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Úvodem
I kdyÏ se zima zatím nedostavila, pfiichází jaro. Mnohé zemû na zemûkouli ani neví, co zima
je. V na‰ich konãinách neexistence zimy zpÛsobuje paniku. Silniãáfii a technické sluÏby se radují, kolik desítek milionÛ u‰etfiili, provozovatelé zimních areálÛ látefií, kolik miliard jim
uteklo. Nenechme se m˘lit: pfiíroda se obelstít nedá. Zatím napadl jinde, kde ho ani neãekali
nebo na místech, kde ho ãekali, tolik, Ïe nevûdí, co s ním. A propos, vzpomeÀte na loÀské dubnové Velikonoce ve ·tramberku nebo na nûkteré z kvûtnov˘ch poutí u nás. Zima nás pfiekvapila i v období, kdy jsme ji uÏ vÛbec neãekali. Tak pfiedãasnû nejásejme.
Dlouho jsem pfiem˘‰lel, proã rodinn˘ dÛm manÏelÛ Jurákov˘ch pod Námûstím má na fasádû
nápis: Vánoãní chalupa. Nedalo mi to a zeptal jsem se majitelÛ: Budete mûnit fasádu na
Velikonoce, léto ãi podzimní plískanice? Odpovûdûli mi, Ïe ne a Ïe jsem 7., kdo se tak hloupû
ptá. Pochopil jsem to aÏ nyní, kdyÏ není sníh. PfiestoÏe není sníh, víme, Ïe je zima. PfiestoÏe po
cel˘ rok nebudou Vánoce, je tfieba, abychom si nûco z atmosféry Vánoc uchovali. Abychom
k sobû byli milej‰í, pozornûj‰í a byli v klidném oãekávání. Udûlejte to tedy jak Jurákovi.
Bez ohledu na poãasí a roãní období jednaly orgány mûsta. ProtoÏe najdete kompletní usnesení
na www.stramberk.cz, tak jen struãnû:

Z jednání orgánÛ mûsta
64. jednání Rady mûsta 4. 2. 2013 se v hlavních bodech vûnovalo bezpeãnostní situaci za
úãasti velitele OO Policie âR Kopfiivnice
npor. Bc. Piláta, velitele MP ·tramberk Vavru‰e, velitele místní jednotky dobrovoln˘ch
hasiãÛ p. Juraãáka a pfiedsedkynû komise pro
projednávání pfiestupkÛ Mgr. Tichavské.
V‰echny zprávy naleznete na na‰ich www.
Statistiky trestné ãinnosti a poãtu pfiestupkÛ
jsou bohuÏel vy‰‰í, objasnûnost v okrsku
Kopfiivnice je vy‰‰í neÏ celostátní prÛmûr,
nicménû radní jsou stále pfiesvûdãeni, Ïe obãané ·tramberka se ve sv˘ch domovech bezpeãnû necítí. Radní chápou nedostateãné personální a materiální vybavení státní i mûstské
policie, hledají v‰ak moÏnosti, jak tomuto negativnímu trendu ãelit. Kromû pfiijat˘ch konkrétních opatfiení se diskutovala téÏ moÏnost
personálního posílení a technického vybavení Mûstské policie.
Naopak, z koho mají radní radost a kde v˘sledky práce jsou vidût na kaÏdém kroku, jsou
ãlenové jednotky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
zafiazen˘ch do JPOII a vzornû veden˘ch velitelem panem Jifiím Juraãákem. I jeho pfiehledná a v‰e vystihující zpráva je ke zhlédnutí na jejich webov˘ch stránkách. Panu Juraãákovi i v‰em obûtav˘m hasiãÛm vyslovuje
RM uznání a podûkování. Vedení mûsta je pfii-

praveno fie‰it vybavení jednotky modernûj‰í
hasiãskou technikou a nezbytnou opravu hasiãárny.
V dal‰ím programu Ing. Hlávková pfiedloÏila zprávu o organizaci a modernizaci práce na
Mûstském úfiadû.
Program RM byl v ãásti majetkové a organizaãní velmi bohat˘, o ãemÏ svûdãí mj.
4stránkové usnesení, které v plném znûní naleznete na na‰ich www v sekci Rada mûsta.
Na program 65. jednání Rady mûsta
·tramberka dne 25. 2. 2013 bylo pfiipraveno
k projednání 34 bodÛ. V hlavních bodech to
byla pfiíprava turistické sezóny 2013, hodnocení úãasti mûsta na veletrzích CR, informace o vydávan˘ch tiskovinách. Materiály podrobnû a pfiehlednû pfiipravila paní Anna Ra‰ková, ved. odd. kultury, sportu a CR. V dal‰ím
bodu seznámil radní s pfiehledem v‰ech podan˘ch Ïádostí o dotaãní tituly od roku 2011
a jejich úspû‰nosti. Rada se dále zab˘vala
kontrolou plnûní v‰ech podnûtÛ obãanÛ z vefiejn˘ch schÛzí uskuteãnûn˘ch v letech 2011
a 2012. Radní doporuãili zastupitelstvu mûsta schválit nov˘ digitální povodÀov˘ plán
mûsta. Radní vybrali dodavatele stavby: V˘mûna oken — bytové domy ·tramberk-Bafiiny ã. p. 814—815 a 818—819. Radní schválili na návrh v˘bûrové komise nového nájemce
Obecní hospody, a to paní Vlastu Turskou, DiS.

Radní pfiispûli finanãnû na provoz Obãanské
poradny v N. Jiãínû a Kopfiivnici a zv˘‰ili pfiíspûvek pro o.p.s. SALUS v Kopfiivnici. Radní
smlouvou o spolupráci podpofiili konání XVII.
·tramberské divadelní pfiehlídky amatérsk˘ch divadelních souborÛ, která zahajuje jiÏ
v pátek 7. bfiezna 2014. Radní podpofiili organizaci závodÛ v orientaãním bûhu, kter˘ se
uskuteãní pro na‰i Z· v pátek 28. 3. 2014
a pro závodníky i vefiejnost v sobotu 29. 3.
2014 (viz samostatné pozvánky a propozice).
RM po projednání schválila zadávací dokumentaci a v˘zvu k podání cenové nabídky na
vefiejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Obnova JaroÀkovy útulny na pozemku parc. ã. 2824 v k. ú. ·tramberk“.
A pozor: Do Rady mûsta byl pfieloÏen ke
schválení zámûr mûsta prodat pozemky parc.
ã. 1455/1 o v˘mûfie 823 m2, orná pÛda, parc
.ã. 1455/5 o v˘mûfie 822 m2, orná pÛda,
parc. ã. 1455/6 o v˘mûfie 822 m2, orná pÛda, parc. ã. 1467/11 o v˘mûfie 2570 m2,

trval˘ travní porost, parc. ã. 1467/14 o v˘mûfie 1744 m2, trval˘ travní porost, parc.
ã. 1467/15 o v˘mûfie 724 m2 a parc.
ã. 1467/16 o v˘mûfie 779 m2, trval˘ travní
porost, v‰e v obci a k. ú. ·tramberk, obálkovou metodou za podmínek uveden˘ch v podkladovém materiálu. Jedná se o pozemky
v lokalitû za farní zahradou, které jsou dle
územního plánu urãeny k zástavbû.
Na závûr musím pfiipomenout leto‰ní vydafien˘ a dÛstojn˘ prÛbûh 24. Obecního bálu 21. 2.
2014 ve v‰ech prostorech Kulturního domu.
Tentokrát byl skuteãnû zvlá‰tû reprezentativní. Více neÏ 160 lidí v objektu, více neÏ 180
cen v tombole, kvalitní hudby, kvalitní program, kvalitní jídlo a pití. Chci podûkovat kolektivu zamûstnancÛ MÚ ·tramberk v ãele s paní Aniãkou Ra‰kovou za vydafienou organizaci, komisi kulturní a CR za nezi‰tnou v˘pomoc a v‰em sponzorÛm za ceny to tomboly.
Hezk˘ bfiezen
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Městský úřad informuje
Podûkování
Tak obecní ples uÏ je za námi. Chtûla bych
touto cestou podûkovat v‰em m˘m mil˘m
kolegÛm za velmi úãinnou a obûtavou pomoc
pfii jeho realizaci. Vûfite, Ïe bez nich by se takto rozsáhlá, reprezentativní akce nedala zorganizovat. A vûru nebylo jich letos málo.
Dále chci podûkovat kulturní komisi za pomoc pfii zdobení sálu, prodeji losÛ a hlavnû
Radimu DaÀkovi. Za pfiípravu chutného jídla
patfií dík manÏelÛm ·varcov˘m.
Dal‰í velk˘ dík patfii v‰em sponzorÛm obecního plesu, aÈ tûm vût‰ím aÏ po ty men‰í.
Hlavnû CK pana Wisnara za hlavní cenu —
zájezd do PafiíÏe Cykloartu pana OÏany,
ASOMPU, Fa Davida Marou‰e aj. Kompletní
seznam sponzorÛ najdete na na‰ich webov˘ch stránkách.
UÏ se na vás tû‰íme na jubilejním 25. obecním plese, kter˘ se koná pfií‰tí rok 20. 2. 2015
Anna Ra‰ková

Pfiipravme se na jaro
V‰e nasvûdãuje tomu, Ïe nás letos nav‰tíví
jaro podstatnû dfiíve neÏ v minul˘ch letech
a v této souvislosti dojde i k urychlení jarních
zahrádkáfisk˘ch prací. A právû v tomto období mívají hasiãi ãasto plné ruce práce.
Mnozí obãané si chtûjí usnadnit práci s odstraÀováním staré trávy na zatravnûn˘ch plo-

chách v okolí sv˘ch rodinn˘ch domÛ, chalup
a chat a pou‰tûjí se do jejího plo‰ného vypalování travního porostu, aniÏ by si uvûdomovali, Ïe tím nejen poru‰ují zákon, ale souãasnû ohroÏují sv˘m jednáním okolí.
Zákon o poÏární ochranû v˘slovnû stanoví
zákaz plo‰ného vypalování porostÛ jak pro
bûÏného obãana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. V‰ichni, kdo se dopustí
poru‰ení tohoto zákona, se vystavují nebezpeãí finanãního postihu. Obãanovi mÛÏe b˘t
za tento pfiestupek uloÏena pokuta aÏ do v˘‰e
20 000 Kã a firmám mÛÏe b˘t udûlena sankce do v˘‰e 500 000 Kã.
Pokud jde o pálení dfievního odpadu, listí
apod. (v pfiípadû, Ïe ho nezakazuje místní vyhlá‰ka), mûli by lidé vûnovat velkou pozornost zakládání ohÀÛ pfii úklidov˘ch pracích
na zahrádkách. Pálení je moÏno provádût
pouze na ohni‰ti, které je bezpeãnû ohraniãeno napfi. kameny, aby byly plameny dostateãnû pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohni‰tû pfiipraveny prostfiedky k ha‰ení
napfi. konev s vodou nebo nádobu s pískem
a lopatku, aby se dal pfiípadn˘ poÏár jiÏ v zárodku uhasit a v Ïádném pfiípadû neodcházet
od ohni‰tû, pokud není dostateãnû uha‰eno.
Pálení se nesmí provádût v dobû, kdy fouká vítr a hrozí tak roz‰ífiení ohnû do okolí. A to ani
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v pfiípadû, Ïe ohni‰tû bude pod neustál˘m dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádût spalování hofilav˘ch látek
na volném prostranství (dfievní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatfiení proti vzniku a ‰ífiení poÏáru a musí b˘t
vÏdy postupováno v souladu s dal‰ími zákony,
napfiíklad zákonem o ovzdu‰í, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhlá‰kami
obcí. Pálení klestí a dal‰ích hofilav˘ch látek
na volném prostranství je nutno v pfiedstihu
nahlásit buì telefonicky Integrovanému bezpeãnostnímu centru v Ostravû na ãísla 950
739 844 nebo 150, pfiípadnû elektronick˘m
formuláfiem, kter˘ je umístûn na webov˘ch
stránkách Hasiãského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz
pod názvem „Pálení klestí“. Na základû tûchto vãasn˘ch informací tak hasiãi mohou stanovit dal‰í podmínky pro spalování, popfiípadû mohou takovou ãinnost zakázat. Pfii poru‰ení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za kter˘ jim mÛÏe b˘t uloÏena pokuta aÏ
do v˘‰e 500 000 Kã.

Fyzické osoby (obãané), ktefií hospodafií
s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost spalování dfievního odpadu nahlásit. Jsou
v‰ak povinny postupovat tak, aby zamezily
vzniku poÏáru. Ze strany Hasiãského záchranného sboru lze nahlá‰ení takovéhoto pálení pouze doporuãit i s ohledem na to, Ïe se
u‰etfií finanãní prostfiedky a ãas za zbyteãné
v˘jezdy, kdy jsou hasiãi voláni k poÏáru a na
místû samém zjistí, Ïe jde o bezpeãné pálení.
RovnûÏ po cel˘ rok platí zákaz rozdûlávání
ohÀÛ v lesích mimo vyhrazená tábofii‰tû.
KaÏd˘, kdo se pohybuje v pfiírodû, by mûl dbát
na bezpeãnost a chovat se obezfietnû. Nerozdûlávat ohnû mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiãe by mûli vûnovat pozornost tomu, jak a s ãím si dûti venku hrají, aby nedocházelo ke zbyteãn˘m
poÏárÛm a následn˘m úrazÛm nebo v krajním pfiípadû ztrátám na Ïivotech. V pfiípadû
vzniku poÏáru zapfiíãinûného dûtmi zákon
postihuje odpovûdné osoby pokutou aÏ do v˘‰e 25 000 Kã.
Nprap. Dagmar Bene‰ová
pracovi‰tû prevence, ochrany obyv. a krizového fiízení
HZS Moravskoslezského kraje

Městská knihovna informuje
Z kniÏních novinek
Mladí cestovatelé, Monika a Jirka Vackovi,
jsou autory knihy Trans Asia, s podtitulem vlakem kolem Asie se skládacími koly. Chtûli
si splnit dûtsk˘ sen — projet se vlakem po
Transsibifiské magistrále. SloÏili kola a vyjeli
z místa svého bydli‰tû do Petrohradu a dál
pfies Sibifi do Pákistánu.
Zpût se vraceli opût po kolejích (pokud koleje byly) pfies Tibet, Nepál, Indii, Irán, Turecko a Balkán zpût domÛ. Za 105 dní tak projeli 15 státÛ, poznali rozdíln˘ komfort na Ïeleznici, na skládaãkách ujeli 2391 kilometrÛ,
podnikli nûkolik pû‰ích v˘letÛ a dokonce zaÏili pod Mount Everestem nepfiíjemné zemûtfiesení.
Robert Moreno, americk˘ obãan Ïijící v JiÏní Americe, se stane na Bahamách obûtí kulky profesionálního odstfielovaãe. VraÏdu si
objednala americká vláda na základû informace tajné sluÏby, Ïe Moreno pfiipravuje teroristick˘ útok. Ta informace byla ov‰em
mylná. Moreno chystal nevinn˘ protest, nikoli útok. Postupnû vycházejí najevo dal‰í znepokojivé okolnosti a detektiv Rhyme a vy‰etfiovatelka Sachsová zji‰Èují, Ïe nic není takové,
jak se jim zpoãátku zdálo. Podafií se jim do-

sáhnout spravedlnosti, aniÏ by za to museli
zaplatit sv˘m Ïivotem? Nov˘ román Jeffryho
Deavera je uÏ desát˘m pfiípadem Lincolna
Rhyma a má název Pokoj smrti.
Autobiografick˘ román Baviã napsal znám˘
moderátor Karel ·íp. Chce ãtenáfie seznámit
se sv˘m dosavadním Ïivotem, i se svojí profesionální dráhou umûlce.
Evu povolají k neuvûfiitelnému pfiípadu.
V obyãejném newyorském baru umírá násilnou smrtí osmdesát lidí. Je‰tû dûsivûj‰í je to,
Ïe tito lidé se brutálnû pobili navzájem. Ti, co
pfieÏili, vypovûdûli, Ïe je zaãala bolet hlava
a potom si uÏ na nic nepamatují. Bûhem dvou
dnÛ se odehraje totéÏ v jiné restauraci. Jde
o teroristick˘ útok, nebo o dílo vy‰inutého jedince? Detektivku s názvem Mûj se na pozoru napsala J. D. Robb, coÏ je pseudonym známé americké spisovatelky Nory Robertsové.
Libu‰e Bûlunková — MûK ·tramberk
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Ze školy
Myslivec ve ‰kolní druÏinû

Ma‰karní ples

V loÀském roce jsme vyhlásili soutûÏ ve
sbûru ka‰tanÛ a ÏaludÛ. Proto nás ve stfiedu
5. 1. nav‰tívil myslivec, pan L. Kundl. S dûtmi si pfii‰el popovídat o zvífiatech, pfiírodû…
Taky pfiedal dûtem ceny. Jako nejlep‰í sbûraã
byla vyhlá‰ena Alex Mrvová, která nasbírala
47,5 kg ka‰tanÛ. Beseda se vyvedla, dûti byly
nad‰ené, proto jsme se dohodli na pokraãování pfiímo v pfiírodû. Zajdeme se spoleãnû podívat na zvífiátka a procházku pfiímo do lesa…

V sobotu 25. 1. 2014 se konal ma‰karní ples
v kulturním domû na námûstí. Plesu se zúãastnilo mnoho dûtí jakéhokoliv vûku. Byly
tam masky princezny, Pipi — Dlouhé punãochy, piráti, zpûvaãky, policajti, ale také mu‰ket˘fii a tfieba rytífii. Prostû ples jak se patfií!
Samozfiejmû nechybûla ani tombola a soutûÏe. Tak takov˘ byl ples ve ·tramberku.
Viktorie Hanigovská, IV.B

Zemûpisná olympiáda
Dne 14. 1. se uskuteãnila ve ‰kolní jídelnû
zemûpisná olympiáda. Vybraní Ïáci byli rozdûleni do tfií kategorií: A (6. roãník), B (7.
roãník) a C (8. a 9. roãník). Jejich úkolem bylo vypracovat dva testy — práci s atlasem
a práci bez atlasu (teoretické znalosti). Celkem se olympiády úãastnilo 23 ÏákÛ. V˘herce
z kaÏdé kategorie postupuje do okresního kola zemûpisné olympiády v Novém Jiãínû, která se uskuteãní 18. února. V˘herci jsou: skupina A: Patrik PALA, skupina B: Jan BUZEK,
skupina C: Adam ·IMELA

Tû‰íme se do ‰koly
V úter˘ 18. února 2014 od 16 hodin probûhla 1. ãást projektu „Tû‰íme se do ‰koly“.
Pro budoucí prvÀáãky byla pfiipravena fiada
zajímav˘ch ãinností. Po krátkém seznámení
formou hry s rytmizací „Jak se jmenuje‰“ následovaly dal‰í aktivity zamûfiené na grafomotoriku, pravolevou orientaci a matematickou
pfiedstavu. S pomocí rodiãÛ dûti úspû‰nû zvládly také tematickou hru „Dopravní prostfiedky“.
Dal‰í ãást projektu probûhne 18. bfiezna
2014.
Mgr. Mária MaÈátková

Recitaãní soutûÏ, ‰kolní kolo
Dne 19. 2. 2014 se uskuteãnilo ‰kolní kolo
recitaãní soutûÏe. Zúãastnilo se 14 ÏákÛ z 2.
A, 2. B, 4. A, 5. A. Recitovali ver‰e Milo‰e Kratochvíla, Jaroslava Seiferta, Michala âerníka
a dal‰ích autorÛ. Ve své kategorii se umístili
na prvních tfiech místech — Ondfiej Sopuch,
Lucie Koláfiová, Aneta Dufková, Petr Marek,
Eli‰ka Húdková, Michaela Koláfiová. VítûzÛm
blahopfiejeme a v‰em zúãastnûn˘m dûtem dûkujeme.
Mgr. Jitka JalÛvková, Mgr. ·árka Kundlová

Exkurze Darkoviãky a HrabyÀ
pro Ïáky 2. stupnû
TERMÍN: 6. 5. 2014
Exkurze je zamûfiena na dûjiny 2. svûtové
války na‰eho regionu. Îáci nav‰tíví vojenské
opevnûní v Darkoviãkách a po té pfiejedeme
do nejvût‰ího památníku 2. svûtové války
u nás do Hrabynû.

ZÁJEMCI O EXKURZI DO DARKOVIâEK
A HRABYNù — HLASTE SE JIÎ NYNÍ U
P. Uâ. M. ADAMCOVÉ

Pfiijímací zkou‰ky na stfiední ‰koly
Informace pro rodiãe ÏákÛ, ktefií se budou
v leto‰ním roce úãastnit pfiijímacích zkou‰ek
Na nûkter˘ch stfiedních ‰kolách v Moravskoslezském kraji probûhne jednotné testování ÏákÛ z âJL a M v rámci pfiijímacích
zkou‰ek prvního kola pfiijímacího fiízení. Testování je urãeno pro uchazeãe o denní studium do v‰ech oborÛ vzdûlání ukonãen˘ch maturitní zkou‰kou, v denní formû vzdûlávání
(net˘ká se oborÛ, kde se v rámci pfiijímacího
fiízení koná talentová zkou‰ka). Pro tento
úãel jsou prÛbûÏnû poskytovány informace na
adrese:
http://www.kvic.cz/prijimacky.
Na tomto webu naleznete:
— seznam v‰ech stfiedních ‰kol Moravskoslezského kraje, které se do jednotn˘ch pfiijímacích zkou‰ek zapojily:
http://www.kvic.cz/sp/291/Projekty/Prijimaci_zkousky/Seznam_skol
— vzorové testy z âJL a M:
http://www.kvic.cz/clanky/290/1/Projekty/Pri
jimaci_zkousky/Ilustracni_testy
— odpovûdi na ãasto kladené dotazy

·tramberské novinky 5

Ze sportu
Na Hromnice musí skfiivan vrznout, i kdyby mûl zmrznout…
Byl první únorov˘ víkend, sluníãko vesele
svítilo, skfiivani vrzali co jim síly staãily, teplomûr ukazoval +10°C a dûti se sv˘mi rodiãi
se vesele bavili. Takov˘ byl první únorov˘ víkend ve ·tramberku.
Sportovní hala pfii Z· Zauliãí se v sobotu 1.
února zaplnila do posledního místeãka. Zábavné odpoledne pod názvem „NESEë DOMA“ pfiilákalo 150 dûtí ve vûku 3 — 14 let,
které si mohly vyzkou‰et na zábavn˘ch nafukovacích atrakcích, jak se létá vzduchem ãi
jak se skáãe na trampolínách. Dûti zalézaly,
prolézaly a vylézaly, metaly salta a kotrmelce
na blázniv˘ch atrakcích. Nechybûl ani oblíben˘ bumperball, opiãí dráha ãi bláznivé skákací koule. Program byl doplnûn o „Zumbu
s Heidi“, proloÏen písniãkami a mluven˘m
slovem. Ke kaÏdé vstupence bylo podáváno
jednoduché obãerstvení jak pro dûti, tak pro
jejich rodiãe.
Tfiíhodinov˘ zábavn˘ program ubíhal tak
rychle, Ïe neÏ se mnozí staãili podívat na hodinky a „skfiivan si vrznout“, hrála se jiÏ poslední písniãka „Odbila pátá…, která zábavné
odpoledne ukonãila. Koncepce tohoto typu

zábavn˘ch programÛ byla pfiipravována od
podzimu loÀského roku. ·tramberk byl po
Kopfiivnici druh˘m místem v âeské republice,
kde jsme podobnou zábavu nabídli. V prÛbûhu jarních mûsícÛ pfiineseme dûtem nov˘ program s jin˘mi atrakcemi, se soutûÏemi a také
tematicky „vymazlen˘“. Vûfiíme, Ïe si obãané
·tramberka a blízkého okolí se sv˘mi dûtmi
najdou cestu do sportovních hal a tûlocviãen
v na‰em kraji a nov˘ druh zábavy si oblíbí.
Rádi bychom podûkovali paní Annû Ra‰kové, vedoucí Oddûlení kultury, sportu, volného
ãasu a cestovního ruchu Mûstského úfiadu
·tramberk, paní fieditelce Mgr. ZdeÀce Havlíkové ze Z· Zauliãí ve ·tramberku, paní uãitelce Miroslavû Gilllarové ze Z· Îenklava, paní Petfie Dobeãkové, referentce MIC ·tramberk a v‰em, ktefií umoÏnili akci propagovat
a pomohli nám s technickou pfiípravou.
S mil˘m a profesionálním pfiístupem jsme
se setkali opravdu v‰ude.

Judo
V sobotu 8. 2 se v Îilinû, na Slovensku, konal Mezinárodni turnaj nejmlad‰ích kategorií v judo. Na tfiech Ïínûnkách se utkalo okolo 180 dûtí témûfi celého Slovenska a pár moravsk˘ch oddílÛ.
Z pÛvodnû 6 pfiihlá‰en˘ch ‰trambersk˘ch
závodníkÛ nakonec odjeli pouze dva, ktefií
v‰ak zanechali vcelku dobr˘ dojem. V kategorii super—mini (7 — 8 let) startoval ãerstvû
opáskovan˘ Jan Macháã do 29 kg. Nejprve porazil domácího Vere‰e, potom svedl dlouh˘
rovnocenn˘ boj s Homolou z Prievidze a prohrál za 7 bodÛ. V posledním zápase s BlaÏkem
z Pov. Bystrice v‰ak zabojoval a zvítûzil.
Obsadil tak krásné, druhé místo.
Ve star‰í kategorii (9 — 10 let) nastoupil
Vojta David do 36 kg. V prvém zápase hned
z úchopu zahodil Okoliãányiho z Kys. n. Mesta. Za 7 bodÛ porazil Krále z Pezinoku. Dlouho ale nevydrÏel odolávat Matyasovi z Popradu. Nakonec taky obsadil stfiíbrnou pfiíãku.
Josef ·tábl — trenér
MládeÏnické kategorie judistÛ dostaly
moÏnost se projevit o víkendu 15. —16. února. Vrcholná soutûÏ seriálu âeského poháru
se konala v Ostravû za úãasti celé ‰piãky, do·tramberské novinky 6

Kolektiv zamûstnancÛ koupali‰tû
s aquazorbingem Pfiíbor

plnûná mezinárodní úãastí. Sobotní program
patfiil Ïákovsk˘m kategoriím a v nedûli nastoupil dorost a juniofii. Po dlouhé dobû zde
nastoupili i dva zástupci ze ‰tramberského
oddílu. V sobotu to byl za mlad‰í Ïáky Václav
Mrva do 42 kg a v nedûli Matûj Ivánek do
81 kg. Obûma se stalo koneãnou 1. kolo, bez
nároku na opravy. ProtoÏe oba startovali na
takové silnû obsazené soutûÏi poprvé, je v‰ak
pfiedpoklad, Ïe pfií‰tû to bude lep‰í.
V sobotu se konal v Karviné Valent˘nsk˘
turnaj benjamínkÛ v judo. Zde uÏ byli ‰tramber‰tí zástupci úspû‰nûj‰í. Mezi devadesátkou

startujících se neztratili a dovezli celkem
3 medaile a hezky navázali na úspûch z minulého t˘dne, kdyÏ ze Îiliny dovezli 2 medaile,
ale s podstatnû vût‰í úãasti. Do 25 kg startoval Nikolas Matej. Podal slibn˘ v˘kon a obsadil 3. místo. Stejné umístûni dosáhl i Petr ·tichauer do 29 kg. Zaãal ne‰Èastnû, kdyÏ prohrál s v˘raznû slab‰ím Juchelkou z Tfiince.
A aÈ se snaÏil, jak chtûl, byl z toho bronz. Opût
pûknû pfiekvapil Jan Machaã do 27 kg. Bojovn˘m v˘konem se dostal aÏ do finále, kde v‰ak
nestaãil na Boháãka z Ostravy.
Josef ·tábl, trenér

Jarní ãást volejbalové sezóny se rozjíÏdí
Prvními, kdo zasáhli do druhé poloviny Krajského pfieboru II. tfiídy, byli ‰tramber‰tí volejbalisté. Ti v sobotu 8. 2. pfiivítali na domácí palubovce hráãe Metylovic a po úvodní prohfie 1:3
se ve druhém zápase radovali z v˘hry 3:2. Dal‰ím únorov˘m zápasem bylo opût domácí utkání, tentokráte proti PstruÏí, a to v sobotu 22. 2. Po odehrání 16 utkání patfií ‰trambersk˘m volejbalistÛm 5. místo se ziskem 21 bodÛ. Vzhledem k tomu, Ïe po podzimní ãásti sezóny se
odhlásilo druÏstvo Mûsta Albrechtic, ãítá muÏská skupina jiÏ jen 8 druÏstev. Rozpis dal‰ích
zápasÛ muÏÛ viz níÏe.
Druh˘m volejbalov˘m druÏstvem, které hájí barvy ·tramberka také v KP II. tfiídy, jsou Ïeny.
Ty mají podzimní ãást sezóny rozjetou velice dobfie, patfií jim prÛbûÏná první pozice. Hned
1. 3. je ov‰em ãeká ostr˘ start, kdyÏ na domácí palubovce zmûfií síly s prÛbûÏnû druh˘mi hráãkami USK Slávie OU Ostrava, které za nimi zaostávají o 4 body.
Rozpis zápasÛ jarní ãásti volejbalové sezóny:
Domácí zápasy zaãínají oficiálnû vÏdy v 10 a 14 hodin. Jste srdeãnû zváni!
MuÏi — KP II. tfiídy
01. 3. 2014
Palkovice „B“ — ·tramberk
08. 3. 2014 ·tramberk — Fren‰tát p. R.
15. 3. 2014
Dolní Bene‰ov — ·tramberk
22. 3. 2014
VOLNO
29. 3. 2014
VOLNO
05. 4. 2014
Odry — ·tramberk
12. 4. 2014 ·tramberk — Kozlovice

01. 3. 2014
08. 3. 2014
15. 3. 2014
22. 3. 2014
30. 3. 2014
05. 4. 2014
12. 4. 2014

Îeny — KP II. tfiídy
·tramberk — Ostrava
Slezan Orlová — ·tramberk
·tramberk — Gym. Orlová
Kopfiivnice — ·tramberk
·tramberk — Krnov
·tramberk — Hluãín
Polanka n. O. — ·tramberk
Za TJ Kotouã ·tramberk
Mgr. Petra Milichová

Úspû‰ná sezóna 1. tfiídy NJ a FM FIFA ve futsalu
Pro t˘m Orel ·tramberk, kter˘ se jiÏ léta
pohybuje v okresních i krajsk˘ch futsalov˘ch
soutûÏích, byl tento rok o nûco nároãnûj‰í
neÏ se pÛvodnû zdálo. Sezónu jsme zahájili
v 1. okresní tfiídû okresÛ Nov˘ Jiãín a Fr˘dek–Místek, do které jsme spadli po neúspû‰né a smolné minulé sezónû. V sezónû
2012/2013 nás opustilo kvÛli zranûní i jin˘m
okolnostem nûkolik hráãÛ a tak nás tento rok

doplnili noví hráãi. âasu na trénink nebylo
mnoho a zapracovat nové hráãe do systému
také není jednoduché a tak jsme pfiedpokládali, Ïe bojovat budeme o udrÏení. Tato sezóna v‰ak k na‰emu pfiekvapení zaãala skvûle
a body jsme zaãali sbírat jiÏ od zaãátku sezóny. Noví hráãi se rychle adaptovali a do nástavbové ãásti jsme vstupovali na 5. místû.
Po základní ãásti jsme tak mûli blízko stupnû
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vítûzÛ. Do posledního kola soutûÏe jsme vstupovali na 4. místû. V posledním zápase sezóny jsme se stfietli v pfiímém souboji o tfietí
místo s t˘mem SKP Fr˘dek–Místek, kter˘
z posledních 8 zápasÛ 7 vyhrál, zápas jsme
museli vyhrát. Je‰tû 5 minut pfied koncem
zápasu jsme prohrávali 2:4. Bûhem následujících minut a gólem 10 vtefiin pfied koncem
zápasu jsme zvítûzili a obsadili tak pro nás
velmi cenné 3. místo ze 12 t˘mÛ. Tímto bych
chtûl v‰em fanou‰kÛm, hráãÛm a v‰em lidem,
ktefií se na tomto úspûchu podíleli podûkovat.
Tomá‰ Sarténa, místostarosta Orel ·tramberk

VáÏení obãané mûsta ·tramberka,
vyuÏívám moÏnosti, která mnû byla dána
Va‰imi zastupiteli, abych Vás informoval prostfiednictvím tûchto ·trambersk˘ch novinek
o sportovní akci, která byÈ na krátkou dobu,
zasáhne do Ïivota Va‰eho mûsta.
Jedná se o závody v orientaãním bûhu, které na teritoriu mûsta, pfiilehlém vrchu Kotouã, v jiÏní ãásti Bílé hory a v Horní Kamenárce organizují dva subjekty, a to Sportovní
klub orientaãního bûhu Ostrava a SdruÏení
klubÛ pofiádajících Akademické mistrovství
svûta v OB s centrem v Olomouci. Jak jiÏ z názvu pofiádajících subjektÛ je patrné, pÛjde
o dva závody v orientaãním bûhu, a to v sobotu dne 29. 3. 2014. Jeden se uskuteãní dopoledne v dobû od 10 do 11.30 hodin a druh˘
odpoledne od 14 do 15.30 hodin. V této dobû,
zejména dopoledne, mÛÏete v ulicích a uliãkách Va‰eho krásného mûsteãka vidût pobíhat
bûÏce s mapou a buzolou a ve speciálním obleãení, jak hledají kontrolní stanovi‰tû, kde si
musí oznaãit prÛchod kontrolou. Na tûchto
kontrolních stanovi‰tích, umístûn˘ch na rÛzn˘ch místech, zákoutích a u rÛzn˘ch terénních tvarÛ nebo pfiírodních objektÛ, mÛÏete
uvidût zafiízení, které se skládá ze stojánku,
na kterém je pfiipevnûna krabiãka s elektronick˘m zafiízením a pro snaz‰í nalezení kontrolního stanovi‰tû je na stojánku zavû‰en
textilní trojbok˘ hranol s bíloãerven˘mi úhlopfiíãnû pÛlen˘mi boãními stûnami. Dovoluji si Vás jiÏ v tomto sdûlení poprosit, abyste
toto doãasné zafiízení pro závody v OB, kdyÏ
na nû nûkde narazíte, prosím nepo‰kozovali
a ani s ním nijak nemanipulovali. Tato zafiízení budou v závodních prostorech umístûna
zhruba od 8.40 hod do 16.40 hod. Pofiadatelé
budou mít snahu kaÏdé umístûní kontrolního
stanovi‰tû na soukromém pozemku nebo objektu s kaÏd˘m dotãen˘m majitelem projednat. Kdyby se nám v‰ak pfiesto pfiihodilo, Ïe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

LG Kopfiivnice
GT Trojanovice
Orel ·tramberk
SKP Fr˘dek Místek
FU Kopfiivnice B
Drivers Nov˘ Jiãín
FT Libho‰È
Ozon Kunín
Javor Bordovice
SVP Tsunami Pfiíbor B
Bazal Team VraÏné
Komax Kunãice

o tomto umístûní kontrolního stanovi‰tû byste dopfiedu nevûdûli, tak prosím o shovívavost
a tento problém bychom dofie‰ili aÏ po skonãení závodu. Pokud by toto zafiízení Vás mohlo
nûjak v den závodu omezit ve Va‰í ãinnosti,
tak prosím volejte neprodlenû na MT fiediteli
závodu.
Je‰tû doplním informaci o organizaci závodu tím, Ïe centrum závodu (místo, kde se závodníci — oãekáváme jich cca 400 — na závod pfiipraví a kde k nûmu dostanou ve‰keré
informace) jsme na‰li ve Va‰í sportovní hale.
Odtud závodníci budou chodit urãenou cestou na start. Dopoledne se bude jednat o závod jednotlivcÛ v orientaãním sprintu, odpoledne pÛjde o závod smí‰en˘ch sprintov˘ch
‰tafetov˘ch ãtyfiãlenn˘ch t˘mÛ, kdyÏ pfiedávky ‰tafet budou probíhat pfied Z· v pfiilehlém
parãíku u vstupu do Národního sadu. Zejména sprintové ‰tafety, jejich pfiedávky a dramatiãnost bude i pro diváky zajímavá podívána
a to tím spí‰e, Ïe tento formát závodu (trochu
je to podobn˘ formát jako smí‰ené biatlonové ‰tafety, které jsme mohli vidût na ZOH
v Soãi 2014) budete moci vidût na vlastní oãi
poprvé v âR. Právû pofiadatelé Akademického
mistrovství svûta si pfii tomto závodû chtûjí
vyzkou‰et organizaci tohoto formátu závodu
u Vás ve ·tramberku.

VáÏení obãané,
pokud byste se chtûli aktivnû zapojit i do
závodu samotného a „orienÈák“ si vyzkou‰et
na vlastní kÛÏi, tak k tomu budete mít pfiíleÏitost. V dopoledním závodû jednotlivcÛ, budeme mít vypsanou kategorii i pro pfiíchozí
zájemce o toto sportovní odvûtví. TakÏe prosím neváhejte a pfiijìte si OB vyzkou‰et.
Den pfied vlastními závody, tj. v pátek 28. 3.
2014 od 10 hodin jsme po dohodû s paní fieditelkou ‰koly a starostou mûsta pfiipravili
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pro dûti ze Z· ·tramberk v rámci akce Dny
orientace v pfiírodû, akci s názvem „·tramberské kufrování“, kterého se mÛÏete rovnûÏ
od 10 hodin zúãastnit. Centrum tûchto závodÛ bude v Z· ·tramberk. Budou vypsány dvû
kategorie; jedna snadná pro úplné zaãáteãníky,
neznalé jak pracovat s mapou pro OB a buzolou — tûmto poskytneme i potfiebnou instruktáÏ. Druhá pro zku‰enûj‰í dûti, které uÏ
umí zorientovat mapu a namûfiit si úhel,
smûr postupu.
Je‰tû jednou v‰echny zájemce o OB zve
z povûfiení pofiadatelÛ z SK OB Ostrava a SK
University Palackého Olomouc
Ing. Josef Jufieník — fieditel závodÛ
(MT 602 785 092)

Kynologick˘ sport
Od 23. 3. 2014 bude zahájen Kurz socializace a poslu‰nosti pro mladé psy v kynolo-

gickém klubu ·tramberk–Libotín, kter˘ bude
probíhat vÏdy v nedûli po
dobu 10 t˘dnÛ od 8:00
do 9:00 hod. pod vedením zku‰en˘ch v˘cvikáfiÛ.
Podmínkou úãasti je
platné oãkování proti
vzteklinû (kontrola pfii první lekci), úhrada
zápisného 600 Kã na 1. lekci a zaslání pfiihlá‰ky na kkstramberk@centrum.cz ve tvaru:
jméno psa a psovoda, datum narození psa,
plemeno. Po ukonãení kurzu mohou psovodi
vyuÏívat sluÏeb cviãáku do konce roku. Poãet
míst je omezen na 20.
Na‰im cílem je nauãit psovody správnû komunikovat se psy, umût je motivovat k práci,
chválit, odmûÀovat, nauãit psy základním dovednostem a poslu‰nosti. Podrobnosti najdete na www.kkstramberk.estranky.cz. Pfiihlá‰ku
mÛÏete posílat na kkstramberk@centrum.cz

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ bfiezen 2014

Blahopfiejeme

96
87
84
83

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

let
let
let
let

82 let
81 let
80 let

75 let
70 let

R˘dlová BoÏena
Sopuchová Marie
Szabóová Karolina
Kuãera Jan
Brand‰tädter Josef
Zahradníãková Gertruda
Petrá‰ová Ludmila
Marková Anna
Kalvodová Vlasta
Bergerová Ludmila
Majerová Franti‰ka
Merendová BoÏena
Kotková BoÏena
Rohelová Vlasta
Konãitíková Jitka
Prosková BoÏena
Geryk Jan
Sopuchová Marie

Narozené dûti
Adam Kuchta
Ela Kocourková
Jaroslav Ja‰ek
Luká‰ Dostá

Zemfieli
BoÏena ¤eháková
Alenka Pikulíková
Helena VáÀová
Svatopluk Kramoli‰
Marie Jifiíãková

Kam do společnosti a za kulturou
Loutkové divadlo Perníkovka
uvádí:
pohádky starého divadla

02. 3.
09. 3.
16. 3.
23. 3.
30. 3.
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10:00
10:00
14:00
10:00
10:00
14:00
10:00

—
—
—
—
—
—
—

Smolíãek pacholíãek
Smolíãek pacholíãek
SnûÏenka
Smolíãek pacholíãek
Smolíãek pacholíãek
SnûÏenka
Smolíãek pacholíãek

XVII. ·tramberská divadelní pfiehlídka amatérsk˘ch divadelních souborÛ 2014
pátek 7. 3. 2014
v 19.30 hodin

Na tohle teì není ta pravá chvíle!
Jean-Claude Islert/Divadlo Dostavník Pfierov o.s.

pátek 14. 3. 2014
v 19.30 hodin

Nabarvit, ostfiíhat, zavraÏdit…?
Autorské divadlo/Divadlo U Lípy o. s., Ostrava–Zábfieh

pátek 21. 3. 2014
v 19.30 hodin

Veselé paniãky Windsorské
William Shakespeare/Divadelní soubor TYL Drahotu‰e

pátek 28. 3. 2014
v 19.30 hodin

Romeo a Julie
William Shakespeare/Divalo Pod VûÏí ·tramberk

pátek 4. 4. 2014
v 19.30 hodin

Limonádov˘ Joe
Vlastní úprava/Divadelní soubor LOJZA Z ODER

pátek 11. 4. 2014
v 19.30 hodin

Babiãka v trenkách aneb aprílová komedie
Vlastimil Pe‰ka/Divadelní spolek Kotouã ·tramberk

pátek 25. 4. 2014
v 19.00 hodin

Závûreãn˘ veãer — vyhodnocení pfiehlídky
PÛldruhé hodiny zpoÏdûní
Jean Dell a Gérald Sibleyras /Divadelní spolek Kotouã ·tramberk/

Jednotlivé vstupné: dospûlí 90 Kã, dûti 40 Kã
Permanentní vstupenka: 500 Kã
Pfiedprodej vstupného: Mûstské informaãní centrum ve ·tramberku, tel. 558 840 617
Pofiadatel: Divadelní spolek Kotouã ·tramberk

NA B¤EZEN 2014
V reakci na mimofiádn˘ úspûch filmu Hofiící
kefi v anketû âesk˘ lev, kde tento film získal
11 ocenûní, vãetnû tûch hlavních, za nejlep‰í
film, reÏii a scénáfi, pofiádá kino ·tramberk
mimofiádné pfiedstavení tohoto filmu v reÏii
Agnieszky Hollandové.
Sobota 15. 3. 2014 v 18.30 vst. 60 Kã
HO¤ÍCÍ KE¤
âesko/Polské Ïivotopisné drama 196 min.,
pfiístupn˘ od 12 let
Scénáfi dramatu o alarmujícím ãinu Jana Palacha,
osudech jeho blízk˘ch a poãátcích normalizace v posrpnové âSSR napsal ·tûpán Hulík.
Dûj zaãíná Palachov˘m sebeupálením v lednu
1969 a líãením rozjitfiené atmosféry v teh-

dej‰í spoleãnosti. Události se zdramatizují po
skandálním nafiãení od poslance Viléma Nového, kter˘ Palachovo sebeobûtování zlehãoval na stranickém mítinku v âeské Lípû lÏiv˘m prohlá‰ením o takzvaném studeném ohni. Hlavní postavou vyprávûní je skuteãnû
existující advokátka Dagmar Bure‰ová, která
jménem Palachov˘ch pfiíbuzn˘ch podala na
Viléma Nového Ïalobu na ochranu osobnosti.
Charakterní právniãku, jeÏ pfiijala zastupování klientÛ ve zdánlivû beznadûjném soudním
procesu a trpûlivû shánûla dÛkazy v jejich
prospûch, ztvárnila Tatiana Pauhofová.
JUDr. Dagmar Bure‰ová za normalizace obhajovala pronásledované disidenty a po listopadu 1989 se stala ministryní spravedlnosti.
Jan Hfiebejk na „Cenách ãeské filmové kritiky“ prohlásil, Ïe projekt „Hofiící kefi“ strãí
v‰echny ãeské filmy loÀského roku do kapsy.
Nedûle 2. 3. 2014 v 18.30 vst. 60 Kã
ROZKO·
âeské drama, 111 min., pfiístupn˘ od 18 let
Posedlost láskou, posedlost umûním, posedlost originalitou, posedlost napodobováním,
posedlost úspûchem, posedlost penûzi a po-
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sedlost sám sebou. KaÏdá posedlost nás dfiíve
ãi pozdûji dovede k zániku, pokud nad ní ztratíme nadhled, pokud se jí necháme uvláãet.
V hlavní roli Jana Plodková je jako
úspû‰ná filmová stfiihaãka souãástí specifického umûleckého prostfiedí. âím déle v nûm
setrvává, tím silnûj‰í má pocit, Ïe se postupnû
ze v‰eho nûjak vytrácí smysl.
Nedûle 9. 3. 2014 v 18.30 vst. 60 Kã
ANGELIKA
DobrodruÏn˘, romantick˘, Francie, 113
min., titulky, pfiístupn˘
Nové zpracování nesmrtelného pfiíbûhu lásky,
kter˘ okouzlil milióny divákÛ po celém svûtû.
Sedmnáctiletá Angelika je proti své vÛli provdána za bohatého toulouského hrabûte Joffreye de Peyrac, kter˘ je nejen star‰í neÏ ona,
ale má také povûst ãarodûje. Sv˘m ‰armem
a inteligencí si brzy získá Angeliãino srdce
a zdá se, Ïe jejich ‰Èastn˘ Ïivot nemÛÏe nic
ohrozit. Jednoho dne je ale Peyrac uvrÏen do
Bastily a upálen na hranici za údajné ãarodûjnictví. Angelika se uch˘lí s dûtmi na DvÛr
zázrakÛ a s pomocí banditÛ plánuje pomstu
v‰em, ktefií zmûnili její pohádku ve zl˘ sen.
V hlavní roli: Nora Arnezeder a Gérard Lanvin.
Nedûle 16. 3. 2014 v 18.30 vst. 60 Kã
CIZÍ OBùD
Romantická komedie, Indie, Nûmecko, USA,
104 min., titulky, pfiístupn˘
UÏ 120 let posílají Ïeny v Bombaji sv˘m manÏelÛm do práce obûdy v kastrÛlkách prostfiednictvím pozoruhodné sítû poslíãkÛ. Vûdci z Harvardovy univerzity tento dokonal˘ doruãovací systém analyzovali a dospûli k závûru, Ïe na ‰patnou adresu doputuje jen jeden
z milionu obûdÛ. A právû tento ojedinûl˘ zatoulan˘ obûd svede dohromady osudy dvou lidí
— pÛvabné Ily, která Ïije osamûle v domácnosti a marnû bojuje o manÏelovu pozornost
a úfiedníka Saajana, kterému dÛchod nepfiíjemnû klepe na dvefie. O tom, Ïe jedna malá
chyba vám mÛÏe zmûnit cel˘ Ïivot, vypráví
film Cizí obûd s pfiívûtiv˘m humorem. V hl.
rolích: Nimrat Kaur a Irrfan Khan.
Nedûle 23. 3. 2014 v 18.30 vst. 60 Kã
VEJ·KA
âeská komedie, 86 min., pfiístupn˘
Petr Kocourek se hlásí na katedru grafiky na
UMPRUM, kam pfiijímají jen pár vyvolen˘ch.
UÏ jednou ho nevzali a profesor Slanina je nekompromisní. Na ‰kolu se hlásí i krásná Julie
do které se Kocourek bezhlavû zamiluje. Michal Kolman studuje V·E, ale místo pfiedná‰ek a semináfiÛ ho zajímají jen spoluÏaãky
a rychlá auta. Zkou‰ky a zápoãty fie‰í podvo-

dem nebo úplatkem ãi pomocí svého vlivného otce. Kocourkova matka se dávno vzdala
pfiedstavy, Ïe její syn bude studovat nûco pofiádného, zatímco paní Kolmanová svého synka neustále vydrÏuje a h˘ãká. Oba kluky spojuje uÏ od gymplu ilegální malování graffiti.
ZaÏívají divoká dobrodruÏství, pfii jedné noãní honiãce je Kocourek dopaden... Hudba
a rap DJ Mika Trafika a Vladimira 518, dynamická kamera, tajemná noãní zákoutí —
to v‰e dává Praze autentickou podobu. V hlavních rolích: Tomá‰ Vorel jr. a Jifií Mádl
ReÏie: Tomá‰ Vorel st.
FILMY NA MùSÍC DUBEN:
KANDIDÁT • DOBRODRUÎSTVÍ HUCKA
FINNA • RIVALOVÉ

Inzerce
Forestík kamenný krámek
u České pošty vám nabízí
Zdravá výživa: kvalitní koření,
pohanka, kuskus, bulgur…
Dia a bezlepkové produkty, Gřesík,
sypané oříšky, karamelky, medovina,
medové sirupy, bylinkové, zelené,
pečené a ovocné čaje
kosmetika medová, cannabis,
výrobky se znamením zvěrokruhu:
svíčky, čaje, mýdla
Forestík kamenný krámek
u České pošty vám nabízí
Hand Made:
Dětské oblečení Forestík
Vlastnoručně malované hrníčky
s vlastními motivy
Vlastnoručně šité textilní dekorace,
textilní zvířátka
Levandulové, pohankové, bylinkové
polštářky, pytlíčky
Sypaná levandule z Provence
Ručně háčkované zvířátka,
Ručně vyráběné glycerinové
a palmové mýdla s bylinkama
Olejové bylinkové lázně do koupele
A mnoho dalšího :)
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

• Nabízím dovoz a odvoz mal˘m nákladním
automobilem, valník 2 × 4 m. Josef Petrá‰,
·tramberk, pod námûstím, mobil: 728 869 392
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