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Vážení a milí spoluobčané,

Marie Chovanečková, starostka

Ekonomické prognózy nejsou příznivé a pravdě-
podobně dojde ke zpomalení české ekonomiky, což  
se  negativně projeví i na příjmech města. V současné 
chvíli je těžké se vyjadřovat k našemu rozpočtu, jelikož 
s e  s i t u a c e  m ě n í  k a ž d o u  c h v í l i .  Te n t o  r o k 
pravděpodobně přijdeme o částku 8 milionů Kč kvůli 
nižšímu výběru daní, na druhou stranu nám vláda 
přislíbila ponechání příspěvku 1 200 Kč na občana. 
Úvěry, které město má, jsou placeny řádně a provoz 
městského úřadu je taktéž zajištěn. Kvůli možné 
negativní ekonomické situaci nebudeme zahajovat 
žádné větší investiční projekty.

V průběhu posledních měsíců bylo instalováno nové 
umělé zavlažování v hodnotě přes 400 tisíc Kč. Touto 
formou bychom chtěli moc poděkovat všem brigádníkům 
pod vedením Martina Šimáka, kteří svou aktivní účastí a 
prací ušetřili městu více jak 10 tisíc Kč.

Důležité je, abychom si všichni udrželi psychické i 
fyzické zdraví, abychom nepanikařili, zachovali si 
chladnou hlavu a optimismus pro rozhodování a věřili, 
že vše dobře dopadne. Přeji Vám příjemné a pohodové 
léto.                         

Nové zavlažování na fotbalovém hřišti

vypadá to, že období koronaviru se pomalu blíží ke 
konci a život se začíná postupně vracet do „normálu“. 
Mnozí z nás zažili vůbec něco takového poprvé a 
doufám, že i naposled.

Avšak i krize může být příležitostí pro růst. Nicméně 
jsem moc ráda, že jsme dokázali projevit soudržnost, 
pomoci  jeden druhému  a  vzájemně  se  respektovat i
v nelehkém období života. Za sebe i celé vedení města 
bych moc chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na pomoci druhým, ať už se jednalo 
o šití roušek, zajišťování nákupů a dovoz jídla, hlídání 
dětí apod. Moc si toho vážím a jsem přesvědčena, že 
pokud přijde i „druhá vlna“, tak ji společně opět 
zvládneme. Z rozpočtu města šlo 72 tisíc Kč  na pokrytí 
materiálu pro šití roušek, čisticích prostředků, obalů na 
obědy  a zajištění všeho nezbytného pro prevenci 
šíření koronaviru.

Město získalo dotaci ve výši 70 % na realizaci nového 
workoutového a parkourového hřiště. Realizace je do roku 
2021, v současné době musíme zahájit,  dle podmínek 
poskytovatele dotace, výběrové řízení. Hřiště bude 
vybudováno vedle  tenisových kurtů a budovy bufetu na 
Horebečví v lokalitě sportovního areálu.  

Bourací práce objektu Na Sklepoch č. p. 58

                           

Od července tohoto roku přejde správa sportovního areálu 
z rukou Městského bytového podniku Karolinka přímo pod 
fotbalový klub za finanční podpory města.

Letos končí 3. etapa výsadby stromů a keřů v různých 
lokalitách v rámci našeho města. Po skončení tohoto 
projektu se chceme zaměřit na obnovu parku u skláren.

Tenisové kurty budou i nadále spravovány tenisovým 
oddílem dle nájemní smlouvy. Ve spolupráci s tenisty 
bychom chtěli požádat o dotaci na opravu tenisových kurtů 
včetně oplocení a šaten. V případě získání finančních 
prostředků by se realizace uskutečnila v roce 2021.

Workout a parkour hřiště

Revitalizace zeleně v Karolince

O prázdninách bychom chtěli uspořádat výběrové řízení a 
následně provést zbourání budovy č. p. 58. Současně 
vyřizujeme stavební povolení na výstavbu nových bytů na 
této lokalitě  „Obytný soubor Na Sklepoch“, které budou 
pravděpodobně určeny k prodeji. 
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I.C.E KARTA (seniorská obálka) SE STÁLA REALITOU

Vážení spoluobčané, jak jsem informoval v předchozím Zpravodaji, naše město přistoupilo k tomuto zajímavému 

projektu a nyní je již karta, včetně  plastové  obálky s magnetickým  klipem, volně k dispozici. Její distribuce se zdržela 

z důvodu pandemie Covid-19 v jarních měsících.  Kompletní sadu obdržíte zdarma na podatelně Městského úřadu 

nebo Informačním centru. V tomto aktuálním čísle přinášíme jednu kartu pro zájemce. Plastovou obálku vložit do 

Zpravodaje bohužel nelze, vyzvedněte si ji proto prosím na výše uvedených místech, kde obdržíte nejen potřebný 

počet, ale i náhradní karty s návodem, jak kartu vyplnit. V elektronické podobě je karta a návod volně ke stažení na 

webových stránkách města www.karolinka.cz. Věřím, že občanům našeho města bude tento projekt dlouho ku 

prospěchu.

Vážení spoluobčané, poslední dva roky se nám podařilo 

udržet a stabilizovat zubní péči v Karolince, a to díky 

nemalým investicím z rozpočtu města do vybavení a 

provozu nové zubní ambulance. Vše by se samozřejmě 

nepodařilo bez personálního zajištění současné zubní 

lékařky a sestřiček, které se společně snaží zajistit 

pacientům kvalitní péči. I během tohoto období stále 

pokračujeme v hledání vhodného nástupce, podáváme 

inzeráty do odborného tisku, oslovili jsme zdravotní 

pojišťovnu, dokonce jsem oslovil dopisem i ministra 

zdravotnictví. Bohužel vše bez očekávané odezvy.

HLEDÁ SE ZUBAŘ(KA), POMŮŽEŠ I TY ?

Proto  jsme  se  rozhodli  oslovit  spoluobčany  s  žádostí  o  pomoc  v  hledání  nového  zubaře(ky) pro naše město.
V současnosti právní zástupce města připravuje předlohy ke schválení zastupitelstvu města, a to dvě varianty 

spolupráce vedení města s širokou veřejností. Jedná se v první řadě o finanční dar (předpokládáme ve výši 50 tisíc) 

pro občana formou veřejného příslibu. Pokud dojde ke splnění jeho podmínek a občan aktivně a prokazatelně 

napomůže k podpisu pracovní smlouvy s novým zubním lékařem(kou), přímo by vznikl oprávněnému nárok na 

výplatu odměny. Další možnou cestou, jak získat nového zubaře(ku) je placené stipendium studenta posledního 

ročníku studia zubního lékařství. Studenta(ku) bychom si touto cesto smluvně zavázali, aby po ukončení studia 

nastoupil do pracovního poměru v naší zubní ambulanci. Detaily zveřejníme po schválení Zastupitelstvem na 

webových stránkách města. Věřím, že se touto netradiční cestou konečně podaří i s Vaší pomocí najít vhodného 

zubaře(ku) pro naše město. Za jakoukoliv pomocnou ruku děkuji .                        Bc. Oldřich Škorňák, místostarosta

Bc. Oldřich Škorňák, místostarosta
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NABÍJECÍ STANICE

Stanici naleznete z boční strany Posezení na náměstí, 

naproti výjezdu záchranné služby.

             Informační centrum Karolinka

Město Karolinka zřídilo na Radničním náměstí nabíjecí 

stanici pro čtyři elektrokola. 

                                                 Judita Grycmanová, PR

K 31. prosinci 2019 ukončila svou činnost naše 

úklidová firma U3 pod záštitou Charity Nový Hrozenkov 

a od 1.1.2020 pokračuje v soukromém podnikání Silvie 

Orságové na stejném telefonním čísle 739 507 121. 

Úklidová firma si také ponechává dosavadní název U3 

a zatím i ceník nabízených služeb. Rádi její služby 

doporučujeme a přejeme do nového startu spoustu 

spokojených zákazníků.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

14. 3. 2020 - 22. 6. 2020  Na dosah nekonečna. 
Retrospektivní výstava obrazů Josefa Bartoloměje 
Krále, který se učil malovat soukromě u malíře Karla 
Hofmana do r. 1980.  Celý svůj aktivní tvůrčí život 
působí na Valašsku. Kromě malování se věnuje i 
skládání písní.

18.1. – 10.3. proběhla výstava fotografií Mariána 
Béreše, amatérského fotografa, jak o sobě tvrdí, který 
začal fotografovat od roku 2006 a věnuje se převážně 
krajinářské fotografii, fotí hlavně Českou republiku a 
Slovensko, jeho snem je vydat knihu o těchto 
nádherných krajinách.

26. 1. Život je krásná pestrobarevná vitráž a je jen na 
nás, kolik těch sklíček pestrosti necháme rozzářit -  tak 
zní oblíbené motto světově uznávaného kardiochirurga 
Jana Pirka, který byl hostem na Soláni. Jeho práce je 
pro něj srdeční záležitostí už 45 let. V r. 1991 vykonal 
svou první transplantaci srdce. Od r. 1995 byl 
přednostou celého kardiocentra IKEM v Praze. Jan 
Pirk je profesionál, vášnivý sportovec, milovník 
automobilů prostě usměvavý gentleman, kterého 
málokdy potkáte bez motýlku. Pořadem provázel jeho 
kamarád a zároveň pacient - Král moravského folkloru 
Jožka Šmukař.

IC ZVONICE SOLÁŇ - USKUTEČNĚNÉ AKCE
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Bylo by jednoduché shromáždit zde zase výčet všeho 
zajímavého, co nás během prvního pololetí potkalo, 
p ředně  bychom mě l i  vyzdv ihnou t  úspěchy 
reprezentantů školy a také to, jak se karolinské děti 

...právě končícího školního roku 2019/2020...
Znáte to. Skončí dovolená, do práce se vrátí kolegové-
zaměstnanci, jsou (minimálně psychicky) odpočatí a 
než se pustí do obvyklých činností, stihnou si poklábosit 
o tom, co prožili v době volna. U nás v době prázdnin. 
Podle nátury se dříve či později pustí do tradičního 
rituálu přípravy tříd a kabinetů na další školní rok.
Ačkoli se zdá, že se vše rozbíhá pomalu, je to jen zdání. 
Když startuje motor auta, má na úplný rozjezd několik 
vteřin, my několik dní. Ale pak už to jede jako po másle!
Pokud sledujete webové stránky www.zskarolinka.cz, 
tak o tom víte svoje. Uplynul sotva měsíc od 
slavnostního zahájení školního roku a už se deváťáci na 
úřadu práce seznamovali s možnostmi, kam namířit 
svoje kroky po jeho konci… O pár dní později se dostalo 
na otevření nově vybavené přístavby školy. Uvnitř jsou k 
dispozici moderní učebny k výuce přírodovědy a cizích 
jazyků, svoje další prostory získaly i výtvarný a hudební 
obor ZUŠ.
Třída pro školní družinu se přemístila do přízemí hlavní 
budovy. Hned vedle mohou děti využít nově 
rekonstruovanou dílnu pro pracovní vyučování, 
tělocvičnu i venkovní sportovní areál.

V rychlém sledu se kromě každodenní výuky střídaly 
výjezdy za poznáním, reprezentací školy (a to nejen ve 
sportu)  a  praktickými  činnostmi  na  SOŠ  J.  
Sousedíka s kulturními zážitky v sále ZUŠ, městské 
knihovně nebo ve Valašském národním divadle.

Učitelé se rychle pochopili příležitostí, jež nabízí 
moderní a dnes již celkem všeobecně dostupná 
technika, umožňující se spojit s dětmi. Aplikace do 
chytrých telefonů a e-maily umožnily pravidelnou 
komunikaci s žáky i rodiči, to byla výsada hlavně prvního 
stupně. I ty nejmenší děti psaly s pomocí rodičů svým 
učitelkám a posílaly jim i fotografie, jak se doma učí. 
Většina rodičů se snažila s učiteli komunikovat, i když ne 
všichni vydrželi po celou dobu. Samozřejmě jsme také 
od některých žádnou zpětnou vazbu nedostali a je při 
návratu dětí vidět, že tam dobrovolnost platila v plném 
významu slova. Na druhou stranu rodiče poznali, co vše 
učitelova práce obnáší, a vyslovovali nám uznání.

Jak  příjemné je třeba pro seniory z pečovatelského 
domu v Bzovém, když je přijdou potěšit na Vánoce 
písničkou a malými dárečky naši školáci, tak cenná je to 
pro děti samotné zkušenost z takového setkání! 
Pochopí to až na tomto místě.

A pak už se náš školní svět převrátil naruby. A nejen on. 
Všichni, kdo čtete tento text, dobře víte, co změnilo život 
prakticky na celé zeměkouli. Smršť nařízení a opatření, 
která se s nastalou naprosto neočekávanou situací 
snažila nějakým smysluplným způsobem vyrovnat, 
někdy až ochromující  strach  o  naše blízké,  
rozporuplné  reakce   z okolí, děsivé televizní obrazy 
stovek rakví… To a mnoho dalšího vyděsilo takřka celou 
civilizaci. 

Chvíli trvalo, než se nám i rodičům dostalo podpory od 
televize a jejích výukových programů i webových 
stránek, ale i pro vedení školy, učitele a pracovníky 
provozu znamenala situace napnout všechny síly 
směrem, který narýsoval nouzový stav. Popisovat 
jednotlivé  fáze  je  asi  zbytečné,  vždyť  si  každý 
člověk musel najít nějakou svůj upravený životní 
prostor, v  němž  mohl  dál  žít. 

dokážou angažovat ve prospěch druhých. Určitě stojí za 
zmínku úspěšná účast žáků z devítky Jendy Orsága (5. 
místo) a  Lukáše Kořenka (7. místo) v okresním kole 
dějepisné olympiády a postup do kola krajského nebo 
kladná bilance ve 2. florbalové lize.

Škola se postupně uzavřela a naopak se otevřel prostor 
pro něco nového: vyučování „na dálku“. Zatím jsme to 
znali třeba z australských filmů, kde vzdálenosti obydlí 
od škol jsou každodenně nezvládnutelné. 

S tzv. rozvolňováním nastal možná čas zamyslet se nad 
tím, co nám neobvyklý školní rok přinesl. Rodiče, kteří 
se doma stali na řadu týdnů ještě důležitějším 
spolupracovníkem školy, než je běžné a obvyklé, vědí, 
co všechno jim nová situace přinesla. Nápor na jejich 
psychiku byl jistě enormní. Za jejich obětavou práci jim 
patří náš obdiv, zejména tedy oceňujeme ty, jimž 
nedělalo potíže pečlivě dohlížet na dětskou domácí 
přípravu.

Školní koloběh běžel jako obvykle prakticky celou zimu, 
takže s přelomem kalendářního roku přišly na řadu i 
všechny další obvyklé akce, tedy i lyžařský kurz nebo 
dětský karneval. To už jsme rozdali i pololetní 
vysvědčení.

A TAKOVÝ TO BYL BĚŽNÝ ZAČÁTEK ...
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Ne vše probíhalo hladce, ne všechno úsilí obou stran 
bylo úspěšné. Těžko můžeme hodnotit, nakolik se děti 
vyrovnaly  s úkoly samostatně, počítačová gramotnost 
u dětí i rodičů je tak různorodá, že ani kvůli ní jsme 
nemuseli dostat jasnou vypovídající zpětnou vazbu. 

A takový to měl být docela běžný školní rok…Dostat 
všechny děti po tom zvláštním pololetí na stejnou 
startovní čáru, to bude další nelehký úkol pro učitelský 
kolektiv. Přeji svému nástupci a teď už jeho týmu 
spolupracovníků, ať se jim to v plné míře podaří. Já už 
totiž u toho nebudu, po 14 letech v Karolince cítím, že 
jsem tu odevzdal vše, co jsem uměl a mohl. 
Samozřejmě, že mi to doporučil i  můj věk… Co přidat 
závěrem? Zejména poděkování všem zaměstnancům, 
včetně kolegů, s nimiž jsem sdílel i ty běžné učitelské 
povinnosti, starosti i radosti a všem žákům naší školy 
přeji v následujícím školním roce co nejlepší studijní 
výsledky. A nesmím zapomenout na mimořádnou 
podporu vedení města po celou dobu mého působení 
od 1. června 2006.                           (Mgr. Petr Šrámek) 

Školní rok 2019/2020 se už zapisuje do historie. Je 
zřejmé, že neupadne v zapomenutí jen tak. Celé 
společnosti se postavila do cesty řada problémů, s nimiž 
se žádné její odvětví nesetkalo, a jejich řešení bylo 
nutné rychle najít a uplatnit. Věříme, že se nám v naší 
práci podařilo objevit tu správnou linii, jež nám umožnila 
za vaší pomoci vaše děti, naše žáky, připravit na další 
život co nejlépe.

Pro přípravu na přijímací zkoušky deváťáků jsme 
například v češtině a matematice využívali prezentací, 
jež žáci získávali  z  webových  stránek  školy.  Šlo  
především  o základní učivo s možností následného 
procvičování. Využili jsme i dvojí přípravné texty 
vycházející na pomoc deváťákům od února do května 
spolu s testy Cermat.  Určitě to všichni u zkoušek 
zúročili.

A TAKOVÝ TO BYL BĚŽNÝ ZAČÁTEK ...

Plavecký výcvik žáků 2. a 3.třídy

Exkurze na vsetínskou hvězdárnu žáků 6.třídy

Praktická výuka žáků 7.třídy na Bobrkách

Praktická výuka žáků na SOŠ J.Sousedíka



A TAKOVÝ TO BYL BĚŽNÝ ZAČÁTEK ...

Beseda žáků 2.třídy se spisovatelkou L.Rožnovskou

NOUZOVÝ STAV V ZUŠ KAROLINKA
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Všichni znáte zcela důvěrně, co se dělo...

Moc mě těší, že jsme stihli alespoň tři absolventské 

Avšak nastal 11. březen a ze dne na den se zavřely 

všechny školy. Všichni jsme byli nuceni změnit styl života 

a jeho rytmus. Tak jako všechny i nás epidemie covid-19 

zastihla zcela nepřipravené.  Všichni začali hledat cesty a 

možnosti, jak dál pokračovat ve výuce. Učitelé začali 

zkoumat a postupně využívat různé komunikační 

prostředky, jako například Edupage, Skype, WhatsApp, 

Facebook, videa, e-maily, u dětí, které neměly signál,  

jsme vše řešili i v papírové podobě do schránek žáků.

Amálie Šipulová - konzervatoř Opava    (sólový zpěv)
Anna Volčíková -  UMPRUM Uherské Hradiště  (obor

Simona Pekařová - konzervatoř Ostrava  (sólový zpěv)

Andrea Plánková - (Creative hills Zlín)

Druhé pololetí jsme v ZUŠ Karolinka začali velmi pěkně. 

Koncem února proběhla „Bubenická show“ ve zcela 

zaplněném Valašském národním divadle. Stihli jsme se 

žáky přijímací zkoušky na střední umělecké školy a zde 

jsou výsledky:

Dále jsme uskutečnili krajské kolo LDO – slovesnou část, 

kde získala stříbrné pásmo žákyně Kristýna Kocurková a 

dva žáci v přednesu postoupili do krajského kola, ale to se 

již bohužel neuskutečnilo.  Dále nás čekal koncert 

kontrabasistů kroměřížské konzervatoře, třídní přehrávky, 

jarní koncert……atd.

   malba)

Adéla Holčáková - (SUŠS Val. Mez.)

koncerty  a také absolventskou výstavu výtvarného oboru 

v Informačním centru.
Nezbývá než doufat, že školní rok 2020/2021 bude 

probíhat v normálním režimu tak, jak jsme byli po léta 

zvyklí.                                                         Martina Havlová
                  ředitelka ZUŠ Karolinkaředitelka ZUŠ Karolinka

chtěli jsme vidět ty krásné mraky
Všichni jsme roušky měli,

Tomu dala roušku taky,

Vařila maminka rouštičky,

a tak jsme na výlet jeli.

na ty naše drštičky.
Chtěli jsme jít ven,

bez roušek nikam nepůjdem.

ROUŠTIČKY - Kristýna Kocurková

Úspěšné družstvo starších žáků 2.florbalové ligy

Od 12. května se vše pomalu začalo vracet zpět. Nejdříve 

jsme začali učit individuálně v hudebním oboru, potom za 

další týden totéž na pobočkách a za další týden nastoupili 

žáci do skupinové výuky.
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FOTBAL

Starší žáci
Podzimní část sezony 2019/2020 jsme ukončili na pěkném 

2. místě. Přes zimní období trénujeme 2x týdně na umělé 

trávě ve Velkých Karlovicích. Odehráli jsme přátelský zápas 

s ŠK Javorník Makov, který jsme prohráli 7:5. Zimní přípravu 

zakončíme dubnovým soustředěním společně s mladšími 

žáky.
Starší žáci: Tomek Jan, Pekař Adam, Paška Jiří, Gajdoš 

Jiří, Toman Matouš, Borák Filip, Koňařík Tomáš, Horák 

Ondřej, Hrabovský Jan, Dujka František, Dujka Radovan, 

z mladších žáků vypomáhají Gášek Jiří, Minarčík Martin, 

Hrňa Matěj, Valoušek Petr, Holčák Marek, trenérem je 

Gajdoš Jiří.

Mladší žáci
Kluci po polovině soutěže jsou na 8. místě. Noví hráči se 

snaží  zacelit  mezeru  po  odchodu  některých  kluků, za 

co jim patří velká pochvala. Trénujeme 2x týdně v tělo-

cvičně v Karolince. Zúčastnili  jsme  se  halového turnaje 

v Rožnově, kde jsme obsadili 3. místo, Jiří Gášek byl 

vyhlášen nejlepším střelcem turnaje. Na turnaji OFS 

Vsetín jsme se probojovali ze základní skupiny mezi 8 

nejlepších týmů, kde jsme obsadili pěkné 5.místo. Jiří 

Gášek byl vyhodnocen nejlepším hráčem celého turnaje. 

Mladší žáci: Jágerský Tomáš, Valoušek Petr, Hrňa Matěj, 

Minarčík Martin, Václavík Jakub, Gášek Jiří, Zbranek 

Štěpán, Uherek Adam, Pavelka Ondřej, Jágerský Marek, 

Plánka Marian, Koňařík Adam, Holčák Marek, Frýdl Adam, 

Vičík Vladimír, Škorňák Matěj, Bláha Pavel, trenérem je 

Koňařík Vladimír.

Starší a mladší žáci FC Velké Karlovice

+ Karolinka / Nový Hrozenkov

Hlavní prioritou je rovnoměrnost distribuce závlahové vody. 
Postřikovače jsou rozděleny do sekcí, rozdělení je 
koncipováno tak, aby byla možnost jinak zavlažovat v ploše, 
brankovištích nebo podél lajn.

„Většina fotbalových hřišť má již trávník zavlažovaný 
přenosnými postřikovači, kdy se zalévá především ve dne 
nebo v podvečer. Tímto způsobem závlahy se až polovina 
vody odpaří bez užitku a závlaha určitě není stejná na lajnách 
nebo v brankovišti. Systém postřikovačů 10+2 – deset po 
lajnách a dva ve středové řadě hřiště zajistí rovnoměrnou 
zálivku po celém hřišti. Protože se zavlažuje v noci, uspoří se 
odpařená voda, což je v létě až 125 m3/týdně.

V našich klimatických podmínkách představuje průměrný 
roční úhrn srážek přibližně 40% potřebného množství vláhy 
pro optimální růst kvalitního trávníku. U deště nelze s 
rovnoměrností a pravidelností příliš počítat, neboť deštivé 
dny jsou často koncentrovány do několika na srážky 
bohatších období, kdy je dešťové vody nadbytek a není plně 
využita a z části odtéká, a to místy až 45%.  Po většinu roku 
zase naopak potřebné srážky chybí a navíc mnoho hřišť má 

Automatická závlaha – to již dávno není nějaký nadstandard, 
ale prakticky nutnost v období, kdy hospodaření s vodou je 
velkým úkolem pro všechny územní samosprávy v České 
republice.

Fotbalisté FC Velké Karlovice + Karolinka se po zásluze 
dočkali výstavby automatického zavlažování budovaného na 
hřištích v Karolince a Velkých Karlovicích.

Hrací plochy fotbalových hřišť jsou určitě nejvíce zatěžované 
trávníkové plochy. Kvalitní a spolehlivá závlaha je 
předpokladem kvalitní hrací plochy, rychlé regenerace trávy 
při vysoké zátěži a svěžího vzhledu trávníku. Automatický 
závlahový systém je dobrou investicí s poměrně rychlou 
návratností díky kvalitnímu hracímu povrchu a zejména 
podstatně nižší spotřebě vody. Úspora vody oproti běžným 
přenosným a mobilním zařízením dosahuje až 60%.

Výkonný výbor FC VKK děkuje všem hráčům, funkcionářům, 
rodičům a přátelům karolinského fotbalu, že se na naši výzvu 
ochotně zúčastnili pomocných prací, které částečně uleví 
rozpočtu celé akce.    Jaroslav Valián

Stalo se v těchto dnech oblíbeným heslem: “Společně to 
zvládneme“. Že se u fotbalistů FC VKK nejedná jen o prázd-
nou proklamaci, ukázala účast na brigádách při separaci 
skrývky od kamení.

Fotbalisté FC VKK touto cestou děkují všem, kteří v roz-
hodných jednáních městské rady a zastupitelstva dali svůj 
hlas pro realizaci automatického zavlažování.

drenážní systém, který  odvede  dešťové vody mnohem víc. 
V tomto období zajišťuje dokonalý trávník automatická 
závlaha“ - tolik řeč odborná.

Jakkoliv byla koronavirová pandémie pro nás všechny 
obrovskou ztrátou osobní svobody, kdy jsme museli reagovat 
na vyhlášená preventivní opatření a zcela utlumit tréninkovou 
a zápasovou praxi všech družstev, byl a stále ještě je na 
druhou stranu dostatek časového prostoru pro dokončení 
závlahové investice. Pravda, počasí realizaci nesvědčí, časté 
přeháňky právě ve dnech finálního dokončení prací 
prodloužilo ukončení prací, nicméně nelze než čekat.

UMĚLÉ ZAVLAŽOVÁNÍ HŘIŠTĚ



KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Jedním z úkolů bylo vypracovat příběh na všechna 

písmena abecedy tak, aby každé slovo daného příběhu 

začínalo tím písmenem abecedy, které dostaly za úkol. 

Některé seniorky napsaly velmi dlouhé příběhy, ale 

všechny příběhy byly velmi zajímavé, vtipné. Vybrala jsem 

pro Vás jenom některé, které patří k těm kratším a 

aktuálnějším. První příběhy na písmena P a V nabízím 

jako první, protože byly a jsou velmi aktuální. 
A pokud budete mít chvíli času, zkuste si to doma. Uvidíte, 

že to není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá.

Seniorky nezahálely a pracovaly pravidelně i z domova. 

Měly řadu samostatných úkolů, které plnily doma. 

       Přeji hodně úspěchů.       L. Denkocy, trenérka paměti

Druhé pololetí školního roku 2019/2020 všechny  seniory 

z programu Moderní senior velmi překvapilo, tak jako 

každého z nás.  Sešli jsme se 2.3.2020 v kurzech 

trénování paměti a 9.3.2020 a na angličtině a hned poté od 

11.3.2020 byl vyhlášen výjimečný stav. Ze začátku  nikdo 

z nás nevěděl, co nás čeká, ale každá ze seniorek ihned 

přemýšlela, kdy se uvidíme, jak a co budeme dělat…

Některé ze seniorek šily roušky (moc děkujeme), některé 

začaly pomáhat s vnuky (pokud to aspoň trošku šlo), 

některé pomáhaly ostatním s nákupy, ale všechny se 

zapojily do online práce a úkolů, a hlavně všechny se 

snažily být v dobré náladě, která se nám trošku v květnu už 

vytrácela. No naštěstí jsme se po dlouhé době 3 měsíců 

konečně 1. června na Den dětí potkaly s rouškami, 

desinfekcí na rukou, dvoumetrovými rozestupy tak, jak to 

všichni známe ze současného života.

Seniorky z kurzu trénování paměti nezahálely ani v době 

vyjímečného stavu způsobeného Koronavirem.

V termínu 1.-3.5. byl pro naše seniory připraven zájezd do 

východních Čech, který jsem musela zrušit a pevně 

doufám, že ve stejném termínu v roce 2021 jej budeme 

moci uskutečnit a že nás už žádný koronavir nepřekvapí… 

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - MODERNÍ SENIOR KAROLINKA

P- Jitka Adamčíková

POKAŠLÁVÁME,  POSMRKÁVÁME,  PRSKÁME, 
POLEHÁVÁME. PŘI PROCHÁZKÁCH POTKÁVÁME 
PLÁTNEM PŘEKRYTÉ PUSY PŘÁTEL… POZNÁVÁME 
S E ?  P R Á Z D N É  P U T Y K Y,  P O H O S T I N S T V Í , 
POSMUTNĚLÉ PLOVÁRNY, PROPOCENCŮ PROSTÉ 
POSILOVNY; POLICAJTI POZORUJÍ POSTAVY PLÍŽÍCÍ 
SE PO PARCÍCH, PAKLIŽE PORUŠÍ PRAVIDLO, 
POLICISTA PÍSKÁ. POLITICI POŘÁD PŘIBLBLE PLÁCAJÍ 
PŘES POKRÝVKY PUSY...

 PONĚVADŽ POŠLAPÁVÁME PŘÍRODU, PLÝTVÁME 
PENĚZI, POTRAVINAMI, PŘEJÍDÁME SE? PONĚVADŽ 
POKROK POSTUPUJE PŘÍLIŠ PŘEKOTNĚ, PŘÍLIŠ 
PRACUJEME, POŘÁD POSPÍCHÁME...? PTÁME SE: 
PROČ? PROSTĚ PROTOŽE!!!…POCITY PADAJÍ PODÉL 
POCHMURNÉ PROPASTI…PŘEVÁLCUJE PRŤAVÁ 
POTVORA POPULACI? PRDLAJS! PROHRAJEME, 
PADNEME? PRDLAJS! PŘESTAŇME PLAKAT!

PRÁSK!  PŘÍRODA POSLALA POPULACI POŘÁDNÝ 
POLÍČEK: PANDEMII! PRŤAVÁ PRAŠTĚNÁ POTVŮRKA 
POLETUJE  PROSTŘEDÍM,  PL ÍŽ IVĚ  PLOŠNĚ 
POSTUPUJE PO POVRCHU PLANETY…PICHLAVÁ 
POTVORA PEKELNĚ PRUDÍ POPULACI, PRONIKÁ 
PŘES PUSU,  PAK PRŮDUŠKAMI ,  PL ÍCEMI… 
PŘESKAKUJE PŘES PÁNA, PANÍ, POLITIKA, PEKAŘE, 
POPELÁŘE.

PŘEPLNĚNÉ POSTELE, PŘIDUŠENÍ PACIENTI, 
PŘ IPOJENÉ PL ICNÍ  PODPORY,  PŘETAŽENÝ 
P E R S O N Á L  P R V N Í H O  PA L E B N É H O  P O L E , 
P Ř E P R A C O V A N É  P E Č O V A T E L K Y , 
POZŮSTALÍ…PTÁME SE:  PROČ? PONĚVADŽ 
PĚSTUJEME POKRYTECTVÍ, POHRDÁME PRÁVEM, 
P R AV I D LY,  P O C H L E B U J E M E  P Ř E M O C N Ý M , 
POCHYBNĚ PODNIKÁME, POKOUTNĚ PODVÁDÍME, 
P R O P A D Á M E  P O K U Š E N Í ,  P O D L É Z Á M E , 
POLIT IKAŘÍME,  PLETICHAŘÍME,  PROMÍJ ÍME 
PODRAZY…? PONĚVADŽ PŘEHLÍŽÍME POTŘEBNÉ, 
POŠLAPÁVÁME PŘÁTELSTVÍ, PODRÁŽÍME PŘÁTELE, 
PONIŽUJEME PARTNERY, POPICHUJEME PLACHÉ, 
PŘESTÁVÁME PROMÍJET,  PLÁCÁME PLANÉ 
POMLUVY…?

POTVORU PŘIBRZDÍME, PŘIŠKRTÍME, PORAZÍME, 
PONIČÍME PŘIPRAVENÝMI PROTILÁTKAMI; PANDEMII 
PŘEČKÁME, POHROMY PŘEKONÁME, PAKLIŽE 
POKORNĚ POKLEKNEME PŘED POMOCNÍKY 
PRVNÍHO „PALEBNÉHO POLE“, PODĚKUJEME 
…PŘESTAŇME PLAKAT, POCHLAPME SE! POPŘEJME 
SI POHODU, POSILNĚME PSYCHIKU, PĚSTUJME 
POKORU, PŘESTAŇME POMLOUVAT, PODVÁDĚT, 
PODPOŘME SE, POMÁHEJME SI, POVZBUĎME SE, 
P O P L Á C E J M E  S E  P O  P R S O U ,  P O S I L U J M E 
PŘÁTELSTVÍ. POLOŽME POČÍTAČE, POJĎME SI 
POVÍDAT, POHRÁT SI, PROZPĚVOVAT, POCVIČIT, 
PROVĚTRAT PEJSKA, POKOCHEJME SE PŘÍRODOU, 
PŘIVOŇME PODBĚLU…POHLAĎME PARTNERA PO 
PLEŠI, PARTNERCE POLIBME PUSU, PŘÍTELKYNI 
POPLÁCEJME PO PRDELCE, POPIJME PIVKO, 
P A N Á K A ,  P O D Ě K U J M E  P O H O S T I N N Ý M 
…POZASTAVME PŘEKOTNÉ PLAHOČENÍ, PRACUJME 
POMALEJI, PRODÝCHEJME PANIKU…PROJDĚME SI 
POKOJE,  PŘEMÍSTĚME POLIČKY,  POSUŇME 
POSTELE, POROVNEJME POLŠTÁŘE, PŘEROVNEJME
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V- Jaruška Blažková

C – Zdenka Puskáčová

PRÁDLO,  PŘELEŠTĚME PODLAHU:  PRÁCE, 
POŘÁDEK POMOHOU PŘEKONAT PANIKU. PLICNÍ 
P O T V Ů R K A  P R V N Ě  P O T R Á P Í ;  P A K L I Ž E 
PŘESKLÁDÁME PRIORITY, PANDEMIE POMINE, 
PŘIJDE PROMĚNA, PROCITNUTÍ, POUČENÍ, PAPRSKY 
PROZÁŘÍ POSMUTNĚLÝ PROSTOR. PŘEJI POKLIDNÉ 
PŘEŽÍVÁNÍ ,  POCIT POHODY,  POZDĚJI  PAK 
POTKÁVÁNÍ, PODÁVÁNÍ PRAVICE, POLIBKY PŘÁTEL. 
PŘIPIJME POHÁRKEM PERLIVÉ PÁLAVY, POŠLEME 
POLIBEK PŘES PLÁTNO.

WU-CHAN. WU-CHANSKÝ VIRUS VYDĚSIL VŠECHNY 
VĚDCE.  VE VEŘEJNOSTI  VYVOLAL VŘAVU. 
VEŘEJNOST VYKUPUJE VŠECHNY VÝROBKY 
VČETNĚ VODY. VE VYHLEDÁVAČÍCH VEDEL WU-
C H A N .  V E  V E Č E R N Í C H  V E D E  W U - C H A N . 
VEVINÁRNÁCH VYHNALI VŠECHNY VYSEDÁVAJÍCÍ 
VAGABUNDY. VYDESINFIKOVALI VŠECHNY VAGONY, 
VLAKY, VŠECHNY VSTUPY, VÝSTUPY. WELLNESSY 
VYPUSTILY VŠECHNY VANY. VŠE VYSTŘÍKALI 
V O N N Ý M I  V Ý PA R Y.  V Ý TA H Y,  V L E K Y,  V Š E 
VYDESINFIKOVALI. VE VESTIBULECH VYVĚSILI 
VUŽAÝSTRAHY, VAROVÁNÍ, VÝZVY. VŠECHNY 
VAROVALI. VIRUS VŠAK VLÁDNE VŠUDE. VE 
VATIKÁNU, VARŠAVĚ, VÍDNI, WASHINGTONU, 
VLADIVOSTOKU, VE VYŠKOVĚ, VE VRANČI, VŠUDE.

ČIPERNÝ CESTOVATEL CTIRAD CÍLEK CESTUJE 
CELÝM ČESKEM. ČEKÁ U CIDLINY CEJNY, CANDÁTY. 
C E S T U J E  C E S M Í N O U  Č E S K O L I P S K E M , 
ČESKOKRUMLOVSKEM, CEREKVÍ,  CITOVEM, 
CVIKOVEM, ČÁSLAVÍ, ČERCHOVEM, ČEJKOVICEMI, 
ČELADNOU, ČERVENKOU.CYRIL CEDIVODA ČLEN 
CKM CESTOVAL CANADOU, COLORÁDEM, CUCAL 
CUBÁNSKÉ CUKROVINKY, CEJLONSLÝ ČAJ, 
ČERNOHORSKÉ ČUFTY S ČEDAROVO-CELEROVÝMI 
Č I P S Y.  C Í T I L  Č E R T O V S K É  C L O U M Á N Í 
C A L I F O R N S K É H O  C Y K L O N U . C I V Ě L  N A 
CAŘIHRADSKÉ ČERVENÉ ČERVY, ČILÉ ČOLKY, 
ČICHAL ČÍNSKOU ČESNEČKU S CIBULÍ. CVRČCI A 
CIKÁDY CVRKAJÍ V CEDRECH. CÍNOVCOVÁ CELNICE 
CECILKA CALÁBKOVÁ ČILÁ CYKLISTKA ČEKÁ 
ČESTMÍRA CMÍRALA S ČÍŠÍ CABERNETU. ČESTMÍR 
CELOU CESTU CVÁLAL, ČEKAL CARAMELOVÝ 
CUCŠPALEK. CECILKA CUPITALA S CUKETOVO 
CITRONOVÝM CVIBOCHEM. ČASTO ČTOU ČAPKA, 
ČESTMÍR CITUJE CICERA.

KRASAVICE KVĚTA KNEBLÍKOVÁ KONTROLOVALA 
KALORIE, KUPOVALA KIWI, KVĚTÁK, KEDLUBNY, 
KAPUSTU, KORIANDR, KTERÉ KAŽDODENNĚ 
KONZUMOVALA. KILA KUPODIVU KLESALA KOLMO KE 
KÝŽENÉMU KONCI. KÁROVANÝ KOSTÝMEK KRÁSNĚ 
KONTUROVAL KŘIVKY. KLUCI KOULELI KUKADLAMA, 
KDYŽ KOLEM KRÁČELA KAMARÁDKA KAMILA 

K – Věrka Zbranková

NA NÁSTUPIŠTI NÁDRAŽÍ NÁCHOD NASTUPUJE 
NETRPĚLIVÝ NORBERT. NESE NEOBYČEJNÝ NÁKUP. 
N O V O M A N Ž E L C E  N ATA Š E  N A K O U P I L N O V Ý 
N Á D H E R N Ý  N E F R I T O V Ý  N Á H R D E L N Í K .  N A 
NÁSLEDUJÍCÍM NÁDRAŽÍ NASTOUPIL NAFOUKANÝ, 
NEZDVOŘILÝ NEZNÁMÝ. NIC NEMĚL, NIC NECHTĚL, 
NEUSTÁLE NORBERTA NASÍRAL. NORBERT NA NĚHO 
NEUSTÁLE NAKUKOVAL, NAŠTĚSTÍ NEŘÁDOVI 
NENADÁVAL. NOVOMANŽELKA NATAŠA NEJDŘÍVE 
NORBERTOVI NABÍDLA NESLANÝ, NEMASTNÝ NÁKYP. 
NEČEKAL NIC NEOBYČEJNÉHO. NECHTĚL NATAŠU 
NAŠTVAT, NENADÁVAL. NADŠENÝ NEBYL. NAJEDNOU 
NETRPĚLIVÁ NATAŠA NĚŽNĚ NAKOUSLA NORBERTOVI 
NOS. NÁSLEDOVAL NESLUŠNÝ NÁVRH. NĚŽNÁ 
NATAŠINA NÁRUČ NULUJE NEPODAŘENÝ NECHUTNÝ 
NÁKYP. NIC NENÍ NEMOŽNÉ. NEFRITOVÝ NÁHRDELNÍK 
NATAŠU NADCHNUL. NABÍDLA NĚŽNOU NÁRUČ 
NANOVO. NO NENÍ NÁDHERNÁ, NEOBYČEJNÁ, 
NESKUTEČNÁ, NEODOLATELNÁ 

KUČEROVÁ V KRÁSNÉM KOŽENÉM KABÁTĚ, 
KLOBOUČKU, KOZAČKÁCH, KROUŽILA KABELKOU. 
KUDRNATÁ KAROLINA KOPECKÁ KYPŘILA KOLEM 
KAROTKY, KEDLUBNŮ, KONVALINEK, KARAFIÁTŮ, 
KRÁSNÝCH KVÍTKŮ KROPÁČKŮ, KONIKLECŮ, KONVÍ 
KROPILA KOSATCE. KRUTÝ KAREL KONEČNÝ V 
KOSTKOVANÉ KAMIZOLE KŘIVÁKEM KOSIL KRÁLÍKY, 
KRVAVÉ KUSY KLADL DO KOMÍNA. KORPULENTNÍ 
KATEŘINA KRÁJELA KUDLOU KRKOVIČKU, KLIŽKU, 
KLOHNILA KRUPIČNOU KAŠI, KOLÁČKY, KARAMELKY, 
KOKOSKY, KARLOVARSKÝ KNEDLÍK, KAPUSTU. 
KOUZLILA KAMARÁDŮM KULINÁŘSKOU KRÁLOVSKOU 
KRMI. KLOKTALI KOŇAKEM, KOFOLOU. KAMIL KOVÁČ 
KOUSAL KULATOU KOBLIHU, KLACKOVITĚ KLÁTIL 
KOSTROU KE KURNÍKU, KDE KRMIL KUŘATA. KOPL 
KOPAČÁKEM KŘÍDLO KROCANA, KTERÝ KOULEL 
KRVAVÝMI KUKADLY, KROUŽIL KOLEM, KLOVL KOTNÍK. 
KOLEM KACHNY KRÁČELA KÁČATA KOLÉBAVÝMI 
KRŮČKY KE KALUŽI KE KOUPÁNÍ. KONĚ A KLISNY 
KLUSALI KOLEM KLADRUB KE KRMELCI.

N- Lída Lexová

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - MODERNÍ SENIOR KAROLINKA
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CHARITA NOVÝ HROZENKOV

Cesty za poznáním naším sociálním autobusem
Náš sociální autobus vyjíždí během roku, hlavně v období 
od jara do podzimu, na různá zajímavá místa. Využívají 
ho ostatní provozovatelé sociálních služeb, jiné charity, 
domovy pro seniory nebo i domovy pro lidi s postižením. 
Hlavně pro ně je náš autobus ideální, protože se mohou  
v pohodlí přepravovat na vozíku spolu s ostatními 
výletníky. Vždy jsou moc rádi, že se mohli někam podívat.
Výletujeme také s našimi uživateli a seniory z našich obcí 
a měst, pro které pravidelně každý měsíc připravujeme a 
vymýšlíme výlety za poznáním, kulturou a poutními místy. 

A neméně zajímavá byla návštěva Opavy a zdejšího 
podniku Slezská tvorba, kde se vyrábějí nádherné 
vánoční ozdoby. Bylo opravdu velmi zajímavé nahlédnout 
přímo do výroby baněk a sledovat celý proces, jak tyto 
křehké krásky vznikají! Nevěřili byste kolik zvláštních a 
různých ozdob se dá vyrobit. A je krásné, že se začínáme 
vracet ke starým tradicím a opět si k nám nachází cestu 
klasické ozdoby, jako například kostelíčky, domečky, 
sněhuláci apod.
Mezi nejoblíbenější naše výlety patří hlavně ty, které 
uskutečníme na poutní místa. Několikrát během roku 
jsme byli na Turzovce, Svatém Hostýně a Velehradě. A 
naši poutní sezónu jsme zakončili v krásném barokním 
kostele Jména Panny Marie ve Křtinách.
Troufám si říci, že většina našich výletníků (a že někteří 
jezdí opravdu pravidelně) je spokojená a jsou moc rádi, 
že se mohou podívat i na místa, která by už třeba sami 
nenavštívili. Věřte, že vidět jiskřičky v jejích očích a 
úsměv a radost na jejích tvářích je pro mě velikou 
odměnou.

V roce 2019 jsme navštívili spoustu zajímavých a 
krásných míst. Mezi velmi zajímavé patřila exkurze ve 
Frýdku - Místku do Marlenky – výrobny známých 
medových dortů. Exkurze ve Vincentce v Luhačovicích a 
také v místní pražírně kávy spojená s ochutnávkou. 
Navštívili jsme známou prodejní výstavu květin Flória      
v Kroměříži, dále pak zámek Buchlovice, kde probíhala 
výstava fuchsií. V předvánočním období jsme se podívali 
do Nového Jičína, kde jsme si prohlédli expozici klobouků 
známé značky Tonak a dozvěděli se mnoho zajímavých 
věci o jejich výrobě. Věděli jste třeba, že na výrobu 
klobouků se používá králičí srst?  

Jana Němečková- vedoucí Sociální dopravy

Prosinec už se nesl v duchu Vánoc. Za doprovodu koled 
jsme vyráběli adventní svícny a postupně i drobné 
vánoční dekorace, kterými si každý z klientů vyzdobil 
svůj domov. Povídali jsme si o vánočních zvycích a 
plánovali i praktické záležitosti, spojené s vánočními 
svátky.

Krásné podzimní počasí nám umožnilo trávit hodně času 
venku  poznáváním  nádherné  valašské  krajiny. S kli-
enty jsme putovali na rozhlednu Miloňová, ke 
stanovnické přehradě, do údolí Kobylská i Brodská. Taky 
jsme navštívili bílou kapličku na Strčkové, kde jsme 
uspořádali i malý piknik. Klienti byli nadšeni z krásných 
výhledů a hlavně možnosti kapličku navštívit. Mnohdy i 
blízká místa zůstávají pro lidi se zdravotním či jiným 
omezením nedostupná.
Zavítali jsme taky do skanzenu a na Jurkovičovu 
rozhlednu v Rožnově. Počasí nám toho dne velmi přálo, 
bylo slunečno a modrá obloha. Klienti procházeli mezi 
chaloupkami a někteří vzpomínali, že tak za mládí žili.

Podzim a předvánoční čas v Lávce

V sociální rehabilitaci Lávka nabízíme klientům s du-
ševním a lehkým mentálním postižením pomoc se 
zvládáním každodenních úkonů a starostí. Taky možnost 
trávit svůj čas smysluplně ve společnosti dalších lidí, 
sdílet a postupně si osvojovat sociální návyky.
                                                           Barbora Krutílková
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TŘÍKRÁLOVÝ  KONCERT
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Jedeme na Tříkrálový koncert, který vysílá přímým 
přenosem Česká televize. Po společné krátké modlitbě se 
většina dětí dala do družného hovoru, takže v autobuse 
bylo celkem živo. Cesta nám ubíhala rychle a než jsme se 
nadáli, už jsme stáli plni očekávání před Městským 
divadlem Brno. Odložili jsme si bundy do šatny a pomohli 
dětem obléci Tříkrálové kostýmy a korunky, které jsme si 
dali i my dospělí, pak už začalo usazování v sále. Úderem 
šesté hodiny se na scéně objevil Jan Čenský s Martinou 
Kociánovou, kteří nás provázeli celým večerem, a koncert 
mohl začít. Během večera se na pódiu vystřídali zpěváci 
Sebastián, Marta Jandová, Markéta Konvičková, skupina 
Lake Malawi a soubor Ondráš. Také promluvil ředitel 
Charity ČR Lukáš Curylo a olomoucký arcibiskup Mons. 
Jan Graubner, který na závěr pronesl moc krásná slova – 
abychom nikdy nezavřeli svá srdce, ať je otevřené pro 
toho, který nás dělá šťastnými i ty kolem nás!
Po skončení přímého přenosu se děti ještě zúčastnily 
autogramiády jednotlivých vystupujících a dokonce si 
mohly ukrojit i z narozeninového dortu, který byl nachystán 
u příležitosti 20. výročí Tříkrálové sbírky.
Děti i my ostatní jsme si koncert nesmírně užili a odjížděli 
jsme nadšení a plní dojmů zpátky domů. Troufám si říci, že 
i přes únavu a návrat v pozdních večerních hodinách byli 
všichni spokojeni. 

Je neděle 5. ledna 2020, několik minut po druhé hodině 
odpoledne, a my posilněni nedělním svátečním obědem 
vyrážíme našim charitním autobusem směr Brno.

Vždyť nejlépe to vystihují slova dětí: moc děkujeme, bylo 
to super!               Jana Němečková vedoucí soc.  dopravy

Mami, teto, bylo to nádherné, děkujeme!
V neděli 5. ledna jela naše výprava koledníčků na 
Tříkrálový koncert do Brna. Někteří se zúčastnili již 
podruhé, pro některé to byla premiéra.
Po příjezdu nás čekání na samotný koncert naplňovalo 
napětím, které jsme si krátili, jak se dalo. Děti nejvíce 
bavilo fotografování a dělání všelijakých grimas do foťáku.
Samotný koncert si děti neskutečně užily! Svým zpěvem 
se přidávaly k vystupujícím. Ani jsem se nemusela ptát, 
jestli se jim to líbilo. Potlesky a to, jak vnímaly promluvu 
otce arcibiskupa Jana Graubnera, jejich nádherné úsměvy 
a zářivé oči mluvily za vše. Mami, teto, bylo to nádherné, 
děkujeme!                                          Věra Chovanečková

Milí charitní přátelé, lidé dobrého srdce,
přinášíme vám až neuvěřitelnou zprávu, že letošní 

koledování zaznamenalo opět rekordní částku. Je to 

nádherné a mimořádné svědectví, že lidem záleží na 

pomoci druhým. Tedy ještě jednou velké díky všem, 

kteří přispěli. Zároveň i všem vedoucím skupinek a 

šikovným koledníčkům. To, co není vidět, je mnoho 

hodin přípravné a následné práce a za to speciální díky 

i našim pracovníkům.  Srdečně děkujeme!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
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Výsledný produkt schnul celkem dlouho a my byli netrpěliví, 
zda se ruční papír povedl, či ne. Z výsledku jsme byli 
potěšeni. Po víkendu byl papír dostatečně proschlý a šel 
krásně odlepit od podkladových novin.

 Mgr. Vojtěch Petroš,

A protože se blížil svátek svatého Valentýna, z ručních 
papírů jsme vyrobili přáníčka.

Ve stacionáři jsme poprvé zkoušeli vyrábět ruční papír. 
Nejprve jsme s uživateli vyrobili ze smrkových lišt rámečky, 
další den jsme je potahovali síťkou. Běžný papír bylo 
potřeba natrhat na malé kousky, přes noc nechat namočené 
a pak rozmixovat na kaši. Tu jsme ve vandlíku rozmíchali s 
vodou a květy levandule. Rámečky jsme výslednou směs 
nabírali, vyklápěli a sušili. Zde se ukázalo, že bude pro 
příště vhodné, abychom si rámečky do budoucna trochu 
upravili, aby vyklápění bylo snazší.

vedoucí Denního stacionáře Slunečnice

VE STACIONÁŘI VYRÁBĚLI RUČNÍ PAPÍR                                      

INZERCE



INZERCE
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VĚŘÍCÍ I ATEISTI, VŠICHNI SE DNES 

JISTÍ DESINFEKCÍ, ROUŠKAMI

VĚDCI V TOM NEMAJÍ JASNO, 

ZAVŘELI HOSPODY, ZAVŘELI KOSTELY,

UŽ JE TO TADY 

NEBUDETE TÍM PÁDEMROZNÁŠET VIR 

Z WU-CHANU.

STÁLE DĚLAJÍ NOVÉ VÝZKUMY A 

ZKOUŠKY, 
ALE ZATÍM ZJISTILI, ŽE NEJÚČINNĚJŠÍ 

JSOU ROUŠKY. 

A PROSÍ PÁNA BOHA, AŤ UŽ JE TO ZA 

NÁMI. 

PŘIDÁM PROTO JEDNU DOUŠKU – 

MYJTE SI RUCE A NOSTE ROUŠKU.

Seniorka z kurzu trénování paměti 

NIKDO NEVÍ, CO SE VLASTNĚ STALO. 
VÍ SE, ŽE VE WU-CHANU SÁHLO PÁR 

NAKAŽENÝCH NA KLIKU 

Jarmila Blažková

DOPORUČILI VŠEM ZŮSTAT DOMA, 

NEBO RADĚJI V POSTELI.

MODLÍ SE I ATEISTI V BOJI PROTI 

KORONAVIRU. 

A PO MĚSÍCI ZAPLAVIL VIRUS EVROPU 

I AMERIKU. 

DO MODLITBY VLOŽTE VŠECHNU 

VNITŘNÍ SÍLU,
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Krásné a pohodové léto Vám pøeje redakce

Písemné příspěvky zasílejte na Informační centrum Karolinka
Tel.: +420 739 322 851    e-mail: ic@mukarolinka.cz
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PLÁNOVANÉ AKCE V KAROLINCE 2020 PROGRAM IC ZVONICE 2020

  Informační centrum Zvonice Soláň

  Krále a poslechnout si nejen jeho slova,
  ale i zpěv, který doprovodí kytarou.

27. 6. 2020  Malířské cesty- Augustin Mervart

  končící výstavu Josefa Bartoloměje 

  a Jiří Heřman - Malíři Moravské krajiny
 
6. - 12. 7. 2020 Malířská škola na Soláni

20. 6. 2020  Dernisáž - přijďte se podívat na

     Změna programu vyhrazena

  na pomezí folk-rocku a world music -

  a mění je v originální dynamický styl,
  který doplňuje charismatickým

25. 7. 2020  Koňaboj - moravská hudební skupina

  a soulovým hlasem od 17:30 hodin

  koncert v amfiteátru od 18 hodin.

8. 8. 2020  koncert Justina Lavashe - věnuje se

22. 8. 2020  XV. Valašský salon – přehlídka obrazů
  valašských umělců 

  hudbě, v níž spojuje folk, blues a jazz

Krásné a pohodové léto Vám pøeje redakce

 24.-25. 7. Valachy Man 2020 (Balaton,

 24.7. Beskyd Rallye

 29.8. Naděje a legendy (fotbal)

 11.7. Efisan skiroll classics (závod na

  Stanovnice)

 19.7. Církevní pouť Karolinka

 15.8. Memoriál Oldřicha Křivého

 18.12. Vánoční jarmark

  kolečkových lyžích)
 18.7. Karolinské kantrování

 8.8. Zavolej mi do klubu

 4.12. Rozsvícení vánočního stromu 
  s Mikulášskou nadílkou

   Změna programu vyhrazena
      Informační centrum Karolinka 


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16

