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Vážení a milí spoluobčané,
léto by mělo být ve znamení sluníčka, 

prázdnin a dovolených. Proto nám dovol-
te, abychom Vám popřáli krásné a poho-
dové prožití léta, načerpání energie a plno-
hodnotného odpočinku. A pokud nevyjde 
počasí, tak Vám přejeme příjemné chvíle 
s přáteli nebo s knihou, která je vždy zá-
rukou zpříjemnění volného času anebo si 
udělejte čas na procházky přírodou.

Starostka a pracovníci města

Zahájení provozu areálu „Ho-
rebečví“

Tímto projektem byl zhodnocen sportov-
ní areál na Horebečví, kde si jistě najde své 
vyžití každý člen rodiny různého věku. Tento 
areál byl za spoluúčasti dotace ROP zhodno-
cen částkou 11 508 tis. Kč včetně DPH. Akci 
realizovala fi rma TM Stav Vsetín.

Velké poděkování patří panu Jarosla-
vovi Valiánovi, který stál u zrodu tohoto 
projektu. Přes veškeré problémy, které se 
vyskytly, můžeme říci, že se dílo podařilo 
a patří velké poděkování všem, kteří se ja-
koukoliv zásluhou přičinili o to, aby areál 
dospěl ke stávající podobě. 

Areál má svůj provozní řád, který je 
vyvěšen před vstupem do areálu.

starostka

Oprava příjezdové komunika-
ce „Na Horebečví“

V současné době je uzavřena smlouva 
na zpracování projektu opravy stávající 
místní komunikace „Na Horebečví“. Celá 
akce se bude soutěžit, předpoklad realiza-
ce je měsíc srpen.

starostka

ho roku a realizace by byla v příštím roce, 
pokud se projekty obhájí.

Jedná se o  úpravu parku „U  Skláren“, 
regenerace plochy pod lagunami, projek-
ty pro IZS. Rovněž budou vyhlašovány ze 
SFŽP – zateplení budov, kde dotace bude 
maximálně 40–50 %, ale zbývající procenta 
SFŽP přeúvěruje na 10–15 let do 1 % úro-
ku s tím, že tyto podmínky ještě domlouvá 

Nové dotační programové ob-
dobí

V  měsíci červnu letošního roku byly 
schváleny podmínky pro získání dota-
ce, především IROP. Jedná se o projekty, 
které by se podávaly na podzim letošní-
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AKADEMICKÝ MALÍŘ ILJA HARTINGER 
OSLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Akademický malíř Jiljí Hartinger stu-
doval na Střední umělecko průmyslo-
vé škole v Brně a poté na Vysoké škole 
umělecko průmyslové v Praze, v ateliéru 
malby a grafi ky profesora Antonína Str-
nadela. Ten měl zásadní vliv na kultivaci 
jeho hlubokého a emocionálně podlože-
ného vztahu k rodnému kraji, a to v kon-
textu moderní malby a grafi ky. V  centru 
Karolinky vybudoval „ART GALLERY“. 
Galerii tvoří komplex několika budov, 
umístěných v  rozsáhlé zahradě. Ná-
vštevník může zhlédnout obsáhlou au-

torskou výstavu uměleckých děl. Umělec 
konfrontuje svá díla s díly významných 
valašských umělců, jejichž tvorbu také 
prezentuje. Akad. malíř a grafi k Jiljí Har-
tinger zachycuje ve svých dílech výtvar-
ně barevné proměny krajiny v  průběhu 
ročních dob technikou kvaše, akvarelu 
a olejů. Postihuje krajovou realitu v kon-
textu tradic i  dějinných událostí. Svým 
dílem vytváří osobitou typologii valaš-
ské krajiny, jejíž paralelu postupně tvo-
ří aktuálně naplňovaný výtvarný zájem 
o rozměrné kompozice zachycující velká 
města a taktéž fi gurální motivy.

Barbora Václavíková

Mistře, jsme rádi, že své jubileum 
prožíváte v  plném zdraví a  svěžesti. 
Jsme Vám velice vděčni za Vaši píli, 
za krásu, jíž nás obklopujete. Přejeme 
Vám pevné zdraví, mnoho sil ke zvlá-
dání náročných úkolů, mnoho štěstí 
a životní pohody Vám i Vaší manželce, 
paní Jiřině Hartingerové, hodně zdaru 
ve Vašich plánech.

Vedení města Karolinky a ZUŠ Karolinka

Akademický malíř Jiljí Hartinger
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 V  současné době probíhají v  přízemí 
budovy Víceúčelového kulturního centra 
stavební úpravy, které umožní v nově vznik-
lých prostorách činnost Informačního cent-
ra a rovněž  získáme prostor pro stálou gale-
rii obrazů se sklářskou tematikou. Prostory 
rovněž umožní pořádat krátkodobé výstavy 
uměleckých děl s  různou tematikou a  za-
měřením. V této době se provádí nová litá 
podlaha, následně montáž osvětlení, malby, 
instalace nábytku. Otevření prostor veřej-
nosti by mělo proběhnout v druhé polovině 
měsíce července.

V  měsíci červenci by měly být rovněž 
zahájeny práce na venkovních zpevněných 
plochách kolem celé budovy VKC. Město 
získalo dotaci  z ROPu ve výši cca 4.100.000,- 
Kč. Z  těchto fi nančních prostředků budou 
provedeny nové chodníky, zahradní úpravy, 
vstupní objekt a mobiliář (lavičky, odpadko-
vé koše atd.). Práce musí být ukončeny do 
konce roku, ale předpokládaná doba stavby 
je zhruba tři měsíce. Na zakázku bylo vyhlá-
šeno výběrové řízení, z kterého vzešla vítězně 
fi rma SATES MORAVA spol. s r.o. se sídlem 
ve Valašském Meziříčí. 

V lokalitě Na Kalincově proběhlo zasí-
ťování stavebních pozemků inženýrskými 
sítěmi, a  to vodovod, kanalizace a  elektři-
na.  Zbývá dokončit jen obslužnou komu-

nikaci k  těmto pozemkům. Potom nebude 
nic bránit stavebníkům k zahájení výstavby 
rodinných domků. Podle informací už byla 
ze strany stavebníka podána žádost o staveb-
ní povolení, a tak je předpoklad, že již brzy 
v  této lokalitě bude probíhat čilý stavební 
ruch.

místostarosta

Informace k vystavení (výmě-
ně) průkazu osoby se zdravot-
ním postižením

Od 1. 4. 2015 zahájil Úřad práce ČR (ÚP 
ČR) vydávání nových průkazů osoby se 
zdravotním postižením (průkaz OZP typu 
TP, ZTP, ZTP/P). Průkazy mimořádných 
výhod, které do konce roku 2011 vydáva-
ly obecní úřady (papírové – modrý, zelený, 
oranžový), a tzv. dočasné průkazy OZP, které 
vydával ÚP ČR (zelený zalisovaný) zůstávají 
v platnosti pouze do 31. 12. 2015. 

Nejpozději do konce roku 2015 je tedy 
nutné, aby si všichni držitelé těchto průkazů 
přišli požádat  o jejich výměnu, jinak o výho-
dy plynoucí z držitelství průkazu automatic-
ky přijdou. Nový průkaz vydává ÚP ČR po 
podání Žádosti o  přechod nároku na prů-
kaz OZP. Podrobnosti můžete najít také na 
stránkách Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně 
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk

Postup při vydání nového průkazu oso-
by se zdravotním postižením:

1. Držitel průkazu musí podat u přísluš-
ného kontaktního pracoviště Krajské poboč-
ky Úřadu práce ČR (tj. v místě svého trvalého 
bydliště) formulář Žádost o přechod nároku 
na průkaz osoby se zdravotním postižením. 
Je povinen se osobně dostavit ke správnímu 
orgánu s  platným občanským průkazem, 
platným průkazem osoby se zdravotním po-
stižením či průkazem mimořádných výhod. 
Je doporučeno s sebou vzít také rozhodnu-
tí, kterým mu byl v minulosti průkaz osoby 
se zdravotním postižením či mimořádných 
výhod přiznán. K  navazujícímu vyplnění 
a podepsání Podkladů pro vydání průkazu 
osoby se zdravotním postižením, které bu-
dou vytištěny přímo na místě pracovníkem 
ÚP ČR, je nezbytné mít také jednu barevnou 
průkazovou fotografi i o rozměrech 35 mm 
x 45 mm, která odpovídá současné podobě.

3. Na základě vyplněných Podkladů pro 
vydání průkazu osoby se zdravotním posti-
žením správní orgán požádá Státní tiskárnu 
cenin, s. p., o vyrobení nového průkazu oso-
by se zdravotním postižením.

4. Po zhotovení a doručení nového prů-
kazu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP 
ČR správní orgán telefonicky či písemně 
vyzve klienta k  převzetí tohoto průkazu. 

K převzetí průkazu osoby se zdravotním po-
stižením je vhodné se dostavit také osobně 
a  po zaplacení správního poplatku ve výši 
Kč 30,-- v hotovosti bude nový průkaz vy-
dán. V případě, že se klient nemůže dostavit 
osobně a podepsat převzetí nového průkazu, 
může být průkaz vydán jiné osobě pouze na 
základě udělení plné moci s úředně ověřený-
mi podpisy. Nezletilé děti může při převzetí 
průkazu zastoupit zákonný zástupce (rodič), 
klienty omezené či zbavené svéprávnosti pak 
zastoupí opatrovník na základě rozhodnutí 
soudu (nutno předložit).

Pro urychlení vydání průkazu osoby se 
zdravotním postižením doporučujeme mít 
připraven správní poplatek v  požadované 
výši, tj. 30 Kč.

Úřad práce ČR doporučuje klientům si 
také pohlídat dobu platnosti uvedenou na 
parkovacím průkazu pro osoby se zdravot-
ním postižením, a  v  případě končící doby 
platnosti se po vyzvednutí nového typu prů-
kazu osoby se zdravotním postižením na ÚP 
ČR, obrátit za účelem vydání nového parko-
vacího průkazu i  na příslušný obecní úřad 
obce s rozšířenou působností v místě svého 
trvalého bydliště.

Setkání na Ztracenci  
I tento rok se za hojné účasti lidí z Čes-

ké i Slovenské republiky konalo v neděli 
10. května každoroční setkání u  příle-
žitosti letos sedmdesátého výročí konce 
2. světové války u památníku Tři kříže na 
Ztracenci.  

V tomto místě, kde v prvních květno-
vých dnech roku 1945 při osvobozování 
Velkých Karlovic padli vojáci 1. Česko-
slovenského armádního sboru, položili 
příchozí za zvuku hymny obou národů 
věnce. Ofi ciální pietní akt začal v  jede-
náct hodin. Ani pak se však lidé nerozešli, 
Ztracenec je totiž každoročně především 
místem setkání přátel z  obou stran hra-
nice.

Redakce 

ministerstvo fi nancí. V  našem případě by 
to znamenalo zateplení budovy Heleny 
Glass, internátu, sportovního areálu – bu-
dovy bufetu a šaten, domečku u ZŠ, ČOV. 
Projekty se musí projekčně připravit, včet-
ně patřičných povolení do podzimu.

starostka

Získání dotace „KLUBCIMRA“
Zásluhou dětí ZŠ a MŠ Karolinka jsme 

obhájili projekt pod výše uvedeným ná-
zvem ve výši 769 tisíc korun na vybavení 
skříněmi, zhotovení podlahy, el. energie, 
stavebních prací aj. Z toho dotace činí 400 
tisíc korun, spoluúčast města ve výši 369 
tis. Kč. Jedná se o prostor II. nadzemního 
podlaží bývalé mateřské školy na Nábřežní 
ulici. V tomto prostoru vznikne nejen klu-
bovna pro děti, maminky, ale i pro ostat-
ní složky, které u nás jsou aktivní a které 
bohužel nemají prostor, kde by se mohly 
scházet.

Chtěla bych touto cestou mnohokrát 
poděkovat paní učitelce Šulákové Lence 
a dětem, které se projektu zúčastnily.

starostka

Památník na Ztracenci
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EXKURZE U3V DO GEOLOGICKÉHO PAVILONU
PROF. F. POŠEPNÉHO

Dne 15. 5. 2015 vyrazili studenti U3V na exkurzi do unikátních prostor geovědních 
sbírek VŠB-TU Ostrava. Geologický pavilon Prof. Františka Pošepného je účelovým 
zařízením Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity 
v Ostravě a je součástí jejího areálu v Ostravě-Porubě. Byl otevřen v září 1989 a pojme-
nován po Prof. F. Pošepném, který je považován za jednoho z tvůrců světové ložiskové 
geologie.

V Geologickém pavilonu si účastníci U3V prohlédli vystavené mineralogické, pe-
trografi cké, paleontologické sbírky a sbírky nerostných surovin. Po prohlídce sbírko-
vých expozic a odborném výkladu Ing. Martiny Poláškové a Ing. Miloše Duraje, Ph.D., 
byly rozdány testy s geologickým zaměřením. Účastníci byli vzorně připraveni, takže 
s úkoly neměli sebemenší problém. Během občerstvení netrpělivě čekali na vyhodno-
cení. Všichni studenti U3V zvládli závěrečný test na jedničku. Gratulujeme a těšíme se 
na Vás v dalších akademických letech 2015/2017. 

Přihlášky ke studiu U3V naleznete na internetových stránkách města Karolinky 
nebo v informačním centru Karolinka, tel.: 739 322 851, e-mail: ic@mukarolinka.cz

Vedení města Karolinky

U3V KAROLINKA

Ukončení akademického
studia U3V

Pátek 29. května byl krásným slunným 
dnem. V minibusu s polepem zvoucím na 
zimní radovánky v  Javorníkách nás ces-
tovalo do Ostravy devatenáct - účastníků 
Univerzity třetího věku, kteří po dvou le-
tech pilného studia si jeli pro osvědčení 
o jeho zdárném ukončení.

Dojeli jsme do, pro mnohé z  nás již 
známého, areálu Vysoké školy báňské 
v  Ostravě-Porubě. Tentokrát proběhlo 
vyřazení absolventů U3V v Geologickém 
pavilonu P rof. F. Pošepného Hornicko - 
geologické fakulty, ve kterém jsme před 
dvěma týdny byli na exkurzi. 

Jako obvykle nás velmi mile přivíta-
la paní Ing. Martina Polášková. Začátek 
slavnostního aktu se poněkud opozdil. 
Auto s paní starostkou a panem místosta-
rostou Karolinky uvízlo v dopravní zácpě 
na okraji moravskoslezské metropole. 
Někteří z nás si zatím prohlíželi rozsáhlé 
mineralogické a petrografi cké sbírky.

Pak se ozvaly tóny slavnostní hud-
by a  před shromážděné absolventy přišli 
p. prof. Ing. Petr Nockievič, CSc., prorektor 
pro studium VŠB, který zastupoval nepří-
tomného pana rektora, dále pan předseda 
Akademického senátu VŠB - TU Ostrava 
doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., doc. Ing. 
Vojtěch Václavík, Ph.D., JUDr. Alexander 
Király, Ph.D, paní Ing. Martina Polášková 
a  představitelé města Karolinky. Po stát-
ní hymně pronesli všichni krátké projevy 
a pak jsme si již podle abecedy začali cho-
dit pro Osvědčení o absolvování U3V. 

Na závěr zazněla studentská hymna 
Gaudeamus Igitur, rozloučení s  předsta-
viteli VŠB a  fotografování v  nádherném 
atriu vysoké školy. Nakonec jsme se sešli 
u slavnostního oběda, po kterém se roz-
proudila zcela neformální diskuse s  pa-
nem doc. Ing. Mišákem a  paní Ing. Po-
láškovou. 

Se slavnostními pocity jsme se v odpo-
ledních hodinách vraceli domů. 

Slavomil Herynk, účastník U3V

Vzpomínkový akt u památníku 
na Jaseníkové  

U příležitosti osvobození Karolinky se 
konal 5. května 2015 vzpomínkový akt 
na oběti druhé světové války u památní-
ku na Jaseníkové. Účastníci si jako kaž-
doročně událost z  konce druhé světové 
války připomněli vzpomínkou a polože-
ním kytice.

Nápis na pomníku „Nezapomeňte 
a  potrestejte“ připomíná tragickou udá-
lost ze dne 5. ledna 1945, kdy se zde zdr-
žoval partyzán Pavel Bitala. Ten z obklí-
čeného domu uprchl, přičemž zastřelil 
dva německé příslušníky. Obětí nacistic-
ké zvůle se však stal majitel domku Jan 
Orság, jeho syn Bohuslav Orság a  man-

želka Marie Orságová, která se pokusila 
z domku uniknout, ale později svým zra-
něním podlehla. Prázdný domek Němci 
zapálili. Pomník byl odhalen na podzim 
roku 1945, jeho autor je neznámý.

Redakce

Památník Jaseníková Absolventi U3V

Odborný výklad Ing. Martiny Poláškové v geologickém pavilonu
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Jako by slyšeli takovéto hlášení. Takhle 
nějak si mohou připadat na konci letoš-
ního školního roku žáci deváté třídy. Je-
jich devítileté snažení naučit se základy 
přírodních, společenských i  mravních 
zákonitostí dnešního světa a obstát se ctí 
před rodiči a hlavně sami před sebou je za 
nimi. Slavnostní zakončení školního roku 
v  sále ZUŠ už bude jakousi pomyslnou 
tečkou za větou Chodil jsem do Základní 
a Mateřské školy Karolinka.

Samozřejmě už všichni vědí, na kte-
ré škole se po prázdninách stanou zase 
prvňáky. Vždyť jim i  jejich okolí přijí-
mací zkoušky daly pořádně zabrat! Na-
konec si ale všichni mohli oddychnout. 
Po třech nových žácích z  Karolinky bu-
dou mít gymnázia, strojní průmyslovka 
i škola, které jsme zvyklí říkat vakuovka, 
dvakrát je zvoleným oborem kuchař-číš-
ník, jednou pak obráběč kovů či opravář 
motorových vozidel. Další zájemci budou 
studovat ekonomiku nebo management, 
cestovní ruch, školu zemědělskou, poli-
cejní i školu ochrany osob a majetku. Pře-
jme jim, ať si dobře vybrali, zvolené školy 
i  jejich případné pokračování v  dalším 
studiu zvládli a uplatnili se na trhu práce.

Poetické jarní období nese ve škole 
docela neosobní a  strohý název 4. čtvrt-
letí. Je to doba závěrečného fi niše za co 
nejlepšími výsledky, ale také doba, kdy 
vrcholí nejrůznější soutěže. Nejvíce je 
vždy těch sportovních. Počasí umožňuje 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KAROLINKA

z  tělocvičen a  sportovních hal přejít na 
venkovní stadiony, a  tak je hlavním „ta-
hákem“ atletika. V té má naše škola doce-
la dobrou tradici vítězit. Doba, kdy k nám 
jezdili jako za vítězi Poháru rozhlasu vý-
znamní čeští sportovci už je sice pryč, ale 
dílčí vítězství si naši žáci dopřávají i teď. 
Okrskové kolo navíc pořádáme pro Hor-
ní Vsacko pravidelně a s úspěchem. Tři ze 
čtyř družstev se probojovala do okresní-
ho kola, kde se také úplně neztratila.

Ne vždy se můžeme pochlubit, že to 
naši reprezentanti dotáhli až do kola kraj-
ského. Aleši Hollému chyběly necelé dva 
body k postupu do kola celostátního! Na 
soutěž ve Zlíně se pečlivě připravoval ve 
škole i doma. Nechyběla mu chuť vyzkou-
šet si méně obvyklé úkoly z  minulých 
soutěžních textů a  výsledek se dostavil. 
Každoroční olympiáda v  českém jazy-
ce přinesla naší škole po čase opět velký 
úspěch!    

Jméno Základní a Mateřské školy Ka-
rolinka se skloňovalo i  jinde. V  konver-
zační soutěži v anglickém jazyce ve Vsetí-
ně-Luhu zvítězili naši benjamínci ze 4. 
třídy, Kristýna Planková (1.) a Jan Orság 
(2.)! Také jejich úspěchu předcházela po-
ctivá příprava.

Velmi zajímavou cenu si vybojovala 
Adéla Kopcová. V soutěži Your Space za 
práci My Bird Tree With A Swing získala 
netbook! Velká gratulace je i v těchto pří-
padech na místě, nemyslíte?

KONEČNÁ STANICE, PROSÍM VYSTUPTE!

Je dobré v souvislosti s úspěchy připo-
menout si práci pedagogů, kteří na těch-
to úspěších měli největší podíl. Poctivě 
pracovali ale také ti, jejichž jednotlivci či 
týmy pronikavějších úspěchů nedosáhli. 
I jejich práce je motivací pro všechny dal-
ší následovníky. 

Závěr školního roku je vyhrazen škol-
ním výletům. Malý výběr z  těch letoš-
ních? Na některá místa se jezdí opako-
vaně. Neustále inovované a  doplňované 
externí výběhy i  nové pavilony lákají na 
návštěvu ZOO Lešná (1. třída), atraktivní 
program připravují na ranči ve Všemině 
(2. a 3. třída), plánování a příprava čeká 
učitele před návštěvou Prahy (8. třída). 
Mezi novinky patří interaktivní potěšení 
nad přírodou či vesmírem; to letos zažili 
v Ostravě čtvrťáci.

Na školu zavítala představení profesi-
onálů, mezi něž patří například skupina 
historického šermu Pernštejni (pořad 
o  Přemyslovcích), ale hezkým počinem 
jsou i přehlídky oborů, jež připravuje a na 
něž zve naše karolinská ZUŠ. Moc se líbi-
lo vystoupení tanečního oboru. 

Jeden komponovaný pořad si pro ro-
diče připravili žáci druhé třídy. Jejich 
Hodinka s  květinkou  byla přehlídkou 
znalostí a dovedností, jaké během výuky 
získali. Hodinka to byla úsměvná, ale ne-
jedné mamince ukápla slzička dojetí…

„Ukončete nástup, dveře se zavíra-
jí!“ Tak tento pokyn známý z pražského 
metra se tak úplně pro odchod žáků na 
prázdniny a těch nejstarších ze základní 
školy nehodí. Spíš teď všem popřejme 
příjemné a zajímavé prázdniny a hezké 
vzpomínky. Deváté třídě na celou dobu 
jejich působení, na uplynulý rok zejmé-
na prvňáčkům, ale i  všem ostatním! 
Zaměstnancům takovou dovolenou, 
aby načerpali pro výkon svých profesí 
potřebnou sílu a novou chuť. Připojuje-
me velké poděkování za jejich celoroční 
práci!

Vedení školy

Na výletě v Macoše

Výlet 2. a 3. třídy do Všeminy



MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK 5

Druhý týden v červnu jsme se vypra-
vili objevovat Prahu. Co nás asi ty tři dny 
čeká? Nestihneme si prohlédnout  vše, 
jen abychom měli  pěkné počasí. A  po-
časí nám přálo. Odjížděli jsme v pondělí 
hned prvním ranním vlakem. Cesta ubí-

OSMÁCI V PRAZE

hala rychle, a tak jsme po deváté hodině 
vystoupili na hlavním nádraží. Odtud 
jsme se jeli ubytovat, spali jsme na ko-
lejích Vysoké školy zemědělské. Chvíli 
jsme si odpočinuli a pak už nastaly tolik 
očekávané okamžiky spojené s  prohlíd-

kou Prahy. Stihli jsme toho dost, ale na 
některé památky nám dokonce nezbyl 
čas. Byli jsme v Divadle pantomimy a na 
Křižíkově fontáně. V Muzeu Gréve  jsme 
se vyfotili s  mnoha zajímavými posta-
vami vytvořenými z  vosku. Nejvíce nás 
zaujalo Muzeum Policie ČR, kde jsme 
plnili i úkoly. Práce to byla hodně zajíma-
vá. Také na výstavě kosmonautiky jsme 
se dozvěděli mnoho zajímavého nejen 
o kosmu, ale i o letech do vesmíru. Pro-
šli jsme se po Karlově mostě, byli jsme na 
Hradě, v chrámu sv. Víta, ve Zlaté uličce, 
sešli jsme po Zámeckých schodech do se-
nátní zahrady, kde jsme pozorovali pávy 
albíny a barevné kaprovité ryby v jezírku. 
Prohlédli jsme si i  Senát. Zajímavé byly 
i  procházky noční Prahou. Viděli jsme 
i Pražské Jezulátko. Nožky nás večer bo-
lely, ale těšili jsme se, co nového uvidíme 
další den. Památky jsme viděli zblízka 
i zdálky, chodili jsme po svých, ale jezdi-
li jsme i  tramvajemi a metrem. Poslední 
den jsme se plavili po Vltavě. No a  sa-
mozřejmě nechyběly ani nákupy. Domů 
jsme se vrátili pozdě večer. Rychlík se za 
Prahou „zasekl“ a  pak nabral několika-
minutové zpoždění. To ale nemá vliv na 
zhodnocení našeho výletu. V Praze bylo 
blaze. Moc se nám tam líbilo a určitě se 
tam zase někdy podíváme.

žáci 8. třídy

Mateřská škola naplňuje své motto 
Školního vzdělávacího programu „Ať je 
jaro, léto, podzim, zima v  naší školce je 
nám príma“ nejen v  každodenním pro-
gramovém vzdělávání, ale i  v  řadě akcí, 
které pro děti pořádá. Zaměříme se jen 
na pořádané aktivity v  jarních měsících. 
Uskutečnili jsme májové setkání pro ro-
diče a  přátele školy s  vystoupením, kde 
se děti předvedly přirozeně, hravou for-
mou tak, jak se denně uskutečňuje před-
školní vzdělávání. V rámci spolupráce se 
Základní školou, ZUŠ a organizacemi ve 
městě probouzíme v dětech aktivní zájem 
a  chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, 
objevovat a podílet se na společném živo-
tě ve škole i  mimo ni. Účastnili jsme se 
exkurze Integrovaného záchranného sys-
tému ve městě, kde děti poznaly techniku 
i pomůcky a mohly přímo vnímat systém 
ochrany věcí, lidí a zdraví. Povzbuzovali 
jsme žáky Základní školy při sportovních 
disciplínách na hřišti a přijali pozvání na 
koncert žáků v  ZUŠ, vystoupení taneč-
ního kroužku a divadelního představení. 

Svátek dětí jsme oslavili radostně hledá-
ním sladkého pokladu s  plněním úkolů 
v  přírodním prostředí okolí mateřské 
školy. Těšily se i z akce na školní zahradě 
„Dětské olympiády sportu“, kde jsme pro 
ně připravily pohybové aktivity na stano-
vištích. Krásné teplé počasí nám umožni-
lo uskutečnit pěší výlet k jezeru Balaton, 
kde jsme využili písečné pláže k  tvořivé 
hře v  písku s  vodou. Jako každoročně 
i letos jsme pořádali školní výlet do Vel-
kých Karlovic. Nejmladší děti navštívily 
Karlovské muzeum a okolí s ukázkou ře-
mesel. Změnu místa školního výletu měly 
obě třídy starších dětí. Vydali jsme se pu-
tovat naučnou stezkou za Kulíškem (so-
vou a jejími kamarády z lesa) v prostředí 
hotelu Horal.

Každá z  akcí přinesla dětem radost 
a  nové poznání. Průřez akcemi najdete 
na webových stránkách mateřské školy 
s popisem akcí a fotografi emi s pravidel-
nou aktualizací.  Můžeme si říci, že školní 
rok tak strašně letěl, líbil se nám celý svět, 
měli jsme se všichni rádi a byli tu kama-

rády. Teď nás čeká rozloučení s předškol-
ními dětmi a  řekneme: „Měj se krásně 
školičko, zasteskne se nám maličko.“

  Bambuchová Lenka 

RADOSTNĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Na návštěvě v Senátu
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Poslední čtvrtletí bylo v ZUŠ Karo-
linka velice hektické, neboť jedna akce 
stíhala druhou a kromě toho probíha-
la řádná výuka ve všech oborech.

Podívejme se do hudebního oboru….
Vynikající akcí bylo 15. dubna „Odpo-

ledne s operou“ za přítomnosti italského 
operního pěvce Davida Mazzoni z Anco-
ny v premiérovém vystoupení v České re-
publice. Hned následující týden se konal 
skladatelský koncert a  workshop v  ZUŠ 
Znojmo pod vedením Martiny Havlové 
ml., která tuto akci nejen vedla, ale měla 
s sebou i žáky z naší školy.

Letos probíhal už 11. ročník pěvec-
ké soutěže „Karolinka hledá Superstar“, 
předsedou poroty byl opět Michal Hud-
ček, se kterým připravujeme další spolu-
práci i do budoucna. Vítězkou této soutě-
že se letos stala Tereza Plánková.

Dětský pěvecký sbor pod vedením Ilony 
Boháčové a Martiny Havlové ml. se úspěšně 
zúčastnil soutěže „Chrám i tvrz“ ve Vsetíně. 
Oběma patří velké poděkování.

Koncem dubna proběhl šestý ročník 
kytarové soutěže a  následovaly tři kon-
certy začínajících žáků. Velmi nás po-
těšilo pozvání na dva koncerty ke Dni 
matek. Nejprve jsme účinkovali pro VaK 
Vsetín a.s., v dalším týdnu se uskutečnil 
koncert pro maminky ve Valašském ná-
rodním divadle v  Karolince. Myslím, že 
obě akce se velmi vydařily a maminkám 
jsme dle ohlasů udělali svými vystoupení-
mi radost. Dále následoval koncert rodin 
a koncert žáků prvního stupně.

Mimořádnou akcí pro nás bylo ce-
lodenní účinkování 29. května ve Zlí-
ně v  rámci projektu ZUŠKA?ZUŠKA! 
v  době konání dětského fi lmového fes-
tivalu. Malé děti jsme potěšili dvěma 
loutkovými pohádkami – „Míček Flíček“ 
a „Kašpárek vypravuje“. Velice atraktivní 
věcí se ukázal být „Pohádkový les“, který 
ztvárnili žáci tanečního oboru ve zdejším 
parku. Devět stanovišť pohádkových by-
tostí navštívily během šesti hodin téměř 
dvě stovky malých dětí, které s  velkou 
chutí soutěžily a  za splnění úkolů obdr-
žely patřičné odměny. Zde je třeba velmi 
poděkovat učitelům Daně Šipulové, Alici 
Veitové a Zdeňku Dvořáčkovi.

Současně 29. května účinkoval dětský 
pěvecký sbor a žáci varhanní třídy na kaž-
doroční akci „Noc kostelů“ pod vedením 
paní uč. Martiny Havlové ml. a paní uč. 
Ilony Boháčové. Potom následovaly dva 
koncerty absolventů, koncerty kapely, 
skladatelská dílna v Hradci nad Moravi-
cí a vyvrcholením pro hudební obor byl 
koncert k význačnému životnímu jubileu 
akademického malíře Jiljí Hartingera, 
který se uskutečnil 22. června. Všem uči-
telům hudebního oboru patří velký dík! 

Žáci výtvarného oboru byli také velmi 
aktivní. V sobotu 30. května proběhla ver-
nisáž  žáků výtvarného oboru „Sladké sny“  
v muzeu ve Velkých Karlovicích a zároveň 
vernisáž jejich paní učitelky Moniky Bed-
naříkové tamtéž. Při této příležitosti pro-
běhlo také slavnostní vyřazení absolventů 
tohoto oboru. Program zpestřili vynikají-
cím způsobem bubeníci pod vedením paní 

ZÁVĚREČNÉ MĚSÍCE ŠKOLNÍHO ROKU 
2014/2015 V ZUŠ KAROLINKA

učitelky Míši Jochcové. Za realizaci a  in-
stalaci výstavy patří velký dík učitelkám 
Jarmile Frydrychové a  Monice Bednaří-
kové. V  květnu také instalovaly výstavu 
v  prostorách Základní umělecké školy 
v Karolince. Pod jejich vedením vykonala 
úspěšně talentové zkoušky žákyně Martina 
Valchařová, která složila přijímací zkoušky 
na Fakultu výtvarného umění VUT Brno 
do ateliéru malířství k MgA. Vasilu Arta-
monovi. Vendula Frydrychová a Kateřina 
Vetchá také úspěšně absolvovaly talento-
vou zkoušku na Střední uměleckoprůmy-
slovou školu Uherské Hradiště do malíř-
ského ateliéru.

Taneční obor pod vedením paní uč. 
Alice Veitové prezentoval svoji celoroční 
práci na závěrečném vystoupení „Kra-
jiny příběhů, krajiny snů“ ve Valašském 
n árodním divadle. V první části vystupo-
valy žákyně všech věkových kategorií, ve 
druhé části jsme viděli absolventská vy-
stoupení, ke kterým byly přizvány mladší 
tanečnice. Každá z absolventek I. stupně 
tančila v hlavní sólové roli, na konci před-
stavení  jim byly předány drobné dárky 
a  květiny a  slavnostně tak ukončily své 
sedmileté studium v naší škole. Všechny 
děti pak byly odměněny bouřlivým po-
tleskem zcela zaplněného divadla a  pan 
Kalus poslal všem tanečnicím dárek z le-
dového království v  podobě nůše plné 
nanuků. Patří mu náš velký dík!!  A za ce-
loroční práci patří obrovské poděkování 
paní uč. Alici Veitové.

Žáci literárně dramatického oboru byli 
také velmi pilní. Míša Kocurková postou-
pila do krajského kola soutěže Wolkerova 
Prostějova v  uměleckém přednesu. Žáci 
ze třídy paní uč. Dany Šipulové nacvičili 
tři představení:  „Hrátky s čertem“, „Lot-
rando a Zubejda“ a „Kašpárek vypravuje“. 
Představení zahráli nejen pro rodiče a ve-
řejnost, ale také pro Základní a  Mateř-
skou školu v Karolince.
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V pondělí 22. června 2015 jsme se sešli za 
přítomnosti představitelů města Karolinky 
v sále Základní umělecké školy Karolinka při 
výjimečné příležitosti.  Uskutečnil se zde kon-

SLAVNOSTNÍ KONCERT NA POČEST 
AKADEMICKÉHO MALÍŘE J. HARTINGERA

Hned na začátku zazněla fanfára v podá-
ní žesťového kvintetu a potom už následoval 
jeden hudební dárek za druhým. Árie z oper, 
písně v podání pěveckého sboru SAKUMPI-
KUM či z  repertoáru Edith Piaf, populární 
skladby pro saxofon či žesťový kvintet, ná-
sledoval i  malý hudební výlet do Francie 
a šanson, který tanečně ztvárnily žákyně to-
hoto oboru. 

Potom následovala celá řada gratulací 
nejprve od paní starostky Chovanečkové, 
Bohumila Rožnovjáka, Mgr. Bohumily Vác-
lavíkové, dále od zástupců ZUŠ Karolin-
ka i  přátel a  posledním hudebním dárkem 
všech účinkující ch byla známá píseň Jarosla-
va Ježka „Život je jen náhoda“. Na koncertě 
se podíleli jak žáci, tak vyučující naší školy. 
Mistr Hartinger se po skončení koncertu 
ocitl v zajetí svých přátel, známých, fotogra-
fů, poskytl také interview a po zásluze užíval 
krásné chvíle ve společnosti pozvaných ná-
vštěvníků koncertu…

Martina Havlová
ředitelka ZUŠ Karolinka

Město
KAROLINKA

Ve dnech 23.–25. 4. 2015 uspořádalo 
město Karolinka pro své seniory zájezd 
do Prahy. Nelze opomenout obrovský 
kus práce a úsilí naší paní učitelky ang-
ličtiny PhDr. Lenky Denkocy, která při-
pravila celý program. Teď však k samot-
nému zájezdu. 

Ve čtvrtek v 6:00 byl přistaven autobus 
CK Valaška a rozjeli jsme se za kulturou 
do Prahy. Po cestě jsme přibrali další spo-
lucestující a přes Vsetín a Zlín jsme po-
kračovali v našem putování. Měli jsme 

bezvadného pana řidiče, 
který nám během cesty 
udělal dvě zastávky na od-
počinek a svačinku. Kolem 
13. hodiny jsme dorazili do 
matičky Prahy. Tady se pro-
jevily úžasné organizační 
schopnosti paní Lenky, 
která začala náš program 
návštěvou Staroměstského 
náměstí a Židovského měs-
ta. Po prohlídce Synagogy 
a židovského hřbitova jsme 
se autobusem přesunuli 

do místa našeho ubytování, do krásných 
pokojů hotelu Fortuna West na Praze 6. 
V 17:45 jsme měli sraz u tramvaje, kte-
rou jsme odjeli na naše první divadelní 
představení do Národního divadla na hru 
„Ze života hmyzu“. Už samotná návštěva 
prostor Národního divadla byla pro mno-
hé obrovským zážitkem. Tady musím po-
chválit všechny zúčastněné, že se během 
celého zájezdu dostavili vždy včas a bez 
zpoždění na všechny nástupy, což s po-
vděkem kvitoval i náš pan řidič na konci 

zájezdu. Tak jsme byli vždy přesně v mís-
tech, která nám paní Lenka chtěla ukázat. 

V pátek po snídani jsme měli napláno-
vanou prohlídku Prahy. Počasí nám přálo, 
a tak nic nebránilo tomu vyrazit za krása-
mi našeho hlavního města. Během dopo-
ledne jsme navštívili Loretu, Loretánské 
náměstí a Pražský hrad. Díky tomu, že 
byly paní Lenkou zajištěné všechny vstu-
penky i s průvodcem, prohlídky těchto 
památek proběhly k naprosté spokojenosti 
všech zúčastněných a ohodnotil bych je na 
výbornou. V odpoledních hodinách jsme 
měli vlastní program a připravovali jsme 
se na další kulturní zážitek. Tím byla ná-
vštěva Kongresového centra a muzikálu 
„Mamma Mia“. Toto vystoupení mě na-
prosto nadchlo a ještě teď s odstupem času 
mám při vzpomínce na vystoupení herců 
a zpěváků husí kůži po těle.

V sobotu ráno jsme opustili hotel a au-
tobusem jsme se přesunuli do Kutné Hory, 
kde jsme si prohlédli chrám svaté Barbo-
ry, katedrálu Nanebevzetí Panny Marie 
a Kostnici. Kolem 16. hodiny jsme se 
rozjeli k domovu. A co na závěr? Velké 
poděkování paní PhDr. Lence Denkocy za 
celou organizaci akce. Vždyť musela strá-
vit spoustu času s přípravou, zajišťová-
ním vstupů, průvodců, měla pro všechny 
vytištěné mapy i program celého zájezdu.  
Samozřejmě děkujeme městu Karolinka, 
že se o své seniory tak stará. Věřím, že se 
výlet do Prahy všem moc líbil a budeme se 
těšit na další společné akce.

Karel Palička

Karolinští senioři za kulturou do Prahy

Koncert k významnému životnímu jubileu J. Hartingera

cert, který byl věnován Základní uměleckou 
školou Karolinka jako dárek akademickému 
malíři Mistru Jiljímu Hartingerovi při příleži-
tosti jeho význačného životního jubilea.
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V letošních jarních kurzech trénování 
paměti školního roku 2014/2015 se naše 
seniorky dále zdokonalovaly ve svých 
již získaných dovednostech, které se na-
učily v  minulých letech. Uskutečnilo se 
celkem 10 vyučovacích dvojlekcí. Kromě 
toho se naši senioři zúčastňovali i kurzů 
německého jazyka, anglického jazyka 
i  U3V. Byly zorganizovány i  dvě besedy 
se zástupci Policie ČR a  BESIPu, kteří 
seniory varovali před nekalými praktika-
mi různých obchodníků a  vysvětlili, jak 
se bránit, ale i to, jak se pohybovat v sil-
ničním provozu. Obě besedy připravilo 
město Karolinka ve spolupráci s  Policií 
ČR. Rádi bychom touto cestou poděko-
vali nprap. Bc. Vladislavu Marcharcziko-
vi a panu Zdeňku Patíkovi, který zastává 
funkci krajského koordinátora BESIPu.

A  co se seniorky v  letošních jarních 
kurzech vlastně naučily? Ano, bohu-
žel musím konstatovat, že žádný senior 
v Karolince asi trénovat paměť nepotře-
buje, protože trénování paměti navštěvují 
samé dámy, ale jaké! Energické, zajíma-
vé, pracovité, usměvavé, pohotové, inte-
ligentní a s velkým smyslem pro humor. 
Proto bych chtěla pozvat další dámy 
a  pány, kteří si to s  námi ještě nezku-
sili, aby nezávazně přišli, začínáme už 
1.9.2015 v  15:15 hodin. Naše setkává-
ní je také o  komunikaci, potkávání se, 
o  příjemné atmosféře a  o  tom, aby naši 
senioři nezůstávali sami doma a  necítili 
se osamělí. Proto přijďte za námi a  uvi-
díte, že máme vždy příjemnou a veselou 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI A MYŠLENKOVÉ MAPY

atmosféru, a  že to opravdu není jako ve 
škole. Známky nedáváme a nikoho k ni-
čemu nenutíme, ale je spousta zajímavých 
cvičení a technik, které Vám opravdu po-
mohou. 

Našim velkým úkolem v  jarních kur-
zech 2014/2015 bylo zapamatovat si 101 
českých a  československých panovníků 
pomocí paměťových háčků, což se nám 
zatím zcela nepodařilo, protože v někte-
rých obdobích se střídalo příliš mnoho 
Přemyslů, Rudolfů, Oldřichů, Bořivojů, 
Břetislavů a Svatopluků… Ale pevně dou-
fám, že v podzimních kurzech to zcela jis-
tě všichni dokáží.

Kromě techniky paměťových háčků 
se seniorky naučily tzv. Parisův kód, kde 
pomocí grafi cké a  fonetické podobnosti 
je každému číslu přiřazeno několik pís-
men, díky nimž je možné si zapamatovat 
zcela konkrétní letopočet. Velmi zajímavé 
je, pokud dané písmeno, na které vznikne 
zcela nové slovo, dává konkrétnímu le-
topočtu i zajímavý, logický nebo dokon-
ce historický smysl. Tento kód je možné 
použít například k  tomu, aby si senioři 
nikde po papírcích nezapisovali své PIN 
kódy k platebním kartám, což se opravdu 
někdy stává… Pokud někde máte napsán 
takový lísteček, opravdu si ho nechejte 
doma. Vím, že se Vám může stát, že sto-
jíte v obchodě u pokladny a ne a ne si na 
to číslo vzpomenout, ale lépe si na něj 
nevzpomenout, než přijít o  své fi nance. 
A  jak se takový kód používá? Například 
letopočet 1348, kdy byla založena Karlova 

univerzita, je velmi zajímavý a co taková 
pomůcka – TO MÁME ROK VZDĚLA-
NOSTI (číslu 1 – odpovídá písmeno T, 
číslu 3 – odpovídá písmeno M, číslu 4 – 
odpovídá písmeno R a číslu 8 – odpoví-
dá písmeno V) a vidíte, jaká krásná věta 
na tento letopočet vznikla.   Pokud byste 
si tedy chtěli zapamatovat svůj PIN kód 
jinak, stavte se za námi nebo se zeptejte 
našich seniorek. Že nevíte, které to jsou? 
Poproste svého vnuka nebo použijte svůj 
počítač a  podívejte se na www.karolin-
ka.cz. V  oddíle Moderní senior – vlevo 
dole, o  nás najdete všechny informace 
a  také naše společné fotografi e. Protože 
se senioři a seniorky nezúčastňují jenom 
kurzů trénování paměti, ale i kurzů ang-
lického jazyka, německého jazyka a U3V 
a  také cestují, tak jsme se letos společně 
podívali do Prahy a Kutné Hory. A pro-
tože jsme poznávali architekturu, historii 
a  kulturu, tak jedním z  našich letošních 
úkolů bylo poznávání a  zapamatování si 
uměleckých směrů v  přesném historic-
kém pořadí pomocí techniky LOCI.

Dalším úkolem bylo zapamatování si 
deseti provincií a tří teritorií Kanady po-
mocí techniky příběhu.  Jak tato techni-
ka vypadá ve skutečnosti? Příběh začíná: 
„Viktorie z  Britské Kolumbie se vdávala 
za Alberta Edmontona. Brala si ho hlav-
ně proto, že vyhrál v  Sazce českou vanu 
(Saskachewan), kterou mu tehdy osobně 
předala královna Regina…“. Zkuste se 
podívat na mapu, co tato slova znamena-
jí – je to vždy hlavní město a  konkrétní 
provincie či teritorium a  celý příběh je 
o  svatbě Viktorie a  Alberta Edmontona, 
není to historicky pravdivý příběh, ale je 
velmi zajímavý. Tímto způsobem je mož-
né si zapamatovat i nezapamatovatelné.

Seniorky se letos naučily zcela novou 
techniku, která se nazývá Myšlenkové 
mapy. Možná, že ani jejich vnuci o  této 
technice ještě neslyšeli, ale je velmi zají-
mavá právě při učení se velkého množství 
informací, ale také například k tomu, aby-
chom si zcela zajímavě zabalili na cestu. 
Je to zcela jiný nelineární zápis informací, 
který nám poslouží jak v  každodenním 
životě, tak při obtížném studiu. Možná 
by se vnuci mohli zeptat svých babiček, 
jak se dá něco naučit, když nám to již na-
učeným způsobem prostě nejde. Jednu 
zajímavou myšlenkou mapu – jiný zápis 
toho, co potřebujete například na dovole-
nou, přikládám.

Projekt je spolufi nancován z prostředků Zlínského kraje             Ukončení kurzu
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 Trénovali jsme také strategii prvního 
písmene, kategorizaci, luštili jsme hla-
volamy, trénovali synonyma, antonyma, 
homonyma, obrazovou i prostorou ori-
entaci a řadu dalších metod, které slouží 
k  procvičování našeho mozku, protože 
jak naše seniorky vědí, mozek je sval, kte-
rý se musí stále procvičovat, protože jinak 
nepracuje. Začali jsme také trošku cvičit 
jemnou motoriku. Také se vám zdá, že 
začínáte mít problémy se psaním? Vůbec 
to nevadí, jenom musíte každý den trošku 
cvičit a právě i psaní v kurzech pomáhá 
k tomu, že se nám cvičí jemná motorika, 
kterou každý den potřebujeme.

Milé seniorky a  senioři, přijďte se za 
námi podívat a pro začátek si zkuste na-
malovat myšlenkovou mapu například 
toho, co potřebujete nakoupit. Jde o  to, 
že pokud si napíšete svůj „seznámek“ je-
nom na papírek, používáte jenom jednu 
část mozku, ale pokud si namalujete my-
šlenkovou mapu, zapojíte obě části moz-
ku, které potřebujeme k  tomu, aby nám 
vzájemně spolupracovaly a tím nám déle 
pracoval tak, jak my chceme a  potřebu-
jeme. Jak se to dělá? Obrázek vidíte pod 
textem – musíte si nejdříve vytvořit kate-
gorie, které budete nakupovat – například 
mléčné výrobky, pečivo, drogerie, ovoce, 
zelenina a pak stačí jenom malovat, psát, 
dopisovat. Uvidíte, že to bude zajímavé, 
a že si už malováním zapamatujete, co jste 
chtěli nakoupit.

A co je opravdu nejdůležitější? Pohyb – 
stačí 30 minut denní chůze k tomu, abyste 
byli relativně v pořádku. Na závěr přiklá-
dám několik rad k  tomu, co vám může 
zvětšit vaši mozkovou kapacitu a  tím 
zlepšit a prodloužit váš život.

 DESATERO JEDNODUCHÝCH 
NÁVYKŮ, KTERÉ VÁM ZVÝŠÍ 
MOZKOVOU KAPACITU:
1. Zaměňujte strany  - používejte na-

příklad při zapínání knofl íků, čištění 
zubů či česání jinou ruku, než kterou 
normálně používáte – leváci – pravou 
a praváci – levou.

2. Změňte věci ve svém bytě – zkuste si 
něco přestavět v kuchyni, stačí zamě-
nit sůl za cukr, abyste byli stále ve stře-
hu. Přestěhujte si místa svých obvykle 
používaných věcí. Možná si kávu ně-
kdy osolíte, nebo naopak ocukrujete 
maso, ale příště si budete dávat větší 
pozor a to právě potřebujeme.

3. Naučte se manuální abecedu – toto je 
technika, kdy potřebujete znát kon-
krétní sestavy – postavení různých 

pro jednotlivá písmena, ale v  každo-
denním životě bude stačit, pokud bu-
dete provádět jednoduché cviky prstů. 
Velmi podobná aktivita je také, když 
každý den učešete svého pejska či ko-
čičku a kromě česání je přitom budete 
hladit. Bude to příjemné a prospěšné 
vám i vašemu zvířátku.

4. Nepoužívejte zrak – zkuste chodit na 
toaletu například po tmě, dámy hle-
dejte něco ve své kabelce tak, abyste se 
do kabelky nepodívaly (víte, že dám-
ská kabelka je místo největšího nepo-
řádku a  spousty „nepotřebných“ věcí 
a o to to bude zajímavější).

5. Borůvky – jezte co nejvíce borůvek, 
které pomáhají k  přenosu informací 
mezi jednotlivými buňkami v mozku.

6. Skládejte puzzle – aktivujete tím pra-
vou hemisféru a budete trénovat zce-
la nové dráhy ve vašem mozku. Stačí 
každý den chvilku. Pokud se vám ne-
bude chtít jít na procházku, pracovat 
na zahradě, zkuste si koupit nějaký 
zajímavý obraz vyrobený jako puzzle 
a zkuste si ho poskládat.

7. Čtěte nahlas – čtěte si vzájemně se 
svým manželem, manželkou – tím do-
chází ke spolupráci obou mozkových 
hemisfér. A  také si spolu trošku po-
povídáte o tom, co jste právě přečetli, 
třeba se i trošku pohádáte, ale to vůbec 
nevadí… Děláte to pro svou co nejdel-
ší samostatnost, a to přece stojí za to!

8. Čichejte, vonějte a poslouchejte – za-
palte si doma svíčku a  poslouchej-
te hudbu, udělejte si příjemný večer. 
Obvykle totiž sluch a čich spolu příliš 
často nespolupracují. Vzpomenete si 

například na vůni koláčků, které pekla 
vaše maminka nebo na vůni silnice po 
dešti, když jste byli děti a chodili pěš-
ky?...

9. Zapamatování a  hlášení novinek – 
zkuste si každý den zapamatovat a po-
psat jednu novou věc, kterou jste vi-
děli a  řekněte to svému partnerovi či 
partnerce. Uvidíte, kolik věcí jste sami 
přehlédli. Manžel či manželka vás rádi 
doplní…

10. Pohyb, pohyb, pohyb – pokud budete 
každý den aspoň chvilinku (30 minut) 
chodit, uvidíte, že se vám velmi rychle 
zlepší tzv. exekutivní funkce mozku – 
zlepší se vám plánování cílů, také or-
ganizace a  koordinace vašich každo-
denních činností. Pokud byste k tomu 
přidali i malé cvičení, opravdu se vám 
velmi zlepší kognitivní (poznávací) 
funkce vašeho mozku, za několik týd-
nů uvidíte ten rozdíl.

A  pokud se Vám často stává, že od-
cházíte z domu a nevíte, jestli jste zamkli, 
vypli žehličku, zhasli… Přidávám jedno-
duchý návod – při jakékoliv této činnosti, 
například zamykáte dveře od domu, ří-
kejte si nahlas i několikrát… „Zamykám 
dveře…, vypínám žehličku…, zhasínám 
v  koupelně…“. Uvidíte, že budete od-
cházet ve větším klidu a nebudete po 100 
metrech přemýšlet, jestli jste zamkli nebo 
zhasli… 

Přeji Vám všem hezké prázdninové 
dny, hodně zdraví a v září se těším na vi-
děnou.

PhDr. Lenka Denkocy,
tajemnice města a lektorka kurzů trénování paměti 

a anglického jazyka

Ukázka myšlenkové mapy
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Posledními závody podzimní části 
roku 2014 byl závod v  polském Goles-
zowie, kde mladý skokan Daniel Škarka 
zakončil sezonu 2014 druhým místem, 
a  závodem v  Rožnově, kde získal opět 
druhé místo. Těmito výkony potvrdil, 
že má skvělou formu i do roku následu-
jícího. Mladí sportovci pak mohli užívat 
odpočinku přes vánoční svátky a  přát si 
hojnost sněhové nadílky pro zimní část 
skokanské sezony 2015.

Své rozmary ukázalo počasí hned po 
Novém roce, kdy byl zrušen závod v Lu-
 čanech. Díky deštivému počasí roztál 
sníh na připravených můstcích. Poté se 
však karta obrátila a počasí dovolilo po-
řadatelům závodů vše perfektně připra-
vit. Prvním vsunutým závodem mimo 
Český pohár byl závod v polském Szczyr-
ku. Daniel zde skákal se staršími skokany 
v rámci tréninku. Tato snaha neztratit se 
mezi skokany staršími mu sice nevynesla 
umístění na stupni vítězů, ale posunul své 
osobní maximum na 31,5 m. V lednu pak 
pokračoval skvělými výsledky. Zvítězil 
v  přeboru Zlínského kraje jak ve skoku, 
tak v severské kombinaci.

Únorové počasí příznivcům skoku 
přálo, a tak se v plné parádě rozběhl Čes-
ký pohár ve skoku na lyžích. Začínalo se 
7. února ve Frenštátě, kde Daniel skončil 
druhý a následující den pak vyhrál. Dvě 
první místa přidal do pohárových závodů 
v Lomnici nad Popelkou. 21. února pořá-
dal Harrachov mistrovství ČR žáků. Zde, 
v baště českého skoku, skokan z Karolin-
ky skončil druhý a  následující den pak 
s klubovým kolegou vybojovali v závodu 
dvojic opět druhé místo. Rozhodnout 
o  celkovém vítězi měly poslední závo-
dy v Desné. Na tyto závody však Daniel 
cestoval s chřipkou a teplotami. Na výko-
nu to bylo znát. Umístil se čtvrtý a třetí. 
Měl však náskok z  předešlých závodů 
a v Desné se příliš nepropadl. A tak se po-
prvé ve své skokanské kariéře stal vítězem 
Českého poháru ve skoku na lyžích. Ten-
to úspěch ukončil zimní část skokanské 
sezony 2015.

Dále se pak pokračovalo v  květnu na 
umělé hmotě bez přítomnosti sněhové 
pokrývky. Prvním ryze jarním závodem 
byl závod v  Polsku, kde začínala sezo-
na v  Goleszowie memoriálem Leopolda 

SKOKAN Z KAROLINKY 
POPRVÉ VÍTĚZEM
ČESKÉHO POHÁRU VE SKOKU NA LYŽÍCH

i Wladyslawa Tajnerow. Jaro Daniel ote-
vřel pomyslným klíčem na prvním místě. 
Na mezinárodní půdě ještě mladý sko-
kan jaro rozzářil vítězstvím v německém 
Kottmaru.

V  současné době je příprava směřo-
vána na prestižní Turné čtyř můstků, 
které dvakrát v předešlých ročnících vy-
hrál. Přejme mu tedy hodně sportovních 
úspěchů. Vše se  neobejde bez sponzorů 
a  rodinného zázemí. Proto touto cestou 
děkuje rodilý Karolinčan za sponzorskou 
podporu ze Skiareálu v našem městě, a to 
jmenovitě pánům M. Cimalovi a J. Dud-
kovi a  také městu Karolinka. Takže ještě 
jednou díky.

Výsledky:
Golezsow – Polsko (6.12.) – Mikolaj v Goleszowie skoky – 2. místo
Rožnov (20.12.) – Veřejný závod ve skoku na lyžích skoky – 2. místo
Rožnov (31.1.) – Přebor Zlínského kraje skoky – 1. místo
 sev. kombinace – 1. místo
Frenštát (7.2.) – Memoriál Květoslava Polívky skoky – 2. místo
 sev. kombinace – 6. místo
Frenštát (8.2.) – Memoriál Květoslava Polívky skoky – 1. místo
Lomnice nad Popelkou (14.2.) – RKZ skoky – 1. místo
 sev. kombinace – 4. místo
Lomnice nad Popelkou (15.2.) – RKZ skoky – 1. místo
 sev. kombinace – 3. místo
Harrachov (21.2.) – MČR závod jednotlivců skoky – 2. místo 
Harrachov (22.2.) – MČR závod dvojic skoky – 2. místo
Desná (28.2.) – RKZ skoky – 4. místo
 sev. kombinace – nestartoval pro nemoc
Desná (1.3.) – RKZ skoky – 3. místo
Celkově: VÍTĚZ ČESKÉHO POHÁRU
Golezsow – Polsko (2.5.) – Mezinárodní závod skoky – 1. místo
Kottmar – Německo (16.5.) – 40. ročník mezinárodního závodu skoky – 1. místo

Szczyrk-Polsko, nájezdová lavice

Memoriál Květoslava Polívky, Frenštát, vítěz

Generali Pojišťovna,a.s. 
agenturní kancelář 
U Sokolovny 277 
(v podloubí Domu služeb)
756 05 Karolinka 

Kontakt : 
tel. 571429710, 605759572, 777565184 
e-mail: slavek.herynk@tiscali.cz 
Provozní doba – změna od 1. 8. 2015 
pondělí, středa, čtvrtek 8.00 – 17.00 
úterý, pátek  7.00 – 9.00 

Vám nabízí:
• životní pojištění kapitálové, investiční, rizikové  
• úrazové a nemocenské pojištění 
• pojištění majetku (rodinné domy, rekreační chalupy, domácnosti)
• pojištění odpovědnosti (občanské, provozní, profesní, v zaměstnání)
• pojištění podnikatelů 
• pojištění motorových vozidel 
• penzijní spoření,  stavební spoření
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HASIČI KAROLINKA

Den IZS v Karolince  
V  pátek 22.5.2015 se uskutečnil již 

4. den IZS pro děti z  mateřské školy
a prvního stupně základní školy.

Děti měly možnost seznámit se s pra-
cí a  technikou místního obvodního od-
dělení policie ČR, výjezdové základny 
záchranné zdravotní služby, hasičského 
sboru města Karolinka a  horské služby 
ze stanice Soláň. Že se jedná o  zajíma-
vou akci, potvrzuje i  fakt, že ji začínají 
navštěvovat kromě místní školy i  školy 
z  okolních obcí a  samozřejmě i  občané 
a náhodní kolemjdoucí. V letošním roce 
počet návštěvníků dosáhl počtu více 

HASIČI MĚSTA KAROLINKA
V letošním roce byla jednotka hasičského 

sboru města Karolinka povolána k  celkem 
20 událostem. Jednalo se 6 x o požár, 6x o do-
pravní nehodu, 6x o technickou pomoc a 2x 
o  likvidaci úniku nebezpečné látky. Nejslo-
žitějším zásahem byl požár stodoly ve Vran-
či, u kterého zasahovalo celkem 5 jednotek 
s  devíti vozidly. Kvůli velké spotřebě vody 
musela být zřízena kyvadlová doprava vody.

Každý měsíc probíhá odborná příprava 
jednotky, kdy si členové opakují znalosti po-
třebné k tomu, abychom byli schopni kvalit-
ně pracovat při mimořádných událostech, 
a to jak teoreticky, tak i prakticky.

V měsících březnu a dubnu byl dokončen 
projekt „Spoločne za bezpečnosť obyvateľov 
bez hraníc“ u  slovenských partnerů, kon-
krétně měst Púchov, Bytča a  obce Vysoká 
nad Kysucou. Z  tohoto projektu jsme zís-
kali cisternu Tatra, Púchov získal cisternu 
MAN a dopravní automobil Peugeot, Bytča 
obdržela 4 dopravní automobily Renault 
s vybavením (pily, elektrocentrály, plovoucí 
čerpadla…) a motorový člun. Obec Vysoká 
nad Kysucou získala 2 dopravní automobi-
ly Ford s vybavením, motorovou čtyřkolku, 
šestikolku a sněžnou frézu k traktoru. U kaž-
dého partnera jsme se zúčastnili cvičení, na 
kterém byla získaná technika prezentována.

Zdeněk Valíček

Vážení čtenáři čtvrtletníku, 
poslední květnový pátek  jsme společ-

ně s našimi kamarády a přáteli oslavovali 
v  dětském domově v Bojkovicích  Mezi-
národní den dětí. Počasí nám dle předpo-

CANISTERAPIE

než 200 osob.  Děti si nadšeně proléza-
ly vozidla, seznámily se a  vyzkoušely si 
jednotlivá  vybavení. Průběžně byly také 
„zkoušeny“ ze znalostí, které je důležité 
znát, např. na jakých telefonních číslech 
přivolat pomoc nebo jak se chovat při mi-
mořádných událostech. Počasí této akci 
přálo, a tak se již těšíme na další ročník.

Nácvik záchrany ze zamrzlé hladiny

Den s IZS

vědi slibovalo nádherný den, což se také 
potvrdilo. Za dětmi z dětského domova 
přijeli i kamarádi ze ZŠ v Nivnici. V prů-
běhu akce vystoupily děti s  krátkým 

kulturním programem. Poté měli všich-
ni  možnost prohlédnout si služební vo-
zidlo dopravní policie ČR VW Passat 
a motocykl Yamaha. Pak došlo k vystou-
pení občanského sdružení Labradoří 
pac z Dolního Němčí a Bojkovic, jehož 
právoplatnými členy jsme i já s labrador-
ským retrívrem Benžim. Se svými čtyř-
nohými „pomocníky“, jsme předvedli 
ukázky z  canisterapie, což je cvičení se 
speciálně vedeným psem na základě zís-
kaného osvědčení a certifi kátu. Předsed-
kyně tohoto sdružení  byla letos v lednu 
i u nás v Karolince  a na oplátku a požá-
dání   jsme tak s  Benžim udělali radost 
dětem z dětského domova. Pro všechny 
děti byly připraveny hry a  soutěže, kde 
mohly předvést své schopnosti. Vítězové 
byli odměněni sladkou odměnou. Po ce-
lou dobu trvání akce panovala příjemná 
atmosféra. Děti byly přítomností psích 
mazánků nadšeny  a  všem zúčastněným 
se v   domově líbilo, jelikož zpříjemnili 
společně jedno odpoledne těmto dětem.

Dujková Pavlína 

Společné setkání
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ZÁVĚREČNÝ TURNAJ O PŘEBORNÍKA 
OKRESU VSETÍN 2014–15
v kategorii mladších přípravek, 13. června 2015 – sportovní areál v Karolince

VÝSLEDKY ZÁPASŮ VE SKUPINÁCH
skupina A 1 2 3 4 skóre body

1 HORNÍ BEČVA --- 1:0 2:1 4:0 7:1 9

2 ZAŠOVÁ 0:1 --- 2:1 2:0 4:2 6

3 VELKÉ KARLOVICE + KAROLINKA 1:2 1:2 --- 5:0 7:4 3

4 VALAŠSKÁ BYSTŘICE 0:4 0:2 0:5 --- 0:11 0

skupina B 1 2 3 4 skóre body

1 CHORYNĚ --- 1:1 3:2 6:1 10:4 7

2 VIGANTICE 1:1 --- 4:1 4:1 9:3 7

3 ÚSTÍ 2:3 1:4 --- 1:1 4:8 1

4 NOVÝ HROZENKOV 1:6 1:4 1:1 --- 3:11 1

skupina C 1 2 3 4 skóre body

1 VIDČE --- 2:1 0:0 1:0 3:1 7

2 DOLNÍ BEČVA 1:2 --- 2:1 4:0 7:3 6

3 JUŘINKA 0:0 1:2 --- 2:0 3:2 4

4 STŘELNÁ 0:1 0:4 0:2 --- 0:7 0

skupina D 1 2 3 4 skóre body

1 ROŽNOV --- 3:0 2:1 7:0 12:1 9

2 LHOTA 0:3 --- 2:0 2:0 4:3 6

3 KRHOVÁ 1:2 0:2 --- 1:0 2:4 3

4 RATIBOŘ B 0:7 0:2 0:1 --- 0:10 0

skupina E 1 2 3 4 skóre body

1 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ --- 3:0 4:1 8:0 15:1 9

2 VALAŠSKÁ POLANKA 0:3 --- 2:1 3:2 5:6 6

3 KATEŘINICE 1:4 1:2 --- 1:0 3:6 3

4 VSKM (VALAŠSKÉ PŘÍKAZY) 0:8 2:3 0:1 --- 2:12 0

skupina F 1 2 3 4 skóre body

1 POLIČNÁ --- 2:1 4:0 1:1 7:2 7

2 ZUBŘÍ 1:2 --- 0:0 3:2 4:4 4

3 HUTISKO 0:4 0:0 --- 2:0 2:4 4

4 KELČ 1:1 2:3 0:2 --- 3:6 1

skupina F skóre body

1 RATIBOŘ A
5:1, 2:1. 3:1

10:3 9

2 LIDEČKO 3:10 0

3 POLICE družstvo se v pátek odhlásilo

4 STŘÍTEŽ družstvo se nedostavilo

Po celou letošní sezonu se 28 družstev 
nejmladších fotbalistů střetávalo na mi-
niturnajích vždy po čtyřech účastnících. 
Těchto turnajů proběhlo po celém okrese 
přes stovku, přičemž každé družstvo uspo-
řádalo dva turnaje. Protože se celou sezonu 
hrálo ofi ciálně bez hlášení výsledků, pou-
ze pro radost ze hry, rozhodla Sportovně-
-technická komise spolu s Komisí mládeže 
OFS Vsetín o uspořádání závěrečného tur-
naje, který určí přeborníka okresu v  této 
kategorii. Do turnaje se přihlásila téměř 
všechna družstva z miniturnajů, mohly se 

však zúčastnit i oddíly, které své družstvo 
mladších přípravek daly dohromady až na 
jaře bez účastí v miniturnajích.

Pořádáním této akce se za nádherného 
slunečného počasí zhostil se ctí ve svém 
sportovním areálu v Karolince spojený klub 
FC Velké Karlovice+Karolinka. Tým pod ve-
dením Jaroslava Valiána ve spolupráci s re-
staurací Posezení U  Radnice připravil pro 
téměř 250 aktivních účastníků z řad malých 
hráčů a trenérů a pro několik desítek dalších 
návštěvníků, z řad především rodičů, doko-
nalé zázemí a bohaté občerstvení.

Sportovní část, rozlosování a řízení tur-
naje měli na starosti Pavel Březík a  Josef 
Fojtík, spolu se spíkrem turnaje Jaroslavem 
Valiánem. Celkem proběhlo za téměř osm 
hodin v sedmi skupinách a poté ve vyřazo-
vacích bojích 65 utkání, ve kterých padlo 
přes 200 gólů. V řízení utkání se v základ-
ní části střídala jednotlivá družstva a roz-
hodující utkání odřídili René Podrázský 
z  Rožnova, Jarda Heger a  Honza Kučera 
z Karolinky a Roman Dobeš ze Vsetína.

Pochvalu si zaslouží všechna družstva 
a  jejich hráči, ale vítězi nemůžou být sa-
mozřejmě všichni. Po urputných bojích, 
plných emocí ze strany malých fotbalistů 
si nakonec pohár pro vítěze odneslo druž-
stvo Valašského Meziříčí, které ve fi nále 
přetlačilo domácí celek. Bronzové medaile 
vybojoval A-tým Ratiboře.

Nejlepším střelcem se stal s 12 vstřele-
nými brankami Adam Pavlačka z  VKK, 
nejlepším brankářem byl vyhlášen Daniel 
Švec z  Horní Bečvy a  nejlepším hráčem 
Lukáš Vilém z Valašského Meziříčí.

Jaroslav Valián

PLAY-OFF
předkolo
JUŘINKA – ÚSTÍ 3:0
ZUBŘÍ – STŘELNÁ 6:0
LIDEČKO – RATIBOŘ „B“ 3:0
HUTISKO – VIGANTICE 1:0 PK
DOLNÍ BEČVA – VSKM 2:0
KATEŘINICE – ZAŠOVÁ 2:1
LHOTA – VAL. BYSTŘICE 2:1 PK
VIDČE – KELČ 2:0
VAL. POLANKA – N. HROZENKOV 5:1
V. KARL.+KAROLINKA – KRHOVÁ 3:0
osmifi nále
VAL. MEZIŘÍČÍ – JUŘINKA 4:0
ZUBŘÍ – LIDEČKO 1:0
HUTISKO – CHORYNĚ 3:2
RATIBOŘ „A“ – DOLNÍ BEČVA 2:0
HORNÍ BEČVA – KATEŘINICE 3:0
POLIČNÁ – LHOTA 2:0
VAL. POLANKA – VIDČE 3:0
V. KARL.+KAROLINKA – ROŽNOV 3:0
čtvrtfi nále
VAL. MEZIŘÍČÍ – ZUBŘÍ 7:2
RATIBOŘ – HUTISKO 4:1
HORNÍ BEČVA – POLIČNÁ 2:1 PK
V. KARL.+KAROLINKA – VAL. POLANKA 2:0
semifi nále
VAL. MEZIŘÍČÍ – RATIBOŘ „A“ 2:1
V. KARL.+KAROLINKA – HORNÍ BEČVA 3:2
o třetí místo
RATIBOŘ „A“ – HORNÍ BEČVA 3:0
fi nále
VAL. MEZIŘÍČÍ – V. KARL.+KAROLINKA 4:2
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Uběhlo půl roku 2015 a naše základní 
organizace Karolinka má za sebou pest-
rý program, a  to dvě větší akce - zájezd 

Dne 13. června 2015 pořádala obec 
Dolní Mariková soutěž s názvem „V. roč-
ník Varenia kapustnice“. Ale začnu od 
začátku. 

Do Karolinky-Stanovnice, kde již více 
jak 40 let trávíme víkendy, prázdniny 
a  v  poslední době většinu času jako dů-
chodci, za námi přijíždějí naši přátelé 
z  Ostravy, kteří jsou Karolinkou a  valaš-
skou krajinou uchváceni a společně s nimi 
a s dalšími přáteli z Karolinky podnikáme 
túry pěšky i na kolech. A tak při jednom 
večerním posezení vznikl nápad. Člen-
ka této naší skupiny má kořeny v Mariko-
vé, a tak nás přesvědčila, abychom se výše 
zmíněné soutěže zúčastnili.  Protože byl 
návrh všemi přijat, začaly úvahy, jak po-
jmenovat družstvo a jakou kyselici nava-
řit. Kyselice bude valašská, název družstva 
bude ostravský. Budeme „Ostravští cha-
chaři“ a dál ať se děje vůle Boží.

 Přijetí v Dolní Marikové bylo úžasné. 
Měli jsme nachystaný kotel, dřevo, stoly, 
lavice a v 10 hodin starosta obce Peter Šu-
jak soutěž odstartoval. Slovenská kapust-
nica je červená, a proto my naši kyselici 
uvaříme bílou! Během vaření, kterého se 
zúčastnilo 13 družstev, jsme se pobratři-
li se spoustou soutěžících a mezi našimi 
slovenskými přáteli nám bylo velmi pří-
jemně. Naše družstvo bylo osmičlenné 
a tvořili ho Jiří a Zdenka Puškáčovi, Dali-
bor a Naďa Seigovi, Ostraváci Petr a Jana 
Mutinovi, Zoja Skopalová (z  Marikové) 

a Zdenek Malina. Naše valašská kyselice 
se smetanou byla jediná, z třinácti druž-
stev ve výsledku skončila na pátém místě, 
ale během chvíle se po ní jen zaprášilo. 
Na stolečku u našeho kotle byly nachys-
tány mísy s výbornými frgály od Lidušky 
Kulčákové ze Stanovnice a rovněž skvělá 
slivovice. Vše chutnalo znamenitě. Mu-
síme se ale pochlubit i  hymnou našeho 
družstva (viz níže), kterou jsme si sami 
složili jako parodii a která byla v soutěži 
jedinečná. Tuto píseň jsme pak zazpívali 
dvakrát. Jednou při bodovém hodnoce-
ní, protože jedním z kritérií byl umělecký 
dojem družstva a  podruhé na vyžádání 
pořadatelů při závěrečném vyhlašování 
vítězů. Naše družstvo získalo kromě di-
plomu, láhve šampusu a hlávky zelí také 
„Špeciálnu cenu obce v V. ročníku Vare-
nia kapustnice“ za mezinárodní účast. Na 
prvém místě byla vynikající kapustnica 
družstva „Dobre vydatých manželek“, na 
druhém družstvo „Chlapci z céčka“, které 
tvořili skuteční lékaři i pan primář z Ko-
šic, s infuzemi se slivovicí a fernetem pro 
každého, kdo potřeboval první pomoc. 
Na 13. místě skončilo družstvo slovenské 
televize TA3, pravděpodobně proto, že 
jim „bouchlo“ pod kotlem. Doktoři s in-
fuzemi však byli při ruce.

Mezi Karolinkou a  Marikovou tvo-
ří hranici hřeben Javorníků. V  našich 
srdcích však žádná hranice není. A  tak 
děkujeme našim slovenským přátelům 
za vřelé přijetí, úžasnou pozornost a po-
hostinnost, kterou nám na každém kroku 
projevovali. Dle slov starosty Petera Šu-
jaka to byl vlastně i  první ročník s  me-
zinárodní účastí. My věříme, že pro nás 
nebyl poslední. Do Marikové se budeme 
rádi vracet.

DS

SPCCH – SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
do Věžek u Kroměříže, Květnou zahradu 
v Kroměříži a soutěž v petangu v Luha-
čovicích. 

Soutěže v  petangu se zúčastnilo 
28  družstev. Naše družstvo ve složení: 
Súčiková Marie, Masnicová Věra, Michá-
lek Josef a Valíček Jaroslav se umístilo na 
6. místě v kraji. Ráda bych za naši orga-
nizaci poděkovala paní starostce Marii  
Chovanečkové, která se z pozice starostky 
i  občanky Karolinky vždy stará o  vyře-
šení jakýchkoliv našich problémů a  sta-
rostí. Naše organizace sdružuje více než 
100 členů, a proto máme problémy se za-
jišťováním místnosti pro naše setkávání. 

Paní Chovanečková nám vždy vyjde vstříc 
se  zapůjčováním divadla na její náklady, 
abychom se mohli scházet a kulturně žít. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat za 
její vstřícnost, obětavost a postoj k senio-
rům v Karolince. Když jsem u toho děko-
vání, rovněž děkuji i panu Rožnovjákovi 
a paní Mgr. Václavíkové, která nám vždy 
vyrábí přání pro naše jubilanty. Nesmím 
zapomenout ani na paní ředitelku Marti-
nu Havlovou a její kolegy, kteří přes velké 
vytížení vždy najdou místečko pro vy-
stoupení žáků ZUŠ na našich akcích. 

 Ludmila Bitalová, předsedkyně ZO Karolinka

KAPUSTNICA 
VERSUS
KYSELICA

My jsme ti ostravští chachaři
parodie (úryvek)

My jsme ti ostravští chachaři
Nám se vše na světě podaří
My si dáme piva bednu
Pak si dáme ještě jednu
My jsme ti ostravští chachaři

Doly, hutě zavíráme 
Tak se do vaření dáme
My jsme ti ostravští chachaři
Nám se ta zelňačka podaří
Tak se nám tu pěkně zpívá 
Když nás Mariková vítá
My jsme ti ostravští chachaři

Navaříme kotel zelí
To nás všechny rozveselí
My jsme ti ostravští chachaři
Nám se ta zelňačka podaří

Soutěž v Marikové

Soutěžní družstvo Chachaři Ostrava
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Ač v Karolince už skoro neznámý (pro 
zasvěcené málo, pro ostatní vůbec) karo-
linský divadelní soubor Jana Honsy, leč 
v ostatních částech naší republiky soubor 
vyhlášený a známý (pro zasvěcené hodně, 
pro ostatní pojem) má opět co oslavovat. 
Je opět po pěti letech na vrcholu a  opět 
pojede na Olymp přehlídky amatérského 
divadla do Hronova.

Tentokrát s  divadelním představením 
v režii Gustava Řezníčka (herce zlínského 
divadla) se hrou „Advent“, ke které na-
psal scénář podle knihy Jarmily Glazarové 
opět Martin Františák, dosavadní režisér 
souboru. Po velkém úspěchu před pěti 
lety, kdy soubor po odehraném předsta-
vení „Nevěsta“ na Hronově byl vyslán na 
Mezinárodní festival amatérských diva-
delních souborů do norského Tromsa, se 
souboru podařilo znovu navázat na své 
minulé úspěchy a postoupit z oblastního 
kola ve Vsetíně na Národní přehlídku do 
Volyně, kde získal 1. nominaci v postupu 
na Jiráskův Hronov 2015.

Divadelní soubor Jana Honsy z našeho 
města uvádí své divadelní hry sice v  pěti-
letých intervalech, ale vždy s velkou úspěš-
ností a se ziskem nejvyššího postu, jaký se 
může v této oblasti dosáhnout.

A ne jinak je to i v letošním roce.
V předešlých letech to bylo v roce 1999 

s  divadelní hrou Maryša, pod režijním 
vedením Martina Františáka s postupem 

z Národní divadelní přehlídky v Poděbra-
dech na Hronov, v roce 2005 s autorskou 
hrou Martina Františáka „Doma“ s postu-
pem z Národní přehlídky v Poděbradech 
opět na Hronov, v roce 2010 s autorskou 
hrou Martina Františáka „Nevěsta“ s po-
stupem z  Národní přehlídky v  Děčíně 
znovu na Hronov a následně v roce 2011 
na Mezinárodní přehlídku amatérského 
divadla do Tromsa a letos s divadelní hrou 
„Advent“ pod vedením Gustava Řezníčka 
s postupem z Národní přehlídky ve Volyni 
opět na Hronov. 

Není toho za toto období málo a nemy-
slím si, že by měl tento soubor z paměti 
našich spoluobčanů vymizet, ba naopak, 
kdo chtěl, vždycky si našel chvilku, aby si 
čas od času vzpomněl a řekl si: „Aha, to 
jsou zase naši.“ 

I když je karolinští nemůžou vidět v Ka-
rolince, nevadí jim to. Soubor už sedm 
let zkouší a  připravuje nová představení 
v  Hovězí, kde jim vedení obce poskytlo 
absolutní zázemí a  bez jejich pomoci by 
soubor dá se říci neexistoval. Za to jim 
samozřejmě upřímně děkujeme. Ale to 
přece není důležité pro toho, kdo souboru 
fandí a  ví o  něm, a  když už za ním váží 
cestu, ví, že to bude stát za to.

A všem těmto našim příznivcům jsme 
vděčni a vždycky o nich víme, když nám 
přijdou podporu vyjádřit a  jsme rádi, 
když uvidíme v hledišti známé tváře.

Soubor se na realizaci nové poslední 
hry musel omladit a  přivést nové členy, 
kteří sice nejsou z Karolinky, ale mají k ní 

blízko nebo jsou rodáci a jsme za ně rádi. 
Jsou tam i někteří, kteří už se souborem 
pracovali a  teď mají potřebu se vrátit. 
Ale přišli i noví, kteří to chtěli jen tak si 
zkusit zahrát opravdové divadlo, nebo si 
něco dokázat nebo už s tím úmyslem, že 
ví, co soubor dělá a chtěli se na tom po-
dílet. Jsou to Lenka (Kučerová) Vráželová 
s  malým synem Martinem z  Halenkova, 
ale rodačka z Karolinky, Jitka Strbačková 
z Huslenek, Jarunka (Válková) Korabiko-
vá z Halenkova, taktéž rodačka z Karolin-
ky, Lucka Kašparová z Hovězí, Eva (Čun-
ková) Blechová ze Zlína, Honza Hanuš ze 
Vsetína, Ondra Bogar z Hovězí a nakonec 
malý pětiletý Lukášek Kuželka z  Hovězí. 

Takže je vidět, že soubor po velkém 
úspěchu v roce 2010 a dosažení, dá se říct 
nejvyšší mety, která je možná v této oblas-
ti, nezahálí, neusnul na vavřínech  ani se 
nedostal k ponorkové nemoci. Ba naopak 
pokračuje ve své činnosti, i  když někdy 
nad hranicí svých možností, ale nakonec 
ten výsledek toho snažení stojí za to.

Budeme rádi, když nás budete stále 
podporovat a fandit nám.

Budeme rádi, když budeme i v budouc-
nu mít kde zkoušet a realizovat naše pro-
jekty.

Budeme rádi, když přijdete na naše 
představení.

Budeme rádi, když o nás budete vědět.

Za Divadelní soubor Jana Honsy 

Zdenka Pinkavová

DIVADELNÍ SOUBOR JANA 
HONSY ZNOVU NA HRONOV!
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Paní Krystyníková, která má na staros-
ti kulturu v Novém Hrozenkově, jen tak 
při řeči prozradila „naší Dance“ (naší so-

V pátečním podvečeru 15. května jsme 
měli možnost se zúčastnit dalšího z řady 
koncertů pořádaných Charitou Nový 
Hrozenkov pro veřejnost. Po loňských 
setkáních s  Josefem Zímou a  Hradišťa-
nem naše pozvání tentokrát přijal pan Jiří 
Helán, dlouholetý zpěvák souborů Mora-
vanka a Moravěnka.

Denní stacionář Slunečnice uspořádal 
jeho vystoupení k  Mezinárodnímu dni 
rodiny, který připadá právě na 15. květen.

Jiří Helán nás se svými čtyřmi kolegy 
provezl pomyslným vlakem z jihu Mora-
vy až k nám na Valašsko a zpíval písničky 
z míst, kterými jsme „projížděli“. A proto-

Že květen je měsícem lásky, je všeobec-
ně známé.  Že je to i měsíc mariánský tak 
známé není, ale my na Domečku patříme 
k Těm, kteří to vědí. Protože ještě ke vše-
mu máme rádi tradice, uspořádali jsme, 
jako každý rok, výlet do Lušové, ke kap-
ličce Panny Marie.

Uvěřili jsme předpovědi počasí 
a 19. května kolem 10. hodiny mohli „Lu-
šovjané“ vidět kolonu 12 vozíčků, která 
míří ke kapličce. Tam jsme si zazpívali 
mariánské písničky, které mají všichni 
naši obyvatelé moc rádi a  měli krátkou 
májovou pobožnost.

Aby se tohoto výletu mohli zúčast-
nit všichni obyvatelé z  halenkovského 

dvvvvevevečeru 11555.5.5. kkkkkvěvěvěvěvěvěětntntntntntna a jssmemememememe 
zúúúúččač stniiniiiittttt dadadadadadalšlšlšlšlšl íhího zzzzzz řařařařařařadydydydydyy 
annýýýcýcý h ChChChChChC aritititititouououououou NNovovovovovovýýýýýý 
veeeřeřejnosst.t. PPPPPPoooooo loloňsňsňsňsňsňskýkýkýkýkýkýýchchchhhh 

femmmmmm ZZZíZíZíZ mou a  HrH ddadišišťťťa-
í teeeene totoookrát přijal pan Jiří 
ý zzzppppěvvvvvvákák ssououboborůrů MMorora-a
kaaa..
ář SlSS unečeččninninininicee uuuuuusssspsps ořořřřádádádádádádalalalalaal 
k  MeM ziiiiinnnánánn rororoooodndndndndndnímímmmmu u u u uu dndnnnnniiii 
addddddá á právávěěě nnnnnana 115.5.5.5.5.5. kkkkkkvvěteteeteeenn...n
see svs ýmmi i čtčtyřyřřřřřmmmmmmi kkkkololololollegegyyyyy y

ýmmmmm  vvlakem zz jjihihu uu MoMoraara-----
alaaaašašašsko a a zpzpzppppívvala pppppísísničkky 
meeeee „„prprprprprrojojojojojojížížížížíží dědědědědědělililililili“.“.“ AAAAA pppppproroorototot -
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to i měmě ísíc ma iriáán kskýý takk

BESEDA U STARÝCH 
POHLEDNIC

ciální pracovnici), že má staré fotky Hro-
zenkova. Nechala je zvětšit tak, že jsou na 
nich k poznání jednotlivé chalupy, a jsou 
moc pěkné.

To stačilo k  tomu, abychom u  nás na 
„Domečku“ (v  Domě pokojného stáří), 
uspořádali „Besedu u starých pohlednic“.

Proběhla v  úterý 2. června odpoledne 
a  přišli i  návštěvníci - obyvatelé Nového 
Hrozenkova, kteří si chtěli minulost připo-
menout. Mohli jsme si  prohlédnout přes 80 
zvětšených starých pohlednic, pocházejí-
cích z Nového Hrozenkova ze začátku 20. 
století, od autorů AF J. Tomana, Fr. Bittnera, 
Old. Vondráška, Zd. Mence a Vl. Bittnera. 

Společně jsme  diskutovali, poznávali 
původní hrozenkovské budovy a vzpomí-
nali na vysečené a vypasené lúky, obdělá-
vaná políčka a pasínky, které se táhly až na 
vrcholy kopců. Na fotografi ích byly i slav-
nosti, které někteří z přítomných zažili. 

Odpolednem nás prováděla právě paní 
Jana Krystyníková, hrozenkovská kultur-
ní referentka. Krajinu i domy z velké části 
pohlednic měla zařazené a dovedla nám 
říct, která část „dědiny“ to je, ale taneč-
níky a muzikanty v krojích, kteří na ně-
kterých fotografi ích byli, jí pomohli určit 
právě naši hosté, pamětníci, kteří je po-
znali.

Celé odpoledne bylo velmi příjemné, 
při vzpomínkách na mládí se všichni mile 
usmívali a  ještě posloužilo k  „doplnění 
historie“.

Marie Surá, Dana Haferníková, Dům pokojného stáří

VYSTOUPENÍ JIŘÍHO HELÁNA V HROZENKOVĚ
že mají i širší muzikantský záběr, zahráli 
také blok z populárních písní 60. a 70. let. 
Všechno, co hráli, jsme znali, a tak jsme 
brzo zpívali s nimi. Pan Helán mezi sloka-
mi bral do kola ženy z obecenstva a diváci 
se postupně i  roztancovali. Vystoupení 
mělo záměr udělat pro lidi pohodu, a  ta 
tu opravdu byla. Přispěly k ní i koláče na-
chystané na stolech, k nimž si lidé objed-
návali víno a na co kdo měl chuť.

Takže když se na konci Jiří Helán ze-
ptal: „Tak byla pohoda?“, mohlo obecen-
stvo upřímně zvolat: „Ano, byla!“.

Dana Žáková Jiří Helán

K MARIÁNSKÉ KAPLIČCE DO LUŠOVÉ
i  hrozenkovského domečku, kteří chtěli, 
museli se do role „koníků“ zapojit téměř 
všichni pracovníci ze směny, další, kte-
ří přišli mimo svoji službu, ale i  tak nás 
bylo málo. Jsme pro-
to moc rádi, že nám 
přišla pomoci jako 
dobrovolnice paní 
Emilka Haferníko-
vá. Je její zásluhou, 
že některý z  našich 
„staříčků“ nemusel 
tenhle krásný den 
strávit doma. 

Výlet se moc vy-
dařil, počasí bylo 

krásné a  my jsme si opět uvědomili, že 
bez „dobrých duší“, jak našim dobrovol-
níkům říkáme, se prostě neobejdeme.

Marie Surá, vedoucí pobytových služeb
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Máte vztah ke starým li-
dem a zájem pomáhat jim 
v jejich domácím prostředí 
s činnostmi, které už ne-
zvládají samostatně ?

Charita Svaté rodiny Nový Hro-
zenkov - Pečovatelská služba a Osob-
ní asistence nabízí možnost pracovat 
u nás na dohodu zejména v době let-
ních prázdnin, ale také dle dohody 
i přes rok, např. o víkendech. Práce je 
vhodná i pro studenty, kteří mají ři-
dičské oprávnění.

Nabízíme Vám práci v příjemném 
kolektivu a  zajímavé zkušenosti při 
práci se seniory.

Zájemci se mohou hlásit: Jana Or-
ságová, tel.: 728 324 457, e-mail: jana.
orsagova@nhrozenkov.charita.cz

Informace o naší Charitě naleznete 
na www.nhrozenkov.charita.cz

V  úterý 26. května se uskutečnila již 
tradiční pouť na Svatý Hostýn pořádaná 
Charitou Svaté rodiny Nový Hrozenkov 
pro širokou veřejnost, zvláště však pro 
lidi s  menší pohyblivostí. Počasí nám 
mnoho nepřálo, ale i přes deštivé ráno se 
nás sešlo mnoho a téměř jsme tak naplnili 
dva autobusy. 

Krátce po našem příjezdu jsme navští-
vili mši svatou v bazilice Nanebevzetí Pan-
ny Marie. Páter Měsíc k  nám promluvil 
o  radosti a  radostném přístupu k  životu. 
Tento den, 28. května, totiž církev slaví 
svátek sv. Filipa Neriho, který bývá také 
označován jako „veselý svatý“. Narodil se 
a působil v Itálii v 16. století a prosazoval 

Znáte její historii, současnost, přírodu 
a lidi v ní žijící? 

Odpovědi na tyto otázky jsme mohli 
dostat ve čtvrtek 28. května ve společen-
ské místnosti Víceúčelového charitního 
domu v  Halenkově. V  rámci cyklu ces-
tovatelských přednášek „Cesta kolem 
světa“ pořádaných Denním stacionářem 
Slunečnice jsme mohli přivítat velice 
vzácnou návštěvu, a  to Anastasii Mega, 
která prožila většinu svého života - 18 
let - na Kamčatce. Anastasie povykláda-
la o přírodních krásách této země, mezi 
které patří například termální prameny, 
desítky aktivních či vyhaslých sopek, 
gejzíry či druhá největší zátoka na světě 
- Avačinská.

Pokud se na Kamčatce chystáte na 
sběr borůvek tzv. zimolezu kamčatského, 
je lépe vydat se ve skupině několika lidí, 
medvěd kamčatský - jeden z  největších 
poddruhů medvěda hnědého - se v  pří-
rodě volně pohybuje velice často a  se-
tkání s  ním si každoročně vyžádá něko-
lik lidských obětí. Počasí na Kamčatce je 
velice pestré, v  hlavním městě Petropav-
lovsk-Kamčatskij je klima podobné tomu 

radost a  pozitivní přístup k  životu, který 
ho naučila jeho nevlastní maminka. Jak 
sám hlásal: „Veselý duch dobývá snadněji 
křesťanské dokonalosti než duch zádum-
čivý. Pokračuj, synu, v  tom svém veselí, 
protože to je nejlepší cesta k dokonalosti.“ 

Po mši svaté déšť ustal a  my se tak 
mohli krátce projít v  okolí baziliky, na-
koupit maličkosti pro své blízké, či si s se-
bou vzít domů vodu.

Doufáme, že se příští rok sejdeme 
v  podobně hojném počtu, a  snad nám 
i počasí dopřeje výhledy do okolí z toho-
to významného mariánského poutního 
místa.

Ludmila Heriánová, vedoucí Denního stacionáře 
Slunečnice

POUŤ
NA SVATÝ
HOSTÝN

VÍTE, KDE SE NACHÁZÍ 
KAMČATKA?

Přednáška Kamčatka

našemu na Valašsku, ale na severu země 
jsou sněhová pokrývka a  vysoké mrazy 
celoroční. Na Kamčatku nevedou žád-
né silnice ani železnice, jediné spojení se 
světem je proto letiště, které tak opráv-
něně bývá místními nazýváno „bránou 
do světa“. 90  % obyvatelstva žije ve výše 
jmenovaném hlavním městě, na vesnicích 
žije původní obyvatelstvo, které se skládá 
z několika etnických skupin. Tyto skupiny 
mají svůj jazyk, zvyky a bohužel již v malé 
míře zachovaný tradiční způsob života, 
který obnášel především chov losů. 

Dalo by se toho napsat mnoho, co nám 
Anastasie sdělila a  především jako foto-
grafk a promítla. Proto Anastasii Mega 

děkujeme za seznámení se s  touto často 
opomíjenou perlou Východu a  přejeme 
jménem Denního stacionáře Slunečnice, 
Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov 
vše dobré do dalších dnů. Dále děkujeme 
žákům 6. třídy Základní školy v Halenko-
vě za jejich milou účast na této přednášce.

Mgr. Ludmila Heriánová, DiS., 
vedoucí Denního stacionáře Slunečnice



jejíž součástí jsou celkem tři soutěže od nejmenších dětí po veterány

Organizační připomínky:  soutěží muži i ženy ve své kategorii a muži nad 35 let  první tři družstva mužů i žen obdrží poháry  vítězné družstvo v každé kategorii obdrží putovní pohár, který se 
musí vrátit nepoškozený před zahájením dalšího ročníku. V případě poškození poháru  hradí plnou fi nanční náhradu 25 tisíc Kč. Putovní pohár je majetkem SDH Sklárny Karolinka.  po příjezdu se 
hlásí velitel (vedoucí) družstva u prezentace, kde zaplatí startovné 100,- Kč nebo 4,- €.  soutěž se koná za každého počasí  výškové převýšení je 8,2 m
Časový rozvrh: 10.00 hod. zahájení soutěže

První soutěž
Nářadí potřebné k provedení hasičského útoku:  výstroj podle PS, celé družstvo jednotné  1 ks motorová stříkačka  2 ks savice  110 x 2,5 m nebo 2 + 2 sešroubované  1 ks sací koš  2 ks 
hadice B 3 ks hadice C 1 ks rozdělovač  2 ks proudnice
Provedení hasičského útoku:
Po vytvoření základny nastoupí celé družstvo na startovní čáru vzdálenou 5 m od základny. Základnu tvoří čtverec o rozměru 2 x 2 m a výšce 0,1 m, hadice nesmí být spojeny, mezera spoji na prů-
chozí papír. Start bude prováděn startovací pistolí. Členové družstva provedou libovolným způsobem připojení přívodního vedení na stroj. Dopravní vedení tvoří: 2 ks hadice B s rozdělovačem.
Útočné vedení tvoří: levý proud 2 ks hadice C a proudnice, pravý proud 1 ks hadice C  a proudnice. Počet členů soutěžního družstva 7 + 1, velitel není podmínkou. Startovní čára bude přizpů-
sobena dle možnosti areálu (cca 7m)
Místní úprava pravidel:
 sací vedení nemusí být sešroubované  savce se můžou dotýkat země, ale s podmínkou jejich podložení hadicí  u družstva žen může na postu strojníka být muž  za družstvo může startovat 
jeden půjčený závodník ve svém domovském dresu

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SKLÁRNY KAROLINKA
pořádá v sobotu 29. 8. 2015 v Karolince údolí RAŤKOV

46. ročník soutěže hasičských družstev mužů i žen
O PUTOVNÍ POHÁR SKLÁRNY KAROLINKA

RAŤKOVSKÁ GRAPA
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Finanční odměny:
 Muži: Ženy: Muži nad 35 let
1.místo 1 500,- Kč 800,- Kč 800,- Kč
2.místo 1 000,- Kč 500,- Kč 500,- Kč
3.místo 500,- Kč 300,- Kč 300,- Kč
4.místo 300,- Kč
5.místo 200,- Kč 

Druhá soutěž
Po ukončení hlavní soutěže v hasičském útoku a jejím vyhlášení proběhne soutěž jednotlivců

O NEJRYCHLEJŠÍHO HASIČE A HASIČKU
RAŤKOVSKÉHO KRPÁLU

Vítěz obdrží fi nanční prémii 300,-Kč, do 5. místa upomínkové ceny 

Třetí soutěž
Je připravena pro ty nejmenší, děti budou plnit úkoly v různých disciplínách a budou bojovat o vlastního nejrychlejšího hasiče a hasičku. Soutěž bude průběžně probíhat během hlavního závodu. 

Všechny děti budou odměněny cenami.
Kontakty: Trenér Vlastimil Gášek, 603182734, vlastimil.gasek@centrum.cz  Možnost rezervovat startovní pořadí na stránkách www.fi resport.eu nebo u kontaktní osoby.

Těšíme se na Vaši účast
SDH Sklárny Karolinka, 756 05 Karolinka
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KALENDÁŘ AKCÍ

www.karolinka.cz
Redakce upozorňuje čtenáře, dopisovatele, inzerenty a všechny, kteří by chtěli obohatit příští číslo čtvrtletníku 

„KAROLINKA, naše město na Valašsku“, že jeho uzávěrka je 14. září 2015.

KAROLINKA 
19. 7. Církevní pouť
26. 7. Hasičská soutěž „O putovní pohár města 
 Karolinka“
1. 8.  Cykloamatérský závod „Zavolej mi do klubu“
15. 8.  Sklářský jarmark
29. 8.  Raťkovská grapa

Více informací k akcím Informační centrum Karolinka 
nebo na www.karolinka.cz; tel.: 739 322 851

ZVONICE SOLÁŇ 

8. 8.  Haferové mlsání
8. 8.  Folklorní festival Léto na Soláni
22. 8.  Valašský salon - výstava současných umělců

Více informací k akcím v Informačním centru Zvonice 
Soláň nebo na www.zvonice.eu; tel.: 604 824 274 

VELKÉ KARLOVICE
5.–8. 8. Hudební stan - multižánrový open air festival
6.–9. 8.  Setkání řezbářů u Karlovského muzea
7. 8.  4. díl seriálu Valachy Tour 2015
9. 8.  Karlovská pouť
6. 9.  Mezinárodní dětský folklorní festival
2.–4. 10. Karlovský gastrofestival

Více informací k akcím v Informačním centru Velké Kar-
lovice nebo na www.velkekarlovice.cz; tel.: 517 444 039

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
18. 7. Pekařská sobota
19. 7. Ozvěny Valašského Slavína
25. 7. Sklářská sobota
26. 7. Anenská pouť
1.–2. 8. Dny řemesel a setkání kovářů
7.–9. 8.  Jánošíkův dukát
15. 8. Valašské folkrockování
22. 8. Ve znamení ryb
23. 8. Valašská svatba hrozenkovská
29. 8.  Myslivosti zdar

30. 8.  Z druhé strany Radhoště
12. 9.  Podzim na poli a v chalupě

Více informací k akcím TIC Rožnov pod Radhoštěm, 
www.roznov.cz; tel.: 571 652 444

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
16.–18. 7. Gulášfest
30. 8.  Dožínky
5. 9.  Festival v parku
18. 9.  Den s ovocentrem a mlékárnou

Více informací k akcím TIC Valašské Meziříčí, 
www.kzvalmez.cz / www.info-vm.cz ; tel.: 605 733 274

VSETÍN
14.–16. 8. Vsetínský Gulášfest
11.–12. 9. Valašské záření

Více informací k akcím TIC Vsetín, 
www.ic-vsetin.cz; tel.: 575 755 144


