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Informace z městského
úřadu

říjen 2003
sponzory, zda by se na výzdobě finančně nepodíleli.
Na každé „sponzorské“ ozdobě by bylo viditelně
umístěné jméno, logo apd. sponzora. Bližší informace
sdělí ředitel MěBP Karolinka pan Otakar Šigut.
Ing. Tomáš Hořelica – starosta města

Průvodce zdravotnickými službami
Zdravotnická záchranná služba Vsetín

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
městský úřad připravuje na sobotu a neděli 18. a 19.
října sběr velkoobjemového odpadu, ale tentokrát jinou
formou.
Důvodem jsou značné finanční náklady, ale i
zneužívání vystavených kontejnerů cizími občany,
firmami a podnikateli k odkládání nadměrného
množství např. pneumatik, ledniček…
Proto bylo rozhodnuto, že sběrným místem bude
pouze areál městského bytového podniku a každý
občan Karolinky zde může dovést a bezplatně uložit
potřebný odpad.
V pátek 3. října proběhlo předávací řízení na opravě
Bečvy, kde firma Zemědělské a inženýrské stavby a.s.
Olomouc dokončila práce v úseku od Kobylské po
Raťkov. O tyto opravy jsme usilovali několik let a
celkově došlo k technickému vylepšení koryta a i
vzhledově každý pozná změnu k lepšímu na břehové
části. Celkový dojem však kazí opětovné navážení
různých odpadů ze zahrádek některými nepoučitelnými
občany. Město se na tyto občany zaměří a bude muset
dojít i k jejich postihům, když jiné výzvy nezabírají.
Povodí Moravy hodlá tyto břehy udržovat a pravidelně
sekat trávu, a proto každý odpad nebo jiná překážka
(lavičky, ohniště…) budou práci znesnadňovat.
Žádáme Vás proto, abychom společně dbali na
čistotu nejen svých pozemků, ale i těch veřejných.
Ing. Luděk Klíma - místostarosta

Důležitá oznámení
VÝZVA PRO SPONZORY
Vážení spoluobčané,
v minulosti jsme se setkali s kladným ohlasem na
vánoční výzdobu města s tím, že by bylo vhodné tuto
doplnit o další ozdoby. Vzhledem k tomu, že finanční
prostředky města nejsou bezedné, obracíme se po
vzoru jiných měst na místní podnikatele a i jiné
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nepřetržitě
MUDr. Vladimír Janeček
Nemocniční 940, 755 01 Vsetín
571 420 302
571 411 933
zzs-vsetin@volny.cz

Zdravotnická záchranná služba
Výjezdová stanoviště:
Vsetín, Nemocniční 940
Nový Hrozenkov (poliklinika)

Lékařská služba první pomoci (LSPP)
Vsetín
LSPP pro dospělé, děti a dorost
Ordinační hodiny:
pondělí – pátek:
17.00 – 22.00 hod.
sobota, neděle, svátek
08.00 – 22.00 hod.
Tel:
571 430 012
Sídlo: Vsetín, Nemocniční 955 (poliklinika)

Městská nemocnice ve Valašském Meziříčí
Ředitel:
Sídlo:

MUDr. Milan Leckéši
U Nemocnice 980, 757 01 Valašské
Meziříčí
571 758 335
571 621 526
red@valmez.cz

Tel:
Fax:
e-mail:

Zdravotnická záchranná služba
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155
nepřetržitě
MUDr. Libuše Dvořáková
571 758 460
libuse.dvorakova@valmez.cz

Výjezdová stanoviště:
Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980
Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 1183

Příspěvky

Lékařská služba první pomoci
Valašské Meziříčí
LSPP pro dospělé
Ordinační hodiny:
pondělí – pátek:
17.00 – 22.00 hod.
sobota, neděle, svátky:
08.00 – 22.00 hod.
Tel:
571 758 450
Sídlo: Valašské Meziříčí, u Nemocnice 980
(poliklinika v areálu nemocnice)
LSPP pro děti a dorost

Kdo si hraje ……..
Zábavný den pro děti a dospělé se uskutečnil
v sobotu 20. září ’03 v Karolince pod názvem „ Kdo si
hraje nezlobí.“ Jeho hlavními pořadateli se stal
Městský úřad v čele s jeho starostou panem Ing.
Tomášem Hořelicou, kulturní komise, ZŠ a ZUŠ
v Karolince,
spolu
se
zájmovými
složkami
organizovanými v našem městě. A ti připravili vskutku
velkolepý program.

Ordinační hodiny:
pondělí – pátek:
15.00 – 19.00 hod.
sobota, neděle, svátky:
08.00 – 19.00 hod.
Tel:
571 758 450
Sídlo: Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980
(poliklinika v areálu nemocnice)
Rožnov pod Radhoštěm
LSPP pro dospělé
Ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátky
08.00 – 21.00 hod.
Tel:
571 655 444
Sídlo: Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 1183

Stomatologická pohotovostní služba
Vsetín
Ordinační hodiny:
Sobota, neděle, svátky:
Tel:
Sídlo: areál nemocnice

08.00 – 13.00 hod.
571 490 581

Valašské Meziříčí
Ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátky:
Tel:
Sídlo: areál nemocnice

Děti kreslily, až se jim za pastelkami prášilo
Nejprve to byla velká cesta Karolinkou, kde
v podstatě na sedmi stanovištích plnily děti ponejvíce
zábavné úkoly, jako např. stínaní hlav drakovi, kde
draka představoval tzv. ruský kuželník, házení kroužků
i míčů na cíl, malování na kartónové krabice, střelba ze
vzduchovek, menší děti házely šipky a celá řada
dalších zábavných aktivit, které byly navíc doplněny
znalostním kvízem z oblasti daleké i blízké historie
našeho města, jeho osobností, demografické části apod.

08.00 – 13.00 hod.
571 758 456

Lékárenská pohotovostní služba
Vsetín
Lékárna Nemocnice Vsetín
Všední den:
07.00 – 22.00 hod.
Sobota, neděle, svátky: 08.00 – 20.00 hod.
Valašské Meziříčí
Lékárna, nákupní středisko Kaufland:
Všední den:
07.00 – 20.00 hod.
Sobota, neděle, svátky: 08.00 – 20.00 hod.
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O střílení na terč byl veliký zájem
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Pro zpřesnění uvedu ještě tyto údaje: Před školou se
jednalo o tři stanoviště, ZUŠ se starala o výtvarný
projev dětí - malovaly na kartónové krabice, cizinecká
policie zpovídala děti ze znalosti dopravních pravidel,
chování na komunikacích, divadelníci měli již
zmiňovaného draka
u MŠ, odboráři ze skláren
připravili atrakce zručnosti, házení míčkem na
plechovky, kroužky na cíl a nesení pink-pongového
míčku na pálce na čas, myslivci v lese za Šenkem – to
byla střelba ze vzduchovky a házení šipek nebo
balónků na cíl a poznávání obrázků zvěře. Hasiči na
černém hřišti zkoušeli děti ze znalosti názvu hasičské
techniky a sportovci, tedy fotbalisté a Sokoli měli
v náplni sportovní tématiku spojenou se zkouškou
fyzické zdatnosti dětí - leh, sed, skok do dálky a další.

diskotékou završily překrásný den plný překvapení, na
kterém se výtečně pobavili i dospělí. V pravidlech
velké cesty se říkalo: „Kdo může vyhrát ? Vyhraji
všichni, kteří přijdou, protože vyhrají nad svou
leností“.

Kapela ZUŠ se zpěváky paní učitelky Havlové ml.
hrála pro potěšení všech přítomných.

Sledovat paraglaidisty bylo pro mnohé zážitkem.
Devítihlavá saň neměla šanci a princezna byla
vysvobozena.
Pokud děti a třebas i v doprovodu rodičů přinesly
do cíle všech sedm razítek ze stanovišť, postoupily do
losování, kde na ně čekalo přes třicet hodnotných cen.
Na koho se nedostalo díky nepřízní losu, obdržel
drobnou sladkost jako cenu útěchy. Nu a pak
následoval doslova gejzír ukázek. Postarali se o něj jak
místní hasiči, kteří hasili oheň, tak profesionálové, kteří
„zachraňovali“ z vraku starostu, dále paraglaidisté,
kteří slétli z místního kopce na školní hřiště, Cizinecká
policie a policie ČR, ukázali techniku, kterou užívají na
zelené hranici a trenažér pro nácvik střelby z pistole,
ukázala se Horská služba, která předvedla slaňování a
záchranu lezců ve skalách, velmi atraktivní byla
ukázka Westernové show, kde se děti mohly na
koníčkovi i zdarma svézt. Hudební skupina ZUŠ
vystoupila s velmi vkusnou produkcí, která sklidila
velké ovace malých i velkých. Nechyběl dětský
kolotoč ani cukrová vata, a tak děti odpolední
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Tento cíl všech organizátorů, jejichž jmenný výčet
by značně překonal kapacitu článku - byl naplněn
vrchovatě. Lze si jen přát, aby nadšení organizátorů
nedoznalo v příštích letech na újmě a my se mohli
spolu s dětmi těšit na další pěkné zážitky.
Libor Křenek

Městský úřad děkuje všem
pořadatelům a sponzorům, kteří se
na této krásné akci podíleli.

A co na to naše děti?
Líbilo se mi:
Bylo bezva koukat na paraglaidisty i na vysmátého
pana starostu Hořelicu v bezvědomí s fixačním páskem
kolem krku, D.J. Mario byl také bezva, ale skončil moc
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brzo! Hasiči, kteří kropili diváky i mě, stojí za zmínku.
Byl to dobrý a vydařený den, dobře zorganizovaný a
vzdávám čest panu Křenkovi a všem organizátorům.

Dalo by se vylepšit:

tyto akce dosti hradit, protože z toho všeho musíme
pamatovat i na členy, kteří nejsou tak pohybliví,
nemohou se již ničeho zúčastňovat, a přesto zůstali
členy naší organizace. A právě těm dělá radost, když je
s malým dárkem v jejich významné dny v roce
navštívíme.

Bylo to super až na diskotéku, která by měla být na
rozdělena pro 1. a 2. stupeň zvlášť. Jinak nemám co
kritizovat.
Václav Plánka 8. třída

Zábavný den
Dne 20. 09. 2003 se uskutečnil v objektu školy
zábavný den s názvem Kdo si hraje nezlobí. Sešlo se
tady hodně učitelů, lidí, dětí… Dokonce všichni mohli
zhlédnout různé atrakce. Např. seskok padákem,
ukázka s koňmi, vyprošťování starosty po autonehodě
z auta a další… Dokonce tam bylo i vystoupení ZUŠ.
Toto vystoupení ZUŠ se mi na dni líbilo nejvíc,
protože tam hezky hráli a zpívali. Jinak bych řekl, že
celý tento den se ve spolupráci se ZŠ a ZUŠ opravdu
povedl. Přál bych si, aby těchto dnů bylo pořád víc a
víc!
Miroslav Orság 8. třída

Pro naše členy není jen bavit se, ale při loňské
podzimní schůzi, která byla v divadelním sále paní
Chovanečkové, nám přišlo předvést své tanečky 42 dětí
z Dětského domova v Liptále. Děti si svým
vystoupením získali srdce našich členů, a ti se jim
odvděčili sbírkou peněz mezi sebou, a tím přispěli na
chod tohoto tanečního kroužku v Dětském domově.
Chci poděkovat všem, kteří touto cestou pomáhají
starším spoluobčanům zpříjemnit všední dny a některé
proměnit i ve svátek.
Děkujeme Vám
Vráblová Anna - předsedkyně SPCCH v Karolince

Divadelníci (skoro) u cíle …

Ludmila Králíková 8. tř.
Andrea Šiváková 8. tř.

Senioři bilancují
Je to již dávno, co jsme seznámili veřejnost
s činností a práci naší organizace –Sdružení
postižených civilizačními chorobami, a proto tak
činíme dnes. Naše organizace má 130 členů a nárůst za
poslední dva roky je o 30 členů. Akce, které pořádáme
jsou hojně navštěvovány, účast je až 80%. Jsou to
členské schůze s bohatou tombolou, kterou si sami
donesou, smažení vajíček o Svatém duchu, který nám
vždy připraví Raťkovský šenk, a poznávací zájezdy, na
které se vždy nejvíce těšíme. Že se umí naši členové
pobavit, svědčí i to, že letos to byly už dva autobusy.
Vše se vydařilo, počasí přálo a všem se to líbilo. To, že
si můžeme dovolit tyto zájezdy a posezení, vděčíme
našim sponzorům – Městskému úřadu Karolinka a
sklárnám Crystalex a.s., přesto si naši členové musí
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Když jsem v začátku letošního roku psal článek o
divadelnících, jejích plánech, návratu na domovské
jeviště, slíbil jsem, že popíši i závěr jejích více jak
půlročního snažení. Svůj slib tímto tedy plním.
Začali jsme v Otrokovicích a tam, jak již bylo
zmíněno, zvítězili a nastala vskutku „spanilá jízda„ po
postupových setkáních divadelních amatérů, i když
jsme hráli na jevištích různých měst i mimo ně. Snad
nejzávažnější přehlídkou, co se nominace dotýká byl
beze sporu festival v Poděbradech, jenž je nedílnou
součástí přehlídky amatérských souborů různých žánrů
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pořádanou v Třebíčí.
V posledně jmenovaném městě byl náš soubor
doporučen na prvním místě pro mezinárodní přehlídku
v Jiráskově Hronově a navíc čestné uznání získala
slečna Jarmila Himmerová za postavu Maryši ve
stejnojmenné hře bří Mrštíků a Miroslav Urubek a
Libor Křenek ceny za mužské herecké výkony v rolích
Lízala a Vávry. A pak tedy následovala „Mekka“
všech snaživých divadelních ochotníků Jiráskův
Hronov, kde jsme se představili ve dvou velmi
náročných představeních 9. srpna. Náročných nejen
kvůli skutečně erudovanému divákovi a úctyhodnému
složení poroty, ale především díky v pravdě
vražednému vedru (ve městě bylo kolem 36 až 40°C).
Hodnocení jednotlivých inscenací má v Hronově
vskutku svá specifika, která jsou v podstatě daná
profesionálním zastoupení jury v jednotlivých klubech
a její složení je mezinárodní.
I tady byla Maryša, i když velmi kriticky, ale
objektivně hodnocena jednoznačně jako přínos
letošního J.H. a prakticky patřila k tomu nejlepšímu
z domácí scény. A opět byly mimo klady inscenace,
vyzdvihovány výše uváděná jména a navíc se hovořilo
i o postavách představitelů Francka – M. Metelky,
Strouhalky – D. Hanákové, Lízalky D. Králikové,
Horačky - M. Chovanečkové a dalších. Hronov dle
mého soudu přestal být pro náš soubor nedobytným.
Mimo to soubor vystoupil v Brumově, Vsetíně,
Rožnově p. Radhoštěm a na dalších městských i
vesnických scénách. Aby úspěchů nebylo dosti, byli
jsme vybrání i na poslední Národní přehlídku nazvanou
Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad
Jizerou, kde vystoupíme 17. října opět dvakrát a čeká
nás rovněž ještě vystoupení v Hustopečích u Brna.
Proto v úvodu ono skoro u cíle. Jako milé ocenění naší
práce lze zcela jistě chápat i počinek z minulé soboty
t.j. 4. října , kdy s námi Česká televize natáčela během
celého odpoledne více jak půlhodinový šot z této
inscenace. Proběhne někdy ke konci října (budeme
informovat) na celostátním okruhu v rámci pořadu
Salon a nás může jen těšit, že jsme v rámci této relace
jedni z prvních amatéru Česka, kterým byla tato pocta
poskytnuta a dle slov vedení TV štábu zdaleka ne
poslední. Do úplného cíle nám chybí snad jen ona
pověstná derniéra. O té do jisté míry můžete
rozhodnout i vy sami, naši výteční a vděční diváci.
Bude-li zájem, rádi se s vámi byť už třetím
vystoupením Maryši, u nás doma rozloučíme. Tak
děkujeme za přízeň a příštím roce možná zase
nashledanou.
Libor Křenek

Rybářské závody
Rybáři pořádali již VII. ročník rybářských závodů
v lovu ryb udicí na nádrži v Novém Hrozenkově o
velkou cenu „Balatonu“ v sobotu 13. září 2003.
Před konáním závodů byla obsádka ryb
doplněna o 3 q velkých kaprů obecných. Před
zahájením si závodníci vylosovali místa , na kterých
lovili. Závod měl dvě části, dopolední a odpolední,
mezi kterými byla přestávka na občerstvení a změnu
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míst. Závodilo 86 rybářů s 1 udicí podle rybářského
řádu, rozhodčí zapisovali do bodovacích karet druh
ulovené ryby a délku pro vyhodnocení závodů.
V prvním závodě dopoledne bylo pro lov ryb příznivé
počasí, což se projevilo úlovkem 23 kaprů obecných.
V druhém závodě odpoledne byly podmínky pro lov
horší a ulovilo se jen 12 kaprů obecných. Celkem se
ulovilo 35 kaprů obecných a 74 plotic obecných a
okounů říčních. U kaprů obecných je to počet největší
ze všech dosud konaných závodů. Závodníci si
ponechali 29 kaprů obecných.

Hrozenkovský Balaton v obležení soutěžících rybářů

Výsledky závodů:
ZMAZRZLÁK Štěpán z Valašského Meziříčí vyhrál
úlovkem 5 kaprů obecných, dlouhých 231 cm hlavní
cenu putovní pohár „Balatonu“, ve kterém dostal
rybářský prut značky Albaster.
GREGUŠ Rudolf z Karolinky byl druhý úlovkem 3
kaprů obecných dlouhých 158 cm.
PÍŠEK Zdeněk z Nového Hrozenkova byl třetí za
úlovek 3 kaprů obecných dlouhých 136 cm.
ZBRANEK Stanislav z Orlové se umístil první
v délce ulovených kaprů obecných za kapra obecného
dlouhého 50 cm.
DOČKAL Mojmír ze Vsetína byl první v délce
ostatních ryb úlovkem 30 cm dlouhé plotice obecné.
DOČKAL Mojmír ze Vsetína byl první v délce
všech ulovených ryb, která byla 403 cm.
ZMAZRZLÁK Štěpán byl druhý úlovkem ryb
v délce 258 cm.
GREGUŠ Rudolf byl třetí úlovkem ryb dlouhých
138 cm.
Vítězové dostali rybářské potřeby podle umístění.
Po závodech bylo provedeno vylosování velké
TOMBOLY, ve které bylo 11 kaprů obecných a 5
velkých pstruhů duhových, sklářské výrobky a
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rybářské potřeby. Pro závodníky a diváky byla
podávána rybí polévka, smažený kapr, grilovaná a
uzená makrela, tradiční výborný guláš a občerstvení
všeho druhu.
Dobré výsledky rybářských závodů se jistě kladně
promítnou do závodů, které se budou konat v příštím
roce.
S rybářským pozdravem
„Petru zdar!“
Fiala Bohumír - řidící závodů

Cesta do pravěku v podání
ZUŠ Karolinka
V sobotu 27. září uspořádala Základní umělecká
škola – Cestu do pravěku. Za velmi pěkného počasí se
sešlo asi 40 dětí na dobrodružné odpoledne.

Kultura
Program kina Vatra Vsetín na
měsíc říjen a listopad 2003
9. – 12. října v 17 a 19.30 hod.
13. - 15. října v 19.30 hodin
JEDNA RUKA NETLESKÁ
Režie : David Ondříček
Ivan Trojan, Jiří Macháček a Marek Taclík v černé
komedii Davida Ondříčka o životních náhodách a
nekonečné smůle. Černá komedie. Film je mládeži
nepřístupný.
Vstupné: 74,-Kč
13. - 15. října v 17 hod.
EQUILIBRIUM
Režie : Kurt Wimmer
Chladný svět budoucnosti, kde svoboda a cit jsou
mimo zákon. Film ve stylu Matrix .
Sci-fi triller USA s titulky. Mládeži přístupný, pro děti
do 12 let nevhodný.
Vstupné: 54,-Kč
16. – 22. října v 17 a 19.30 hod.
19. října v 17 hod.
KILL BILL
Režie a scénář : Quentin Tarantino
Byl to její svatební den a oni se ji pokusili zabít. Po
pěti letech kómatu se „Nevěsta „ vydává na cestu
pomsty. V hlavní roli Uma Thurman, která se už
objevila v režisérově kultovním morytátu Pulp Fiction
– historky z podsvětí. Film USA s titulky. Mládeži
nepřístupný.
Vstupné: 69,-Kč
19. října v 19.30 hod.
FILMOVÝ KLUB
uvádí celovečerní film „Začalo to jedné žhavé noci„
Režie: Harald Zwart. Vstup na průkazy FK.

Opékání masa ze zabitého mamuta.

Z dětí se stal pravěký kmen, který společně plnil
různé úkoly. Rozdělávat oheň bez sirek, uvařit čaj
z přírodnin, upéci chleba, vyrobit kopí apod.
Nejzajímavější byl pro děti lov na mamuta.
Více fotografií můžete shlédnout na vývěsní skříňce
ZUŠ Karolinky před Sokolovnou.
Alice Veitová
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23. - 26. října ve 14.30 hod.
PRASÁTKO A JEHO VELKÝ PŘÍBĚH
I malé zvířátko může být velkým hrdinou. Nejnovější
animovaný film studia Walta Disneye.
Film je v českém znění.
Vstupné: 51,-Kč
23. - 26. října v 17 hod.
27. – 29. října v 19.30 hod.
LOUPEŽ PO ITALSKU
Režie: F .Gary Gray
Akční thriller s hvězdným obsazením, který nemá nic
společného s Itálii a Michaelem Cainem. Film USA
s titulky. Hrají: Edward Norton, Donald Sutherland,
Mark Wahlberg aj.
Film je mládeži přístupný, pro děti do 12 let nevhodný.
Vstupné: 64,-Kč
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23. - 26. října v 19.30 hod.
27. - 29. října v 17 hod.
KAŠLU NA LÁSKU
Režie : Peyton Reed
Vtipné hříčky a slovní smeče pronásledují casanovu
Cathe. Renée Zellwegerová a Ewan Mc Gregor
v duchaplné romantické komedií ze starých časů –
přesně podle hesla: „Láska je martini.“ „A ty jsi šejkr.“
Film USA s titulky. Mládeži přístupný, pro děti do 12
let nevhodný.
Vstupné: 64,-Kč
30. října – 2. listopadu v 17 hod.
BLBÝ A JEŠŤE BLBĚJŠÍ:
Jak Harry potkal Lloyda
Režie: Troy Miller
Jsou mladí, jsou srandovní, ale v palici mají temno ….
Bláznivá komedie USA s titulky. Film je mládeži
přístupný, pro děti do 12 let nevhodný.
Vstupné: 54,-Kč
30. října – 2. listopadu v 19.30 hod.
CHICAGO
Režie: Rob Marshall
Muzikál o sexu, vraždách, žárlivosti a jazzu.
V hlavních rolích zpívají a tančí Reneé Zellweger, Zete
- Jones a Richar Gere. Muzikál USA s titulky. Mládeži
přístupný, pro děti do 12 let nevhodný.
Vstupné: 59,-Kč
3. - 5. listopadu v 17 a 19.30 hod.
ŠVINDLÍŘI
Režie:Ridley Scott
Lži a kraď, a když ti to projde, tak se neboj jít do toho
znovu …Krimi – komedie USA s titulky. Hrají:
Nicolas Cage, Sam Rockwell, Bruce Altman aj. Film je
pro děti do 12 let nevhodný.
Vstupné: 59,-Kč
6. - 12. listopadu v 17 hod.
6. - 8. listopadu i v 19.30 hod.
PRCI, PRCI, PRCIČKY – SVATBA
Režie:Jesse Dylan
Vzrušující vyvrcholení Prcičkové ságy. Komedie USA
s titulky. V hlavních rolích opět Jason Biggs, Alyson
Hannigan aj. Mládeži nepřístupný.
Vstupné: 64,-Kč
10. - 12. listopadu v 19.30 hod.
ŽELARY
Režie: Ondřej Trojan
Krutý příběh něžné lásky, který se odehrává ve vesnici
s tajemným názvem ŽELARY. V hlavní roli Aňa
Geislerová, György Cserhalmi, Jaroslava Adamová,
Miroslav Donutil aj. Film je mládeži přístupný.
Vstupné: 64,-Kč
9. listopadu v 19.30 hod.
FILMOVÝ KLUB
uvádí film SRN z roku 2000 „Princezna a bojovník“.
Vstup jen na průkazy FK.
13. - 16. listopadu v 17 a 19.30 hod.
MIZEROVÉ II.
Režie: Michael Bay
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Will Smith a Martin Lawrence – šílení poldové versus
drogová mafie. Akční komedie USA s titulky. Film je
mládeži přístupný.
Vstupné: 64,-Kč
17. - 19. listopadu v 17 hod.
AGENTI DEMENT
Režie: Javier Fesser
Jeden je blbec a druhý idiot …smrtící kombinace.
Totální úlet od producentů filmu Amelie z Montmartru,
který trhal ve Španělsku rekordy v návštěvnosti.
Bláznivá komedie Španělska v české verzi. Mládeži
přístupný, pro děti do 12 let nevhodný.
Vstupné: 56,-Kč
17. - 19. listopadu v 19.30 hod.
ZELENÉ PEKLO
Režie: John Mc Tiernan
Podvod je jejich největší zbraň. Thriller USA s titulky.
Hrají: John Travolta, Connie Nielsen, Samuel L.
Jackson aj. Film je přístupný, pro děti do 12 let
nevhodný.
Vstupné: 64,-Kč
20. - 22. listopadu v 17 a 19.30 hod.
23. listopadu v 17 hod.
BOŽSKÝ BRUCE
Režie: Tom Shadyac
Kdybys mohl být na jeden týden Bohem, co bys dělal?
Jim Carrey, Jennifer Aniston a Morgan Freeman
v hlavních rolích komedie USA s titulky. Film je
mládeži přístupný.
Vstupné: 64,-Kč
23. listopadu v 19.30 hod.
FILMOVÝ KLUB
Rychlý běžec – film režiséra Zachariase Kunuka.
Vstup jen na průkazy FK.
24. - 26.listopadu v 17 hod.
CO TA HOLKA CHCE.
Režie:Dennie Gordon
Bláznivá komedie o hledání otce a životní lásky. Film
USA s titulky. Mládeži přístupný, pro děti do 12 let
nevhodný.
Vstupné: 54,-Kč
24. - 26. listopadu v 19.30 hod.
ŠTVANEC
Režie:William Friedkin
… a jeho lovec. Tommy Lee Jones a Benicio Del Toro
v americkém thrilleru s titulky.
Film je mládeži nepřístupný.
Vstupné: 64,-Kč
27. - 30. listopadu v 17 a 19.30 hod.
MATRIX REVOLUTIONS
Režie: Andy Wachowski, Larry Wachowski
Svět lidí se potácí na pokraji zkázy, ale stále ještě
zbývá poslední naděje… V hlavní roli amerického scifi filmu uvidíme opět Keanu Reeves a Carrie – Anne
Moss. Film je mládeži přístupný, pro děti do 12 let
nevhodný.
Vstupné: 74,-Kč
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Sport
Jiří Orság ze Stanovnice se
světovým výkonem
Jedna z největších nadějí českého vzpěračského
sportu st. žák Jiří Orság ze Stanovnice, člen TJ Sokol
Karolinka, se prozatím zúčastnil v tomto roce 14.
závodů. Zahajoval v Holešově, kde porazil ve dvojboji
i juniory do 20. let. Zde předvedl tento 14. letý
závodník výkony: THR – 105 Kg a Nadhoz – 125 Kg –
Dvojboj – 230 Kg. Ve svých skvělých výkonech
pokračoval i v dalších závodech, když se zúčastnil i 5
mezinárodních závodů až po 4. kolo ligy st. žáků
v Havířově. Zde vytvořil nejen české rekordy, ale
dokonce i světové výkony: THR – 120 Kg - Nadhoz –
140 Kg – Dvojboj – 260 Kg – Sinclair – 299,31 bodů.
Za tuto kategorií starších žáků má doposud 25 rekordů
České republiky z toho 3 světové výkony. Do konce
roku 2003 mu zbývá ještě 6 závodů.
V příštím roce bude Jirka startovat již za dorostence
a tím pádem se zúčastní i mistrovství Evropy, které se
bude konat v zahraničí. Chtěli bychom požádat
sponzory o finanční i materiální zabezpečení tohoto
talentovaného závodníka.
Jeho bratr Josef začal opět trénovat na prvním
závodě, kdy hostoval za Zlín, obsadil 3. místo. Je to po
roční přestávce skvělý úspěch. Tímto bychom chtěli
oběma popřát do další závodnické kariéry hodně zdraví
a úspěchu.

Valachiáda na Vsetíně

Inzerce
•

Poradenství ve výběru stavebních spoření a
životních, kapitálových a spořících programů.
Zprostředkování smluv o stavebních spoření,
úvěrů a meziúvěrů ze stavebního spoření.
Zprostředkování
pojištění
z vybraných
kapitálových pojistných smluv.
Kontaktní adresa: Zdeněk Švec
Na Horebečví 568
756 05 Karolinka
mobil:
605 759 839

•

Koupím garáž v Karolince, nejlépe v lokalitě Pod
Paluchem. Tel.: 603222891

•

Martin Dujka
p r o vá d í
opravy
mechanických a bateriových hodin, hodinek,
budíků, výměny baterií, opravy a krácení pásků.
Tel.: 604 906 207 – stále
571 450 784 – od 7:00 do 9:30 hod.

•

FOTO ateliér - Marie Oravcová Vsetínská 79,
756 05 Karolinka, tel: 571 450 513 nabízí:
-

-

Ogaři ze Stanovnice zastupovali ogary a cérky
z celého Horního Vsacka

Fotografie:
klasické i digitální
barevné i černobílé
ateliérové i exteriérové
Fotografie na občanské průkazy, pasy ,
doklady – na počkání
Foto z fota, zvětšeniny, fotografie s textem a
s rámečkem
Reportáže, rodinné události, svatby, pohřby,
školy, tabla
Foto na porcelán, puzzle, trička, pomníky
Přání, vizitky, novoročenky, kalendáře,
svatební oznámení
Amatérské fotografie:
Vyvolání, zvětšeniny, indexprint, tónování
fotografií,
diapozitivy
(vyvolání,
rámečkování),
fotografie
z diapozitivů,
fotografie z digitálních nosičů, prodej
fotografických potřeb (filmy, baterie,
fotoalba, rámečky), kopírování do formátu
A4 – A3 – A5
Otevírací doba:
Út – Pá
8 – 16 hodin
So
8 – 12 hodin
Ne – Po
zavřeno
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