Z obsahu:
– Ze schůze rady města
– Den záchranných složek
– Silniční běh Zlatý podzim

1. září 2013 / číslo 9	

zdarma

POLICIE ČR Vratimov

str. 2
str. 4
str. 9

604 127 288

Stavba kanalizace v Horních Datyních
Občané Horních Datyň jsou opět blíže
tomu, že Horní Datyně budou mít novou
kanalizační síť. Město bylo úspěšné s žádostí o poskytnutí dotace z prostředků EU
a od Státního fondu životního prostředí
(SFŽP) máme příslib uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace za splnění všech jimi
stanovených podmínek. Nyní připravujeme výběrové řízení na zhotovitele díla.
Cena samotné stavby včetně oprav komunikací po ní činí dle rozpočtu cca 95 mil.
Kč, avšak výsledná cena se bude odvíjet
od výsledku výběrového řízení. Věříme,

že bude nižší. Na ceně, která vzejde z výběrového řízení, bude závislá i spoluúčast
města na stavbě, kterou nyní odhadujeme
ve výši kolem 25 mil. Kč. Půjde-li vše dle
našich představ a dojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se SFŽP, mohla by
být celá stavba zahájena počátkem příštího
roku a ukončena v září 2015. Plánovanou
výstavbou kanalizace nedojde k odkanalizování celé části Horních Datyň. Stavba
kanalizace je i přes dotace finančně náročná, a proto bude zatím realizována I. etapa
z připraveného projektu „Odkanalizování
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Vratimova – Horních Datyň“. Stavba, kterou bychom chtěli zahájit v příštím roce a
dokončit v roce 2015, je na obrázku vyznačena červenou, nepřerušovanou čárou
a zahrnuje také čističku odpadních vod
(ČOV). Získat dotace na stavbu kanalizace
z prostředků EU není jednoduché, žadatel
musí splňovat řadu přísných podmínek a
jsme proto rádi, že patříme k těm úspěšným.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka města Vratimova

informace občanům

Ze schůze Rady města Vratimova

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
ZO Horní Datyně

Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání dne 15.
července 2013 projednávalo:
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Vratimov
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
MSK týkající se stavby „Odkanalizování části Vratimov“
• Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP,
týkající se stavby „Odkanalizování části Vratimov“
• Schválení zadávacích podmínek pro nadlimitní veřejnou
zakázku

pořádá ve dnech
28. 9. 2013 – 29. 9. 2013
9.00 – 18.00 hod.
ZAHRÁDKÁŘSKOU VÝSTAVU
v prostorách kulturního domu
Horní Datyně
Srdečně zvou zahrádkáři

Rada města Vratimova na své schůzi dne 15. července 2013
projednávala:
• Pořízení ukazatele rychlosti vozidel
• Změnu člena Stavební a dopravní komise
• Schválení smluv
• Vyhlášení záměrů pronájmu pozemků
• Rozpočtové opatření č. VII/2013
• Poskytnutí finančních darů:
„Babybox pro odložené děti – STATIM“
„Charita Český Těšín“
„Charita Frýdek-Místek“
„Středisko rané péče SPRP Ostrava“
„Slezská humanita, o.s.“
„MANEMI“
• Žádost o ukončení nájmu bytu
• Přidělení uvolněného obecního bytu

Srdečně zveme všechny spoluobčany do
Husova sboru ve Vratimově, Školní 3/217
na IV. ročník

Dnů varhanní hudby
v sobotu 21. září 2013 v 16:00 h
varhany
housle
zpěv

a v neděli 22. září 2013 v 16:00 h
varhany
zpěv

Rada města Vratimova na své schůzi dne 13. srpna 2013 projednávala:
• Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace
pro realizaci stavby „Stavební úpravy MŠ Horní Datyně –
zateplení“
• Rozpočtové opatření č. VIII/2013
• Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě č. SML 358/2010/INV
31 týkající se VZ na provozovatele kanalizace v lokalitě
Podlesí
• Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SML 275/2012/INV31 týkající
se zpracování PD pro stavbu „Dostavba a rekonstrukce
chodníku ve Vratimově a Horních Datyních“
• Veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava MK ul. U
Padolu a ul. Višnová“
• Vyhlášení záměru prodat část pozemku parc. č. 2627 v k.
ú. Vratimov
• Rozhodnutí k veřejné zakázce malého rozsahu na výběr
zhotovitele pro stavbu „Výměna oken ve dvou objektech
(VS a NS) ve vlastnictví města Vratimova“


Mgr. Marie Pluhářová
MgA. Lenka Vítková
Josef Kubenka

Mgr. Pavel Rybka
Tamara Urbánková

zároveň proběhne výstava obrazů
Vstupné dobrovolné
Rada starších
NO Vratimov

Poděkování nálezci
V pondělí 12. srpna 2013 jsem na zastávce linky autobusu
28 Palace-Karolina vytratil tašku s doklady a mobilním telefonem. Do pár hodin jsem ji měl zpět díky velmi obětavé
paní z Horních Datyň, která tašku nalezla, zavolala na mobil mému synovi a posléze předala nález.
Právem si tento vzácný příklad zaslouží zveřejnění.

Ivo Kičmer, místostarosta

Jaromír Drozd, Václavovice
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informace občanům

Přijďte podpořit malé houslisty na koncert
26.9.2013 v 17 hodin na Slezskoostravském hradě
Cílem akce s názvem „Festival nejmenších houslistů“ je umožnit dětem předvést na čem usilovně pracovaly, co dokázaly, že jim to dohromady hraje a zní. Organizátorem takového setkání houslových souborů, do kterých jsou začleněny i ty nejmenší děti, je Základní umělecká
škola Vratimov pod záštitou Občanského sdružení POSPOLU při ZUŠ
Vratimov. Festival proběhl již čtyřikrát a vždy v příjemné atmosféře,
plné muzicírování, přátelství a předávání zkušeností. Díky finanční
podpoře NADACE ŽIVOT UMĚLCE, firem OPTYS a Valk Welding
CZ, s.r.o. a poskytnutému zázemí obcí Řepiště se uskuteční ve dnech
25.9. a 26.9.2013 pátý ročník festivalu. Celý festival bude zakončen

koncertem na Slezskoostravském hradě v Ostravě 26.9.2013 v 17 hodin. Na tento koncert srdečně zveme všechny příznivce. Doporučujeme koncert navštívit i s dětmi. Jim je určeno poselství malých muzikantů, že věnovat se hudbě stojí za to a je to hodnotně strávený volný
čas. Děti se opravdu snaží, zlepšují své hráčské dovednosti, rozvíjejí
své schopnosti a právě Vaše shovívavost, ocenění jejich úsilí a potlesk
dodají chuť do další práce jak dětem, tak pedagogům. Více informací
o tomto projektu najdete na internetových stránkách festivalu http://
festival-nejmensich-houslistu.freepage.cz
Kamila Bodnárová

Dětský koutek u Radničního
náměstí

Sešli se,
aby pomohli...
2013

Jsme město starších občanů, převažují ti, kteří jsou již v důchodu, je vžitá představa o našem městě. Generace, která se do
města stěhovala v 50. a 60. letech minulého století v souvislosti
zejména s výstavbou a prací v bývalé Nové huti sice pomalu
zestárla, ale poloha města a dostatek cenově přijatelných stavebních pozemků, byty v bytových domech a dobrá infrastruktura a dopravní dosažitelnost okolních větších měst stále častěji
lákají mladé lidi k volbě trvale zde bydlet. Mladé rodiny s dětmi
v rodinných domech zpravidla nemají problém nechat dítě na
zahrádce a vybudovat pro něj hrací koutek. Rodiče v bytovkách
jsou však odkázáni na veřejná dětská hřiště ta a prakticky ve
městě nemáme.
Byť se to nezdá, není to levná záležitost, hřiště musí splňovat
náročné bezpečnostní předpisy a částka na pořízení takového
menšího hřiště se blíží k 1 mil. Kč. Také následná údržba a
opravy nejsou zdarma. Proto jsme přivítali možnost postavit
jedno dětské hřiště, resp. dětský koutek pro menší děti, z finančního daru společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.
Všechna města mění svoji tvář, snaží se být hezčími, upravenějšími, zelenějšími a my nesmíme zůstat pozadu. Díky značné finanční pomoci ArceloruMittal a za přispění ještě dalšího sponzora, společnosti MG Odra Gas spol. s r.o., můžeme,
v rámci revitalizace Radničního náměstí, již tento rok začít se
stavbou dětského koutku, v němž nebudou chybět houpačky,
skluzavka a další herní prvky pro ty nejmenší. Nenastanou-li
komplikace, měla by být stavba zahájena v říjnu t.r. a zpřístupněna na jaře 2014.

Charita Ostrava srdečně zve na benefiční koncert Sešli
se, aby pomohli... na podporu lidí bez domova v Charitním domě sv. Benedikta Labre – nízkoprahovém denním
centru. Koncert se uskuteční

24. 9. 2013 od 19 h
v kostele Sv. Ducha
v Ostravě-Zábřehu,
Kotlářova 124A/21
a v programu vystoupí Hana a Petr Ulrychovi s kapelou
Javory beat, vokální soubor Noah a Prague Cello Quartet.
Koncert moderovaný Alešem Juchelkou vysílá v přímém
přenosu TV NOE.
Předprodej vstupenek bude zahájen od 9. září 2013, více
o koncertu: http://ostrava.caritas.cz/akce/sesli-se-aby-pomohli-2013/

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka
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Sbor dobrovolných hasičů a město Vratimov ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje, Policií České republiky a Městskou policií Ostrava

pořádají pod záštitou starostky města paní Dagmar Hrudové
a náměstka Statutárního města Ostravy pana Tomáše Suchardy

7. září 2013 od 10:00 do 18:30 hodin

DEN ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK VRATIMOV 2013
DYNAMICKÉ UKÁZKY
10:00–11:00
11:00–12:00

Vystoupení dechového orchestru ZUŠ Vratimov a mažoretek ZIK ZAK. Slavnostní zahájení.
Dynamická ukázka – zásah na nebezpečnou látku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, SDH Vratimov
„Ukázky z výcviku služebních koní skupiny hipologie Městské Policie Ostrava
Dynamická ukázka skupiny kynologie IZS Městské Policie Ostrava se slaňováním“

12:00–13:00

„Dynamická ukázka – ARMY LAND – vojenská akce s historickou technikou – přepadení a ubránění OT 64-SKOT, vojenská sanita,
polní nemocnice V3S
Písničky Rádia Čas, prohlídky profesionální techniky, výstroje, výzbroje hasičů a policistů, klubu vojenské techniky, hasičské soutěže pro děti, kolo
štěstí, kvízy a soutěže HZS, PČR, Městské policie Ostrava, laserová střelnice, soutěže BESIP, simulátor ABA, výuka první pomoci a další (viz sekce
stálá část programu)“
Ukázky z výcviku služebních psů Policie České republiky

13:00–14:00

Ukázka lezecké skupiny Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje – záchrana člověka z výšky
14:00–14:45

14:45–15:15

16:00–18:15

Ukázka sportovního požárního útoku mladých hasičů SDH Vratimov
„Dynamická ukázka – ruční čtyřkolová stříkačka SDH Plesná
Dynamická ukázka – historické vozidlo a dobové vybavení – SDH Řepiště“
Zásah SDH Vratimov – dopravní nehoda, vyproštění zraněných z vraku automobilu pomocí hydraulických nástrojů, první pomoc a ošetření ve
spolupráci s členy Českého červeného kříže Ostrava

ZÁVĚREČNÝ KONCERT jako poděkování hasičům, policistům, záchranářům a dobrovolníkům
PETRA JANŮ | JIŘÍ SCHMITZER
STÁLÁ ČÁST PROGRAMU

10:00–16:00 Výstroj, výzbroj a vozidlo Speciální pořádkové jednotky PČR

10:00–16:00 Mobilní kamerový systém – vozidlo Crafter – Městské Policie Ostrava – prohlídka, výklad

10:00–16:00 Záchranný útvar HZS ČR, Hlučín- vyprošťovací tank VT 72 B s tahačem MAN 33.540

10:00–16:00 Prevence Policie České republiky a laserová střelnice – testy, kvízy a hry pro děti i dospělé zábavnou formou

10:00–16:00 Klub vojenské historie: Protiletadlový dvouhlavňový kanon vz. 53/57, OT 64 – SKOT – střední obrněný kolový
transportér, Praga V 3 S, , ukázka zbraní a výzbroje, paintballová střelnice

10:00–16:00 Technika, výstroj a výzbroj obvodního oddělení PČR Vratimov

10:00–16:00 BESIP – stánek pro děti, prevence, jízda zručnosti
10:00–16:00 ABA – simulátor dopravní nehody pro veřejnost

10:00–16:00 Ukázky profesionální techniky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje – I. vůz HS 4 – CAS
20 S1T Mercedes Econic 4×2; výšková technika HS 4 – TLK 23–12 Bronto Skylift/MB Econic; vyprošťovací
automobil HS 1 – VYA Mercedes Benz ACTROS 4154 AK – EMPL EH/W 200 BISON; jeřáb HS 1 – Terex Demag
AC 60/3; cisterna HS 1 – CAS 30 Tatra 815–7 6×6 (SDH Zábřeh)

10:00–16:00 Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava – měření krevního tlaku pro veřejnost

10:00–16:00 Ukázka techniky Sboru dobrovolných hasičů Vratimov – CAS 15 Renault Midlum 280.144x4 OffRoad,CAS32 Tatra148

10:00–16:00 Soutěže pro děti s hasičskou tématikou – SDH Vratimov
10:00–16:00 Technika lezecké skupiny Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

10:00–16:00 Historická hasičská technika a cisternové automobilové stříkačky Sborů dobrovolných hasičů Horní Datyně,
Řepiště, Sedliště, Šenov

10:00–16:00 Prevence Městské policie Ostrava – stánek pro děti, kvízy, hry, ukázky výzbroje a výstroje strážníků

10:00–16:00 Výuka postupu při první pomoci pro veřejnost Český červený kříž Ostrava

10:00–16:00 Stánek prevence Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje – hry a kvízy pro děti, ukázky
výstroje a výzbroje

10:00–16:00 Ukázky techniky dopravní policie
10:00–18:30 Stánky s občerstvením
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Volufírkův tábor

Volufírkův tábor 2013 – aneb 35000 let př. n. l.
Slunce se líně plouží oblohou, rozpálené do běla, okolní
vzduch se tetelí žárem a zem se podobá kamenné peci. Na čele
pozorovatele se tvoří krůpěje potu, které se ihned odpařují. Je
horko. Je vedro. Je prostě léto, jak má být, možná ještě o kousek
teplejší…
V tom se po rozpukané zemi přežene pár bosých nohou. Hned
za ním další a další. Na udusaném plácku se shromažďuje podivuhodná skupina… lidí? Oblečeni do kožešin a kůží rozličných
zvířat, v rukou kyje, v očích lehce šílený pohled. Skupina se rozestupuje a nechává do svého středu projít zjevně důležitý pár.
On oděný do vzácných kůží levhartomuta, ona zadumaně přežvykuje vážkomuta. Všem je zřetelně jasné, že přišel náčelník
a jeho žena. Za nimi jde poslední člen kmene, Šaman. Pod paží
svírá svého věrného Jorkmuta a na přítomné shlíží ze své úctyhodné výšky téměř přezíravým pohledem. 85 malých Kamenů
nedočkavě sleduje, co se bude dít. Je neděle 28. července 2013 a
v Hluboké u Skutče právě začal letní dětský tábor občanského
sdružení Volufírek – již osmnáctý, tentokráte inspirovaný filmem o pravěkém boji kmene čistovlasých Kamenů a nemytých
Špinavovlasců o šampon, filmem „RRRrrrr!!!“.
Je pravda, že tušit jen vzdáleně, jaké bude letos léto, sáhli
jsme při vymýšlení letošního programu po něčem, kde by se
nebylo potřeba navlékat ve čtyřiceti stupních do kožešin, ale
i tak to stálo za to. Těch 15 dnů vždy uletí jak voda, ale letos
se vysloveně vypařily. Počasí nám přálo více, než krásně, i ty
dvě bouřky, co nás navštívily, jsme přežili všichni spokojeně
srocení v jídelně při hrách a zpívání. Program byl sestaven tak,

aby se pobavil každý, ať už šestiletý nebo šestnáctiletý. Navíc
jsme se snažili co nejvíce aktivit spojit s vodními hrami, aby se
naši malí Kameni zchladili. Dvakrát jsme se byli koupat v blízkém přírodním koupališti. Zvládli jsme dva výlety, jeden na
rozhlednu Borůvka, ze které bylo vidět až k Orlickým horám,
druhý do Toulovcových Maštalí, přírodní rezervace borových
lesů a pískovcových skal kolem říčky Novohradky. Šest kmenů
svádělo líté boje o šampon v celotáborové hře, aby se nakonec
usmířilo se Špinavovlasci a o tajemství výroby šamponu se s
nimi podělilo.
1 hlavní vedoucí, 2 programoví, 12 oddílových, 2 zdravotníci, 1 hospodář, 5 kuchařů, 85 dětí a 1 pes – to byla letošní
sestava tábora a jak je vidět z ohlasů od dětí i rodičů, opravdu
se vydařila. Svou zásluhu na tom má fakt, že občanské sdružení
Volufírek funguje i během roku a pro děti pořádá víkendové
pobyty, karneval, dětský den a další akce, při kterých se všichni
poznávají a tábor si už užívají jako jedna parta.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tábora,
protože bez nich by se nikdy nepodařilo prožít těch 15 dnů v
klidu a pohodě. Děkuji partnerům a sponzorům, díky kterým
jsme mohli dětem zpestřit program a udržet cenu za celý tábor
na přijatelné úrovni. Děkuji rodičům a dětem, že nám zachovávají přízeň, a přeji nám všem, abychom tu „společnou káru“
táhli spolu ještě několik krásných let.
Martin Čech – hlavní vedoucí tábora
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úspěchy dětí, Sokol

Babolat Tour 2013
V sobotu 10.8.2013 se již tradičně konal na tenisových kurtech ve Vratimově turnaj v babytenisu, který je součástí celorepublikového Babolat Tour 2013 – 11. ročníku tenisového okruhu pro děti od 8 – 9 let. Turnaje se zúčastnilo 29 malých tenistů
nejen z ČR, ale také ze Slovenska.
Hráči byli rozděleni do 7 skupin po 4, respektive 5 hráčích.
Ve skupinách sehráli utkání každý s každým do 4 gamů a první
dva ze skupiny postoupili do hlavní soutěže, která se pak již
hrála klasickým „pavoukem“, ostatní hráli soutěž útěchy.
V příjemném prostředí vratimovského tenisového areálu byly
vidět krásné souboje, které ukázaly, že i v součastnosti má český tenis mladé talenty.
Nás, jako pořadatele, potěšily pochvaly od rodičů za perfektní organizaci a průběh turnaje.
Vítězem se stal Michal Glocman z TK Agrofert Prostějov,
který ve finále porazil Jana Čecha z TK Vsetín, chlapce potrápila na 3. místě umístěná Sára Šarinová z TA Prešov. Nejlepšími vratimovskými hrači byli na 7. místě Jakub Maršálek, 9.
Kryštof Kupka a 10. Apolena Trčková.

Hledáme nové tenisové naděje

Tenisový klub Biocelu Vratimov pořádá nábor dětí do tenisové přípravky (pro děti narozené 2008, 2009) ve čtvrtek
27. září 2013 v 18 hodin v areálu vratimovských tenisových
kurtů. Nábor proběhne za každého počasí.
Trenéři TK Biocelu Vratimov

Mgr. Jana Biolková, Mgr. Markéta Šňupárková

Běh naděje

Přivezli jsme si medaile

V pátek 20.9.2013 v 9:30 hodin TJ Sokol Vratimov pořádá,
za podpory MěÚ a KS Vratimov, VI. ročník Běhu naděje, který navazuje na známý Běh T. Foxe. Svou účastí a příspěvkem
podpoříte správnou myšlenku, boj se zákeřnou chorobou – rakovinou. Veškeré finanční prostředky putují do výzkumných a
léčebných ústavů zabývajících se touto problematikou. Loňského ročníku se zúčastnilo 790 účastníků a výše jejich příspěvků
činila 8.135 Kč.
PODPOŘTE I LETOS SPRÁVNOU VĚC !!!

V září jsme již pátým rokem začali bojovat o úspěch v Ostravské lize mládeže. Tato soutěž se skládá z deseti soutěží. Pět
z nich se koná v zimě, v tělocvičně. Vzhledem k tomu, že prostory tělocvičny neumožňují požární útok nebo například štafetu 4x 60, v tělocvičně vážeme uzly, motáme hadice a běháme
netradiční štafety. V létě se soutěží v disciplínách požární útok
a štafeta dvojic nebo štafeta 4x 60 metrů.
A jak nám to letos vyšlo??? V Plesné na poslední soutěži jsme
se dozvěděli, že naši starší žáci to vše vyhráli a ti mladší byli na
skvělém třetím místě. Náš tým se snaží vždy ze všech sil a děkovat můžeme trenérům Zdeňku Gürtlerovi, Liboru Svobodovi
a Soni Gürtlerové, kteří nás nejen dokážou důkladně připravit,
ale taky nás vždy povzbudí, za což jim za celý kolektiv mladých
hasičů děkuji.
Za SDH Horní Datyně
Anna Svobodová, 14 let

Děkujeme,
za TJ Sokol Vratimov
Irena Heinichová

Nový školní rok v Sokolovně
Končí nám doba prázdnin, dovolených a začíná opět školní
rok a s ním běžné pracovní a studijní povinnosti. Také u nás v
sokolovně se znovu rozběhnou cvičení, která si můžete vybrat
na plakátech našich nástěnek nebo z našich webových stránek a
přijít si zasportovat.
Od 18.9.2013 bude opět pokračovat každou středu od 16:30
hod. do 18 hod. cvičení pro rodiče a děti. Vezměte své nejmenší
i větší ratolesti a přijďte.
Také od září si mohou ženy tvarovat svá těla v hodinách zumby, kruhového tréninku či body formu, a to pravidelně v pondělí
17-18, 20-21 hod., ve čtvrtek 17-18, 19:30 – 20:30 a v neděli 1718 hod. Jaké cvičení a se kterou z našich zkušených lektorek se
dozvíte na již výše uvedených místech.
Za TJ Sokol Vratimov
Irena Heinichová
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piráti silnic, diashow

Proč se tak chováme
V různých situacích, bohužel však opakovaně a mám pocit také
stále častěji, si kladu otázku. „Proč často nerespektujeme zákony, předpisy, normy, chováme se bezohledně k ostatním, co nás
k tomu vede a co nám to přináší.“ Přitom většina z nás obdivuje
disciplinovanost občanů na západ od našich hranic a z toho vyplývající pořádek, bezpečnou resp. bezpečnější jízdu motorových
vozidel, čistotu apod. To co je u nás normou, je tam často exces.
Málo komu se líbí tzv. „balkánský styl“ s čímž spojujeme pravý opak toho, co je uvedeno výše. Bezohlednost vůči ostatním,
nerespektování práva a s tím spojené důsledky jako nepořádek,
zvýšená dopravní nehodovost apod. Přesto se často chováme zcela
opačně. A já si kladu otázku „ proč“.
V polovině července jsem se stala svědkem jedné z takových
situací a otázka „proč“ i tady zůstala nezodpovězena. Možná tím,
když se o uvedený zážitek podělím, změním něco k lepšímu a je
škoda zahodit takovou šanci.
A proto píši tento článek, byť se týká běžné a zdánlivě zcela banální události.
Co se tedy stalo. Vyjížděla jsem z vedlejší silnice, z ulice „Na
Vyhlídce“ na hlavní, Frýdeckou a dávala přednost projíždějícím
vozidlům. Jedno z nich, velké nákladní auto se doslova řítilo ze
směru od Řepišť směrem na Ostravu. Vyjela jsem za ním a snažila
se odhadnout jeho rychlost. Určitě značně překračovala povolenou
padesátku a auto se mi rychle vzdalovalo a uhánělo městem bez
ohledu na povolenou rychlost, přechod pro chodce a velký pohyb
lidí, včetně dětí. Doslova profičelo centrem a trochu zpomalilo
jen u přechodu pro chodce na náměstí T. G. Masaryka u zastávky
autobusů, kde se rozjížděla auta dávající přednost chodcům, kte-

ří přes přechod přešli. Přes povolenou maximálně čtyřicítku řidič
opětovně sešlápnul plynový pedál, nabral ztracenou rychlost a vjel
do prudké levotočivé zatáčky. Před železničním přejezdem odbočil
vlevo, do průmyslového areálu. Vjela jsem tam, přes nelibost paní
vrátné, za ním, abych zjistila reg. značku auta a odpověď na moje
„proč“. Proč někdo porušuje předpisy, proč takto riskuje zdraví
a životy jiných, proč jede tak rychle, když jako řidič s řidičským
oprávněním musí vědět, že při jeho rychlosti a brzdné dráze těžkého nákladního auta je potencionálním nebezpečím pro všechny,
potažmo i pro sebe. Jaký má z takového riskování užitek či jiný
bonus, když takto získá nanejvýš pár minut uspořeného času.
V areálu jsem zastavila vedle nákladního auta, za volantem byl
mladý muž, nakrátko ostříhaný s náušnicí v uchu a já mu položila
tu svoji otázku „ proč“. Odpovědí mi bylo jen „přece jsem nejel až
tak rychle.“.
Bohužel zase nejsem o nic chytřejší. Podezření ze spáchání přestupku jsem postoupila příslušnému správnímu orgánu a požádala
ho, jak mi to umožňuje zákon, abych byla o výsledku šetření vyrozuměna. Nikdo neměřil jeho rychlost, takže pokud se nepřizná, asi
zůstane bez trestu. Ale možná se já dozvím, proč se tak choval a
možná i on si do budoucna takovou otázku položí. A možná najde
správnou odpověď, možná příště sundá nohu z plynu, možná nebude zbytečně riskovat a možná to někomu zachrání život. Vždyť
cesty osudu jsou nevyzpytatelné a hledání té správné odpovědi na
otázku „proč“ možná bude mít svůj smysl.
Možná…
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

fotograf a cestovatel
Miroslav Deneš
uvede diashow

Mys Dobré naděje a tajůplná Namibie
V tomto nejnovějším pořadu cestovatele a fotografa Miroslava Deneše se podíváme do národního parku TableMountain v
okolí Kapského Města, který je na seznamu chráněných památek UNESCO, poté se vydáme na sever Namibie do země
divokých zvířat, diamantů, oranžových dun a velmi zvláštních stromů. Cestou zastavíme v národních parcích Fish Canyon
River, Sosusvlei, Spitzkope, v africké perle na seznamu UNESCO – parku Etosha s rozlohou více než 22.000 km2, v němž
žijí spousty divokých zvířat a v diamantovém království Kolmanskoop.
kinosál Hvězda Společenského domu ve Vratimově
úterý 22. října 2013 v 18 hodin
vstupné 50 Kč
vstupenky v prodeji od 16. září
v pokladně kulturního střediska
provozní doba pokladny kulturního střediska:
pondělí až čtvrtek 8 až 17
pátek 8 až 14 hodin
Úhrada vstupenek i bezhotovostně.
Rezervace vstupenek a info na tel. č. 595 700 751
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co se děje v domečku

Ohlédnutí za letními tábory
Dům dětí a mládeže Vratimov pořádal o letních prázdninách
dvanáct táborů pro děti. Z toho čtyři tábory byly „příměstské“
– to znamená, že rodiče ráno děti přivedli na domeček, kde pro
ně byl připraven bohatý program včetně zajímavých výletů a
odpoledne si děti opět vyzvedli. Příměstských táborů se zúčastnilo celkem 61 dětí. Pobytových táborů, kterých bylo celkem
osm, se zúčastnilo celkem 276 dětí. Pobytové tábory probíhaly
na různých místech (Horní Bečva, Lukavec, Rusava…) a v různých typech ubytování od stanů až po ubytovny hotelové typu,
takže vybrat si mohl opravdu každý. Všechny tábory byly motivované celotáborovou hrou, která vytvářela atmosféru každého
z táborů. Tak například mohli účastníci táborů být Trosečníci,

Kouzelné bytosti, cestovat kolem světa nebo z pohádky do pohádky.
O děti se starala necelá stovka pedagogů, kuchařů, zdravotníků a dalších pracovníků táborů. Těmto lidem patří velký dík za
jejich práci, které obětovali převážně část své vlastní dovolené
nebo prázdnin.
O tom, že se tábory povedly, svědčí děkovné dopisy rodičů.
Děkujeme za důvěru a už nyní pro vás připravujeme tábory na
léto 2014.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Projekt Média do škol

Dům dětí a mládeže Vratimov přichází v novém školním roce
s projektem Média do škol, ve kterém budeme moci využít naše
dlouholeté zkušenosti s prací s audiovizuální technikou. Tento
projekt propojuje několik činností, jejichž cílem je naučit žáky
orientovat se v moderních multimediálních technologiích a přinést zajímavé novinky ve vyučování.
Do projektu bude zapojeno celkem 5 partnerských subjektů –
Základní školy v Řepištích, Sedlištích a Hukvaldech a Střediska volného času ve Vítkově a Frenštátě pod Radhoštěm. Každý
partner vytvoří multimediální dětské redakce, které se zúčastní
několika workshopů, a to nejen u nás ve Vratimově, ale i ve
svých obcích. Postupně se děti naučí tvořit články, komiksy,
audiopohlednice, rozhovory, videoreportáže a mnoho dalšího.
Součástí práce budou i projektové dny „U nás“, v jejich rámci se
partneři seznámí s historií své obce, geocachingem a dozvědí se
například i informace o možnostech vytvoření naučné stezky.

Další částí projektu je zavedení tabletů do výuky. Každý z
partnerů obdrží několik tabletů, pro pedagogy uspořádáme
workshopy, během nichž se naučí s tablety zacházet a pomůžeme jim také s vyhledáváním aplikací dostupných na internetu.
Poslední aktivitou bude vývoj několika výukových aplikací,
které se budou věnovat jednak mediální výchově a jednak interpretaci místního dědictví.
Těšíme se, že žákům přineseme mnoho novinek, které budou
zároveň nabité informacemi. Vyučovací hodiny tak pro ně budou zajímavější a hravější.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Petr Sedláček
metodik práce s tablety

Nabídka kroužků DDM Vratimov na školní rok 2013/2014
Dům dětí a mládeže připravil pro děti a mládež, ale i pro dospělé zájemce, nabídku kroužků, klubů a kurzů na školní rok
2013/2014. Kroužky začínají v týdnu od 23. 9. 2013 takzvanou
„ochutnávkou“ neboli „týdnem otevřených dveří“. To znamená,
že zájemci si mohou v tomto týdnu vyzkoušet libovolný počet
kroužků bez toho, aniž by je to k něčemu zavazovalo. Dozví se
o náplni a cílech těchto kroužků, budou mít možnost seznámit
se s vedoucím a prostory, ve kterých bude činnost probíhat. V
tomto týdnu umožňujeme mimořádně rodičům účast na kroužcích s dítětem – podmínkou jsou přezůvky.

Podrobná nabídka kroužků Domu dětí a mládeže Vratimov
včetně termínů prvních schůzek bude k dispozici první školní
den na akci „KŘIŽOVATKA ZÁJMŮ“.
Akce proběhne 2. září 2013 v době mezi 15:00 hod a 18:00
hod v prostorách hřiště a budovy DDM Vratimov. Srdečně zveme všechny děti i rodiče!
Bližší informace naleznete na webových stránkách www.
ddmvratimov.cz od 2. 9. 2013.
Nabídku kroužků můžete shlédnout také na straně 18.
8

Zlatý podzim

Silniční běh Zlatý podzim po dvacáté
Běžecký klub Vratimov spolu s Kulturním střediskem pořádají v sobotu 14. září na desetikilometrovém okruhu ulicemi města
a okolím jubilejní již 20.ročník běžeckého závodu Zlatý podzim,
který patří k nejpopulárnějším silničním běhům v našem kraji.
Závod je neodmyslitelnou součástí celorepublikového atletického termínového kalendáře a je zařazen do celoročního seriálu
běhů Velká cena vytrvalců Frýdecko-Místecka. Na startu se každoročně scházejí nejlepší vytrvalci kraje, ale i závodníci ze Slovenska a Polska a také množství kondičních a rekreačních sportovců všech věkových kategorií, mužů i žen. Zúčastnit se může
přijít každý, kdo si troufne deset kilometrů alespoň odklusat.
O oblíbenosti Zlatého podzimu svědčí účast reprezentantů nejen našich, ale i polských a slovenských. Dva ročníky v minulosti vyhrál polský reprezentant Cembrzynski, mezi vítězi byli i náš
nejlepší vytrvalec přelomu století olympionik David, nejlepší
československá vytrvalkyně Peterková, dvojnásobný mistr republiky v maratonu Neuwirth, pravidelně startuje i dvojnásobná
vítězka Ostravského maratonu Šokalová. Několik minulých roč-

níků vyhrál několikanásobný mistr republiky Mikulenka, předloni zvítězila reprezentantka Pastorová a opět bude na startu i
několikanásobný mistr Evropy v kategoriích nad 70 let, letos již
pětaosmdesátiletý František Zikeš.
Oceněním pro pořadatele je, že i ti nejlepší, zvyklí na „bohatých“ závodech inkasovat vysoké odměny, k nám nejezdí pro
peníze, které jim nabídnout nemůžeme, ale přijíždějí na pěknou
oblíbenou trať, za dobrou organizací, byť ve skromných podmínkách. Samozřejmě těší i každoroční vysoká účast neznámých, kondičních a rekreačních běžců i vyznavačů jiných sportů, kteří se do Vratimova rádi vracejí.
Trať závodu, který bude odstartován v 10.30 hodin vede ulicemi Popinecká, Husova, Zahradní, U Stadionu, Na Podlesí, dále
Rakoveckou, Na Zadky až k Novému Lesu, odkud se po Okrajové a Frýdecké vrací zpět do města. Ulicemi Pod Kovárnou a
Výletní přiběhnou ti nejrychlejší kolem 11 hodiny do cíle nad
parkovištěm u Společenského domu, kde je i centrum závodu.
Běžecký klub Vratimov

Divadlo tety Chechtalíny

O červené karkulce

Kupon na vystřižení

a polepšeném vlkovi

22. září v 10 hodin

kinosál Hvězda Vratimov
rodinné vstupné 80 Kč (1 + 1),
samostatné - dospělí 60 Kč, děti 40 Kč
Po předložení vybarveného obrázku
obdrží děti malé překvapení.

Účastníci dvacátého běhu Zlatý podzim
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Vratimovská galerie

Greta Sartori
výtvarnice a designérka, narozena v Karviné, žije a pracuje v Ostravě. V letech 1986 – 1992 vystudovala PF Univerzity
Palackého v Olomouci, obor výtvarná teorie a výchova. Řadu
let pracovala jako výtvarný pedagog, od roku 1995 se volná
umělecká tvorba stala jejím povoláním.

podklad pro tvorbu designu autorka využívá rovněž fotografii.
Textilní design je momentálně neustále vyvíjen do nových podob a na podzim tohoto roku autorka připravuje souborný katalog, v němž by se měly zmíněné výrobky objevit.
Do povědomí veřejnosti se autorka zapsala především tvorbou originálních, ručně malovaných šatů, určených pro koncertní pódia, jenž můžete shlédnout na její webové prezentaci
nebo v prezentačním katalogu pod názvem Greta Sartori 1996
- 2009, kde vedle oděvu můžete shlédnou rovněž vitráže, realizace interiérů, ale také ukázky kresby nebo textilní grafiky.

Doménou její tvorby je především kresba suchým pastelem,
malba, umělecké zpracování plochého skla a textilní design.
Vyjadřuje se prostřednictvím abstraktní malby, tematiku čerpá
především ze svých pocitů, z přírody a z oblasti mezilidských
vztahů. Energie, které tak vzájemným působením vznikají, zachycuje pomocí linií a přerušovaných čar, které evokuji pohyb a
pomocí barev také jednotlivá energetická pole lidské osobnosti.
V roce 2006 založila firmu Greta design, jenž si klade za cíl
propojit jednotlivé výtvarné techniky. Svou práci tak dělí na
volnou tvorbu a design, určený především ke komerčním účelům. Bytové doplňky, které tímto propojením vznikají, jako
rolety, žaluzie, návrhy osvětlení a různé textilní doplňky do interiéru, jsou pak určeny především ke komerčním účelům. Jako

Vystavovala na několika desítkách kolektivních i samostatných výstav v ČR i v zahraničí: Karviná, Český Těšín, Havířov,
Ostrava, Písek, Praha, Olomouc, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Nový
Dvůr u Opavy, Skoczów, Warszawa, Schwalmstadt, Oščadnica,
Opole. Její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách u nás
i v zahraničí (Japonsko, Švýcarsko, Německo, Itálie a Polsko,
Švédsko).
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME

INZERCE PRO VÁS

Ten, kdo Tě znal, vzpomene, ten kdo Tě měl rád,
nezapomene.
Dne 31.8. 2013 je 3. výročí úmrtí pana

Prodám byt v osob. vlastnictví 3+1 s balkonem, 3 poschodí
ve Vratimově, tel.: 608 484 223

Antonína Kubiny

Pronajmu 3+1, v centru, 5. patro, dům po rekonstrukci, zděné jádro, velká lodžie, nová kuchyň, plast. okna, dlouhodobě.
724 419 060

vzpomíná celá rodina

Prodám cih. byt 3+1 ve 3p., Vratimov, cena 1.100.000 Kč,
tel.: 604 852 719

Český červený kříž

Kulturní středisko
Vratimov přijme na
HPP zaměstnance

uděluje stříbrnou medaili
prof. MUDr. J. Janského
dárcům krve,
kteří dovršili počet 20 bezpříspěvkových odběrů.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i
záchranu života je projevem jejich humánního
vztahu ke spoluobčanům.

na kumulovanou funkci grafik, redaktor Vratimovských novin, propagační referent. Podmínkou je znalost Adobe inDesign. Nástup ihned.
Přihlášky na info@ksvratimov.cz.

Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli vrátit
zdraví, ale celé naší společnosti.
S potěšením Vám sdělujeme, že mezi vyznamenanými stříbrnou medailí prof. MUDr. J. Janského je
Ing. Petr Holuša a Ing. Renáta Pavlovská.

Místní knihovna
Řepiště

Oblastní spolek českého červeného kříže Ostrava

Od 3. do 27. září

výstava fotografií

Heleny Freislerové V pocitech fantazie.

Dočasné omezení
provozu

Možno zhlédnout v půjčovní době knihovny
v úterý 10-12 a 13-17 v pátek 9-12 a 13-15:30 hodin.
V sobotu 7. září od 16 do 19 hodin se uskuteční zábavné
odpoledne pro děti v rámci krmášových slavností.

Z důvodu opravy stropu a elektroinstalace
ve velkém sále, vestibulu a salóncích, je ještě v září provoz Společenského domu a kina
Hvězda omezen.

Místní knihovna
Žabeň

První akcí je dne 22. září
nedělní pohádka, od středy
25. září začíná promítat i kino.

Do 30. září potrvá

výstava Lucie Kostkové
Draci a jiná fantasy stvoření

Ze stejného důvodu začínají později i
pohybové kurzy.

Možno zhlédnout v půjčovní době knihovny v pondělí
13:30 – 17 a čtvrtek 13:30 až 17 hodin.
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divadelní představení

Studio DVA Praha
uvede v Kulturním středisku Vratimov bláznivou komedii Davida Tristrama

Opačné pohlaví
Režie: Adam Kraus
Hrají: Jana Krausová, Bob Klepl, Michaela Maurerová/Anna Šišková, Roman Štabrňák

Milostný pár je ideální. Milostný trojúhelník je
problém. A milostný čtverec může být docela průšvih,
ale pro nezúčastněné i zábava… Česká premiéra byla
18. července 2013 na Letní scéně Vyšehrad.

sobota 5. října 2013 v 19 hodin

Kinosál Hvězda
Společenského domu Vratimov

Vstupné 390 Kč

vstupenky v prodeji od 19. srpna v pokladně kulturního střediska, rezervace vstupenek a info na tel. č. 595 700 751
12

divadelní představení, kulturní středisko nabízí

Divadlo Radka Brzobohatého

Září v kulturním středisku

John Godber:
VYHAZOVAČI

Program ve Společenském domě ve Vratimově

Energií sršící hudební komedie z prostředí disko
klubu Cinders, se skvělou hudbou a písněmi
Ondřeje Brzobohatého.

7. září
10.00		
Den záchranných
			
složek Vratimov 2013
9. září
16.00
učebna č.11 schůzka pro kurz AJ
14. září
8.00
vestibul SD běh Zlatý podzim
22. září
10.00
kinosál
nedělní pohádka
			
O Červené karkulce
5.,12.,19.,26.
15.00
učebna č.11 autoškola
23.,30.
16.30
kinosál
zkouška ZUŠ
25. září
13:30
kinosál
film pro ŠD Honičky
			
králíčka Bugse
25. září
18:00
kinosál
film Královský víkend
26. září
18:00
kinosál
film Královský víkend
27. září
18:00
kinosál
film Babovřesky
28. září
14:00
kinosál
pásmo filmů
			
Nezbedné pohádky

Režie: Marián Kleis
Hudba: Ondřej Brzobohatý
Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ernesto Čekan,
Vojtěch Hájek, Petr Vágner

Kinosál Hvězda
Společenského domu Vratimov
úterý 5. listopadu 2013 v 18 hodin
Vstupné 340 Kč

Program v Kulturním domě Horní Datyně
28 .- 29. září

9.00

vstupenky v prodeji od 16. září v pokladně kulturního střediska
provozní doba pokladny kulturního střediska:
PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek i bezhotovostně.
		
Rezervace vstupenek a info na tel. č. 595 700 751

velký sál		 Výstava ČZS

Kurzy
pondělí

pohybové kurzy budou probíhat od 23.9. 2013

		
		
		

9.00
18.00
19.00

úterý

pohybové kurzy budou probíhat od 24. 9. 2013

středa

čtvrtek

18.00
19.00

cvičební sál
cvičební sál

18.00

cvičební sál

19.00

cvičební sál

Ray Cooney:
Rodina je základ státu

cvičení seniorů
aerobic mix		
relax a jóga

Bláznivá komedie z prostředí londýnské nemocnice.

pilates s Bárou
bodyform
s Lenkou
pohybové kurzy budou probíhat od 25. 9. 2013

Režie: František Letal
Hrají: herci ochotnického Divadla
U Lípy o. s.
Kdy: pátek 15. listopadu 2013 v 19 hodin
Kde: Kulturní dům Horní Datyně
vstupné 50 Kč
vstupenky v prodeji od 16. září v pokladně kulturního

bodystyling
s Bárou
fitbalony
s Luckou

střediska

pohybové kurzy budou probíhat od 26. 9. 2013
18.00
19.00

		

cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál

Divadlo U Lípy o. s.

cvičební sál
cvičební sál

pilates s Bárou
bodyform
s Lenkou
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nabídka kurzů a akce DDM

Jazykové kurzy

Nabídka volných míst
v kurzech od září

Anglický jazyk					
pondělí 16. 9. 2013 – 2. 6. 2014
lektor Mgr. Hana Kolmášová			
cena kurzu 2.420 Kč/33 lekcí

Pohybové kurzy
Pondělí
Relax a jóga
23. 9. 2013 – 27. 1. 2014, od 19.00 – 20.00 hod.
lektor Lenka Valigurová
cena kurzu 830Kč/16 lekcí

Informační schůzka k tomuto kurzu
proběhne v pondělí 9. 9. 2013 v 16.00 hod.
v učebně č. 11 Společenského domu ve
Vratimově.
Německý jazyk
lektor Mgr. Lucie Homolová			
cena kurzu 2.460 Kč/35 lekcí

Společenské tance pro páry
7. 10. 2013 – 16. 12. 2013, od 18.00 – 19.15 hod.
lektor Jakub Mazůch,
tanečník, choreograf, instruktor fitness II. třídy
cena kurzu 1 170 Kč /1 os./10 lekcí

Výuka bude probíhat v úterý nebo středu.
Druh výuky – němčina pro začátečníky,
pokročilé, konverzace, bude upřesněn,
dle Vašeho zájmu, na informační schůzce,
svolané operativně v případě naplnění
kurzu.

		
Úterý
Pilates s Bárou
24. 9. 2013 – 28. 1. 2014, od 18.00 – 19.00 hod.
lektor Bára Hudáková Janšová
cena kurzu 810Kč/17 lekcí

…dále připravujeme		

Body form s Lenkou
24. 9. 2013 – 28. 1. 2014, od 19.00 – 20.00 hod.
lektor Lenka Němcová
cena kurzu 850Kč/17 lekcí

Počítačové kurzy					
1.Tvorba webových stránek 		
2.Programování na PC 			

Vinyasa power jóga
1. 10. 2013 – 28. 1. 2014, od 18.00 – 19.10 hod.
lektor Pavla Vanduchová
cena kurzu 870 Kč/16 lekcí

Intenzivní kurz vedený profesionálním lektorem
Bc. Janem Ohánkou. Výuka koncipovaná do 10
výukových hodin po dvou hodinách týdně (2 x
45 min. + 15 min. přestávka). Den výuky a čas
bude upřesněn dle Vašich požadavků. Cena
kurzu 1.000 Kč.

Středa
Jóga s Míšou					
2. 10. 2013 – 29. 1. 2014, od 17.00 – 18.30 hod.
lektor Míša Vysloužilová
cena kurzu 810 Kč/16 lekcí

Bližší informace a přihlášky do všech kurzů
na www.ksvratimov.cz , telefonních číslech
595 700 751, 731 446 809 nebo osobně v
pokladně kulturního střediska.

Čtvrtek
Pilates s Bárou
26. 9. 2013 – 30. 1. 2014, od 17.00 – 18.00 hod.

Akce Domu dětí
a mládeže Vratimov

Karibik dance
24. 10. 2013 – 19. 12. 2013, od 18.00 - 19.00 hod.
lektor Jakub Mazůch, tanečník a choreograf,
instruktor fitness II. třídy
cena kurzu 920 Kč/8 lekcí

2. září
„Křižovatka zájmů“ – hry pro děti, informace pro rodiče
V době mezi 15:00 hod až 18:00 hod v prostorách DDM
Vratimov a na přilehlém hřišti
Akce se koná za každého počasí
13. září
„Média do škol“
Zahájení projektu

Mix dance
10. 10. 2013 – 30. 1. 2014, od 19.00 - 20.00 hod.
lektor Alžběta Chrenová
cena kurzu 890 Kč/16 lekcí

23. – 27. září
„Týden otevřených dveří“
Ochutnávka kroužků dle rozvrhu (www.ddmvratimov.cz)
Bezplatná možnost vyzkoušet si, který kroužek je pro Vaše
dítě ten správný
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kino na září

Honičky králíčka Bugse

Babovřesky

25. září ve 13:30 hodin
USA, 1981, 76´, rodinná animovaná komedie, vstupné 35 Kč,
přístupnost bez omezení

27. září v 18 hodin
ČR, 2013, 133´, komedie, vstupné 70 Kč, nevhodný do 12 let

PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Nestárnoucí jednička mezi animovanými groteskami.

Nový film Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje
kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu jejich obyvatelům.
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Plekancová
Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský a další

Královský víkend

25. a 26. září v 18 hodin
VB, 2012, 94´, komedie, vstupné 70 Kč, nevhodný do 12 let

Nezbedné pohádky

28. září ve 14 hodin
ČR, 68´, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30 Kč, přístupnost bez omezení
POHÁDKOVÁ SOBOTA PRO DĚTI

Prezident, první dáma, král, královna a …milenka. Každý občas potřebuje rozptýlení od každodenních starostí. I prezident.
Píše se rok 1939. K americkému prezidentovi Franklinu D.
Rooseveltovi (Bill Murray) přijíždí na státní návštěvu do jeho
soukromé rezidence král a královna Anglie. Setkávají se tak
upjaté společenské konvence Angličanů s uvolněnou americkou morálkou na té nejvyšší společenské úrovni.
Režie: Roger Michell (např. Notting Hill)
Hrají: Bill Murray, Laura Linney, Samuel West, Olivia
Williams a další

Kreslené pohádky pro nejmenší diváky: Budulínek Mandelinka, Ferda mravenec, Vodník ve mlýně, O líném Honzovi, O
smutné princezně, Krtek malířem.
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