ Slaviičín. Zatím bylo vyřízeno 
přes 300 žádostí“, ddodal pan místostarosta.

Lenka Koncerová
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Stojíme, kde se dá, aneb Vážení řidiči!
Možná jste zaznamenali v poslední

době poněkud širší diskuzi na městském
webu ohledně parkování vozidel. Zpočát-
ku jsme řešili jen ulici Obchodní, pak se
přidala Ševcovská a myslím, že lze přidat 
další místa. Na Bílou sobotu jsem projížděl
před obchodním domem na Mladotickém
nábřeží. Auta stála i u nábřežní zdi, a to
tak, že z obousměrné komunikace zbyl
pruh široký přesně na projetí jednoho

V lednovém čísle Slavičínského zpravo-
daje jsme psali o aktivitách v našem zařízení
za II. pololetí kalendářního roku 2008. Nyní
v dalším časovém úseku bychom Vás rádi in-
formovali o činnosti za I. čtvrtletí roku 2009.

Zařízení pracuje devátým rokem, je zná-
mo jako realizátor těchto aktivit:

1. Proogrammmyy speciififi cké pprimmárnní 
p p ypreveence pppro školyyy a škoolskká zzařízeeníí 

Jsme jako jediné zařízení ve Zlínském
kraji držitelem Certifi kátu odborné způso-
bilosti k těmto programům. Cílem realizace
programů specifi cké primární prevence je
vést děti k tomu, aby si samy odpovídaly
na nejrůznější otázky týkající se sociální
adaptace a komunikace. 

Prevencí se snažíme ovlivňovat zdravé
sebevědomí, postoje dětí tak, aby se vy-
hnuly násilnému a nesociálnímu chování,
manipulaci a jinému nežádoucímu chování
(šikanování, užívání drog, rizikové chování
apod.). Jednotlivé programy na sebe nava-
zují, začínáme-li v 1. třídě ZŠ, postupně se
s jednotlivými třídními kolektivy setkáváme
po dobu celé školní docházky.

 Tato dopolední činnost je ideálním
propojením a navazuje tak na odpolední
činnost (tzv. nízkoprahové zařízení) a tedy
individuálnější práci s dětmi. 

Programy, které proběhly 
od ledna 2009:

ZŠ Slavičín-Vlára 
4. ročníky - Zdravé sebepojetí
5. ročníky - Návštěva zařízení s programem
Já a lidé okolo mě 
ZŠ Slavičín-Malé Pole

1. ročník - Příběhy Bárky a Klárky I. díl
2., 3., 4. ročníky - Příběhy Bárky a Klárky II.
díl – Země zdraví
5. ročníky - Já a lidé okolo mě
Gymnázium Jana Pivečky ve Slavičíně

sekunda - Já a můj sebeobraz 
Programy byly také uskutečněny na

dalších školách v regionu, a to pro studenty
na Gymnáziu ve Valašských Kloboukách,
také pro žáky Základní školy praktické
a speciální při Dětském domově ve Vizovi-
cích, ve Smolině a Návojné, Základní školy
ve Vlachovicích, v Újezdě, Nedašově, Dolní
a Horní Lhotě a v Sehradicích.

22. Proovoz nnízkopraahovéého zzařříízení 
ppro děěti a mmmládež 

Uděleno rozhodnutí Zlínského kraje
o registraci sociální služby.

Projekt nízkoprahového zařízení určený
především neorganizovaným dětem a mlá-
deži ve věku od 7 do 18 let, s převažující
cílovou skupinou do 15 let. Poskytujeme
prostor dětem pro smysluplné trávení volné-
ho času, pro jejich seberealizaci. Nabízíme
možnost si popovídat, či se svěřit se svými
problémy, které děti mohou s pracovníky
rozebrat a řešit.

Snažíme se tak dosáhnout pozitivních
změn ve způsobu jejich životního stylu
a přispět k rozvoji osobnosti každého z nich.
Poskytované služby v zařízení: individuální
a skupinová práce, otevřené klubové aktivity,
turnaje, hry, soutěže, tvůrčí aktivity, doučo-
vání dětí se školními obtížemi, výchovnými
problémy apod.

Děti přicházejí po škole nebo v průběhu
odpoledne. Dny a délka návštěvy je individu-
ální podle zájmu, potřeb, času a je bezplatná.

S jednotlivými zájemci uzavíráme tzv.
dohody a navzájem se domlouváme na cíli
(proč sem chci chodit, co chci změnit, čeho
chci dosáhnout apod.), který si každý zvolí
a kterého se snaží v určitém časovém úseku
dosáhnout a také zhodnotit jeho naplnění.
Porovnáme-li pracovní úvazky a počty dětí
(na pracovníka), je návštěvnost a kapacita
využití zařízení maximální.

Každoročně zůstává prioritou zařízení
zajistit dostatečné množství finančních
prostředků pro činnost zařízení. Naše podě-
kování patří tímto Radě vlády pro koordinaci
protidrogové politiky, Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu práce
a sociálních věcí, Zlínskému kraji, městu
Slavičín, BTH, s. r. o., Slavičín a SMS, s.r.o.,
Slavičín. 

Sponzorský příspěvek Nadace Děti-kultu-
ra-sport v Uherském Hradišti umožnil, aby-
chom pro děti dovybavili zařízení kompletní
sestavou PC a multifunkčním zařízením.

Mgr. Dana Kozubíková, ved. zařízení 
Tel./fax: 577 341 446,

mobil: 732 713 014,
e-mail: pc.r-ego@tiscali.cz

automobilu, a to ještě raději se sklopenými 
zrcátky. V neděli byl fotbal a návštěvník 
stadionu zjišťuje,  že někteří by nejraději 
parkovali přímo v brance, aby měli góly 
jaksi z první ruky.

Jistě, normální řidič se chová slušně 
a nikdy by tak nestál. Jenže objevují se tako-
víto „nenormální“, kteří se na Vás mnohdy 
ještě oboří, když je na porušení předpisů 
upozorníte. 

Takže nechtě jsme upozornili na pro-
blematická místa Policii ČR a sem se také 
zaměří pozornost městské policie. Komu 
nebude stačit toto upozornění, setká se 
s pokutou a bodovým hodnocením svého 
řidičského chování. 

Nevím, zda se s neukázněnými řidiči 
shodneme, ale jistě to bude po právu.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

UU náss se ppoořád něcco děje

V rámci programů specifi cké primární 
prevence Poradenského centra R-Ego pro-
běhl v měsíci březnu a dubnu 6hodinový 
blok pro studenty sekundy Gymnázia Jana 
Pivečky. Tento program pod názvem „Já 
a můj sebeobraz“ probíhal ve 2 cyklech po 
3 hodinách a jeho cílem bylo vést žáky ke 
zdravému sebevědomí ve třídě. Se studenty 
bylo probíráno několik témat a to: „Co je 
zdravé sebevědomí“, „Utváření příjemného 
prostředí v naší třídě“, „Poznání sebe sama“, 
„Akceptování vlastního těla“ a „Vztahy mezi 
námi“. V zážitkovém sezení studenti odpoví-
dali na otázky k tématům, plnili nejrůznější 
cvičení a techniky zaměřené na pozitivní 
vlastnosti a hodnoty každého člena třídy. 
Na konci celého bloku měli studenti za úkol 
vypracovat „Seberefl exní listy“, kde hod-
notili to, co se naučili, co se jim líbilo, co si 
z hodin odnesli atd. Můžeme konstatovat, že 
studenti v rámci výstupů hodnotili program 
jako zdařilý.

V nízkoprahového zařízení probíhaly 
v měsíci dubnu zajímavé akce. Nejprve to 
bylo druhé kolo Karaoke show. Soutěž ve 
zpěvu, kdy hraje hudba a na obrazovce 
běží text, který děti zpívají do mikrofonu. 
Následně jsme využili velikonočního období 
a uspořádali „Velikonoční turnaj“ ve stolním 
tenise. Ve druhé polovině dubna proběhl 
vědomostní kvíz „Všeználek“, zahrnující 
otázky z nejrůznějších oborů. No a ještě to 
byla soutěž „O krále piškvorek“. 

V neposlední řadě blahopřejeme rekord-
manům společenské hry „Věž“, a to Martinu
Vašíčkovi z 8. třídy a Dušanu Mňačkovi z 5.
třídy za sestavených 42 pater. Průběžně se 
do hry zapojují i ostatní zájemci a za téměř 
roční pokusy je tento nejvyšší. Možná nemusí 
být? Může to být výzva pro případné další 
pokusy o překonání. 

Eva Raková, sociální pracovník 

Poradenské centrum R-Ego

OZNÁMENÍ
Upozorňujeme čtenáře,

že farní knihovna byla z důvodu 
rekonstrukce fary přestěhována

do budovy Podnikatelského centra
v areálu Prabos Slavičín.

Půjčovní doba je každou středu
od 9.00 - 16.30 hodin.



66

Informace Vzdělávacího střediska

ZZveeme VVás do nnoových proostor 
NNEKKUŘÁÁCKÉHHOOO BOWLINNGU 

ý p

AA PIZZZERIEE vvee Slavičínnně, 
Obchoodnní ulicee č. 4772 vv sídlišti MMalé Poole.

Ottevřennoo ddenně. 
Obbjeddnávkky na ttell. č. 773 99999 973.

LETETNÍ PNEUMATATIKYKY LEVNĚ
A NANAVAVVÍCÍC JEJEJICH PPOJOJIŠTŠTĚTĚNÍ MRR ARD RZDARMA!

SLAVIČÍN HRÁDEK, AREÁL ZD

telefon: 577 341 675 
mobil: 723 070 808

WWW.PNEUPLUS.CZ HODNOTNÝ HHH

VYSTŘ
ÍH

NI

KKKUUPOPU NKUP NKUPON A ZÍSKEJSKEJ A ZÍSKEJ 
K NÁKKUPU PNPNEU

GEOMETRIE • KLIMATIZACE • OLEJE • BRZDY 
PROŘEZÁVÁNÍ DEZÉNŮ NÁKLADNÍCH KOL

Vzdělávací středisko při Nadaci Jana Pivečky
nabízí použití PC a internetu, krátkodobý
pronájem počítačové učebny i učebny
v č. p. 96, kopírovaní, zálohování, tisk, la-
minování, kroužkovou vazbu a termovazbu
dokumentů.  
Každou středu od 16 hodin můžete v domě
č. p. 96 na Horním náměstí navštěvovat 
Dílnu inspirace.
Plán aktivit v dílně na květen:
6. 5. a 13. 5. Mozaika z kachliček květináče
20. 5. a 27. 5. Batikování a savování
Bližší informace na telefonním čísle
777 913 782.

Aktuálně se můžete hlásit do vzdělávacích
kurzů
Počítačové kurzy:
Základy práce s PC 20 hodin
nezaměstnaní, matky na MD, handicapo-
vaní, senioři (300 Kč), zaměstnaní (650 Kč).

Práce s programy Word a Excel
pro mírně pokročilé 20 hodin (350 Kč), za-
městnaní (700 Kč), 
pro pokročilé 20 hodin (400 Kč), zaměstnaní 
(750 Kč).
Práce s programem PowerPoint
8 hodin (200 Kč), zaměstnaní (450 Kč).
Tvorba webových stránek
20 hodin (550 Kč), zaměstnaní (900 Kč).
Práce s programem Corel.
Poplatky u všech kurzů jsou fi nančním pří-
spěvkem účastníka na úhradu nákladů kurzu.
Informovat a hlásit se můžete osobně v sídle 
Nadace Jana Pivečky na adrese Horní nám. 
111, nebo na telefonních číslech 577 342 822, 
739 095 315.
Projekt“Vzdělávací středisko Nadace Jana 
Pivečky“ je spolufi nancován 
Evropským sociálním fondem, Ministerstvem
pro místní rozvoj a Zlínským krajem.

Mgr. Božena Filáková

Srdečně zveme mládež 
od 15 do 26 let 

ddo nízkooprahoovvéého zaříízzení 

KamPak?
v dooměě č. p.. 96 naa HHorním nnnáměstíí 

vve Slaavviččíně.
Zařízzení nabíízí moožžnnost poseeedět v ne-
alkoobaru, vyyužívaatt vvýtvarnýýý ateliérr, 
hernnu, relaxxovat ppřřii četbě čaaasopisů, 
poppovídat ssi s vrsstevvníky, vvyyužívatt 

porradennství. VVVsttup je voollný. 
Ottevíraaccí doba: 
ČČt 17-221 hhodin 
Páá 15-2233 hhodin
Soo 10-1188 hhodin 

TTěššíme sse na VVaaši návšttěěvu.
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pokračování ze str. 1
Zařízení tedy bylo otevřeno. Chci po-

děkovat paní ředitelce Božence Filákové
a všem jejím spolupracovníkům, kteří se
na zřízení centra podíleli. Nám všem si
nezbývá než přát, aby si do něj co nejdříve
mladí lidé našli cestu a byly tak naplněny
hlavní myšlenky a cíle, se kterými bylo níz-
koprahové centrum KAMPAK? budováno.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

PPoohllédnuutíí za duubbnem
Připravili jsme program na oba dny veli-

konočních prázdnin. Čtvrtek patřil návštěvě 
Laser game Zlín. Kdo chtěl, měl možnost 
využít páteční nabídku: soutěže, hry, fi lm.

Děkujeme všem dětem z obou místních 
základních škol i žákům z praktické školy 
ve Slavičíně-Hrádku za všechna krásná, ná-
paditá vajíčka, s nimiž se přihlásily do námi
tradičně vyhlášené soutěže O nejkrásnější 
velikonoční vajíčko. Nejlepší v jednotlivých 
kategoriích od nás obdrželi drobné ceny.

Děkujeme všem dětem z místních mateř-
ských škol, obou základních škol i žákům 
z praktické školy ve Slavičíně-Hrádku za 
jejich práce z oblasti literární a výtvarné, za-
měřené ke Dni Země. Nejlepší z těchto prací 
byly rovněž odměněny drobnými cenami.

Na Svatovojtěšský jarmark 26. 4. jsme 
připravili dva rally simulátory s možností 
si zajezdit nesoutěžně, ale i soutěžně. Pro 
děti jsme připravili i několik atrakcí; ti malí 
dostali za splnění úkolu malou, sladkou 
odměnu. Kdo chtěl, mohl si na místě i zasou-
těžit v různých hrách, kvizech, samozřejmě 
o drobné ceny.

Napsali jsme projekt, kterým chceme 
zkvalitnit náš stálý, desetidenní tábor na 
Martiňáku, a to na celodenní outdoorové,
sportovní aktivity. Tento jsme odeslali Na-
daci Děti-kultura-sport v Uherském Hradišti.

Veřejnosti, především dětem, jsme při-
pravili letáček se základními informacemi
o námi nabízených letních aktivitách na
období hlavních, letních prázdnin 2009,
kterých jsme připravili celkem 8 (1 deseti-
denní, 6 týdenních, 1 čtyřdenní ).

Poslední březnový týden se v termínu
27. – 29. 3. 2009 konala v Sokolovně tříden-
ní prestižní modelářská akce „Slavičínský
Šikula“. Za její přípravu a organizaci mno-
hokrát děkujeme modelářům, externím pra-
covníkům našeho zařízení Tomáši Hájkovi
a Ing. Martinu Procházkovi. Akce se zúčast-
nili modeláři z celé Moravy a letos poprvé
i modeláři z jižních Čech. Další poděkování
patří starostovi našeho města Ing. Jaroslavu
Končickému, který akci zahájil a byl i u jejího
zakončení, vyhodnocení, kdy byli nejlepší
z modelářů vyhlášených kategorií odměněni
diplomy a cenami. Mediálním hostem na
této akci, tak jako vloni, byla Česká televize.

Kuk do května
V rámci Dne Země budeme 12. 5. 2009

čistit a uklízet lesík nad sídlištěm Malé Pole.
Ve spolupráci s Klubem českých turistů

Slavičín připravujeme na neděli 7. 6. 2009
2. ročník Běhu naděje.

21. 5. 2009 se uskuteční ve spolupráci s TJ
Sokol Slavičín rekreační akce pro rodinné
týmy s názvem Mámo, táto, budeme si hrát.

27. 5. 2009 se uskuteční ve spolupráci
s místní knihovnou již 4. ročník Literárně
historických toulek Slavičínem. Novinkou
je, že se poprvé budou moci s námi toulat 
i zájemci z řad dospělých.

V tomto měsíci se samozřejmě budeme
dále věnovat přípravám na námi nabízené
letní aktivity.  PaedDr. Zdena Odehnalová

SSlaviččínskkýý Šikula podevvátéé

Již devětkrát jsme se ve Slavičíně setka-
li s modeláři a jejich příznivci. Soutěžní 
výstava byla již tradičně pořádána pod 
záštitou Svazu letců České republiky. Letos 
však bylo zahájení spojeno se smutkem nad 
nedávným náhlým úmrtím jeho předsedy, 
plk. Ing. Stanislava Filipa.

Účast modelářů předčila naše očekávání. 
Diváci měli možnost zhlédnout 340 modelů 
z plastu, papíru i dřeva. Svoje umění předved-
li i železniční modeláři z Luhačovic, s nimiž 
navazujeme velmi blízkou spolupráci a RC 
modeláři z Ostrožské Nové Vsi se svými 
funkčními modely stavebních strojů.

Podpořit nás přijeli modeláři z Ostravy-
Dubiny, Hodonína, Zlína, Kopřivnice, Napa-
jedel a Otrokovic. Poprvé jsme měli možnost 
přivítat mezi námi i modeláře z Písku, jejichž 
kolekce modelů byla ukázkou mistrovské 
modelařiny. 

I papírovým modelům bylo dopřáno 
opravdu důstojného hodnocení na repub-
likové úrovni. Mistři republiky však své 
modely i vystavovali, proto ani diváci ne-
přišli zkrátka.

Poděkování patří všem, kteří se postarali 
o doprovodný program; členům místního 
oddělení Policie ČR a jejich veliteli Bc. npor. 
Vratislavu Hruškovi za možnost prohlídky 
policejní stanice a techniky. 

Dále to byli členové airsoftu a paintballu 
se svou ukázkou uniforem a zbraní, z nichž 
si měli možnost zájemci zastřílet. Zajímavá 
byla i ukázka techniky České armády, kte-
rou přispěl i Klub vojenské historie – Army 
park Slavičín, která vyvrcholila ukázkovou 
jízdou BVP Sněžka. Velice zajímavá byla 
i expozice VTÚVM Slavičín, u níž byla 
neustálá tlačenice.

Poděkování patří v neposlední řadě 
i městu Slavičín, pracovnicím Domu dětí 
a mládeže a podpoře Základní umělecké 
školy Slavičín, jakož i všem sponzorům. Bez 
jejich přispění a podpory by tato akce nebyla 
realizovatelná. 

Poděkování patří samozřejmě především 
modelářům, kteří na tuto prestižní modelář-
skou akci poskytli své modely a těm, kteří se 
po celé tři dny akce nepřetržitě starali o její 
řádný průběh. Děkujeme za přízeň všem 
divákům.   

Za realizační tým
Tomáš Hájek, vedoucí modelářského 

kroužku při DDM Slavičín

Kampak?

Dům dětí 
a mládeže Slavičín

Snad těmito třemi slovy by se dal zhod-
notit devátý ročník modelářské soutěže 
SlSlavavičičínínskskýý ý ŠiŠikukulala, , ktktererýý ý prprp oboběhěhll veve d dnenechch 
28. – 29. března 2009 v Sokolovně. 

Stovky modelů letadel, bojové techniky 
nebo celých krajin (diorám) opět potěšily
nejen přítomné a soutěžící modeláře, ale 
vv nenebýbývavalélé m mířířee ii slslavavičičínínskskouou v veřeřejejnonostst.. 
PrPrávávěě nánávšvštětěvnvnosostt akakcece u ukákázazalala, žeže a akckcee 
není samoúčelná a celá soutěž tak není jen 
zápolením modelářů mezi sebou.

JJe ú úžžasnéé, co švšechhno ddokákážžou ruce 
modeláře – ať ty dětské nebo dospělé. 
Stovky hodin trpělivé práce při sestavo-
vání modelů pro všechny modeláře, pro 
tyty d dosospěpělélé v větětšišinonouu jeještštěě vyvychchovovávávánáníí mama-
lých modelářů. Výsledkem modelářského 
snažení je mnohdy malý, ale o to krásnější 
a podrobněji propracovaný model.

Soutěž v rukou hlavních organizátorů 
Ing.g  Martina Procházkyy a Tomáše Hájkj a 
dospěla, zkušenosti z minulých ročníků 
se daří dobře zúročovat. 

Zejména těmto dvěma modelářským
nanadšdšenencůcůmm papap třtříí popop děděkokováváníní m mododelelářářůů 
i veřejnosti za pěknou soutěž. A také za práci 
s dětmi v klubu modelářů a při výchově 
modelářské omladiny. V modelařině totiž
dvojnásob platí, že jen cvičení dělá mistry.

AkAkcece j jee spspololupupořořádádánánaa DoDomememm dědětítí 
aa mlmládádežežee aa popodídílílí s see nana n níí spspououststaa dodobrbroo-
volníků. Bez jejich práce by Šikula na jednu 
nohu pokulhával. 

BBez gulálášše z r kukou sam tot éné paníí řředidi-
telky PaedDr. Zdenky Odehnalové, ukázek
zbraní a techniky z Army parku nebo do-
bových uniforem by to prostě nebylo ono.

Ing. Jaroslav Končický,
starosta

Hodně šikovný Šikula

Zahájení provozu centra KamPak
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Škoolskká radda se zřřizuuje při zááákladnícch, 
střednníchh a vyyššíchh ooddbornýchh školácch. 
Je to oorgáán škooly ummožňující zzzákonnýým
zástuppcůům neezletilýýcch žákůů, zletilýým 
žákůmm aa stuudentůůmmm, pedagggogickýým
pracovvnííkům školy,, zzřřizovatelli a dalším
osobámm ppodíleet se nnaa ssprávě škkoly.

Škoolskkou raadu zřiizzuuje zřizovvvatel škooly 
a zárooveeň staanoví ppoočet jejíícch člennů. 
Třetinnu ččlenů jjmenuuje zřizovatttel, třetinu 
volí záákoonní zzástuppccii nezletiillých žáků 
a zletilí žžáci a studeenntti a třetinnnu volí ppe-
dagogiičtíí praccovnícci ddané škoolly.

Základní školla Vlááraa
Mgr. Janna Addámkkoovvá, Ing. Mirosllav
Kadlecc, Ing. Jaaroslavv KKončickýýý;
Pavla Suudková, PPaavvel Slámmma, Pavvla 
Hudeččkoová;
Mgr. MMaarie HHrbáčkkoovvá, Mgrr.. Adriana 
Maňassovvá, Mggr. Raddmmiila Kledrroowetzovvá.

Základní školla Maléé PPole
Ing. Paaveel Stuudeníkk, VVěra Tuččková, Jar-
mila GGottfrieddová;
Markééta Vincoourovvá, DDenisa NNNovákovvá, 
Marceela Šmotková;
Mgr. DDanna Sláččíkováá,, MMgr. Marrrtin Maddě-
ryč, MMgr.. Hana Neppoovvímová.

Střednní oodborrná škkoola
PaedDDr. Petr Navráttiil, Ing. PPPavel Sttu-
deník;; 
Marie Haamšíkková, JJaarroslav Čeeech; 
Mgr. Jaarooslav VVrba, SStaanislav HHHoralík. 

Gymnnáziium JJana PPivveečky
Ing. JJaroslavv Konnččiický, Inng. Marrie 
Durďáákoová;
Ing. DDaliibor HHubíkk, MMgr. Ireenna Studde-
níkováá; 
Mgr. PPavvel MMikulččíkk,, Mgr. ŠŠárka Čer-
níčkovvá. 

Složení školských rad

NNadějný aauuttor

V říjnu 2008 vyhlásila Krajská knihovna
Fr. Bartoše ve Zlíně literární soutěž HLEDÁ-
NÍ, do které se zapojili žáci 8. a 9. ročníku
naší školy. Cílem soutěže bylo napsat báseň,
pohádku, fejeton či jinou kratší prózu s té-
matikou přátelství. Žáci vytvořili opravdu
zajímavé a originální práce. Nejvíce však
zaujala krátká povídkaOndřeje HÁJKA z 8.A
s názvem Ve dvou se to lépe táhne, za kterou 
získal 3. místo ve své kategorii. K tomuto
úspěchu blahopřejeme.

Mgr. Jarmila Maňasová

Jaak váálčilii hhusité
V pondělí 30. dubna jsme s žáky 4. až

8. ročníku prožili netradiční hodinu dějepi-
su. Členové pardubické agentury Pernštejni
nám ve školní tělocvičně docela vtipně při-
blížili taktiku klasického feudálního vojska
a vysvětlili důvody, které vedly husity ke
vzniku nového způsobu boje.

Vše začalo módní přehlídkou. To proto,
abychom si udělali představu, jak vypadal
těžkooděný rytíř v plné plátové zbroji, lehký
husitský jezdec či běžný pěší bojovník pol-
ních obcí, ale také jakými zbraněmi tehdy
bojovali. A což teprve když zazněl kov při
souboji! To se nám moc líbilo. I těžkooděnce
jsme viděli utíkat z boje.

Dokonce někteří žáci měli štěstí a byli
vybráni, aby si zahráli posádku husitského

válečného vozu, kde každý člen plnil svůj
úkol. Replika vozu byla téměř dokonalá.

Byla to hodina, z které si žáci učivo určitě
zapamatují.  Mgr. J. Pavlůsková

Jaaro vve škkoollní družžžině a kluubuu
Jarním startem našich akcí byla návštěva

v městské knihovně, kde jsme rozmotávali
Pohádky kouzelného koberce a seznámili se
s krásnými knížkami. Naši prvňáci až třeťáci
nám krásně zazpívali v pěvecké soutěži,
při sportovním klání dvojčat se kamarádi
snažili zdolat opičí dráhu s překážkami v co
nejkratším čase. 

I milá návštěva paní Jindřišky Holbové
je už nerozlučně spjata se životem školní
družiny a školního klubu. Přišla mezi nás,
popovídala si s námi o Velikonocích na
Valašsku a odměnou jí byli její malí věrní
posluchači. S panem J. Manou si zase děti se
zaujetím pletly pomlázky z vrbového proutí
a hrdě si je odnesly domů. Oběma aktérům
patří od nás všech velký dík!

Využili jsme též pozvání základní školy
ve Zlíně na turnaj školních družin v malé
kopané. 

Ve školním klubu malé i velké tanečnice
pilně trénují na taneční soutěž ve Zlíně, byla
úspěšně uzavřena dvouměsíční akce ve sbí-
rání čajových „oblečků“ na výrobu koláží.

A ke konci dubna jsme se sešli na tradič-
ním Sletu čarodějnic v Sokolovně. 

Soňa Lysá, vedoucí vychovatelka

RRealittou pprrooti drogggám
Žijeme ve světě, kde pro nezletilé není

žádný problém opatřit si alkohol, nebo ma-
rihuanu, ale i tvrdé drogy. Proto je v dnešní
době prevence tak důležitá. Na besedě „
Himálaj – realitou proti drogám“ si žáci
7. a 8. ročníku vyslechli životní příběh Jana
Trundy, který si ve svém životě prošel cestu
těžké závislosti. Jeho poutavý příběh děti
velmi zaujal a věříme, že se stal varováním
pro všechny, kteří by chtěli začít experimen-
tovat s drogou.

Mgr. Naděžda Zemánková

KKřížemm krráážžem Slaaavičíneem
Některé školní dny plynou stereotypně,

ale jednoho dne jsme my – šesťáci – zažili
v rámci projektového vyučování „Slavičín
– naše město“ úplně neobyčejné dopoledne.

Ve skupinách jsme obešli spoustu zajíma-
vých míst, kam se při všední návštěvě těžko
dostaneme. Prohlédli jsme si strašidelný
zámecký sklep i zámeckou půdu, kde mají
své úkryty vzácní netopýři. Také jsme na-
vštívili nejstarší budovu ve městě – kostel
sv. Vojtěcha včetně jeho zvonice i přilehlý
hřbitov. V Nadaci Jana Pivečky jsme si vy-
slechli spoustu zajímavého o tomto místním
rodákovi a o práci nadace, kterou založil.

Základní škola Slavičín-Vlára
Naše putování pokračovalo přes budovu 
Záložny, ve které jsme zhlédli rozlehlou 
stropní malbu, na Městský úřad Slavičín, 
kde nám pan tajemník objasnil chod a správu 
města, až do infocentra.

Odtud jsme se plni informací a zážitků 
vrátili zpět do školy, kde nám paní učitelky 
promítaly historické i současné fotografi e 
Slavičína a vyhodnotily naše úsilí při pl-
nění úkolů.

I když zde bydlím od narození a myslela 
jsem si, že své město docela dobře znám, 
překvapilo mě množství nových a poučných 
informací. Jsem pyšná na to, že jsem Slavi-
čanka.  

Markéta Ďulíková, 6.B
Touto cestou bychom rádi ještě jednou 

poděkovali za vstřícnost a spolupráci 
Mgr. Boženě Filákové, Marii Studeníkové, 
Anně Poláškové, Bc. Luďku Latinákovi, 
Mgr. Miroslavu Strnadovi, Stanislavu Blahovi 
a Petru Münsterovi.

Vážení rodiče, zveme všechny Vaše ne-
dočkavé skoro-prvňáčky dne 14. 5. 2009 
na jedno dopoledne k nám do školy. Přáli 
bychom si totiž, aby se zbavili zbytečného 
strachu a přehnaných obav, malinko si 
školu „osahali“ a v září přišli již s úsmě-
vem na tváři a s pořádnou dávkou elánu. 
Mají tedy velkou příležitost vyzkoušet si, 
jaké to bude doopravdy. V tento den bude 
o každého předškoláčka pečovat starší 
kamarád, bude mu radit v hodinách při 
plnění jednoduchých úkolů, společně 
stráví velkou přestávku se vším všudy –
tedy svačinkou i skotačením na chodbě. 
A než si uvědomí, že maminky nebo paní 
učitelky ze školky jsou vlastně celou dobu 
pryč, vrátíte se pro ně. Domů si odnesou 
vlastnoručně vyrobený dáreček a snad 
i těšení se na školu.

Tak nezapomeňte, maminky, 14. 5. 
2009 od 8.00 do 10.45 hodin je škola při-
chystaná jen pro Vaše děti. Dopřejte jim 
ten den, kdy malí se cítí být již VELKÝMI!

Mgr. Darja Konečná

Pozvánka
Den předškoláčků na ZŠ Vlára
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331. roočníkk SSOČ – oookresnní kooloo 

31. března 2009 se Střední odborná škola
Slavičín již posedmé ujala pořádání pře-
hlídky prací okresního kola Středoškolské
odborné činnosti. Stejně jako v minulých
letech i letos se generálním partnerem této
soutěže stala Česká spořitelna, a. s.

Přehlídky se zúčastnilo 35 prací v 10 obo-
rech, školy zlínského okresu reprezentovalo
tentokrát 56 žáků. Všechny práce umístěné
na prvním a druhém místě postupují do
krajského kola, které se koná 27. 4. 2009 na
Gymnáziu J. A. K. v Uherském Brodě. A jaké
jsou výsledky? 

V oboru 03 Chemie zvítězil Josef  Maryáš
z Gymnázia J. Pivečky Slavičín s prací Elek-
trodové potenciály a Latimerovy diagramy.
V oboru 06 Zdravotnictví obsadily 1. místo
Šárka Manová a Veronika Kopecká ze SOŠ
Slavičín s prací Rakovina děložního čípku,
na 2. místě se umístily Alena Ginterová
a Šárka Řemeslníčková ze SOŠ Slavičín
s prací Drogová problematika. V oboru 08
Ochrana životního prostředí zvítězily Te-
reza Valíková a Barbora Slavíková z OA T.
Bati Zlín s prací Ekologické bydlení. Vítězství
v oboru 09 Strojírenství, hutnictví, doprava
a průmyslový design patří Tereze Faitlové ze
SPŠp-COP Zlín s Dámskou usňovou kabel-
kou se zdrhovadlem, 2. a 3. místo obsadili
žáci SOŠ Slavičín, jmenovitě Václav Šimoník
a Vojtěch Matúšů s prací Upínací prostře-
dek – svěrák a Jakub Častula a Jaroslav
Naňák s Páčkou na plyn. V oboru 12 Tvorba
učebních pomůcek, didaktická technologie
zvítězila studentka OA T. Bati Zlín Jana
Sátorová s prací Zlín znamená Baťa a Baťa
znamená Zlín, na 2. místě se umístili Jakub
Pavlůsek a Pavel Čech ze SOŠ Slavičín s prací
Hydraulické a pneumatické systémy dnes
a v budoucnosti a na 3. místě Lukáš Kudela
a Martin Šenkeřík s prací Svět moderních
technologií. V oboru 13 Ekonomika a řízení
patří postupová místa studentům OA T. Bati

Zlín, a to Tomáši Rašťákovi,
Petru Macháčovi a Petře
Pilné s prací Předběžná
studie proveditelnosti: Re-
konstrukce domu č. 23 na
Muzeum protifašistického
odboje a školicí centrum
Ploština; 2. místo Kristýně
Bartečkové s prací Mul-
tilevel versus Pyramidy
a 3. místo Markétě Žáko-
vé, Ivě Vladíkové a Pavle
Dvorníkové s prací Motivy
návštěvy Zlína. V oboru 14
Pedagogika, psychologie,
sociologie a problematika
volného času zvítězila Lu-
cie Slámová z Gymnázia
J. Pivečky Slavičín s prací
Adopce v ČR, 2. místo zís-

kala Magda Hanková také z Gymnázia J.
Pivečky s prací Rehabilitační třídy - vzdělá-
vání, o kterém příliš mnoho nevíme. V oboru
15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
se na 1. místě umístila studentka Gymnázia
Lesní čtvrť Zlín Tereza Hánová s prací Ta-
karazuka kagekidan. Obor 16 Historie patřil
studentům Gymnázia Lesní čtvrť Zlín – na
1. místě Josef Paták s prací Zlín nepostavený
– sny a skutečnost; na 2. místě Petr Coufalík
s prací Paměti ze světové války a na 3. místě
Jiří Pospíchal s prací Ve víru 2. světové války
aneb Světový konfl ikt pohledem sudetoně-
mecké rodiny. V poslední soutěžní kategorii
17 Filozofi e, politologie a ostatní humanitní
a společenskovědní obory zvítězila Šárka
Ocelíková z Gymnázia J. Pivečky Slavičín
s prací Lisabonská smlouva, 2. a 3. místo
patřilo studentům Gymnázia Lesní čtvrť
Zlín Tereze Hřebíčkové s prací Mediální
propaganda včera a dnes a Janu Kafkovi
s prací Izraelsko-palestinský konfl ikt. 

Všem postupujícím gratuluji a přeji hodně
úspěchů při reprezentaci škol v krajském
kole. Ostatním soutěžícím bych chtěl podě-
kovat za účast a reprezentaci v okresním kole
soutěže. Děkuji také pedagogům ze všech
již zmiňovaných škol za účast v komisích
a spravedlivé hodnocení prací.

Soutěžící, kteří se umístili na prvních
místech v každém oboru, získali od České
spořitelny, a. s., certifi kát ke zřízení účtu
Student + s vkladem 500 Kč. 

Podrobné výsledky i fotografi e ze soutě-
že je možné najít na webových stránkách
www.sosslavicin.cz   

Ing. Michal Horalík,
koordinátor okresního kola soutěže

KKrajské kooloo soutěěěže oddborrnýýcch 
doveddnosttíí

SOŠ Slavičín byla v letošním roce pořa-
datelem Krajského kola soutěže odborných
dovedností žáků oboru Obráběč kovů ve
Zlínském kraji. Dne 8. dubna se ho zúčastnilo
celkem 12 žáků ze šesti škol Zlínského kraje.

Úkolem soutěžících bylo: 1. složit test z te-
oretické části, 2. vyrobit na soustruhu hřídel 
podle předepsaných rozměrů dle výkresu, 
3. na frézce vyrobit drážku pro pero a rovin-
né plochy dle výkresu, 4. přesně pojmenovat 
a vysvětlit účel a použití pěti vylosovaných 
předmětů ze strojírenské praxe.

Žáci, kteří se umístili na 1., 2., a 3. místě, 
mají možnost účastnit se za odměnu zájezdu 
do Francie s prohlídkou automobilek Citroen 
a Bugatti. Všichni soutěžící také obdrželi 
hodnotné věcné ceny. 

Výsledkovou listinu a bližší informa-
ce o soutěžích žáků technických oborů 
najdete na našich webových stránkách 
www.sosslavicin.cz.

CCharitativvnníí akce SSSluníčkkovýý ddeen
Dne 2. dubna se žáci třídy SP-2 zúčastnili 

veřejné sbírky Sluníčkový den realizované 
v rámci podpory opuštěných dětí a pěs-
tounských rodin. Účelem sbírky bylo získat 
fi nanční prostředky na podporu projektů 
pro tyto děti a náhradní rodiny (např. rekon-
strukce dětských pokojů a bezbariérových 
prostor, aktivity dětí a výchovně-vzdělávací 
činnost). Akce byla zaštiťována nadací 
Rozum a cit. Žáci pojali tuto akci velmi 
zodpovědně a získali při ní cenné zkušenosti 
pro budoucí praxi.

SSporttovníí aakce 
Ve dnech 24. a 25. 3. se ve Zlíně konala 

okresní kola ve volejbale chlapců a dívek, 
kterých se zúčastnili i žáci naší školy. V této 
soutěži zaznamenala úspěch hlavně děvčata, 
kterým se podařilo v konkurenci 11 týmů 
vybojovat v celkovém pořadí krásné 3. místo. 

Mgr. Jana Kubíčková

Střední odborná škola SlavičínS

Občanské sdružení UnArt Slavičín 
děkuje všem účastníkům, pomocníkům 
a návštěvníkům na BENEFICI BEZ 
BARIÉR.

Další díky patří městu Slavičín a měst-
skému infocentru za podporu a bezplatný 
pronájem Sokolovny,  Nadaci J. Pivečky za 
zapůjčení kostýmů, stáji Lipina za výhled 
z koňského hřbetu, divadlu Pařez za 
kulturní vložku, všem kapelám a zvukaři 
p. Bazelovi za večerní tóny.

Velmi děkujeme manželům Rossen-
bergovým ze Šanova a Janu a Vladimíru 
Koudelovým ze Slavičína za sladké 
sponzorské dary.
Info o výtěžku z akce na www.unart.cz. 

Děkujeme!

Přředpprodej vvstupeneek 
Městsské iinfocenttrum Slaavviččín

tell.: 577 342 251

T U R BO
VValaašské KlloboukyyVV

115. 5. 22009

Oceňování vítězů soutěže SOČ
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AAktiviity
Studenti gymnázia odjeli v termínu

15. –  21. března na výměnnou stáž do part-
nerské školy v Diepholzu (Německo).

Dne 18. března proběhla fi nanční sbírka
„Dejte šanci dětem ulice.“ Tato sbírka pod-
poruje projekt Dům Šance a vybudování
pracovních terapeutických dílen pro „děti
ulice“.

Klára Málková ze třídy kvinty se zú-
častnila dne 18. března krajského kola
konverzační soutěže jazyka francouzského
ve Zlíně na Gymnáziu TGM, kde se umístila
v první desítce.

Dne 18. března se konalo na naší škole
okrskové kolo přehlídky dětských recitá-
torů, kterého se zúčastnili žáci devíti škol.
Na 2.místě v kategorii IV. se umístil Václav
Miklas z kvarty a postoupil tak do kola
okresního, které se uskutečnilo 23. března
v Napajedlích.

17. a 19. března proběhly obhajoby roč-
níkových prací maturantů. Nejlepší práce
byly vybrány do okresního kola SOČ, které
proběhlo 31. března na SOŠ Divnice.

Josef Maryáš z oktávy, v oboru chemie,
Magda Hanková z oktávy a Lucie Slámová
z G4, v oboru pedagogika, psychlogie, soci-
ologie a problematika volného času a Šárka
Ocelíková z oktávy, v oboru fi lozofi e, politolo-
gie a ostatní humanitní a společenskovědní
obory zvítězili a postoupili do krajského kola.

Dne 19. března proběhla na naší škole
mezinárodní matematická soutěž KLOKAN.
Nejúspěšnější byli studenti Lenka Šilhánko-
vá z kvarty, Matouš Jemelka a Eliška Hercová
ze sekundy.

Ve dnech 20. - 25. března navštívili stu-
denti partnerskou školu v Bexhillu (Anglie).
Jednalo se o výměnnou stáž v rámci projektu
Comenius.

Členové dramatického kroužku pod
vedením paní profesorky Černíčkové za-
hráli krátké divadelní představení pro žáky
ZŠ Sehradice.

Dne 20. března se konal ve slavičínské
Sokolovně Charitativní koncert pro ZŠ
praktickou a ZŠ speciální Slavičín, který zor-
ganizovaly studentky maturitního ročníku
Lenka Gorecká a Petra Davidová. Výtěžek
z koncertu bude použit na dobudování po-
čítačové učebny.

V okresním kole Olympiády  ČJ I. kate-
gorie nás reprezentovali Anna Kotradyová
a Martin Floreš z třídy kvarty. Ve velké
konkurenci se probojovali do první desítky.

Studentky vyšších ročníků zvítězily
v okresním kole ve volejbalu a postoupily
tak do kola krajského, které se uskutečnilo
15. dubna ve Valašském Meziříčí.

Dne 26. března navštívili studenti nižší-
ho stupně gymnázia pohádkové divadelní
představení „Hrátky s čertem“ v Městském
divadle ve Zlíně.

Velmi úspěšní byli naši studenti v okres-
ním kole zeměpisné olympiády, 1. místo
v kategorii B s postupem do krajského kola
obsadila Eliška Hercová, Martin Číž obsadil
8. místo v kategorii A, v kategorii C se umís-
til Václav Miklas na 5. místě a v kategorii
D obdrželi 6. a 7. místo Edita Pechalová
a Ondřej Šuráň.

Studenti ze semináře Člověk není jenom
tělo, ale i duše, navštívili dne 2. dubna po-
rodnici v Baťově nemocnici ve Zlíně.

Na gymnáziu proběhla sbírka „Srdíčkový
den.“ Zakoupením přívěsku v hodnotě 35 Kč
mohli studenti přispět na dětská oddělení
nemocnic a zařízení pečující o nemocné,
postižené a opuštěné děti v České republice.

Dne 7. dubna zhlédli studenti ve slavi-
čínské Sokolovně válečné drama Tobruk.
Filmová projekce byla spojena s besedou s re-
žisérem fi lmu panem Václavem Marhoulem.

Ve dnech 22. a 23. dubna proběhly na 
gymnáziu přijímací zkoušky do prvních 
ročníků.

SStudeenti ppoommáhajííí
Studenti GJP v rámci projektu „Umění 

pro všechny“ dotovaného Nadací Jana 
Pivečky tvoří s klienty Domu sociálních 
služeb v Návojné výtvarná díla. Studenti 
navštěvují klienty a společně realizují tyto 
aktivity.  Bc. Marie Stejskalová

VVýměěnný ppoobyt v DDiepholz – NNěmeckko
Dne 15. března se třináct studentů se 

dvěma profesorkami zúčastnilo výměnného 
pobytu v německém městě Diepholz. Tento 
pětidenní pobyt byl zorganizován němec-
kou stranou pro studenty z Francie, České 
republiky a Řecka. 

Během pětidenního pobytu jsme se 
zúčastnili několika výletů, např. do oblasti 
mělčin, zvané Wattenmeer, kde jsme se 
v gumácích brodili bahnem, pískem a hledali 
stopy mořského života. Navštívili jsme města 
Oldenburg a Cloppenburg a na zpáteční cestě 
město Brémy. Pro Den otevřených dveří na 
diepholzském gymnáziu byly vytvořeny 
projekty, které představily náš region a naše 
gymnázium.

Během pobytu jsme byli ubytovaní v hos-
titelských rodinách a měli jsme možnost se 
setkávat se studenty ze všech zúčastněných 
zemí a poznávat život jiných kultur a ná-
rodů. V červnu přivítáme u nás studenty 
z Německa. 

Mgr. Hana Urbanová

Ú fÚÚvodnní koonnfferenceee
kk projjektuu „„ZZavedeení novvýchh mmeetod aa ffo-
reem ddo výuukky přírooodověddnýcch pppředmměttů 
nna Gyymnáázziiu Jana Pivečkky SSlavvičín“

Konference, která se konala 30. března 
2009 na gymnáziu, byla určena zaměst-
nancům školy a pozvaným hostům. Cílem 
této konference bylo seznámit účastníky 
s realizovaným projektem v rámci Operač-
ního programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost. Přípravu projektů a čerpání 
fi nančních prostředků ze strukturálních 
fondů považují školy za důležitou součást 
vyučovacího procesu díky tvorbě nových 
výukových programů, které budou pro školu 
velkým přínosem.

Účastníci konference získali informace 
o projektu, jehož cílem je rozvoj a zkva-
litnění klíčových kompetencí žáků a také 
obohacení výuky přírodovědných předmětů 
prostřednictvím nových vyučovacích metod 
zaměřených na průřezová témata a využití 
ICT ve výuce. 

Konference je spolufi nancována Evrop-
ským sociálním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky.

Ing. Petra Šomanová

Gymnázium Jana Pivečky

Společný snímek účastníků 
pobytu u Diepholzu
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Marketinggový pracovníík 
požadavky:: 
znalost mmarkketingovéého mixu 

v teorii aa praaxi 
výbornéé kommunikačnní schop-

nosti 
práce naa PC, znalost ggraf. pro-

středí výýhoddou 
grafi cké cítěnní 
samostatnostt a kreativvita 
náplň: 
zajištěníí marrketingovvé komu-

nikace sspoleečnosti 
spoluprááce ss týmem obchod-

ních zásstupcců 
plánovánní maarketingovvé strate-

gie a jejíí vyhhodnocováání
komunikkace s klientyy, správa 

CRM 
 vyhledávvání aa analýza informa-

cí, moniitorinng trhu 
místo prráce –– Slavičínn 

Recepční
požadavky:: 
komuniikačnní a orgaanizační 

schopnoosti
příjemnéé vysstupováníí 
znalost aangliického jazzyka 

slovem ii písmmem, znaalost 
dalšího jjazykka výhodoou 

znalost pprácee na PC (min. do 
úrovně hrommadné koorespon-
dence) 

náplň:
příjem aa zpracování ttelefonní 

komunikkace společnoosti 
 zpracovvávánní poštovvní kore-

spondennce 
administtrativvní práce 
adminisstratiivní podppora ob-

chodníhho odddělení 

Obchodní zásttupce proo prodej 
parapetů - oblaast Čechyy (zejmé-
na StřČ, ZČČ, SeevČ)
požadavky:: 
znalost pprosttředí a prooblemati-

ky výrobby okken 

vysoká motiivvace s orientaací na 
výsledek 

samostatnosstt a fl exibilitaa 
výborné kommunikační schop-

nosti a vystuupování 
ochota cestoovvat 
nááplň:
budování síttěě prodejců 
péče o stávaající zákazníkky 

a zajištění jeejjich růstu 
sledování a aanalýza trhu 

OObchodní zásttuupce pro vybbave-
níí koupelen - oooblast Čechyy 
poožadavky: 
znalost prosstřředí a probleemati-

ky sanitárnííhho vybavení 
vysoká motiivvace s orientaací na 

výsledek 
samostatnosstt a fl exibilitaa 
výborné kommunikační schop-

nosti a vystuupování 
ochota cestoovvat 
nááplň:
budování síttěě prodejců 
péče o stáávvající zákazzníky 

a zajištění jeejjich růstu 
řešení reklammací 

Programátor VVVisual FoxPrro 
poožadavky: 
znalost Visuuaal Foxpro a Fooxpro 
znalost SQLL databází 
nááplň: 
transformaccee stávajícího účet-

ního softwaarru společnossti 
(DOS-WINDDOOWS) 

vývoj a spráávva vnitropoddniko-
vého softwaarru dle aktuáálních 
požadavků 

NNABÍZÍME: práci v dynammické 
sppolečnosti, innddividuální oohod-
nocení, možnooosti seberaliizace, 
fi rremní výhodyy dle pozice ((auto, 
teelefon apod.) 

Sttrukturované žživotopisy zassílejte 
prrosím na emaill:: holecek@hoopa.cz 

Firma HOPA CZ, s. r. o., nabízí

 

CUKRÁRNA  -  KAVÁRNA                 SLAVI ÍN 
 

srde n  Vás zve na akci 
 
 
 
 

Pozv te  p ítelkyni / p ítele k posezení nad šálkem dobré kávy 
v  p íjemném prost edí naší cukrárny. 

 
po p edložení této poukázky získáte 

 dv   stejné kávy  za  cenu  jedné 
 
 

Dále nabízíme r zné druhy chlebí k ,  zákusk , dezert , pala inek, 
zmrzlin, ovocných a zmrzlinových pohár . 

 
 

akce potrvá od 1. 5. 2009 do 31. 5. 2009 
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Dne 21. května vzpomeneme 
3. výročí úmrtí pana

Josefa PECHALA zze Slavičína. 
Za tichou vzpomínnknknku du du děkuěkuěkujejeje 
manželka a děti sss rodrodo inainamimi.m

Dne 26. 5. 2009 vzzpomeneme 
nedožité 100. výroočí narození

našeho otce, pana 
Josefa KONEČNNÍKA ze

Slavičína. S láskou aa úctou vzpo-
mínají jeho děti Joosef a Marie 
s rodinami a všichhni, kterým 

zůstal v pamměti.

DDne 3 3. 5 5. b by se d dožžilil 85 85 l lett pan
Ladislav MACHÁLEK z Divnic. 
S láskou a úctou vzpomíná dce-

ra Miroslava s rrodinou. 

Dne 20. května 2009 by se dožila
70 let paní Anna PEŠKOVÁ 

z Nevšové. 12. června vzpome-
neme 4. výročí jejího úmrtí. 
Dne 9. dubna 2009 uplynuly 

3 roky od úmrtí jejího manžela, 
pana Františka PEŠKA. 

S láskou a úctou vzpomínají a za 
tichou vzpomínku děkují dcera 
Marta a syn Zdeněk s rodinami. 

Dne 9. květnnna 222009 vzpomeneme
1. výrrročííí úmrtí pana 

Jiřího MORRRBITTTZERA ze Slavičí-
nanana. KdKd Kdo jo jo jstesteste hoho ho znznznaliaali v, vvzpozpozpomeňmeňmeňtetete 
s ns námiámi V. Vzpozpozpomínínínajíajíjí ro rorodičdičdiče ae ae se sesestst-

ry s rooodinami. 

DneDnDne 8. 8.8. 5. 5.5  20 20 2009 0909 by byby se dožžžilil il
panpanpan Jo Jo Josefsefsef JA JA JANDANDANDA 70 70 70 lelelett. t

S úS úS úctoctoctou vu vu vzpozpzpomínmínmíná má má manžanžanželklklka aa
a da da dětiětiěti s  s  s rodrodrodinainainamimi.mi.

Dne 3131313131. 5. 200009 vzpomeneme
3. výrýrýrýýročíočočoo  úmmrtííí naší drahé a mi-
lovanéé mamminkky kkk a babičky, paní 

L dLud ilmily Jy y ANNNČNČAŘÍAŘÍKOVKOVÉÉ
a dne 9. 7. 22002 999 uplyne 5 let od

úmrtí našehhoh  ddrdd ahého a milova-
ného tattít nkka a dědečka,

pana Mirosslas vva JANČAŘÍKA.
S láskou a úctoctoctooou vu zpomínají syn 
Miroslav s rodinou, syn Zbyněk Miroslav s rodinou syn Zbyněk

s rodinou a syn Roman.

Dne 20. května vzpomeneme 
25. výročí úmrtí paní 

Věry RAKOVÉ z Nevšové. 
S láskou vzpomínají manžel
Josef a děti Věra a Břetislav 

s rodinami. 

 Dne 28. května 2009 vzpvzpvzpomeomeomene-ne-ne-
me 2. smutné vývývýročročročí úí úí úmrtí ppí panaanaana 
Jaroslava MATULTULULY zY zY ze See lavavavičíčč na.nana  

S lS lS áskáskáskou oo a úctou vu vu vzpozpzp mínmínmínajíajíají ma maman-n-n-
žželž ka, děěěti titi a ra rrodičečeče.

S úS úS úctoctoctou au au a lá láláskoskoskou vu vu vzpozpozpomínmm áme naaa 
MUDMUDMUDrr. r JosJosJosefaefaefa GAGA GAVVENVE DU, 

od jehjehjehož ož ož úmrúmrúmrtí tí tí uplupluplyne 
20.20.20. kv kv květnětnětna 1a 1a 15 l5 l5 letetet.

ManManManželllka ka ka IreIreIrena nana a da da dětiětiěti s rodrodrodinami. 

DneDneDneDnD  10 1 111 . května 2009 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí pana 
LubL omíra ĎAĎANA. 

S lS lá káskáskásáskoou ooo úa ú tctou vzpo ímín jíají man-
žžželžž ka Vlasta, děti Soňa, 

Renata, Lubomír s rodinami. 

Rodina Borova děkuje za velkou 
účast, květinové dary a projevy účast květinové dary a projevy

soustrasti při posledním rozlouče-
ní s panem Josefem BOREM. 

Rodiny Štěpančíkova a Maděry-
čova děkují za velkou účast, kvě-
tinové dary a projevy soustrasti

při posledním rozloučení s panem 
Josefem ŠTĚPANČÍKEM.

Rodiny Leznova a Huňova děkují 
za účast, projevy soustrasti a kvě-

tinové dary při posledním 
rozloučení s paní

Hedvikou MADĚRKOVOU.

2009 by se dožil DneDneDne 4.4. 4. kv k k ětna 2
ANÁČEK z Divnic 95 95 95 letletlet papa pan Jnn osef JA
vzpomenemea 1a 1a 12. 2.2. kvkvkvětna v
eho úmrtí. 12.12.2. vý vý výročročročí j

2009 by se dožila DneDneDne 282828. k k květvětvětna nana 2
ika JANÁČKOVÁ 90 90 90 letletlet pa pa paní ní ní HedHedHedvivivi
pna vzpomeneme z Dz Dz Divnivnivnic ic ic a 3a 3a 3000. srp
ejíejíhoho úmrúmrtítí.10.10.10.10. vý vý vý výročročročročí jí jí jí jee
ery s rodinami.VzpVzpVzpVzpomíomomíomínajnajnajnají dce

a 2009 uplyneDne 10. května
d úmrtí5 let od
ŠAŠINOVÉ paní Marie 

vičína. ze Slav
ali, vzpomeňte Kdo jste ji zna
ouc áená rodidina.s ná iámi Z. Zarmo

to cestou poděko-Rádi bychom tout
za projevy vali všem z
větinové dary soustrasti a kv
m rozloučení při posledním
milem TRLLEM s panem Bohum

ičvičíína. ze SlSlav
ná rodina.Zarmoucen

NAROZENÍ
Josef a Věra Pláškovi – dcera Kateřina
Pavel a Petra Hrbáčkovi – syn Jakub
Rostislav a Šárka Šenkeříkovi – dcera Anna

y

Pavel a Lenka Tomečkovi – syn Filip
František a Markéta Šenkeříkovi – dcera 

y p

Kristýna

SPOLEČENSKÁ KRONIKA BŘEZEN
Tomáš a Zuzana Hrnčiříkovi – dcera Nela
Zdeněk Kašpar a Jana Urbaníková – dcera 
Karolína
Josef a Kateřina Prchlíkovi – dcera Michaela
Petr a Marcela Janštovi – dcera Tereza
Jan a Veronika Kučerovi – dcera Barbora
Štěpán a Gabriela Kozubíkovi – dcera Amálie
Roman a Zdeňka Rakovi – dcera Štěpánka

p

Jan a Lenka Řihákovi – dcera Anabela
p

ÚMRTÍ
 7. 3. 2009 Jena Slovváková, 83 let, Bohuslavice
 19. 3. 2009 Dušan Berčík, 61 let, Šanov
 21. 3. 2009 Josef Bor, 67 let, Slavičínr, 67 let, Slavičín
 23. 3. 2009 Františka Kozubíková, 88 let, Slavičín
 24. 3. 2009 Hedvika Maděrková, 94 let, Slavičín

MUDr. Jolana MALOTOVÁ
oznamuje, že ve dnech 

od 27. dubna 
do 15. května 2009

NEORDINUJE – DOVOLENÁ. 
Zastupuje

MUDr. Petr Zemčík – areál 
výzkumného ústavu.

PODĚKOVÁNÍ
Sdružení rodin s handicapova-
nými dětmi „Přátelé z lásky“ ze 
Slavičína a „Háčko“ z Brumova

děkují o. s. UnArt, Lence Dulíkové 
a všem dobrovolníkům, kteří 

věnovali svůj volný čas organizaci
akce BENEFICE BEZ BARIÉR.
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Aranžování s Klárou
Zima konečně skončila a přišlo tak námi

očekávané jaro. Jenom v našich příbytcích to
chtělo trochu oživit! A co udělá podnikavá
ženská? Zajde do obchodu, třeba do květi-
nářství, a něco hezkého si domů koupí. A co
udělají holky z Nevšové? Zajdou ke Kláře
Vincourové. A co na to paní Klára? Přijede
na Nevšovský kulturák!

A to se stalo 6. dubna tohoto roku, kdy
jsme se s paní Klárou, musím podotknout,
že velmi šikovnou a nápaditou paní Klárou,
setkali u aranžování suchých květin.

To byste čubrněli, jak se nám večer vyve-
dl! Byly jsme doslova nadšené. Všechny její
předvedené nápady v oblasti suché vazby
byly opravdu skvělé! Hltaly jsme očima
každý její, pro ni samozřejmý pohyb při
skládání dekorací. Člověk by ani nevěřil,
co si všechno může doma vytvořit a při tom
neutratit moc peněz. Nůžky, šikovné ruce,
chuť něco tvořit a hlavně udělat si radost, to
bylo motto tohoto jarního dne!

No a pak jsme se vrhly do práce my. Nám
už to sice tak rychle od ruky nešlo, zato
přemýšlení, jak nejlépe umístit připravené
květinky, bylo ohromující. Každá z nás to
chtěla mít hezké! A myslím, že se to povedlo.
Přijďte se k nám podívat, jak máme hezky

vyzdobené byty vlastnoručním dílem! A to
nás těší dvojnásob!

Děkujeme paní Kláře Vincourové i paní
Šilhánkové za příjemně strávený inspirující
večer. Z naší strany byla spokojenost oprav-
du velká, tak se těšíme na další příští lekci!

Za Klub žen Nevšová Mirka Kosečková

Milí diváci, jaro se díky teplotním změ-
nám přehouplo v léto a SemTamFór se bez
prázdnin přehoupne za chvíli v další sezónu
2009/2010. V ní plánujeme spolupráci s Měst-
ským divadlem Zlín, vzdělávací seminář
pro veřejnost a zájemce z řad divadelníků,
festival Slavičínské padající listí a již tradič-
ní Valašské Křoví, další prezentaci divadla
SemTamFór v dalších městech a festivalech
a zároveň předplatné pro vás diváky. 

Již v minulém článku jsem zmiňovala, že
SemTamFór ve spolupráci s městem Slavičín
pro Vás bude vybírat v rámci předplatného
inscenace z řad profesionálních divadel,
mezi prvními inscenacemi se objeví Divadlo
A. Dvořáka z Příbrami se svým představením
Dvacet tisíc mil pod mořem.Toto netradiční
a divácky velmi vděčné zpracování klasic-
ké dobrodružné literatury pochází z dílny
úspěšného brněnského divadla Polárka.

Divadlo A. Dvořáka s inscenací hostovalo
na národní přehlídce amatérského diva-
dla pro děti POPELKA RAKOVNÍK 2008,
z čehož vyplývá, že na inscenaci můžete
vyrazit i se svými dětmi. A proto 8. května 
2009 v 18 hodin v Sokolovně se přijďte
celá rodina pobavit nad dobrodružstvím
Kapitána Nema a jeho posádky, jež se opírá
o hravost a fantazii.

S pěkným počasím se zvyšuje i počet 
odehraných představení a zatímco duben
byl ve znamení zájezdů kolem Pardubic,
Hradce Králové a Plzně, tak květen bude pro
SemTamFór zejména ve znamení přehlídek

v Napajedlích, Kroměříži a čeká nás účast na
Národní přehlídce Divadelní Děčín.

Divadlo SemTamFór se rozrůstá a počet 
zkoušených her v divadle též. Ve Slavičíně
v současné době zkoušíme s novými členy
výbornou parodii na anglické „Bondovky“
z dílny Suchý/Šlitr Elektrická puma, při-
pravujeme další inscenaci pro podzimní
premiéru a na rozmezí měst Slavičín a Brno
zkoušíme komedii Dva muži v šachu M. Hor-
níčka se stávajícími a hostujícími členy
z Brna, a to vše v režii Jana Julínka.

Věříme, že z chystaných inscenací budete 
příjemně naladěni na nastávající sezónu.
Více informací o přiravovaných akcích,
představeních a zájezdech naleznete na
webových stránkách www.semtamfor.cz. 

Jana Žáčková

1. 5. Zájezd Pálava
2. 5. Memoriál bratra Vojáčka – Valaš-

ské Klobouky
8. – 16. 5. Nervové lázně – Český Ráj
10. 5. Nedašov – Vršatec – Vlárský

průsmyk
 23. 5. Pitín – Hubert – Křižné – Slavičín
 30. 5. Senátorské chodníčky – Valašské 

Klobouky
31. 5. Popov – Pláňavy – Slavičín
Bližší informace k jednotlivým akcím 
budou ve skříňce u turistické mapy na 
autobusové zastávce Radnice.

Případný telefonický kontakt: 604 658 797, 
pan František Kovařík.

Pochody s Klubem 

SemTamFór s počasím: Kam se podělo jaro?

českých turistů – květen

VV sooobbotuuu 16. 5. 2009 od 9..00 hhhoodiin 
see usskuteeeční v Pivečkkově llesoppparkkuu 

ve Slavičííně 
VIIII.. roččnník kkrajskéhho kolla soouuutěže 
s brraaanněěě zdrravotnickkou ttémaattiikoou 

prrooo žákkky 5. tříd zákkladnnních šškkoll 

HELPÍKŮV 
POHÁR.

Ů

SSrddeeečněě zveme všechhny pppříznnnivcce 
zddraavéhhoo souutěžení nna tennto zzzáávood
s ukkkáázkooou zááchranářřské ttechhnnnikky, 
sspooolluprrráce složek inntegrrovannnéého 
zzácchhrannnnéhho systémmu přřři zássaahuu 

uuu doppravní nehodddy, 
souutěěžžžemii proo děti v arreáluuu lesooopparkuu 
aa ddallšším doprrovodným prrograammeem.

OObččeeerstvvvení ppro návšštěvnnííky pppřřímmo 
vv areeeálu parku jee zajiššštěnooo..

DS SemTamFór
a město Slavičín Vás zvou
na divadelní představení

Jules Verne, David Smečkačč

DVACET TISÍC MIL 
J

POD MOŘEM
8. 5. 2009 v 18 hodin
v Sokolovně Slavičín

Netradiční zpracování klasické dobro-
družné literatury 

z dílny brněnského divadla Polárka – 
příběh kapitána Nema a jeho posádky
hraje Divadlo A. Dvořáka z Příbrami.
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Kopaná FC TVD
Muži A
Ne  10. 5. Šumperk 10.15 hod.
Ne  24. 5. Val. Meziříčí 10.15 hod.
Muži B
Ne  3. 5. Lubná 10.15 hod.
Ne  17. 5. Val. Klobouky 10.15 hod.
Ne  31. 5. Štítná 10.15 hod.
Dorost
So   9. 5. Chvalčov 10.00 hod.
So   23. 5. Louky 10.00 hod.
Žáci
So   2. 5. Poličná  9.30 a 11.15 hod.
So   16. 5. Nedašov 9.30 a 11.15 hod.
So   30. 5. Val. Meziříčí 9.30 a 11.15 hod.
Přípravka
Po   11. 5. Uh. Hradiště 16.00 hod.
Po   25. 5. Bojkovice 16.00 hod.    

VD

od.

Utkání TJ SOKOL 
Nevšová – hřiště
v Nevšové
Pá  1. 5. SK Březnice v 16.30 doma
Ne  3. 5. SK Újezd v 16.30 doma
Ne  17. 5. TJ Dolní Lhota v 16.30 doma 
Ne  31. 5. TJ Tlumačov v 16.30 doma
Aktuální výsledky, tabulku a hodnocení 
utkání najdete na klubovém webu
www.tjsokolnevsova.estranky.cz.

Dorostennky ((Liga doroostenek)
So 2. 5. 

9.00 Uheerský Brod – Slavičín
11.00 Slavvičín – Žďár naad Sázavouu
Aktuální innformmace o výsledcích aa ddění ve 
slavičínském fl oorbalu najdete na wwebbuu 
www.sksnipers..cz.

Přijďte se podívat 
na fl orbal

NK Slavičín Vás srdečně zve na 

IV. ročník 
turnajej

NK CUP SLAVIČÍN 
v nohejbale trojic

v sobotu 13. června 2009 
ve sportovním areálu Vlára

(umělé hřiště na Vláře)   

Prezentace: 8.30 hodin 
Zahájení: 9.00 hodin

V případě zájmu volejte na tel. čísla:
777 834 214,  776 191 849  

nebo se můžete přihlásit prostřednic-
tvím emailu NKSlavicin@seznam.cz.

Nezapomeňte uvést název týmu
a jména jeho členů.

Přihlásit se můžete nejpozději do
11. června 2009. 

Dne 9. 5. 2009 pořádá oddíl atletiky při SK
Slavičín již 28. ročník BĚHU VÍTĚZSTVÍ ve
Slavičíně. Tento již poměrně známý závod
v České a Slovenské republice si za dobu svého
působení našel u atletické veřejnosti oblibu
o čemž svědčí již více jak 2 500 závodníků,
kteří se tohoto závodu od roku 1976 účastnili.
Prvním vítězem byl závodník Sl. Uherské Hra-
diště Jan Jurek ještě na trati 4200 m. Od roku
1981 se běhá v zámeckém parku 10 okruhů
v délce 6000 m a traťový rekord drží od roku
1986 Jiří Florián ze Zbrojovky Brno, který
trať 6000 m zaběhl za 17:36,9 minut. Traťový
rekord žen drží Jana Klimešová z USK Praha,
která tuto trať zaběhla za 19:54,0 minut v roce
2004. U žákovských kategorií se traťové
rekordy nevedou.

Dvojnásobné vítězství z roku 2007 a 2008
obhajuje závodník Tomáš Blaha z AK ASICS
Kroměříž.

Pořadatelé i pro letošní rok připravili
závody pro několik věkových skupin od
předškolní mládeže až po muže veterány
nad 70 let.

Prezentace závodníků proběhne od 8.30
u altánku v zámeckém parku, start první
kategorie bude v 9.30 hodin.

Hlavní závod mužů, žen a veteránů se 
běží na trati 6000 m a start je v 11.00 hodin.

Další informace na tel. č. 731 710 601, 
e-mail: ladastep@seznam.cz. 

Se sportovním pozdravem
za SK Slavičín oddíl atletiky Ladislav Musil 

Zveme Vás na 28. ročník Běhu vítězství 

Již tradičně v době Velikonoc proběhl ve 
Slavičíně turnaj v sálovém fotbale hráčů nad 
35 let. Letošní 5. ročník pořádalo mužstvo 
Nevšové a jako vždy byla k vidění spousta 
hezkých futsalových akcí. Na turnaj zavítali 
bývalí ligoví hráči (Olda Kozubík, Pavel 
Barcuch) a další borci z ligové dorostenecké 
éry Slavičína.

Obrovským překvapením bylo vyřazení 
čtyřnásobného vítěze turnaje – mužstva TVD 
– prošpikované bývalými divizními hráči 
(Josef Hořák, Mirek Strnad nebo Zdeněk 
Šebák) již v základní skupině.

V době velikonočních svátků však šlo také 
o setkání bývalých spoluhráčů a kamarádů. 
Ceny vítězům a nejlepším jednotlivcům pře-

dával starosta města Slavičín Ing. Jaroslav
Končický.

Pořadatelé z Nevšové děkují přítomným 
za hojnou účast a v příštím roce 2010 se
všichni opět těší na další klání ve slavi-
čínské sportovní hale, když  pořadatelem
turnaje je mužstvo Vláry.

Pořadí nejlepších
1. místo: ZAHRADNÍ, 2. místo: HAD-

RÁŘI, 3. místo: NEVŠOVÁ.
Nejlepší hráč: Karel Rozum (Hadráři), 

nejlepší střelec: Jiří Baumbach (Hadráři),
nejlepší brankař: Pavel Barcuch (Nevšová).

Více fotek z turnaje najdete na: http://
lolas.rajce.net/Fotky_velikonocniho_tur-
naje_2009.  Petr Koseček

5. ročník Velikonočního turnaje města Slavičína

Po zimní přestávce vsttoupily fotbalistkyy 
do jarní čáásti ssezony dommácím utkáním see 
soupeřkammi z Valašskéhho Meziříčí. Zápas 
se hrál na hřištti v Divnicíích. I přes počátečč-
ní nervozitu se dívky poostupně dostávalyy 
do tempaa a ssvého souppeře zatlačily doo 
defenzivyy. V první půli sse naše fotbalistkyy 
dostaly doo vedeení po naříízeném pokutovémm 
kopu, jenže jeeště do půůle stačily Meziříí-
čanky sroovnatt po rychléém brejku z pravéé 
strany. DDomáácí mohlo mrzet množstvví 
neproměnněných šancí.

Ve druuhémm poločase se zřetelná hernní 
převaha ddomácích fotbbalistek projevilaa 
i v podobě kráásných braanek a děvčata see 
ve svém prrvnímm utkání raadovala z vítězstvví 

v poměru 5:1. PPo dvou braankácch si na své 
konto připsaly PPetra Pastorkováá a Kristýna 
Habancová (vyyhlášena nnejleppší hráčkou 
zápasu), krásnným gólem z dálky se pre-
zentovala Leonna Křížová. Ve svvém dalším 
zápase se hráčky Orla SSlavičín pokusí
překvapit favorrizovanou BBřeznici, a to opět 
na hřišti v Divnicích, v soobotuu 18. dubna 
2009 od 16:30 hhodin.

Více informmací o ženskkém ffotbalovém
klubu naleznete na jeho strránkáách interne-
tových stránkáách: http://wwwww.tj-divnice.
wbs.cz/ a takéé na stránkkách sslavičínské 
orelské jednotty: http://orrel-slaavicin.web-
node.cz/.  Za Orel jjednoota Slavičín

Ing. MMirosllav Janáček

Ženský fotbalový oddíl Orel Slavičín

Dvojnásobní vítězové Běhu vítězství ve
Slavičíně – st. č. 10: český reprezentant 
Tomáš Blaha, vítěz v roce 2007, 2008,
st. č. 6: Miroslav Hlúpik, Slovensko, vítěz
v roce 2005, 2006
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 5. 5. 10.00 Sokolovna 
DISKUZNÍ FÓRUM s Dr. Radimem Uzlem

 6. 5. 16.00 č. p. 96, NJP
DÍLNA INSPIRACE

 7. 5. 15.00 Městská knihovna
LOUKA PLNÁ KVĚTIN, LES PLNÝ 
ZVÍŘÁTEK

 8. 5. 18.00 Sokolovna
DVACET TISÍC MIL POD MOŘEM –
divadlo A. Dvořáka Příbram

 9. 5. Zámecký park
BĚH VÍTĚZSTVÍ

 9. 5. 16.00 Sokolovna
SVÁTEK MATEK

 13. 5. 16.00 č. p. 96, NJP
DÍLNA INSPIRACE 

 16. 5. 8.00 – 18.00 Sokolovna
O POHÁR STAROSTY V NOHEJBALE

 16. 5. 9.00 Pivečkův lesopark
HELPÍKŮV POHÁR 

 20. 5. 16.00 č. p. 96, NJP
DÍLNA INSPIRACE 

 21. 5. Sokolovna
O BALYNCE – divadlo K. Vary pro děti

 21. 5. 15.30 DDM
MÁMO, TÁTO, BUDEME SI HRÁT

 24. 5. Pivečkův lesopark
SLAVIČÍNSKÝ BAJKAP

 27. 5. 14.00 od DDM
LITERÁRNĚ HISTORICKÉ TOULKY

 27. 5. 16.00 č. p. 96, NJP
DÍLNA INSPIRACE 

 30. 5. 10.00 – 24.00 Zámecký park
MÁJOVÝ DEN a PIVNÍ SLAVNOSTI

VÝSTAVY
 Městské infocentrum

BŮH-ČLOVĚK-KRAJINA – fotografi e
T. Heczka

 Galerie Jasmín
EX LIBRIS – grafi ka a ilustrace
Dr. O. Páleníčka

 Galerie gymnázium
BRNĚNÍ – nejen o Brně, foto Mirka
Slámečky 

KKalendddáře,,, pozzvvánnnkyy

Pozvánní naa květnové aakktiivity 
ZUUŠ Slaavičín

7. 55. 18.00 ssál ZUŠ
Absolventský koncert

18. 55. 17.00 RRadnice
Vernisáž výstavy 

výtvarného oboru ZUŠ
ý y

223. 5.. 16.00 SSokolovnaa
Galakoncert k 30. výročí 

založení ZUŠ Slavičín 
ý

s výstavou o historii školy
29. 55. 18.00 RRadnice

Závěrečný koncert

Dne 2. 5.. 20099 (soboottaa) ve 14 hhhodin prro-
běhnee osslava SSvátkkuu ppráce v zzámeckéém 
parkuu vee Slavvičíněě. KKulturníí prograam: 
vystouupeení maažoretteekk, hudba kkk poslechu 
i k tannci.  Občeerstveenní bude zaajjištěno.
Pořadateelem ooslavyy SSvvátku prrááce je 
MO KSČČM, ktterá VVáss tímto zvve.

BŮH-ČLOVĚK-KRAJINA
... po třech letech

Výstava fotografi í drobných sakrálních sta-
veb. Autor Tomíš Heczko představuje kolekci

fotografi í nejen z okolí Slavičína,
ale i z Čech a Slezska. 

Do konce května v městském infocentru.

Miroslav Slámečka
BRNĚNÍ – nejen o Brně

FOTO FREE STYLE
galerie gymnázia 15. 5. – 29. 5.

Vernisáž: v pátek 15. 5. v 18 hodin

Program kkvětten:
Čt   30.4. DDisco Dj Krttek
Pá 1. 5. Fridday pártyy Dj Krteek
So  2. 5. Discco Dj Krttek
Čt  7. 5. Discco Dj Krttek
Pá  8. 5. Semmtex pártty Dj Krteekk
So  9. 5. JZD Promottion
Pá  15. 5. Fridday pártyy Dj Krteek
So  16. 5. Deliirium S.MM.O.G.   
   HYDDRO-J MMOOKA
Pá  22. 5. Freee neon liightstic ppárrtyy 
   Dj LLucky D.
So  23. 5. Discco Dj Krttek
Pá  29. 5. Fridday pártyy Dj Krteek
So  30. 5. Discco Dj Krttek

SOLÁRIUM Bar u Fontány 
na Horním náměstí ve Slavičíně
rozšířilo novou službu o masážní 
válečkový přístroj BODY ROLL

podporuje
zpevnění a napnutí vaziva a kůže

odbourání celulitidy
 odvodnění a pročištění
uvolnění svalstva

zlepšení zdravotního stavu
 aktivaci lymfatického systému 

prokrvení
povzbuzení látkové výměny s cílem 

redukce váhy
Kontakt a objednávky:

Tel. č. 737 259 187

R
EK

LA
M

A

JARNÍ AKČNÍ CENY
hubnoucí lymfatická masáž za

250 Kč250Kč 190 Kč (- 25 %)

prodlužování vlasů
– NOVINKA 

– metodou KERATIN za tepla
a MICRORING za studena.
K Hájenkám 312, Slavičín, 

tel. č. 737 044 823, 
www.lejasalon.tym.cz

LEJA SALON

Nabízím
ZZÁJEZDOOVOU 

AUTTOBUUSOVOUU DOPRAAVVUU 
vozidlemm proo 46 mísst. Cena ddohoodou.

Zdeněěk STRÁÁŽNICKÝÝ, 
Jestřaabí 118, tel. čč. 577 3366 0072, 

732 603 984.

Zveme děti i dospělé na následující akce:

Louka plná květin,
les plný zvířátek
- květnové setkání rodičů s dětmi

předškolního věku s knihami o přírodě 
pro nejmenší. Pořadem provází skřítek 
Nezbedníček, který pro děti připravil 
spoustu úkolů, hádanek, omalovánek 
a jiných výtvarných a literárních aktivit. 

Pitný režim spolu s občerstvením je
zajištěn.

 Akce se koná ve čtvrtek 7. 5. v 15.00
v městské knihovně.

Literárně
historické toulky 

Slavičínem –
IV. ročník

- zábavně-naučná exkurze po památ-
ných a významných objektech města 
Slavičín pro děti a mládež a poprvé 
v historii „toulek“ i pro dospělé zájemce. 

Účastníky čeká návštěva neprobáda-
ných slavičínských zákoutí, zajímavé 
informace z historie města a zábavný sou-
těžní program. Občerstvení je zajištěno. 

Akce pořádaná ve spolupráci s Domem
dětí a mládeže (DDM) Slavičín proběhne 
ve středu 27. 5. 2009, sraz účastníků je 
ve 14 hodin u DDM. 

Zájemci se mohou dopředu hlásit 
v DDM – tel. 577 341 921, nebo v městské 
knihovně – tel. 577 341 481, 
e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz.

Městská knihovna Galerie cukrárny JASMÍN
Vás zve na

„EX LIBRIS“
drobná grafi ka a ilustrace
Dr. Oldřicha PÁLENÍČKA

Vernisáž 29. 5. 2009,
Výstava potrvá do 1. 10. 2009.

Připravujeme

Zahradní slavnost
21. 6.  ve 14 hodin v zahradě

Charity sv. Vojtěcha. 
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Watergate a válku ve Vietnamu až po pád bpo pád berlínské
zdi, začátku nové éry i traumatickaumatického odmítnutí snů 
o lepším světě na přelona přep lomu tisíciletí. Jako ve snu si
A. vybavuje libavuje lidi a přpříběhy minulosti, které je nucen
znoznovu bolestně prožívžívat. V prázdných berlínských 
ulicích na úsvitu 21. ststoletí se bezhlučně snáší sníh 
na dobu minulou, přítomomnou i na celý okolní svět.
Režie: Theodoros Angeloppoulos. Hrají: Willem Dafoe,
Bruno Ganz, Michel Piccooli,l  Irène Jacob, Christiane 
Paul, Alexandra Maria Laraa. Řecké fi lmové drama.
Vstupné 20 + 1 Kč, ostatní 64 ++ 1 Kč.

 sobota 16. – 18 hodin ktupraviddelne é projekce projektu
Film a škola – Sokolovna

PRÁZDNINY V ŘÍMĚ– edie USA, romanntict ká komedi
1953, 118 min.

JAK UKRÁST VENUŠI – antická komedieromaant
USSA, 1966, 123 min.

tránkách:VybV írejte a hlasujte na strán
otu.unas.cz/http:///ww/ w.dokinavsobotu.  s  podrobnostmi

na o-slavicin.cz/httpp://www.mesto-sla
5 hodin neděděle 17. – 15 ho bijásek

ZOUFÁLKOVIPŘÍBĚH O ZO  – Malý hrdina s velkým
Filmová verze Příběhu o Zoufálkovi je pastvousrdcem. „FiFilm

či i pro duši.“ Když tahle mluví o adaptaci jednépro oči i p
nejoblíbenějších dětských knížek současnosti samaz nejo

autorka předlohy, hodně to znamená. Kate DiCamillo,au
která svým dobrodružným příběhem o malém myšáko-
vi, toužícím konat velké skutky, způsobila celosvětový
literární poprask, pevně věří, že stejný zájem vyvolá
i fi lmové zpracování.

Ocitáme se v kouzelném království, které se chystá
na každoroční polévkovou slavnost. Dlouhá řada velmi
nešťastných náhod ale způsobí tragédii, která králi
zlomí srdce, princezně Hrášce přivodí těžké osamění
a jejich poddané připraví o polévku. Do odvolání. Když
už se zdá, že krize nemůže být krizovatější, narodí
se Zoufálek. Malý myšák s velkýma ušima, který se
zcela vymyká myšímu společenství, protože – nebojí
se koček a pastí, knížky nežere, ale čte, sní o tom, že se
stane rytířem, a navíc mluví s lidmi, tedy s princeznou.
Za všechny tyto hříchy proti myšímu soužití musí
být po zásluze potrestán, a tak je uvržen do temnoty,
aby z ní vyjel jako rytíř v blyštivé zbroji a v nouzi
nejvyšší zachránil život princezny a osud celého krá-
lovství. Tedy pokud mu na to bude jeho odvaha stačit.
V českém znění: Marek Holý, Lucie Vondráčková, Naďa
Konvalinková, Jan Šťastný, Miroslav Táborský. Premi-
éra americké animované komedie. Vstupné 30 + 1 Kč.

 neděle 17. – 17 a 20 hodin
JCVD – Doba akčních hrdinů s vypracovanýmiii

svaly je zdá se nenávratně pryč. Protagonista desítekk ek
bojových fi lmů Jean-Claude Van Damme se tak muusí us
vyrovnat nejen s ochabující fyzičkou, ale i s nedosttat-t
kem práce a rodinnými problémy. Jednoho dne si zaajdea
do banky, která je přepadena lupiči. Následuje kollotočč ol
komických i tragických událostí, kdy není jasné, , jestli é, 
se v reálném životě hrdina zvládne se situací ppoprat. p
JCVD hraje v tomto snímku sám sebe. Tak trochhu „jiný“ hu
akční fi lm se pohybuje na pomezí fi kce a reaality, aleea
rozhodně stojí za podívání. Režie: Mabrouk EEl Mechri.E
Hrají: Jean-Claude Van Damme, Zinedine e Soualem.e 
Premiéra belgické akční komedie. Vstupnné 70 + 1 Kč. né
MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO!

 čtvrtek 21. – 20 hodin ART KINO uvvádívá
PAŘÍŽ 36 – Smích a přátelství vás s přinutí věřits . 

Příměstská část severovýchodní PPaříže, prosi-P
nec 1935 – červenec 1936, běhemm „revolučního“ m 
období Lidové fronty (která jakoo první zavedlao
placenou dovolenou a kratší ppracovní týden).p
Tři nezaměstnaní herci se rozhodnnou převzít násilím n
kabaret, kde ještě před pár měsícci pracovali, a rozjet ci
v něm svoji show. Snímek Paříž 336 se natáčel v Praze.3
Režie: Christophe Barrat ie. . Hrají: Gérard Ju-
gnot, Clovis Cornil lac, Kadad Merad, Pierre Ri-ad
chard, Bernard-Pierre Donnaadieu, Maxence Perrin. a

 sobota 2. – 18 hodin pravidelné projekce projektu
Film a škola – Sokolovna

SUNSET BOULEVARD – drama USA, 1950, 110 
min.

NEBE NAD BERLÍNEM – fantasy drama Německo,
1987, 127 min

Vybírejte a hlasujte na stránkách: ánkách: http://wwww.
dokinavsobotu.unas.cz/z/ s pod s poddrobnostmi na httttp:/p /
www.mesto-slavicin-slavicin.cz/. 

 neděleneděle 3. – 15 hodin bijásek
POTKAN 007 A UFO – Svein a jjeho potkan jedou u

na prázdniny k babičce. Plány se rozr plynou, když 
babička onemocní a musí být umístěěna do domova
důchodců. Děti jsou přesvědčené, že see tu děje něco 
záhadného a nakonec zjistí, že se v dommověo  ukrývají 
mimozemšťané, kteří z lidí vysávají jejichi  zážitky 
a vědomosti. Aby děti babičku zachránily, vvloupou se
do domova a babičku schovají v lese. Režie: Mi chael 
Hegner, Kari Juusone. Hrají: Thomas Sarabyy Vatle, 
Luis Engebrigsten, Celine Luise Dyran Smith. PPremi-
éra norské dětské komedie v českém znění. Digiitált ní
videoprojekce. Vstupné 30 + 1 Kč.

 neděle 3. – 17 a 20 hodin
SEX DRIVE – 18letý Ian má konečně šanci přijíít t

o své panictví, když se holka, se kterou se seznámí 
přes net, nabídne, že se s ním vyspí, když za ní přijede
do Knoxville. Společně s kamarády Lancem a Felicií, 

e, sepro kterou má Ian slabost, ale které se líbí Lance, se
ovanémvydává na cestu skrz Státy v bráchově milovan

áku. Pontiacu GTO 1969, samozřejmě bez řidičáku Režie:
Sean Anders. Hrají: ark Duke, Josh Amanda Crew, Clark

ra komedie USA.Zuckemann, Seth Green. Premiéra 
NEVHODNÝ.Vstupné 64 + 1 Kč. DO 12 LET NEV

n   čtvrtek 7. – 17 a 20 hodin  
ŽEREAŽ TAK MOC TĚ NEŽE  – Film od autorů popu-

o seriálu „Sex ve městě“ vyprávílárního a úspěšného se
ch navzájem propojených dvacátníkůpříběhy o vztazích n

z Baltimoru, a to počínaje mělkými vodamia třicátníků z Ba
schůzek až po hluboké a temné vody manžel-prvních schů

h životů. To vše ve snaze odhalit tajemství opačné-ských živ
o pohlaví a stát se výjimkou z pravidla, které výjimkyho po

ve skutečnosti nezná. Režie: Ken Kwapis. Hrají: Ben 
Affl eck, Drew Barrymore, Jennifer Aniston, Jennifer
Connelly, Scarlett Johansson. Premiéra americké
komedie. Vstupné 64 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ.

 neděle 10. – 17 a 20 hodin
STMÍVÁNÍ – Bella byla vždy trochu jiná. Když se

její máma znovu vdala, Bella se rozhodla sblížit se svým
otcem a nastěhovala se k němu do malého deštivého
městečka Forks bez toho, aniž by čekala, že se její život 
změní. Na první hodině v nové škole si k ní přisedne
tajemný a okouzlující Edward Cullen, kluk, který je
jiný než všichni, které doteď potkala. Ve škole se o něm
šíří zvláštní zvěsti, stejně tak o jeho sourozencích, se
kterými vždy sedává osamocený u jednoho stolu ve
školní jídelně. I navzdory varování kamarádů Bellu
Edward neskutečně přitahuje, zdají se jí o něm sny.
Postupně začne mít však podezření, že Edward není
úplně obyčejný kluk. Film Stmívání (Twilight) je nato-
čen podle první ze čtyř knih od Stephenie Meyerové.
Režie: Catherine Hardwicke. Hrají: Kristen Stewart,
Robert Pattinson, Taylor Lautner. Repríza amerického
romantického hororu. Vstupné 64 + 1 Kč. DO 12 LET
NEVHODNÝ.

 čtvrtek 14. – 20 hodin fi lmový klub
PRACH ČASU – Pan A. – americký režisér řeckého

původu se vrací do fi lmových studií v Římě, aby dokon-
čil natáčení fi lmu, které z neznámého důvodu přerušil.
Hlavní hrdinkou je žena, jejíž příběh je inspirován
osudem režisérovy matky. Až do konce svého života
miluje dva muže, kteří jí lásku opětují. Postavy ve fi lmu
se navzájem ztrácejí a znovu nalézají, míjejí se v čase,
prostoru i v běhu nejdůležitějších událostí druhé po-
loviny 20. století: na Sibiři, v severním Kazachstánu,
Itálii, Německu i Americe. Od smrti Stalina přes aféru

premiéra. Vstupné: a. Vsra. VstNěmmecke é fi lmové drama – prem
DNÝ.64 + 1 KKč. DO 12 LET NEVHODN

odin neděěle 24. – 17 a 20 hodi
LÍBÁŠ JAKO BŮH   – Helena Altmanová je sympatic-nová je symnová je symH

ncouzštiny a literatury na gymnáziu. ury na gymury na gymkáká profesorrka francou
ným pedagogům, díky zdravému nadhle-zdravému nzdravému nPatatří k oblíbebeným

mí se studenty i kolegy ve sborovně. Daleko e sborovně. e sborovnědu ssi rozumí
dvídatelnější okamžiky ji však čekají v osobním ak čekají v osak čekají v snepřeředvíd

otě. Rozvětvená rodina k tomu poskytuje dostatek u poskytuje du poskytuje dživotěě
příležitostí. Soužití v jednom bytě s bývalým manželem, ě s bývalým maně s bývalým manpří
úspěšným spisovatelem Karlem, problémy ovdovělé m, problémy ovm, problémy v
sestry Kristýny, manželské karamboly syna Adama aramboly syna aramboly syna 
i pozdní lásky babičky Alžběty - to všechno Helenu ěty - to všechno ě  - to všechn
zaměstnává natolik, že jí na vlastní život a vlastní city vvlaslastnítn  život a vlasvlastní život a vlas
jaksi nezbývá čas. A přesto jednoho dne přijde to, co o jednoho dne př přijdijdo jednoho dne př d
obvykle přichází, když už jsme na sny rezignovali. ž jsme na sny rezigž sme na sny rezig
Helena se za pohnutých okolností seznámí s lékařem okolkolnosností seznámí s lokolností seznámí s l
záchranné služby Františkem. A úplně normálně ntiškem. A úpú lnělně no nontiškem. A úplně no
a naplno se zamiluje! Začíná bouřlivý příběh plný Začíná bouřlivý příbZačíná bouřlivý příbě
vášně, rozchodů a návratů, v němž zamilované dvojici atatů,ů, v nv ěmž zamilovanératů, v němž zamilované
komplikují vztah plánovitě či neplánovaně jak partneři, ovitě či neplánlá ovaovaněně jakj  povitě či neplánovaně jak p
tak další členové roddiny.dd Režie: ňáková.  Marie Poledň
Hrají: Eva Holubová, Jiří Bartoška, Kamila Magálová,á, Jiří Bartoška, Kamila Maá, Jiří Bartoška, K aa
Marta Issová, Milan Šteindler, Oldřich Kaiser, Roman n Šteindler, Oldřich Kaisern Šteindler, Oldřich Kaiser,
Vojtek, Václav Postránecký. Premiéra české komedie. stránecký. Premiéra české kstránecký. Premiéra české k
Vstupné 64 + 1 Kčč. č

 čtvrtek 28. –  9 hodin – 
TRÁPENÍ MMEDVÍDKA BRUMLYM –Y krátkých Pásmo kk

fi lmů pro děti mateřských škol. Vstup zdarma, hradí mateřských škol. Vstup zdarmi mateřských škol. Vstup zdarm
město Slavičínín.ín

 čtvrtek 228. – 20 hodin28 fi lmový klub
NEZVANNÝ HOSTN  – bubnech, Film o lásce, afrických bb

přátelství napříč rozdílnými kulturami a problémech napříč rozdílnými kulturami a probnapříč rozdílnými kulturami a prob
imigrantů v Americe. Od režiséra fi lmu Station Agent, ůů v  v Americe. Od režiséra fi lmu Statioů v Americe. Od režiséra fi lmu Statio
který uvedla Česká televize pod názvem Přednosta, vedla ČeČ skáská te televlevize pod názvem Přvedla Česká televize d názvem Pře
a od producentů Bokovky. Walterovi Valeovi je více oducentů Bokovky. Waltelterovrovi Vi aleovoducentů Bokov  Walterovi Valeov
než 60 a život ho moc nebaví. Chuť k učení a psaní 0 a život ho moc nebaví. Chuť k učeníí0 a život ho moc nebaví. Chuť k učení
už ztratil a prázdnotu vyplňuje neúspěšnými pokusy ratil a prázdnotu vyplňuje neúspěšnýmratil a ázdnotu v e neús m
naučit se hrát na klavír. Jednoho dne ho pošle kolega na čit se hrát na klavír. Jednoho dne ho pošle kčič  hrát na klavír. Jednoho dne ho pošle k
konferenci na Manhattan a Walter objeví ve svém bytě, nferenci na Manhattan a Walter objeví ve svnferenci n a Walter objeví ve sv
který již dlouho nenavštívil, mladý pár. Syřan Tarek erý již dlouho nenavštívil, mladý pár. Syřaerý již dlouho nenavštívil, a
a Senegalka Zainab se stali obětí realitního podvodu Senegalka Zainab se stali obětí realitního Sene ka Zainab se stali obětí realitního p
a najednou nemají kam jít. Walter poprvé otvírá své a najednou nemají kam jít. Walter poprvé oa najednou nemají kam jít. Walter poprvé ot
srdce a poskytne mladé dvojici dočasný azyl. Tarek srdce a poskytne mladé dvojici dočasný azsrdce a poskytne mladé dvojici dočasný azy

mu, že ho je dojatý Walterovou laskavostí a nabídne mm
er začíná naučí hrát na africký buben džembe. Waltee
ní drama. objevovat nový svět. Romantické kriminálnn

VstVstupnupné 20 + 1 Kč, ostatní 64 + 1 Kč .
 sobota 30. 0 –1– 18h8 hodio n projektu pravidelné projekcee 

Film a škola – Sokolovna
RAGTIME – . drama USA, 1981, 155 mi minn..
VALMONT – n. drama USA, 1989, 137 minn
Vybírejte a hlasujte na stránkách: p://www.http

dokinavsobotu.unas.cz/ s podrobnostmi na 
httht p:/p /www.mesto-slavicin.cz/. 

 nedělděle 3e 31.1. – 17 a 20 hodin
PROMĚNY –Y ají nic spo-ČtyČ řiři lidlidé,é, ktekt ří spolu nemaa

hromady. lečného. Čtyři osudy, které jsou svedendeny dy dooh
ny natočil Čtyři životy, které se mají změnit. Film Proměn
večerního pravděpodobně nejmladší český režisér celovv
americký fi lmu všech dob. Vznik fi lmu připomíná „„

áš Řehořek sen“. Talentovaný režisér a kameraman Tomáá
dvacet let. začal pracovat na fi lmu v době, kdy mu bylo dd

ní, že silně Jeho práce a první sestřihy byly tak nevšednn
oslovily českou fi lmovou producentku. žie:Režž  Tomáš
Řehořek. Hrají žil, Alena : Dita Zábranská, Jan Zadraa

lsko-české Ambrová, Petra Hřebíčková, Petr Jeništa. Itall
Kč. DO 12 fi lmové drama – premiéra. Vstupné 64 + 1 KK

LET NEVHODNÝ.
Pod sloganem ART KINO uvádí zařazeny jsou 

ům. Změna fi lmy určené především náročnějším divákůů
programu vyhrazena. jazykovou Tituly s neuvedenou jj
verzí jsou v původním znění s titulky. 

77 341 108 Informace o programu na telefonu 577
a www.mesto-slavicin.cz.


