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Úvodní slovo redakční rady

Obsah

Milí spoluobčané,
rok se sešel s rokem a vy držíte v rukou prv-

ní vydání Palkovických listů v roce 2019. Stejně 
jako roky minulé i v letošním roce máme v úmy-
slu pokračovat ve stejném formátu listů. Po vol-
bách došlo k nepatrným personálním změnám 
v naší redakční radě. V následujícím období bude-
me pracovat ve složení: Tomáš Huďa, David Kula, 
Petr Gřes, Richard Vysloužil, Lenka Vašková, Dana 
Huďová a Martina Mertová. Jsme zpravodaj obce 
a naším cílem je a bude i nadále informovat obča-
ny o dění v naší obci ve spolupráci s vámi – našimi 
stálými i občasnými dopisovateli. Budeme rádi za 
vaše články, náměty a připomínky, které můžete 
zasílat na náš redakční e-mail uvedený na obálce. 
Věříme, že se nám podaří průběžně zařazovat za-
jímavá témata, která se přímo i nepřímo dotýkají 
života v naší krásné obci. A právě naše obec může 
být krásná nejen svými stavbami, ale také životem 
občanů a jejich vzájemným pozitivním přístupem 
k řešení každodenních situací a problémů. K tomu 
vám všem přejeme pevné zdraví, pozitivní myšlení 
a potřebný nadhled.

S přáním všeho dobrého a jménem redakční 
rady 

Ing. Tomáš Huďa
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Slovo místostarosty

OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
všem Vám dodatečně co nejsrdečněji přeji vše 

nejlepší do letošního roku 2019. Původně jsem za-
mýšlel pojmout své úvodní slovo velmi stručně, 
nicméně vývoj v posledních týdnech si žádá zde 
rozvést některé věci.

Začnu spíše obecněji. Jsem velmi rád, že můžeme 
žít ve svobodné době, kdy má každý právo na svo-
bodu projevu a myšlení. Nikdo nikoho netrestá za 
jeho názor a každý má řadu možností, jak své názory 
prezentovat světu. Bohužel málokdo si uvědomuje, 
že svoboda je také spojena se zodpovědnosti za své 
chování a také, že svoboda jednoho končí tam, kde 
je narušena svoboda druhého. Díky technickému 
pokroku máme řadu nástrojů, které dávají nespočet 
možností se k věcem vyjadřovat. Mezi jeden okruh 
patří sociální sítě, jako je hlavně Facebook. Právě so-
ciální sítě jsou velmi dobrým nástroj k šíření svobody 
slova a myšlení. Bohužel dobrá myšlenka bývá často 
zneužita a nejinak je tomu i v tomto případě. Řada 
sociálních sítí se v poslední době stává bohužel ná-
strojem, kde každý může téměř beztrestně a často 
anonymně urážet každého šířit nepravdy či lži. So-
ciální sítě přestávají být místem pro svobodnou pre-
zentaci vlastních názorů či pro konstruktivní diskusi. 
Pokud se podíváte na řadu zejména politicky ladě-
ných diskusí, téměř vždy zde najdete sprosté úto-
ky často hraničící až vyhrožováním, za kterými někdy 
stojí zcela anonymní profil. Mně osobně je toto velmi 
líto, že tomu tak je. O to více mě to mrzí, že se se tyto 
postupy dostávají už i na úroveň naší obce.

V posledních měsících jsem sám zaznamenal 
útok na mne i mé kolegy ze zastupitelstva ze strany 
falešného a účelově vytvořeného profilu. Taktéž pod 
rouškou zdánlivé anonymity někteří spoluobčané 
v diskusích na Facebooku místo konstruktivní diskuse 
bezhlavě útočí s nepravdami a nesmysly na některé 
představitele obce, aniž by dodrželi alespoň základní 
principy slušného chování. Jiní spoluobčané pak sice 
nijak neskrývají svou identitu, nicméně jejich osobně 
mířené komentáře také postrádají špetku slušného 
chování i smysluplnost, často působí až tragikomic-
ky. A takto by se dalo pokračovat dále. Mi osobně 
to je velmi líto, protože jsem velmi rád za jakoukoliv 
konstruktivní diskusi. Proto jsem některým z nich na-

bídl možnost sjednání osobní schůzky, kde bychom 
vše probrali a dal bych jim možnost se aktivně také 
zapojit do dění v obci. A schválně, uhodnete, kolik 
z nich tuto možnost využilo??? Asi nebude překva-
pením, že téměř bez reálné odezvy… Toto v samot-
né nahotě ukazuje povahu řady Čechů, kdy u piva 
(nebo možná zde vhodněji řečeno u klávesnice počí-
tače) je každý nejchytřejší, ale pokud má sám převzít 
zodpovědnost nebo přijít s vlastními konstruktivními 
nápady, tak v tu chvíli je ticho po pěšině… Proto bych 
zde chtěl vyjádřit naopak VELKÉ PODĚKOVÁNÍ všem, 
kteří se takto nechovají, aktivně se zapojují do dění 
v naší obci a pokud komentují něco na sociálních sí-
tích, jsou jejich příspěvky slušné a konstruktivní. Ni-
kdo z nás nemá patent na rozum a nejen já velmi rád 
a často vnímám konstruktivní a věcné názory jiných 
a jsem za ně osobně rád, protože jsou vítaným obo-
hacením a žádaným rozšířením obzoru.

Trochu jsem si zde vylil některé své myšlenky, 
které mě v poslední době docela trápí. Nyní tedy 
budu trochu konkrétnější a rád zde vysvětlím dvě 
věci, které se v posledních týdnech a měsících sta-
ly předmětem diskusí nejen ve virtuálním prostoru.

Tématem č. 1 je nová lávka pro pěší v lokalitě před 
hasičskou zbrojnicí. Okolo této lávky bylo vzneseno 
už mnoho otázek a ještě více ne zcela pravdivých od-
povědí, proto bych zde velmi rád vše shrnul a ob-
jasnil. Hlavním důvodem, proč vzniká nová lávka, je 
skutečnost, že současná lávka odporuje řadě bez-
pečnostních pravidel. Zejména jde o její vyústění pří-
mo do hlavní silnice, které již způsobilo řadu doprav-
ních nehod. Policie ČR již před několika lety chtěla 
nechat tuto lávku bez náhrady uzavřít. Neučinili tak 
pod příslibem, že budeme hledat vhodné řešení, jak 
zde bezpečnost zvýšit. Bohužel na lávku nelze na-
vázat chodník z důvodu nemožnosti zúžit vozovku 
krajské komunikace, proto jediným možným řešením 
byla výstavba nové lávky, která by ústila na chodník. 
První variantou byla nová lávka nad splavem, bohu-
žel toto by Povodí Odry nepovolilo z důvodu příliš 
malého prostoru pro průtok přívalové vody pod láv-
kou. Dalším řešením byla tedy lávka pod splavem, 
zde po dlouhém jednání s Povodím Odry se ukáza-
lo jako jediné realizovatelné řešení současné umístě-
ní lávky. Nešla posunout ani o kousek výše, jelikož by 
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byla příliš blízko splavu a ani nešla posunout níže po 
proudu, jelikož by ústila na soukromý pozemek. Její 
současná poloha je tedy skutečně jediným možným 
a proveditelným řešením. Tato poloha však zname-
ná, že v jejím vyústění se nachází vzrostlá lípa. A zde 
máme dvě možnosti: Buď lípu necháme stát, nebo 
ji pokácíme. Každá varianta má opět své pro a proti. 
Pokud lípa bude stát, průchodu kolem ní to nijak va-
dit nebude. Osobně jsem zkoušel projekt s kočárkem 
a v průjezdu není žádný problém. Nicméně tato vari-
anta na některé nepůsobí úplně šťastně. Druhou va-
riantou je její pokácení, zde ale opět slyšíme řadu ná-
zorů, že lípy je škoda. Zůstává tedy otevřenou otáz-
kou, která varianta nakonec převáží. Já osobně jsem 
z 51 % pro názor, aby se lípa pokácela. Přeci jen jsme 
loni vysadili v obci přes 60 nových lip, tudíž pokácení 
této jediné nebude určitě žádnou katastrofou…

Druhým tématem, které bych rád uvedl na pra-
vou míru, je fungování Restaurace pod Habešem 
a rozvoz obědů v obci. V samotné budově restau-
race se nacházejí dvě kuchyně. Jedna je pronajata 
již více než deset let panu Přibylovi za tržní nájem-
né, ten zde provozuje vývařovnu a každý den uvaří 
téměř tisíc obědů. Tyty obědy následně rozváží do 
domovů pro seniory, sociálních zařízení apod. Také 
až do konce roku 2018 je individuálně a zcela sám 
na své vlastní podnikatelské riziko rozvážel občanům 
v obci. Jelikož pan Přibyla jakožto podnikatel se musí 
řídit ekonomickými fakty, aby mělo jeho podnikání 
smysl, tak zjistil, že vaření obědů a jejich rozvoz po 
obci je pro něj ztrátový a že dále nechce již toto sám 
zajišťovat. Nicméně nadále bude ve vyvařovně va-
řit obědy pro „velkoodběratele“ z řad domovů pro 
seniory apod., kde odpadá nutnost jídlo individuál-
ně porcovat a rozvážet. Současně vzhledem k tomu, 
že v budově se nachází i druhá kuchyně spadající 
pod aktuálně ještě stále uzavřenou Restauraci pod 
Habešem, se vedení obce rozhodlo tuto kuchyň vy-
užít k vaření obědů pro naše občany a zajistit rozvoz 

obecní pracovnicí. Důvodem je fakt, že pokud bude 
mít kuchyně zajištěn každodenní odbyt cca 100 obě-
dů pro občany, bude provoz samotné restaurace pro 
možného nájemce mnohem atraktivnější. Zde jsme 
vycházeli i z toho, že i přes několik inzerátů v polovi-
ně roku 2018 nikdo neměl o provoz restaurace zájem 
a zájemce se našel právě až v této souvislosti, kdy by 
měl zajištěn každodenní minimální odbyt jídel. Proto 
jsme na konci roku 2018 přistoupili k opravě kuchy-
ně, aby mohl v lednu začít její provoz a díky tomu 
se otevřela postupně i restaurace běžným návštěv-
níkům. Jelikož jde o opravu, tak některé nepředvída-
telné skutečnosti mají za následek, že v plném pro-
vozu bude kuchyně zprovozněna až v únoru a prá-
vě od té doby začne i vaření jídel pro rozvoz zde. 
Vzhledem k tomu zdržení kvůli opravy i pan Přibyla 
přistoupil na variantu, že ještě v lednu zajistí vaření 
jídel on. A proto během února začne rozvoz obě-
du zcela nově, jídla už budou vařena přímo v restau-
rační kuchyni a jejich rozvoz bude zajišťovat obec. 
Máme spočítáno, že tato varianta při ceně jednoho 
obědu cca 90 – 100 Kč bude pro obec výdajově ne-
utrální, současně podpoříme provoz a budoucí opě-
tovné otevření Restaurace pod Habešem. Do doby, 
než bude restaurace plně otevřena, je možno také již 
nyní sjednávat soukromé akce, oslavy, pohřby apod. 
Kontaktní údaje jsou uvedeny dále v listech. 

Pevně věřím, že jsem uvedl dvě témata na pra-
vou míru a že nyní je všem zcela jasná součas-
ná situace okolo lávky pro pěší i vaření a rozvozu 
obědů v obci. Také věřím, že příště bude mé úvod-
ní slovo mnohem optimističtěji laděné… 

Na závěr svého slova bych Vás rád pozval na řadu 
kulturních akcí, o kterých se dočtete dále v listech. 
Zejména bych vypíchl obecní ples 23. února a břez-
nový Svět Lego kostek. Už nyní připravujeme i další 
akce v obci, o kterých budeme postupně informovat. 
Přeji Vám ještě jednou úspěšný rok 2019.

Ing. David Kula, Ph.D., MBA - místostarosta

Usnesení

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 
dne 17. 12. 2018 v Kulturním domě v Palkovicích (Palkovice č. p. 295, Palkovice)

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 5. 11. 2018.
2. Kontrolu zápisu z jednání Rady obce ze dne 13. 11. 2018.
3. Rozbor hospodaření obce za období 1 - 11/2018.
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4. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2017.
5. Zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice o provedených kontrolách 

hospodaření s majetkem svazku obcí a jeho finančními prostředky ze dne 25. 4. 2018.
6. Zprávu o auditu operace Ministerstva financí, auditního orgánu ve věci auditu Palkovice - dostavba 

kanalizace IV. etapa, č. OPŽP/2018/O/029.

II. volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. l) zákona o obcích:
1. Členy kontrolního výboru: Aleš Kubala, Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.
2. Členy finančního výboru: Dalibor Rada, Mgr. Petr Gřes

III. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Slavomír Bača a Bc. Barbora Pustková.
3. Členy návrhové komise ve složení Dalibor Rada, Mgr. Hana Brožová a Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
4. V souladu se schváleným volebním řádem zastupitelstva obce provedení volby členů kontrolního 

výboru a finančního výboru veřejnou volbou.
5. Rozpočtové opatření č. 14 pro rok 2018.
6. Záměr přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a. s. dle indikativní nabídky ze dne 14. 12. 2018 

a pověřuje starostu obce Radima Baču jednáním o návrhu smlouvy o poskytnutí úvěru.
7. Rozpočet obce Palkovice pro rok 2019.
8. Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 až 2037.  
9. Ceník obce Palkovice č. 2/2018 O úhradě stočného za objekty napojené na stokovou síť splaško-

vé kanalizace provozovanou obcí Palkovice (33,42 Kč/m3 bez DPH, resp. 38,43 Kč/m3 včetně 15 % 
DPH) s účinností od 1. 1. 2019.

10. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřený mezi Obcí Palkovice a Staseko Plus s. r. o. na akci Dostav-
ba tělocvičny ve sportovním areálu v Palkovicích ve věci změny díla č. 7-14 a doplnění seznamu 
poddodavatelů a pověřuje starostu obce Palkovice podpisem dodatku.

11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřený mezi Obcí Palkovice a Alpine Bau CZ a.s. na akci Oprava 
místních komunikací v obci Palkovice ve věci změny ceny, rozsahu a termínu zhotovení díla a po-
věřuje starostu obce Palkovice podpisem dodatku.

12. Přijetí dotace od Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování akcí s pod-
porou EU na projekt Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na základní škole v Palkovicích a Smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Morav-
skoslezským krajem za účelem poskytnutí dotace na dofinancování tohoto projektu.

13. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Milanem Červenkou ve věci pro-
deje pozemků parc. č. 1482/14, k. ú. Palkovice o výměře 488 m² a 1572/5, k. ú. Palkovice o výměře 
40 m² dle Geometrického plánu č. 2101-99/2018 vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s.

14. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Lenkou Stuchlou, ve věci prodeje 
pozemků parc. č. 1482/13 o výměře 779 m² a parc. č. 1482/7 o výměře 3 m² vše k. ú. Palkovice dle 
Geometrického plánu č. 2101-99/2018 vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s.

15. Darovací smlouvy za účelem údržby nemovitostí a jejího okolí v roce 2018 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení.

16. Stanovení výše měsíčních odměn a příplatků pro neuvolněné členy Zastupitelstva obce Palkovice 
s platností od 1. 1. 2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

17. Darovací smlouvu č. FM/30/j/2018/Ch uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Moravskoslezským krajem 
zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. p. Předmětem darovací smlouvy jsou po-
zemky parc. č. 1670 díl „a“, 3103/1 díl „b+c“ a 3103/8 vše k.ú. Palkovice a dle geometrického plánu 
č. 2079-507/2018 ze dne 25. 8.2018 a pozemky parc. č. 1553, 1554 díl „a“, 3109 díl „b+c“, 3114/1 díl 
„d“ a 3115/7 vše k.ú. Palkovice a dle geometrického plánu 2092-506/2018 ze dne 26. 8. 2018.

V Palkovicích dne: 17. 12. 2018

 Radim Bača              Ing. David Kula, Ph.D., MBA
   Starosta              Místostarosta
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INFORMACE PRO OBČANY

Poplatek za odpady v roce 2019
Sazba pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt
Sazba poplatku za osobu a rok   492,- Kč

Sazba pro fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
Sazba poplatku za stavbu a rok   492,- Kč 

Všechny poplatky je nutno zaplatit do 30. dubna 2019!
Výběr poplatků pouze v úřední dny:  pondělí a středa      7.00 – 11.00 12.00 – 17.00

Poplatek za psa 
Poplatek za psa v roce 2019 činí 150,- Kč. Za dva psy 400,- Kč. Za tři psy 600,- Kč.

Palkovické listy 
V roce 2019 vyjde 7 čísel Palkovických listů a v prosinci kalendář za souhrnnou cenu 80,- Kč/rok. Čtená-
ři, kteří chtějí listy v roce 2019 odebírat, nechť je zaplatí do 30. dubna 2019 v pokladně Obecního úřadu.

Odběratelé Palkovických listů také budou mít možnost zvýhodněného vstupného na Obecní dožínky, 
součástí letního vydání bude kupón na slevu ve výši 50 % ze vstupného.

Restaurace pod Habešem
Informujeme občany, že v případě zájmu o zajištění občerstvení v prostorách Restaurace pod Habe-
šem u příležitostí rodinných oslav či úmrtí se mohou obracet na níže uvedený telefon.

Radomír Čepan 775 699 246

Vodné a stočné na rok 2018
Cena vodného (stanovená SmVaK Ostrava)      45,06 Kč/m3

Cena stočného (ceník Obce Palkovice 1/2016)      38,43 Kč/m3

V obou případech se jedná o cenu včetně DPH.
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Kde se nejčastěji bouralo v Palkovicích a Mys-
líku a kde je nejvíc srážek se zvěří, to se dozvíte, 
když navštívíte odkazy na internetu.

První odkaz Vás zavede na internetové stránky 
Ministerstva dopravy-geografický informační sys-
tém-dopravních vektorových map.
(http://www.jdvm.cz/cz/s477/Rozcestnik/Statistika-
-nehod-v-mape/c7347-Statisticke-vyhodnoceni- 
-nehodovosti-v-silnicnim-provozu-v-zadane-lokalite)

Po vyhledání konkrétní silnice či místa v mapě 
se znázorní červené tečky. Poklepem na tečku se 
zobrazí číslo, datum a druh dopravní nehody.

Kde dochází k dopravním nehodám v obci

Druhý mapový podklad na stránkách Centra 
dopravního výzkumu-Sražená zvěř 

(http://www.srazenazver.cz) zobrazí místa ohláše-
ných střetů se zvěří. Po zadání jména obce se ma-
pový podklad přiblíží a zakreslené barevné body 
znázorňují místo a druh zvěře.

Mgr. Petr Gřes
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Těžební činnost
Celková výše těžeb za sledované období činila 

1.455,75 m³ z toho 1.421,62 m³ byla těžba nahodila 
(větrné vývraty a kůrovcová) a 34,13 m³ byla těžba 
mýtní úmyslná. 

Pěstební činnost
Příprava ploch určených k zalesnění se prová-

děla na ploše 3,27 ha. 
Umělá obnova první sadbou na ploše 3,39 ha 

s celkovým počtem sazenic 26.550 ks (buk a je-
dle). 

Umělá sadba opakovaná (nahrazení uschlých 
a poškozených sazenic ve starších výsadbách) na 
ploše 0,93 ha v počtu 8.150 ks (buk, jedle).

Byla provedena také ochrana kultur proti oku-
su zvěří, a to namáčením sazenic před výsad-
bou (29.700 ks) a nátěrem proti zimnímu okusu 
(43.570 ks). 

Dále byla proveden ochrana kultur proti bu-
ření a to aplikací totálního herbicidu na ploše 
6,75 ha celoplošným vyžínání. Tato ochrana byla 

proveden 2 x. První ochrana na ploše 21,59 ha 
a druhá ochrana na ploše 1,39 ha.

Rovněž bylo provedeno oplocení drátěným 
pletivem v. 160 cm na celkové ploše kultur 2,52 ha 
o celkové délce 1.775 m a oprava oplocení v celko-
vém rozsahu 240 hodin. 

Likvidace klestu po jehličnaté těžbě se uskuteč-
nila na celkové ploše 1,47 ha v množství 900 m³.

Za účelem monitoringu výskytu kůrovce bylo 
instalováno v porostech 20 ks feromonových  
lapačů s pravidelnými periodickými kontrolami 
a to 3 x měsíčně v období květen – září, celkem  
15 kontrol.

V návaznosti na hospodaření v lesích byla 
u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje po-
dána „Žádost o poskytnutí finančního příspěvku 
na ekologické a k přírodě šetrné technologie při 
hospodaření v lesích“ ve výši 9.360,- Kč a „Žádost 
o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, za-
jištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku“ 
ve výši 238.950,- Kč.

Ing. Jiří Patík, lesní odborný hospodář

Hospodaření v obecním lese v roce 2018
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Zápis k povinné školní docházce v ZŠ a MŠ Palkovice

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PALKOVICE

Zápis k povinné školní docházce (tj. zápis do 
1. třídy) se bude konat v úterý 16. dubna 2019 
od 14.00 do 18.00 hodin v budově ZŠ a MŠ Pal-
kovice. 

Školní docházka od 1. 9. 2019 je povinná pro 
děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Dítě narozené od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014 
může být přijato k plnění povinné školní docház-
ky již od 1. 9. 2019, je-li přiměřeně tělesně i du-
ševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zá-
stupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 
září 2013 do konce prosince 2013 je doporučující 
vyjádření školského poradenského zařízení, kte-
ré k žádosti přiloží zákonný zástupce. Podmín-
kou přijetí dítěte narozeného od ledna 2014 do 
konce června 2014 jsou dvě doporučující vyjá-
dření – školského poradenského zařízení a od-
borného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný 
zástupce.

Zákonní zástupci dětí u zápisu předloží žádost 
o přijetí k základnímu vzdělávání, občanský prů-
kaz, rodný list dítěte a kartu zdravotního pojiš-
tění dítěte. Žádost o přijetí k základnímu vzdělá-
vání si mohou zákonní zástupci dětí vyzvednout 

v MŠ, na sekretariátu ZŠ, na www stránkách ZŠ 
a MŠ Palkovice, případně vyplnit při zápisu.

Písemnou žádost o odklad povinné školní do-
cházky podává zákonný zástupce dítěte v době 
zápisu. Žádost musí být současně doložena do-
poručujícím posouzením školského poradenské-
ho zařízení a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa. Vzhledem k termínům v pedagogic-
ko-psychologické poradně nebo ve speciálním 
pedagogickém centru doporučuji rodičům ob-
jednat termíny vyšetření co nejdříve, aby poža-
dovaná doporučující posouzení mohli zákonní 
zástupci předložit v souladu s §36 odst. 4 škol-
ského zákona v době zápisu.

Není již nutná přítomnost zapisovaného dítě-
te u zápisu. Zápis má dvě části, formální a mo-
tivační. 

V průběhu formální části zápisu požádá zá-
konný zástupce o zápis, případně odklad, 
a předloží všechny požadované podklady. Pokud 
je u zápisu přítomno i zapisované dítě, a jeho zá-
konný zástupce s tím souhlasí, pokračuje zápis 
motivační částí, tj. rozhovorem a dalšími činnost-
mi s dítětem.

Zápis k předškolnímu vzdělávání (tj. zápis do 
mateřské školy) se bude konat v úterý 14. květ-
na 2019 v době od 7.00 do 17.00 na sekretariá-
tu ZŠ a MŠ Palkovice, Palkovice 287. Předškolní 
docházka je povinná pro děti, které k 31. srpnu 
2019 dosáhnou pátého roku věku. Zákonný zá-
stupce je povinen přihlásit takové dítě k zápisu 
k předškolnímu vzdělávání. 

Žádosti o přijetí si zákonní zástupci mohou 
vyzvednout na sekretariátu školy, v mateřské 
škole nebo na www stránkách školy. Registro-
vány budou pouze žádosti řádně vyplněné, po-
tvrzené dětským lékařem. S žádostí předloží zá-
konní zástupci občanský průkaz, rodný list dítěte 
a kartu zdravotního potvrzení dítěte.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 
jsou zveřejněna na www stránkách školy, k na-
hlédnutí také v mateřské škole a na sekretariátu 
školy. Kritérii jsou věk dítěte k 31. 8. 2019, trva-
lý pobyt v Palkovicích, celodenní pobyt a nástup 
od 1. 9. 2019. Trvalý pobyt bude zohledněn pou-
ze při doložení potvrzení obecního úřadu nebo 
dětského občanského průkazu při zápisu. Pořadí 
podání přihlášky bude jako doplňkové kritérium 
použito pouze v případě stejného počtu bodů 
podle kritérií, a současně stejného roku, měsíce 
a dne narození.

Zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole  
ZŠ a MŠ Palkovice
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Zápis k zájmovému vzdělávání (tj. zápis do 
školní družiny) se bude konat ve čtvrtek 13. červ-
na 2019 v době od 7.00 do 17.00 na sekretariátu 
ZŠ a MŠ Palkovice, Palkovice 287. Žádosti o při-
jetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout na se-
kretariátu školy, ve školní družině. 

Kritéria pro přijímání dětí do školní druži-
ny jsou zveřejněna na www stránkách školy, 

k nahlédnutí také ve školní družině a na sekreta-
riátu školy. Kritérii jsou ročník, který dítě navště-
vuje, pravidelná denní docházka. Pořadí podání 
přihlášky bude jako doplňkové kritérium použito 
pouze v případě stejného počtu bodů podle kri-
térií. Přednostně jsou přijímáni mladší žáci.

Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy

Zápis k zájmovému vzdělávání ve školní družině  
ZŠ a MŠ Palkovice

Paralympijský den

Dne 13. 11. 2018 se konal v naší základní ško-
le paralympijský den. V tělocvičně nás čekalo pět 
stanovišť. Zkusili jsme si zahrát basketbal na vo-
zíčkách. Byla to veliká legrace! Obdivuji hendike-
pované. Téměř nikdo z vozíku nedohodil na koš. 
Na dalším stanovišti byl kvíz, jenž se konal v klu-
bovně. Pan instruktor nám pustil videa, ve kte-
rých byly různé informace, jež jsme mohli vyu-
žít v kvízu. Dále nás čekal curling a boccia. Cur-
ling jsem znal z televize, proto jsem znal pravidla. 

Boccia byla zábavná hra. Hraje se s míčky, kte-
ré se hážou co nejblíže středu určeného kruhu. 
Vyzkoušeli jsme si také chodit se slepeckou holí. 
Byl jsem zmatený, protože jsem se nezorientoval. 
Jako poslední jsme zkusili týmový sport pro sle-
pé. Byly určeny dva týmy, jež naproti sobě seděly 
a snažily se dát protějšímu týmu gól míčem, ve 
kterém byly rolničky. Akce se mi velmi líbila a rád 
bych ji viděl znova.

Daniel Šuléř, 7. tř.
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Kolaborativní robot Universal Robot UR5 ve škole

V pondělí 21. 1. 2019 našim 
dětem ve škole, v rámci technic-
kého vzdělávání, předvedl pan 
Marcel Boščík, zástupce firmy 
ABICOR Binzel, kolaborativní ro-
bot Universal Robot UR5 osaze-
ný vzduchem chlazeným svařo-
vacím hořákem. Dětem pan Boš-
čík vysvětlil základní rozdíly mezi 
běžnými průmyslovými roboty 
a novými kolaborativními robo-
ty z hlediska bezpečnosti. Ukázal 
jim pohybové možnosti robota 
a seznámil je s pojmem stupeň 
volnosti. Interaktivním způso-
bem děti seznámil s novým po-
stupem při programování těchto  
robotů. 

Děti měly možnost změnit a uložit své vlastní 
průchozí body programu robota a následně sle-
dovat v běhu, a tak si ověřit, jestli robot následu-
je jejich pokyny.

A postřehy dětí:
• Bylo to velmi zajímavé. Dově-

děli jsme se mnoho nových 
věcí ohledně robotiky.

• Viděli jsme kolaborativní ro-
bot, to znamená spolupracu-
jící robot, který má 6 stupňů 
volnosti.

• Každý jsme si ho mohli na-
programovat a vyzkoušet.

• Dá se naprogramovat pomocí 
velkého tabletu.

• Není to velký robot, nebez-
pečný pro lidi. Je to malý, přá-
telský robot.

• Vypadá jako robotická paže.
• Pomáhá lidem při práci a udě-

lá práci rychleji než člověk.
• Můžeme ho vidět při výrobě aut nebo při sva-

řování.
• Bylo zajímavé ho používat a nastavit si ho.
• Bylo to super. Děkujeme.

Mgr. Alice Gorelová a žáci V. A
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Mikulášská nadílka ve škole je již tradiční akcí, 
na kterou se těší všechny děti, ale zcela určitě 
nejvíce deváťáci. Bylo tomu tak i letos. Na po-
čátku prosince aktivně celá devátá třída připra-
vovala balíčky pro mladší spolužáky ze sladkostí, 
které zajistilo Sdružení rodičů. Pak přišlo rozho-
dování, kdo bude Mikuláš a také si mohl každý 
vybrat, zda bude v masce čerta nebo anděla. De-
vítka se snažila, aby jejich nadílka byla originál-
ní. Připravili si kromě masek také hudbu, která 
připomínala peklo a příchod Mikuláše a Anděla 

doprovázela romantická vánoční píseň. Mikuláš 
přednesl svůj proslov a každá třída ve škole měla 
připravenu písničku nebo básničku. To však čer-
tům nestačilo a děti musely ještě dokázat svou 
fyzickou zdatnost a každý žáček musel přesko-
čit koště. Některým dětem se přeskakování líbi-
lo natolik, že si to zopakovali. Pak andělé všem 
dětem rozdali zasloužené balíčky a rozloučili se. 
Domů odcházeli deváťáci s pocitem, že se jejich 
snaha vyplatila a akce se vyvedla. 

Mgr. Dita Janošcová

Mikulášská nadílka
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18. prosince uspořádala naše Základní škola „Vá-
noční koncert“, který se konal v místním kostele  
sv. Jana Křtitele. Vystoupení si připravili žáci a učitelé 
1. stupně a Pěvecký sbor 5. - 9. třídy. Zazněly koledy 

známé i méně známé, zimní pranostiky a básně, ale 
i vánoční písně současných autorů. Doufáme, že 
se nám tímto krátkým setkáním podařilo alespoň 
o krůček přiblížit Vánoce. Mgr. Denisa Chaloupková

Ve čtvrtek 20. prosince 2018 šlo několik dětí ze 
školní družiny ZŠ a MŠ v Palkovicích s paní vycho-
vatelkou zpívat koledy do Domu pro seniory. Jed-
nalo se o tyto děti: Michal Řezníček, Václav Ko-
loš, Jůlie Haraštová, Sofie Zhorelová, Marek Vyvial 
a Elli Jurčová.

Spolu s paní vychovatelkou nacvičili pásmo tra-
dičních koled a vánočních písní. Babičkám a dě-
dečkům se zpívání koled moc líbilo a nezapomněli 
jsme i na malé dárečky pro ně. Senioři děti odmě-
nili potleskem, úsměvem a bonboniérou.

Mgr. Jana Radová, 
vychovatelka ŠD

Vánoční koncert

Koledování v Domě pro seniory
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První pololetí školního roku 2018/2019 nám 
v mateřské škole uteklo jako voda. Pojďme se spo-
lečně ohlédnout za akcemi, které nám těchto 5 
měsíců výrazně zpříjemnily. 

Hned v druhém zářijovém týdnu zahájily ně-
které děti plavecký výcvik ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm. Celkem děti absolvovaly 10 lekcí a pod ve-
dením lektorů z plavecké školy Laguna se ve vět-
šině případech naučily splývání, dýchaní do vody 
a správnou techniku pohybů ve vodě. 

Podzimní období jsme již jako tradičně přivítali 
akcí s názvem „Putování s bramborou“. V tematic-
kých kostýmech děti společně s rodiči prošli vyzna-
čenou trasu, na které plnili nejrůznější úkoly. Cílem 
této cesty bylo odemknutí brány na statku u Bačů 
pomocí básničky „Kutálí se ze dvora“, kde již účast-
níci akce měli možnost zakoupit si výborný bram-
boráček, občerstvení připravené samotnými dětmi 
a další pochutinky včetně teplých nápojů.

V měsíci říjnu jsme zahájili známý projekt B8  
a v pondělí 22. 10. 2018 jsme vystoupili na první vr-
chol Kubánkov v Palkovických hůrkách. Začátkem 
listopadu jsme se vydali na blízký Čupek. V lednu 
2019 plánujeme 3. výstup navazující na sportovní 
téma, a to na skokanské můstky ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. 

25. 10. 2018 jsme v prostoru před budovou ZŠ 
zazpívali u příležitosti 100. výročí vzniku ČR nově 

zasazené lípě tradiční české písně a tematické bás-
ně. Vystoupení se zúčastnily také menší děti z MŠ 
Habeš. Celkově byla akce velmi povedená. 

Na podzim jsme nezapomněli uspořádat také 
každoroční olympiádu v místní tělocvičně. Úkolem 
dětí bylo projít přes „opičí dráhu“, která zahrnova-
la pohybové činnosti k rozvoji hrubé motoriky. Zá-
věrem děti obdržely medaile a diplomy za účast 
a úspěšné absolvování. Gratulujeme.

V rámci přípravy našich předškolních dětí se 
dne 20. 11. 2018 uskutečnila první ukázková hodina 
„My se školy nebojíme“ rozvíjející předčtenářskou 
gramotnost. Po příchodu rodičů předškolních dětí 
paní učitelky předvedly, jakým způsobem děti na 
tuto oblast v MŠ připravujeme. Nejdříve děti pra-
covaly na koberci a pomocí obrázků určovaly po-
čáteční písmeno ve slovech a vytleskávaly jej. Ná-
sledně se přesunuly ke stolečkům, kde plnily pra-
covní listy s výše uvedeným zaměřením.  

Koncem listopadu se uskutečnila dětmi oblíbe-
ná akce „Spinkání ve školce“, tentokrát s pohádko-
vými příběhy. Děti například zašily břicho zlému vl-
kovi a prošly provazovou stezku k dalším pohád-
kovým úkolům. Poté si řádně naplnily bříška lahod-
nou večeří, splnily večerní hygienu a do postýlek 
zalehly společně se svými plyšovými mazlíčky, kteří 
jim zajistili klidnou a dobrou noc. 

Po pátečním spinkání jsme se následně sešli 
v MŠ Habeš znova, tentokrát za účelem vystoupení 
u příležitosti akce „Vítání občánků“. Děti krásně za-
zpívaly a zarecitovaly nově narozeným miminkům, 
aby byly hlavně zdravé a šťastné. 

Ani jsme se nenadáli a byl tu prosinec. Ve škol-
ce jsme pilně trénovali vystoupení pásma vánoč-
ních písní a básní, které jsme následně předvedli na 
Myslíku v místní škole a také na vánočním jarmar-
ku v Palkovicích. V tomtéž měsíci uskutečnila třída 
Květinka vánoční besídku pro rodiče a ostatní třídy 
připravily vánoční dílny, kde si děti společně se svý-
mi rodiči a jinými rodinnými příslušníky měly mož-
nost vyrobit krásné vánoční výrobky. 

Hop a skok a je tu nový rok. Sotva jsme se 
rozkoukali a už se chystáme lyžovat. Přihlášené 
děti již v pondělí 21. 1. 2019 zahájily účast na ly-
žařském výcviku v Bílé pod vedením školy Ski Sun 
Outdoor. Bohužel nás potrápily silné mrazy, ale 
i přesto si děti lyžování moc užily a ve svých výko-
nech na svahu se posunuly zase o kus vpřed. 

Učitelky MŠ

Zprávičky ze školičky
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

V mrazivé novoroční dopoledne jsme se již po 
dvacáté sešli v rámci tradičního výšlapu na nejvyš-
ším vrcholu obce – kopci Kubánkově (662 m. n. m.). 
Letos to byl ročník jubilejní, o čemž svědčila i neví-
daná účast. V rámci naší obce to byl sice již 20. roč-
ník, nicméně občané z okolních vesnic tuto tradici 
udržují již mnohem déle. Turisté z Fryčovic si letos 
připomněli již 45. výšlap, pro občany a turisty z Hu-
kvald se jednalo o 34. ročník.

Tato krásná tradice byla doprovázena skladba-
mi, které pod namrzlým telekomunikačním vysíla-
čem všem pro radost zahrála dechová hudba Pal-
kovjanka. Přesně v 11 hodin za zvuku státní hymny 
proběhlo zapálení tradiční vatry, kterého se chopi-
li dlouholetý pamětník pan Stanislav Harabiš a za-
stupitelka obce paní Karla Menšíková. Poté ná-
sledovala řada srdečných přání všeho nejlepšího 

do nového roku. Okolo dvanácté hodiny pak již  
vrchol opět téměř osiřel, účastníci tohoto pěk-
ného setkání se vydali domů na novoroční oběd 
a pouze několik málo návštěvníku si zde stihlo ješ-
tě opéct novoroční špekáček.

Málokdo si také uvědomí, že 1. leden je také 
státním svátkem, kdy si připomínáme den obno-
vy samostatného českého státu. Proto jsem velmi 
rád, že tento tradiční výšlap nese i tuto symboliku 
a pevně věřím, že společná novoroční setkání zde 
budou pokračovat i nadále.

Pokud si chcete atmosféru letošního výšlapu 
připomenout, naleznete na webových stránkách 
obce v sekci Palkovický miniexpres odkaz na krát-
kou reportáž z celé akce.

Za Kulturní komisi David Kula

Novoroční výšlap na Kubánkov
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Vedení obce a Kulturní komise obce Palkovi-
ce Vás srdečně zve na tradiční obecní ples, který 
se tentokrát ponese ve sportovním duchu. Ples se 
koná v sobotu 23. února 2019 od 19 hodin v Re-
stauraci pod Habešem v Palkovicích. Na programu 
bude exhibice street workout, ukázka sportovního 
aerobiku, tematický plesový fotokoutek, degusta-
ce vín z Jižní Moravy přímo od vinaře a půlnoční 

tombola. K tanci a poslechu Vám zahraje Groove 
Harmony. Tematické sportovní doplňky jsou vel-
mi vítány, nejnápaditější budou oceněny. Vstupné 
včetně místenky činí 150 Kč v předprodeji / 200 Kč 
na místě. Předprodej vstupenek a místenek vždy 
v pondělí a ve středu v čase 7-11 a 12-17 na OÚ 
v Palkovicích.

Za kulturní komisi David Kula

Obecní ples ve sportovním duchu
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Venkovní teploty nám jasně naznačují, že dob-
ře nám teď bude hlavně v teple, proto jsme pro 
Vás v kině Palkovice připravili několik horkých no-
vinek!

Kromě klasického filmového programu, se mů-
žete 10. 2. 2019 od 17:00 přijít do Kulturního 
domu opět pobavit nad divadelním kouskem na-
šeho Dětského ochotnického souboru Nahlas!, 
který reprízuje komedii Mrazík.

Pokud si chcete užít zábavné odpoledne a zá-
roveň protočit mozkové závity, stavte se za námi 
v neděli 24. 2. 2019 od 14:00 na DeskoHraní! 
Bude pro Vás připravena velká řádka her, kama-
rádi, kteří Vám je rádi vysvětlí, turnaj 
o super ceny a na baru dobroty ke ka-
fíčku i čajíčku.

Příznivci malých či větších LEGO kos-
tek se mohou radovat! Březen bude 
v kině ve znamení této léty prověřené, 
nestárnoucí a neuvěřitelně oblíbené 
stavebnice LEGO! 

V neděli 3. 3. 2019 ve 14:00 pro 
vás slavnostně otevřeme interaktivní 

výstavu SVĚT KOSTIČEK, jejíž součástí bude také 
velká LEGO herna, kde velcí i malí budou moci pus-
tit fantazii a naplno si užít stavění. V tento den také 
v rámci rodinného filmového přestavení promítne-
me v 17:00 Lego Ninjago film. Vstupné do Světa kos-
tiček bude 30 Kč/osoba starší 2 let a výstava bude 
po zahájení otevřena každou březnovou neděli od 
9:30 do 19:00, každý pátek od 16:00 do 20:00 a dále 
dle domluvy (dotazy směřujte na e-mail kultura@
palkovice.cz nebo na FB Kino Palkovice). Po celou 
dobu výstavy se můžete zapojit do soutěže „Staví-
me LEGO v Palkovicích“, podrobnosti se dozvíte na 
slavnostním zahájení nebo kdykoliv na výstavě. 

A na závěr bychom Vás rádi pozva-
li na Fashion Ladies Night, která se 
uskuteční 23. 3. 2019, takže pozvěte 
kamarádky, pište si do diářů, opět ne-
bude chybět skvělá zábava pro dámy 
všeho věku, parádní filmy, výborné 
koktejly a soutěže. Prostě Dámská jíz-
da jak má být!

Za Kulturní komisi 
Štěpánka Pavlíčková

Kino Palkovice nespí zimním spánkem!
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Seniorské bilancování

SENIOR KLUB

Naši stěžejní akci v listopadu byl zájezd na Ora-
vici do termálních bazénů. Chtěli jsme si vyzkou-
šet, zda jsme otužili, či nikoliv. Proto 36 účastníků 
zájezdu nezaváhalo, a i přes typicky podzimní po-
časí s přeháňkami, nabralo výše uvedený směr dne  
14. 11. 2018. Jedinou zastávkou bylo podhorské 
městečko Stará Bystrica, protože jsme si nechtě-
li nechat ujít procházku po náměstí, které prošlo 
velmi zdařilou rekonstrukcí. Střechy jednotlivých 
budov jakoby kopírovaly zvlněné vrcholky stromů 
okolních lesů. Především nás však přitahoval nád-
herný orloj. Proto jsme si počkali na jeho vyzvánění 
v celou hodinu, kterou byla v našem případě ho-
dina devátá. Zážitek to byl velmi nádherný. Moc 
jsme se nezdržovali, protože náš cíl byl ještě dosti 
daleko. Při výstupu z autobusu jsme byli přivítání 

čerstvým vzduchem a zejména působivým údolím 
řeky Oravice v Západních Tatrách, které patří mezi 
nejkrásnější na Slovensku. Vlevo stoupala sjezdov-
ka, před námi se rozkládaly termální bazény a vpra-
vo nás překvapila Osobitá, výrazná a dominantní 
hora vysoká 1687 m se sněhovou čepičkou na svém 
vrcholu. Prahli jsme však po teplíčku, proto část vý-
pravy zavítala do Aquaparku Meander, část zvolila 
starší dva venkovní bazény, a ti zdatnější (10 turis-
tů) se vydali před koupelí na túru do Juráňovy do-
liny, která je naučným chodníkem, tvořící okruh cca 
8 km dlouhý. Začíná na křižovatce v Oravici, pokra-
čuje Tichou dolinou a vrací se Bobroveckou dolinou 
zpět do Oravice. Příjemně znaveni termální koupe-
lí jsme se v podvečer vraceli domů. Kdo zaváhal  
a s námi nejel, ten může jen litovat.
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Dne 21. 11. 2018 jsme naši klubovnu opět pro-
měnili v tvořivou dílnu. To 10 účastníků tvořilo ad-
ventní věnce. Každý si donesl základní materiál,  
tj. korpus pro věnec, vázací drát, svíčky a další oz-
důbky. Chvojí pak přinesl pan Isidor Kahánek a u 
dotvoření věnců úspěšně asistovala paní Alena 
Pochybová, především s tavnou pistolí a dobrou 
radou Vše probíhalo v příjemné atmosféře, pro-
voněné jehličím, čajem a kávou. Jen nás nepotěšil 
malý zájem o tuto tradiční akci.

V prosinci 2018 proběhly 2 akce. Tou první 
akcí bylo již tradiční Předvánoční posezení seni-
orů s jubilanty Obecního úřadu v Restauraci Pod 
Habešem ve středu dne 5. 12. 2018. Slavnostní-
ho zahájení se ujali: předsedkyně Senior klubu 
paní Anna Sasynová, předsedkyně KPOZ paní 
Karla Menšíková a starosta pan Radim Bača. Ten 
nás ještě informoval o úkolech, které čekají ve-
dení obce v blízké budoucnosti. Zřejmě někte-
ré potěšil i sdělením, že od ledna 2019 zajistili 
pronajímatele výše uvedené restaurace. Poté se 
rozproudila volná zábava, přerušovaná podáním 
velmi chutného jídla, prodejem „bandurů“ a lo-
sováním tomboly. K poslechu a tanci nám hrál 
a zpíval pan Marian z polských Kobiernic. Děku-
jeme za úspěšný průběh jemu, vedení obce, člen-
kám Senior klubu a všem, kteří svými dárky obo-
hatili tombolu této akce.

Tou druhou akcí byla zdravotní přednáška 
o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti po-
hybového aparátu, která proběhla dne 7. 12. 2018 
v klubovně seniorů. Lázeňský lektor a bylinář Karel 
Steinbauer z Telče velmi ochotně reagoval na zví-
davé otázky 8 účastníků a zasvěcoval je i do tajů 
přípravy léčivých čajů, mastiček a tinktur. Záro-
veň sdělil řadu doporučení, jak úspěšně předchá-
zet civilizačním chorobám. Mnohdy jako bychom 
se vraceli v čase do období dětství, kdy jsme na-
slouchali radám našich babiček a dědečků. V zá-
věru jsme si některé nabízené výrobky zakoupili. 
Jedinou vadou na kráse byl, podle mínění zúčast-
něných, neopodstatněný malý zájem o informace 
posilující zdraví přírodními produkty. Což nás sa-
mozřejmě mrzí, ale to je vše, co s tím můžeme 
udělat.

V posledním čtvrtletí tohoto roku jsme zaháji-
li dotazníkové šetření u našich členů, jehož cílem 
je získat od nich nejenom zpětnou vazbu o kvali-
tě naší práce, ale především je vyzvat k aktivněj-
šímu zapojení do činnosti Senior klubu ve fázích 
plánování činností i praktického průběhu. Budeme 
v tomto šetření i nadále pokračovat, protože jsme 
přesvědčeni o obrovském potenciálu zkušeností, 
dovedností a vědomostí u našich členů, nabytých 
v průběhu jejich života, a které mohou zároveň 
uplatnit v činnostech našeho klubu.
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Milým povzbuzením do naší další činnosti je 
zisk Certifikátu aktivní seniorské organizace Mo-
ravskoslezského kraje za období od 1. 9. 2017 do 
30. 7. 2018, který obdržel náš klub od Krajské rady 
seniorů Moravskoslezského kraje. Tento certifikát 
jsme získali opět po roční přestávce a letos ho ob-
držely v celém kraji pouze dva kluby.

Jako členové výboru Senior klubu jsme vel-
mi příjemně zakončili tento rok dne 27. 12. 2018 
v naší klubovně společně se svými rodinnými pří-
slušníky. Těm jsme poděkovali za jejich trpělivost 
s naším koníčkem, kterým je práce v Senior klu-
bu.

A přenášíme se opět do nového roku 2019, 
v jehož průběhu plánujeme realizovat tyto 
akce:
13. února výroční schůze
6. března oslava Mezinárodního dne žen
17. dubna beseda 
15. května zájezd – Lešná (ZOO a zámek)
12. června smažení vaječiny a sportovní hry
17. července zájezd – hrad Buchlov a zámek  
 Buchlovice
21. srpna smažení bramborových placků
18. září zájezd – Bruntál, Slezská Harta
22. října nákupní zájezd do Polska

18. listopadu zájezd – Vsetín, Horní Lideč
4. prosince předvánoční posezení s jubilanty 

Podrobnosti o pořádaných akcích sledujte 
v našich vývěskách.

Co nás čeká?
Podle výše uvedeného plánu zhodnotíme čin-

nost Senior klubu za rok 2018 na Výroční schůzi 
ve středu 13. 2. 2019, v 15.00 hod. v sále pal-
kovického kina. 

Mezinárodní den žen pak oslavíme ve stře-
du 6. 3. 2019 opět v sále palkovického kina. 
Na obě akce Vás srdečně zveme a těšíme se na 
Vaši účast.

Společenská rubrika:
V měsíci únoru 2019 oslaví své kulaté životní ju-

bileum naše členky Anna Mališová a Anna Sasy-
nová, obě z Myslíku a Ludmila Žvaková z Palko-
vic a v měsíci březnu pak Marie Fluksová z Mys-
líku a Libuše Wiejová z Palkovic. Vážené oslaven-
kyně, přejeme Vám šťastné zdraví, životní optimis-
mus, rodinnou pohodu a mnoho příjemných chvil 
v dalším životě.

Za výbor Senior klubu Palkovice 
Mgr. Josef Gavlas, jednatel
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Barevný minivolejbal: za Palkovice zazářili zelení

SPORT

Žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá…To 
nejsou barvy duhy, ale symboly pro obtížnost jed-
notlivých kategorií takzvaného Barevného minivo-
lejbalu. Oblastní turnaje BMV v Moravskoslezském 
kraji byly, co se pořadatelství týče, dosud vícemé-
ně doménou Školního sportovního klubu Besky-
dy – tzv. Beskyďáčku, jež sdružuje minivolejbalové 
kluby v rámci několika základních škol ve Frýdku-
-Místku a také některých základních škol v okol-
ních vesnicích. V sobotu 19. ledna padla poprvé 
tato milá povinnost uspořádat turnaj v Barevném 
minivolejbale na Palkovice. 

Upravená pravidla 
Organizace se ujali sportovní nadšenci z řad 

volejbalových oddílů TJ Sokol Palkovice a vý-
sledkem bylo 151 přihlášených dětí, které se ve 

dvojicích a trojicích utkaly v zápasech se soupeři 
ve svých kategoriích. 

Pravidla jednotlivých kategorií -„barev“ se odví-
jí od věku, a především vyspělosti hráčů. V základ-
ní „žluté“ kategorii začínají děti prvních a druhých 
tříd, které se teprve seznamují s míčem a pohy-
bem na hřišti. Místo odbíjení míče je zde dovole-
no chytání, takže se v podstatě jedná o přehazo-
vanou s tím rozdílem, že míč nesmí jít přes síť po 
prvním chycení od soupeře. Ve vyšších kategori-
ích se postupně přidávají obtížnější prvky ( jde již 
o přerušovaný volejbal), přičemž chytání míče se 
ze hry postupně zcela vyloučí. V nejobtížnějších 
kategoriích (zelená a modrá kategorie) je již hra 
technicky více srovnatelná s klasickým volejbalo-
vým zápasem (lze hrát i bagrem, lobovat apod.) 
ovšem s rozdílem počtu hráčů, rozměrů hřiště 



1/2019

22

a výšky sítě. Pro urychlení zápasů a zdárný průběh 
těchto turnajů v barevném minivolejbale se pravi-
dla mohou upravit stejně jako způsob hry/zápasu, 
který je místo klasických setů odehrán v určeném 
časovém limitu. Při turnaji v Palkovicích trval každý 
zápas 7 minut. Nutno podotknout, že děti mohly 
během turnaje odehrát ve své kategorii i 6 zápasů 
a před každým z nich se ještě každý tým musel co 
nejlépe rozcvičit. Ve volném čase mezi zápasy se 
neúnavně fandilo kamarádům a spolužákům, děti 
i rodiče měli také možnost se občerstvit v dobře 
zásobeném bufetu. 

Uspět může každý
Během pětihodinového maratonu se ve třech 

sálech tělocvičny v Palkovicích odehrálo celkem 
224 zápasů v 6 kategoriích. Turnaje se zúčastni-
ly děti z 8 volejbalových klubů. Kromě TJ Sokola 
Palkovice to byly oddíly SK Metylovice, VK Raško-
vice, TJ Sokol Střítež, Red Volley Frýdlant n. Ostra-
vicí, Green Volley Beskydy, TJ Rožnov pod Radhoš-
těm a VK Brušperk. Nejúspěšnějšími hráči Palkovic 
se na tomto turnaji stali hráči Jirka Olejník, Štěpán 
Zeman a Matyáš Novotný, a to v zelené kategorii 
– v tzv. minivolejbale trojic 4. - 6. tř. ZŠ. Zasloužené 
vítězství ve své „barvě“ je díky jejich houževnatosti 
a kolektivity, která je nedílnou součástí všech mí-
čových her. A samozřejmě také zásluhou pohybo-
vě pestrých a mnohdy hodně běhavých tréninků 

pod vedením zkušených volejbalistů (Kamil Ze-
man, Tomáš Trojčínský), kteří trénování mládeže 
věnují moře svého volného času, stejně jako další 
trenéři a trenérky v ostatních oddílech. Co dodat? 
Snad jen to, že díky úpravě běžných pravidel vo-
lejbalu a celkovému zjednodušení hry může s vo-
lejbalem začít a uspět každý, kdo má jen trochu 
soutěživého ducha a chuť se hýbat.

Umístění dle kategorií:
Žlutá /12 týmů

1. 5. ZŠ B
2. Brušperk A
3. Raškovice 
4. Palkovice B
(Palkovice A – 7. místo, Palkovice C – 11. místo)

Oranžová /16 týmů
1. Zlatohrad A
2. Raškovice B
3. 7. ZŠ
4. Střítež A                
(Palkovice A – 5. místo, Palkovice B – 11. místo, 

Palkovice C – 15. místo)

Oranžovo-červená/17 týmů
1. Red Volley
2. 8. ZŠ A
3. Red Volley C
4. Raškovice Ostravice 
(Palkovice A – 9. místo, Palkovice B – 15. místo)

Červená/9 týmů
1. Raškovice A
2. Metylovice A
3. 6. ZŠ
4. Pržno 
(Palkovice B – 5. místo, Palkovice A – 8. místo)

Zelená/5 týmů
1. Palkovice 
2. Metylovice 
3. Brušperk
4. Raškovice 

Modrá/9 týmů
1. Rožnov
2. Raškovice A
3. Raškovice B
4. Střítež A
(Palkovice – 5. místo)

Lenka Vašková 



1/2019

23

SPOLKY V OBCI

O činnosti rybářského kroužku v Palkovicích

Rybářský kroužek se schází v úterý každých 
čtrnáct dnů v průběhu školního roku od října do 
června následujícího roku. Mladí rybáři se připra-
vují na složení zkoušek k možností získání stát-
ního rybářského lístku a následnému povolení 
k lovu na vodách ČRS. Organizujeme také vy-
cházky do přírody, a to nejen k vodě. V měsíci 
červenci jsme uspořádali prodloužený rybářský 
víkend na přehradě Olešná v areálu jachting klu-
bu TJ Palkovice, kterého se zúčastnilo šest mla-
dých rybářů z Palkovic. Akce se velmi vydařila ne-
jen bohatými úlovky, ale také sblížením se s pří-
rodou a jejími krásami. 

V sobotu 10. 11. 2018 proběhl druhý ročník 
Svatomartinského rybářského dne v areálu pana 
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Petra Krhuta „Ranč na Hranici“, za účastí 17 mla-
dých rybářů z Palkovic. Ulovilo se celkem 54 ks 
pstruha duhového průměrné délky 35 cm. Nej-
větší rybu pstruha duhového 40 cm ulovil Sebas-
tián Vašenda. Všichni zúčastnění obdrželi věcné 
ceny, které byly zakoupeny hlavně díky sponzo-
rům této akce: Petr a Šárka Menšíkovi Modrá la-
buť, Jan Skarka HTB-Požární ochrana a.s., Jaro-
slav Zachariáš a Obec Palkovice. Tímto bych chtěl 

všem jmenovaným ještě jednou mockrát poděko-
vat za podporu mladých rybářů naší obce.

Doufáme, že se nám i v letošním roce podaří 
některou z akcí zopakovat a případně přidat něco 
navíc, abychom mohli s mladými rybáři dále nabí-
rat zkušenosti a krásné zážitky z pobytu v přírodě 
a nejen u vody.

Petrův zdar Rostislav Oliva, vedoucí kroužku 
MO Frýdek-Místek, MS Palkovice

Zahrádkáři – plán akcí na rok 2019

28.2.2019 Přednáška – vše o pěstování bylinek 
– od 17. hodin v Restauraci pod Habe-
šem

12.3.2019 Přednáška – pěstování česneku a cho-
roby u zeleniny – od 17. hodin v kině

15.3.2019 Výroční členská schůze – od 17 hodin 
v Restauraci pod Habešem 

21.3.2019 Přednáška – ořez stromů s ukázkou – 
od 17. hodin v kině

13.4.2019 Ukázka velikonoční floristiky v Restau-
raci pod Habešem

  4.5.2018  Zájezd Floria Kroměříž

18.5.2019 Zájezd do Polska 

21.6.2019 Smažení vaječiny – areál zahrádkářů 
od 15 hodin

  6.9.2019 Členská schůze – příprava výstavy 

20.9. - 23.9.2019 Výstava ovoce a zeleniny – Re-
staurace pod Habešem

 foto soutěž: dýně

8.12.2019  Zájezd – Vánoční zámek v Kravařích

Na všechny akce srdečně zvou zahrádkáři 
z Palkovic.

Další informace můžete získat u předsedkyně 
Lenky Žaarové, tel.: 720 751 418
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První dny nového roku byly 
již tradičně ve znamení Tříkrálové 
sbírky. Tuto sbírku pořádá již 19. ro-
kem Charita Česká republika. Letos 
vyrazilo do ulic Palkovic a Myslíku 
celkem 16 skupin koledníků se za-
pečetěnými kasičkami. Sedmnáctá 
kasička čekala na své dárce v kos-
tele a byla určena pro ty, které jsme 
třeba nezastihli doma. 

Počasí tentokrát nebylo na naší 
straně, ale to nás neodradilo. Papírové koruny sice 
v deštivém počasí dlouho nevydržely, ale důležité 
na tom všem je to, že občané obou částí naší obce 
měli svá srdce na to správném místě. Výtěžek sbír-
ky ve výši 124 000 korun je toho důkazem. Opět 
po roce jsme dosáhli rekordní částky. Děkuji moc 

všem koledujícím dětem a dospě-
lým, že se nedali odradit nepříz-
ní počasí a společně pomohli na 
dobrou věc. Většina koledníků jsou 
(také již tradičně) členové turistic-
kého oddílu Žlutý kvítek a bez nich 
by tato charitativní akce v naší obci 
nikdy nebyla tak úspěšná. Děku-
jeme všem dárcům z Palkovic 
a Myslíku, kteří mnohdy nema-
lou částkou přispěli na dobrou 

věc. „Tříkrálová sbírka je most mezi starým a novým 
rokem. Ze starého si bere poselství Vánoc a přenáší 
jej jako přání všeho dobrého do nového roku. Tříkrá-
lová sbírka je radostným mostem. Moc děkujeme 
všem koledníkům, že spolu s námi tento most staví 
a všem dárcům, že po něm spolu s námi jdou,“ říká 

Tříkrálová sbírka

ŽIVOT VE FARNOSTI
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ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek. Prá-
vě díky pomoci vás všech se podařilo naší Charitě 
Frýdek-Místek vybrat 2 233 043 korun. „Vybranou 
částku použijeme na opravy a úpravy v pobytových 
zařízeních, volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti 
a mládež, stejně jako na terénní službu pro nemoc-
né“ dodává ředitel Hořínek.

Výsledky koledování Tříkrálové sbírky v Cha-
ritě Frýdek-Místek 
Organizace Počet úředně 

rozpečetěných 
pokladniček

Aktuální  
výnos
[Kč]

Baška 12 114 841 Kč
Bílá 2 12 656 Kč
Bruzovice 8 25 693 Kč
Dobrá 11 79 555 Kč
Dobratice 5 50 256 Kč
Fryčovice 9 64 075 Kč
Frýdek-Místek 91 628 017 Kč
Frýdlant n. O. 28 182 046 Kč
Janovice 12 62 095 Kč
Kaňovice 3 9 927 Kč
Krásná 2 32 477 Kč
Lhotka 5 35 386 Kč
Lučina 7 24 791 Kč
Malenovice 4 32 809 Kč
Metylovice 9 63 940 Kč
Morávka 5 42 079 Kč
Nižní Lhoty 1 20 309 Kč
Nošovice 4 33 099 Kč
Ostravice 7 51 510 Kč
Palkovice 17 124 000 Kč
Paskov 15 101 965 Kč
Pazderna 2 15 529 Kč
Pražmo 5 38 240 Kč
Pržno 5 31 366 Kč
Pstruží 3 36 418 Kč
Raškovice 6 39 835 Kč
Řepiště 3 42 071 Kč
Sedliště 6 37 309 Kč
Staré Hamry 3 11 182 Kč

Staré Město 3 25 102 Kč
Staříč 10 56 517 Kč
Sviadnov 9 42 392 Kč
Vojkovice 1 7 782 Kč
Vyšní Lhoty 3 28 485 Kč
Žabeň 4 20 127 Kč
Žermanice 1 9 162 Kč
Koleda celkem 321 2 233 043 Kč

Využití sbírky
Tříkrálová sbírka je sbírkou veřejnou a jako tako-

vá se řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbír-
kách, podle něhož musí mít předem definovaný účel. 
V souladu s Osvědčením o oznámení konání sbírky je 
možné vykoledované prostředky použít na podporu 
výstavby, rekonstrukcí, vybavení a zajištění provoz-
ních nákladů středisek charitní ošetřovatelské a pe-
čovatelské služby, na podporu domovů pokojného 
stáří, domovů pro matky s dětmi v tísni, azylových 
domů, středisek pro pomoc lidem se zdravotním 
postižením, zařízení pro těžce nemocné, charitní-
ho poradenství, středisek pomoci cizincům a uprch-
líkům, středisek dobrovolnických činností, podpory 
provozování nestátních zdravotnických zařízení, so-
ciálního poradenství, služeb sociální péče a služeb 
sociální prevence, které jsou poskytovány jako služby 
pobytové, ambulantní, nebo terénní, dále na přímou 
finanční či materiální pomoc osobám v sociální nou-
zi a fond krizové a humanitární pomoci do zahraničí 
a pomoc zemím, které se ocitly v nouzi vlivem pří-
rodních katastrof a válečných konfliktů.

Dělení výnosu
Tříkrálová sbírka je celostátní sbírkovou akcí s vý-

razným regionálním dopadem. Podle rozhodnutí 
rady Sekretariátu Charity Česká republika a odsou-
hlasení Českou biskupskou konferencí se celkový vý-
nos Tříkrálové sbírky dělí podle následujícího klíče:
• 65 % výnosu sbírky připadá organizátorům 

skupinek (tj. farní, či oblastní charity) a vrací 
se tak do míst, kde byly peníze vykoledovány,

• 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecé-
zních charit,

• 10 % výnosu sbírky je věnováno na humani-
tární pomoc do zahraničí,

• 5 % výnosu sbírky připadá na podporu projek-
tů Charity Česká republika,

• 5 % výnosu sbírky je v souladu se zákonem ur-
čeno na režie sbírky.
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Dle organizačních pokynů v ostravsko-opav-
ské diecézi předkládají jednotlivé charity své Zá-
měry na využití výnosu sbírky. V těchto záměrech 
uvádějí, kterou ze svých aktivit zamýšlejí podpo-

řit a jakou částkou by se tak mělo dít. Tyto zámě-
ry pak hodnotí a schvaluje Tříkrálová komise při 
Diecézní charitě ostravsko-opavské. 

 

Schválené záměry využití Tříkrálové sbírky 2019 pro Charitu Frýdek-Místek:
Úpravy v Domově 
pokojného stáří

V Domově pokojného stáří plánujeme provést dokončit některé rekonstrukce (kou-
pelny, kotelna, úprava místnosti za účelem zřízení pokoje apod.) které si vyžadu-
je provoz a nebo jsou realizovány za účelem zvýšení kvalit poskytovaných služeb.

Podpora péče  
o nemocné v CHOS

Podpora provozu ošetřovatelské služby pro potřebné nemocné.

Zahrada v Oáze Pokračování rekonstrukce zahrady v Oáze pokoje, oprava chodníků, vytvoření 
zákoutí pro klienty, terénní úpravy.

Volnočasové  
a vzdělávací aktivity

Realizace vzdělávacích a volnočasových aktivit pro klienty. Činnosti, které jsou 
doplněním základních činností soc. služeb realizuje CHFM prostřednictvím tzv. 
střediska X, přes které jsou zajišťovány volnočasové, preventivní a jiné projekty.

Nové zázemí Nákup a rekonstrukce nemovitosti, která bude sloužit jako zázemí pro organiza-
ci a její terénní a ambulantní služby

Čerpáno z webových stránek Charity FM a z veřejně dostupných informací.
Zpracoval Ing. Tomáš Huďa, místní asistent sbírky
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Miminko se narodilo,
přišli jsme mu přát,
aby zdravé, šťastné bylo
dnes a napořád.

Vítáme Tě mezi námi,
malý človíčku,
ať Tě zdobí v každé době
úsměv na líčku.

V neděli 25. listopadu 2018 se v sále Restaura-
ce pod Habešem konalo již druhé vítání občán-
ků. Na slavnostní přivítání do života bylo pozváno 
25 dětí, z toho 11 děvčat, 8 chlapců a 6 se nezú-
častnilo. Nejprve nás všechny paní Helena Kapso-
vá přivítala dala prostor dětem z Mateřské školky 
v Palkovicích a mi. Děti pod vedením paní učitel-
ky Zuzany Chýlkové a Hanky Praussové přednesly 
a zazpívali básničky a písničky, které si pro tento 
okamžik připravily.

Pak už nám paní Kapsová představila rodiče 
s dětmi a následovalo tradiční podepisování do 
pamětní knihy obce a předání dárečku panem sta-
rostou Radimem Bačou, kdy maminka obdržela 

růžičku a dárek pro miminko. Tatínek převzal pe-
něžitý dar v hodnotě 2000 Kč. V závěru se mohli 
všichni vyfotit se svými ratolestmi u kolébky. Slav-
nostní chvíli si nenechali ujít ani prarodiče novoro-
zenců, jejich tety, strýčkové a další příbuzní. K po-
slechu nám hrál na housle pan Břetislav Chovanec. 
Po skončení obřadu byl připraven malý raut s pří-
pitkem a přáním našim nejmenším a jejich rodi-
čům. Přejeme hodně zdraví, pohody, štěstí při vý-
chově jejich dětí a radostný život v naší obci.

Vítání občánků
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Krásnou událost, která se konala 5. prosince 
2018, bylo setkání s občany, kteří v roce 2018 sla-
vili krásné jubileum 70,75 let. Pro oslavence i pro 
ostatní hosty si děti ze ZŠ Palkovice pod vede-
ním paní učitelky Mgr. Mirky Židkové připravily 
pásmo písniček. Jubilanty i ostatní hosty přivíta-
la předsedkyně senior klubu Palkovice paní Anna 
Sasynová. Za komisi pro občanské záležitosti při-
vítala jubilanty paní Karla Menšíková a popřála 
jim hodně zdraví a pohody v kruhu svých blíz-
kých.

Proslov ukončila přípitkem na zdraví všech. 
O příjemnou atmosféru se postaral pan Mari-
an z Polska, který hrál k tanci i poslechu. S přá-
ním zdraví a všeho dobrého v roce 2019 přivítal 
pan starosta Radim Bača všechny jubilanty, hosty 
i naše přátelé z Polska, pana Mariana a Renátku. 
Poté následovala volná zábava, tombola, na kte-
rou se vždy těšíme a krásná hudba. Doufáme, že 
se všem akce líbila a těšíme se na další setkání.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková.
(foto Ing. Jiří Bužek)

Poděkování patří paní Heleně Kapsové, Dag-
mar Bajtkové, panu starostovi Radimu Bačovi, 
paní fotografce Daně Lakomé, paní Lence Žaaro-
vé za dárečky pro děti a učitelkám Zuzce Chýlkové 
a Hance Praussové, dětem z MŠ za krásné vystou-
pení, panu Chovanci za nádherné melodie.

Největší odměnou pro nás všechny je poděko-
vání, rodičů, babiček a ostatních hostů za krásný 
zážitek z vítání občánků.

Moc děkujeme. 

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková
(foto Dana Lakomá)

Setkání s jubilanty 70,75 let
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Blahopřejeme

Vše nejlepší k Vašim narozeninám,
samé růže, samé kvítí,
spokojenost, dlouhé žití.
Ať se na Vás štěstí směje,
to vše ze srdce Vám přeje...

V měsíci listopadu 2018 oslavila své krásné 
narozeniny paní Eva Halenková, 80 let z Pal-
kovic. 

V měsíci prosinci oslavily své krásné život-
ní jubileum paní Ludmila Krčová, 98 let, paní 
Ludmila Dámková, 80 let, paní Marie Sikoro-
vá, 80 let, paní Karla Kožuchová, 80 let, paní 
Květoslava Mičulková, 85 let a paní Milada 
Široká, 80 let, všichny z Palkovic. 

V měsíci lednu 2019 oslavili své krásné na-
rozeniny také paní Věra Drobková, 91 let, pan 
Josef Huďa, 85 let, paní Jarmila Bílková, 80 let, paní Pavla Mertová, 80 let a pan Jozef Krolák, 
92 let, všichni z Palkovic.

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková, redakční rada Palkovických listů, rada a zastupi-
telstvo obce.

Rozloučili jsme se

Život je smutný i veselý, 
to všichni víme. 
Jaký čas každému vyměří – neovlivníme …

V listopadu jsme se rozloučili s paní Zdeň-
kou Lihockou z Myslíka a s panem Janem Ha-
luzíkem a Josefem Kulou, oba z Palkovic.

V prosinci jsme na poslední cestu vyprovodili 
paní Drahoslavu Habrnálovou, Zdenku Vol-
nou, Dagmar Kusou, pana Ladislava Vlčka 
a Radima Šimka, všichni z Palkovic.

Rozloučili jsme se také s nejstarší občankou 
Palkovic, paní Ludmilou Krčovou.

Upřímnou soustrast všem pozůstalým vyslo-
vuje redakční rada Palkovických listů, KPOZ a zastupitelé obce.
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Polévka z ovesných vloček

Polévka chlebová

Do osolené vody dáme tolik lžic ovesných 
vloček, pro kolik osob polévku vaříme. Přidáme 
kousek tuku a pomalu vaříme asi půl hodiny. V ji-
ném hrnci vaříme nadrobno nakrájenou zeleninu 
a když je měkká, procedíme do ní odvar z oves-
ných vloček, zahustíme žloutkem rozmíchaným 
v mléce.

44 dkg zbytků chleba
3 ½ l vody
½ l kyselé smetany
3 žloutky nebo celé vejce
sůl, kmín, pažitka

Nakrájený ve studené vodě namočený chléb 
přistavíme na plotnu a pozvolna uvedeme do 
varu. Prolisujeme, osolíme, zalijeme smetanou 
rozkvedlanou se žloutkem, necháme přejít varem, 
pak dochutíme a přidáme pažitku. Můžeme na 
zlepšení chuti přidat kousek másla.

Holky v akci vám přejí dobrou chuť!

Budeme moc rádi, když se zapojíte společně s námi do vaření a pošlete nám na náš redakční e-mail 
zajímavé recepty, které jste doma našli po vašich předcích. My se pak rádi společně s vámi o ně podě-
líme s ostatními čtenáři. 

Děkujeme. Redakce Palkovických listů.

HOLKY V AKCI

Zdravíme všechny čte-
náře Palkovických listů 
a v novém roce 2019 pře-
jeme hodně zdraví a kuli-
nářských nápadů. 
V letošním roce vám budeme 
přinášet staré recepty našich maminek 
a babiček. Budeme si ukazovat, jak se dobách mi-
nulých u nás vařilo a jaké potraviny se používa-

ly. Recepty jsou napsány 
v původním znění, tak 

jak se nám dochovaly do 
dnešní doby.

Polévka je grunt neboli zá-
klad. Dnes si ukážeme dva jed-

noduché polévkové recepty z potravin, 
které v tehdejší době byly levné a poměrně snad-
no dosažitelné.
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Pátek 01. 2. 2019 v 19:30

Avangers: Infinity War
Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem studia Marvel 
a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob. Avengers a jejich superhr-
dinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než jeho bleskový útok, 

provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy.
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / USA / 2018 / 149 min / ČSFD 86 % / 12+

Režie: Anthony Russo, Joe Russo
Hrají: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson,  

Don Cheadle a další

Neděle 03. 02. 2019 v 17:00

Pat a Mat: Zimní radovánky
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka, kte-
rá se jim snesla na zahradu. Jaký nový stroj na sníh naši dva kutilové vymyslí? Po dovádění na sněhu při-
jde vhod horká sauna, tak proč by si ji rovnou nepostavili. Jak si poradí s vánoční výzdobou a jaké dárky si 
kutilové nadělí pod vánočním stromečkem? A co teprve až si vyrobí Betlém a oslaví Silvestra. Pro naše dva 

kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká.
Rodinný / Animovaný / Česko / 2018 / 60 min / ČSFD 71 % / přístupný

Režie: Marek Beneš

Pátek 08. 02. 2019 v 19:30

Po čem muži touží
Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí, je šéf-
redaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran. Dostane výpověď 
kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera (Andrea Hoffmannová a Sara Sandeva) 
ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka 
Leona (Táňa Pauhofová). Karel vyřeší problémy po chlapsku – společně s nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj 
Hádek) se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jedno-
dušší a on je na tom kvůli nim bídně.“ Ráno Karel zjistí, že následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy 
Zoltany (Pavla Tomicová) se stal ženou (Anna Polívková). Ovšem pouze fyzicky. Karel se jako Karla musí vyrovnat 
nejen s novým vzhledem, ale hlavně se naučit fungovat v ženském těle a zjistit, zda to mají ženy opravdu snazší?

Komedie / Česko / 2018 / 95 min / ČSFD 72 % / 15+
Režie: Rudolf Havlík

Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová, Jiří Havelka, Lenka Vlasáková,  
Sara Sandeva, Lucie Polišenská, Andrea Hoffmannová, Oldřich Navrátil, Naďa Konvalinková a další

KINO PALKOVICE

Program kina únor - březen
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Neděle 10. 02. 2019 Divadlo – kino nehraje

Pátek 15. 02. 2019 v 19:30

Chvilky
Anežka (Jenovéfa Boková) je mladá žena, která si přeje, aby vztah s její rodinou i partnery byl dobrý a klid-
ný, a to i za tu cenu, že ona sama ustoupí a bude se vyhýbat případným nedorozuměním, sporům. Neuvě-
domuje si ale, že onen pomyslný klid je jen klidem před bouří, která musí dříve či později přijít. Film Chvilky 
vypráví příběh o základních situacích, vztazích a emocích, které potkávají každého člověka, jsou mu dů-
věrně blízké a známé. Vyprávějí o lásce, bolesti, oddanosti, ale také o naději, že člověk dokáže svá zranění 

přeměnit v sílu.
Drama / Česko / Slovensko / 2018 / 93 min / ČSFD 68 % / 12+

Režie: Beata Parkanová
Hrají: Hrají: Jenovéfa Boková, Jaroslava Pokorná, Viktor Tauš, Alena Mihulová, Martin Finger,  

Lenka Vlasáková, Marek Geišberg, Miro Mráz

Neděle 17. 02. 2019 v 17:00

Karkulka a sed trpaslíků
Pásmo představuje tradiční i nové pohádky, jak je neznáte. Autoři z řad nastupující generace domácích animátorů 
se nezávisle na sobě rozhodli ve svých filmech věnovat dětem. Originální hravou formou a každý po svém zpra-
covali nebo rozvinuli klasická i nová pohádková témata. Často humorné a překvapivé zvraty v příbězích mladých 
tvůrců ale vždy vyústí v univerzální pohádkové poselství, kde se pýcha a hamižnost nevyplatí, zato s trochou odvahy 
a štěstí i ten nejmenší hrdina najde cestu z nesnáze. Ať už jeho cesta vede temným lesem, bažinou nebo sněhem.

Animovaný / Pohádka / Povídkový / Česko / 2018 / 56 min / přístupný
Režie: Martina Holcová, Kryštof Ulbert, Filip Diviak, Kateřina Čupová, Linda Retterová, Anna Němečková, 

Lenka Ivančíková
Hrají: Ota Jirák

Pátek 22. 02. 2019 v 19:30

Oni a Silvio
Jaká je největší lidská touha? Láska? Peníze? Sex? Neomezená moc? A je možné toho všeho dosáhnout 
a cestou neztratit vlastní tvář? Nejúspěšnější italský režisér současnosti Paolo Sorrentino (Velká nádhera, 
Mládí) se vrací do českých kin s velkolepým provokativním komediálním dramatem. Sorrentinův dvorní he-
rec Toni Servillo tentokrát v hlavní roli ztvárňuje Silvia Berlusconiho – notoricky známého miliardáře, skan-
dalistu, mediálního magnáta a dlouholetého předsedu italské vlády, jenž se proslavil zejména svým excen-
trickým způsobem života a zhýralými večírky, které svět zná pod označením „bunga bunga“. Film dává na-
hlédnout do soukromí této kontroverzní ústřední postavy a nabízí pohled na mrazivé a mnohdy groteskní 
situace, ať už se týkají podplácení soudců, nákupu nejlepších fotbalistů nebo svádění mladičkých modelek. 
Zabývá se také tím, jací lidé Berlusconiho a jemu podobné obklopují a jak funguje cynický mechanismus 

moci, založený na absolutní ztrátě hodnot, ponižování, egoismu a prospěchářství.
Drama / Komedie / Životopisný / Itálie / Francie / 2018 / 150 min / ČSFD 68 % / 15+

Režie: Paolo Sorrentino
Hrají: Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, Ricky Memphis a další
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Neděle 24. 02. 2019 v 17:00

Pohádky naruby
Možná že se Sněhurkou a Karkulkou to bylo celé nějak jinak. Možná že vlk nebyl jenom jeden. A možná 
že se všichni tak trochu znali. V případě Pohádek naruby je to rozhodně pravda. Za oběma hrdinkami se 
v tomto případě vypravíme do velkého města. Vzhledem k tomu, že předlohou snímků bylo dílo britského 
spisovatele dětských knih Roalda Dahla, můžeme si však být jisti, že nepůjde o pohádky zbavené ponauče-
ní, svérázného humoru ani jisté dávky strašlivosti, kterou oplývají i původní příběhy. Moderní pojetí prohlu-
buje vztahy postav a rýmované vyprávění přitom pomáhá udržovat hravost a podmanivost nejen příběhu 
o velkém přátelství dvou známých pohádkových hrdinek – ve druhé části se k nim přidává i Jack a fazolový 
stonek či jeho sousedka Popelka. Karkulčiným vykutáleným dětem o nich zde nevypráví nikdo jiný než vlk 

převlečený za chůvu. Jak jejich příběhy dopadnou? A přežijí děti vlkovu pohádku na dobrou noc?
Animovaný / Rodinný / Fantasy / Velká Británie / 2016 / 60 min / ČSFD 77 % / Přístupný

Režie: Jan Lachauer, Jakob Schuh
Hrají: Dominic West, Rose Leslie, Gemma Chan, David Walliams, Isaac Hempstead-Wright, Rob Brydon, 

Bertie Carvel, Dennis Storhøi, Bel Powley, Tamsin Greig

Pátek 01.03. 2019 v 19:30

Balón
Rok 1979. Rozdělené Německo v čase vrcholící studené války. Dvě východoněmecké rodiny touží po nor-
málním životě ve svobodné zemi a v utajení připravují velký plán útěku na západ. Jejich hlavními zbraně-
mi jsou odvaha a vynalézavost, díky nimž postaví horkovzdušný balón, s kterým se všech osm členů obou 
rodin pokusí přeletět do Západního Německa. Balón však těsně před hranicí havaruje a východoněmecká 
tajná policie Stasi nalezne stopy po tomto jejich nezdařeném pokusu o útěk. Okamžitě se rozeběhne vyšet-
řování a pátrání. Obě rodiny pod velkým časovým tlakem shání materiál a vyrábí nový balón, ale každým 
dnem se okruh policejního pátrání kolem nich zužuje, hrozí jim odhalení a zatčení. Začíná další nebezpečný 

závod s časem a s policií v patách. Dostanou ještě šanci na druhý pokus?
Drama / Thriller / Historický / Německo / 2018 / 120 min / ČSFD 82 % / 12+

Režie: Michael Herbig
Hrají: Friedrich Mücke, Karoline Schuch, Alicia von Rittberg, David Kross, Thomas Kretschmann a další

Neděle 03. 03. 2019 v 17:00

Lego Ninjago film
Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý Lloyd, známý také jako Zelený Nindža, společně se 
svými přáteli, tajnými bojovníky a držiteli titulu LEGO Master Builder, zapojí do bitvy o Ninjago City. Pod 
vedením vtipem sršícího a učitele kung fu Mistra Wu musí porazit zlého válečníka Garmadona, nejhoršího 

padoucha všech dob, který je shodou okolností také Lloydovým otcem.
Animovaný / Dobrodružný / Akční / Komedie / Rodinný / USA / Dánsko / 2017 / 101 min / ČSFD 57 % / 

přístupný
Režie: Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan

Hrají: Jackie Chan, Olivia Munn, Dave Franco, Justin Theroux, Michael Peña, Zach Woods, Abbi Jacobson 
a další
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Pátek 08. 03. 2019 v 19:30

Miss Hanoi
Do Varnsdorfu přijíždí kapitán Kříž (David Novotný) vyšetřit vraždu a brzy se ukazuje, že stopy směřují do 
místní vietnamské komunity. Kdosi se totiž pokoušel zamaskovat skutečný motiv. Otevřenými dveřmi do 
světa, v němž vládnou pravidla obchodu, rodinných klanů a hierarchií a který přehrazuje i jazyková bari-
éra, se mu stává mladá policistka (Ha Thanh Špetlíková). Nesourodá dvojice – emancipovaná žena, která 
se rozhodla žít podle vlastního rozhodnutí a stárnoucí sarkastický vyšetřovatel, pro nějž práce zůstala jedi-
ným opěrným bodem v životě – rozkrývá nejen tajemství zločinu, kde jedna vražda odkazuje k druhé, ale 
také vzájemně hledá cestu k poznání a respektování toho druhého. A oba čeká osudové rozhodování, zda 

se přiklonit na stranu pevných rodinných tradic nebo spravedlnosti.
Krimi / Drama / Česko / Slovensko / 2018 / 90 min / ČSFD 56 % / 12+

Režie: Zdeněk Viktora
Hrají: Ha Thanh Špetlíková, David Novotný, Ján Jackuliak, Miroslav Hruška, Jiří Kocman, Radim Madeja

Neděle 10.03.2019 v 17:00

Malá čarodějnice
Malá čarodějnice, které je teprve několik set let a ještě neumí pořádně kouzlit, se chce podívat na slavný sa-
bat, který se koná každý rok na vzdálené hoře. Její společník, starý moudrý havran jí to sice vymlouvá, ale 
malá čarodějnice ho neposlouchá. Pozoruje slavnost ukryta za keři, je však prozrazena a hlavní čarodějka, 
baba Bimbula jí uloží, že se do roka musí stát dobrou čarodějkou. Dívenka se hned pustí do učení, a proto-
že se má stát dobrou čarodějkou, koná při svém učení jen samé dobré skutky. Starým babičkám přičaruje 
otýpky dřeva, pomůže týranému koni a potrestá zlého kočího, chudé květinářce přičaruje k papírovým rů-
žím kouzelnou vůni vyvolávající dobrou náladu. Její kouzla sleduje s nevolí stará ježibaba Pingula a když 
malá čarodějnice kouzlem pomůže dvěma dětem v pátek, kdy je přísně zakázáno kouzlení, pošle na ni za 
trest mráz a vánici. I toho však malá čarodějnice využije k dobru, staví s dětmi sněhuláky a uspořádá pro 
ně veselý karneval. A pak už nastane čas dalšího sabatu a malá čarodějnice musí složit mistrovskou zkouš-

ku, skládající se ze tří úkolů.
Animovaný / Pohádka / Československo / Západní Německo / 1984 / 1 h 26 min / 

ČSFD 78 % / přístupný
Režie: Zdeněk Smetana
Hrají: Jiřina Bohdalová

Pátek 15. 03. 2019 v 19:30

Johny English znovu zasahuje
Abychom si rozuměli, Johnnyho Englishe (Rowan Atkinson), penzionovaného tajného agenta, který se na 
stará kolena stal učitelem, by do služeb vlasti za normálních okolností nepovolal ani ten největší šílenec. 
Jenže jistý geniální počítačový hacker odhalil identitu všech aktivních agentů britské tajné služby a premi-
érka (Emma Thompson) rázem připomíná pověstného tonoucího, který by se rád chytnul i stébla. Shodou 
jemu vlastních nešťastných náhod je Johnny English tím jediným, kdo svou zemi může právě teď zachrá-
nit. Co na tom, že si absolutně netyká s nejnovějšími technologickými hračkami. Jak sám říká: „Digitálního 
padoucha můžete dopadnout jedině s analogovým přístupem.“ English se navíc vydává do akce vybaven 
věrným asistentem Boughem (Ben Miller), který po něm obvykle uklízí následky jeho činů. První kroky obou 
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mužů míří na Azurové pobřeží, kde se tajemný padouch vyskytoval naposledy. Zde se odehraje první kapi-
tola souboje digitálního génia s analogovým blbcem, souboje, který zdaleka nemusí být tak jednostranný, 

jak se na první pohled zdá.
Akční / Dobrodružný / Komedie / Velká Británie / Francie / USA / 2018 / 88 min / 

ČSFD 64 % / přístupný
Režie: David Kerr

Hrají: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Emma Thompson, Ben Miller, Jake Lacy, Michael Gambon a další

Neděle 17. 03. 2019 v 17:00

Příběh koček
Kocour Marvin se svým synem Samem to vyhráli. Žijí si na vysoké noze pohodlného domova, na svět kou-
kají z výšky mrakodrapu a vůbec nic jim nechybí. Říká se, že kočky mají devět životů, a tihle kocouři vyu-
žívají jenom ten první, spokojený a bez problémů. Znáte ale děti, chtějí poznat svět, něco zažít a malý ko-
courek by se navíc strašně rád podíval do pověstného ráje koček. Sestaví si vlastní létací stroj a vyráží na 
dobrodružství, o kterém se bude jednou vyprávět a točit filmy. Nasadí si brýle a je pryč! Kocouří táta Marvin 
musí překonat sám sebe, všechen svůj strach i nepříjemné vzpomínky z minulosti, a vydat se na záchran-
nou misi. Nejen do džungle velkoměsta, stopy totiž vedou do skutečné divočiny plné nástrah a divokých 
zvířat. Má sice pomocníka, barevnou papoušici Ara, i tak ho čeká cesta, kde se devět kočičích životů bude 
hodit. Všechny čeká hromada zážitků, zábavy a nečekaných setkání, o nichž by se jim bez odvahy malého 

kocoura ani nesnilo.
Animovaný / Komedie / Dobrodružný / Rodinný / Čína / 2018 / 90 min / ČSFD 47% / přístupný

Režie: Gary Wang
Hrají: Yufeng Li, Yanduo Yang, Emil Chau, Zhe Zhang, Linsheng Chen

Pátek 22. 03. 2019 v 19:30

Důvěrný nepřítel
Andrej (Vojtěch Dyk) pracuje jako programátor u nadnárodní firmy, která se zabývá vývojem tzv. inteligent-
ního domu, který má znamenat revoluci v bydlení. Dům je ovládaný pouhým hlasem a má obyvatelům 
zajišťovat maximální luxus i stoprocentní bezpečnost. Andrej je pověřen finalizací projektu. Spolu se svojí 
čerstvou manželkou, ambiciózní sochařkou Zuzanou (Gabriela Marcinková), se nastěhují do funkčního pro-
totypu, luxusního domu ze skla a kamene uprostřed nádherné přírody. To, co se ze začátku jevilo jako po-

hádka, se však pomalu ale jistě mění v noční můru.
Mysteriózní / Thriller / Drama / Česko / Slovensko, 2018, 108 min / ČSFD 56 % / 12+

Režie: Karel Janák
Hrají: Gabriela Marcinková, Vojtěch Dyk, Zuzana Porubjaková, Ondřej Malý, Ady Hajdu, Roman Luknár, 

Pavel Rímský, Romana Goščíková, Juraj Rašla

Neděle 24. 03. 2019 v 17:00

Sněhová královna: V zemi zrcadel
Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny, a tak začne hledat cestu, jak 
by mohl zničit magii na celém světě. Pomocí lsti se mu podaří uvěznit všechny kouzelníky v zemi zrcadel. 
Jediným, kdo ho může zastavit, osvobodit zajatce a udržet pohádková kouzla v našem světě, je Gerda. Její 
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největší silou totiž není magie, ale víra v sílu přátelství. Ve svém novém dobrodružství se Gerda bude opět 
moci spolehnout na pomoc trollích kamarádů a jejich krále Arroga a také na doprovod statečného mladí-
ka Rollana. Podpoří ji i parta pirátů, v níž nemůže chybět její kamarádka Alfida. A nečekanou pomoc Ger-
da najde i na straně svého protivníka. Haraldův syn, princ Anders, totiž skrývá nečekané tajemství, kterým 

tatínka určitě nepotěší.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rusko / 2018 / 87 min / ČSFD 65 % / přístupný

Režie: Robert Lence, Alexej Cicilin
Hrají: Lina Ivanova, Vladimir Zajcev, Olga Zubkova, Nikita Prozorovskij, Vsevolod Kuzněcov,  

Irina Bezrukova

Pátek 29. 03. 2019

Toman
Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu na pozadí doby, která dodnes 
ovlivňuje naše životy. Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahra-
niční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka 
s obrovskou mocí a zásadním úkolem. Sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby. A Toman peníze se-
hnat uměl. Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina, vydírání, kasírování válečných zločinců i jejich obětí. 
Neštítil se ničeho. Cena, kterou za svou kariéru zaplatil on i jeho blízcí, byla pak vysoká. Film odkrývá obdo-
bí tzv. třetí republiky, temné roky 1945 – 48, a příběh člověka, o kterém se nikdy nemluvilo. Režisér Ondřej 
Trojan přináší na plátno nejen napínavý thriller, ale i co nejvěrnější dobovou rekonstrukci skutečných udá-

lostí opírající se o nezvratná archivní a očitá svědectví.
Drama / Historický / Česko / Slovensko / 2018 / 145 min /ČSFD 76 % / 12+

Režie: Ondřej Trojan
Hrají: Jiří Macháček, Kateřina Winterová, Kristýna Boková, Stanislav Majer, Marek Taclík, Roman Luknár, 

Lukáš Latinák, Táňa Pauhofová a další

Neděle 31. 03. 2019 17:00

Ovečky a vlci: Veliká bitva
Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně v míru. Tak tomu taky je až do chvíle, kdy se ve vesnici ob-
jeví neočekávaní hosté – černí vlci, kteří chtějí, aby se život vrátil do starých kolejí, kde vlci jsou šelmy a ovce 
kořist. Ovečky a vlky teď může zachránit jen spojení sil a týmová práce. Podaří se jim vrátit do vesnice klid 

a harmonii?
Animovaný / Rodinný / Dobrodružný / Komedie / Rusko / 2018 / 74 min / přístupný

Režie: Vladimir Nikolaev
Hrají: Jelizaveta Bojarskaja, Maxim Matvejev, Anton Jurjev, Vladimir Čuprikov, Graham Halstead

Vstupné: 50,- Kč • Rodinné představení: 30,- Kč
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Termínový kalendář

  9. 2.  Hasičský ples – Restaurace pod Habešem od 19.00

10. 2.  Dětské divadelní představení Mrazík – Kulturní dům od 17.00

13. 2.  Senior klub – výroční členská schůze

18. 2. – 24. 2. Jarní prázdniny

23. 2.  Obecní ples ve sportovním duchu – Restaurace pod Habešem od 19.00

24. 2.  Deskohraní – Kulturní dům od 14.00

28. 2.  Přednáška „Vše o pěstování bylinek“ – Restaurace pod Habešem od 17.00 

  1. 3.  VH Honebního společenstva – Restaurace pod Habešem od 17.00

  2. 3.  Velká cena v lyžování – závod v obřím slalomu – sjezdovka Palkovice 
  (za příznivého počasí)

  3. 3.  Rybáři – výroční členská schůze

  3. 3.  Otevření interaktivního Světa Lego kostiček – Kulturní dům od 14.00

  6. 3.  Senior klub – oslava MDŽ

  9. 3.  Volejbalový ples – Restaurace pod Habešem od 19.00

12. 3.  Přednáška „Pěstování česneku a choroby u zeleniny“ – Bc. Jarek Pavlíček
  Kulturní dům od 17.00

21. 3.  Přednáška „Ořez ovocných stromů s ukázkou“ – Bc. Jarek Pavlíček 
  Kulturní dům od 17.00

22. 3.  Prodej rybářských povolenek – Hostinec Kuchař 16.00 – 18.00

23. 3.  Fashion Ladies Night – Kulturní dům 

  4. 4.  Třídní schůzky ZŠ Palkovice
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Kino Palkovice

  1. 2. Avengers: Infinity War

  3. 2. Pat a Mat: Zimní radovánky    (rodinné představení)

  8. 2. Po čem muži touží

15. 2. Chvilky

17. 2. Karkulka a sedm trpaslíků    (rodinné představení)

22. 2. Oni a Silvio

24. 2. Pohádky naruby     (rodinné představení)

  1. 3. Balón

  3. 3. Lego Ninjago film     (rodinné představení)

  8. 3. Miss Hanoi

10. 3. Malá čarodějnice     (rodinné představení)

15. 3. Johny English znovu zasahuje

17. 3. Příběh koček      (rodinné představení)

22. 3. Důvěrný nepřítel

24. 3. Sněhová královna: V zemi zrcadel   (rodinné představení)

29. 3. Toman

31. 3. Ovečky a vlci: Veliká bitva    (rodinné představení)




