10 - 2011

Fotografie Jiří Štrajt

MĚSTO JAVORNÍK
1. října - Mezinárodní den seniorů
Stáří je etapou života, která čeká
eká každého z nás, proto bychom ji neměli
nem
ignorovat. Nezapomínejme na to, že je to etapa aktivního přístupu
ístupu k životu.
Zastavme se na chvilku v tento den, opusťme
me vír pracovních starostí vše
všedního života
a vzpomeňte si na své blízké, na své rodiče, prarodiče.
čkové přeji
p
hodně zdraví,
Vám senioři - naše drahé maminky, tatínkové, babičky a dědečkové
pohody a optimismu.
starostka
Mgr. Irena Karešová,
Kareš
Informace starostky
10. 9. se uskutečnilo v Uhelné jednání s ministrem práce a sociálních věcí
v
za účasti
starostek a starostů okresu Jeseník. Diskutovalo se o sociální reformě
reformě, která s sebou nese
spoustu stále ještě nevyřešených problémů,, zejména jaký vztah bude mezi obcí a úřadem
ú
práce při zajišťování veřejné služby, finanční prostředky na veřejn
řejně prospěšné práce,
podmínky na zaměstnávání VVP a mnoho dalších, na které zúčastně
častnění dostali odpovědi
méně či více dostačující. Diskuze se dotkla problému velké nezaměstnanosti
ěstnanosti na Je
Jesenicku,
úbytku pracovních míst ve státních službách, dotačních programů na sociální služby, po
počtu
sociálně slabých a nepřizpůsobivých v různých částech okresu, změ
ěny sociálního složení
žáků v ZŠ Javorník, přesunutí OO PČR z Javorníka do Žulové – zde městu
Javorník pan
m
ministr „podal“ pomocnou ruku a vyžádal si podklad pro osobní jednání na ministerstvu
vnitra.
Obyvatelé Olomouckého kraje třídí
ídí odpad nejlépe v republice
Prvenství ve třídění odpadů v rámci všech regionů v České
eské republice patří
pat Olomouckému
kraji. V rámci Olomouckého kraje byl v roce 2010 nejlepší v množství vytříděného
vyt
odpadu
okres Jeseník.
V Javorníku se nám pak podařilo vytřídit za rok 2010 celkem 91,2 t odpadu. Z následující
tabulky je zřejmé, že se celkově ve třídění
ní odpadu stále zlepšujeme. Čím více odpadu
vytřídíme, tím získáváme vyšší odměnu od společnosti EKO-KOM,
KOM, a. s.:
Druh separovaného odpadu

Vytříděné
né množství v tunách
Rok 2009

Rok 2010

Papír

13,7

22,6

Plast
Sklo bílé

25,1
20,7

30,8
22,9

Sklo barevné

13,3

14,9

183 141,60 Kč

251 306,00 Kč
K

Odměna EKO-KOMu

Město Javorník obdrželo od společnosti EKO-Kom osvědčení
ení o úspoře
úspo emisí, ze kterého
je zřejmé, že jsme společně v Javorníku dosáhli úspory energie celkem 2 569 024 MJ,
která nemusela být vyrobena. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování jsme
přispěli ke snížení emisí skleníkových plynů o 106,130 t CO2 ekvivalentu.
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru
ru a recyklace využitelných složek
komunálního odpadu jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí
ředí a snížení „uhlíkové
stopy“. Proto třiďme dál, má to smysl!
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Zapůjčení zahrady u domu Karla Ditterse z Dittersdorfu
V případě zájmu pořádat jakoukoli zábavnou, společenskou čii sportovní akci v zahradě
u domu Karla Ditterse z Dittersdorfu je nutné předem
edem projednat termín konání akce na
Městském úřadě v Javorníku, odboru správy vodovodu, kanalizace a majetku u paní
Koňaříkové.
správa majetku města
m
Úprava pravidel pro poskytování příspěvků a peněžitých
žitých darů z rozpočtu města
Na veřejném zasedání Zastupitelstva města
sta Javorník dne 29.8. byl schválen Dodatek
k Pravidlům pro poskytování příspěvků a peněžitých darů z rozpočtu
rozpo
Města Javorník
v tomto znění:
„Město v případě kladného zůstatku finančních prostředků
ů v této kapitole může
vyhlásit výzvu ještě k 31.10.“
Pro rok 2011 Město tohoto dodatku využije (kladný zůstatek finančních
čních prostředků
prost
v této
kapitole nastal) a proto je možno podávat žádosti na čerpání přísp
říspěvků a peněžitých
darů v tomto roce do 31.10.
Formulář žádosti i plné znění Pravidel pro poskytování příspěvků
ů a peněžitých
pen
darů z rozpočtu Města Javorník je možné nalézt na stránkách města Javorník (www.mestojavorník.cz
www.mestojavorník.cz
– úřad - úřední deska - příspěvky a peněžité dary).
p
FV
Ing. Hana Polášková, předsedkyně
Informace z jednání rady města:
Rada města
sta na svých zasedáních ve dnech 4. 8. a 25. 8. 2011 mimo jiné projednala:
- podání žádosti o dotaci z havarijního programu Ministerstva kultury na opravu MariánskéMariánské
ho sloupu na náměstí v Javorníku
čtu města
m
Javorník
- úpravu pravidel pro poskytování příspěvků a peněžitých darů z rozpočtu
- návrh směnné smlouvy s firmou Čepro a.s. /týká se pozemků/
- finanční příspěvky z FRB na domovní ČOV
- návrh smlouvy o dílo „Knihovna Javorník-rozšíření služeb“
- informaci o ukončení zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník
k datu 31.10.2001
ových škodách
- převzetí dokončené stavby-oprava silnice na Zálesí po povodňových
- dohodu o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných
telných zdrojů
zdroj
pocházejících z domácností s firmou Ekolamp s.r.o.
ásti budovy ZŠ
- uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na zateplení části
- nabídku doplňkových zařízení k nakladačii Kramer 350 od firmy Arte spol. s.r.o.

Rada Města Javorník

Ukončení
ení zemského analogového televizního vysílání

Dle sdělení Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v ČR dojde dne 31. října 2011
k ukončení zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník, šířené
vysílačem Praděd a všemi na něj napojenými menšími vysílači.
i. Toto datum vypínání stanovuje
nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového
televizního vysílání na zemské digitální vysílání.
ijímat zemské digitální televizní vysílání z Multiplexu
V současné době je možno v Javorníku přijímat
1 (ČT 1, ČT 2, ČT 24 a ČT
T 4 sport) a Multiplexu 3 (Prima Love). Dne 31. října 2011 bude
spuštěn
n Multiplex 2 (Nova, Nova Cinema, Prima, Prima COOL a TV Barandov). Digitální
televizní vysílání je možno přijímat na novějších tipech televizorů s DVB--T tunerem. Ke starším
tipům televizorů bude třeba zakoupit set-top-box. Podrobnější
jší informace se
s dozvíte na webových
stránkách www.digitalne.tv nebo na bezplatné infolince 800 90 60 30.

Petr Klapuch, vedoucí MěÚ
M
Javorník
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MATRIKA
Narození občánci: Eliška Morávková
Odešli z našich řad: Vladimír Jelínek, Eliška Bátorková
Marcela Minksová, matrikářka
matriká
Oznámení o dočasném záboru Školní ulice
V souvislosti s výstavbou evakuačního výtahu v Domově pro seniory v Javorníku bude na
ul. Školní v období od 26. 9. 2011 do února 2012 uzavřena část
ást cesty a chodníku. Na ulici
zůstane zachován průchod o šířce cca. 1,5 m.
Petr Klapuch, vedoucí MěÚ
M
Javorník
Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu
pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje
pořádá XIX . ročník
ník Mezinárodního
hudebního festivalu Karla Ditterse
z Dittersdorfu 3. 9. 2011 - 1. 10. 2011

Vernisáž Miniaturní svět
autor výstavy Jindřich Ulrich
pasován Josefem II.

Barokní tanec pohledem současnosti
asnosti

Zahajovací koncert
Jaroslav Svěcený

Antiquarius kvartet Praha
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Vernisáž se koná v pátek 21.10.2011 v 18.00 hodin v Kulturním domě
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Ů
javornické básnířky
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v úterý 25.10.2011 v 18:00 hodin v Kulturním domě Javorník.
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Přijďte se spolu s námi rozloučit s podzimem. Přivítejme
ivítejme paní Zimu rozsvícenými
barevnými lampióny.
m
Průvod zahájíme u kulturního domu 11. 11. 2011 v 17,30, projdeme městem
a zakončíme opět u kulturního domu. Trasu upřesníme v listopadovém zpravodaji.

VÝUKA ANGLIČTINY

Do you speak English??
English?

Městské kulturní středisko Javorník chystá pokračování kurzů anglického jazyka ve školním
roce 2011/2012.
Začínáme:
v pondělí 3.10.2011.
Úrovně výuky:
PONDĚLÍ 16:30 – 18:00
– začátečník
PONDĚLÍ 18:15-19:45
– středně pokročilí
STŘEDA 18:15 - 19:45
– mírně pokročilí
Doba výuky:
Kurzy budou probíhat v rozsahu 30ti týdnů.
2 vyučovací hodiny/týden (90 min)
Místo výuky:
Městské kulturní středisko Javorník
ském školním roce)
Cena kurzu:
2.500 Kč / osoba (zůstává stejná jako v loňském
Kde se přihlásit? Osobně v Městském kulturním středisku
edisku Javorník nebo na tel. čísle
584 440 276, 584 440 688 nebo na email: info@mksjavornik.cz
-6-

POZVÁNKA NA FILMOVÝ FESTIVAL

... ČTYŘII HODINY ŠPIČKOVÝCH
ŠPIČ
FILMŮ!
... SNÍH, LED, ADRENALIN!
... EXTRÉMNÍ LYŽOVÁNÍ, ZIMNÍ LEZENÍ,
SNOW-KITING,
KITING, SKIALPINIMUS
A DALŠÍ ZIMNÍ ŠÍLENOSTI!
místo konání:
Městské kulturní středisko
edisko Javorník (velký sál)
den konání:
25. 11. 2011
čas:
17:00 – 22:00 hodin
cena:
60,- Kč, děti do 15 let zdarma
občerstvení zajištěno
MATEŘSKÁ ŠKOLA MÍRU JAVORNÍK
Nový školní rok v Mateřské škole Míru - Javorník
S měsícem září každoročně začíná i nový školní rok. Co nám přinesl
řinesl
nového? Je toho spoustu, např.: děti při příchodu do mateřské
ské školky
se přezouvají v nově zrekonstruované vstupní verandě.. Odcházejí se
převléci do šaten. Už při vstupu do šatny se děti cítí jako v pohádce.
Barevnost nových šatních skříněk potěší každé dětské očičko.
ko. Když
se děti převléknou, odchází do svých heren. Zde na děti čeká
eká další
překvapení. Děti jsou poprvé v tomto školním roce rozděleni
leni na tři
t
oddělení. První oddělení Broučků je pro nejmenší děti ve věku
ku dvou – tří let. Pro tyto děti
vznikla nová zrekonstruovaná herna v prvním patře. Děti ve věku čtyř až pěti let navštěvují
oddělení Berušek. Nejstarší děti pětileté – šestileté a děti s odloženou školní docházkou
jsou umístěny v oddělení Motýlků. V tomto oddělení jsou děti v ranních a odpoledních
hodinách spojeny. Již zmíněné oddělení bylo pro děti tím největším
Celá
ětším překvapením.
p
herna se najednou proměnila v pohádkový pokojíček, v podobě
ě nového vybavení, které
tvoří barevný nábytek, velký domeček pro panenky, námětové
tové koutky jako jsou: kuchyňský
kuchy
koutek, holičství a koutek hudební.
olce i rekonstrukce kotelny s výměnou radiátorů.
Kromě těchto překvapení proběhla ve školce
V hernách se také změnilo osvětlení.
Pevně věříme, že nové prostředí se dětem bude líbit a přispěje
ěje ke spokojenosti dětí
d
v mateřské školce. Poněvadž spokojenost a úsměv na dětských
tských tvá
tvářích je pro nás tou
největší prioritou a zároveň odměnou.
Na stránkách www.javornik.rychleby.cz (pod příspěvkovými
vkovými organizacemi) si můžete
m
prohlédnout fotky těchto změn.
p.uč
p.uč.Gabriela
Hloušková
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DOMOV PRO SENIORY
Zahradní slavnost s vícebojem
Javornický Domov pro seniory má ideální polohu pro klienty i zaměstnance.
zamě
Stojí poblíž
centra města i kulturního domu a v klidné ulici stranou provozu aut. Navíc má pěknou
p
zahradu obehnanou zdí, která starým lidem zaručuje klid při odpočinku.
činku.
Právě na této zahradě vedení domova
uspo
uspořádalo
pro klienty
v pondělí 29. srpna
zahradní slavnost.
Kdo by však čekal
pasivní zábavu s hudbou, tak takto to nene
bylo. Radek Švábek
sice vyhrával, napřed
nap
ale ke sportovnímu
víceboji. Ten tvořily
tvo
disciplíny, kterými byly
hod míčků
mí
na cíl do
kruhu obruče,
obru
lovení
dř
dřevěných
rybek na
udici s háčkem, kuželky, skládání puzzle,
petanque,
házení
kroužků na cíl a shazování plechovek poskládaných do pyramidy míčkem.
mí
Všichni se
snažili co nejlépe uspět a radovali se nejen ze svých úspěchů, ale i úspěchu
úsp
svých kolegů.
Nejlepší ze závodníků byli odměněni
ni velkou medailí, která jim byla zavěšena
zav
na hruď. Byla
z perníku a upekli ji sami klienti ústavu v rámci aktivizační činnosti. Po namáhavých
závodech už konečně přišla chvíle odpočinku u stolu s občerstvením
erstvením a poslechem p
pěkné
muziky. Namáhavé závody však neutahaly některé
které klienty tak, aby se nepustili do tance.
A určitě neprovedli ředitelku
editelku Domova pro seniory Ludmilu Robotkovou a vrchní sestru
Antonii Nagyovou jen ze slušnosti.
Brzy ale přece jen v zahradě i budově začne být rušno. U bočního
ního vchodu ze strany Školní
ulice se má v září začít stavět výtah, který je přizpůsoben dopravě
ě i ležícího klienta. Hodn
Hodně
to ulehčí klientům i personálu. Často jsou klienti upoutaní na lůžko
žko př
převáženi k lékařským
vyšetřením a přepravovat
epravovat je malým osobním výtahem je pro zam
zaměstnance oříškem.
A raději nemyslet na to, kdyby došlo k evakuaci budovy.
(fh)
Charitní pečovatelská služba
Charita Javorník zajišťuje
uje na území Javornicka,
Vidnavska a Žulovska pečovatelskou
peč
službu.
Charitní pečovatelská
ovatelská služba je ur
určena seniorům
nebo zdravotně postiženým, kte
kteří jsou odkázáni na
pomoc druhé osoby z důvodu
vodu nemoci, opuštěnosti
opušt
nebo stáří. Pomáháme lidem, kteříí nejsou sami schopni zvládat péči
péč o sebe sama nebo
svou domácnost, a tím jim umožňujeme nadále žít v jejich přirozeném
irozeném prost
prostředí vlastního
-8-

domova. Tyto služby vykonávají odborně vyškolené pečovatelky,
ovatelky, které zabezpe
zabezpečují hlavně
nákupy a pochůzky, úklidové práce a pomoc v domácnosti, pomoc při
př osobní hygieně a při
oblékání, doprovod k lékařii nebo na procházku. Jednotlivé úkony si hradí uživatel sám
a četnost návštěv je dle potřeb
eb klienta. Více informací a ceník jednotlivých úkonů
úkon naleznete
na webu Charity Javorník www.javornik.charita.cz nebo se můžete
ůžete informovat přímo
p
u vedoucí Charitní pečovatelské služby paní Ďurišové,
urišové, a to na telefonu 736 436 558.
Dále provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek a nabízíme tak možnost
zapůjčení pomůcek do domácností - polohovací lůžka,
žka, invalidní vozíky, toaletní k
křesla,
chodítka atd. Zajišťujeme i dovoz těchto pomůcek.
cek. Kompletní seznam i s ceníkem je také
na internetových stránkách, nebo je možné se informovat rovně
ovněž u paní Ďurišové
(tel. 736 436 558)
MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK
Mikulovický zvon a jak vůbec nezazněl
Ve čtvrtek 15. září si musela trojice kluků ve složení Jakub Polášek, Přemek
P
Kozák
a Přemek Ďurina přivstat. Společně s knihovnicemi se totiž vydali na cestu do Mikulovic,
kde se konala soutěž s názvem Mikulovický zvon. Kdo by si myslel, že půjdeme
p
po stopách
tohoto zvonu je na omylu. Jedná se totiž
o pověst ze známé knihy Modrá štola. Díky
Městu Javorník a zvláště panu Klapuchovi
jsme se dostali do Mikulovic včas. Tam už
na nás čekala paní knihovnice Petra
Kouřilová, která celou akci zorganizovala.
Společně s družstvem Žulové, Mikulovic a
Lipové-lázní se kluci s vervou pustili do
připravených úkolů. Dlouhou dobu si drželi
prvenství, ovšem v závěru je předběhlo
družstvo z Mikulovic, tak říkajíc o prsa.
Mikulovické družstvo dětí prvního stupně
se nás rovněž ujalo a provedlo nás památnými místy Mikulovic. Klobouk dolů před
děvčaty z 5. třídy Katkou Seifertovou a Katkou Plašilovou, které nás zajímavě a
poutavě provedly historií i pověstí, která se
k Mikulovicím váže.
Na závěr celého mikulovického dne byly
děti odměněny za svoji snahu i vědomosti.
Poděkování patří hostitelce a organizátorce
v jedné osobě paní Petře Kouřilové, vedoucí
knihovny. A jak to bylo s tím zvonem? Po
nevidě ale ani neslyšeli.
celou dobu našeho pobytu v Mikulovicích, nejen že jsme ho neviděli,
Pevně ale věříme, že v kostele sv. Mikuláše zve věřící každou neděli
ěli na bohoslužbu.
Umístění družstev:
1. místo Mikulovice
2. místo Javorník
3. místo Žulová
4. místo Lipová-lázně
VH
-9-
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Darmoděj o.s.
Dukelská 456, 790 01 Jeseník
tel.: 731 840 189
email: darmodej@darmodej.cz
www.darmodej.cz
IČO:27027864 DIČ:CZ27027864

Sociální služby pomáhají s dluhy
Jeden z mnoha běžných příkladů, jak se dostat do dluhů je, že lidé ztratí práci.
S manželem jsme se před několika lety brali a založili rodinu. I když nám rodiče
rodi finančně
pomohli, stejně jsme si museli vzít úvěrr na byt. Vybavení bytu a dětského
dě
pokoje spolu
s pračkou a ledničkou bylo také na splátky. Uběhlo několik
kolik let a vše jsme vždy spláceli
v předstihu, až jednou přišel manžel z práce, že jim zrušili pobočku
ku zde v Jeseníku a je bez
práce. Já jsem na mateřské, a tak nám podpora nestačí ani na běžné
ěžné živobytí. Manžel si
hledá práci snad všude a absolvoval několik různých
zných rekvalifikací, ale stejně
stejn marně shání
práci v regionu s nejvyšší nezaměstnaností v ČR a také v regionu s nejmenší nabídkou
volných pracovních míst v ČR. Nejprve jsem začala platit jen některé
ěkteré věci
v
nebo jsem to
platila na přeskáčku, ale bohužel začaly
aly chodit upomínky a rozbila se nám znovu pra
pračka,
úvěr nám už nikdo nedá a dlužíme snad všude. Některé společnosti
nosti nám napsaly, že nám
vypověděly smlouvu a že vše předaly na exekuci.
Na rozdíl od různých
zných podvodných firem, jsou sociální služby pro občany
ob
ZDARMA
a zejména ty, které se zabývají odborným sociálním poradenstvím
tvím / například
nap
protidluhové
poradenství /. Občanské sdružení Darmoděj právě s takovouto nabídkou služeb pro
občany všech věkových kategorií přichází i do vašeho města.
sta. Služba terénní program
Babylon, kterou realizuje občanské sdružení Darmoděj, poskytuje a bude poskytovat protiproti
dluhové sociální poradenství po dobu 3 let a to díky získanému grantu švýcarsko – české
spolupráce. Terénní a sociální pracovníci občanského
anského sdružení Darmod
Darmoděj budou mít
k zajištění pomoci občanům, například s dluhy, velký dodávkový
ý automobil upravený na
pojízdnou kancelář tak, aby mohli poskytovat své služby všem občanům
ob
a prakticky
kdekoliv.
Co mám udělat, aby mi pomohli terénní a sociální pracovníci s řešením mého zadlužení?
Rozhodně si nachystat všechny smlouvy, co se týká splácení, a domluvit si termín a schůzsch
ku s pracovníky zařízení: vedoucí
edoucí terénního programu Babylon Ing. Jana Vrbovská tel:
774 439 041 a nebo napsat na email: teren.teren@darmodej.cz
Občanské sdružení Darmoděj vzniklo v roce 2006 a poskytuje sociální služby občanům
ob
a pomáhá potřebným.
Za občanské
anské sdružení Darmod
Darmoděj Josef Vondrka.

Své příspěvky můžete posílat na email: javornickyzpravodaj@seznam.cz.
javornickyzpravodaj@seznam.cz
Uzávěrka listopadového čísla je v pátek 14. 10. 2011 v 8,00 hodin.
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KINO Olympia – ŘÍJEN 2011, jednotné vstupné 40,-/50,- Kč

KINO

KINO

hodin
00 hodin a ve 20:00
20
Sobota 8. 10. 2011 v 17:00
HARRY POTTER a Relikvie smrti – 2.část
část
(fantasy)
V tomto výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do
otevřené války čarodějného světa.
ta. Nikdy nebylo v sázce tolik jako
teď. Nikdo už není v bezpečí.
í. Je to ale Harry Potter
Potter, kdo možná
rozhodující
bude muset postoupit oběť největší,
tší, když se přiblíží
p
bitva s Lordem Voldemortem.
přístupno od 10 let
WARNER BROS
96 minut
dabing
Sobota 15. 10. 2011 v 17:00 hodin a ve 20:00 hodin
KUNG FU PANDA 2
BONTON
(animovaná komedie)
Nejlínější tvor pod sluncem, chlupatý pandí chlapík Po, překonal
p
sám sebe, naučilil se kung fu a zachránil rodné údolí p
před zlosynem
Taj Langem. Tady by mohl jeho osud skončit,
čit, kdyby se z filmu Kung
Fu Panda nestal celosvětový
tový fenomén. Na druhou stranu – v Poově
životě je stále co odhalovat. Například – přemýšleli
řemýšleli jste někdy
n
nad
tím, jak je možné, že je jeho tatínkem houser?
přístupno
dabing
91 minut
Sobota 22. 10. 2011 v 17:00 hodin a ve 20:00 hodin
WESTERN STORY
(komedie)
BONTON
S komedií Western Story se do českého
eského filmu vrací kolty proklat
proklatě
nízko, stetsony vražené do čela,
ela, kankán v zakou
zakouřeném saloonu
a dokonce i legendární Vinnetou a Old Shatterhand. To, že půjde
p
především o zábavu, naznačuje
uje i jedna z hlavních postav filmu
v podání Petra Vondráčka.
ka. Film se natáč
natáčel v nefalšovaném
westernovém městě v Boskovicích.
přístupno
96 minut
Sobota 29. 10. 2011 v 17:00 hodin a ve 20:00 hodin
MUŽI V NADĚJI
(komedie)
FALCON
Ústřední otázka této skvěle
le obsazené komedie zní, zda m
může být
nevěra základem šťastného
astného manželství. Šarmantní bonviván Rudolf
je o tom přesvědčen.
en. O to víc pak nechápe naivitu svého
nesnesitelně korektního zetě Ondřeje,
eje, který pro samé sv
svědomité
plnění povinností nevnímá, jak nebezpečně
čně se jeho žena Alice
začíná nudit. Proto nabídne Ondřejovi několik
kolik prověřených rad, jak
vnést do skomírajícího manželství potřebný
ebný vzruch. Koneckonc
Koneckonců jde
o rodinné štěstí jeho jediné dcery…
přístupno od 12 let
115 minut

Sobota 1. 10. 2011 se nepromítá !!!
PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC LISTOPAD: Šmoulové, Auta 2….
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PŘIHLÁŠKA NA SETKÁNÍ PO LETECH 2011
Jméno, příjmení
______________________________________________________
Manžel/manželka
______________________________________________________
Datum, podpis
_____________________________________________________

……………………………………………………………………………..

PŘIHLÁŠKA NA SETKÁNÍ PO LETECH 2011
Jméno, příjmení
______________________________________________________
Manžel/manželka
______________________________________________________
Datum, podpis
_____________________________________________________
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