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Ulice

Celkový pohled na ulici Míru, kterým se definitivně loučíme s touto částí
našeho města.
Začátek 20. století.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
PIETNÍ AKT – KLADENÍ VĚNCŮ u příležitosti 65. výročí ukončení 2. světové války se
uskuteční v Javorníku 7. 5. 2010 v 18.00 hod. u památníku obětem fašismu a v Bílém
Potoku 8. 5. 2010 v 19.00 hod. u památníku obětem fašismu.
Jiří Jura, starosta
Vážení občané,
rád bych vás informoval o tom, že Město Javorník dostalo dotaci na
„Rekonstrukci ČOV Javorník “
Celkové náklady jsou plánované ve výši asi 46 mil. Kč. s DPH. Vzhledem
ke skutečnosti, že naše ČOV
není schopná v současné době vyčistit odpad od více jak 1800-2000 EO,
je potřeba provést její rekonstrukci.
Ta bude spočívat ve vybudování dalších dvou nádrží a také celkové
modernizace technologií, včetně moderního řídícího panelu, který bude za
pomocí sond spouštět různé čistící procesy.
Tato rekonstrukce je pro naše město velice důležitá, zvlášť v dalších letech, kdy sledování
vypouštěných vod z čistírny bude mnohem přísnější a další napojení obyvatel už by nebylo
možné. Také z pohledu Evropské unie mají města, která se dovedou vypořádat se svými
splašky a odpady větší renomé.
Za Město Javorník: místostarosta a krajský zastupitel Ing. Petr Mimra
Informace k volbám do Poslanecké sněmovny PČR
28. a 29. května 2010
Právní předpisy:
-zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-vyhláška MV č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
-ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké
sněmovny
-zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
-zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Právo volit má:
-každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let
Překážky ve výkonu volebního práva:
-zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
-zbavení způsobilosti k právním úkonům
Každý volič si může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a to na MěÚ Javorník,
odboru finančním a vnitřním, kancelář matriky – pondělí + středa od 8,00 do 17,00 hodin,
ostatní dny od 8,00 do 14,00 hodin.
-2-

Volit lze také v zahraničí na zastupitelských úřadech. V tomto případě však volič musí
nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 18. 4. 2010, požádat na příslušném
zastupitelském úřadu o zapsání do zvláštního seznamu vedeném tímto úřadem.
Voličský průkaz:
-vydává obecní úřad, kde je volič zapsán v seznamu voličů
-volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 8.2.2010
-žádost o voličský průkaz lze podat osobně a to do 26.5.20010 do 16,00 hod. nebo
písemně a to do 21.5.2010
-písemná žádost zaslaná poštou musí být opatřena ověřeným podpisem žadatele –
voliče
-vydávání voličských průkazů bude zahájeno 15 dní přede dnem voleb, tj. 13.5.2010
-voličský průkaz bude voliči předán osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo doručen na
adresu uvedenou v v písemné žádosti o vydání průkazu
K vyplnění žádosti se můžete dostavit osobně na MěÚ Javorník nebo žádost zaslat
na adresu:
Městský úřad Javorník
odbor finanční a vnitřní
Nám.Svobody 134
79070 Javorník
Hlasování na voličský průkaz:
-voličský průkaz opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu ve dnech voleb v jakémkoli
volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku (zastupitelské úřady)
-volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, po prokázání totožnosti
a státního občanství ČR je povinen voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi
Hlasovací lístky:
-starosta obce zajistí distribuci hlasovacích lístků a to nejpozději 3 dny přede dnem voleb,
tj. do 25. 5. 2010
-hlasovací lístky budou ve dnech voleb k dispozici také ve volební místnosti
Hlasování:
-volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné
-volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým, služebním pasem
ČR anebo cestovním průkazem
-neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR nebude mu hlasování umožněno
-voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo
hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého
seznamu dodatečně a umožní mu hlasování
-po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků
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-voliči, který se neodebere do tohoto prostoru, okrsková volební komise hlasování
neumožní
-v prostoru pro úpravu hlas. lístků nesmí být s voličem nikdo přítomen
-s voličem, který nemůže sám upravit hlas. lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst
nebo psát, může být v tomto prostoru jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise
Hlasování do přenosné schránky:
-ze závažných důvodů, zejména zdravotních může volič požádat obecní úřad a ve dnech
voleb také
okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma, domov pro
seniory, domov pokojného stáří)
-okrsková volební komise vyšle své dva členy s přenosnou volební schránkou
Požádat o možnost tohoto způsobu hlasování můžete na MěÚ Javorník, odboru finančním
a vnitřním, tel. číslo 584458794 (p. Minksová) nebo ve dnech voleb okrskovou volební
komisi přímo ve volební místnosti.
Úprava hlasovacích lístků:
-v prostoru pro úpravu hlas. lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek
-na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost
-pokud by volič na hlas. lístku dal přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový
hlas. lístek ve prospěch politické strany, hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se
nepřihlíží
-ve prospěch politické strany, hnutí, koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž
jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána, k takovým úpravám se nepřihlíží
Neplatné hlasovací lístky:
-ty, které nejsou na předepsaném tiskopise
-přetržené
-nejsou vloženy do úřední obálky
-je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků
Případné další informace a dotazy Vám zodpoví osobně na MěÚ Javorník, odboru
finančním a vnitřním, matrika(p.Minksová) nebo na telefonním čísle 584458794.

Místo konání voleb do Parlamentu České republiky
volební okrsek č. 1
je volební místnost obřadní síň, MěÚ Javorník, nám. Svobody 134, Javorník
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místních částech Travná,
Zálesí, Račí Údolí a ulic – Partyzánská, Bezručova, Míru, nám. Svobody, Družstevní, Svat.
Čecha, Pod Zámkem, Školní, 9. května, Puškinova, Lidická, Jánský vrch, Dittersova,
Polská
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volební okrsek č. 2
je volební místnost, vstupní hala před matrikou, MěÚ Javorník, nám. Svobody 134,
Javorník
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ulic – Nádražní, Fučíkova,
Janošíkova, 17. listopadu, Smetanova, Havlíčkova, Dukelská, Bernartická, Pionýrská
volební okrsek č. 3
je volební místnost restaurace „U Šprňů“, Bílý Potok 18, Javorník
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místních částech – Bílý
Potok, Horní Hoštice
Marcela Minksová, odbor finanční a vnitřní, MěÚ Javorník
Zprávy z matriky
Odešli z našich řad : Jan Čerevka, Věra Roháčová

Marcela Minksová, matrikářka

ZOSTP Javorník informuje:
Městský úřad pod organizačním vedením MO STP ČR v Javorníku připravil v letošním
roce opět zájezd pro důchodce z Javorníku. Pojedeme v úterý 15. června 2010 prohlédnout
si zámek Čechy pod Kosířem, tamní muzeum kočárů a hasičské muzeum. K prohlídce jsou
i pěkné parky a zahrady se skleníkem.
Odjezd je v 7,00 od kostela Nejsvětější Trojice v Javorníku. Přihlášky na zájezd a zálohu
100,- Kč přijímá paní Švábková v Klubu důchodců vždy v pondělí ve 14,00 do naplnění
zájezdu, nejpozději do konce května 2010.
Záloha se při nástupu do autobusu vrací. Žádáme všechny důchodce, kteří pojedou, aby
se přihlásili včas.
Milan Vávra
VÝZNAMNÉ JUBILEUM
Dne 17. dubna 2010 oslavili výročí Zlaté svatby
manželé Irini a Fotis Bulgurisovi.
K tomuto vzácnému výročí jim srdečně blahopřejeme a
přejeme do dalších let pevné zdraví, hodně lásky a
šťastných chvil.
Synové Dimos a Petr s rodinami

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ CHLUM JAVORNÍK
pořádá
OKRESNÍ PŘEBOR V BROKOVÉ STŘELBĚ – LOVECKÉ KOLO
na asfaltové terče dne 15. května 2010 v 8,00 na střelnici
Přijďte svou účastí povzbudit soutěžící a prožít příjemný den v přírodě.
Občerstvení – myslivecké speciality – zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé!
Jiří Žilka, předseda MS Chlum Javorník
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ZÁMEK JÁNSKÝ VRCH
SZ Jánský Vrch a ZUŠ Javorník
vás srdečně zvou na večerní prohlídky
POHÁDKY PRO ZLOBIVÉ DĚTI
15. května 2010
Začátek v 19.00 hod! Dále vždy po 20 minutách! Poslední
prohlídka ve 22.00 hod!
Pásmo minipředstavení pro zlobivé i odvážné v zámku Jánský Vrch (pohádky, hádanky
a jiné…) Prohlídky i v prostorách běžně nepřístupných!
Vstupné: dospělí 100,- Kč, děti do 15 let 50,-Kč.
Vstupenky si můžete rezervovat na tel.: 584 440 286
SZ Jánský Vrch vás srdečně zve na
TANEČNÍ ŠKOLU V ZOO
Taneční show, která zve do světa zvířat s exotickou atmosférou. Děti si zatancují nové
zvířátkové tanečky, které rozvíjí koordinaci pohybů u dětí, smysl pro rytmus a radost
z pohybu. Kromě tance si děti změří své dovednosti ve veselých zvířátkových soutěžích.
31. 5. 2010 v 9.00 a 10.00 hod na nádvoří zámku
délka představení 50 min, vhodné pro děti předškolního věku
vstupné 30,-Kč
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAVORNÍK
Dne 9. 4. 2010 proběhla v Základní
umělecké škole Iši Krejčího v Olomouci
krajské kolo celostátní soutěže MŠMT
v uměleckém přednesu. Své zastoupení
tam měla i Základní umělecká škola Javorník ve Štěpánovi Kozubovi
a Markétě Kozubové, žáků Mgr. Tatiany
Bednaříkové. Štěpán přednesl v prvním
kole prózu – povídku Roberta Fulghuma,
ve druhém pak úryvek z knihy Karla
Poláčka „Bylo nás pět“. Za tento výkon
mu krajská porota, která se skládala
z pedagogů JAMU a DAMU udělila první
místo s postupem do celostátního
kola. Toto kolo se uskuteční začátkem června v Uherském Hradišti.
Další úspěch měla ZUŠ Javorník v krajském kole celostátní soutěže MŠMT v komorní
hře , která se konala v ZUŠ Šternberk, a to 14.4.2010. Naše žákyně Marie Magdalena
Michálková z klavírní třídy paní učitelky Bc. Radmily Jiráskové, Kristýna Kaliničová
z houslové třídy paní učitelky Květoslavy Vavrové a Lenka Robotková z flétnové třídy
pana učitele Ing. Jiřího Dvořáka.zahrály skladby z období baroka. Získaly v těžké
konkurenci souborů s převahou smyčcových nástrojů 2. místo.
Soutěžícím a jejich pedagogům srdečně blahopřejeme.
zuš

Mgr. Bohuslav Holiš, ZUŠ Javorník
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICKA
Loučíme se s ulicí Míru její rekapitulací.
Javornický zpravodaj 5/2008
Na fotografii je zachyceno místo, kde se
v současné době nachází vjezd do závodu
Kodruka.

Javornický zpravodaj 8/2008
Cesta vedoucí kolem horní školky
směrem na náměstí.

Javornický zpravodaj 11/2008
Na fotografii vidíte dům pod mostem, naproti
fotbalového hřiště.

Javornický zpravodaj 3/2009
Dům p. Daniela nad horní školkou.

-7-

Javornický zpravodaj 5/2009
Svah nad fotbalovým hřištěm.

Javornický zpravodaj 2/2010
Most pod fotbalovým hřištěm.
Dříve byla silnice více do zatáčky.

Javornický zpravodaj 3/2010
Dům u bývalého prostoru ČSAD.

�
�
�

Javornický zpravodaj 4/2010

Pohled k nájezdu na zadní cestu
k fotbalovému hřišti.
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO JAVORNÍK
Výstavou s názvem
UHELNÁ - z palety ostravských malířek
se nám svou tvorbou představí
Jiřina Horníková, Milada Bezděková,
Olga Bubeníková,
Renáta Cimmrová, Stáňa Habrová, Jiřina Kalová,
Dráža Kristýnková, Jarka Ochmanová, Ivona
Podešvová, Soňa Vysloužilová
od 26. 4. 2010 do 22. 5. 2010 od 8,00 – 15,30, od května do 16,30

Muzejnínoc2

!!POZOR! Změna termínu!!
NOC MUZEÍ v Městském muzeu Javorník
pátek 14. května 2010
19,00 – 23,00

I javornické muzeum při setmění ožívá. Nevěříte?
Přijďte se podívat do Městského kulturního střediska
Javorník, kde muzeum sídlí.

Na prodejní výstavu obrazů nazvanou

Krajina lužních lesů, krajina mého domova

obraz

zve autor výstavy

Libor Vymyslický

Autor představuje krajinu kolem Dyje.
Od 22. 5. 2010 do 25. 6. 2010 od 8,00 – 16,30
Vernisáž: sobota 22. 5. od 17,00
k poslechu hraje cimbálová muzika
Libor Vymyslický * 1979 pochází z Ladné. Jak jinak, než že od
malička rád kreslil. V době školní docházky se zúčastňoval
s úspěchem výtvarných soutěží.
Na Liborův výtvarný růst měl vliv jeho strýc výtvarník pan Ludvík Holub, a učitelka
břeclavského gymnázia Božena Uhrová. U obou si prohluboval a zdokonaloval své
výtvarné dovednosti. Po ukončení ekonomické školy se přihlásil na Fakultu výtvarných
umění v Brně. Pro velký počet uchazečů nebyl na školu přijat. Tento neúspěch jej
neodradil. Ba naopak. O to s větším úsilím a elánem pokračoval v malování.
Svá výtvarná díla vystavoval poprvé v Ladné v roce 1999. A od té doby každoročně
v předvánočním čase. Vystavoval již také několikrát ve Zlíně, na zámku v Mikulově a v roce
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2005 také na zámečku Pohansko v Břeclavi. V loňském roce připravil velkou výstavu
v rodné Ladné k 10ti letému výročí výtvarné činnosti.
Jeho obrazy jsou součástí soukromých sbírek nejen u nás, ale také v cizině – Rakousku,
Slovensku, Německu, Anglii a dokonce v Izraeli.
Techniky, které Libor Vymyslický používá, jsou olej, pastel, kombinované techniky, uhel,
nově také akryl. Všechny techniky používá rád, ale kresba uhlem je jeho srdci o něco
milejší než ostatní. Už proto, že žádná barva nemá tolik odstínů jako škála od bílé do
černé.
V Javorníku představuje obrazy, na nichž zachytil krajinu lužních lesů, krajinu svého
domova, krajinu, která mu učarovala svými zákoutími u řeky Dyje, loukami uprostřed
hustých lesů, nad nimiž se honosně tyčí pamětníci z nejstarších - stoleté duby „stařečkové lužních lesů“, jak je sám nazývá.
Z obrazů Libora Vymyslického rozpoznáme, že krajina kolem Dyje, její meandry, lužní lesy,
louky, stromy jsou stěžejní v jeho tvorbě. Ze všeho nejvíc jej přitahují stromy. Ti staletí
velikáni. Svou rozsochatostí, rozlehlostí, divukrásnými – čarovnými tvary. Tajemstvím věků,
svou životaschopností rok co rok nás obdarovávají svým bytím.
Libor Vymyslický svými obrazy vyjadřuje vztah ke svému kraji, přírodě, svému domovu.
Marta Tesaříková

Společně s vernisáží Libora Vymyslického proběhne
slavnostní otevření nově instalované expozice

„NENÍ ŠUTR,
JAKO ŠUTR!“
PODIVNÉ
NÁZVY …
EPIDOT
BENITOIT
DIOPTAS

MINERÁLŮ
Ing. Jaromíra JEDLIČKY
Sobota 22. 5. 2010 od 17,00
Městské kulturní středisko Javorník
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RODOCHROZIT
…KAMENNÉ
KRÁSY
MATIČKY ZEMĚ
NAJDETE
V 1. PATŘE
KULTURNÍHO
DOMU

DNY JAVORNICKA 2010 27. 5. – 30. 5.
Čtvrtek 27. 5. 2010 v 18,00
Městské kulturní středisko Javorník
Javornický pěvecký sbor pod vedením Radmily Jiráskové
srdečně zvou na koncert
Vstupné dobrovolné
Pátek 28. 5. -20,00 divadelní ochotnický soubor Šok, představení „Víkend“, vstupné 70,-,
důchodci a mládež 40,Plakát v šedé barvě

Výstava
Obrazy a kresby Milana Schelingera
Vernisáž pátek 28. 5. v 19,15
28. 5. 2010 - 31. 7. 2010
Současně bude možné zhlédnout výstavu
Historický kalendář království českého
Emanuel Mařík (literární zparacování), Milan Schelinger
(grafika), Jiří Kabeš (písmo)
Psala se druhá polovina sedmdesátých a začátek
osmdesátých let a já pracoval s Emanuelem Maříkem na
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čerpacích zkouškách v maringotce Vodních zdrojů. Po týdenní službě sestávající z měření
hladiny a vydatnosti a odběru vzorků následovaly vždy dva týdny volna, v nichž se
postupně vystřídali dva kolegové, a v době, kdy jsme si nedokázali představit, že zde
komunismus nebude věčně, to byla úžasná zašívárna, která nám poskytovala spoustu
volného času k tvůrčí činnosti a nezištným hrám. Postupně jsme tam dostali řadu
kamarádů, mimo jiné hudebníky Milana Schelingera a Jiřího Kabeše. V tříčlenné osádce
v podstatě každé maringotky byl také nějaký vyhozený historik nebo novinář, který
výslovně nesouhlasil s tím, že příchod armád Varšavské smlouvy byl bratrskou pomocí.
Vedli jsme s nimi mnohé vzrušené debaty po jihočeských hospodách o české otázce
a dalších historických tématech. Byli jsme o generaci mladší a vášnivě jsme nesouhlasili
s jejich marxismem zabarvenými názory, ale scházely nám fundované argumenty. V té
době jsme s Milanem Schelingerem a básníkem Ivanem Wernischem zachraňovali po
pražských sběrnách knihy ze stoupy a budovali si knihovny ze zakázaných knih. Pilně jsme
četli historiky Gollovy školy, především Josefa Pekaře, ale i Čeňka Zíbrta, Josefa Šustu,
Antonína Novotného či Záviše Kalandru, Masaryka, Peroutku a řadu dalších z knihoven
vyřazených autorů. A samozřejmě rovněž Kosmovu a Dalimilovu kroniku, Hájka z Libočan,
Balbína, Pelcla, Palackého, Gindelyho, Emlera, Denise. A také historiky současné.
Dostávaly se nám do ruky i různé kuriozity či autoři okrajoví. Pak jsme narazili na Kalendář
historický Daniela Adama z Veleslavína, vydaný v roce 1578, a inspirovali se jím. Měli jsme
pocit, že přesně toto je forma, která nejlépe poslouží prezentaci našich víceméně
kacířských názorů. Po čtyřech stech letech začal vznikat náš Historický kalendář a to jako
odpověď na všudypřítomnou indoktrinaci nejen marxistickou, ale i nacionalistickou
a protikatolickou. Prostě jsme pojímali české dějiny jinak, než nám je prezentovali ve
školních lavicích. Byla to pro nás práce objevná a vzrušující. Rozdělili jsme si úkoly: já
dodával faktografické materiály (v průběhu několika let vznikla obsáhlá kartotéka, která se
stala podkladem pro mé pouze v samizdatu vydané „Marginálie k české otázce)“, Emanuel
Mařík je literárně zpracovával, Milan Schelinger si vzal na starost grafickou podobu
a o písmo se postaral Jiří Kabeš. Několik let jsme strávili po pražských a jihočeských
hospodách diskuzemi o jednotlivých heslech a každé z nich buď prošlo řadou změn nebo
bylo vyměněno za jiné. Náš historický kalendář se stal nejen generační výpovědí, ale
i záměrnou provokací, hozenou rukavicí oficiální ideologii. Zároveň jsme si přáli, aby byl
nejen provokující, ale i hravý a nevážný. Dlouhé večery jsme se zabývali i náměty každé
doprovodné kresby a musím říci, že jsme se přitom náramně bavili. Nejprve jsme vydali pár
ukázek v našem samizdatovém časopise Lázeňský host, který v počtu několika desítek
kusů začal vycházet v roce 1977 a vychází dodnes. Nakonec jsme zapomněli na opatrnost
či českou předposranost a vydali ho v počtu několika set kusů vlastním nákladem. Ale to již
se blížil rok 1989 a otevřely se nám nové obzory.
Sobota 29. 5. 10,00
- Slavnostní zahájení a vysvěcení nové městské vlajky
- Slavnostní defilé městem
- Městské trhy
- Výstava drobného zvířectva Svazu chovatelů Javorník
- XIV. ročník soutěže historických vozidel MOTOTOUR 2010
- VIII. ročník fotbalového turnaje O pohár faráře římskokatolické církve
- ohňostroj
- občerstvení všeho druhu
V předběžném programu se představí:
- Pipes & Drums – soubor dudáků z Polska – koncert
- MAŽORETKY ZUŠ-taneční, s.r.o. Jeseník
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- MAŽORETKY při ZŠ Javorník
- Sluníčko – dětský pěvecký sbor při ZŠ Javorník pod vedením p. učitelky Petřekové
- Rýmařovská taneční skupina MOVE2YOU ( dříve pro nás známé FREEZE DANCE)
- ŘECKÁ OBEC
- Pavel Votápek - mistr světa v show s biči, noční show

- skupina The Fčil
- skupina Stará tráva
- Therne čhave
- cimbálová muzika Drahan
- Ostrá tráva - Irská muzika z Ostravy
- Model Bazaar
- skupina Milan Schelinger Band

Milan Schelinger
Model Bazaar

Model Bazaar je originální akustické trio z Brna. Ve
složení 2 akustické kytary a violoncello již od podzimu roku 2007 balancuje nad propastí
folku a rocku, kam rádo nahlíží, ale nechce spadnout, kde ladnými krůčky vnáší úsměv do
tváří a melodie do úst a kde odvážným kotoulem vzad vysílá mrazivé připomenutí, že nejen
zima to umí.
PROGRAM PRO DĚTI:
- atrakce pro děti, skákací hrad, skluzavka, balónky,
možnost projížďky na koníku
- soutěže pro děti i dospělé - Javornická dělostřelecká garda –
rozborka a sborka žebřiňáku, hod dělovou koulí, hod
flintou do žita
- soutěže pro děti i dospělé Worms–airsoft club
Javorník, ukázka současné vojenské techniky
pan Janovský kouzla s balónky
(zvířátka a pohádkové postavičky)
Časový harmonogram najdete na plakátech a webových stránkách města
www.mestojavornik.cz
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Neděle 30. 5.
12,00 Poutní mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice v Javorníku
13,30 Koncert v kostele Nejsvětější Trojice v Javorníku a občerstvení po koncertu
před farou
Ohlédnutí za Velikonocemi
Velikonoce

Děkujeme za přípravu velikonoční
výstavy MŠ Polské a MŠ Míru.
Výtěžek z prodeje byl použit na nákup
výtvarných potřeb.
Výsledky Velikonoční soutěže
v polském Zlotem Stoku
„O nejkrásnější kraslici a velikonoční
výzdobu“
Vyhodnocení soutěže proběhlo
30. 3. 2010
Velikonoce2

kategorie I do 6 let
2. místo : děti MŠ míru
kategorie II 1.- 3. třída
3. místo : Tereza Franková a Lenka Robotková
kategorie III. 4. - 6. třída
1. místo : Natálie Zetochová
kategorie V. dospělí
Vyznamenání: Ivana Konyarikova

výstava

Jeseníky z ptačí perspektivy 4. 6. 2010 - 31. 8. 2010
Autor: Ing. Jan Vondra
vernisáž pátek 4. 6. 2010 v 18.00 hodin

Soubor leteckých fotografií Jana Vondry
zachycuje nejvyšší částí Jeseníků, Králického
Sněžníku a Rychlebských hor a jejich podhůří
v průběhu všech ročních období.
Tuto výzvu naplnil svým výkladem k jednotlivým snímkům geolog Vlastivědného
muzea v Jeseníku RNDr. Jan Hauk, CSc.
Snímky nejcennějších části přírody a lesních
porostů jsou doplněny texty botaničky CHKO
Jeseníky Mgr. Věry Kavalcové a profesora
pražské lesnické fakulty RNDr. Vacka, DrSc.

Na výstavě bude možno zakoupit tiskem vydané letecké snímky a pohlednice.
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POZVÁNKY NA DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ DIVADLA TRAMTÁRIE Z OLOMOUCE
V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH

pondělí 31. 5. 2010 v 10.00 hodin
Klabzubova jedenáctka
Klabzubova jedenáctka je úsměvným
vyprávěním o dobrodružstvích
nejlepšího fotbalového týmu všech dob
určené malým i velkým sportovním
fanouškům.
Inscenace pro celou rodinu i pro
2. stupeň ZŠ a SŠ.

40,- Kč

- pro maminky na mateřské
dovolené
pondělí 14. 6. 2010
v 8.15 a v 10.30
Polízanice malé čarodějnice
Veselá pohádka pro malé i velké
o jedné neposedné kouzelnické holce,
létajícím koštěti, mluvícím
havranovi a přetlusté knize kouzel.
Nová pohádka Divadla Tramtarie
pro celou rodinu.
Pohádka je vhodná pro děti od 3 let až po 1. stupeň ZŠ
40,- Kč
Milé děti a rodiče, Kulturní dům Javorník pro vás připravil již 16. ročník

ŠKOLY MLADÉHO TÁBORNÍKA
na téma loupežníci,
která se uskuteční ve dnech 26. 7. - 1. 8. 2010.
Přihlásit se mohou: děti od 7 let

Rodiče mohou přihlásit děti přímo v kanceláři KD nebo na tf. č. 584 440 276
nebo email: info@mksjavornikcz
Přihlášky budou přijímány pouze do vyčerpání ubytovací kapacity
Místo pobytu: v budově fary na Travné
Cena: 1 700,- Kč
(v ní je zahrnuta celotýdenní strava).
Neváhejte a přihlaste své děti co nejdříve.

- 15 -

Městské kulturní středisko Javorník a Občanské sdružení Ester Javorník
pořádají koncert k 10. výročí působení Občanského sdružení Ester na Javornicku
V neděli 6. června v 19.00 hodin v Kulturním domě Javorník se představí
Arthur Greene, piano a Solomia Soroka, housle
Solomia Soroka, housle (Ann Arbor, Michigan)
Solomia Soroka se narodila ve L‘vivu na Ukrajině a debutovala v deseti letech, kdy zahrála
Mendelssohnův Houslový koncert s Filharmonickým orchestrem L’viv. Byla laureátkou tří
prestižních mezinárodních houslových soutěží v bývalém Sovětském svazu a od mládí
koncertovala na četných festivalech – v Austrálii, na Novém Zélandu, v Německu, Francii,
Itálii, Kanadě, Číně a na Taiwanu. Ve Spojených státech vystoupila poprvé v roce 1997
a od té doby podnikla se svým americkým manželem,
významným klavíristou Arthurem Greenem, řadu turné. Jejich
společná nahrávka Čtyř sonát pro housle a klavír amerického
skladatele Williama Bolcoma se setkala s nadšeným kritickým
ohlasem. V koncertních sálech v Austrálii a USA představila
Solomia Soroka řadu současných ukrajinských skladatelů, jako
jsou Borys Lyatoshynsky, Myroslav Skoryk a Yevhen Stankovytch. V současné době je Solomia Soroka profesorkou hry
na housle na Goshen College ve státě Indiana.
Arthur Greene, klavír (Ann Arbor, Michigan)
Studoval na Yale, Juilliard a State University of New York ve
Stony Brook. Jako sólista hrál s Philadelphia Orchestra,
orchestrem RAI z italského Turinu, se symfonickými orchestry
San Franciska a Utahu, s Českým národním orchestrem. Na vlastních recitálech vystoupil
v Carnegie Hall v New Yorku, v Kennedy Center ve Washingtonu, v Bunka Kaikan v Tokiu,
v São Paulo, Opera House v Lisabonu, v City Hall v Hong Kongu a v koncertních sálech
v Šanghaji a Pekingu. V šesti vystoupeních v Bostonu zahrál celé klavírní dílo Johannese
Brahmse. Od roku 1990 působí na University of Michigan v Ann Arbor ve státě Michigan.
Získal zlaté medaile v klavírních soutěžích Gina Bachauer a William Kapell, a byl vítězem
mezinárodní soutěže Busoni. Arthur Greene podnikl také turné v Polsku a Portugalsku
a dvanáctkrát koncertoval na turné v Japonsku. Nedávno nahrál kompletní Etudy pro piano
svého oblíbeného autora, ruského skladatele Alexandra Skrjabina. Se svou manželkou
houslistkou Solomií Soroka nahrál sonáty pro housle a klavír Williama Bolcoma a Nikolaje
Roslavetsa. V roce 2008 se zúčastnil Mezinárodní hudební akademie Plzeň.
Chudoba a přátelství
Tento rok Evropská unie vyhlásila Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu
vyloučení. K čemu ? Ptal jsem se sám sebe i druhých do omrzení. Tak dlouho jsem se ptal,
až jsem rezignovaně uznal, že když nic jiného, má unie určitě právo na vyhlašování.
Minulý týden jsem v počítači našel hezkou poštu. Týkala se Mezinárodního týdne
přátelství. Měl jsem radost. To je přece docela pozitivní, tomu se dá rozumět.
Proč se zmiňuji? Toho prvního máme kolem sebe víc než dost. Toho druhého, nevím jak
vy, ale mám pocit, že jako šafránu. O první nestojíme a máme jej bez ptaní.
O to druhé - jak je to s námi a přátelstvím, stojíme o ně ještě?
Nakonec mne napadá, co takhle spojit obojí. V přátelství a pro ně samé se ptát, co
s chudobou a sociálním vyloučením.
Hezké jaro všem přejeme z občanského sdružení Ester.
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A.S.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK
srdečně zve na výstavu
„Zapomenuté kouzlo památníčků“,
která bude k vidění od 3. 5. do 27. 8.

Srdečně zveme
V pondělí 7. 6. 2010 v 9,00
na slavnostní
Pasování prvňáčků na čtenáře
v sále MěKS Javorník
Pasování se ujme spisovatel Miloš Kratochvíl

Program:
8,00 beseda pro 1. stupeň ZŠ se spisovatelem Milošem Kratochvílem
9,00 – 10,00 Pasování
10,00 pohoštění
10,30 Pohádková olympiáda – hry pro prvňáčky
Vážení rodiče, prarodiče a široké příbuzenstvo,
letos poprvé jsme přistoupili k dopolednímu Pasování prvňáčků. Chápeme, že jste možná
smutní, že neuvidíte své dítě v tak slavnostní atmosféře, jak to bývalo zvykem v minulých
letech. K tomuto kroku jsme po dlouhém uvažování přistoupili z těchto důvodů:
1) ne všechny děti se mohly vždy v pozdních odpoledních hodinách dostavit,
problém měly převážně dojíždějící
2) chtěli jsme, aby děti pasoval opravdu někdo neobyčejný a autor dětských knih, je
k tomuto aktu předurčen, odpoledne už má p. Kratochvíl jiné povinnosti
I přesto jste srdečně zváni a věříme, že to bude pro vaše děti zážitek.

Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník
Městské kulturní středisko Javorník
srdečně zvou na neobyčejný večer s Karlem Čapkem
v pátek 11. 6. 2010 v 18,00
se v literárně-hudebním programu Případy Dr. Mejzlíka, představí
Václav Pavlík v doprovodu violoncellistky Rafaely Drgáčové.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK
Okresní kolo biologické olympiády 2009/2010
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Nejvyššímnabodem
tratisje
Borůvková hora 899 m.n.m. a cíl je již tradičně na Travné „U
vzpomínky
svou Noc
Andersenem.
Oravců“. Účastníci si mohou vybrat dle své výkonnosti ze dvou tras o délce 15 km a 30 (fh)
km.
Na trati jsou pro závodníky připraveny dvě občerstvovací stanice, v cíli bude též připraveno
malé
Noc1občerstvení. Naší snahou je přilákat co nejširší
Noc1 okruh lidí k aktivnímu pohybu, více
než o závod půjde opět o setkání lidí, kteří mají rádi sportovní atmosféru, kolo a přírodu.
První tři v hlavních kategoriích (muži 15 km a 30 km; ženy 15 km a 30 km) obdrží věcné
ceny. Další ceny jsou v tombole, ve které se losují startovní čísla každého závodníka, který
dojede do cíle. Hlavní cenou je putovní pohár, který v ročníku 2009 získal Jan Hynek s
časem 1:21:12. V ročníku 2010 se opět pojede i kategorie družstev, takže můžete utvořit
např. rodinný nebo pracovní tým, a kategorie crazy: jezdec s nejoriginálnějším dresem,
kolem nebo stylem jízdy.
Výsledný čas se opět bude započítávat do etapového závodu Jesenický šnek, ve kterém
držíme rekord v počtu startujících jezdců ročníku 2009.
Generálním sponzorem závodu je firma STOMIX spol. s.r.o. a o pitný režim závodníků se
bude starat firma Aminostar, takže se máte na co těšit.
Využijte tedy jarního počasí, sedněte na kolo a přijeďte mezi nás udělat něco pro své
zdraví. Srdečně
Děkujeme
všem,zvou
kteří pořadatelé.
se podíleli na
Za TJ SPV Javorník: .....Argirovský Marko
organizaci Noci s Andersenem.
info:.......tel.774504978, www: http://rychlebskamtb.wz.cz, email:.......markoa@atlas.cz
Foto (fh)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK
Okresní kolo biologické olympiády 2009/2010
Dne 13. dubna 2010 se konal ve Středisku volného času DUHA v Jeseníku již 44. ročník
okresního kola biologické olympiády žáků v kategorii C. Letošním téma bylo zaměřeno na
ptáky vyskytující se na území České republiky. Naši školu reprezentovali Martin a Vojtěch
Lykovi. V obou nám rostou nadějní biologové a nástupci loňské i letošní (ve středoškolské
kategorii B) vítězky krajského kola Aničky Soldánové. Martin získal 1. místo, Vojta byl
bronzový. Oba žáci postupují do krajského kola v Přerově, které se koná 13. 5. 2010.
Blahopřejeme a držíme palce.
Zapsala Mgr. N. Čmelová
SPORT
“RYCHLEBSKÁ 30 MTB“.
Zdravím všechny milovníky cyklistiky a jménem TJ
ASPV JAVORNÍK vás zvu na již tradiční závod horských
kol, který se koná v nádherném prostředí Rychlebských
hor a je otevřený pro širokou veřejnost i registrované
závodníky. Start bude v sobotu 8. května 2010 ve 12.00
hodin na náměstí v Javorníku. Registrace startujících
bude probíhat před sportovní halou 09.30 hodin do 11.30 hodin, připravte si startovné 60
Kč. Kdo přijde později, nebude zaregistrován a nebude moci startovat. Pro všechny
účastníky závodu je povinná cyklistická přilba. Děti do 10-ti let pouze v doprovodu dospělé
osoby.
Nejvyšším bodem trati je Borůvková hora 899 m.n.m. a cíl je již tradičně na Travné „U
Oravců“. Účastníci si mohou vybrat dle své výkonnosti ze dvou tras o délce 15 km a 30 km.
Na trati jsou pro závodníky připraveny dvě občerstvovací stanice, v cíli bude též připraveno
malé občerstvení. Naší snahou je přilákat co nejširší okruh lidí k aktivnímu pohybu, více
než o závod půjde opět o setkání lidí, kteří mají rádi sportovní atmosféru, kolo a přírodu.
První tři v hlavních kategoriích (muži 15 km a 30 km; ženy 15 km a 30 km) obdrží věcné
ceny. Další ceny jsou v tombole, ve které se losují startovní čísla každého závodníka, který
dojede do cíle. Hlavní cenou je putovní pohár, který v ročníku 2009 získal Jan Hynek s
časem 1:21:12. V ročníku 2010 se opět pojede i kategorie družstev, takže můžete utvořit
např. rodinný nebo pracovní tým, a kategorie crazy: jezdec s nejoriginálnějším dresem,
kolem nebo stylem jízdy.
Výsledný čas se opět bude započítávat do etapového závodu Jesenický šnek, ve kterém
držíme rekord v počtu startujících jezdců ročníku 2009.
Generálním sponzorem závodu je firma STOMIX spol. s.r.o. a o pitný režim závodníků se
bude starat firma Aminostar, takže se máte na co těšit.
Využijte tedy jarního počasí, sedněte na kolo a přijeďte mezi nás udělat něco pro své
zdraví. Srdečně zvou pořadatelé.
Za TJ SPV Javorník: .....Argirovský Marko
info:.......tel.774504978, www: http://rychlebskamtb.wz.cz, email:.......markoa@atlas.cz
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RYCHLEBSKÁ 40 – TRADICE POKRAČUJE

Občanské sdružení NA JEDNÉ LODI pořádá i letos turistický pochod „Rychlebská 40“, a to
ve spolupráci s Fondem mikroprojektů Euroregionem Praděd, Městem Javorník, Powiatem
Nyskim, Sdružením obcí mikroregionu Javornicko a Lesy ČR – Lesní správa Javorník.
Cílem projektu s názvem „Rychlebské hory dětskýma očima“ je zpřístupnit vzácnou
a nedotčenou přírodu jesenicko-nyského pohraničí nejenom všem milovníkům přírody, ale
také našim nejmenším návštěvníkům – dětem (a jejich rodičům a prarodičům) – pro které
byly nabízené trasy na 20, 30 a 40 km velkým oříškem. V letošním roce tak budou
označeny a připraveny nejenom zmiňované trasy turistického pochodu, ale také zcela nová
trasa s délkou 7 km, v rámci které dojde ke vzniku nové "dětské naučné stezky".
Letošní ročník se uskuteční v sobotu 5. června 2010. Značené trasy pochodu v délce
20, 30 a 40 km jsou tradičně náročné a vedou nejkrásnějšími kouty Rychlebských
hor se zastavením na Borůvkové hoře, na které účastníky pochodu čeká – mimo
krásné vyhlídky – také občerstvení. Účastníci na trase s délkou 7 km si svou dobrou
„svačinu“ vychutnají až v cíli:o). Začátek i závěr pochodu proběhne na javornické
střelnici, s presentací účastníků od 07,00 do 09,00 hodin. Každý účastník pochodu
bude odměněn nejen krásnými zážitky a pocitem příjemně stráveného času, ale
i brožurkou o Rychlebských horách a občerstvením zdarma.
Aby se vám lépe šlapalo, vezměte s sebou rodinu, kamarády a známé. Na konci
pochodu vám pořadatelé vyhodnotí čas strávený na trati, úbytek váhy a změří
velikost vašeho nadšení a zážitků! Takže stejně jako loni i letos platí – „Potkáme se
na Rychlebské“!
Akce se koná za každého počasí a účast na ní je zdarma.

Projekt
„Rychlebské hory dětskýma očima“ je spolufinancován
z prostředků ERDF „Překračujeme hranice“.
Za občanské sdružení NA JEDNÉ LODI – Karel, Alena a Martina Mařákovi & Marcel Šos
Horolezecké závody LSJ – No. 1!!!
Tak je to za námi, bez ztráty na životech a snad i psychické újmy některých
z pořadatelů či účastníků soutěže! Historicky první ročník lezeckých závodů konajících se
v Javorníku dne 10. 4. 2010 pod pořadatelskou záštitou LSJ (Lezecká skupina Javorník) se
dle mého názoru velmi vydařil!
Své lezecké schopnosti si závodníci mohli změřit v trojboji, který se skládal z těchto tří
disciplín – 1. lezení na čas, 2. lezení na obtížnost a 3. bouldering. V sobotním závodu se
na startu sešlo celkem 29 lezců, z toho 4 v kategorii žačky (do 14 let), 7 v kategorii žáci (do
14 let), 3 v kategorii junioři (do 18 let), 3 ženy a 12 mužů.
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První ročník soutěže byl zahájen milým přivítáním Tomáše Nemeškala (předseda ASPV
Javorník) a na něj navazoval několika slovy o pravidlech soutěže Martin „Lomi“ Lomáz.
Poté nezbývalo, než prohlásit soutěž za zahájenou a poslat účastníky konkrétních disciplín
protáhnout se do izolace.
První soutěžní disciplínou byl bouldering a začínalo se od nejmladších účastníků až
po ostřílené lezce. V kategorii žačky topovaly (TOP - dosáhnutí konečného bodu lezecké
cesty) tři účastnice, přičemž o pořadí rozhodovala rychlost. V kategorii žáci to bylo pět
účastníků, přičemž pravidla hodnocení byla stejná jako u předchozí kategorie. U juniorů
topoval pouze jeden účastník a stejně tak to bylo i u žen. U mužů topovalo šest lezců. Při
nedosažení TOPu rozhodovala délka dolezu.
Následovala disciplína lezení na rychlost doprovázená lezením na obtížnost žáků/žákyň
a žen. Poté se v lezení na obtížnost utkala kategorie juniorů a zbývající mužská kategorie.
V případě bodové shody se lezly tzv. rozstřelové cesty. V kategorii žačky topovaly v lezení
na obtížnost všechny účastnice, u žáků to bylo již jen pět účastníků. Kategorie juniorů měla
cestu zřejmě obtížnější, protože netopoval ani jeden z účastníků. Velmi povedený přelez
předvedla Zuzana Zbranková (HO Jeseník), jež jako jediná ve své kategorii (ženy)
topovala. U mužů topoval také pouze jediný účastník, a to velmi nadaný lezec Petr Čermák
(HO Jeseník), který svým věkem patnácti let spadá pod juniory, ale sám se nechal zapsat
mezi muže, aby, jak sám řekl, „měl nějakou konkurenci“ (celkově pak skončil na krásném
4. místě).
Síly všech závodníků byly velmi vyrovnané, avšak na bedny vítězů mohou jen ti
nejlepší a tentokrát to byli tito: za kategorii žačky – 1. místo obsadila Kostelecká Tereza
(HK Lanškroun), 2. místo Skopalová Tereza (LSJ) a o 3. místo se strhl velmi nerozhodný
boj, jež nakonec po následujícím rozstřelu (přelez 3 různých cest) vyhrála Zatloukalová
Michaela (HO Šternberk) a nechala Kačku Rychlou pod stupněm vítězů (LSJ). V kategorii
juniorů to byly také nervy až do poslední vteřiny, avšak cesty na obtížnost rozhodly –
1. místo Mikiska Ondřej (KH Olomouc), 2. místo Malíř Jiří a 3. místo Velikovský Jakub.
U žen bylo pořadí následující – 1. místo obsadila Zbranková Zuzana (HO Jeseník), 2. místo
Tomancová Zuzana (HO Jeseník) a krásné 3. místo zbylo na čtrnáctiletou Štepánovou
Anetu (HO Šternberk). Kategorie mužů nám předvedla opravdový boj „tělo na tělo“, avšak
pomyslnou korunku mohl získat jen jediný a tím byl tentokrát Šrom Michal (HO Atlas
Opava), stříbro získal Šilhan Radek (HO Šternberk) a bronz zbyl na Matese Navrátila (HO
Jeseník). Kompletní výsledky jsou k nahlédnutí na: http://lsj.blog.cz/1004/vysledky-prvnichzavodu
Poté už se jen rozdaly medaile a krásné ceny a závodníci se mohli spokojeně rozjet do
svých domovů.
Myslím, že se nám
první ročník závodů suprově
vydařil a každý si pěkně
zalozil, a pokud se někde
vloudila chybka, tak může
být pouze stimulem k nápravě v dalších ročnících, na
které se spolu s vámi určitě
těšíme!
O celou akci se nám
postarala Lezecká skupina
Javorník – tímto všem, co
s tím měli co do činění,
děkuji a těším se na další
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ročník! Ale jmenovitě bych zde chtěla přeci jen zmínit jednoho našeho člena, a tím je Pavel
Janeček, který má vlastně v celé této akci prsty a byl jakýmsi pomyslným „nakopnutím“
k celé realizaci, takže díky, Pavle!
O stavbu cest se postarali členové LSJ (Munďa, Lomi, Franta, Peťan, Pítrs, Žaba a jiní),
Barča zapisovala výsledky, rozdávala ceny, prezenci a výsledky v počítači zpracovával
Adam, životy zachraňovala Pavča a o kuchyňku se starala Juju. Velké poděkování patří
rozhodčí Janě Čížkové z HO Jeseník.
Závod se uskutečnil za sponzorské podpory: Kolimax; Rychlebskéstezky.cz; Tendon;
Saltic; Horská chata Olšanka; Bernartwood; TJ SPV Javorník; ZŠ Javorník a LSJ. Tímto
všem děkujeme za podporu!
Fotky z akce k nahlédnutí na: http://lsj.rajce.idnes.cz/
Článek sesmolila: Gajová Jana

UZENÁŘSTVÍ " U BÍNŮ"
OZNAMUJE, ŽE
POJÍZDNÁ PRODEJNA
MASO -UZENINY
ZAJÍŽDÍ DO JAVORNÍKU
NA TRŽNICI
KAŽDÝ ČTVRTEK
OD 9.00 - 12.30 HODIN.
UZÁVĚRKA ČERVNOVÉHO ČÍSLA JAVORNICKÉHO ZPRAVODAJE
Své příspěvky posílejte na adresu knihovna@mksjavornik.cz nejpozději do
středy 19. května 2010 do 8,00.
Informační centrum zahajuje turistickou sezónu!
Otevírací doba od 1. 5. 2010 – 30. 9. 2010
Pondělí – pátek 8,00 – 16,30
Sobota 11,00 – 17,00
KINO - PROGRAM KVĚTEN 2010

Sobota
- 23 - 1. 5. 2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
PROKLETÝ OSTROV
(thriller)
BONTON

Sobota 11,00 – 17,00
KINO - PROGRAM KVĚTEN 2010
Sobota 1. 5. 2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
PROKLETÝ OSTROV
(thriller)
BONTON

Izolovaný ostrov uprostřed oceánu. Na něm přísně střežená
psychiatrická léčebna pro ty nejtěžší případy. A jedna pacientka,
která zmizela. Prokletý ostrov obsahuje ideální ingredience pro
dobrý thriller. Detektiva Teddyho Danielse (Di Caprio) a jeho
kolegu Chucka Auleho (Mark Ruffalo) přivedlo na prokletý
ostrov Shutter pátrání po šílené vražedkyni jménem Rachel
Solando (Emily Mortimer), která zmizela ze své cely ve vězeňské psychiatrické léčebně Ashecliffe a kdesi se úspěšně
skrývá. Píše se rok 1954 a Amerika se dosud nevzpamatovala
z následků druhé světové války a navíc přežívá v permanentní
paranoii domnělého i skutečného komunistického ohrožení.

přístupno od 15 let

titulky

137 minut

Sobota 8.5. 2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
VLKODLAK
(horor)
BONTON

Éra dětství skončila pro Lawrence Talbota (Del Toro) té noci,
kdy mu zemřela matka. Ve snaze zapomenout opustil ospalé
rodné panství Blackmoore a vydal se do světa. S rodinou se
znovu spojil až díky snoubence svého bratra, Gwen Conliffeové
(Emily Blunt), která ho poprosila o pomoc v pátrání po
budoucím manželovi, jenž beze stopy zmizel. Lawrence jí
vyhoví a vrátí se domů, kde na něj kromě sarkastického otce
(Anthony Hopkins) čeká i hrůzostrašná legenda o krvelačném
monstru s nadlidskou silou, které se po nocích toulá po okolí
a vraždí vše živé. Lawrence je vůči těmto povídačkám zpočátku
imunní, stejně jako inspektor Scotland Yardu Aberline (Hugo
Weaving), jenž vede pátrání po zmizelém. Postupně ale začíná
sestavovat děsivou skládanku, jejímž ústředním dílkem je
starodávné prokletí, které ty, kdo jsou jím zasaženi, za úplňku
proměňuje ve vlkodlaky.

přístupno od 15 let

titulky

102 minut

Sobota 15.5. 2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
SHERLOCK HOLMES (dobrodružný) WARNER BROS

Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira Arthura
Conana Doyla "Sherlock Holmes" přináší Holmesovi a jeho
věrnému partnerovi Watsonovi poslední výzvu. Ukáže se, že
Holmesovy bojové schopnosti jsou stejně tak smrtící jako jeho
pověstný intelekt. Obojího bude zapotřebí při odhalování
smrtelného spiknutí, které by mohlo zničit celou zemi.

přístupno od 12 let

titulky

128 minut

Jednotné vstupné na představení je 40,-/ 50,- Kč

V sobotu 22. 5. 2010 a 29. 5. 2010 se NEPROMÍTÁ !!!
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN : Kniha přežití, Doktor od Jezera hrochů,…
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