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Cyklostezka na Luhačovské ulici
Opravy Luhačovské ulice jsou již více

než dva měsíce v plném proudu. Přeložka
vodovodu je hotová, po postavení silniční
obruby bude rekonstruován povrch komu-
nikace a také chodník po celé délce ulice. 

Již několikrát jsme informovali o naší
snaze postavit na Luhačovské ulici cyklo-
stezku, která by umožnila svedení cyklistů
mimo krajskou komunikaci. Rádi sdělujeme,
že naše snaha byla korunována úspěchem.

Ze Státního fondu dopravní infrastruk-
tury (SFDI) jsme obdrželi informaci, že náš
projekt byl úspěšný. 

Na celkových nákladech cyklostezky ve
výši cca 5,836 mil. Kč se bude SFDI podílet 
částkou 2,826 mil. Kč. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že se jedná o státní dotaci, musí být 
stavba realizována a vyúčtována do konce
letošního roku. 

Dokončení na str. 3

Tak jako každý rok, i letos se uskuteční
vzpomínková akce v souvislosti s Leteckou
bit vou nad Bí lý mi Kar pat y ze dne
29. srpna 1944. Vzhledem k tomu, že
tentokrát se jedná o výročí půlkulaté, bude
program o trochu bohatší. Letos nás svou
návštěvou poctí i rodinní příslušníci padlých
členů posádek a lidé spjatí s asociací veteránů
2. bombardovací skupiny. Účast přislíbili:

Donna Conway, nově zvolená historička-
asistenka asociace veteránů 2. bombardovací
skupiny, 

Nic Mevol i , v nu k J.  Owsian i ka, 
pravého bočního střelce z B-17G 42-97159
(Přečkovice), 

Todd Weiler, synovec Jamese Weilera,
pilota B-17G 42-32048, který zahynul

(Krhov), a zároveň historik asociace veteránů 
2. bombardovací skupiny, 

Mi ke Mey r ick, sy novec Russel la 
Meyricka, bombometčíka z B-17G, 42-97159, 
který zahynul (Přečkovice), 

Fern Wagner, sestra Joe Sallingse, levého 
bočního střelce z B-17G, 42-97159, který se 
do konce války ukrýval v Přečkovicích.

Účast plánoval i všem známý pan Joseph 
Owsianik, přímý účastník letecké bitvy. Vel-
mi se na návštěvu jeho druhého domova, za 
který Slavičín považuje, těšil. Bohužel, jeho 
zdravotní stav mu neumožňuje dlouhý let, 
proto se rozhodl svou dlouho plánovanou 
cestu zrušit. Všechny moc pozdravuje a vy-
jádřil přání navštívit nás příští rok. Držme 
mu proto palce a přejme mu brzké uzdravení. 

Rekonstrukce železniční zastávky Divnice

Počátkem roku 2009 zjistila Správa že-
lezniční dopravní cesty (SŽDC) doutnání 
podloží na železniční zastávce Divnice (za 
areálem Střední odborné školy Slavičín). 
Vlivem prohořívání podloží došlo k pro-
padu vlastního přístřešku a bylo nutno jej 
přemístit mimo ohrožené území. Pracovníci 
SŽDC nám na náš dotaz sdělili, že se nejed-
ná o první případ, kdy podloží prohořívá. 

V minulosti použitý materiál má bohužel 
vlastnosti, které mohou způsobovat samo-
vznícení a doutnání.

SŽDC zadala geotechnický průzkum, ze 
kterého vyplynulo, že nevyhovující je jak 
kolejové lože, tak násep, který je budován 
z materiálu s vysokým obsahem organic-
kých příměsí, málo únosný a svrchní vrstva 
vykazuje nadlimitní obsah kontaminantů. 
Na základě těchto skutečností byl připraven 
projekt na rekonstrukci zastávky, spočívající 
v rekonstrukci železničního svršku i spodku 
a vybudování nového nástupiště v celkové 
délce 140 m. Přibudou samozřejmě i nové 
betonové přístřešky. Celkové investiční 
náklady činí cca 14,7 mil. Kč.

Realizace je předpokládána v období 
1. 10. – 15. 11. 2009. Věříme, že práce půjdou 
podle plánu a zastávka Divnice se ještě letos 
dočká nového nástupiště s přístřešky.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Maketa plánované zastávky v Divnicích

Srdečně Vás zveme k účasti na vzpo-
mínkových akcích, které se uskuteční 
v průběhu 3 dnů. 

Pátek 28. 8. 2009
16.00 -- 177.00 položenní věnců uu památnní-
ku nadd Šanoveem
17.30 -- 199.00 prrohlíddkkaa muzea v Šanovvě

Sobota 29. 8. 2009
11.00 -- 122.00 pprohlíddkkaa muzeaa ve 
Slavičíněě
12.00 -- 133.30 ooběd
13.30 -- 144.00 ppietní akktt u pamááátníku 
americckýých leetců na sslavičínsskkém hřbbi-
tově, ppřellet lettadel LL3399 Albatroos
15.00 -- 155.30 oodhaleenníí pamětnníí desky 
v Přeččkovvicíchh
16.00 -- Ruudice, položenní věncůůů na hřbbi-
tově, ppolnní mšše, besseedda s občaanny

Neděle 30. 8. 2009
09.30 -- 100.30 mmše v BBojkovicíchh za příí-
tomnoostii zahrrani hostůhraničních hostní
09.30 -- 100.30 oj  lmů k LLeteckéé 10.30 projekce fi lmů k Let30 projekce fi lmů k p je ce fi l
bitvě – Ú jk (soubě ě se – MěÚ Bojkovice (souběžně sMěÚ Bojkovice (souběžněÚ ěÚ B oubkovice (s
mší))
11.00 .00 šk , polo  věncce00 - 12.00 Vyškovec, položení věnc0 - 12.00 Vyškovec, položení vě122.00 ní žen00 Vy položškovec, p
12.30 - 13.30 oběd0 13.3- 1 .30 obě
14.00 - 15.30 Krhov, položení věnce,0 - 15.30 Krhov, položení věnce,30- 15.3 1 íí věncnc30 Krh ložení
proojevyevyy
16.00 .30 zb ise 263, ekon-00 - 18.30 rozbor mise 263, rekon-0 - 18.30 rozbor mise 263, rekonozbor mise or m18.3030 r 63, re263rozb mise 2
struk e sl ní entů osádkyy kce posledních momentů posádce posledních momentů posních momch mooslleddn ntůmenm
a letouun B- G „Q “ (K ), Pří--unu B-17G „Queen“ (Krhov), u B-17G „Queen“ (Krhov„QueenQue7G n“ (
běh stříbbrné  nár ku (Toddd Weiler), brného náramku (Todd ného náramku (Toá k
besedaa s občannyčany
Organnizáátoři aakce sse ttěší na VVaaaši účasst.

Pozor na přerušení 
dodávky el. energie

ZZ ddůdůvovoddudu p pllálánonovavanýný hchch p praracící bb b dududee přpřereruu-
šena dodávka elektrické energie v Hrádku 
a ve Slavičíně ve dnech
33. a a 6 6. 88. odod č č. pp.p 1 166 popop č č. pp.p 1 10303, vžvždydyy v v d doboběě 
55. 8 8. odod č č. pp. 1 11919 p poo čč. p p. 101044,
od 7. 30 do 15.30 hodin 
aa dndnee 77. 8 8. ululicicee HrHrádádececkáká o odd čč. p p. 101044, 
naproti benzinky, včetně budovy Poli-
ciciee, M Mlaladodotitickckéé nánábřbřežežíí odod č č. pp. 5 53333 p poo 
čč. p p. 343488 aa ululicicee PřPříčíčnáná č č. pp. 5 52929, 535300
od 8 do 15 hodin.

E-on, Česká republika, a. s.

Obce si připomenou 65. výročí letecké bitvy
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pro příští rok beze změny. Pro další léta lze 
pravděpodobně zvýšení daně z nemovitostí 
očekávat i v našem městě. To už snad ale bude 
v době, kdy bude dnešní krize již minulostí.

Proč neopravíte rozbitou autobusovou 
zastávku u Radnice?

Zastávka není rozbitá, zadní stěna za-
stávky byla demontována úmyslně. Důvod je 
jednoduchý – za zastávkou bylo takové tiché 
místečko, ze kterého se stalo neofi ciální a sa-
mozřejmě nechtěné WC. Odstraněním části 
zadní stěny se tento prostor otevřel a věříme, 
že problém bude z velké části vyřešen. Na 
řešení celkového stavu zastávky a okolního 
prostoru si musíme počkat minimálně do 
příštího roku, kdy budeme žádat o dotaci.

Už dlouho se nic neděje s projektem 
úpravy prostor před Radnicí. Byla nějaká 
soutěž, jak to bude vypadat, a teď nic.

Máte pravdu, zdánlivě se nic neděje. Zdr-
žení v realizaci projektu však není na naší 
straně. Město projekt připravuje a jsme připra-
veni podat žádost o dotaci, bez které projekt 
nelze realizovat. A tady je kámen úrazu. 
Příslušná výzva v Regionálním operačním 
programu nebyla letos vyhlášena a podle 
schváleného harmonogramu se tak stane až 
v polovině roku 2010. To je z našeho pohledu 
zbytečné zdržení, ale nic s ním neuděláme. 
Jiný zdroj fi nancování není k dispozici.

V současné době řešíme otázku, jak 
postupovat dál. Variantním řešením je 
v 1. polovině roku 2010 objekt před Radnicí 
demolovat a následně pokračovat, jakmile 
bude k dispozici potřebné fi nanční zajištění 
(tedy po získání dotace). Objekt je z kvalitních 
cihel a bylo by asi škoda bouračku odvézt 
na skládku. Nabízíme proto tento objekt 
k dispozici občanům a to formou provedení 
demolice oproti hodnotě vybouraného ma-
teriálu. Zájemci se mohou obrátit přímo na 
mě, případné dotazy rád zodpovím.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Prostřednictvím informačního centra 
ve Slavičíně jsem obdržel dotaz, kdy bude 
dokončena oprava fary.

Oprava fary byla zahájena v průběhu 
měsíce dubna a byli bychom rádi, kdyby byla 
dokončena do konce měsíce října letošního 

Ptají se lidé…
Vozidla jezdí do Hrádku ve směru od 

Pitína stále rychleji. Bude zde již umístěn
slíbený radar?

Radar, nebo přesněji stacionární měřič
rychlosti, je plánovanou investicí v rozpoč-
tu města na rok 2009. Jeho umístění jsme
projednávali na posledním výjezdním
zasedání rady města spolu s Osadním
výborem Hrádek. Měřič rychlosti bude
umístěn na ulici Družstevní a bude snímat 
vozidla přijíždějící od Pitína. Půjde o stejný
typ měřiče, jaký je umístěn na Luhačovské
ulici. Na jeho pořízení se nám podařilo
získat dotaci od Zlínského kraje ve výši
50 000 Kč. Zbytek do celkové ceny cca
78 000 Kč uhradí město. S instalací a uvede-
ním do provozu počítáme v nejbližší době.

Měřiče rychlosti mají informativní úči-
nek a upozorňují řidiče na rychlost vozidla.
Při překročení rychlosti (měřič je nastaven
na 53 km/h) se červeně rozsvítí blikající
nápis „ZPOMAL“. Osobně se domnívám,
že tyto měřiče mají preventivní význam
a mnozí řidiči dají nohu z plynu dolů. A o to
nám přece jde. 

V mnohých městech se zdvihají daně
z nemovitostí. Jak tomu bude ve Slavičíně? 

Daň z nemovitostí je v plné výši pří-
jmem rozpočtu každého města či obce,
správcem daně je příslušný fi nanční úřad.
Zákonodárce dal městům a obcím možnost 
tuto daň od příštího roku razantně zvýšit.
Právě na tuto daň nejčastěji poukazuje
ministerstvo fi nancí a zákonodárci s tím,
že je nízká, obce ji mají zvýšit a tak se snažit 
alespoň částečně zalepit díry ve svých roz-
počtech, které jsou způsobené stávajícím
systémem rozdělování daní a probíhající
fi nanční krizí.

Některá města pro příští rok tuto daň
zvedají 2 – 3x. Ve Slavičíně touto cestou
nechceme v současné době jít. Chceme
hledat způsoby a možnosti, jak nepřenášet 
dopady fi nanční krize a s ní spojené propa-
dy v městském rozpočtu na obyvatele. Proto
daň z nemovitostí zůstává ve Slavičíně

roku. Záměr na rekonstrukci a modernizaci
budovy je připravován již od roku 2007. Na
realizaci I. etapy, která spočívá ve výměně
oken a vstupních dveří, doplnění vnější
izolace, v kompletní rekonstrukci a dopl-
nění rozvodů elektroinstalace a odvodnění
budovy Farního úřadu Slavičín, se nám
podařilo získat dotaci ze Zlínského kraje ve
výši 220 tis. Kč. Město Slavičín přispělo ze
svého rozpočtu částkou 200 tis. Kč. Vzhle-
dem k tomu, že budova je již hodně zastaralá
(patří mezi nejstarší budovy ve Slavičíně),
opravy jsou mnohem rozsáhlejší a je proto
potřeba mnohem více fi nančních prostřed-
ků. Převážnou část fi nančních prostředků
poskytují občané prostřednictvím svých
darů. Po dokončení oprav bude spodní část 
fary využívána jako farní úřad a knihovna
se společenskou místností, horní část bude
sloužit pro bydlení. Rádi bychom upravili
i okolí budovy, a to tak, aby byl zajištěn
bezbariérový vstup do spodních prostor.
Zda se přistoupí i k opravě střechy a fasády,
to bude odvislé od toho, kolik fi nančních
prostředků bude k dispozici a jak aktivní
budou brigádníci, kteří chodí na faru pomá-
hat. Pokud se budete chtít podívat, jak práce
probíhají, jste srdečně zváni. Jste vítáni
i vy, kteří chcete přiložit ruku k dílu nebo
přispět fi nančně. Po dobu rekonstrukce je
farní úřad dočasně přemístěn do budovy
Nadace Jana Pivečky na Horním náměstí
č. 111 ve Slavičíně.

Prázdniny jsou v plném proudu, v srpnu
bych chtěl hrávat tenis. Budou tenisové
kurty v provozu?

Pokud tento dotaz směřuje k tenisovým
kurtům u Sokolovny, tak zde prázdnino-
vý provoz omezen nebude. Je zajišťován
správci areálu Annou a Milošem Veselými.
Objednávky přijímají na tel. 723 565 289.

Kurty, které jsou umístěny při vjezdu
do města na Luhačovské ulici, jsou rovněž
k dispozici i pro sportovní veřejnost, nikoliv
jen pro členy Tenisového klubu Slavičín
a budou také v provozu. Správu a provoz
těchto kurtů zajišťují pánové Tomáš Ště-
pančík a Arnošt Gorecký. Bližší informace
můžete získatna tel. 603 323 007.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

I když to byl jenom komín, a to ještě menší
ze dvou, které vévodily okolí Slavičína v do-
bách minulých, zahlédl jsem v očích mnoha
lidí, kteří přihlíželi jeho pádu, jistou dávku
nostalgie. Ke zbourání téměř 60 m vysokého
komínu došlo dne 24. června 2009. Jeho
dvojče, ten mladší a větší, zůstane i nadále
významnou dominantou našeho regionu
a bude využíván pro přenos signálu, pří-
padně pro reklamu. Zbourání komínu bylo
součástí revitalizace připravované plochy ve
vstupní části areálu v rámci projektu „Brown-
fi eld ve vstupní zóně Průmyslového areálu
Slavičín“, který je realizován z fi nančních
prostředků Evropské unie a Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Pád komínu

byl zdokumentován nejenom fotografy, ale 
i kameramany. Videozáznam je k dispozici 
na internetových stránkách www.rckas.cz. 
Při revitalizaci areálu však jen nebouráme. 
I když žijeme v nelehké době, daří se nám 
postupně tento areál měnit k lepšímu. Dů-
kazem toho je i zahájený projekt „Centra 
informačních technologií a aplikované 
informatiky“, jehož investorem je společ-
nost Regionální centrum kooperace, a. s., 
která zajišťuje provoz areálu. Ruce do klína 
neskládají ani fi rmy působící v areálu. Věří, 
že krize přežijí. Již dnes připravují nové 
projekty, které zajistí jejich další rozvoj. To 
jim samozřejmě všichni přejeme. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta 

Jedna z dominant Průmyslového areálu ve Slavičíně byla zbourána
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Rada města Slavičín mj.:
 schválila
uzavření smluv o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Slavičín mezi městem
Slavičín a
– ZUŠ Slavičín na zakoupení žesťového
hudebního nástroje ve výši 15 000 Kč,
– Futsal Clubem BENAGO Zruč nad Sáza-
vou na účast týmu SK BENAGO Slavičín
v celostátní futsalové lize ve výši 15 000 Kč,
– FC TVD Slavičín na fi nancování účasti
fotbalového oddílu v moravskoslezské lize
ve výši 300 000 Kč,
– Charitou sv. Vojtěcha Slavičín na fi nan-
cování provozních nákladů sociálních
služeb poskytovaných v rámci Charitní
pečovatelské služby, středisko Slavičín
a v rámci projektů Denní centrum Maják,
Domovinka a Centrum sociální pomoci ve
výši 70 000 Kč,
– Tělovýchovnou jednotou Sokol Nevšová
na opravy tribuny na hřišti TJ Sokol
Nevšová ve výši 20 000 Kč,

uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
investiční dotace mezi Zlínským krajem 
a městem Slavičín ve výši 50 000 Kč na 
instalaci stacionárního měřiče rychlosti, 
 rozhodla
 o zadání zakázky malého rozsahu na 
stavební práce „Vydláždění zpevněné plochy 
na víceúčelovém hřišti v Divnicích“ za cenu 
obvyklou ve výši 25 500 Kč vč. DPH uchazeči 
Služby města Slavičína, s. r. o., Slavičín, 
 o zadání zakázky malého rozsahu na 
stavební práce „Výměna vstupní stěny do 
obchodního domu“ za cenu obvyklou ve výši 
200 831 Kč vč. DPH uchazeči AG Staving, 
s. r. o., Slavičín, 
 o zadání zakázky malého rozsahu na 
stavební práce „Oprava vnějších omítek na 
domě č. p. 390“ za cenu obvyklou ve výši 
193 293 Kč vč. DPH uchazeči AG Staving, 
s. r. o., Slavičín, 
 o zadání zakázky malého rozsahu na 
služby – akci „Oprava požárního vozidla 
T 815 CAS 32“ za cenu obvyklou ve výši 
237 405 Kč vč. DPH uchazeči Lumír Zezulka 
– ZEKA, Slavičín, 

o zadání zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Klempířské práce na by-
tovém domě č. p. 389“ za cenu obvyklou
ve výši 96 122 Kč uchazeči Jaroslav Luka,
Slavičín,
o zadání zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Zhotovení autobusové
zastávky v Hrádku“ za cenu obvyklou ve
výši 143 360 Kč vč. DPH uchazeči Vladi-
slav Pizúr, Slavičín, 
 o zadání zakázky malého rozsahu
na dodávku a montáž zařízení na akci
„Informační panel pro měření rychlosti
v Hrádku“ za cenu obvyklou ve výši
77 350 Kč vč. DPH uchazeči EMPESORT,
s. r. o., Valašské Meziříčí,
o zadání zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Slavičín – cyklostezka
ul. Luhačovská“ za cenu obvyklou ve výši
5 836 356 Kč vč. DPH uchazeči EUROVIA
CS, a. s., Zlín. 
Úplné výpisy usnesení Rady města Slavi-
čín a Zastupitelstva města Slavičín jsou
k dispozici na www.mesto-slavicin.cz.

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

Zprávy z radnice

V neděli 21. 6. 2009 pořádalo Denní cen-
trum Maják soutěžní odpoledne s názvem
Zahradní slavnost. Počasí bylo již celý týden
nestálé, a tak jsme již od rána s napětím
vzhlíželi k nebi, zda se vyčasí a my můžeme
děti přivítat na zahradě u charity, kde již bylo
vše na akci naplánované. Bohužel se mraky
na obloze nerozplynuly a my jsme se museli
na poslední chvíli přesunout do Orlovny,
kde jsme věděli, že vše proběhne ,,v suchu“.

Zahradní slavnosti se zúčastnilo na 80
dětí v doprovodu rodičů i prarodičů. Nejprve
zhlédli pohádku v podání olomouckých her-
ců o snaze udělat svět hezčím a děti se mohly
zapojit do děje představení. Po přestávce, při
které se mohli všichni velcí i malí občerst-
vit, začala druhá soutěžní část odpoledne.
Junák Slavičín si připravil různé soutěže,
které byly jak pro malé, větší, tak i pro děti
s postižením, které jsme na této akci zvlášť
rádi viděli. Naším záměrem totiž byla právě

i integrace zdravých dětí a dětí s postižením, 
kterým se v našem zařízení věnujeme.

I když byly na Orlovně stísněnější pod-
mínky, věříme, že se všichni dobře bavili. 
Žádné dítko neodešlo s prázdnou, ale bylo 
po zásluze odměněno malým dárkem, za 
které bychom rádi poděkovali fi rmám: Pra-
bos, město Slavičín, BTH, VOP, KB, Česká 
Spořitelna, pojišťovna ČSOB, Tescoma, TVD, 
Remerx, Help, potraviny Vlárka. 

Nemalý dík patří paní Garajové – Vlárka, 
panu Svobodovi – Restaurace u Talafy, panu 
Otépkovi – pekárna ORA, kteří nám zajistili 
občerstvení na akci na vlastní náklady, čímž 
veškerý výtěžek věnovali Dennímu centru 
Maják, Jednotě Orel za propůjčení sálu, panu 
Končickému za hudební doprovod, který 
této akci dodal příjemnou atmosféru, a všem 
dobrovolníkům, kteří nám pomohli zajistit 
hladký průběh akce. Děkujeme hlavně 
všem, kteří jste přišli s námi prožít příjemné 
odpoledne a tím jste i podpořili DC Maják.

Kolektiv DC Maják 
při Charitě sv. Vojtěcha Slavičín

Zábavné odpoledne s Denním centrem Maják

Pokračování ze str. 1
Práce tedy budou probíhat současně 

s rekonstrukcí ulice Luhačovská. Zde 
je výhodou, že dodavatel rekonstrukce 
Luhačovské zvítězil také ve výběrovém 
řízení na realizaci cyklostezky, což znač-
ně zjednoduší a urychlí postup prací.

Za nevýhodu můžeme považovat fakt, 
že stávající dopravní omezení na Luha-
čovské ulici potrvá až do listopadu 2009. 
Tu větší úsek, tu menší, tu se semafory, tu 
jen svislé dopravní značení. Bez tohoto 
omezení stavbu samozřejmě není možné 
realizovat.

Nicméně se můžeme těšit, že na konci 
letošního roku bude Luhačovská ulice 
kompletně v novém kabátě. Na jednu 
stranu je to dlouhá doba, na straně druhé 
připomenu (a to nejen školákům), že jsme 
již v polovině prázdnin. Věřím, že se vše za 
pomoci odborných fi rem a za vstřícného 
a trpělivého přístupu občanů, kteří mají 
na Luhačovské ulici své nemovitosti, 
podaří ku spokojenosti nás všech. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

V zahradu plnou dětí se proměnila Orlovna

Cyklostezka na Luhačovské ulici
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Informace Vzdělávacího střediska
Vzdělávací středisko při Nadaci Jana

Pivečky nabízí použití PC a internetu,
krátkodobý pronájem počítačové učebny
i učebny v č. p. 96, kopírovaní, zálohování,
tisk, laminování, kroužkovou vazbu a ter-
movazbu dokumentů.  

Každou středu od 16.00 hodin můžete 
v domě č. p. 96 na Horním náměstí navště-
vovat Dílnu inspirace. 

Plán aktivit v dílně na srpen
5. 8. Batika
12. 8. Savování
19. 8. Pletení z novinového papíru
26. 8. Podzimní věnečky na dveře
Bližší informace na telefonním čísle
777 913 782.

AKTUÁLNĚ se můžete hlásit do vzdě-
lávacích kurzů:
 Počítačové kurzy:
 Základy práce s PC

20 hodin – nezaměstnaní, matky na MD,
handicapovaní, senioři (poplatek 300 Kč)*,
zaměstnaní (650 Kč)*

Práce s programy Word a Excel pro
mírně pokročilé
20 hodin (350 Kč*), zaměstnaní (700 Kč)*
a 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.
 Jazykové kurzy pro školní rok 2009/2010
Jazyk ruský a jazyk anglický pro začá-
tečníky a pro pokročilé 2 hodiny týdně,
celoročně (3 000 Kč za školní rok)
Jazyk německý pro začátečníky a pro
pokročilé 2 hodiny týdně, celoročně
(2 500 Kč za půl roku)

* Poplatky u všech kurzů jsou fi nančním 
příspěvkem 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.

Základní škola Slavičín-Vlára
OOhléddnutíí zza Hráttkkami

„Pod školní pokličkou“ byl název zábav-
né školní revue, která je v povědomí žáků,
učitelů i veřejnosti nazývána již dlouhá léta
Hrátky. Ty mají v naší škole mnohaletou
tradici, kdy ve svých počátcích vznikly
díky dobrému nápadu a iniciativě tehdejší
zástupkyně školy paní Vlasty Kubrychtové
a paní vychovatelky Marie Tomaníkové. Su-
dičkami letošních Hrátek byly paní učitelky
Jitka Pavlůsková a Bronislava Králíková.
S elánem se pustily do psaní scénáře, režie,
tvorby výtvarných návrhů i nacvičování
s žáky. Překonávaly mnohá úskalí, která

téměř vždy s přípravou náročných programů
vyvstanou. S oporou žáků a mnoha oběta-
vých kantorů přivedly Hrátky úspěšně do
fi nále. Potlesk ozývající se v přeplněném
sále Sokolovny dával znát, že se divákům
letošní Hrátky opět líbily.

„Pod školní pokličkou“ se vařilo, postup-
ně se přidávaly ingredience hudby, zpěvu
a tance, to vše báječně ochucené vtipnými
dialogy našich komentátorek Terezy Píchové
a Jany Mudrákové. 

Všem, kteří letošní školní vystoupení
připravili, moc děkujeme. Poděkování však
patří také divákům, jejichž dobrovolné vstup-
né umožnilo uhradit dopravu na Hrátky
dětem z dětského domova ze Smoliny. Spolu
s učiteli a žáky z partnerské školy Nová Dub-
nica byly i děti z Dětského domova našimi
milými hosty. Mgr. Jana Pinďáková

ZZahájjení šškkolníhoo roku 20009///20100
Nový školní rok zahájí žáci i pedagogo-

vé ZŠ Slavičín-Vlára v úterý 1. září 2009
v 7.45 hodin. 

V tento den uvítají učitelé své žáky v jed-
notlivých učebnách naší školy. 

Děti 1. – 4. ročníku se první školní den 
shromáždí před budovou I. stupně v 7.45 
hodin, odkud si je paní učitelky odvedou 
do svých tříd. Na prvňáčky a jejich rodiče 
se těší paní učitelky Mgr. Věra Navrátilová 
a Mgr. Darja Konečná. Obě třídy budou 
umístěny v prvním patře školy. 1. září si naši 
nejmenší školáci přinesou přezůvky a aktov-
ku, aby si do ní mohli uložit pomůcky, které 
ve škole obdrží. Rodiče prvňáčků budou mít 
možnost během dopoledne přihlásit své děti 
do školní družiny a ke stravování ve školní 
jídelně. O všech podrobnostech Vás budou 
informovat třídní učitelky prvních tříd, paní 
vychovatelky a vedoucí školní kuchyně. 
Žáci 5. ročníku zahájí školní rok ve svých 
nových třídách v přízemí hlavní budovy ško-
ly. Uvítají je tam třídní učitelky Mgr. Leona 
Turčinková a PaedDr. Bronislava Králíková.

Seznamy žáků 1. a 6. ročníku jsou 
zveřejněny na webových stránkách školy 
a vyvěšeny na hlavních dveřích budovy 
I. a II. stupně. 

Během celého školního roku budete mít 
možnost sledovat aktuální dění ve škole 
prostřednictvím webových stránek naší 
školy: www. zsslavicin.cz.

Přeji všem dětem i jejich učitelům krásný 
zbytek prázdnin.  Mgr. Jana Pinďáková

UUkázzka pprrááce poollicie 
y gaa kynnologgicckého klubuu 

Na závěr školního roku měli žáci 
naší školy to štěstí, že se mohli zúčastnit 
ukázky práce příslušníků Obvodního od-
dělení Police ČR, Městské policie Slavičín 
a Kynologického klubu Slavičín. Vše se 
odehrálo přímo v prostorách školního 
hřiště. Stalo se skoro tradicí, že s blížícími 
se prázdninami zpestří našim žákům  
příslušníci místní  policie a kynologové 
poslední školní dny. Ukázky policejní 
techniky a dovednosti kynologů a jejich 
cvičených psů jsou pro děti příjemným 
a nevšedním zážitkem. Vylepšením pro-
gramu je také možnost aktivního zapojení 
dětí do předváděných akcí.

Touto cestou bych chtěl vyjádřit velké 
poděkování všem účastníkům za ochotu 
a profesionální přístup. 

Mgr. Josef Fusek, ZŠ praktická 
a ZŠ speciální Slavičín v Hrádku

ZŠ praktická a ZŠ speciální

Slavičín Hrádek
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Za námi je již přesná polovina prázdnin. 
Naše aktivity pro toto období odstartoval 
10denní pobyt na letním táboře na Marti-
ňáku.

Jaký byl tábor? Podle slziček některých 
dětí předposlední a poslední den pobytu – 
krátký. Některým se domů ani moc nechtělo.

I přes rozmary počasí byl prima. Všichni 
si ho náležitě, ale hlavně ve zdraví, užili. 
Přivezli si spoustu vzpomínek na soutěže, 
hry, na táborovou olympiádu, na koupání.

Nezapomenutelný byl i zcela nový záži-
tek: vypuštění létajícího balónu, na který 
napsalo všech 40 účastníků svá přání (patřili 
k nim minimálně 4 koníci, 3 psi, morčátka, 
rybičky, ale i cesta do zahraničí, další souro-
zenec, uzdravení člena rodiny, „ galánka“…).

Tak ať to všem vyjde!!!
Zdenka Odehnalová, ředitelka DDM Slavičín 

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně

Účastníci letního tábora na Martiňáku

Husarský kousek se podařil podruhé 
za sebou hráčům slavičínského Jerevanu, 
když obhájili vítězství v mezinárodním 
turnaji Teiko cup v moravském Hluku. 
Jeden z největších turnajů u nás letos 
přilákal 54 týmů z České a Slovenské re-
publiky v hlavní soutěži, 12 celků v soutěži 
veteránů a 12 týmů v soutěži žen - více na 
www.teikocup.cz

Jerevan skončil v sobotu ve své základní 
skupině na druhém místě za Friscem Kar-

viná, když jejich vzájemné utkání skončilo 
bezbrankovou remízou. Stejní soupeři 
na sebe narazili i v nedělním čtvrtfi nále 
a i tentokrát se oba soupeři rozešli smírně, 
na penalty byl však úspěšnější valašský 
celek. V semifi nálovém duelu Slavičané 
suverénně vyřadili Jager tým z Uherského 
Hradiště 5:1 a fi nálový souboj přinesl roz-
uzlení až v penaltovém dramatu, když po 
bezbrankové remíze porazil slavičínský 
Jerevan domácí borce z Hluku 4:3.

V turnaji Teiko cup startovalo 54 týmů 
a vítězství valašského klubu je dalším 
úspěchem pro nejlepší kolektiv Zlínského 
kraje v roce 2005, který se na turnaj posílil 
o hráče divizního Brumova a mladé pušky 
Bartošák, Ritter, Naňák či Dekleva jeho 
důvěru nezklamaly...

Mužstvo si odváží fi nanční prémii a hro-
madu dalších ocenění, brankář Radek Tyl 
byl vyhlášen nejlepším brankářem celého 
turnaje  a Jerevan navíc může v příštím roce 
dosáhnout na další fi nanční bonus ve výši 
20 000 Kč, když turnaj vyhraje i na potřetí.

Více na www.jerevanslavicin.cz
Petr Koseček

SK Jerevan Slavičín

Jerevan – vítězné družstvo Teiko cupu

 Ne 20. 9. 
15.00 hod. Městský úřad Slavičín – ver-
nisáž výstavy fotografi í „Činnost Charity 
sv. Vojtěcha Slavičín“ a fotografi í „Hu-
manitární činnost Arcidiecézní charity 
Olomouc“.
 Po 21. 9. 
10.00 – 15.00 hod. Charitní ošetřovatelská 
a pečovatelská služba (na Vláře) – Den 
otevřených dveří – možnost změření 
krevního tlaku. 
 Út 22. 9.
17.00 hod. klubovna Orlovny Slavičín –
přednáška na téma „Humanitární činnost 
Arcidiecézní charity Olomouc“, přednáší 
p. Martin Zamazal (vedoucí humanitár-
ního oddělení ACHO).
 St 23. 9.
9.00 – 17.00 hod. Denní centrum Maják 
(pod kostelem) – „Tvořivá dílna“ – možnost 
výroby věnečků z přírodních materiálů, 
košíků a dalších zajímavých věcí. 
 Čt 24. 9. Domovinka – přednáška 
MUDr. Turčinkové – téma a čas budou 
upřesněny v dalším čísle zpravodaje.
 Pá 25. 9.
18.00 hod. kostel sv. Vojtěcha Slavičín –
mše svatá za charitní pracovníky, klienty 
a všechny lidi dobré vůle.
19.00 hod. kostel sv. Vojtěcha Slavičín – 
„Rozjímání o milosrdenství“ – koncert 
vážné hudby, prokládaný mluveným 
slovem.
 So 26. 9. 
15.00 hod. zahrada Charity sv. Vojtěcha 
Slavičín – „Posezení u táboráku“ – občer-
stvení, zpěv písní, soutěže pro děti, soutěž 
o nejlepší koláč apod.
Za celý projekt zodpovídá: Kateřina Gbel-
cová, DiS. – koordinátor dobrovolníků. 

Bc. Milena Tománková, 
ředitelka Charity sv. Vojtěcha Slavičín

Charita sv. Vojtěcha Slavičín organizuje 
dne 12. září ZÁJEZD NA TERMÁLNÍ 
KOUPALIŠTĚ GYŐR V MAĎARSKU. 
Zájemci se mohou přihlásit na Domovince 
v Hrádku, v penzionu č. 235, nebo na 
tel.: 732 951 512.

Týden s Charitou sv. Vojtěcha 

Slavičín od 20. do 26. 9. 2009

Když nevíte kam, přijďte k nám
Srdečně zveme mládež od 15 do 26 

letdo nízkoprahového zařízení KamPak?
v domě č. 96 na Horním náměstí ve Sla-
vičíně (růžový dům vedle autoservisu).

Nabízíme možnost posedět v nealko-
baru, zdarma využívat výtvarný ateliér,
hernu se stolním fotbalem, relaxovat při
četbě oblíbených časopisů, popovídat si 
s vrstevníky, připravit se do školy, poradit 
se s odborníkem, který pomůže hledat 
řešení problému...
Vstup je volný a anonymní. 
Otevírací doba: Čt 17 – 21 hodin,n17 – 21 tevíra
Pá 15 – 23 hodin, So 10 – 18 hodin.hodin– 18o 10 –hodin, S– 23Pá 15
Těšíme se na Vaši návštěvu.štěvu.návna Vaši me seTěším

Pozor! Nepřehlédněte!
Sportovní závod

Po divnických
vrchoch 

se sice kvůli nepřízni počasí
v červnu nekonal, ale proběhne

v náhradním termínu
v sobotu 29. srpna 2009. 

Sraz závodníků je ve 13 hodin 
na zámeckém kole. 

Těšíme se na účast všech dětí
od 2 do 15 let, které se nebojí 
orientačního závodu lesem.
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Junioři SK Snipers Slavičín se poprvé
zúčastnili největšího mládežnického tur-
naje na světě – Prague Games. Ve všech
dostupných halách v Praze startovalo ve
dnech 8. 7. – 11. 7. 2009 230 týmů z osmi
zemí světa. Našemu celku se z různých
důvodů řada hráčů omluvila, a proto byl
kádr doplněn o hráče z Valašských Klo-
bouk, Vsetína a Otrokovic.

Ve skupině B18B jsme se
v hale ČVUT Dejvice střetli
s těmito celky: 

AC SPARTA PRAHA B –
SK SNIPERS SLAVIČÍN 0:5

Branky: Studeník, Vi-
ceník, Dvorščák, Olšák,
Kostka

F B C  E N G E L H O L M
(Švédsko) – SK SNIPERS
SLAVIČÍN 5:2

Branky: Olšák, Roth
SK SNIPERS SLAVIČÍN

– TJ SOKOL KRÁLOVSKÉ
VINOHRADY 2:1

Branky: Boček, Šimoník
SK SNIPERS SLAVIČÍN – FBC PAN-

THERS U17 3:0
Branky: Roth, Boček, Kostka
Ve skupině Snipeři obsadili 2. místo –

porazili tři pražské celky a nestačili jen na
Švédy. Postoupili do play-off, kde je v 1/16
fi nále čekal opět švédský tým Huddinge
IBS P92.

11:4 v rozhodujícím setu byla přesvědčivá. 
S Karlem Sekaninou jsme hráli výborně, 
dobře jsme se doplňovali, zvládali jsme 
koncovky důležitých setů. V naší kategorii 
hrálo 324 hráčů a být na nejvyšším stupni 
je fantastický výsledek. Celé fi nálové utkání 
mám natočené na videu včetně slavnostního 
vyhlášení. Byl to moc příjemný pocit.“ 

Krásný pohár, zlatá medaile a suvenýr 
od města Poreč byly odměnou za titul mi-
stra Evropy. Jaroslavu Kučerovi přináleží 
gratulace za tento nádherný výsledek a re-
prezentaci města Slavičína doslova po celém 
světě, což dokazují jeho trofeje získané na 
šampionátech v Evropě a v Severní i Jižní 
Americe. Přejeme stolnímu tenistovi Jaro-
slavu Kučerovi, aby se dál mohl věnovat 
tréninku a dosáhl i se svým kolegou dalších 
skvělých úspěchů.  -ru-

Kopaná FC TV
Muži A
Ne  9. 8. 10.15 Mutěnice MSFL
Ne  16. 8. 10.15 HFK Olomouc
Ne  30. 8. 10.15 SK Sigma Olomouc B

Muži B
Ne  23. 8. 10.15 FC Malenovice 1.B

Dorost
So   15. 8. 10.00 FC Dolní Bečva 
   Krajská soutěž
So   29. 8. 10.00 SK Spartak Hulín

Žáci
So   22. 8. 9.30 a 11.15 TJ Nedašov 
   Krajská soutěž

DDD

L 

 Premiéra juniorů na Prague Games

Ve dnech 15. – 20. června 2009 se v chor-
vatském městečku Poreč konalo 16. mis-
trovství Evropy veteránů ve stolním tenise.
Mistrovství se zúčastnilo celkem 2 515 hráčů
ze 39 států, mezi nimi i dva reprezentanti
SK Slavičín –Antonín Martinec v kategorii
padesátníků a dlouholetý úspěšný veterán
Jaroslav Kučera v kategorii od 60 do 64 let.
Zatímco prvně jmenovaný se zúčastnil
podobné akce poprvé, Kučera jel s cílem vy-
bojovat minimálně čtvrtfi nálové umístění.

V soutěži jednotlivců se to nepodařilo. Po
vítězství ve kvalifi kační skupině postupně
porazil Schulce z Německa a Vooda z Anglie
vždy 3:1 a Muskkeho z Holandska 3:0. V hlav-
ní soutěži vyhrál nad Francouzem Corriem
3:1, nad Begičanem Hezlyem 3:0, Slovákem
Faixem 3:1, ale v boji o postup mezi osm

hráčů podlehl po vyrovnaném boji
Němci Gezmerovi 3:2.

Všechno si však vynahradil ve
čtyřhře, kde spolu s hráčem KST
Holešov Karlem Sekaninou získali
naprosto nečekaně titul mistra
Evropy. V kvalifikaci bezpečně
porazili páry z Německa, Ukrajiny
a Švédska a v hlavní soutěži v prv-
ním kole přehráli německý pár.
V druhém kole porazili fi nskou dvo-
jici, v osmifi nále po vyrovnaném
boji vyhráli nad tureckou dvojicí.

„Čtvrtfi nálové boje jsou nejdůle-
žitější, protože vítěz má jistou aspoň
bronzovou medaili a nás čekala dvo-
jice dobře sehraných Francouzů.
Po nervózním začátku jsme nedali
soupeřům šanci a výhrou 3:0 jsme

si zajistili místo na stupních vítězů“, sděluje
Jaroslav Kučera a popisuje dále semifi nále,
v němž se utkali s nečekaným soupeřem,
a to s ruskou dvojicí Stolnikov - Gmyra, kteří
vyřadili obhájce titulu mistra Evropy a mi-
stry světa z Brazílie dánský debl Petersen
- Ramberg. „Utkání bylo velmi vyrovnané
a naše výhra 3:0 byla v každém setu jen
o dva míčky. Ve fi nále na nás čekala dvojice
domácích hráčů Eskulič - Vidovič, která
byla v soutěži nasazená jako čtyřhra číslo
2. Domácí měli podporu v plném hledišti,
ale ani naši hráči si nemohli stěžovat na
diváky, protože k českým příznivcům si při-
dala většina hráčů a příznivců z Německa,“
líčí atmosféru soutěže a pokračuje: „Výhra
3:2 byla zasloužená, protože už ve čtvrtém
setu jsme neproměnili dva mečboly a výhra

Jaroslav Kučera mistrem Evropy

HUDDINGE IBS P92 – SK SNIPERS 
SLAVIČÍN 1:0

Kdo utkání neviděl, neuvěří. Po celý 
zápas byli naši kluci aktivnější, vyslali 
daleko více střel než soupeř, ale k vítězství 
to nevedlo. Utkání rozhodl vlastní gól 
necelé čtyři minuty před koncem. Navíc 
gólman Pavelka kryl trestné střílení. O to 
bylo zklamání z vyřazení větší.

Snipeři ve všech utkáních dřeli, bojovali 
a hráli tzv. na doraz. A proto si tým složený 
z hráčů čtyř klubů zaslouží plné uznání za 
předvedené výkony. 

Sestava: Pavelka, Sláčík – Studeník, 
Končický, Kvapil, Kostka – Viceník, Dvor-
ščák, Hnaníček, Roth, Olšák, Šimoník, 
Boček. Trenér: Evžen Dvorščák, vedoucí: 
Jaroslav Boček.

Závěrem by vedení kolektivu chtělo 
poděkovat sponzorům, kteří i v této neleh-
ké době fi nančně podpořili naši účast na 
této akci: MĚSTO SLAVIČÍN, TOP TRIO, 
AG STAVING, VRATISLAV VICENÍK, 
PAPÍRNICTVÍ VACLOVÁ, PEKÁRNA 
ORA, DROGERIE V. KOUDELA A BTH 
SLAVIČÍN.  Jaroslav Boček

Družstvo juniorů SK Snipers Slavičín

Podlahářství
prodej, montáž a renovace

veškerých podlahovin
tel.: 775 021 989

rek
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m
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Dne 29. srpna 20099 vzpomene-
me 4. výročí úmmrtí pana
Vladimíra GOLDDBDBDBACHCHACHAA 

z Nevšové. Zároveňň by se 8. září
dožil 78 let.

S láskou a úctou vvzpomínají 
manželka Marie, syyn Vladimímímír r r

a dcery Marie a Danna s rodinami.i.i.

Dne 18. 8. 2009 vzzpomp ínáme 
15. výročí úmrrtí pana 

Otakara STRUŠKY ze Slavičína.
V prosinci by se ddožil 75 let. 

S láskou vzpomínají manželka,
dcera a synové ss rodinou. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.. 

Rodiny Kurtinovaa a Hnilova
děkují za velkou účast, květino-
vé dary a projevy soustrasti při
posledním rozloučení s panem 

Jaroslavem KURRTINEM.

Í Á

Dne 27. sssrpnnna 2009 si připome-
neme 100. 0 výýýročí úmrtí našeho 

manžela, tatínka a dědečka, papp na 
Josefa ZIIIKUŠUŠUŠU E. Za vzpomínku 

děkuje manžžželka, dcera Jarmila 
a HHHannna s rodinami. 

DneDneDneDnDn  2828282828. s. s. sssrpnrpnrpnpnpna 2a 2a 222009009009009009 by by bybyby se se se se se dodddd žila 
80 80 80 8080 letletletett nananananaše šeše mammammammammaminkinkinkinkinka,a, a, a, babbabbabbabbabička, aaaa

panpanpanpanpanp í Jí Jí JJJJarmarmarmarmarmilailila MAMAMAMAMARKRKORKOKK VÁ VÁ VÁ VÁVÁ
zeze e ee SlaSlaSlaSlaSlavičvičvičvivičínaínaínaínína. 

Všešemmm, kdokdokdokdokdo s s sss námnámnámnámnámi ii
vzpomenouououououou, d, d, ddděkukukukukují jí jí jjj synsynsynyynsynovéovéovéovéovéov

a dcercerra s rodindindinnnamiamm .

Dneeee 7. 7.7 7.7  srpnapnaa  20 09 vzpomeneme eee
10. vývý vývývýročíí úmmrtm í naší maminky, 

babičkyy a prababičky, paní 
Hedvikkky GGGOTTFRIEDOVÉ 

z Nevvšovvév . 2. září by se 
dožila 8444 leet. S úctou a láskou 
vzpomínajnajn í děti Hela, Tonda 

a Blananankka k s rodinami.

Dne 17. 888. 2. 2. 20090000  vzpompompomeneeneeneme me me 
26. vývývýročročročí úí úí úmrtmrtmrtí pí pí panaanaana 

Václavvva Ma Ma MMÍČIÍČČIÍČI zezezeze SlSlSlSlavaviav čínčínčínčínaaaa. 
ZZZa tichouhouhouou vz vz vzv pompompompomínkínknknku du du du děkuěkuěkuěkují jí jí jí

mamanma želellkaka,ka  dcdcdceraerer  Leonanana s ss rodrodrodinoinoinouu u 
a syn MarMarMarek ek ek s manžnžnželkelkelkou.ouou. 

Dnenenenene 4. 4. 4.4.4. sr sr sr ssrpnapnapnapnapn  20 20 20 202009 09 09 9 9 vzpvvv omeneme 
20.20.20.20.20. vý vý vývvýročročročččííí úíí mrtí pana 

JanJanJanJanJanJ a Ša Ša Ša Ša ŠURÁURÁURÁURÁURÁNĚ ze Slavičína.
S lásásáskáskáskou ou ou ouou a úa úúúúcctoc u vzpomínají děti

VojVV těch, h, h, hh MarMMMM ie a Josef s rodinami.

Pozůstalí pana 
Zdeňka AMBROŽE děkují všem 

zzza zz projevení soustrasti, květinové 
dary a účast při 

posledním rozloučení. 
Děkujeme paní 

MUDr. Jolaně Malotové 
za ochotu, kterou poskytla pozů-

stalé rodině.
Rodina Ambrožova

ě, z celého srdce děkujemeUpřímně
íbuzným, přátelům a zná-všem pří
eří se dne 6. června 2009 mým, kt

zloučit s naším manželem přišli roz
 tatínkem, panema

m BUREŠEM z Hrádku.Josefem
Manželka, synové M

dcera s rodinami. a 

srpna 2009 vzpomeneme DneDneDne 6 6. s
čí tragické smrti našeho 5. 5.5. výroč
ynyna aa a br bratratraa, panpanaa sysy

a BERČÍKA ze Šanova. Pavla
u vzpomínají maminka S lásko
urozenci s rodinami.a sou
te ho znali, vzpomeňte Kdo js
námi. Děkujemj e.s 

Čechova děkuje všem zú-Rodina Č
m na posledním rozlouče-častněným

ní Matyldou ní s pan ČECHOVOU
ína za projevení soustras-ze Slavič
i a květinové dary.ti

NAROZENÍ
René a Renáta Drápalovi – syn Timothy
Radek Zvoníček a Marta Kosečková – syn
Maxim
Michal a Jana Kopeckých – dcera Kateřina
Stanislav Janošík a Petra Krestová – syn
Štěpán
Pavel a Alena Svobodovi – syn Michal
Ladislav a Taťána Janáčkovi – dcera Amálie
Michal a Veronika Prchlíkovi – dcera
Veronika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ČERVEN

SŇATKY
Martin Matějka a Kateřina Matulová
Tomáš Navařík a Markéta Andersová
Jiří Bača a Irena Kapustová
Tomáš Adámek a Veronika Psotová
Daniel Kafka a Věra Gajzurová
Bernhard August Ganter a Jitka Zollerová
Vojtěch Rusek a Eva Kovaříková
Michal Bezděk a Martina Karešová
Eduard Oškera a Kateřina Machovská

ÚMRTÍÚMRTÍ
 1. 6. 2009 Josef BBureš, 76 let, Hrádek
 6. 6. 2009 Anna Konečná, 83 let, Bohuslavice
 12. 6. 2009 Otilie Hořáková, 86 let, Slavičín
 13. 6. 2009 Jiřinkaa Durďáková, 78 let, Nevšová
 15. 6. 2009 Vladisslav Janáček, 88 let, Bohuslavice
 20. 6. 2009 Josef MMarek, 60 let, Jestřabí
 21. 6. 2009 Frantiišek Burděj, 55 let, Nevšová
 22. 6. 2009 Jaroslaav Kurtin, 79 let, Slavičín
 23. 6. 2009 Blažena Fridrichová, 93 let, Slavičín
 27. 6. 2009 Jarmila Šomanová, 68 let, Lipová
 30. 6. 2009 Anna Kunová, 96 let, Hrádek

Pamatujeme si ho jako dobrosrdečného
a usměvavého člověka, který nezkazil žádnou
legraci.

Narodil se r. 1931 v Napajedlích. Vystudoval
na učitele a v tomto povolání pracoval na více
školách. Do Slavičína se přistěhoval v roce 1977
spolu s manželkou a čtyřmi dětmi.

Hned se začal zajímat o historii a kulturní
život v našem regionu. Stal se aktivním členem
Vlastivědného kroužku a po odchodu do penze
zastával funkci správce muzea ve Slavičíně. Je
autorem řady publikací z oblasti regionální his-

torie. Velmi známé jsou i jeho Pohádky a pověsti
ze Slavičínska. Řadu let byl kronikářem města
Slavičína. Také hrál na housle v národopisném
souboru Slavičánek.

Jeho aktivní život přerušila vážná nemoc, což
byla velká ztráta i pro spolkový život v Klubu
přátel historie Slavičínska.

V roce 2002 se odstěhoval do rodných Napaje-
del. Zde zemřel v květnu letošního roku.

S úctou vzpomínají 
členové Klubu přátel historie Slavičínska.

Vzpomínka na pana Drahomíra Brzobohatého

Městskýý kluub Slavvičín poořádá vve 
spoluprááci s p. Heermmannem
KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
prro ((úplnéé i věččnnéé) začáttečníky
prro mmírněě pokrrooččilé a pookročilé
Více iinfoormací na wwwww.effoort.cz.

Mgr. Hana Urbaannoová poořřádá ood 
zááří 2009 

kurzy jazyka anglického
pro zzaččáteččníkyy, mmírně ppookročilé 
a pokkroočilé.
Kontaakt: 5777 350 22442, 603 789 2775 
nebo 
hana.urbanoova@cceenntrum.czzz. 
Termíín ppřihláášení ddoo 5. 9. 200009.

KURZY ANGLIČTINY
Mgr. Markétta Baččoovvá
všechny úúrovně, záleží nna poččtu 

záájeemců
míístoo konáání kuurrzzů: DDMMM Slaviččín
zaačáátek kurzůů: září neebo říjeen 

200009
koontaakt naa lektorkku: 
mobill 7337 1776 98899 
e-maiil: mmarkeeta.baaccoova@ceentrum.ccz
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Dětské čtenářství v našem městě

Celoroční aktivity Městské knihovny
Slavičín směřují nejen k oslovení dospělé
populace, z velké části jsou orientovány
i na mládež. Všichni dobře víme, že rok od
roku je situace v oblasti dětského čtenářství
problematičtější. Spektrum dětských zájmů
se neustále rozrůstá o nové internetové hry
a formy komunikace, přičemž zájem o knihu
zůstává v pozadí. Snahou knihovny je tedy
udržet četbu na předních místech žebříčku
hodnot dětí tak, aby nenásilnou formou
rozvíjela jejich představivost a znalosti po-
třebné pro život. K tomuto účelu slouží jak
knihovnou připravované besedy k doplnění
školní výuky, tak i pořady organizované
mimo školu a často nad rámec pracovní
doby knihovnic.

Z nich lze namátkou vybrat například
každý měsíc probíhající kvizová odpoledne,
zaměřená na získávání aktuálních vědomos-
tí, výtvarné dílny, či pořady orientované na
jednotlivé kategorie malých čtenářů. Těm
nejmenším v doprovodu rodičů knihovna
pravidelně zprostředkovává setkání s jejich
oblíbenou postavičkou – skřítkem Nezbed-
níčkem, který je provází říší klasických
i moderních pohádek a také světem dospě-
lých, s nímž se seznamují prostřednictvím
názorných obrázkových publikací, jednodu-
chých her a výtvarných činností. V závěru
2. čtvrtletí se uskutečnila dvě veselá odpo-
ledne – Louka plná květin, les plný zvířátek
a Nezbedníček Popleta jede na prázdniny.

Velmi podnětnou se stala dětská čte-
nářská soutěž Každý měsíc do knihovny,
vyhlášená počátkem tohoto roku. Děti byly
motivovány do četby pomocí soutěžních
otázek na webu knihovny i v jejích provoz-
ních hodinách, drobnými upomínkovými
předměty a především lákavou nabídkou
knižních titulů ze všech atraktivních žánrů
(fantasy, detektivky, dívčí a dobrodružné

romány, encyklopedie). Soutěž vyvrcholila
v závěru měsíce června (17. 6.) zábavným
odpoledním programem Knihovna naruby,
který rozhodně učinil čest svému jménu. In-
teriér knihovny se proměnil v barvami hýřící
svět fantazie a také knihovnice si vyměnily
své tradiční role s dětmi, např. ve scénkách
Jak se nestát čtenářem knihovny nebo Po-
pletená knihovnice. Soutěž by samozřejmě
nemohla být soutěží bez vítězů, tedy nejlep-
ších čtenářů knihovny za rok 2009, jimiž se
stali: Zuzana Durďáková (1. místo), Hana
Strojilová a Kamila Nováková (2. místo),
Tereza Čížová (3. místo). Nebylo ani poraže-
ných, na každého účastníka čekala drobná
odměna, pohoštění a závěrečná diskotéka.
Výsledným efektem soutěže však není pouze
tato závěrečná akce, ale hlavně šedesát nově
registrovaných malých nadšenců, kteří si
takřka týden co týden odnášejí z knihovny
vypůjčené literární poklady. 

Úspěšným se ukázal být i projekt Už jsem
čtenář – Kniha pro prvňáčka, vyhlášený
Národní pedagogickou knihovnou Komen-
ského v Praze a vypracovaný městskou
knihovnou v měsíci březnu. Cílem bylo
podpořit dětské čtenářství, podmínkou pak
spolupráce s místními školami (ZŠ Vlára,
ZŠ Malé Pole), především s jejich prvními
ročníky. V rámci realizace projektu knihov-
na zorganizovala několik pořadů určených
cílové skupině prvňáčků. Za účast na ak-
cích během výuky školy získaly ve větším
množství krásně ilustrované dětské knihy
od autorky Ivony Březinové, které byly dětem
za účasti pedagogů slavnostně předány při
pořadu Den s knihou pro prvňáčka, opět 
plného scének, her a literárně laděné zábavy.

Výčet stěžejních aktivit knihovny je
nezbytné završit informacemi o průběhu
celorepublikové ankety Kniha mého srdce,
která vyjadřuje citové pouto všech obyvatel

našeho státu ke knihám a také občanů v jeho 
jednotlivých regionech, tedy i našem slavi-
čínském. Knižní díla, která získala důvěru 
místních v prvním kole ankety, knihovna 
propagovala formou několika pořadů na-
zvaných Literární kolo štěstí a zveřejnila 
již v předchozích číslech Slavičínského 
zpravodaje. 

Jaké tituly se staly srdeční záležitostí 
Slavičanů ve druhém kole hlasování, můžete 
zjistit z následujícího pořadí: 1. Stmívání 
(S. Meyer), 2. Harry Potter (J. K. Rowling), 
3. Letopisy Narnie (C. S. Lewis), 4. Rychlé 
šípy (J. Foglar), 5. Krtek a kalhotky (Z. Mil-
ler), 6. Babička (B. Němcová), 7. Bylo nás pět 
(K. Poláček), 8. Dášeňka čili život štěněte 
(K. Čapek), 9. Děti z Bullerbynu (A. Lindgre-
nová), 10. Gabra a Málinka (A. Kutinová).

A co chystá knihovna pro své malé i vel-
ké příznivce v následujících měsících po 
zdánlivých knihovnických „prázdninách“? 
V srpnu Vás čeká oddělení pro dospělé čte-
náře vylepšené zátěžovým kobercem, pestrá 
nabídka novinkových bestsellerů a z aktivit 
se rýsuje tradiční podzimní  Týden knihoven 
s mottem Knihovna mého srdce. Přejeme 
příjemně prožité letní dny a těšíme se na 
setkání s Vámi!  Gabriela Klabačková

Přijďte se rozloučit s prázdninami 
do pohádkového lesa

NNaddace JJana PPiivvečky, diivvadelníí 
soubborr SemmTamFFóórr a jejichh přáteléé 

srdeččněě zvouu děti,, rroodiče i pprrarodičče 
nna proochházku 

v soobootu 299. 8. 2000099 od 14 hhhodin v Pi-
večkovvě llesopparku aa ookolí ve SSlavičínně.
Pro mmaléé i velké, ktteeří chtějí
 potkatt víly,, čertyy, vvodníka a spousstu 
dalších ttradiččních i mmoderníícch poháád-
kových ppostavv
 zaslloužit si oodměnnuu zza znalossst poháddek 
a ulouppnoout si ppravý pperníček z pperníkoové 
chalouupkky
 zahhrátt si hrry, zassoouutěžit si aa projít se 
v krásnnémm přírodnímm pprostředí PPivečkoova 
lesopaarkuu a okkolí
 ochhutnnat grrilovaannéé klobáskkky a daalší 
bohatéé obbčerstvení,,

zkrrátkka všiichni ddoospělí, ktteeří chceete 
strávitt pposleddní prráázzdninovooou sobootu 
zábavoou s děttmi, aa vvššechny ddděti, kteeré 
chcetee vyytáhnnout doossppělé na pprocházku 
do příírody, VV LESOOPPARKU NNAJDETTE 
CESTUU DDO POOHÁDDKKYY. Na kažždého, kkdo 
zná pooháádky, zzvládnnee celou traaasu a spllní 
všechnny úkolyy, čekká nna konciii odměnna. 
Vstupnné 10 Kčč

Pohádkovým lesem

MUDr. Petr ZEMČÍK upozorňuje, že
od 10. do 21. srpna čerpá dovolenou.

Zastupuje MUDr. Malotová na poliklinice.

MUDr. Marie ČASTULÍKOVÁ nebude
z důvodu dovolené ordinovat ve dnech

5. – 8. srpna. 
Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil.
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V neděli 5. července 2009 se uskutečnila
odložená Park-párty, resp. její nultý ročník.
Proč nultý a proč v červenci? Při přípravě kul-
turního kalendáře na letošní rok jsme si řekli,
že do tradičních májových oslav přineseme
nějakou změnu. Chtělo to prostě nový nápad

na realizaci akce, která přitáhne všechny 
věkové skupiny. Tak vznikl pokusný, nultý 
ročník Park-párty. Akce původně plánovaná 
na květen musela být z důvodu počasí přelo-
žena na červenec. Ještě že tak. Počasí nám 
přálo rozhodně víc, než v nejistém květnu.

Počasí se dalo označit za velmi dobré, přes-
tože nás odpoledne navštívila oč kratší, o to 
intenzivnější bouřka. Na náladě a atmosféře 

dne však rozhodně neubrala. 
Organizátoři zareagovali 
a zanedlouho se na všech 
lavičkách objevily ubrusy, 
takže sezení bylo pohodlné 
a suché i po bouřce. Větší 
stan, kam se bylo možno před 
nepřízní počasí schovat, byl 
pouze jeden. Nicméně pro 
příští rok slíbily zúčastněné 
pivovary další stany, takže 
místa bude pro potřebu po-
sezení i pro případ nepřízně 
počasí dost.

Kulturní i doprovodný 
program byl zvolen tak, 
aby si na své přišly všechny 
věkové skupiny. Atrakce pro 
nejmenší i odrostlejší děti, 

Park-párty v roce nula

ukázky leteckých modelářů, ukázky bojové 
techniky, bojových akcí i zásahu hasičů atd. 
A hlavně všudypřítomná hudba, která nás 
provázela celý den i pořádný kus noci. Stejně 
tak nás celým dnem profesionálně provázel 
neúnavný moderátor, jehož slovo nás upozor-
ňovalo na probíhající akce, uvádělo hudební 
skupiny nebo komentovalo pivní soutěže.

Hlavní dík však patří všem zúčastněným,
kteří se podíleli na celodenním programu
a bezesporu všem pořadatelům a pomoc-
níkům, kteří zajišťovali technické zázemí,  
pomáhali s organizací, zabezpečením akce
a úklidem v průběhu i po akci. Myslím, že 
mohou být se svou prací víc než spokojeni. 
Park-párty bylo zase něco jiného, nového, co 
jsme ve Slavičíně delší dobu neměli. Výběr 
hudebních skupin nám ukázal, že i v našem 
okolí jsou hudební uskupení, která si dokáží 
posluchače najít a zaujmout.

Snad neprozradím nic tajného, když řeknu, 
že již dnes organizátoři diskutují nad příštím 
ročníkem. Co bude v hudební nabídce, jak 
rozšířit akce (třeba soutěžemi v opravené 
kuželně), jak motivovat další organizace, které 
by se mohly spolupodílet na akci, jak zlepšit 
nabídku služeb pro návštěvníky. A vše fi nanč-
ně zajistit tak, aby se ani další rok nevybíralo 
vstupné a přijít mohl opravdu každý. Letošní 
nečekaně vysoká účast návštěvníků je díkem 
organizátorům za snažení, ale i závazkem do 
budoucna. Takže už teď si můžeme všichni 
rezervovat datum 5. července 2010 na příští 
ročník červencové Park-párty.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

   1. 8. 13.00 Hrádek/Sokolovna
– DĚTSKÝ DEN, HUP, DESmod
   5. 8. 16.00 Dům č. 95 DÍLNA INSPIRACE
  12. 8. 16.00 Dům č. 95 DÍLNA INSPIRACE 
  19. 8. 16.00 Dům č. 95 DÍLNA INSPIRACE
  23. 8. ZÁJEZD NA ORELSKOU POUŤ
  26. 8. 16.00 Dům č. 95 DÍLNA INSPIRACE
  28.– 30. 8. 65. VÝROČÍ LETECKÉ BITVY 
NAD BÍLÝMI KARPATY (více na str. 1)
  29.– 30. 8. SLAVIČÍNSKÁ ŠEDESÁTKA, 
etapový turistický pochod
  29. 8. 13.00 divnické kotáry 
PO DIVNICKÝCH VRCHOCH
– branná rodinná soutěž
  29. 8. 14.00 Pivečkův lesopark
POHÁDKOVÝ LES

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
  6. 9. Zámecký park
JAK TO DĚLALI NAŠI STAŘÍČCI 
– folklorní slavnost
  11. – 13. 9. PODZIMNÍ PADAJÍCÍ LISTÍ
– divadelní festival

aktuality – pozvánky – fi rmy – spolky
na městském webu
www.mesto-slavicin.cz. 
Dejte o sobě vědět zdarma – 
kultura@mesto-slavicin.cz, Městské
infocentrum, Mladotické nábřeží 849, 
tel.: 577 342 251.

Smíšený pěvecký sbor CANTARE
a Restaurace u Talafy

Vás zvou k poslechu krásných písní
dne 31. července 2009, tj. pátek,

v 19.00 hodin do dvora Restaurace u Talafy.
Vstup volný.

KKalendddáře,,, pozzvvánnnkyy

Orel jednota Slavičín pořádá zájezd na

Kdy: v neděli 23. srpna 2009
Odjezdy autobusu:
6:15 z okolních obcí,
6:30 z autobusové zastávky u Radnice 
ve Slavičíně
Přihlášky: do 20. srpna 2009 v Potra-
vinách u Pinďáků ve Slavičíně, u paní 
Tarabusové.
Cena zájezdu: 120 Kč

Tradiční orelskou pouť 
na Svatém Hostýně

Představení prvního prototypu PPK Sněžka, vyrobe-
ného ve VTÚVM Slavičín (http://autoklubvt.wz.cz(( )z

Davy diváků přihlížejí programu
Park-párty

Zveme mládež od 15 do 26 let 
na prázdninové tématické workshopy –
každý prázdninový pátek večer 
a v sobotu celodenně.
V pátek je vždy od 17.00 do 22.00 hodin 
SEZNAMÁK a v sobotu bude pak podle
zájmu WORKSHOP NA TÉMA:
ARTE DEN – technika arteterapie, teore-
ticko-praktický nástin relaxační metody
HYJÉ!!! – výlet na koníčky do vlacho-
vické stáje
KAMPAK? VÝLETNÍCI – výlet nebo vy-
cházka na zajímavé místo v okolí
FIRST AID DAY – základy poskytování
první pomoci s praktickým nácvikem
KERAMIKA – základy práce s keramic-
kou hlínou, točení na hrnčířském kruhu
PAINTBALL MASAKER – venkovní hra
Paintball
DEMÁČ – den v nahrávacím studiu
s možností demo nahrávky
FOTO DEN – základy fotografování
a práce s fotoaparátem
BOWLING – oblíbená hra v teorii a praxi
Kapacita jednoho workshopu je 10 – 15 
osob.

jemci se mohou blíže informovat nebo neboovlíže infZájeájemci
na tel. čísle tel. číslpřihlásit ásit npřihlá  776 673 9959956 673776
-mailové adrese:se:adrmailové nebo na ena e-mnebo 

kampak.slavicin@gmail.com.
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Program srpen:
St   5. 8. DDISCOO Dj Čanník 
Pá   7. 8. FRIDAAY PÁRTTY Dj Krtekk 
St  12. 8. DIISCOO Dj Čanník
Pá   14. 8. SOOCIÁÁL PÁRTTY Dj Krtekk, vsstup za 
    5 kaček, rum,, zelená, ggriootka za 
    100 kačček
St   19. 8. DDISCOO Dj Čanník
Pá   21. 8. QQUATTRO VÝLLETIŠTĚ HRÁÁDEK
St   26. 8. POSLEDNÍ PRRÁZDNINNOOVVÁ
    DISCOOTÉKA ss Dj Čaníkkeemm
Pá  28. 8. HHODIINA VODDKY, ZDAARMMA 
    Dj Krttek

Máte problém se svým partnerem?
Jste nespokojeni ve svém zaměstnání?
Trápí Vás zdraví?

POSEZENÍ S MONGOLSKOU
JASNOVIDNOU ŠAMANKOU
PANÍ GANOU –
manželské, pracovní vztahy, zdraví…
ve dnech od 1. 8. – 10. 8. 2009
Najdete nás v restauraci na Zámku ve 
Slavičíně.
Více informací na tel. 732 480 548

Ve dnech od 12. 8. – 15. 8. 2009
v Luhačovicích – Hotel Praha
tel. 577 131 102-3
E-mail: ganagana@seznam.cz
Dále probíhají kurzy speciálního dýchání 
a meditací, kdy uvedete do harmonie své 
tělo, mysl a dech. Tato metoda pomáhá 
k odstranění fyzických a psychických po-
tíží. Kurzy jsou 3hodinové, 5 dní po sobě 
jdoucích. Těší se na Vás Ganjuur Gantulga

Leja salon nabízí novinku za 
akční zaváděcí cenu!
Biolammpaa Mediicom –– llééčebné bioostimulač-
ní polaarizzovanné světtloo
 účinnnýý prosttředekk vv boji prottii vráskáám, 
odstraňujje vrássky, zppoommaluje jejjich tvorrbu
 léčí aaknné, sniižuje nnaddpprodukcii mazovýých 
žláz, lééčí i pokoožku ppoo ssilném akkkné
 léčí jizvičkyy, stimuulluuje tvorbuuu kolagennu, 
působíí i nna starré jizvvyy (včetně keeloidnícch)
 působíí na moolekulláárnní struktuuuru buněč-
ných mmemmbránn
 průnnikk do tkkáně 55 ccmm a více
 léčí ekzémy
 zkliidňuje poodráždděěnnou pokožžku
 širooké využiití v reevvmmatologiii při boleesti
zad, pááteřře atd.
vyuužittí ve stomaattoologii naa bolestiivá 
hojení zubů a ddásní
Akční zaaváděcí cennaa 10 Kč zaa minuttu!
Přičemmž délkaa jednohhoo ošetřennní obličeje 
je 10 mminuut. 
 I naadáále plaatí letnníí akce na Hubnouucí
přístroojovvé lymmfaticckké masážee za 190 Kč 
(250 Kčč250Kčč) -225 %
(professionnální ppřístrooj pproti celullitidě a ooto-
kům noohoou, reddukce hhmmmotnosti, dddetoxikaace 
organiismmu, relaaxace)).
 K Hájjenkám 3312 (vveddle pošty)), Slavičín, 
www.llejaasalonn.tym.cczz, +420 73777 044 823

Nabízí prodej:
 dokončovaných bytových jednotek v ul. J. Šály ve Slavičíně
    1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk, cenově od 1 430 000 Kč
 byt 4+1 v sídlišti Mír ve Slavičíně
 byt 3+1 v sídlišti Mír ve Slavičíně
 byt 3+1 v sídlišti Družba v Brumově-Bylnici
 byt 2+1 na Horním náměstí ve Slavičíně
 byt 2+1 sídl. Mír ve Slavičíně
 RD v Šanově 
 RD v Lipové
 pozemek v chatové oblasti nad rybníkem ve Slavičíně
 st. pozemek 1 000 m2 v Brumově Bylnici

Se zájemci o koupi nacházíme i společné řešení fi nanční situace.
Kancelář: nad Potravinami u Pinďáků, 
Po, St od 13.30 do 15.30 hodin, s možností objednání mimo uvede-
nou provozní dobu na tel.: 775 985 101, 775 709 773.

Stříhhánní psů u Vás doma. Tel. 6604 189 113.

∗
∗

Klub českých turistů pořádá ve 
dnech 29. – 30. srpna 39. 
ročník etapového pocho-

du Slavičínská šedesát-
ka.

Trasa 1. den: Slavičín – 
Nad Nevšovou – Haluzice 
– Vrbětice – Jelenovská 
– Valašské Klobouky – 
Královec. 

Trasa 2. den:Královec – Požár – Nedašov 
– Brumov – Popov – Slavičín
Start: Sobota 29. srpna 2009 v 7.30 hod. 
od haly SK ve Slavičíně
Prezentace:
pátek 28. srpna 2009 od 18 do 21 hodin 
v hale SK Slavičín 
sobota 29. srpna 2009 od 6 hodin v hale SK
Ubytování:
pátek – hala SK Slavičín (vlastní spacák)
sobbotta – r kekre čač íní střtř dediiskko K K árállovec 
(vlastní spacák)
Startovné:
200 Kč (zahrnuje nocleh, snídani, převoz 
zavazadel). Večeře z vlastních zdrojů 
nebo v restauraci na Královci.
Pochod je určen pro osoby starší 15 let, 
uskuteční se za každého počasí a na 
vlastní nebezpečí. Případné úpravy 
pochodu lze dohodnout na místě s or-
ganizátorem. Doporučujeme mapu č. 93 
– Vizovické vrchy.
Přihlášky zasílejte do 22. 8. 2009 na 
adresu: František Kovařík, Okružní 597, 
763 21 Slavičín, telefon č. 604 658 797.,

Slavičínská 
šedesátka
29 . – 30. 8. 2009

FOBOS – fi nančně obchodní a realitní služby Slavičín

Hora Klášťov a její tajemství
K cílům tuuristických výlettů po okolí 

letos přibyla ddalší zzajímavostt. V sobotu 
11. července bbyl naa hoře Klášťov, poblíž 
Vysokého Pole, otevřen nový turistický 
naučný okruhh. Stezzka s osmi informač-
ními tabulemmi popisuje význnam tohoto 
místa jako nallezištěě zbytků sloovanského 
hradiska z prvvní pooloviny 9. sstoletí. Dle 
výsledků archheologgického výýzkumu se 
usuzuje, že naaši přeedkové vyuužívali toto 
místo k uctívánní svýcch bohů. Naaučná trasa 
byla pojmenovvána ppo nedávnoo zesnulém 
Dr. Jiřím Kohooutkovvi, archeoloogovi, který 
zde výzkum nnalezišť vedl. 
http://vysokepole.cz/cz/indeex.php?pa-
ge=klastov
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LETETNÍ PNEUMATATIKYKY LEVNĚ
A NANAVAVVÍCÍC JEJEJICH PPOJOJIŠTŠTĚTĚNÍ MRD R ARAD AD RMZDARMA!

SLAVIČÍN HRÁDEK, AREÁL ZD

telefon: 577 341 675 
mobil: 723 070 808

WWW.PNEUPLUS.CZ HODNOTNÝ HHH

VYSTŘÍH
NI

KKKUUPOPU ONKUPKUPON A ZÍSKEJSKEJ A ZÍSKEJ 
K NÁKKUPU PNPNEU 

GEOMETRIE • KLIMATIZACE • OLEJE • BRZDY 
PROŘEZÁVÁNÍ DEZÉNŮ NÁKLADNÍCH KOL
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se Optimus doslechne o vzkříšení Megatrona a ostatnía ostatních mrtvých
robotů, neváhá se ani on po boku s věrnýu s věrnými Autoboty, Samem
a Michaelou vložit do souboje ocouboje ochrany Země a celého vesmíru. 
Režie: Michael Bay. el Bay. HHrarají: Megan Fox, Shia LaBeouf. Premiéra
americké komerické komedie. Vstuppné 70 + 1 Kč. DO 12 LET NEVHODNÝ. 
DéDélka 157 min.

 čtvrtek 13. – 20.30 hodinin 
ŽIVOT JE BOJ – Život na nnewyorských ulicích je tvrdý. Zvlášť

když v kapse nemáte ani cent. DDostáváte ránu za ranou a je jen na
vás, jestli spršku direktů ustojítete, nebo ji dokonce začnete vracet. 
Talentovaný Channing Tatum si vv akčním dramatu Dita Montiela 
Život je boj zahrál kluka, který se pookusil vlastní osud vyřídit K. O.
systémem v hodně nerovném soubojoji. Si hawn MacArthur, který si 

kýpřijel do města ve stínu Sochy svobodydy splnit ten pravý Americký 
boží.sen, si vydělává na živobytí pouličním pproder jem padělaného zbož

e na rohuJe to drsná škola, ve které musíte mít rychchlé nohy, když se n
konkurenci.vynoří policisté, a ještě rychlejší ruce, když nž narazíte na kon

odník s relativněPři jedné ruční výměně názorů uvidí Shawnana podvodn
u vstupenku do světadldlouhými prsty Harvey Boarden a nabídne mmu vst

stylu. Partnerství založe-nelelegálních pouličních zápasů ve volném stylu
emají dlouhou perspektivu.ná jjeen na vydělávání peněz obvykle nema

rezentuje jako obrovský talent,Shawwn se ale od prvních zápasů prez
h sklepů nočních klubů dotáhnout který mmá šanci to ze špinavých sk

nhattanských mrakodrapů, kde se lzeaž do nenejvyšších pater manha
ánkou porvat za pohádkové peníze. Tahlepřed newwyorsy kou smetánk

nu má ale pořádně ušmudlanou patinu, což siverze splněněného snu m
vědomí. Ovšem opustit tenhle klub elitních rváčůi Shawn záhhy uvěd

ásobně těžší než do něj vstoupit. je mnohonássob Režie: Dito Montiel.
Hrají: hanning Tatum, Terrence Howard, Luis Guzman, ZulayChan

ao. Premiéra akčního thrilleru USA. Vstupné 70 + 1 Kč, DO 12Henao. 
ET NEVHODNÝ.LET Délka 105 min.
 neděle 16. – 20.30 hodin

LETNÍ KINO DĚTEM – PŘEHLÍDKA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH LET-
NÍCH FILMŮ PRO DĚTI

NOC V MUZEU 2 – V druhém pokračování úspěšné komedie
je Přírodovědné muzeum uzavřeno kvůli rekonstrukci a exponáty
jsou uloženy ve washingtonském Federálním archivu. Amelia
Earhart, první žena, která přeletěla Atlantský oceán, má zálusk na
člena ochranky Larryho. Strážci odešli domů, světla zhasla, dětští
návštěvníci jsou doma ve svých postelích... přesto je v „prázdném“
muzeu podivný šramot. Bývalý noční hlídač Larry Daley je opět 
zatažen do těžko představitelného dobrodružství, ve kterém ožívá
sama historie. Příběh začíná ve chvíli, kdy Larry opustil bídně
placenou práci hlídače v muzeu, a stal se žádaným vynálezcem.
Zdá se, že má konečně vše, po čem touží, přesto mu v životě něco
schází. Cosi jej táhne zpět do muzea, tam kde to měl rád, kde
kdysi zažil neopakovatelnou magickou noc. Larry netuší, že mezi
tím jsou jeho nejoblíbenější exponáty (a zároveň jeho nejlepší
kamarádi) už považovány za zastaralé. A tak zabaleny v bednách
čekají na odvoz do ohromných depozitářů v největším muzeu na
světě, v muzeu Smithsonian ve Washingtonu. Jejich další osud
je tak náhle velmi nejistý – tedy jen do chvíle, než jeden z nich,
miniaturní kovboj Jedediah, zavolá Larrymu a popíše mu hrozící
katastrofu. Egyptský vládce Kahmunrah je po třech tisíciletích
spánku v prachmizerné náladě. S trojicí nejnenáviděnějších
přisluhovačů světa, jmenovitě carem Ivanem Hrozným, císařem
a vojevůdcem Napoleonem Bonaparte a mafi ánem Al Caponem
zmobilizují všechny své přívržence a plánují převrat, při kterém
ovládnou nejdříve muzeum Smithsonian a pak rovnou i celý svět.
Režie: Shawn Levy. Hrají: Amy Adams, Ben Stiller, Dick Van Dyke,
Hank Azaria, Owen Wilson. Premiéra americké komedie v českémm m 
znění. Vstupné 70 + 1 Kč. Délka 107 min.

 úterý 18., středa 19. – 20.30 hodin
LETNÍ KINO DĚTEM – PŘEHLÍDKA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH LEET-LE
NÍCH FILMŮ PRO DĚTI

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE – Harry začínnáná jižj  n
6. rok v Bradavicích a do rukou se mu dostává stará kniha, , která , 
je velmi zvláštně označena: „Tato kniha je majetkem Princce dvojí ce
krve“. Zároveň se dozvídá další střípky z Voldemortovy temnné minu-n
losti. Voldemort upevňuje v lidském a čarodějném světě svvou moc. sv
Bradavice postupně přestávají být spolehlivým přístavemm bezpečí. m
Harry se právem obává, že největší nebezpečí číhá na a chodbách a 
čarodějné školy a ředitel Brumbál jej proto začíná připipravovat na ip
poslední bitvu, která se kvapem blíží. Společně hleedají způsob,ed
jakým Voldemorta zasáhnout na nejcitlivějším místtě a sprovodit st
ze světa. Mezitím však dospívající studenti čelí úútokům jinéhoú
zákeřného nepřítele – vlastním hormonům. Harryhho to čím dál vícyh
táhne k Ginny, v podobných citech se však zmítáá i jeho sok Deaná 
Thomas. Lavender Brownová se zase v hloubi srrdce rozhodla prord
Rona. A v neposlední řadě tu máme i Hermionuu, která sice pěkněu
žárlí, ale zařekla se, že o svých citech nikomuu neřekne. Jeden zeu
studentů však stojí opodál, vše bedlivě pozorruje a brzy se zapíšer
do historie černým inkoustem. Bradavice užž nikdy nebudou jakož
dřív. Režie: David Yates. Hrají: Daniel Radcdcliffe, Emma Watson,dc
Helena Bonham Carter, Maggie Smith, RRupert Grint. PremiéraR
americké pohádkové komedie v českém zznění.zn  Vstupné 74 + 1 Kč.
Délka 154 min.

 čtvrtek 20. – 20.30 hodin
LETNÍ KINO DĚTEM – PŘEHLÍDKA A NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH LET-A N
NÍCH FILMŮ PRO DĚTI

DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOOSAURŮO – Další příběh ma-

 neděle 2. – 21.00 hodin
KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ – Peter Klaven má krásnou snouben-

ku, skvělou práci a jeden zdánlivě nepatrný problém. Postrádá
nejlepšího kámoše, který by mu šel na svatbu za svědka. Komedie
Johna Hamburga potvrzuje, že zatímco malí kluci si doživotního
kamaráda najdou celkem hravě, těm velkým to tak snadno nejde.
Přitom by Zooey měla být vlastně šťastná, že se její Peter nepteer nepo-
fl akuje s kumpány po nocích po hospodách, ani neh, ani nehatí spopolečné 
víkendy výpravami s chlapy na fotbal. Ono ball. Ona šťastná je, ale jejen do 
okamžiku vyřčení osudové otázdové otázky: „A kohok  si vezmeš za svědědka, 
miláčku?“ V tu chvíli tu chvíli si Peter uvědomí, že žije v chlapůprostétém 
prostředí a ostředí a začne to okamžitě řešit. Jak užž to tak bývá, když jdetete 
ddo něčeho s vervou, ne vždycky se to podaříří, a tak Peter absolvuje e
sérii ponižujících (a pro diváky velmi zábavnýných) setkání, bohužel
s nulovým výsledkem. Když už se zdá, že si za a svědka bude muset 
vzít vlastního otce (který jím navíc lehce pohhrdá), přihraje mu
osud do cesty lehce podivínského samorosta SSydneyho Fifea.
Režie: John Hamburg. Hrají: Jason Segel, Jon Favrereau, Paul Rudd, 
Rashida Jones. Americké komedie. Vstupné 70 + 1 Kč. K DO 12 LET 
NEVHODNÝ. Délka 105 min.

 úterý 4 – 21.00 hodin
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY –Y  Miloval Kláru. Milovaval ji oprav-

dově, hluboce a šíleně. A z jeho šílené lásky se zrodila žžárlivost.
Zbytečná, nekonečná a hlavně nebezpečná. Už popáté sse obe jeví 
v kinech fi lm podle jednoho z bestsellerů asi nejpopulárněnějšího
českého spisovatele současnosti, Michala Viewegha. Adaptaace se 
dočkal tragikomický román Případ nevěrné Kláry z roku 20003,
který vznikl v česko-italské koprodukci. Mladý talentovaný italsský k
hudebník Luca žije v Praze se svou krásnou přítelkyní, studentkouu 
Klárou. Asi by jim nic nescházelo, kdyby Luca na Kláru chorobně ě
nežárlil. Touha odhalit Klářinu nevěru s jejím lektorem přivede 
Lucu až do detektivní kanceláře, kterou vede jeho naprostý protipól
Denis. Ten přebývá se svou ženou Rút ve vzácně harmonickém

nkya otevřeném vztahu, který zpestřují vzájemně tolerované románky
ztahůmobou manželů. Luca sice Denisův přístup k partnerským vzta

kazy Klářinynechápe, přesto si ho najme, aby obstaral usvědčující důkazy
n jemu jasné, ženevěry. Denis se vrhá do práce a brzy začne být nejen je

Na obzoru se rýsujeKláru nepozoruje už jen z profesních důvodů. Na o
ně ostré hrany.milostný trojúhelník, který má nebezpečně Režie:

Roberto Faenza. Hrají: , Claudio Santamaria, IanAňa Geislerová, C
ek, Pavlína Němcová. PremiéraGlen, Laura Chiatti, Miroslav Šimůnek, P

italsko-české komedie m zněnív českém zn . Vstupné 70 + 1 Kč. DO 12 
min.LET NEVHODNÝ. Délka 95 mi

din čtvrtek 6. – 21.00 hodin
M NALEVOPOSLEDNÍ DŮM NA –Oko za oko. Zub za zub. Starodávné 

né pod tuhou civilizační slupkou. V lidském životěpravidlo pohřbené p
astat chvíle, kdy se tahle slupka sloupne a z beránků seale můžou nasta

ci. Většinou v tom hraje roli náhoda. Třeba jako ta, kterástávají vlci V
la bandu násilníků schovat se před bouřkou do posledníhoposlala b

omu nalevo, v němž žili lidé, kteří se během jediné noci z obětídomu
proměnili v jejich katy. Thrillerem Poslední dům nalevo odstartovalp
v roce 1972 kariéru mistr hrůzy Wes Craven. Jeho remake má vyděsit 
novou generaci návštěvníků kin a slibuje stejně šokující podívanou.
Mari Collingwoodová přijela s rodiči strávit prázdniny na jejich
letní sídlo utopené uprostřed hlubokých lesů. Idyla vezme za své
hned po příjezdu, kdy Mari vyrazí pozdravit dávnou kamarádku
Paige a společně vlezou do cesty z vězení uprchlému psychopatovi
Krugovi a jeho kumpánům. Aby se zlu dostalo spravedlivé odplaty,
musí Mariiny rodiče, chtě-nechtě odhodit civilizační návyky a vzít 
vykonání trestu do vlastních rukou. A není třeba pochybovat o tom,
že půjde o trest absolutní. Režie: Dennis Iliadis. Hrají: Joshua Cox, 
Monica Potter, Sara Paxton, Tony Goldwyn. Premiéra amerického
hororu. Vstupné 70 + 1 Kč. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO! Délka 109 
min.

 neděle 9. – 21.00 hodin
T.M.A. – Film vypráví příběh umělce Marka, který se rozhodl

opustit kariéru hudebníka a na čas se usadit v opuštěném rodinném
domě na samotě a věnovat se malování obrazů. Dům, kde Marek
strávil s rodiči a sestrou dětství, má však tajemnou minulost. Marek
postupně začíná podléhat energii tohoto podivuhodného místa,
které jej odtrhává od reality. Vynořují se matné vzpomínky, nejasné
obrazy dávných událostí, které tuto energii pomohly utvořit, dostá-
vají kontury. Citové sblížení s místní dívkou Lucií Marka motivuje
k objevování souvislostí již zapomenutých tragédií, které se tu
odehrály. Nadchází čas, aby dům prozradil léta utajované pravdy.
Režie: Juraj Herz.Hrají: Ivan Franěk, Lenka Krobotová, Malgorzata
Kozuchowska, Michal Dlouhý. Premiéra českého hororu. Vstupné
70 + 1 Kč. MLÁDEŽI DO 18 LET NEPŘÍSTUPNO! Délka 104 min.

 úterý 11. – 20.30 hodin
TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH – Přestože byli

Deceptikoni v čele s Megatronem poraženi, Starscream se vrací
na Cybertron, aby zabral ofi ciálně místo vůdce a odletěl se svou
armádou na Zem, srovnat si s Optimem Primem a jeho pobočníky
nevyřízené účty. Mezi Deceptikony je však i Soundwave, Mega-
tronův věrný pobočník, a také Shockwave, strážce Cybertronu,
který Starscreama za svého vůdce přijmout nechce za žádnou cenu
a z jiskry ho nenávidí. Soundwave má plán, jak oživit Megatrona,
což se mu povede a oživí i ostatní zemřelé. Stejně tak i přetrženého
Jazze. Mezitím se Sam dal na vysokou školu, na kterou jeho láska
Michaela z nedostatku peněz nemůže. I když Sam potká na vysoké
škole blonďatou krásku Alici, zůstává věrný své Michaele. Když

zubého tygra Diega, kteří gra Dieygra Diemuta MMannyho, lenochoda Sida a šavlozub
liie (která si už nemyslí že je už nemyu  nemyse tentookrátk  společně s mamuticí Elliie 

nou pod ledovce a dostanou se do e a dostane a dos nvačice) a vveverkou Scrat propadnou 
á druhohorní klima – a spolu s ním ma – a spoma – a spojeskyně ve e které se uchovává dr

vé z prostředí pod bodem mrazu se vrací, dem mrazudem mrazu i obi ří dinosauauři... Hrdinové z
ěřitelné dobrodružství, tentokrát v příběhu tentokrát v tentokrát v ababy zažili dalalší neuvěřit

edová 3: Úsvit dinosaurů. Nová „doba ledová“ . Nová „doba. Nová „dobanazazvaném Dobba ledo
hrdiny i diváky do ohromného podzemního světa ého podzemníéh odze ízaveede hlavní hhrd

. Věčný smolař, prehistorický krysoveverčák Scrat má rysoveverčák krysoveverčák Sdinosasaurů. Vě
ebou osudové setkání s krysoveverkou Scratte. Mamuti verkou Scratte. verkou Scratte. před sesebo

nny a Ellie očekávají první přírůstek do rodiny. Lenochod Sid do rodiny. Lenok do rodiny. L oMann
se zase dostane do problémů poté, co si založí vlastní rodinu s na-založí vlastní rodzaloží vlastní r dse 
lezenými dinosauřími vajíčky. Šavlozubý tygr Diego řeší dilema, ubý tygr Diego řešubý tygr Diego ř š
jestli se z něj po boku kamarádů nestává příliš velký měkota. Navíc, vá příliš velký měkotvá příliš velký mě t
když se objeví dinosauři, Manny přestává být „králem džungle“. estává být „králem destává být „králem d
A také se všichni seznámí s jednookým lasičákem Buckem, který kým lasičákem Buckekým lasičákem Bucke
neúnavně loví dinosaury. Samozřejmě je čeká velké, neuvěřitelné ejmějmě je čje čeká e velké, neuejmě je čeká velké, n u
dobrodružství. A určitě to je taky legrace. Americký animovaný y legrace. Americkýický an any ce. Amer n
fi lm –premiéra. České znění. Vstupné 74 + 1 Kč. Délka 94 min.tupné 74 + 1 Kč. Délka 94tupné 74 + 1 Kč. Délka 4

 neděle 23. – 20.30 hodin
PAŘBA VE VEGAS – Dva dny před svou svatbou odjíždí Dougdny před svd svou sou svatbv ou odjídny před svou svatbou odjí

a jeho tři kamarádi do Las Vegas na nezapomenutelnou party. Vegas na nezapomenutet lnlnVegas na nezapomenuteln
Jenže když se ráno probudí s třeštící hlavou a kocovinou, zjistí, s třeštící hlavou a kocovins třeštící hlavou a kocovin
že si vlastně vůbec nic nepamatují. Jejich luxusní hotelový pokoj amatumat jí. j Jejich luxusní hoteloamatují. Jejich luxusní hotelo
vypadá jak po výbuchu a ženicha nemůže nikdo nikde najít. Bez enicha nemůemůže nže nikdoikd  nikde ženicha nemůže nikdo nikde 
sebemenšího zdání co se vlastně stalo a navíc v časové tísni se musí lastně stalo a navíc v časové tvé tísíslal tně stalo a navíc v časové tísn
toto trio pokusit zjistit, krok po kroku, co všechno v noci prováděli, ok po kroku, co všechno v noci prok po k  v noci p
a snad se jim podaří najít Douga a včas ho dopravit do Los Angeles, t Douga a včas ho dopravit do Lost D  a včas ho d vit ss
aby stihl svou vlastní svatbu. Čím víc toho ale odhalují, tím víc si vatbu. Čím víc toho ale odhalují,vatbu. Čím víc toho ale odhalují, 
uvědomují, do jakých potíží se vlastně dostali. Premiéra americké potíží se vlastně dostali. Premiérapotíží se vlastně dostali. Premiéra 
komedie. Vstupné 70 ++ 1 Kč.+ MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO! Délka 100 D
min.

 úterý25. – 20.300 hodin0
HANNAH MOONTANAO – přinášejí Walt Disney Pictures 

v extravagantním celovečerním fi lmu na stříbrné plátno televizní m celovečerním fi lmu na stříbrné plátnom celovečerním fi lmu na stříbrné plátno
fenomén ze stanice Disney Channel. Miley Stewart (Miley Cyrus) ice Disney Channel. Miley Stewart (Miice Disney Channel. Miley Stewart (Mil
se snaží stíhat školu, přátele a ještě svou tajnou identitu, popovou kolu, přátele a ještě svou tajnou identituškolu, přátele a ještě svou tajnou identitu
hvězdu. Když stoupající popularita Hannah Montany hrozí tím, stoupající popularita Hannah Montany sto ící larita Hannah Montan h
že ovládne celý její život, je ochotna to podstoupit. Její otec (Billy lý její život, je ochotna to podstoupit. Její elý její život, je ochotna to podstoupit. Její 
Ray Cyrus) ji proto odveze domů do Crowley Corners v Tennessee, proto odveze domů do Crowley Corners v Ti proto odveze domů do Crowley Corners v T
aby poznala skutečný život, čímž spustí dobrodružství plné takové a skutečný život, čímž spustí dobrodružství pa skutečný život, čímž spustí dobrodružství p
dávky legrace, smíchu a romantiky, že si to ani Hannah Montana ace, smíchmíchu a u a romantiky, že si to ani Hannahace, smíchu a romantiky, že si to ani Hannah
nedokázalla představit.la Režie:Pet Peter Cer Chelsom. Hrají: ly Osment, Emil
Jason Earles, Margo Martindale, Miley Cyrus. Premiéra americké rles, Margo Martindale, Miley Cyrus.us Pre Premiérm arles, Margo Martindale, Miley Cyrus. Premiéra
komediee e v českém znění min.. Vstupné 70 + 1 Kč. Délka 102 

 čtvvrtek 27. – 20.30 hodinv
WWRESTLER W – „The Ram“ Na konci 80. let zaplňoval Randy „„

Robinson, profesionální wrestler, titulní stránky novin. Nyní, nson, profesionální wrestler, titulní stránky nonson lní wrestler, titulní stránk ov
o dvacet let později, se těžko protlouká životem a ve školních vacet let později, se těžko protlouká životem a vvacet let později, se  životem a ve
tělocvičnách a komunitních centrech kolem New Jersey dělá ocvičnách a komunitních centrech kolem New Jocvičnách a komunitních centrech J
vystoupení pro hrstky nezdolných wrestlingových fanoušků. Své ystoupení pro hrstky nezdolných wrestlingových fanystoupení pro hrstky nezdolných wrestlingových fan
dceři se odcizil a není schopen si udržet skutečný vztah. Randy žije ceři se odcizil a není schopen si udržet skutečný vztah.dceři se odcizil a není schopen si udržet skutečný vztah.
pro vzrušení z show a pro obdiv svých fanoušků. Nicméně infarkt pro vzrušení z show a pro obdiv svých fanoušků. Nicmpro vzrušení z show a pro obdiv h fanoušků. Nicmé

at na novou ho donutil odejít do důchodu. Pomalu si začíná zvykaho donutil odejít do důchodu. Pomalu si začíná zvyka
ojit se svou situaci a oceňovat stav svého života – snaží se znovu spp

ic z toho se dcerou a rozvinout vztah se stárnoucí striptérkou. Nii
vášni, které však nedokáže vyrovnat lákání ringu a wrestlingové vv

hrozhr í, že ho opět pohltí. Režie: Darren Aronofsky. Hrají: HH Evan 
é sportovní Rachel WWoodood, Mar Ma isa Tomei, Mickey Rourke. Americké

drama – premiéra. Vstupntupné 74é 74 + 1 Kč. ŘÍSTUPNO!MLÁDEŽI NEPŘŘ
Délka 109 min.

 neděle 30. – 20.30 hodin
VEŘEJNÍ  NEPŘÁTELÉ – gent Melvis  Gangsterka z 30. let – Agg

ana a gangs-Purvis se pouští po stopách bankovního lupiče gentlemaa
ději mrtvého tera Johna Dillingera a jeho bandy s jasnými rozkazy – radd
m gangster než živého. Dillingerova banda postupně řídne a sáá

v nejhorších musímus  dělat pro svou záchranu věci, o kterých se mu vv
řed bezmála snech ani nei nezdálzdálo. Přestože se tenhle příběh odehrál přř
muži, který osmdesáti lety, je až nebezpbezpečněečn  aktuální. Vypráví o m

že páchal ty měl obrovské sympatie veřejnosti, navzdovzdory try tomu, žž
ky. Podle lidí největší zločiny. Podle státních institucí vykrádal bankbankk
ých bankách trestal ty, kdo zavinili hospodářskou krizi. V přepadenýý
penězům se se choval jako jeho oblíbení fi lmoví hrdinové. K cizím p
originálním navíc obvykle nedostával hrubým násilím, ale díky oo
ejních pastí nápadům realizovaným s neobvyklou drzostí. Z policc
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dním znění Zahraniční fi lmy bez uvedení verze jsou v původ
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