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…z jednání rady
Prapodivné rozmary leto‰ního léta nás Ïenou
k vodû, do chládku sklepÛ, do ledniãek pro vychlazené nápoje a pak k doktorÛm s rÛzn˘mi
formami zdravotních potíÏí od letních prÛjmÛ
a angín aÏ k problémÛm s d˘cháním, ztrátou
hlasu nebo podivnû se chovajícím tlakem. A tak
si uÏíváme Vanãurovské rozmarné léto v plné
parádû.
Rada mûsta se se‰la na své 78. schÛzi rady
dne 13. 7. Vzala na vûdomí kontrolu úkolÛ, informaci o pfiípravách DnÛ evropského kulturního dûdictví s národním zahájením v na‰em sousedském mûstû Pfiíbofie, kterou pfiedloÏila vedoucí oddûlení kultury, sportu a cestovního ruchu, zprávu o ãinnosti komise regeneraãní
s pfiipomínkou a zprávu o stavu kulturních památek ve mûstû, které pfiedloÏila starostka Vûra
Michnová. Na tomto místû bych ráda pfiipomnûla fakt, Ïe se ¤ímskokatolické farnosti
·tramberk podafiilo získat 5,18 mil. Kã na projekt Revitalizace dfievûného kostela sv. Katefiiny,
coÏ je velmi pfiíznivá zpráva pro v‰echny, ktefií
kostelíãek sv. Katefiiny mají rádi a není jim jeho osud lhostejn˘. Koneãnû bude odbornû opraven a zrekonstruován a tak zachován pro dal‰í
generace. Velmi neradostná zpráva je ov‰em ta,
Ïe se nám v sobotu 17. 7. v odpoledních hodinách zfiítila ãást hradeb asi v délce 15 m. Îádám
tímto v‰echny obãany, ktefií nav‰tûvují les pod
hradem, aby se tomuto místu do odvolání vyh˘bali, neboÈ musí probûhnout geologické
a statické práce a mÛÏe dojít k dal‰ímu pohybu
kamenÛ. Pfii v‰í smÛle, která nás v sobotu postihla, nebyl na‰tûstí nikdo zranûn. Náv‰tûvníci
lesa, ktefií se vyskytovali v inkriminovanou dobu pod místem zfiícení, staãili utéci, ale do‰lo
k po‰kození majetku nûkter˘ch obyvatel, coÏ je
nám velice líto. Zabezpeãení místa nestaãilo
k zachycení padajících kamenÛ. Nevstupujte
proto v zájmu va‰eho zdraví zatím do tûchto
prostorÛ. Pracujeme na odstranûní následkÛ
a stabilizaci zb˘vajících ohradních zdí. Zfiejmû k této události pfiispûly i povodnû leto‰ního
roku.

Dal‰í zprávou, kterou rada vzala na vûdomí,
byla zpráva o ãinnosti rady mûsta za první pololetí. Byl schválen dodatek ã. 1 ke smlouvû
o nájmu a podnájmu nebytov˘ch prostorÛ v domû ãp. 820 s panem Martinem Pfiidalem. Byly
projednány záleÏitosti t˘kající se pozemkÛ
a pfiijata odpovídající usnesení. Byla schválena
dohoda o ukonãení v˘pÛjãky nemovitosti rodinného domu ãp. 280 speleologÛm, schváleno
zvefiejnûní vyhlá‰ení vefiejné soutûÏe obálkovou
metodou na prodej nemovitosti ãp. 280, schváleno zvefiejnûní zámûru mûsta poskytnout místnosti v suterénu objektu tûlocviãny do v˘pÛjãky a byla jmenována komise pro otevírání obálek a vyhodnocení vefiejné soutûÏe na prodej rodinného domu ãp. 280. Byly schváleny úãetní
smûrnice o obûhu úãetních dokladÛ, o evidenci
a úãtování majetku, o evidenci, úãtování a oceÀování zásob, o inventarizaci majetku, o nakládání s pohledávkami, o ãasovém rozli‰ování,
o opravn˘ch poloÏkách a o podrozvaze a evidenci pro zpracování pfiílohy úãetní závûrky
v souladu s novelizací úãetních pfiedpisÛ. Byla
schválena v˘jimka v poãtu ÏákÛ 9. roãníku Z·
ve ·tramberku pro ‰kolní rok 2010—2011,
schválen nov˘ nájemník na pronájem bytu na
Bafiinách, byla schválena smlouva o uzavfiení
partnerství ve vûci Digitální technické mapy
Moravskoslezského kraje s MSK, smlouvy
o uzavfiení budoucích smluv na zfiízení vûcného bfiemene s Ïadateli, schváleno pofiadí firem
a vítûz poptávkového fiízení na v˘mûnu oken
v domû ãp. 820, a to firma Pavel Knûzek, s. r. o.
Fren‰tát pod Radho‰tûm. Rada vzala na vûdomí
informaci ve vûci úãetní uzávûrky za rok 2009
spoleãnosti ASOMPO a. s. a vyslovila souhlas
s pofiádáním letního kulturního festivalu Moravské hrady cz. ve dnech 27. a 28. 8. 2010. K této schválené akci musím s politováním konstatovat, Ïe se u nás neuskuteãní, protoÏe se pofiadatelé nakonec rozhodli pro Hradec nad Moravicí.
Prázdniny se pfiekulily do druhé poloviny, lidé si uÏívají léta a dovolen˘ch, nadávají na horko nebo na zimu, na sucho nebo dé‰È. Jsme vûãnû nespokojeni s nûãím a nûk˘m a dûlali bychom to urãitû jinak a lépe. Jen ãas máme pofiád za zády a nûkter˘m z nás mládí nûjak mizí

z dohledu. „Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I kdyÏ si je ãlovûk zachová v srdci,
Ïel pfiírodû, nezachová si je v kolenou.“ (Jan Werich) Ale nechci tak smuténkovsky konãit, pfieji krásné záÏitky vám v‰em na dovolen˘ch, aÈ uÏ
u nás doma nebo v cizinû. „Léto budiÏ pochváleno“.
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelé se se‰li 28. ãervna 2010 na svém
32. zasedání. Vzali na vûdomí zprávu o ãinnosti Rady mûsta ·tramberka za období od 14. 4.
do 28. 6. 2010, schválili komisi pro zpracování
strategického plánu, vzali na vûdomí kontrolu
úkolÛ ke dne konání zastupitelstva. Bylo schváleno celoroãní hospodafiení mûsta a závûreãn˘
úãet mûsta za rok 2009 vãetnû zprávy o pfiezkoumání hospodafiení mûsta ·tramberka za
rok 2009 kontrolním orgánem KÚ MSK, jehoÏ
v˘rok znûl „bez v˘hrad“. Bylo schváleno rozpoãtové opatfiení ã. 3/2010, pfiijetí zmûny ã. 1 plánu hospodáfiské ãinnosti pro rok 2010. Byly
projednány majetkoprávní záleÏitosti t˘kající se
pozemkÛ a pfiijata odpovídající usnesení. Byl
schválen vnitfiní pfiedpis ã. 1/2010 Zásady pro
pouÏití a tvorbu sociálního fondu pro rok 2010.
Nebylo schváleno fie‰ení Ïádosti majitele garáÏe na ul. NádraÏní dohodou a náhradou ‰kody
a nebylo schváleno ukonãení provozu kina ve
·tramberku ke dni 30. 9. 2010. Byla schválena
smlouva o spolupráci mezi smluvními stranami
La‰ské Brány Beskyd na rok 2010 (·tramberk,
Kopfiivnice, Pfiíbor a Hukvaldy). Zastupitelé
vzali na vûdomí informaci o projednávání návrhu zmûny zadání ã. 6 územního plánu a schválili zadání zmûny územního plánu ã. 6, dále vzali na vûdomí dokumenty: náklady na rozpracované projekty pro rok 2010, financování projektÛ v roce 2010, seznam investiãních akcí pro
rok 2010, stavební akce roku 2010 realizované
z organizace oddûlení TS, závûreãn˘ úãet
a zprávu revizní komise SDO Povodí Sedlnice.
Nebyl schválen návrh na sníÏení poãtu zastupitelÛ a radních pro volební období 2010 aÏ 2014.
Vûra Michnová

Městský úřad informuje
Upozornûní pro obãany
Z dÛvodÛ zhor‰ení sloÏení biologicky rozloÏitelného odpadu ve sbûrn˘ch nádobách, které
sváÏí firma ASOMPO, a. s. vás chceme informo-

vat o odpadech, které lze do tûchto sbûrn˘ch nádob ukládat, a o následcích, které vyplynou
z nedodrÏení pokynÛ.
Odpad, kter˘ lze ukládat do sbûrn˘ch nádob
na BRO:
— travní hmota
— plevel
— ko‰Èály i celé rostliny
— listí
— hobliny, piliny
— jemné nebo drcené vûtve
— listy a naÈ ze zeleniny, nepoÏivatelná a nahnilá zelenina
— nepoÏivatelné a nahnilé ovoce
— odpad ze zelenû z domácností
V pfiípadû, Ïe odpad bude obsahovat neÏádoucí pfiímûs jin˘ch odpadÛ, neÏ jsou odpady
v˘‰e vyjmenované, bude odpad zlikvidován obcí/mûstem na vlastní náklady a dále bude obci/mûstu naúãtována ãástka za po‰kození sbûrn˘ch nádob popfiípadû i techniky. Tímto se sbûr
a svoz biologicky rozloÏitelného odpadu prodraÏí a náklady navíc budou následnû promítnuty do poplatkÛ obãanÛ. Vûfiíme, Ïe se díky va‰emu zodpovûdnému pfiístupu sloÏení odpadÛ
zlep‰í a bude v‰e probíhat tak jako v pfiedchozích letech.
ASOMPO, Îivotice u Nového Jiãína

âi‰tûní studní — nabídka
Pro zájemce pfiipravila firma STUDNA NA
KLÍâ, Chmelnická 455, 761 36 Zlín — Pr‰tné
akãní nabídku „âi‰tûní studní od specialisty“.
Tyto práce budou provádûny ve mûstû ·tramberk v termínu od 26. 7. — 5. 8. 2010 za akãní
cenu 3 490 Kã. Informace naleznete na letáku,
kter˘ bude distribuován prostfiednictvím âeské
po‰ty s. p. do kaÏdé domácnosti v obci nebo také
na internetov˘ch stránkách obce www.stramberk.cz.
Zájemce si sluÏby objednává v˘hradnû telefonicky u této firmy, nikoliv prostfiednictvím
obce.
Kontakt: Lenka KaÀovská
tel. +420 773 690 190
e-mail: kancelar@StudnaNaKlic.cz
http://www.StudnaNaKlic.cz/

Omluva
KdyÏ jste v minul˘ch novinkách ãetli Stfiípky
události z M· ·tramberk – Zauliãí, asi jste pfiem˘‰leli, proã se uprostfied vûty vyskytlo slovo,
které nemûlo vÛbec vztah k textu. BohuÏel tiskafisk˘ ‰otek si uÏil a fiádil. Na‰e opravené podklady byly bezchybné, v tiskárnû v‰ak místo po-
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mlãky skoãilo do vûty slovo Stanislava. Pravda
je, Ïe jsme neopravovali jiÏ opravené. Omlouváme se v‰em, ale hlavnû paním uãitelkám, které si asi myslely, Ïe jsme se zbláznili.
Anna Ra‰ková

Upozornûní z redakce ·trambersk˘ch
novinek
Od jara tohoto roku jsou ·tramberské novinky distribuovány âeskou po‰tou ve ·tramberku, která má podle smlouvy 3 dny na roznesení
novinek do domácností a firem. Stává se, Ïe novinky se k vám dostávají se zpoÏdûním, proto
posouváme uzávûrku ·N na 18. kaÏdého mûsíce. Urãit˘ ãas trvá zpracování, grafická úprava
apod. Dûkuji za pochopení.
Anna Ra‰ková

Toulavá kamera
UpozorÀujeme, Ïe jsme spoleãnû s âeskou televizí natáãeli pofiad o gastronomick˘ch specialitách v âeské republice. Zde samozfiejmû nemohlo chybût ani ·tramberské ucho. Pofiad
jsme toãili 23. 6. a bude se vysílat v âeské televizi o prázdninách ve speciálu Toulavé kamery,
kaÏdou stfiedu ve 21 hodin. Pfiesné datum vysílání se podafiilo zjistit, a bude to 4. srpna. Hlídejte si televizní program.
Anna Ra‰ková
V Poliãce 15. 6. 2010

SoutûÏ
„Informaãní centrum 2010“
s Deníkem
Asociace turistick˘ch informaãních center âR
pfiipravila ve spolupráci s VLP, a. s., která je vydavatelem regionální sítû Deníku a portálu www.denik.cz, soutûÏ o nejlep‰í turistické informaãní
centrum s názvem „Informaãní centrum 2010“.
SoutûÏ odstartovala v pondûlí 14. ãervna
2010 a potrvá do 31. srpna 2010. Turisté, náv‰tûvníci a dal‰í lidé, ktefií vyuÏívají sluÏeb informaãních center, mohou poslat svÛj hlas formou sms zprávy svému favoritovi na stránkách
www.denik.cz/infocentra. Na této stránce je vytvofien speciál, na nûmÏ jsou prÛbûÏnû umisÈovány aktuální informace o leto‰ní turistické sezonû, o ãinnosti jednotliv˘ch informaãních
center a dal‰í zajímavosti z regionÛ âR. Informace o soutûÏi získají zájemci také v ti‰tûn˘ch
regionálních titulech Deníku a v informaãních
centrech. Nejlep‰í informaãní centra v kaÏdém
kraji budou ocenûna.
Hlasování se dûje posláním kódu, kter˘ je
uveden u pfiíslu‰ného informaãního centra na

webové stránce www.denik.cz/infocentra, formou SMS na ãíslo 900 11 04. SMS má tvar
DENmezeraINFOmezeraZKRATKAKRAJEmezeraCISLOCENTRA.
Z kaÏdého telefonního ãísla se dá hlasovat neomezenû. Po ukonãení soutûÏe bude vybráno 20
telefonních ãísel s nejvût‰ím poãtem odeslan˘ch SMS, které získají CD Povídky ·imek&
Grossman. Technicky zaji‰Èuje ATS, www.premiumservices.cz
Cena 1 SMS ãiní 4 Kã vãetnû DPH.
Dûkujeme za projevenou pfiízeÀ
Mgr. Jan Matou‰, sekretariát A.T.I.C. âR

Mûstská knihovna informuje
Z kniÏních novinek
Románová groteska Mít své dny od Pavla
Jansy ne‰etfií humorem a ironií. Nastavuje zrcadlo na‰í souãasnosti, zejména pak vztahÛm
dne‰ních Ïen a muÏÛ. Pût b˘val˘ch spoluÏákÛ
má sice rozdílné osudy a rozdílné profesionální
zájmy, ale mnohé je spojuje. V‰ichni jsou v nejlep‰ích letech a chtûjí si je‰tû trochu uÏít.
Laura má od dûtství v‰e, naã si vzpomene. Jen
rodiãe na ni nemají ãas, ale v období dospívání
jí to nevadí. V poklidném Ïivotû nastává zlom.
Matka se dopustí pfieãinu a je odsouzena k trestu. Pro Lauru to znamená otfies. Nechce o matce víc sly‰et. Natruc Ïije neposlu‰nû, setkává se
s lidmi pochybné povûsti. Nedostatek penûz ji
nutí k drobn˘m krádeÏím. Dal‰í ránu jí zasadí
otec, o nûmÏ se dozvídá, Ïe je hazardním hráãem a kvÛli jeho zadluÏenosti se stûhují do paneláku. Laura tátu pfiistihne s mladou milenkou a uzrává v ní rozhodnutí, pomstít se za svÛj
dosavadní zpackan˘ Ïivot. Knihu s názvem Jen
neskonãit v dûcáku napsala brnûnská spisovatelka Vûra ¤eháãková.
Kumihimo je japonská technika splétání
ozdobn˘ch ‰ÀÛr a textilních doplÀkÛ. V Japonsku je velmi populární a v poslední dobû si získává stále vût‰í oblibu u nás a v celé Evropû.
Textilní doplÀky a ‰ÀÛrky se touto technikou
pletly tradiãnû z hedvábí, ale lze pouÏít i jiné
materiály — viskózu, bavlnu, vlnu nebo dokonce drátky. Kumihimo se vyuÏívá i v textilní biÏutérii. Kniha Splétání technikou kumihimo,
od Gabriely Markové, vás provede krok za krokem jednotliv˘mi postupy a vzory, které zde najdete na pfiehledn˘ch fotografick˘ch i ilustraãních schématech.
Norskou detektivku Smrt za letní noci napsal Kjell Olla Dahl. Hlavní hrdinka Katrine
pracuje cestovní kanceláfii, má mal˘ byt, pfiítele a po jedné oslavû u pfiátel je nalezena v pfiíkopu u cesty mrtvá, zardou‰ená. Kriminální komisafii se hned ujmou vy‰etfiování a uÏ po krátké dobû zji‰Èují, Ïe motivÛ i podezfiel˘ch stále
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pfiib˘vá. Pronikají stále hloubûji do temné minulosti obûti. NeboÈ jak obyãejnû Katrinin Ïivot
vypadal, bylo to jen zdání.
Pokud se chystáte na dovolenou, máme pro
vás pfiipraveny nové Kapesní prÛvodce po Slo-

vinsku, Chorvatsku a ·panûlsku. Najdete zde
podrobné informace pro fiidiãe, rady a zku‰enosti cestovatelÛ, turistické zajímavosti a také
malé slovníky s v˘slovností.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí MûK ·tramberk

Ze sportu
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Společenská rubrika

Kam do společnosti
a za kulturou

Seznam jubilantÛ srpen 2010
91 let Marta R˘dlová

Mûsto ·tramberk vás zve
na promenádní koncert
v nedûli 8. 8. 2010
do Národního sadu
Vystoupí
ÎesÈová hudební skupina
JAMATO z Ostravy
pod vedením Lucie MoÏné
Zaãátek 15.30 hod.
Vstupné dobrovolné

90 let Marie Kamarádová
89 let Jan Gold
86 let Zdenûk Barto‰
85 let BoÏena Hyklová
84 let Karel Babinec
Marie Boháãová
83 let Antonín Burget
82 let Jan Tyleãek
81 let Václav David
Olga Sochová
Franti‰ek Hanzelka
Marie Novobilská
80 let Helena Kfienková
Josef Stanislav
Ilona Barto‰ová

Mûsto ·tramberk vás zve
na promenádní koncert
v nedûli 15. 8. 2010
do Národního sadu
Vystoupí
country skupina Cizinci
pod vedením Jifiího Krbce
Zaãátek 15.30 hod.
Vstupné dobrovolné

70 let Marie Zajacová
Jarmila Bárová

Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu.
Za vedení mûsta Vûra Michnová a ãlenky SPOZ

Narozené dûti:
Jan Hanzelka
Franti‰ek Hru‰ka
Jocelynn Pia Schilb
Luká‰ Hanzelka
Dominik Hole‰ovsk˘
Zuzana Kvitová
Matûj Îársk˘

Zemfieli:
Jifiina Stanislavová
Jaroslav Novobilsk˘
Lumír Petrá‰
Josef Bajer
Marie Hrstková
Franti‰ek Ja‰ek
Jindfii‰ka Mandová
BlaÏej Marek
Karel Pech
Slavûna Sochová
Jindfiich ·rom

Mûsto ·tramberk vás zve na koncert
v nedûli 22. 8. 2010
do Národního sadu
Vystoupí
SdruÏení hudebníkÛ dechového
orchestru mûsta ·tramberka
pod vedením Aloise Cigána
a Ale‰e Kubûny
Zaãátek 15.30 hod.
Vstupné dobrovolné
V pfiípadû de‰tivého poãasí
se koncerty ru‰í.
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Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve
na jazzov˘ koncert z celoroãního cyklu
Jazz U PísafiÛ
v nedûli 8. srpna 2010 v 17.00 hod.
v Zámeckém sále, v domû U PísafiÛ
(Námûstí 30, ·tramberk)

Relax v podhÛfií Beskyd
a Mûstsk˘ pivovar ·tramberk
vás srdeãnû zvou na pfiehlídku
mal˘ch regionálních pivovarÛ
s doprovodn˘m hudebním programem

6. ·tramberské pivní slavnosti
Sobota 21. srpna 2009
od 13.00 do 18.00 hod.
na ‰tramberském námûstí
s pivním gulá‰em na obfií pánvi

Pozvání jazzmana
Borise Urbánka
pfiijali
Teresa Polk, Rudy Horvat
a Jenny Krompolc.
Písafii milují Jazz — a vy?
Vstupné 120 Kã.
V cenû zákusek s kávou.

Cizinci, ·uba Duba Band, Krakatit
SoutûÏe o ceny, pivovarsk˘
‰a‰ek pro dûti.

Rezervace vstupenek:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd
(tel. 556 801 935; Námûstí 40, ·tramberk)
www.relaxvpodhuri.cz

Hrad ·tramberk — Vala‰ské království
Hradní hry
Termín 14. srpna 2010,
sobota od 10 hodin
Netradiãní pfiehlídka sportovních hradních
dovedností jednotlivcÛ, ale i cel˘ch rodin
a t˘mÛ, v˘roba ruãního papíru, pexeso na
ãas, ãlovûãe nezlob se, dobová muzika,
Zápoãet z – hravologie

·tramber‰tí holubáfii vás v‰echny
srdeãnû zvou na tradiãní
Holubí hody
Farní zahrada ve ·tramberku,
sobota 14. srpna 2010 v 15.00 hod.
Tradiãní obãerstvení pfiipraveno
Srdeãnû zvou pofiadatelé

Hrad ·tramberk — Vala‰ské království
Honba za ‰trambersk˘m pokladem
Termín 28. srpna 2010
sobota od 10 hodin
Hledání pokladu, práce s hlínou,
modelování, divadélko, pfiíbûhy
Zápoãet z – pokladologie

Dûtsk˘ divadelní soubor
Pod vûÏí ·tramberk
zve v‰echny malé i velké dûti
na pohádku

„ZLATOVLÁSKA“
dne 28. 8. 2010 v 15.00 hodin
v amfiteátru
(v pfiípadû nepfiíznivého poãasí
v kulturním domû)
Vstupné dobrovolné
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Nadace pro obnovu kostela svaté Katefiiny
vás srdeãnû zve na
Koncert
Dûtského pûveckého sboru Ondrá‰ek
v nedûli 29. 8. 20100
Zaãátek v 17.00 hod.
Místo konání
Kostel sv. Jana Nepomuckého
ve ·tramberku
Srdeãnû zveme a dûkujeme
za va‰í podporu

Program kina Štramberk
NA MùSÍC SRPEN
Nedûle 1. 8. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

VLKODLAK
Pfiipravujeme na záfií
Kynologick˘ klub ·tramberk
a mûsto ·tramberk
vás zvou na závod
O ·TRAMBERSKÉ UCHO
se samostatn˘m vyhlá‰ením plemene
KNÍRAâ v kaÏdé kategorii
Datum konání: 11. 9. 2010
Uzávûrka pfiihlá‰ek: 21. 8. 2010
Místo konání: Fotbalové hfii‰tû ·tramberk
Kategorie: ZVV1, ZM bez stfielby, IPO1,
ZVV1 upravená poslu‰nost
V‰echny kategorie jsou beze stop
Pfiihlá‰ky zasílejte na e-mail:
kkstramberk@centrum.cz
nebo na adresu:
Tereza Fabíková
Îenklava 23, PSâ 742 67
BliÏ‰í informace o akci naleznete na
www.kkstramberk.estranky.cz

Thriller, titulky, 102 min., od 15 let
Od chvíle, kdy ve filmové klasice studia Universal zoufal˘ vlkodlak poprvé zavyl na Mûsíc, uplynulo uÏ skoro sedmdesát let, pfiesto
postava spofiádaného ãlovûka, kter˘ se pod
vlivem úplÀku mûní v krvelaãnou bestii, nepfiestává diváky fascinovat. Nejnovûj‰í zpracování legendy teì dostanete v luxusním balení, v nûmÏ najdete oscarové herce Benicia
Del Tora, Anthonyho Hopkinse a ãím dál populárnûj‰í Emily Blunt.
Nedûle 8. 8. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

IRON MAN 2
Akãní, titulky 125 min., od 12 let
V hitparádû okouzlujících ro‰ÈákÛ, ktefií tu
a tam navléknou nûjakou masku, aby zachránili svût, by bral bezkonkurenãnû první
místo. I proto se pÛvodem komiksov˘ super
hrdina Iron Man doãkal druhého dílu. Ten
slibuje dal‰í intenzívní záÏitek, v nûmÏ navíc uÏ tak luxusní herecké obsazení jedniãky doplÀují dal‰í hvûzdná jména — Scarlett
Johansson, Sam Rockwell a Mickey Rourke.
Nedûle 15. 8. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

KUKY SE VRACÍ
Pfiíbûh pro v‰echny, ãesky, 95 min., pfiístupn˘
Kuky se vrací je dobrodruÏn˘ i poetick˘ rodinn˘ pfiíbûh, v nûmÏ ov‰em hlavní role pfiebírají hrdinové ze svûta dûtské fantazie.
„Dlouho jsem touÏil udûlat film, v nûmÏ
bych se mohl vûnovat drobn˘m detailÛm —
hmyzu, svûtlu v listí, letícímu chm˘fií a vÛbec mne zajímalo, co se na scénû odehrává,
kdyÏ herci odejdou. RÛznû jsem to do sv˘ch
filmÛ pa‰oval, ale ‰lo to tûÏko.“ vysvûtluje
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reÏisér Jan Svûrák impulzy k natoãení filmu, jehoÏ hlavními, ale nikoliv jedin˘mi,
hrdiny jsou loutky.
Nedûle 22. 8. 2010 v 18.30 vst. 49,-

KOUZELNÁ CHÒVA a VELK¯ T¤ESK
Rodinná komedie, dabing, 110 min., pfiístupn˘
KdyÏ vás vlastní dûti pfiivedou na úplné dno,
existuje jen jeden jedin˘ ãlovûk, kter˘ vás
z nûj mÛÏe dostat. Kouzelná chÛva Nanny
McPhee. Pfied pár lety pomohla v úspû‰né
pohádce zvládnout kupu ratolestí zoufalému vdovci a teì bude muset vydat v‰echny
síly, aby zachránila nejen zdrav˘ rozum jedné farmáfiky, ale navíc i její stfiechu nad hlavou. Scénáfi magického a zábavného vyprávûní znovu napsala Emma Thompson, která
se zároveÀ zhostila titulní role.

Pfiíbûh filmu tvofií mozaika osudÛ nûkolika
manÏelsk˘ch ãi partnersk˘ch dvojic, které
v urãitém zlomovém bodû Ïivota fie‰í otázky
chtûného, nechtûného, vytouÏeného nebo
zmafieného rodiãovství. Zámûrem scenáristky a reÏisérky Alice Nellis je ukázat pomocí
soubûÏného vyprávûní nûkolika pfiíbûhÛ, Ïe
problém moderního rodiãovství je ‰ir‰í
a hlub‰í neÏ konkrétní situace kterékoliv
jednotlivé postavy.
Hrají: Zuzana BydÏovská, Petr Franûk, Filip
âapka, Zuzana âapková, Natalia Volkova,
Ivan Shvedoff, Michal âapka, Martha Issová,
Václav Jiráãek

P¤IPRAVUJEME: TOY STORY 3,
ZÁLOÎNÍ PLÁN, PRINC Z PERZIE,
ECLIPSE

Inzerce

Nedûle 29. 8. 2010 v 18.30 vst. 49,-

MAMAS & PAPAS
âtyfii pfiíbûhy od Alice Nellis, 110 min., od
12 let

• Tradiční prodej brambor na zimní uskladnění
Michal Dostál, Dolní 217, Štramberk
tel. 603 562 087, 737 473 300

PLOTY – PLETIVO – THUJE

Masérské, rekondiãní a regeneraãní sluÏby
vám nabízí Michaela.

Prodej a montáž pletivových oplocení.
DOPRAVA ZDARMA
PŘI NÁKUPU NAD 7000 Kč.
Kompletní nabídku zboží
a služeb naleznete na:
www.ploty-pletivo.cz
732 650 203
GARÁŽOVÁ VRATA
www.vrata-ostrava.cz
722 550 000
DĚTSKÉ DOMEČKY
www.detske-domky.cz
722 557 777
THUJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 Kč/ks,
SEKÁNÍ TRÁVY
Kompletní nabídka je na www.thuja.cz
nebo na tel.: 722 557 777

Ceník a druhy masáÏí:
Sportovní a rekondiãní masáÏ —
záda a ‰íje 35—45 min
Sportovní a rekondiãní masáÏ
celková 90 min
Relaxaãní masáÏ 60 min
Relaxaãní masáÏ s kombinací
tepl˘ch kamenÛ 60 min
Reflexní masáÏ DO — IN
90 min
Reflexní odblokování zad a pátefie
i na nohou (pfii nutné opakované
náv‰tûvû sleva) 120—180 min

180 Kã
400 Kã
200 Kã
200 Kã
250 Kã
500 Kã

Objednávky jen telefonicky na tel. ã.:
606 906 954 — Michaela Najvarová
Najdete mne na adrese
·tramberk – Libotín 926.
Kdo nemá moÏnost se ke mû dostavit,
za poplatek 50 Kã pro nûj dojedu
i odvezu zpût.
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