Slavičínský zpravodaj
SRPEN/2018  ROČNÍK XLII

periodický tisk územního samosprávného celku

Výhodnější podmínky
pro poskytování
zápůjček z Fondu
rozvoje bydlení
Správní rada fondu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí zápůjček
z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín
na opravy a modernizaci bytů, bytových domů a rodinných domů na území města Slavičín.
Zápůjčky z fondu lze poskytnout
fyzickým nebo právnickým osobám
na tyto účely:
 vznik nového bytu ve stávajícím bytovém nebo rodinném domě
rozšíření bytu ve stávajícím bytovém nebo rodinném domě
výměnu oken (BD nebo RD)
obnovu střechy včetně klempířských prací (BD nebo RD)
dodatečnou izolaci domu proti
zemní vlhkosti (BD nebo RD)
 zateplení obvodového pláště
domu včetně fasády a klempířských
prací (BD nebo RD)
 obnovu fasády domu včetně klempířských prací (BD nebo RD)
zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě (RD)
vybudování, opravu a rekonstrukci balkonů a lodžií (BD)
 vybudování nebo rekonstrukci
koupelny nebo sprchového koutu (RD)
vybudování WC (RD)
rekonstrukci bytového jádra vč.
vyzdění, výměnu sanitární keramiky a vodovodních baterií, nebo rekonstrukci koupelny nebo sprchového koutu (BD)
 instalaci solárních panelů pro
ohřev vody a vytápění (BD nebo RD)
Zastupitelstvo města s cílem zatraktivnění poskytovaných zápůjček schválilo navýšení většiny zápůjček, prodloužení doby splatnosti
na max. 6 let a snížení úrokové sazby na 1,5 % p. a.
Podmínky výběrového řízení jsou
zveřejněny na úřední desce MěÚ Slavičín a na webových stránkách města.
Informace a tiskopisy k podání žádosti poskytuje odbor ekonomický MěÚ
Slavičín, Taťána Lysáčková. Formuláře žádosti jsou také k dispozici na webových stránkách města.
Žádosti se přijímají v termínu
od 18. července do 21. srpna 2018
včetně poštou nebo v podatelně
MěÚ Slavičín.
Ing. Oldřich Kozáček,
předseda správní rady fondu

Výběrové řízení
na pronájem bytu 1+1

Výběrové řízení
na pronájem bytu 2+0

Město Slavičín nabízí do pronájmu
byt č. 15 v II. nadzemním podlaží domu
čp. 390, na ulici K Hájenkám, v katastrálním území Slavičín
byt sestává z jednoho pokoje, kuchyně, předsíně, koupelny, WC a sklepu
celková podlahová plocha bytu je
33,52 m2
 výše měsíčního nájemného činí
1 729 Kč
 pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné od 1. dubna
každého roku maximálně o 5 % ročně
a míru inflace stanovenou ČSÚ
nájemné je uvedeno bez záloh
na služby spojené s bydlením (topení,
voda, odpad, osvětlení spol. prostor)

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 33 ve III. nadzemním podlaží domu čp. 831, na ulici K Nábřeží, katastrálním území Slavičín
 byt sestává ze dvou pokojů, předsíně, koupelny, WC, sklepní kóje a balkonu

celková podlahová plocha bytu včetně sklepní kóje a balkonu je 60,35 m2
 výše měsíčního nájemného činí
1 861 Kč
 pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné vždy od 1. července každého roku maximálně o 20 %
ročně a míru inflace stanovenou ČSÚ
 nájemné je uvedeno bez záloh
na služby spojené s bydlením (topení,

Gymnázium J. P. a SOŠ Slavičín
Stavvební práce v celkovvé výši
projekttu IROPP 22 mil. Kč na novém
4. a 5.. patře gymnáázia pookračují – novvá aula, přírodoovědnéé experimenttárium, jazykovvá učebbna, relaxačníí a studijní centrrum, učebna
automaatizace a robootizacee… Připravujeeme koolaudaci stavbby, aby
3. září 2018 byyly prosstory k dispozici stuudentům
m.

Možžnost studia a dalšíhho kola
přijímaa cího ř ízení p roo uchh azeče
z 9. třídd je moožné konzzultovvat přímo s veedením
m školy.
Národní testování kvarty
Srovnávacích testů v národním testování SCIO pro třídy kvarty a 9. ročníky ZŠ se zúčastnilo 603 škol a 17 863
žáků. Naše kvarta předstihla 97 % škol
z jazyka českého, 94 % z matematiky
a 80 % škol předstihla v obecných studijních předpokladech.
Úspěch Jana Sovy
V jubilejním 40. ročníku celostátního kola Středoškolské odborné činnosti, který se konal 15. – 17. června 2018
v Olomouci, získal v oboru fyzika Jan
Sova (septima) se svou prací Měření

spektrální charakteristiky světelných
zdrojů s využitím spektrometru PASCO
PS-26000 pěkné 11. místo ze 17 prací
v této kategorii. Jedná se o mimořádný úspěch v tak náročném oboru. Děkujeme také učiteli a vedoucímu práce RNDr. Janu Hrdému, PhD.
Dramatický kroužek
Ve druhém pololetí školního roku
2017/2018 se činnost v dramatickém
kroužku pod vedením Mgr. Šárky Černíčkové zaměřila zejména na improvizační schopnosti a správnou mluvu.
Také jsme trénovali řeč těla, paměť a artikulaci. Práce na tzv. dramatizovaném
čtení byla pro všechny také velmi zajímavá, na což navážeme i příští školní rok. Na závěr jsme nacvičili hudební pohádku Červená Karkulka a zahráli jsme ji dětem v MŠ Jestřabí. S touto
školkou budeme i nadále, jako i v minulých letech, spolupracovat na společných vystoupeních. Dramatický kroužek Gymnázia Jana Pivečky ve Slavičíně funguje již několik let, po tuto dobu
se účastní společenských akcí pro širokou veřejnost. Jeho činnost finančně

voda, odpad, osvětlení spol. prostor)
Podrobnější informace týkající se
doby uzavření nájemní smlouvy, obsahu žádosti o pronájem jsou uvedeny na úřední desce města Slavičín nebo webových stránkách města
Slavičín a společnosti BTH Slavičín –
www.bth-slavicin.cz.
Písemné žádosti budou přijímány do 20. srpna 2018 osobně nebo
poštou na adresu: BTH Slavičín, spol.
s r.o., Mladotické nábřeží 849, 763 21
Slavičín.

Svoz tříděného odpadu
 papír (modré pytle) 1. 8.
 plasty (žluté pytle) a nápojové kartóny (oranž. pytle) 21. 8.
 bioodpad
(hnědé pytle – 10 Kč/ks) 6. 8., 20. 8.
podporuje město Slavičín.
Výtvarný kroužek
Pod vedením Ing. MgA. Zdenka Kutry se ve dnech 26. a 27. června 2018
uskutečnil v okolí Slavičína výtvarný
plenér pro vybrané žáky GJP.

Sportovní a turistické kurzy
V předposlední červnový týden proběhly sportovní a turistické aktivity:
studenti SOŠ absolvovali týdenní poznávací pobyt v Praze a turistický kurz
ve Velkých Karlovicích, studenti gymnázia se zúčastnili vodáckého a cykloturistického kurzu.

ZŠ Slavičín-Vlára

Zahájení nového školního roku
Prázdniny postoupily do druhé poloviny a léto dosud dopřává žákům i pedagogům zasloužené dny volna a odpočinku. I tento čas ovšem skončí a všichni
se po dvou měsících opět sejdou ve škole, aby se vrátili k učení.
Nový školní rok 2018/2019 v ZŠ Slavičín-Vlára zahájíme v pondělí 3. září
2018. Žáci a učitelé se v tento den společně sejdou v 7.45 hodin ve třídách.
Program prvního školního dne potrvá
do 9.15 hodin.
Od pondělí 3. září 2018 zahájí škol-

ní družina pravidelný provoz v obvyklém čase od 6.00 do 16.00 hodin. Oběd
ve školní jídelně se bude první školní
den vydávat od 9.30 hodin.
Žáci si s sebou vezmou přezůvky,
prvňáčci navíc také aktovku. Během dopoledne mohou rodiče přihlásit své děti
do školní družiny a také ke stravování.
Všem žákům a zvláště prvňáčkům
přejeme úspěšný start při vstupu
do školy. Rodičům i pedagogům pak
hodně optimismu, trpělivosti a především dobrou vzájemnou spolupráci.
Mgr. Jana Pinďáková

Vzdělávací středisko
Naši záchranáři patřili k nejlepším
Záchrana lidského života většinu
z nás změní nebo v nás zachová kus
dobrého pocitu. Dvacet šest zdravotnických hlídek, dvojic žáků 5. tříd z okolních škol, v sobě našlo odvahu a zúčastnilo se 17. ročníku soutěže Helfíkův kotár. Mezi odvážlivci nechyběli
ani žáci ZŠ Slavičín-Vlára. Se soupeři si
změřili síly ve zdravovědě, první pomoci, resuscitaci i zásahu u dopravní nehody, která díky kvalitnímu maskování
figurantů přispěla k dokreslení reálnosti situace.
Na soutěž se naši žáci dlouhou dobu
svědomitě připravovali. A bylo to znát.
Malí záchranáři si vedli skvěle a úspěšně předvedli získané teoretické a praktické dovednosti. Zaslouží si náš veliký obdiv. Výborně si vedla dvojice Veronika Hurtová a Adéla Vrbová, která
osadila 2. místo, a Barbora Fojtíková
a Kristýna Málková, které se umístily
na 3. místě. Další 4. místo získala dvojice Vojta Jandík a Tomáš Valenta. Našim páťákům gratulujeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Hana Majeriková
Návštěva v ekofarmě
Příjemné dopoledne strávili v posledním týdnu školního roku naši žáci

v ekofarmě Javorník. Exkurze proběhla
v rámci aktivit Ekoškoly a projektu „Mléko do škol““ dne 25. června 2018. Zúčastnilo se jí 43 žáků z 6. a 7. ročníku.
Celou exkurzí nás provázel zkušený pracovník, který žáky seznámil nejen
s pastvinami, ale také s pěstováním obilnin, výrobou povidel, moštů a zejména
s tím, jak se starat o hospodářská zvířata. Žáci měli možnost zblízka zhlédnout
těžké stroje, které jsou nedílnou součástí
každého zemědělského družstva. Exkurze byla zakončena velmi příjemně, neboť
nás čekala malá ochutnávka ovocných
mlék, sýrů a koláčů ze špaldové mouky.
Jako suvenýr si žáci zakoupili mléčné výrobky v místní prodejně.
Tato akce byla finančně podpořena
městem Slavičín.
Mgr. Iveta Zetková
Informace k provozu školní družiny
a školní jídelny
Školní družina při ZŠ Slavičín-Vlára
zahájí svoji činnost v pondělí 27. srpna 2018. V tomto posledním prázdninovém týdnu ji mohou naši žáci navštěvovat čase od 6.00 do 15.00 hodin.
Provoz školní jídelny bude zahájen
20. srpna 2018. Obědy se budou vydávat od 11.00 do 12.30 hodin.

Provozní doba vzdělávacího
střediska:
Po 8.00 – 14.00
Út 8.00 – 14.00
St 8.00 – 14.00
Čt 8.00 – 14.00
Pá 8.00 – 14.00
V tuto dobu je možné využívat 12 PC
a Internet zdarma. Denní limit pro návštěvníka PC učebny je 60 minut. Za poplatek je možnost tisku, kopírování, vazbu do kroužkové vazby a laminování dokumentů.
Vyhrazujeme si možnost změny provozní doby z důvodu konání vzdělávacích kurzů a akcí. Veškeré změny jsou aktualizovány na
www.pivecka.cz.
Kontaktní údaje: Horní náměstí 111,
763 21 Slavičín. Tel.: 571 110 425,
739 095 0315. E-mail: nadace@pivecka.cz. Web: www.pivecka.cz, www.pivecka-ops.cz

 Podvojné účetnictví pro začátečníky
a pokročilé (30 hodin) 1 000 Kč
 Základy daňové evidence
(30 hodin) 1 000 Kč
 Ruský jazyk pro začátečníky – školní
rok 3 000Kč / půl roku 1 500 Kč
 Ruský jazyk pro pokročilé – školní rok
3 000 Kč / půl roku 1 500 Kč
 Základy první pomoci
(8 hodin) 500 Kč
Aktuálně:
Nutný počet pro otevření kurzu je minimálně 8 účastníků.

Nabízíme vzdělávací kurzy:
Základy práce na PC
(20 hodin) 500 Kč
Práce na PC pro pokročilé
(20 hodin) 700 Kč
 Internet a komunikace přes internet
(12 hodin) 400 Kč
MS PowerPoint (12 hodin) 500 Kč
Tvorba webových stránek
(20 hodin) 800 Kč
 Multimédia (8 hodin) 400 Kč

Připravujeme:
 Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme pomocí různých kreativních technik. Bližší informace Vám poskytne lektorka, paní Eva Bartošová, na tel. čísle 777 913 782.
Každé úterý v 16.00 hodin v budově městské knihovny – první podlaží.
Plán aktivit na srpen:
nešitý patchwork
 Anglický příměstský tábor:
13. – 17. 8. 2018
 Pohádkový les – 1. 9. 2018
 Benefiční divadelní představení Divadla bez zábradlí Praha
„Kdes to byl(a) v noci?“ – 20. listopadu 2018
v 19.00 hodin (předprodej vstupenek
od 10. září 2018 v Nadaci Jana Pivečky
a Městském infocentru Slavičín)

Školní rok se vleče – a ty prázdniny
tak rychle letí!
Už je jich půlka za námi. Pro nás
v domě dětí to znamená, že děti mají
za sebou třídenní tábor Hurá prázdniny, osmidenní pobytový tábor OH GALÍK 2018 a dva týdenní příměstské tábory Filmově-dramatický a Sportov-

ně-hudební.
Letošní pobytový tábor na Galíku ve Velkých Karlovicích měl 50 dětských účastníků, kteří si ho jaksepatří užili. Děti se do role olympijských
sportovců rychle vžily a plnily požadované disciplíny, soutěže a hry. Vše
hezké, ale rychle ubíhá a i my jsme se
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museli rozloučit. Podstatné ale je, že
jsme se všichni ve zdraví vrátili domů
a já doufám, že si tábor užily nejenom děti, ale i vedoucí, kterým patří

obrovský dík.
Velké poděkování patří také našim sponzorům, kteří nám věnovali
věcné ceny pro děti na tábory, jsou to

Víkend na hasičárně

Již třetí rok pořádáme jako vedoucí
kroužku mladých hasičů víkend na hasičárně. Tentokrát jsme si víkend prodloužili, a to od čtvrtku do neděle a zúčastnilo se 15 mladých hasičů a hasiček.
Ve čtvrtek večer jsme vyrazili hledat poklad, vyšli jsme od hasičárny
přes Vláru, kde u školky byla první indicie, dále k rybníku, ke škole, koupališti, u sochy sv. Floriána nás taky čekala indicie, pokračovali jsme na náměstí, ke knihovně a zpět k hasičárně, kde jsme po vyřešení všech úkolů
nalezli sladký poklad. Celá tato stezka nám trvala tři hodiny.
Páteční ráno jsme zahájili rozcvičkou před hasičárnou a po snídani jsme jeli vlakem do Uherského Hradiště na exkurzi hasičárny a poté jsme
navštívili KovoZOO ve Starém Městě.
Zpět „domů“ na hasičárnu jsme přijeli
v podvečer. Tam už nás čekalo opékání
špekáčků a zábavné hry s vedoucími.
Pátek 13. července 2018 jsme zakončili
nepěkně, jeden mladý hasič se po pádu
zranil, a tak musel být převezen k ošetření na úrazovku do Zlína, odkud si přivezl na každém koleni dva stehy. Nicméně ani to nás neodradilo a v sobotu ráno jsme jeli do Armyparku trénovat na odpolední soutěž v Lipové, kde
jsme si vybojovali dva poháry – mladší i starší si odváželi dva poháry za 2.
místa. Taktéž mini hasičata odjížděli
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domů s medailemi na krku.
Unaveni po náročném dnu jsme
zahnali děti spát a mezitím jim chystali stezku odvahy, o které nevěděli.
Ve 22.00 hodin byl hasičům vyhlášen
poplach, že v Armyparku hoří tráva...
Všechny děti okamžitě vyskákaly ze
spacáků, oblékly se a uháněli jsme
„hasit“. Po příjezdu na místo jsme rozložili hadice a dělali jsme noční útok,
na který se hasiči těšili asi nejvíc. V celém Armyparku byla tma a akce tedy
byla náročnější. Po převlečení do suchého oblečení začala zmiňovaná
stezka odvahy. Ne všichni se jí účastnili – bázlivější zůstali v autě. Ti odvážní se vydali po tmavé cestě, kde
potkávali Bílou paní, želvy Ninja,
smrtku s kosou, škaredého černého pána s ještě hrozivější maskou či
bláznivého šaška. Po celé stezce je
doprovázelo křičení, bouchání a taky
ječení hasičů, na které z každého kouta nebo trávy někdo vyskočil a polekal je.
Po půlnoci jsme se vrátili zpět
na hasičárnu. Ranní budíček a snídaně ukončily náš víkend na hasičárně plný zážitků a nových zkušeností
a už teď se těšíme na příští rok, kdy
tuto akci opět zopakujeme. Více fotek a videí na Facebooku Mladí hasiči Slavičín
Vedoucí mladých hasičů M.K.M.Z.Z.

firmy: TVD – Technická výroba Rokytnice, Tesco Slavičín, Makro Zlín. Vaší
štědrosti a vstřícnosti si velice vážíme.
Druhá půlka prázdnin nabídne ještě: šest týdenních příměstských táborů: Výtvarný, Cesta kolem světa, Tvořivý v Loučce, Sportovně-taneční, Tábor s angličtinou a Tábor s všeobecným zaměřením.
„Děti, ať se vám zbytek prázdnin vydaří tak, jak si přejete.“
A my v DDM se těšíme na setkání s vámi v novém školním roce

2018/2019. Snad vás zaujme nabídka
našich zájmových kroužků i akce, které
pro vás během krátkodobých prázdnin
i celého školního roku připravujeme.
V poslední srpnové dekádě se budete moci informovat o naší činnosti,
nabídce zájmových kroužků v novém
školním roce 2018/2019 a o nabídce
dalších aktivit i prostřednictvím webových stránek – www.ddmslavicin.
cz a Facebooku DDM.
Ivana Fojtíková,
ředitelka DDM Slavičín

Pstruzi v našem regionu
Ještě před 15 lety byly potoky,
které spravuje náš pobočný spolek
Slavičín MRS Brno, vyhledávány rybáři z důvodu kvalitního zarybnění
pstruhem potočním. V revíru bylo
v té době chyceno cca 3 500 ks zaevidovaných pstruhů obecných, při
zarybnění násadou v počtu 5 000 ks
pstruha v délce 15–20 cm. V dnešní
době vlivem vysychání potoků, zvýšení počtu predátorů (kormorán, volavka, vydra) je chyceno v revíru pouze 300 ks pstruhů potočních s menší
průměrnou délkou. Díky tomu zájem
rybářů o pstruhové vody klesá. Zarybňovací povinnost stanovená krajským
úřadem se však nezměnila.
Tyto údaje dávají z ekonomického
hlediska jednoduché výsledky. Z pří-

spěvků členů jsme dříve vraceli přírodě to, co jsme si vzali. Bohužel v dnešní
době, kdy klesl zájem o pstruhové povolenky, vychází hospodaření na pstruhových vodách dlouhodobě v červených
číslech. Žádost o výpomoc na hospodaření na pstruhových vodách našla odezvu, a proto výbor pobočného spolku
Slavičín MRS Brno děkuje městu Slavičín za přidělení grantu na udržení populace pstruha obecného v našem regionu. Finanční prostředky byly použity na nákup plůdku pstruha obecného,
který byl vysazen do chovných potoků.
Před vysazením plůdku byly chovné potoky sloveny a odchovaná násada v počtu 4 933 ks v hodnotě 59 196 Kč byla
vysazena do revíru.
Zdeněk Juřík

Čtvrtý ročník nohejbalového
turnaje dvojic
Ve čtvrtek 5. července 2018 se konal již 4. ročník nohejbalového turnaje dvojic. Ten měl navíc za úkol suplovat za tradiční turnaj trojic Jerevan
Cup, kterému obvykle tento termín
patří. Do turnaje nakonec nastoupilo
sedm týmů, které měly šanci si s každým účastníkem navzájem poměřit
síly, jelikož se hrálo systémem každý
s každým, kdy nejlepší čtyři postupovaly rovnou do semifinále.
Základní skupinu ovládl tým Sloniska, který jen dvakrát remizoval a suverénně postoupil s 10 body na kontě. Následovali Studeníci s 8 body. O dalších
dvou postupujících musel rozhodnout
až počet uhraných míčů. Klukovna.cz
brala 3. postupové místo a Mačetofci postoupili ze 4. místa na úkor borců
z Marathonu o jediný míč!
V prvním semifinále Sloniska překvapivě podlehla Mačetofcům, které ve skupině zvládla porazit, takže
na ně zbyl souboj o 3. místo proti Stu-

deníkům. Těm se semifinále vůbec nevydařilo a také podlehli Klukovně.cz,
kterou ve skupině zdolali. Trend odvet za skupinové výsledky pokračoval
i nadále, když Studeníci překvapivě porazili v turnaji výborně hrající Sloniska
a mladí Mačetofci v třísetové bitvě nakonec udolali zkušené borce z Klukovny.cz 2:1, čímž potvrdili, že si předešlý
postup o pouhý míč naprosto zasloužili.
Poděkování patří všem účastníkům turnaje a také městu Slavičín,
které celou akci finančně a organizačně podpořilo.
Tomáš Studeník

VZPOMÍNÁME
Dne 19. srpna 2018 uplyne 7 let
od chvíle, kdyy nás navždy opustila paní
Vlaďka ŤULPOVÁ z Lipové. S láskou
vzpomínají manžel a synové s rodinami.
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 16. srpna 2018 vzpomeneme
2. výročí
ý
chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Josef ZLÁMAL. S láskou stále vzpomíná
manželka a syn s rodinou.

Dne 26. srpna 2018 uplyne 5 let
od úmrtí naší maminky paní
Marie STUDENÍKOVÉ a dne 17. dubna 2018
jsme si připomněli 12 let od úmrtí našeho
tatínka, pana Karla STUDENÍKA
ze Slavičína. S láskou stále vzpomínají
dcery Marie a Eliška s rodinami.

Dne 2. srpna 2018 uplyne 20 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Rudolf KOŠUT
ze Slavičína. Dne 13. srpna 2018 by se dožil
92 let. S láskou a úctou stále vzpomíná
dcera Jarmila s rodinou.
Dne 1. srpna 2018 vzpomeneme
6. výročí úmrtí naší sestry a tety, paní
Blaženy MACHŮ ze Slavičína.
S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene
sestra s manželem, neteře Jana a Radka
s rodinami a rodina Brhlova.

Dne 10. srpna 2018 vzpomeneme
10. smutné výročí
ý
úmrtí paní
Anežky MŇAČKOVÉ z Bohuslavic nad Vláří
a dne 14. června 2018 by se dožil 90 let
pan Josef MŇAČEK, taktéž z Bohuslavic.
Stále na ně vzpomínají
dcery a syn s rodinami.

Dne 19. srpna 2018 uplyne
p y 15 let
od úmrtí pana Stanislava ŠURÁNĚ
ze Slavičína. S láskou a úctou na něho
vzpomínají maminka, Lenka, dcera Michalka
s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 20. července 2018 si ppřipomněli
p
6. výročí úmrtí paní Marie KŘÍŽOVÉ.
Dne 3. srpna 2018 by se dožila 82 let.
S láskou a úctou vzpomínají synové
Dalibor a Hubert s rodinami.

Dne 10. srpna 2018 vzpomeneme
ý
úmrtí pana
p
3. smutné výročí
MVDr. Stanislava DOLENSKÉHO,
který by se dne 10. září 2018 dožil 60 let.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Radka
s rodinou, Natálie a Alexandra
a sestra Radka s rodinou.

Dne 4. srpna 2018 uplynou 4 roky od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš drahýý tatínek,
dědeček a manžel, pan Emil ARGALÁŠ.
Stále s láskou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Dne 23. srpna 2018 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana
Aloise PŘIDALA ze Slavičína. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou
vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 16. srpna 2018 uplyne
p y 20 let
od úmrtí paní Táni HOKOVÉ, rozené
Rybákové. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Stále na ni vzpomínají rodiče, manžel
a děti s rodinami a sestry s rodinami.

Společenská kronika
NAROZENÍ – ČERVEN
Přemysl a Lenka Pláškovi – syn Samuel
Jiří a Eva Máčalovi – dcera Veronika
Pavel Berčík a Petra Janáčková – syn
Vojtěch
Ondřej Macháč a Leona Křížová – dcera Alena
Radek Plášek a Lucie Řeháková – syn
Dominik
Michal Kresta a Martina Pazderová –
syn Samuel
Markéta Bobálová – syn Jan
Miroslav a Aneta Gromských – syn Patrik
SŇATKY – ČERVEN
Radek Zvonek a Tereza Matušincová
Robert Juřenčák a Barbora Kalíková
Zbyněk Martinec a Lenka Lysáčková
Tomáš Vaculčík a Kateřina Pinďáková
Miroslav Slámečka a Veronika Žeravčíková

ÚMRTÍ
2. 6. 2018 Ludmila Habancová, 76 let,
Hrádek
2. 6. 2018 František Strnad, 61 let,
Slavičín
8. 6. 2018 Antonín Bečica, 63 let,
Slavičín
9. 6. 2018 Alois Andrys, 92 let, Lipová
25. 6. 2018 Marie Barcuchová, 71 let,
Slavičín
Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpravodaje narození Vašeho
dítěte a uzavření manželství, dostavte se, prosím, na matriku Městského
úřadu Slavičín k podepsání souhlasu
se zpracováním a zveřejněním osobních
údajů na základě zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů.

Dovolená lékařů o prázdninách
MUDr. Petr Zemčík neordinuje ve dnech 6. až 17. srpna 2018.

Zastupuje MUDr. Tereza Gottfriedová.
MUDr. Jiří Zabloudil neordinuje ve dnech 13. až 17. srpna 2018.

Zastupuje MUDr. Marie Častulíková.
MUDr. Tereza Gottfriedová neordinuje ve dnech 27. srpna až 7. září 2018.

Zastupuje MUDr. Petr Zemčík.
MUDr. Marie Častulíková neordinuje ve dnech 20. až 24. srpna 2018.

Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil.
Dne 29. října 2018 si připomeneme
1. smutné výročí
ý
úmrtí ppana
Stanislava ŠURÁNĚ.
Za tichou vzpomínku děkují manželka,
dcery Marie a Dana s rodinami.

Dne 28. srpna
p 2018 byy se dožil 60 let
pan Jozef TRÚCHLY z Petrůvky.
S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Mám zájem o koupi zahrádky s chatkou ve Slavičíně v lokalitě u rybníka.
Tel: 731 501 699
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Městská knihovna v srpnu
1. srpna – 29. srpna 2018
Barum rallye – historie a současnost.
Výstava fotografické tvorby Zdeňka
Knapíka a Rudolfa Fukala, členů Fotoklubu besedy Otrokovice.
Galerie městské knihovny, otevřeno v srpnové půjčovní době, případně
po domluvě na tel. 577 341 481.
31. srpna – 29. září 2018
Z pěšáka od Tobruku pilotem RAF.
Výstava dokumentů a fotografií
připomínající 100. výročí narození slavičínského občana, mjr. in memoriam,
pana Karla Křenka. Lze ji zhlédnout
v půjčovní době, případně po domluvě na tel.: 577 341 481.
Vernisáž: pátek 31. srpna 2018
v 18.00 hodin, galerie městské
knihovny.
Čtvrtek 30. srpna 2018
Zdraví skryté v bylinkách

Přednáška Ing. Marcela Majlinga,
odborníka na fytoterapii.
Na besedě získáte zajímavé informace ze světa léčivých bylin a seznámíte se s jejich přínosy pro naše zdraví. Dozvíte se více o očistných bylinkových kůrách, o míchání bylinných směsí a také, že na každou nemoc existuje ta pravá „léčivka“. Součástí akce je
výstava publikací zaměřených k dané
tematice.
Začátek: 16.00 hodin, sál knihovny v 1. podlaží. Vstup volný.
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VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
Vážení senioři, pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské
univerzity v Praze je pro Vás připravena nabídka výuky v rámci Virtuální Univerzity
třetího věku (VU3V), která Vám umožní navštěvovat zájmové vysokoškolské studium přímo v místě Vašeho bydliště.
Vítáme tedy Vaše zapojení do již fungující ho vzdělávání v období říjen – prosinec 2018. Studium je určeno osobám se statutem důchodce, výuka probíhá
v Městské knihovně Slavičín.
Podmínky studia a další podrobnosti o výuce budou novým zájemcům sděleny individuálně (osobně v půjčovní době knihovny nebo na tel.: 577 341 481.

Půjčovní doba v městské
knihovně v srpnu
pro děti i dospělé:
Pondělí 7.30 – 15.00 hodin
Čtvrtek 7.30 – 18.00 hodin
Polední pauza 12.00 – 13.00 hodin

Dětský den a koncert 2018
Jedenáctý ročník před nás postavil
výzvu v podobě přesunutí akce z hrádeckého výletiště do Zámeckého parku.
K tomuto kroku nás tlačily interpreti již
několik let a letos už to v Hrádku hlavně z důvodu velikosti a zastřešení pódia
zkrátka nešlo. Přesunutí akce nicméně
vnímáme jako krok správným směrem
a potřebný pozitivní impuls pro nás pořadatele do dalších let.
Bylo úžasné sledovat, jak se za pomoci všech kamarádů park mění a také jak
se naše představy zhmotňují v jedinečné místo pro konání koncertu. Ve čtvrtek jsme „roztahali“ elektřinu se světly a čekali na tmu. Chvíle, kdy se světla rozsvítila, byla až magická, všem, kdo
jsme u toho byli, se zatajil dech, protože
náš krásný park jako by ožil, byl to nádherný zážitek.
V pátek se konečně vše rozjelo a začalo to, z čeho jsme byli už několik týdnů nervózní, ale také jsme se na tento
moment těšili. Najednou na louce stálo
krásné podium, znovu se „tahala elektrika“ a instaloval zvuk.
V 17.30 hodin začal program koncertem místní kapely Horizont, kluci dali
do hraní vše a jistě o nich ještě mnoho
uslyšíme. Kolem 18.30 hodin jsme na pódiu přivítali vycházející hvězdičku Naty
Hrychovou, která svým zpěvem nadchla
hlavně mladší účastníky akce. Naty je velice příjemná slečna a velmi se jí u nás líbilo.
Chlapci z Desmodu nás nejdříve hledali na hrádeckém výletišti, ale nakonec
našli
šli parkk a v 19.45
19 45 hodin
h di předvedli
ř d dli pa-

Městská knihovna Slavičín otevírá další studijní program pro seniory v rámci

rádní show. Desmod už u nás hráli popáté... a proč? My ty kluky zkrátka máme
rádi a věříme, že si svými výkony zaslouží naši i Vaši přízeň.
Ve 20.00 hodin přijel do Otrokovic
vlakem David Koller s kapelou a Igor Tělupil se svým minibusem je bezpečně dovezl za námi do Slavičína, za což moc děkujeme. Přesně ve 22.30 hodin začal koncert, na který jsme s napětím čekali. David Koller s kapelou bez sebemenšího zaváhání odehráli parádně a prodloužili vystoupení o 30 minut. Večer poté dohráli DJ Vlasťa a Maty Macíkovi.
V sobotu jsme navázali tradičně dětským dnem, na který dorazilo přes 300
dětí s rodinami. Jako vždy jsme se snažili nezatěžovat Vaše rodinné rozpočty a co šlo, to bylo na dětském dni zdarma. Prostor parku nám mimo jiné nabídl
možnost růstu a sami jsme zvědaví, jak
se vyvine další ročník. Děkujeme všem,
kteří nám pomohli uspořádat tuto akci,
a to zejména: Martinu Viceníkovi, který
krom potřebné energie elektrické, zajis-

til také příval energie pozitivní a dorazil
nás v neděli větičkou „Šárko, Majo, jedna akce je málo, ještě něco vymyslete!”
Další velké díky za obrovskou pomoc
patří Jardu Saňákovi (vzal si kvůli nám
dovolenou, což je teda pecka), Duškovi
a Chochrovi Horovým, Břeťovi Došlovi,
Mílovi Vaňkovi, Lojzovi Kubasovi, Gumerovi, Liboru Mackovi, Bukinovi, Zbyňovi
Šuráňovi, Peťovi Cuřínovi, Pavlu Čechovi, Pavlíkovi a Pepovi Valčíkovým, Filipu
Haragovi, Bobovi Uhrovi, Tomáši Hrnčiříkovi, Toňovi a Michalce Bonkovým, Radkovi, Janě, Aničce, Honzovi a Robertovi
Studénkovým, Maričce a Aničce Zvonkovým, Lei a Radku Bartošovým, Jeňovi
Juříkovi, Mejšovi, Lence Valentové, Muftovi, Danovi a Šárce Majcovým, Robertu
Stejskalovi, Vlasťovi Macíkovi, Martinovi
a Barči Chovančíkovým, Petru Kepákovi, Jakynovi, Markétě a Andrejce Kulíškovým, Zdence Psotové, Denisce Balšanové, Danovi a Šárce Majcovým a týmu
kolem nich, Brannému oddílu plk. Josefa Valčíka, Jolči Ďulíkové, Iloně Šimoníkové, Peťovi Součkovi, Janči Balouškové, Romanu Machalovi, děvčatům z infocentra, Peťovi Vítkovi, Mirce Vaclové,

Márovi Rokytovi, Soni Frajtové, Kubimu
Častulovi, Eriku Fojtíkovi, Zbyňovi Vaclovi, Igoru Tělupilovi, Lucce Urbaníkové,
Terezce Pavelkové. Honzovi Kotrabovi,
Vlasťovi a Marušce Častulovým, Lubovi Florešovi, Jendovi a Ondrovi Častulíkovým, Pepovi Florešovi, Laďovi, Zuzce
a Lucce Vránovým, klukům z Horizontu,
Karlu Gébovi, Pavlu Koncerovi, Dankovi
Sláčikovi, Ivance Malinové, Lucce Sovadinové a holkám ze skupiny ELES, Službám města Slavičína.
Děkujeme také sponzorům: Slavnet,
město Slavičín, Kowag, TVD, Caparol,
Greiner Packaging, Ekofiltr, Flores outdoor, Hopa CZ, Pila Vágner, Zeka, Nicoma, Autokap, Nářadí Vítek, Nábytek Hlavica, DP Nábytek, SumiRiko AVS Czech,
s. r. o., Pneuservis pod čapím hnízdem,
NTS Prometal Machining, Nábytek Bytex, Gulášfest Šanov.
Výdělek byl použit na financování
dětského dne a zbylých 40 000 Kč bude
rozdáno postiženým dětem ve Slavičíně
a okolí. Omlouváme se také všem, kteří
se kvůli nám nevyspali, snad nám jednu
noc v roce odpustíte.
Majoš a Šárka
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PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

Fotoateliér a Video Hödl
průkazoové foto na poočkání
ateliéroové foto dětí, rodinné
svatebnní foto – videoo
foto škoolních srazů na počkání
převod VHS na DVD--CD
prodej fotoalb
fotovideo
mnoho dalších služeb
Pondělí – pátek: 9.00 – 16.30 hodin
Adresa: Náábřeží T. G. Masaryka 141,
Bojkovice
Mobil: 603 889 809
Facebook: Hödl Photoggraaphy
Video Makeer

Obchod Rea
(Osvobozenní 51, bývalý hootel Slavičan)
Vás zve ke slevám na toto zboží:
bazénkyy pro batolataa (na balkon),
bazény
hračky do vody
školní batohy a pouzzdra různých
značek (i Topgal)
hračky pro miminka a batolata
 velký výběr stavebnicc
Těšíme se na Vaši návštěěvu!
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Vážení přátelé, už mně trochu začínají vadit informace šířené Slavičínem a okolím, že jsem ukončil advokátní praxi a nepřijímám další klienty – tato informace
není pravdivá, stále mám kancelář na bývalém hotelu Slavičan, stále jsem dostupný na tel. čísle 603 216 080 a práce mě pořád baví. Zdeněk Rumplík

Mgr. Zdeněk RUMPLÍK – advokát
Slavičín, Osvobození 51, tel.: 603 216 080, 577 342 920
mail: advrumplik@centrum.cz, www.advokat-zlinsko.cz
provede ZEMNÍ PRÁCE
výkopové strojem JCB
úpravy terénu UNC
Tel.: 577 343 333, 777 783 773
www.agstaving.cz

Poděkování
Tímto způsobem bych chtěla poděkovat níže uvedeným firmám za poskytnutí finančního daru
na pořízení elektrického invalidního vozíku eThrone12, jmenovitě
děkuji NTS Prometal Machining,
s. r. o., TVD – Technická výroba, a.
s., HOPA CZ, s. r. o., KOVOS, s. r. o.,
Auto Belák, s. r. o., AISE, s. r. o. Zlín.
Jana Humlíčková

Pan Kolínek prodává letní, podzimní a zimní jablka – pouze samosběr –
sady Štítná nad Vláří. Cena 10 Kč/kg. Kontakt: tomecekjosef1@centrum.cz

Divnická heligonka
V neděli 10. července 2018
ožil divnický park pod zámkem
tradičním setkáním harmonikářů
a heligonkářů, kterých se na pódiu vystřídalo na čtyři desítky. Pořadatelé děkují za hojnou diváckou účast a těší se na další ročník.
Akci finančně podpořilo město Slavičín.
Za pořadatele Radka Vaňková

Poděkování
Osadní výbor Hrádek děkuje městu Slavičín za finanční podporu akce
Sportovní den – turnaj v nohejbale.

Sobota 25. srpna 2018
 9.00 hodin – pietní akt u hrobu

padlých amerických letců na hřbitově ve Slavičíně
9.30 hodin – návštěva muzea
ve Slavičíně
Další program a bližší informace
na: www.leteckabitvakarpaty.cz

V hlavní roli chemie

Josef Tomeček – student Gymnázia
Jana Pivečky, s jehož jménem se čtenáři
Slavičínského zpravodaje často setkávali v článcích gymnázia, má za sebou
zkoušku dospělosti a další – náročnější ho budou čekat v následujícím akademickém roce.
Motivací pro studium na gymnáziu
byl pro tehdy jedenáctiletého Josefa
fakt, že chemie se na gymnáziu vyučuje
už od sekundy, tedy o rok dříve než na
základní škole. A to i přesto, že s chemií dosud žádnou praktickou zkušenost neměl. Na gymnáziu začal navštěvovat ekologický (chemický) kroužek a
od tercie se pravidelně účastnil chemických olympiád. Svůj koníček – chemii
– mohl rozvíjet i díky účasti na Letním
odborném soustředění mladých chemiků Běstvina. Největším úspěchem
na soutěžním poli bylo pro Josefa to,
že se probojoval na Mezinárodní che-

mickou olympiádu v gruzínském Tbilisi v roce 2016 a v thajském Bangkoku
v roce 2017. „Tyto olympiády jsou úžasné v tom, že to není jen o soutěžení, ale
také tam člověk pozná nové lidi a hlavně
kulturu i kuchyni pořádajích zemí. Navíc
tam jsou pravidelně organizovány exkurze a výlety.“ V době vzniku tohoto textu se Josef připravuje na své poslední
mezinárodní kolo, které je mimochodem 50. jubilejním ročníkem Mezinárodní chemické olympiády, pořádané
v Praze a Bratislavě ve dnech 19. až
29. července 2018.
Během posledních dvou let studia
na gymnáziu začal Josef Tomeček spolupracovat i s Ústavem chemie Fakulty
technologické Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně, kde byl součástí supramolekulární výzkumné skupiny. Stáž hodnotí velmi kladně, mohl hlouběji rozvinout zkušenosti s pokročilejší organickou syntézou a také se naučil vyhledávat a zpracovávat data ve vědeckých
databázích. Ke stáži s humorem dodává: „Spousta reakcí, které jsem prováděl, skončila nezdarem, u jedné se mi
dokonce podařilo vyvolat požární poplach v celé budově.“
I přes své mládí má už zkušenosti s účastí na konferencích. Výsledky
ze stáže prezentoval na mezinárodní
konferenci v Brně a účastnil se také
studentské konference ve Švýcarsku.
Ač by se mohlo na první pohled zdát,
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Letní kino Slavičín bude promítat zdarma. Všechny filmy jsou v českém znění.
V případě deštivého počasí se bude
promítat v Sokolovně Slavičín od 20.00
hodin.

že celý Josefův život naplňuje jen jeho
záliba v chemii, není tomu tak. Rád cestuje, čte a věnuje se sportu – cyklistice a vysoce intenzivním intervalovým
tréninkům.
A jaké jsou jeho plány do budoucna?
Splnil se mu sen o studiu ve Velké Británii, kde bude následující čtyři roky
studovat magisterský obor chemie
na Imperial College London. Josefova
studia bude podporat nadace Bakala
Foundation, od které se mu podařilo
získat stipendium na školné. Následně by rád pokračoval doktorským stu-

diem a věnoval se vysněné dráze vědce–chemika .
„Přál bych si poděkovat všem, kdo se
podíleli na mém rozvoji, ať už akademickém, či osobnostním. Vzhledem velkému
počtu lidí, kteří mě ovlivnili, nedokážu
vyjmenovat všechny, aniž bych na někoho zapomněl. Děkuji škole, která mi
umožnila plně rozvinout mé dovednosti nejen svým vybavením, ale i úpravou
studijního plánu. A také děkuji Nadaci
Jana Pivečky za podporu během stáží
na UTB,“ dodává Josef.
Jitka Pfeiferová

Ohlédnutí za Park párty 2018

Oblíbená akce Park párty se i v letošním roce nesla ve znamení dobrého jídla, pití a zábavy. K tomu se navíc přidalo i krásné letní počasí, které bylo zkraje prázdnin úkazem spíše
ojedinělým.
Na podiu v Zámeckém parku se tradičně vystřídala pestrá přehlídka hudebních kapel i žánrů – od country,
přes dechovku až po rocková uskupení. Nejmladší účastníky akce bavil Pavel
Novák a připraveno pro ně bylo rovněž
malování na obličej, jízda na ponících
a malých motorkách či pouťové atrakce.
Po loňském úspěchu Traktoriády
proběhl letos na Park párty její druhý ročník. Zahájila ji opět spanilá jízda traktorů ulicemi města a následoval terénní závod zúčastněných strojů
na Panské louce. Součástí Traktoriády
byl také slalom s koulením pneumatiky,
do něhož se mohl zapojit každý, a pokus, zda dvacet silných mužů přetáhne na laně traktor. Krátce po nastarto-

vání traktorů se siláci ocitli na zemi…
Všichni vítězové Traktoriády byly
odměněni pěknými cenami, za něž děkujeme firmám Prabos Plus, a. s., Kowag, s. r. o., EC Tech, a. s., Kovotrend,
s. r. o., a Jiřímu Čunkovi, hejtmanovi
Zlínského kraje.
Velké díky patří všem, kteří se podíleli na organizování a hladkém průběhu Traktoriády, především panu Pavlu
Studenkovi. Pořadatelé Park párty děkují také všem, kteří pomáhali při technickém zajištění akce.
Jitka Pfeiferová,
Městské infocentrum Slavičín

Turnaj O pohár starosty města
v nohejbale trojic se uskuteční
v náhradní termínu
v sobotu 29. září 2018
ve sportovním areálu
u Sokolovny.
Hlásit se můžete
v městském infocentru
(tel.: 577 342 251, 737 751 874)
nebo u pana Kosečka.

úterý 31. července 2018, 21.00 hodin
Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu
Hlavní hrdinkou příběhu je odvážná Gerda, která porazila Sněhovou královnu a osvobodila svého bratra Kaie. Díky tomu se z nich
staly tak trochu pohádkové celebrity. Gerda
to bere s nadhledem, zasněný Kai se se svou
popularitou vyrovnává o něco hůře. Aby si
od své slávy trochu odpočinuli, vydávají se
do hor za svým trollím kamarádem Ormem,
kde na ně však nečeká žádná odpočinková
dovolená, ale pořádné dobrodružství.
Anim. dobrodružná komedie, Rusko,
2016, 89 minut.
neděle 5. srpna 2018, 21.00 hodin
Tátova volha
Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že
kromě jejich dcery Terezy, má ještě stejně starého nemanželského syna. To alespoň naznačuje náhodně objevená dětská kresba. Eva
hodlá nečekané odhalení ignorovat, Tereza,
které se vlastní život sype pod rukama, se
k přízraku nevlastního bratra upne. Společně
s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem
volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek a přátel, aby o tajemství zjistily víc …
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: E. Balzerová, T. Vilhelmová, V. Cibulková, E. Holubová, B. Polívka ad.
Komedie/drama, ČR, 2018, 90 minut.
úterý 7. srpna 2018, 21.00 hodin
Ferdinand
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až
tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička
a Ferdinand velký býk. Narodil se sice jako
malé rozpustilé telátko, ale časem vyrostl
o pořádný kus do výšky, do délky i do šířky.
Neznalí lidé by jej mohli považovat za nebezpečné, zuřivé monstrum, jenže Ferdinand
je naštěstí ten nejroztomilejší a nejhodnější sudokopytník na světě. Bohužel zároveň
je taky nešikovným popletou, který i díky
svým rozměrům občas dokáže způsobit pořádnou katastrofu.
Anim. komedie, USA, 2017, 108 minut.
neděle 12. srpna 2018, 21.00 hodin
Sněhulák
Po tomhle filmu už nikdy nepostavíte
sněhuláka s radostí. Nejúspěšnější autor současné krimi Jo Nesbø, nejsvéráznější románový detektiv Harry Hole a jeden z nejcharismatičtějších herců své generace Michael
Fassbender se spojili v adaptaci slavného detektivního thrilleru, jenž spolu s dalšími deseti „holeovkami“ kraluje žebříčkům nejčtenějších knih současnosti.
Thriller, USA, 2017, 120 minut.
Mládeži do 15 let nepřístupný.
úterý 14. srpna 2018, 20.30 hodin
Čertoviny
Hlavními hrdiny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce

přivedli každý jednu hříšnou duši, což se jim
moc nedaří. V přestrojení za čeledíny se dostanou na statek a zdá se, že konečně budou
mít úspěch. Vypočítavý sedlák totiž chce svoji
dceru Haničku provdat za nafoukaného statkáře Kopyta, avšak Hanička miluje jiného…
Režie: Zdeněk Troška
Pohádka, ČR, 2018, 101 minut.
neděle 19. srpna 2018, 20.30 hodin
Tvář vody
V utajované americké vládní laboratoři
probíhají experimenty s podivuhodným obojživelným monstrem nalezeným v Amazonii,
jehož domorodci uctívali jako boha, které
může dýchat na vzduchu i pod vodou, podobá se člověku a je považováno za nebezpečného tvora. Když se s ním náhodou střetně
němá uklízečka Elisa (Sally Hawkins), dokáže
s ním navázat komunikaci beze slov – pomocí gest a emocí. Elisa jej nevnímá jako nebezpečnou zrůdu, cítí především jeho strašlivou
osamělost, a tak s pomocí své nejlepší kamarádky, souseda a několika špiónů naplánuje
jeden z nejpodivuhodnějších a nejromantičtějších únosů v dějinách filmu.
Fantasy drama, USA/Kanada, 2017,
123 minut.
Mládeži do 15 let nepřístupný.
úterý 21. srpna 2018, 20.30 hodin
Sherlock Koumes
Kdo by chtěl, proboha, krást sádrové trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová ozdoba nějaké zahrádky a nejde vám tím pádem o kejhák. Naštěstí se po okolí potuluje jistý detektiv Sherlock, který se do řešení téhle záhady pustí s nasazením sobě vlastním. Škoda jen, že je taky ze sádry.
Anim. komedie, USA/VB, 2018, 90 minut.
neděle 26. srpna 2018, 20.30 hodin
Vetřelec: Covenant
Posádka vesmírné lodi Covenant se
připravuje kolonizovat vzdálenou planetu
na druhé straně galaxie. Nový svět, který nečekaně objeví, se jim z počátku zdá být dosud nezmapovaným idylickým rájem. Ve skutečnosti je to ale temný a brutální svět, jehož hrůzy si nikdo z členů posádky nedokázal
představit ani v těch nejhorších představách.
Scifi thriller, USA, 2017, 122 minut.
Mládeži do 15 let nepřístupný.
úterý 28. srpna 2018, 20.30 hodin
Cesta za králem trollů
Espen je nejmladší ze tří synů chudého
farmáře. Doma jej používají jako rodinného otloukánka, který není schopný žádné
užitečné práce a jen chodí po lesích s hlavou v oblacích a chytá lelky. Jeho jediným
úkolem, je udržovat v kamnech oheň, aby
nevyhasl. A právě on v lese potkal princeznu Kristin, která je právě na útěku ze svého rodného hradu. Kristin je pořádně tvrdohlavá, nevěří na staré báchorky o Králi
trollů, který má zálusk na princezny, a hlavně si nechce vzít namyšleného prince Frederika. Den před svými osmnáctými narozeninami tedy dává přednost cestě do neznáma, na níž zjistí, že povídačky o trollech
jsou pravdivé.
Hraná fantasy pohádka, Norsko, 2017,
104 minut.
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