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Pranostika 
 

 
Listopad 

Hřímá-li v listopadu, bude dobrý rok. 

Když krtek v listopadu ryje, budou o vánocích létat komáři. 

Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. 

Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží. 

Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas. 
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Slovo starosty 
 

Milí Myslikovjani a Palkovjani 
máte v ruce předposlední letošní vydání Palkovických 

listů. Vždycky, když píšu další a další úvodník, jen se divím,  
jak ten čas šíleně utíká. Uvědomil jsem si to i teď, kdy 
chystáme kolaudaci stavby chodníku od pekárny směrem 
na Myslík. Když v roce 2004 začal projektant kreslit první 
čáry projektu, ani ve snu mě nenapadlo, že celá akce, až 
po položení poslední dlažební kostky, bude trvat tak dlou-
ho. Pravdou je, že stavba je to na naše poměry velká. 
Samozřejmě není úplně dokonalá a ideální. Ale co doko-
nalé a ideální vlastně je ? 

Vnímám vaše připomínky a rady, někdo se diví proč jsou obrubníky tak vysoko, 
jinému se zdá chodník zbytečně široký, další má utopený plot. Nechci se vracet 
k nepříjemným chvílím, které stavbu doprovázely. Spoustu věcí jsme si vyříkali, jak 
s lidmi, kterých se stavba přímo dotkla, nebo s úředníky z našich nadřízených úřadů, 
kterým se některé drobné změny stavby moc nelíbily. Myslím, že „prkotiny“, které 
nám znepříjemňovaly celou stavbu nemůžou zmenšit celkový dobrý pocit z celého dí-
la, po kterém hornokončané a myslikovjané volali skoro od nepaměti. Děkuji vám 
všem za trpělivost při výstavbě, i když je mi jasné, že si mnoho  z vás při nekoneč-
ném stání na semaforech více, či méně zanadávalo.  

Musím dneska vzpomenout i dokončení cyklostezky nebo chodníku (jak kdo 
chce) směrem ke sjezdovce. Věřím, že hodnota díla bude doceněna až později, pro-
tože v současné době, ruku v ruce s tím jak se prováděcí firma protrápila ke konci 
stavby, mám pocity smíšené. Je to škola pro nás všechny. Už víme, že bude třeba 
přitvrdit podmínky pro výběr stavebních  firem.  

Když si uvědomím chystané stavby chodníku směrem k  Frýdku-Místku, cyklos-
tezky, kanalizace na Osadě a Myslíku, či další opravy místních komunikací, tak by-
chom asi nikdo už nechtěli zažít něco podobného.  

Blíží se konec roku, a i když to u nás nebývá zvykem, rozhodli jsme se vám, spo-
lu s posledním letošním vydáním Palkovických listů, poslat malý dárek. Je jím pra-
covní stolní kalendář s 54 fotografiemi Palkovic a Myslíku. Původně to mělo být 
překvapení, ovšem mohlo by se stát, že mnozí z vás stolní kalendáře nakoupí 
s předstihem a náš kalendář by vám  nadbýval.  

Dovoluji si vám připomenout a zároveň vás pozvat na tradiční malý školní vá-
noční jarmark, který se bude konat v pátek  4. prosince před budovou základní ško-
ly. Své výrobky zde budou prezentovat a prodávat děti a učitelé z naší školky a školy. 

Hodně dobré nálady do posledních podzimních dnů vám přeje  
 

váš starosta Radim Bača 
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Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Usnesení 

ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 14.9.2009 
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 

 
Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání: 
 
I. Bere na vědomí: 
1) Kontrolu zápisu jednání rady obce od 8.7.2009 do 26.8.2009 a kontrolu usne-

sení z 15. zasedání zastupitelstva obce. 
2) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24.3.2009. 
3) Rozbor hospodaření obce Palkovice ke dni 31.8.2009. 
4) Informaci starosty obce o akceptaci žádosti SFŽP na financování akce „Rozšíře-

ní kanalizační sítě v obci Palkovice – 2. část“. 
5) Smlouvu o dílo č. 200900-P mezi Obcí Palkovice a firmou TIZZI s.r.o. o tech-

nické přípravě a poradenství v rámci projektu „Rozšíření kanalizační sítě v obci 
Palkovice – 2. část.“ 

6) Informaci starosty obce o tom, že v obci bude fyzická osoba na adrese Palkovice 
279 provozovat Domov se zvláštním režimem sv. Jana Křtitele. 

7) Informaci starosty obce o záměru odkupu pozemku u kapličky na horním konci. 
8) Informaci místostarosty obce o stanovisku Odboru dozoru nad veřejnou správou 

k vydání OZV o používání obecních cest při těžbě dřeva. 
9) Informaci starosty obce o výsledku statického posouzení kaple na Myslíku. 
  
II. Schvaluje: 
1) Program jednání zastupitelstva obce. 
2) Členy návrhové komise ve složení Bc. Martin Polášek, Ing. František Žídek, Aleš 

Kubala. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr Věra Krpcová, Karla Menšíková. 
4) Rozpočtové změny č. 1 na rok 2009 dle přílohy č.1. 
5) Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.12.2007 mezi Obcí Palkovice a fir-

mou Značky Morava a.s.o prodloužení termínu na zpracování PD „Dobudování 
tras pro cyklisty kolem veřejných komunikací v obci Palkovice“ do 31.3.2010. 

6) Na základě cenové nabídky Ing. Dalibora Ravčuka zhotovení geometrických 
plánů pro oddělení pozemků, které jsou dotčeny stavbou chodníku, v ceně do 
160 tis. Kč v termínu do 30.10.2009. 

7) Na základě žádosti Základní školy a mateřské školy Palkovice okres Frýdek – 
Místek, příspěvková organizace, zvýšení kapacity školní družiny na 90 dětí  
s platností od 1.9.2010. 
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8) Na základě žádosti Základní školy a mateřské školy Palkovice okres Frýdek – 
Místek, příspěvková organizace, povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské 
školy v budově ZŠ Palkovice na 22 dětí. 

9) Na základě žádosti Základní školy a mateřské školy Palkovice okres Frýdek – 
Místek, příspěvková organizace, povolení výjimky z počtu žáků ve skupině cizího 
jazyka pro školní rok 2009/2010. 

10) Udělení písemného souhlasu zřizovatele Základní škole a mateřské škole Palko-
vice okres Frýdek – Místek, příspěvkové organizaci, s přijetím daru – 3 ks kolo-
běžek pro mateřskou školu. 

11) Mandátní smlouvu č.123M/2009 mezi obcí Palkovice a firmou CPS Consulting 
na provedení přípravy a průběhu veřejné zakázky na dodavatele stavebních pra-
cí na stavbu „Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice 2. část“. 

12) Smlouvu o úvěru č. 1948/09/LCD mezi Českou spořitelnou a.s. a Obcí Palko-
vice o poskytnutí úvěru ve výši 16 446 000,- Kč pro potřeby financování pro-
jektu „Palkovice – rekonstrukce místních komunikací a chodníku nad rozšířením 
kanalizační sítě“. 

13) Dodatek č.1 ke smlouvě mezi Obcí Palkovice a firmou Bytmont Frýdek – Místek 
s.r.o. o prodloužení termínu ukončení realizace akce „Oprava fasády se zateple-
ním a výměnou oken – Palkovice 320 do 30.6.2010. 

14) Záměr směny části pozemku parc.č.1215/6 k.ú. Palkovice. 
15) Smlouvu o poskytnutí daňového poradenství mezi Obcí Palkovice a Ing. Jiřím 

Turoněm o poskytnutí poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty. 
 
III. Ukládá: 
1) Starostovi obce vyvolat schůzku na odboru dopravy Magistrátu města Frýdku – 

Místku ohledně řešení dopravní situace na obslužné komunikaci za účasti zá-
stupců obce a mluvčích pana Josefa Masaře a pana Jaroslava Sochy. 

 
IV. Pověřuje: 
1) Radu obce schválením výsledku výběrového řízení na dodavatele instalace bez-

pečnostních prvků na stavbě „Palkovice – rekonstrukce místních komunikací  
a chodníků nad rozšířením kanalizační sítě“. 

2) Starostu obce podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení dle bodu VI/1. 
3) Starostu obce zasláním písemné urgence o vyčištění řeky Olešné v centru obce 

správci toku Povodí Odry s.p. 
4) Radě obce projednat možnosti řešení stavu obslužné komunikace se všemi maji-

teli pozemků, na kterých se komunikace nachází, do konce listopadu roku 
2009. 

 
                Radim Bača            Aleš Kubala 

          starosta obce      místostarosta obce 
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Základní škola... 
 

 

 
 

V novém školním roce bylo přijato 
do 1. ročníku celkem 33 dětí (13 chlap-
ců a 20 dívek), proto byly otevřeny dvě 
první třídy. Třídní učitelkou v I. A je pa-
ní Mgr. Olga Bačová, v I. B paní Mgr. 
Miroslava Žídková. 

Na 1. stupni se bude učit 142 dětí 
v 6-ti třídách, na 2. stupni 109 dětí  
v 5-ti třídách (dvě sedmé třídy). Celkem 
máme ve škole 251 dětí. V mateřské 
škole je zapsáno celkem 69 dětí. 

Od října mohou děti a žáci školy vy-
užívat novou velkou zahradu za školou, 
která byla zakoupena pro výstavbu nové 
mateřské školy. V pedagogickém sboru 
školy je celkem 16 učitelek a učitelů, 
nedošlo k personálním změnám. Ve 
školní družině pracují 2 vychovatelky, 
nově nastoupila vychovatelka paní Bc. 
Markéta Košcová, která již pracuje 
v mateřské škole. 

V letošním školním roce nemohli být 
z kapacitních důvodů do školní družiny 
přijati všichni zájemci, ale nejvýše  
60 dětí. Pro příští školní rok je již Kraj-
ským úřadem v Ostravě schváleno navý-
šení kapacity, takže v případě většího 

počtu zájemců může být v září 2010 při-
jato do školní družiny až 90 dětí. 

V mateřské škole pracuje 6 učitelek 
pod vedením vedoucí učitelky paní Ivy 
Dulavové, nově nastoupila paní učitelka 
Jolana Klusová. Provoz školy a mateř-
ské školy dále zajišťuje 8 provozních 
zaměstnanců pod vedením školníka pa-
na Zdeňka Muroně. Provoz školní jídel-
ny zajišťuje 6 zaměstnanců pod vedením 
vedoucí školní jídelny paní Hany Juren-
kové. 

V době po vyučování škola žákům 
nabízí nepovinné předměty cvičení 
z matematiky a náboženství, a také zá-
jmové kroužky, např. rybářský, výpo-
četní techniky, přírodovědný, tři spor-
tovní, výtvarný, volejbalový, country  
a keramický. Žáci mohou pod dohledem 
učitelů odpoledne využívat pro školní 
přípravu také školní knihovnu a Inter-
net. 

Ve dnech školního vyučování v době 
od 16 do 18 hodin mohou žáci sporto-
vat na školním hřišti, ale v této době již 
škola nezajišťuje nad žáky dohled, zod-
povědnost je pouze na jejich zákonných 
zástupcích. 

Přeji všem žákům, rodičům a pra-
covníkům školy úspěšný školní rok 
2009/10. 

Děkuji technickým pracovníkům 
obecního úřadu za vstřícnost a ochotu 
při přípravě hrací plochy pro děti v nové 
školní zahradě a při opravách školního 
majetku. 

Mgr. Ivo Fišer,  
ředitel školy 
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Drakiáda 
 
Je krásný, slunečný den, sobota  

3. října 2009. Vítr fouká, prostě ideální 
den k pouštění draků. Je 10 hodin a na 
parkoviště pod sjezdovkou se začínají 
scházet děti s rodiči a se svými draky. 
Někteří jsou koupení, někteří vyrobení 
doma. Všichni jsou krásní a barevní. 
Děti dostaly hned při startu bonbónky, 
aby se jim lépe běhalo. Někteří pouštěli 
draky přímo na parkovišti a ti odvážnější 
si troufli vyběhnout přímo na sjezdovku. 
Na závěr jsme uspořádali velký závod. 
Nejdříve soutěžily děti s draky, které si 
spolu s rodiči vyrobily doma a potom 
nastoupily děti s draky koupenými. 
Letos bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší, 
protože draků bylo hodně a létali 
opravdu všichni. Nakonec jsme vybrali 
10 nejlepších a takhle to dopadlo. 

 
Kategorie vyrobených draků: 
1. místo Dalibor a Matěj Peške  
 - 3.tř., MŠ 
2. místo Evelínka a Denis Vaškovi  
 - MŠ, 4.tř. 
3. místo Hanka Kořenská - 4.tř. 
4. místo Jan Pělucha - 1.tř. 
5. místo Adam Rajnoch - 2.tř. 

Kategorie koupených draků: 
1. místo Verunka Židková - MŠ 
2. místo Adélka Sasynová - MŠ 
3. místo Eliška Najdeková - MŠ 
4. místo Filípek Muroň 
5. místo Katka Tylečková - 4.tř. 

 
Děti dostaly za odměnu spoustu dár-

ků, džus a koblihu, takže spokojené by-
ly, alespoň si myslím,úplně všechny. Na 
závěr se děti mohly svézt na koních, za 
což děkuji p. Radimu Bačovi. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem sponzorům, díky nimž mohly být 
děti odměněny. Jsou to: manželé Troch-
tovi, p. Oliva, p. Hubík, pekárna Palko-
vice - Jiří Zlý, Moravskoslezské sanatori-
um v Metylovicích, p. Slavomír Bača,  
p. Radim Bača, OÚ Palkovice, p. Novák 
- Modrá Labuť, p. Balašová, p. Plaček, 
p. Leňková, p. Pustková. 

Velké poděkování patří také panu 
Trochtovi, který nám umožnil Drakiádu 
pod sjezdovkou uspořádat. 

Letošní ročník byl díky počasí velmi 
vydařený. Děti i rodiče odcházeli 
s úsměvem na tvářích a já se těším, až 
se opět uvidíme příští rok. 

 
Xenie Rajnochová - vychovatelka ŠD 

 
 

 

Školní mléko 
 

V letošním školním roce jsme v rám-
ci rozšiřování služeb našim dětem, zpro-
středkovali automat poskytující státem 
dotované mléko. Děti si mohou zakoupit 
jak mléko čisté, tak ochucené, a to ve 

čtyřech příchutích - vanilka, jahoda, ka-
kao, káva late. 

Na dotované mléko mají nárok nejen 
žáci školy základní, ale také každé dítě 
navštěvující naši mateřinku (1 ks mléka 
na jeden vyučovací den, kdy státní dota-
ce činí 2 Kč). 
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K zakoupení mléka slouží takzvaná 
„kreditka“, kterou si žáci mohou zakou-
pit v kanceláři vedoucí jídelny. Ta je po-
té aktivována zaplacením minimální 
částky 100 Kč. Kredit je možno dobíjet 
denně od 7.15 do 7.40. 

Musím říci, že děti o mléko projevují 
obrovský zájem. Což nemalou měrou 
přispívá k vytvoření si lepších stravova-
cích návyků. 

 
Hana Jurenková - vedoucí jídelny 

 
 

 
Pozvánka na vánoční jarmark 

 
MŠ a ZŠ Palkovice Vás srdečně zve na tradiční vánoční jarmark, který se bu-

de konat v pátek 4. prosince 2009 před budovou základní školy. Zahájení ve 
14.00 hodin 
 
 
 

 

Policie České republiky informuje…  
 

 
Vážení občané, 

dovolte, abych Vás 
informoval o projektu  
„CYKLO HLÍDEK“, kte-
rý vznikl v  rámci Com-

munity policing - aktivní komunikace 
policie se samosprávou a občany. 
V rámci Community policing bylo 
Územním odborem vnější služby Frýdek-
Místek přistoupeno k projektu „CYKLO 
HLÍDEK“, který doplní formu obchůz-
kové služby policejního inspektora Ob-
vodního oddělení Palkovice v přiděle-
ném okrsku-obci. Cílem tohoto projektu 
je zefektivnit činnost okrskáře, zejména 
cyklo, přesunem do nepřístupných míst, 
které by pěším výkonem pro svou roz-
lehlost neobsáhl. Okrskář na krosovém 
kole s cyklistickým dresem s nápisy  
a služebním číslem policisty je zárukou 
četnější komunikace s občany  v daném 

okrsku. Na realizaci pilot-
ního projektu se  podíleli 
formou darů dvou kroso-
vých kol obce  Palkovice, 
Baška a formou darů čtyř 
cyklistických obleků obce Palkovice, 
Hukvaldy, Kozlovice a Metylovice. Vy-
členění policisté budou  v jarních, letních 
a podzimních obdobích doplňovat poli-
cistu na obchůzce a průběžně rotovat 
mezi obcemi, s cílem komunikovat a ře-
šit problémy občanů přímo v ulicích,  
nezatěžovat občany mnohdy nepotřeb-
ným papírováním na útvaru policie, či 
obecním úřadě ve vytýčených dnech. 
„Poznej svého občana - poznej svého 
okrskáře“. Věřím, že většina občanů tu-
to změnu uvítá a ocení aktivnější přístup 
policie na veřejnosti.  

npor. Ing. Pavel Nesit v.r. 
vedoucí oddělení 
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739 41 Palkovice 
Palkovice č. p. 448 
 
Tel.: +420 558 656 174 
        +420 974 732 771 

Fax: +420 558 432 159 
Email: fmooppalko@mvcr.cz 
internet: 
http://www.pcrfm.cz/stranka/oop-
palkovice 

 
 

 
 
Informace o preventivní činnosti 
PČR OO Palkovice  
 

Dne 16.10.2009 v době od 10.00 
hod do 15.00 hod. proběhla v obcích  
Palkovice a  Kozlovice preventivní akce 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJ-
SKÉ ŘEDITELSTVÍ SEVEROMORAV-
SKÉHO KRAJE Územní odbor vnější 
služby Frýdek - Místek Obvodní oddělení 
Palkovice,  zaměřená na kontrolu rekre-
ačních objektů. Dvě tříčlenné  skupiny 
policistů zkontrolovaly  při obchůzkové  
činnosti celkem  29 rekreačních objektů 
v lokalitách Kozlovice-Rybí a  Palkovice-

Myslík. Přítomným majitelům byly pře-
dány kontrolní lístky  rekreačního objek-
tu s desatero doporučení jak si ochránit 
svůj  majetek. U zbývajících objektů byly 
kontrolní lístky ponechány na viditelném  
místě. V době preventivní akce nebylo 
zjištěno narušení objektů. Preventivní 
akce byla vyhodnocena jako přínosná  
a účelná. Obvodní oddělení Palkovice 
dále připravuje preventivní činnost za-
měřenou na školní mládež a občany  
v seniorském věku.  

 
npor. Ing. Pavel Nesit  

vedoucí oddělení 
 
 

 
 
V těchto řádcích vás chceme  
informovat o současném stavu  
drogové problematiky Frýdecko-
Místecka z pohledu Policie  
 

Obecně lze říci, že spotřeba drog 
v našem regionu má mírně vzestupnou 
tendenci. Nejoblíbenější a cenově nejdo-
stupnější drogou je marihuana, za ní 
následuje metamfetamin (pervitin).  Vý-
skyt tanečních drog, mezi které řadíme 
MDMA (extázi) a Lysergid (LSD), uží-
vané převážně mladými lidmi evidujeme 
pouze ojediněle. Vysoce nebezpečné 

drogy heroin a kokain jsou víceméně 
výjimečnou záležitostí, vyskytující se 
zejména v krajském městě Ostravě a je-
ho okolí.  

Stále častěji se však setkáváme 
s experimentací tzv. „sniffingu“, což je 
zneužívání různých těkavých látek, lepi-
del a rozpouštědel vdechováním, či či-
cháním. Zaznamenali jsme i několik pří-
padů 11-ti letých dětí.   

Marihuana je v současné době mezi 
mladými lidmi jednou z nejoblíbenějších a 
také nejdostupnějších drog na trhu. Alar-
mující je opakovaný výskyt experimen-
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tací na základních školách!!!  Věko-
vá hranice se stále snižuje. Nejvíce uživa-
telů je ve věku od 14-ti do 40-ti let.  

V poslední době policie častěji vyšet-
řuje případy pěstování marihuany v inte-
riérech. Pro tyto účely si pěstitelé upra-
vují v bytech a domech různé prostory 
např. skříně, komory, sklepy, garáže či 
skleníky a podobně. Uzpůsobením pod-
mínek pro pěstování získávají rostliny 
mnohem větší procento účinné látky. 

 Omezením volného prodeje léků 
v ČR, obsahujících účinnou látku pseu-
doefedrin, zneužívanou a potřebnou 
k výrobě pervitinu, se situace v oblasti 
výroby drog přes všechny předpoklady 
nesnížila.  Osoby zabývající se výrobou  
a distribucí této drogy si léky neomezeně 
dovážejí ze sousedních států, přičemž za-
hraniční léky obsahují i několikanásobně 
větší množství účinné látky, než jaké se 
prodávají v České republice. Stále se zvy-
šuje počet výrobců – tzv. vařičů drog.  
Nejvíce uživatelů drogy pervitinu evidu-
jeme ve věku mezi 16-ti  až 40-ti lety.    

S užíváním drog a jejich obstarává-
ním úzce souvisí následující drogová 
trestná činnost. Odhadujeme, že necelá 
polovina trestných činů v našem okres-
ním městě je páchána drogově závislými  
pachateli. Jedná se zejména o majetko- 

vou a násilnou trestnou činnost. Mezi ta-
to protiprávní jednání řadíme krádeže 
v bytech, domech, obchodech, nákup-
ních centrech, krádeže vloupáním do 
osobních vozidel a objektů, loupežná 
přepadení ať již na ulici či v objektech 
atd.   

 Snahou policie však není jen zazna-
menávat, odhalovat a vyšetřovat jedno-
tlivé případy, ale také preventivně půso-
bit na potencionální či skutečné uživa-
tele drog. Proto úzce spolupracujeme se 
školami, státními i nestátními organiza-
cemi. Prostřednictvím Preventivně in-
formačního oddělení policie,  ve Frýdku-
Místku, realizujeme preventivní projekty 
na základních, středních školách a  škol-
ských zařízeních.  

Pro ty, kteří chtějí získat více infor-
mací o dané problematice, či získat 
cenné rady uvádíme několik odkazů na 
internetové adresy zabývající touto pro-
blematikou.  
(www.drogy-info.cz, www.drogy.net, 
www.renarkonn.cz) 

 Bc.Petr Gřes 
 

Krajské ředitelství policie 
Severomoravského kraje  

Preventivně informační oddělení 
Frýdek-Místek

 
 
 

Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme... 
 
Co krásnějšího  
               může být, 
než jeden pro  
         druhého žít... 

V měsíci září tohoto roku oslavili 
"zlaté" jubileum počátku společné cesty 
životem manželé Ludmila a Jaroslav Ga-
liovi z Myslíka, v témže měsíci pak man-
želé Drahomíra a Karel Bílkovi z Palko-
vic slavili svatbu "diamantovou". 
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Oběma manželským párům srdečně 
blahopřejeme a do dalších společných 
let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a 
životní pohody v kruhu svých nejbližších. 

Zastupitelstvo obce Palkovice,  
Rada obce, SPOZ a Tisková komise 

Palkovických listů 

 
 

 
 
Blahopřání 
 

Život, který žijeme pro druhé, 
stojí za to. 

  Albert Einstein 
 

Vždy milá, skromná a usměva-
vá, štíhlá jako proutek a stále plná 
elánu. Taková je naše cvičitelka  
„Jógy a zdravotního cvičení“ Dana 
Brudná.  Při cvičení pod jejím vedením 
ti starší mládnou, ti mladší se inspirují 
jak nezestárnout a všichni dohromady se 
nejen krásně protáhneme a dobře nala-
díme, ale dozvíme se i spoustu užiteč-
ných rad pro zachování zdravého těla  
i ducha. V létě pro nás Dana vymýšlí  
i cvičení v přírodě a zdravotní a medi-
tační vycházky, nenechá nás zkrátka ni-
kdy zlenivět, za což jsme jí velmi vděční!  

Letos koncem září, věřte nevěř-
te, oslavila Dana Brudná krásně 
kulaťoučké  narozeniny.  

To sváteční pondělí jsme cvičili jen 
pramálo, přestože mezi nás přišel i  
 

předseda tělovýchovné jednoty Jarek 
Čechmánek. Nepřišel však na inspekci, 
ale proto, aby spolu s námi Daně po-
blahopřál. A tak jsme gratulovali, zpívali, 
recitovali, ba i na tanec došlo, abychom 
jí tak poděkovali za všechen její čas, 
dobrou náladu a pozitivní energii, které 
nám celé dlouhé roky nezištně věnuje.  

Mezi mnohými verši pro Danu 
z vlastní tvorby cvičících zazněly i tyto: 
 
Milá Danuško… 
 
Přejeme Ti všichni vše nejlepší,  
životem ať provází Tě štěstí, 
z plna hrdla zpíváme, 
všichni Tě rádi  máme. 
 
Ať Ti dlouho poslouží zdravíčko, 
netrápí Tě nic ani maličko, 
vždyť ta léta běží – jó, 
zpíváme Ti - ŽIVIJÓ. 
       

Přátelé z oddílu jógy odboru Sport 
pro všechny při TJ Sokol Palkovice  

 
 
 

Rozloučili jsme se… 
 

Odešel od všeho, 
co měl rád, 
nestačil nikomu 
sbohem dát. 

Měsíc září 2009 se smutně zapsal do 
myslí příbuzných a známých pana Fran-
tiška Jalůvky a pana Ladislava Šmiřáka  
z Myslíka. 

V tomto měsíci se s nimi rozloučili 
navždy. 
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Smutný je domov, 
smutno je v něm, 
chybíš nám, maminko, 
chybíš nám všem. 
 
Počátkem měsíce října tohoto roku 

navždy opustila své blízké paní Květo-
slava Lepíková z Palkovic. 

Všem pozůstalým vyslovujeme tímto 
hlubokou a upřímnou soustrast. 

 
Zastupitelstvo obce Palkovice,  

Rada obce, SPOZ a Tisková komise 
Palkovických listů. 

 
 

 
 

 

Sport... 
 

 
SDH Palkovice 
Soutěžní sezóna 2009 
 

V září skončila soutěžní sezóna pro 
naše dvě družstva (muži a ženy). V le-
tošním roce jsme se zúčastnili již V. roč-
níku Beskydské ligy v požárním útoku. 
Tato liga byla v roce 2009 složena z 16 
sborů dobrovolných hasičů z okolí. Nej-
vzdálenějším sborem byli pro tento rok 

hasiči z Karolinky. Bohužel nám se vů-
bec nedařilo, obě družstva se umístila ve 
druhé polovině celkové výsledkové listi-
ny. Přispěla k tomu také absence něko-
lika členů a rovněž scházelo „tolik po-
třebné“ štěstí. 

I přesto chci poděkovat všem, kteří 
tomuto sportu věnovali svůj čas. 

 
Za SDH Petra Opělová

 
 
 

 
Zájezd SDH Palkovice  
na Jižní Moravu 
 

Dne 17. 10. 2009 uspořádal Sbor 
dobrovolných hasičů v Palkovicích pro 
své členy a jejich přátele dvoudenní zá-
jezd na Jižní Moravu. Navzdory počasí  
a ekonomické krizi byl zájem velký  
a během několika dní byla kapacita na-
plněna. Díky plánovanému programu 
jsme si museli trošku přivstat a vyrazit již 
v sedm hodin ráno. První zastávka byla 
ve Vizovicích, kde nás čekala hodinu  
a půl dlouhá návštěva palírny Rudolf Je-

línek. Kromě prohlídky tohoto podniku 
jsme měli příležitost ochutnat několik 
zde vyráběných pálenek a v podnikové 
prodejně si koupit ještě něco na cestu. 
Tuhle možnost jsme plně využili a v au-
tobuse začala vládnout veselá nálada. Po 
obědě ve vesnici Babice jsme zamířili do 
Strážnice. V tomto městečku jsme na-
vštívili místní skanzen - muzeum jihomo-
ravských vesnic. Během exkurze jsme si 
zakoupili výrobky tradiční pro tento re-
gion. Nabídka byla široká, takže pořízení 
pěkné drobnosti pro své blízké nebyl 
žádný problém. 
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Pak už nás čekal hlavní bod progra-
mu – návštěva vinného sklepa ve Sta-
rém Podvorově. Po zabíjačkové večeři  
a ochutnávce vín jsme si v klidu vychut-
návali lahodnou chuť moravských vín při 
hudbě místního harmonikáře. 

Ráno nás na nohy postavil svou do-
mácí slivovicí pan domácí a po snídaní 
jsme mohli nabrat směr Palkovice. Zá-
soby od Rudy Jelínka ještě nějaké zbyly, 
takže veselá nálady přetrvala až domů. 

Za SDH Martin Polášek
 
 

 
 

Lidé kolem nás… 
 

 
Vernisáž „MY“ 

 
Dne 17.července 2009 se konala  

v hospodě u „Myšáka“ zcela výjimečná 
akce. Jednalo se o vernisáž uměleckých 
fotografií a maleb, jejímiž autorkami byly 
dvě studentky z Palkovic. Zdenka Mar-
ková, která nafotila svou různorodou ko-

lekci fotografií, je studentkou oboru fo-
tografie na Integrované střední škole  
v Ostravě a Kateřina Mertová, která vy-
tvořila výběr ze svých školních i domá-
cích malířských prací. Katka v letošním 
roce složila úspěšně maturitní zkoušku 
na střední umělecké škole v Ostravě. 

 
 
 

Děvčata, co vás vedlo 
k uspořádání této vernisáže? 

 
„Touto výstavou, která byla v podsta-

tě pro nás i pro občany Palkovic premi-
érovou, jsme chtěly společně započít 
něco nového a tudíž jsme se po dlou-
hém plánování rozhodly vernisáž zreali-
zovat a ukázat ji i našim spoluobčanům. 
Zdálo se nám, že by byla škoda schová-
vat naši tvorbu někde ve sklepě. Myslí-
me si, že uspořádat tuto vernisáž  bylo 
skvělé rozhodnutí.“ 

Jaký byl o  vernisáž zájem? 
„Byly jsme velmi potěšeny, když 

jsme zaznamenaly ze strany spoluobča-
nů o svou výstavu velký zájem. To nás 
samozřejmě velmi povzbudilo a již nyní 
víme, že tato akce nebyla poslední.“ 

Co plánujete do budoucna? 
„V příštím roce bychom chtěly zrea-

lizovat další vernisáž, která by už měla 
mít hlubší myšlenku a celkově by měla 
být více propracovanější.“ 

Za rozhovor poděkovala  
Karla Menšíková 

 
 

Poděkování 
 
V neděli 4.října 2009 se v kostele 

sv.Jana Křtitele v Palkovicích konala 

mše svatá na poděkování za úrodu. Dět-
ský folklorní soubor Hurčánek vystoupil 
s pásmem písní pod vedením Jiřího 
Merty a Mgr. Miroslavy Kubalové, s pře-
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dáním „Darů Země“ otci Bronislavu 
Wojnarovi. Kostel byl krásně vyzdoben, 
za což patří poděkování paní Emě Hale-
šové, Anně Hlaváčové, Marii Prašivko-
vé, Bohumile Šlachtové, Julii Halešové  
a panu Aloisi Kožuchovi. Po mši svaté 

soubor Hurčánek potěšil před kostelem 
zpěvem lidových písní i rozdáváním ko-
láčků jako symbolem úrody. 

 
Za krásný zážitek i přípravu všem  

děkuje Karla Menšíková 
 

 
 

Seniorklub 
 

 
16.září 2009 jsme uskutečnili zájezd 

do Ostravy na Landek, do hornického 
muzea, kde nás průvodci seznámili 
s historií hornictví na ostravsku. Na 
vlastní oči jsme se přesvědčili, jak to sku-
tečně vypadá pod zemi. Byli i někteří, 
co fárání v kleci odmítli.  Po prohlídce 
muzea jsme navštívili Slezsko ostravský 
hrad, který je po zdařilé rekonstrukci  
a působí velmi zajímavě. Je skutečně  na 
co se podívat. Závěr zájezdu byl v Klím-
kovicích v restauraci Mexiko, kde jsme si 
pochutnali na „v pivě nakládaných tva-
růžkách“. Všem moc chutnalo. Dozvě-
děli jsem se, že těchto lahůdek připraví 
v létě přes víkend až 600 porcí. 

Plánovaný výšlap na Myslíkovské 
Lurdy se 30.9.2009 nekonal. Nevyšel 
nám ani v náhradním termínu, kvůli deš-
tivému počasí. 

Z důvodů menšího zájmu se neusku-
tečnil  ani zájezd na vinobraní do Mistří-
na. 

 
Zájezd na burzu do Těšína jsme 

spojili s návštěvou „Rybího domu“ v ne-
daleké Chotěbuzi, kde nás čekaly 
v akváriu jak sladkovodní, tak i mořské 
ryby. Bylo to nádherné, doporučujeme 
návštěvu všem. 

 
za Seniorklub Stanislav Vyvial 

 
 
 

Recepty pro Vás 
 

 
Nejlepší, nejlevnější,  
nejrychlejší a nejmňamkovitější  
plněné papriky na světě 
 
Potřebné přísady: 

Nic víc než vydlabané pa-
priky, 400g gothaje – ten je 
nejdůležitější na celém recep-
tu, protože se nejlépe rozpé-

ká se sýrem – s jiným salámem to nemá 
cenu zkoušet, 30 – 40dkg sýra, třeba 
eidam – levnější verze, já dávám blaťác-

ké zlato napůl s goudou, olej  
a toť vše! 

 
Postup přípravy: 

Nastrouháme sýry, gothaj 
nakrájíme na kostičky, smí-
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cháme a plníme papriky, znovu přikry-
jeme odkrojeným koncem paprik, aby 
nám nevytekla náplň a pečeme při asi 

200 stupních dokud papriky nezměknou 
a nemají puchýřky. Jíme je s chlebem  
a jsou výýýýtečné i studené! 

 
 

 
 

 

Vynikající koláč  
z olomouckých syrečků 
 

Ingredience: 250g polohrubé mou-
ky, jedno balení (125g) olomouckých sy-
rečků, 300g bílého jogurtu, 1 vejce, 
100g anglické (oravské) slaniny, 1/2 
prášku do pečiva, kmín, sůl, oregáno 

 
Postup přípravy: Mouku, kypřící 

prášek, jogurt a vajíčko dáme do mísy  
a vypracujeme těsto. Koláčovou formu  
(o průměru cca 26 cm) vymažeme olejem 
a vložíme do ní vypracované těsto. Na-
vlhčenou rukou ho rovnoměrně rozpro-
střeme po celé ploše. Tvarůžky a slaninu  
 

nakrájíme na drobné kostičky, promí-
cháme a navrstvíme na těsto. Posypeme 
celým kmínem a oregánem. Solíme mi-
nimálně nebo vůbec (syrečky a slanina 
jsou dost slané). Pečeme (v předem vy-
hřáté troubě) dozlatova, při teplotě 
180°C, cca 30 minut. Při pečení vzni-
ká příjemná, kořeněná vůně. Nemusíte 
se vůbec obávat nějakého zápachu (vy-
zkoušeno). Je to rychlá, jednoduchá  
a vynikající slaná buchta. 

 
Moje zkušenost: malinko se může 

osolit i vrstva těsta. Určitě přidat trochu 
muškátového oříšku. 

 
 
 
Zapečené papriky se sýrem  
a salámem 
 

Potřebné přísady: Bílé papriky,  
libové párky nebo točený salám, sýr,  
eidam, anglická slanina 

 
Postup přípravy: Paprikám seříznu 

vršek a vydlabu vnitřky, po omytí dám 
na talíř a dám je na 5 minut do mikro-
vlnky, aby trošku změkly, nemusí se pak 
dělat tak dlouho. Mezitím si nakrájím na  
 

špalíčky salám nebo párky a na špalíky 
eidam. Vyndám papriky z mikrovlnky  
a začnu do nich dávat špalíky eidamu  
a salámu až jsou úplně vycpané. Napl-
něné papriky naskládám do pekáčku 
nebo zapékací misky a překryji plátky 
anglické slaniny, navrch nakrájím rajčata 
na plátky. Troubu pustím na 250°C  
a dám zapéct na cca 1/2 hodiny.  

Máme rádi s tmavým pečivem. Přeji 
dobrou chuť. 
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Ožralé kuře 
 
Ingredience: 
1 celé kuře 
1 plechovka piva 
 
Nálev: 
2 lžíce medu 
3 lžíce oleje 
3 lžíce sojové omáčky 
1 lžíce vinného octa 
4 stroužky česneku 
1 lžička chilli v prášku 
1 lžíce červené chilli omáčky 
Sůl 
 
Postup: 

Vezměte celé kuře, omyjte, osolte  
a připravte na běžné grilování. Máte-li 
oblíbený recept na potírací omáčku, 
klidně si ji udělejte po svém. Pokud ne-
máte, prohřejte dvě minuty na pánvi 
všechny ingredience nálevu. 

Kuře vložte do misky, zalijte nálevem 
a nechte cca 1 hodinu nasáknout nálev 

pod kůži. Pozor! Kdo chce kůrčičku kla-
sicky křupavou, měl by se vyvarovat 
medu. 

Vezměte plechovku piva, otevřete, 
cca 1 dcl upijte a poté ostrým nožem vy-
tvořte ve víku ještě další dva otvory. Ple-
chovku dejte na plech, podložte nejlépe 
pečícím papírem. Vezměte kuře a po-
saďte jej na plechovku s pivem. 

Vložte plech i s kuřetem do trouby  
a pečte jej při 180°C cca 35 minut. 

A nyní proč má vlastně kuře ple-
chovku zaraženou tam, kde ji má zara-
ženou. Pivo důsledkem tepla začne vzlí-
nat a vytvoří uvnitř kuřete atmosféru 
pohody, jak už to jen pivo dokáže. Po-
stupně vzlíná do masa, díky čemuž je 
maso šťavnaté a křehké a to je možná 
slabé přirovnání. 

Až je kuře upečené dozlatova, vyndá-
te jej z trouby, dvěma papírovými utěr-
kami přidržíte, zaklepete a plechovka se 
vlastní vahou sama vysune. Naporcujte  
a hurá ke stolu! 

 
 
 
 

Balkánské řezy 
 

5 vajec, 5 lžic pískového cukru,  
8 lžic rumu, 5 lžic polohrubé mouky, 
meruňkový džem 

Náplň I: 1 1/2 balíčku dětských 
piškotů, hrst nasekaných ořechů,  
1 1/2 sklenice zavařených meruněk,  
3 lžíce kakaa, 1/2 dávky nastrouhané 
čokolády. 

Náplň II: 1 1/2 hrnku mléka,  
1 1/2 balíčku vanilkového pudinku,  

6 lžic moučkového cukru, 1 vanilkový 
cukr, 1 kostka másla 

Poleva: 1 dávka čokolády,  
1/3 kostky másla 

 
Bílky s pískovým cukrem ušleháme 

na tuhý sníh, zlehka vmícháme žloutky, 
mouku a upečeme na plechu vyloženém 
pomaštěným papírem. Upečený a vy-
chladlý plát potřeme džemem, na džem 
natřeme náplň I., náplň II., polijeme čo-
koládovou polevou a necháme ztuhnout. 
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Příprava náplně I.: Dětské piškoty 
uválíme (můžeme použít i rozdrcené 
zbytky piškotových plátů), pokapeme je 
meruňkovou šťávou a rumem, přidáme 
dobře rozšlehané nebo rozmixované za-
vařené meruňky, nasekané ořechy, ka-
kao, nastrouhanou čokoládu a vše dobře 
smícháme. 

Příprava náplně II.: Mléko uvaříme 
s pudinkem na hustou kaši a za občasné-
ho promíchání necháme vychladnout. 
Máslo vyšleháme s moučkovým a vanil-
kovým cukrem, po částech přidáváme 
vychladlou kaši a dobře vyšleháme. 

Příprava polevy: Máslo rozpustíme, 
přidáme nalámanou čokoládu a vyšle-
háme do hladka. 

 
 
 
 

Dámský rozmar 
 
2 1/4 hrnku hladké mouky, 1 kostka 

rostlinného tuku, 1/2 hrnku moučkové-
ho cukru, 6 žloutků, 1/2 balíčku prášku 
do pečiva, 1 lžička mleté skořice, šťáva 
a kůra z 1/2 chemicky neošetřeného ci-
trónu, rybízová marmeláda 

Pěna: 6 bílků, 1 1/4 hrnku pískové-
ho cukru 

Příprava pěny: Z bílků a pískového 
cukru ušleháme nad parou tuhý sníh. 

 
 
Z mouky, prášku do pečiva, tuku, 

cukru, žloutků, citrónové kůry a šťávy 
vypracujeme těsto, které na pomouče-
ném vále vyválíme, pomocí válečku pře-
neseme na vymazaný plech a upečeme. 
Napůl upečené těsto potřeme marmelá-
dou, posypeme mletou skořicí, potřeme 
ušlehaným sněhem a dáme do trouby 
dopéct. 

 
 

Připravila Karla Menšíková

 
 

 
 

 
 

Kino 
 

 
JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE 
Nový historický koprodukční film. 
 Příběh nejslavnějšího zbojníka,  
který bohatým bral a chudým dával. 
PÁTEK 20.11.2009  
V  19.30 HOD.  
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 15 let, české znění, 
140 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 10. Září 2009 

HODINU NEVÍŠ 
Nové Česko - Slovenské drama. Ne 
zcela fiktivní příběh člověka, který  
dostal přezdívku „heparinový vrah“. 
PÁTEK 27.11.2009  
V  19.30 HOD.  
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 12 let, české znění,  
95 minut, klasický,  
premiéra: 27. Srpna 2009 



P A L K O V I C K É  L I S T Y  

 19 

HANEBNÝ PANCHARTI 
Nový americký film režiséra Quentina 
Tarantina žánru Action-advantures. 
Hanebně zparchantělá jízda plná krve, 
potu, slz a touhy po pomstě 
PÁTEK 4.12.2009  
V  19.30 HOD.  
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Od 15 let, české titulky, 
149 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 27. Srpna 2009 
 
VZHŮRU DO OBLAK 
Nový americký rodinný animovaný 
film z dílny studia Disney – Pixar, 
tvůrce filmů Hledá se Nemo, Příběh 
hraček, Život Brouka a dalších. 
NEDĚLE 6.12.2009  
V 16.00 HOD. 
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění,  
100 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 20. Srpna 2009 

ULOVIT MILIARDÁŘE 
Nová česká komedie. 
PÁTEK 11.12.2009  
V  19.30 HOD.  
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění,  
90 minut, širokoúhlý,  
premiéra: 1. Října 2009 
 
MUŽI V ŘÍJI 
Nová česká komedie. 
PÁTEK 18.12.2009  
V  19.30 HOD.  
Vstupné 40,- Kč 
Přístupnost: Přístupný, české znění,  
114 minut, klasický,  
premiéra: 20. Srpna 2009 
 
 
V DOBĚ OD 19.12.2009  
DO 7.1.2010 KINO NEHRAJE 

 
 
 
 

 

Termínový kalendář 
 

 
21.11.2009   Divadelní představení „Hrobka s vyhlídkou“ 18.hodin – kulturní dům 
  4.12.2009   Vánoční jarmark 
  6.12.2009   Posvěcení hasičského praporu v rámci mše sv. v kostele v Palkovicích 
  6.12.2009   Mikulášská zábava pro děti v Restauraci pod Habešem,  
                          mladší děti 13.00 – 15.00 hodin, starší 18.00 – 21.00 hodin. 
 

 

 
Vydává Obecní úřad v Palkovicích, Palkovice 619, reg. u Okresního úřadu ve Frýdku – Místku 

pod registrační značkou MK ČR E12364. Redakcí je pověřena tisková komise rady obce  
Palkovice ve složení K. Menšíková, R. Bača, A. Kubala, P. Opělová, St. Harabiš, M. Mertová,  

J. Vašíková. Sestavuje P. Opělová, e-mail: petra.opelova@email.cz.  
Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter. Internetová verze: www.palkovice.cz.  

Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku  
je zodpovědný autor. Uzávěrka příštího čísla 20. listopadu 2009. Vychází osmkrát ročně. 
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Lakování vozidel 
 

Provádíme lakýrnické opravy automobilů všech značek: 
• lakování osobních automobilů všech značek 
• lakování dodávkových automobilů 
• lakování motocyklů, veteránů 
• nástřik dutin a spodků 

Dále nabízíme tyto lakýrnické práce: 
• lakování autodoplňků 
• lakování kovových i plastových dílů 
• lakování tuningových dílů, křídel, prahů, spoilerů 

Zajišťujeme karosářské opravy 
---------------------------------------------------------------------------- 
Pronajímáme nepoužívané volné prostory (větší či menší sklady, pro řemesl. práce…) 
---------------------------------------------------------------------------- 

Autokarosárna – lakovna, Bůžek Jiří J&J 
Hukvaldy 97    www.auta-lakovani.cz 
739 46  Hukvaldy    info@auta-lakovani.cz 
Kontakty:    Příjem a výdej zakázek: 
+420 558 699 311    Po-Pá: 8:00-15:45 
+420 603 117 117    Po dohodě možno i v jiný čas 
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Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o., 

Cihelní 410, Frýdek-Místek 
 

www.cogfm.cz, 
tel.: 558 433 572, 558441 387, 558 441 380 

kontaktní e-mail: o. kotaskova@seznam.cz 
 

 
 

Charakteristika školy: 
soukromá škola s patnáctiletou tradicí  (školné 12 000,- Kč ročně) 

  čtyřletý  cyklus po 9. třídě ZŠ 
  osmiletý cyklus po 5. třídě ZŠ 

Možnost přijetí i po 7.třídě na základě rozhodnutí ředitelky školy. 
 

  Den otevřených dveří:   
  3. prosince 2009       11:00 – 16:30  hod. 
14. ledna      2010     11:00 – 16:30  hod. 
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Neplaťte víc, než je nutné !!! 
Občanské sdružení sociálních a finančních poraden 

s krajskou radou Svazu důchodců 
 

zahajuje bezplatnou sociálně - finanční poradnu 
 

Kdo může poradnu využívat ? 
* držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP 
* senioři, sociálně slabší rodiny 
* rodiny s dětmi 
* nezaměstnaní 
* ostatní klienti   
 
Co nabízíme ? 
* informace a pomoc při sjednávání slev 

- dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva až 7 % 
- služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20 % 
- pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10-20 % (ZTP, ZTP-P u vybra-

ných pojišťoven) 
- pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli 
- pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic 

* zajištění financí na pohřebné – program Pieta 
* prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekuci s možným dopa-

dem na slabší sociální skupiny 
* vyřízení žádosti na zateplení domu a její   zprostředkování se slevou až 50 % 

od státu – ZELENÁ ÚSPORÁM 
* nabídku pracovních příležitostí v poradnách OSSAFP ČR po celé ČR 
* kurzy finanční gramotnosti s osvědčením o odbornosti 
 
Kontaktní místa: 
Ostrava:  Rada seniorů, Ostrčilova 4, Čtvrtek 9-15h 
Poruba:  Sv. důch., Marie Majerové 1733/6, Úterý 9-12h 
Frýdek-Místek: 17. listopadu 147, Pondělí 9-13h 
Karviná:  Polská 120, Středa 9-12h 
telefon:  518 321 861, 737 855 826, 604 959 387 
e-mail: financniporadna@seznam.cz            www.socfinporadnycr.cz 
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LIŠKA VÁM NABÍZÍ 

  Úvěry 

  Stavební spoření  

  Mimořádnou nabídku 10% 

zhodnocení vkladu  

30 000 Kč novým klientům 

  Prémii 1500 Kč s Liškou plus 

  Prémii 1500 Kč při uzavření 

prvotní smlouvy 

  Rizikové životní pojištění 

  Penzijní připojištění                      

  Zajištěné fondy 

  Postžirový účet 

  Červené konto 

  Spotřebitelský úvěr 

  Nabídku spolupráce 

  
   
 
Lenka Edelsbergerová 
finanční poradce ČMSS 
mobil: 725 731 005 
lenka.edelsbergerova@cmss-oz.cz 
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MEDICINÁLNÍ-SUCHÁ PEDIKÚRA 
NEHTOVÁ   MODELÁŽ-MANIKÚRA 
MEDOVÁ  LÉČEBNÁ  MASÁŽ  TĚLA 

KOSMETICKÉ  OŠETŘENÍ  PLETI 
NASTŘELOVÁNÍ  NÁUŠNIC-LÍČENÍ 
TŘPYTIVÉ  TETOVÁNÍ  DOČASNÉ 
PERNAMENTNÍ  MAKE-UP PLETI 

TRVALÁ  NA ŘASY-DEPILACE TĚLA 
PÁNSKÉ  OŠETŘENÍ-PLEŤ-NEHTY 

PÁNSKÁ  DEO  PEDIKÚRA-PORADNA 
۩  PÁNSKÝ  WELLNES  VÍKEND  ۩ 
WELLNES  VÍKENDY PRO ŽENY 
♥  DÁRKOVÉ  VOUSCHERY ♥ 

AKNE  PORADNA  PRO  DOSPÍVAJÍCÍ 
objednávky: www.salonsimona.cz 

tel: 603588092 – objednavky@salonsimona.cz 
 
 
 
 

Skylink - digitální satelitní televize (100% pokrytí) 
• Všechny České a Slovenské programy na vždy zadarmo:  

Celkem 22 (další stále přibývají) a dalších 19 v balíčku Multi.  
• Díky HD přijímači  a  HD TV budete sledovat:  

10 prog.v HD kvalitě (5x lepší než DVD) 
• Satelitní komplety SD pro 1TV za 4 299 Kč, pro 2TV 8 299Kč,  

pro 3TV 12 299 Kč, pro 4TV 16 299 Kč montáž od 1500 Kč 
• Satelitní komplety HD-SD pro 1TV za 7 299 Kč pro 2TV za 11 699 Kč, 

pro 3TV za 15 699 Kč, pro 4 TV 19 699 Kč montáž od 1500 Kč   
 
Info a Objednávky: 608 300 882, email: slaboproud@gmail.com

 






