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NOVÉ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ VE FRÝDKU
Od 9. prosince letošního roku dochází ke změnám v jízdních řádech linkové
autobusové dopravy. Opakující se, tradiční záležitost by nestála ani za zmínku,
kdyby s tímto datem, nebyla spjata velmi významná událost, jakou je otevření
nového autobusového nádraží ve Frýdku.
Po dlouhých létech již nebudeme využívat k výstupu a nástupu do autobusů
místecké autobusové stanoviště. S touto změnou souvisí i změny v organizaci
příměstské autobusové linkové dopravy.
Z nových jízdních řádů (jsou již umístěny na webových stránkách obce
v sekci "Odjezdy autobusů z Žabně – střed") vyplývá, že zastávka Místek –
Anenská, bude pro občany Žabně stěžejní a to v obou směrech.
Z technických důvodů již bohužel nebude možno vystupovat u polikliniky.
Tento spoj bude stavět v Místku, na ulici Ostravská. Spoje Rožnov pod Radh.,
Frenštát pod Radh., Horní Bečva a Velké Karlovice nebudou zajíždět na nové
autobusové nádraží ve Frýdku. Stavět budou na ulici Frýdlantská.
Doby odjezdů autobusů z Žabně jsou zapracovány do přiloženého jízdního
řádu. Určitě příjemnou změnou je zařazení spoje s odjezdem do Frýdku ve 4:58
v pracovní dny.
Jen čas ukáže, zda reorganizace linkové autobusové dopravy ve FrýdkuMístku bude ku prospěchu přepravovaných osob, anebo se naplní rčení, že každá
změna je k horšímu. Doufejme, že opak bude pravdou.
Vítězslav Klega, starosta

HOSPODAŘENÍ OBCE
S blížícím se koncem kalendářního roku přichází čas na nejrůznější
bilancování. Jedním z nich je, z pohledu naší samosprávy, nakládání s obecními
prostředky. Ačkoliv do závěrečné finanční uzávěrky schází ještě pár týdnů a do
závěrečného auditu pár měsíců, lze na základě dosavadních údajů říci, že rok 2007
byl z hlediska příjmového, absolutně nadstandardní a v historii Žabně bude zřejmě
na dlouhou dobu ojedinělý.

Příčinou nejsou vyšší daňové příjmy, jak se nám v mediích snaží politici
namluvit, ty naopak v řadě případů poklesly, ale hlavním faktorem byly příjmy z
prodeje obecního plynovodu (2,6 mil. Kč) a pozemků (2 mil. Kč) pro výstavbu
rodinných domků.
Ve výdajové části lze konstatovat, že rok 2007 byl jednoznačně rokem
„žabeňské školy“ kam nateklo neuvěřitelných 3,2 milionů korun. Největší položkou
byly náklady na stavební práce spojené s realizací výdejny jídel a rekonstrukcí
sociálních zařízení v budově školy (2,2 mil. Kč). Dále pak příspěvek na běžný
provoz školy (940 tisíc Kč), kde je započten i tzv. doplatek do normativu – pokuty
za to, že nám schází jeden jediný žáček do minimálního stanoveného počtu 24 žáků
v základní škole – ve výši cca 250 tisíc Kč(!) za školní rok 2007 – 2008.
V konečném výčtu nelze opomenout ani platbu za žáky navštěvující šesté až deváté
ročníky v okolních školách (150 tisíc Kč).
Z dalších výdajových položek obecního rozpočtu je zapotřebí zmínit např.
příspěvek na provoz veřejné autobusové dopravy (50 tisíc Kč), výdaje spojené
s opravou čerpadel v kanalizačních jímkách (120 tisíc Kč), příspěvek na
provozování knihovny (57 tisíc Kč), provoz veřejného osvětlení a obměna svítidel
(120 tisíc Kč) a v neposlední řadě i výdaje spojené se sběrem a svozem komunálních
odpadů (430 tisíc Kč).
Závěrem lze říci, že tento rok zakončíme v kladných číslech a do toho příštího
si přineseme přibližně 5 miliónů úspor na běžných účtech. A k čemu budou použity?
O tom rozhodne zastupitelstvo při tvorbě rozpočtu na rok 2008. Takže je více než
možné, že se v obci dočkáme prostornější a důstojnější knihovny s veřejně
přístupným internetem v nových prostorách nad obecní restaurací, vzniklých po
zastřešení celé budovy.
Marcel Brabec, místostarosta

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ZŠ A MŠ ŽABEŇ
3. září 2007 jsme zahájili nový školní rok v zrekonstruované budově. Celé
prázdniny se v naší škole prováděly práce na rekonstrukci kuchyně a sociálního zařízení,
byla provedena také výměna částí oken. A že to stálo zato, se mohli přesvědčit rodiče i
veřejnost na slavnostním Dni otevřených dveří, který byl takovým poděkováním
zřizovateli i všem, kdo se na této akci podíleli.
V novém školním roce zahájilo docházku 23 dětí základní školy a 24 dětí
mateřské školy. Klima jednotlivých tříd i celé školy je opět stěžejním úkolem pro
učitele. Ti pracují s žáky tak, aby docházelo k vytváření pozitivních vztahů mezi žáky
navzájem a i mezi žáky a učiteli. Vytvoření takových vztahů je prevencí patologických
jevů jako je agresivita a šikana.
Pedagogický sbor základní školy realizuje školní vzdělávací program Tvořivá
škola. Čerpá z odkazu J. A. Komenského, reformní pedagogiky české činné školy, z

moderních výzkumů učení a vzdělávání a především zkušeností úspěšných českých
učitelů.
Osnovy základní školy se v průběhu času různě měnily, nejdříve se vyučovalo
podle jednotného vyučovacího programu, ve druhé polovině 90. let si mohly školy
vybrat minimálně ze tří vzdělávacích programů a nyní si školy tvoří vlastní vzdělávací
program, podle kterého začínáme učit v tomto školním roce v 1. třídě. Jako každá změna
s sebou přináší i změny v metodách a formách práce, klade větší nároky na vyučující i
vybavenost školy.
Škola v souladu s požadavky na budoucí uplatnění žáků využívá počítačovou
učebnu k rozšíření jejich vědomostí v oblasti multimediálních technologií. Zvýšená
pozornost je věnována žákům nadaným a žákům s vývojovými poruchami učení
Hlavní vizí školy je péče o vnější projevy a uplatnění žáků vycházející z jejich
schopností a možností. Snahou školy je podpořit osobní rozvoj jedince vytvářením
motivujícího prostředí. V souvislosti s plněním výchovně vzdělávacího úkolu klade
škola důraz na rozvoj komunikačních schopností, formulování myšlenek a postupný
rozvoj klíčových žákovských kompetencí. Za samozřejmé se považuje osvojování
dovedností ve vyhledávání informací. Úkolem je přiblížit školu co nejvíce k reálnému
životu. Odpoutat se od přemíry faktů, mentorování a řešení nereálných příkladů.
Podporovat účelné získávání informací a poznatků, vytvářet pocit smysluplnosti
vzdělání pro další život. Jako zcela zásadní se jeví fakt zbavit děti strachu ze zkoušení,
pocitu obavy z možné chyby. Vytvářet podmínky pro práci v týmech, umožnit zvolit si
vlastní pracovní tempo, vést žáky ke kritickému pohledu na vlastní práci s cílem
dosáhnout objektivního sebehodnocení.
Spolupráce s rodiči má již svou tradici. Právě s tvorbou nového školního
vzdělávacího programu má škola možnost rodiče podrobně informovat o připravovaných
úkolech, záměrech a cílech, aby veřejnost přijala školní program za svůj. Otevřené,
přátelské prostředí je první podmínkou pro získání důvěry k budoucí spolupráci.
Uskutečňování těchto cílů vychází z předpokladů vzájemné spolupráce žáků,
pedagogů, ostatních zaměstnanců, rodičů i zřizovatele. Cílem je zapojení všech žáků do
výuky, zvládnutí základního učiva všemi žáky, zajištění motivace k celoživotnímu učení
a postupný rozvoj klíčových žákovských kompetencí.
PaedDr. Miroslava Čížková
ředitelka ZŠ a MŠ

ŠKOLNÍ DRUŽINA HLÁSÍ
Naše ZŠ a MŠ se zapojila do sbírky na podporu výcviku koní – terapeutů , kterou
organizuje společnost CPK CHRPA. Tyto koně společnost daruje ústavům s
postiženými. Podařilo se nám shromáždit jednou tak vyšší částku než v loňském roce.
Jako škola s ekologickým zaměřením se opět i v tomto školním roce budeme
snažit přispívat k ochraně životního prostředí:
*sbírka žaludů a kaštanů ke krmení lesní zvěře – probíhala v září a říjnu
*sběr starého papíru – probíhá
*sběr plastových lahví od nápojů a plastových víček – po celý školní rok

*peněžní dar na podporu chovu čápů v ZOO Ostrava – z výtěžku za sběr v
průběhu roku
Také činnost ve školní družině se rozjela naplno. Družinu navštěvuje k dnešnímu
datu 15 dětí, které zde tráví čas většinou velmi aktivně.
V družině pracují 4 zájmové kroužky: tvořivá dílna, zdravé pískání, pohybové hry,
divadélko. Kroužky jsou přístupné i ostatním žákům školy. Touto cestou bychom také
chtěli poděkovat sdružení rodičů a sponzorům za nemalé finanční dary. Využili jsme je
především k nákupu výtvarných potřeb a odměn do soutěží, pořádaných družinou. Blíží
se Vánoce a děti i ve školní družině shromažďují dopisy s prosbami a přáními pro
Ježíška. Doufejme, že na nás NEZAPOMENE!
Nádherné a pohodové chvíle vánoční za školní družinu přeje A. Kováčová, vychovatelka

KERAMICKÝ KROUŽEK
V loňském roce zakoupila obec za přispění Biocelu Paskov škole keramickou pec.
Rádi bychom nabídli její využití širší veřejnosti, proto škola Žabeň nabízí všem dětem z
obce keramický kroužek pod záštitou střediska volného času KLÍČ (DDM). Keramika je
pro děti od 7 do 18 let.
Při tvořivé práci s hlínou se děti naučí pracovat s plátem, modelovat, glazovat,
základy točení na kruhu, odlévání do forem.
Kroužek bude v místní škole v Žabni každé úterý od 15.00 do 17.00 hodin.
Kurzovné a příspěvek na materiál je 350,- Kč na 1. pololetí.
Informace a přihlášky na tel. 558 655 478 , 777 584 529.
Jana Poulíčková, učitelka MŠ

Z ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ
Klub stále pracuje a organizuje další akce pro naše členy. Za pěkného srpnového
odpoledne se uskutečnil piknik u rybníka pana Sudra. Pochutnali jsme si na uzených
rybách a grilovaném mase. Pobavili se a zazpívali pěkné písničky.
15. září jsme uspořádali jiřinkovou zábavu pro členy klubu a jejich přátele. Akce
se setkala s příznivým ohlasem účastníků. Výzdoba z jiřinek, které věnovaly členky
klubu ze svých zahrádek se všem líbila. Pozvaní senioři ze Sviadnova a Paskova byli
spokojeni. Zklamáním pro organizátory byla malá účast žabeňských seniorů.
Poslední zájezd v tomto roce směřoval do Beskyd. Vyjeli jsme až na Soláň,
navštívili Čarták, podívali se do Velkých Karlovic a nevynechali jsme ani exkurzi ve
sklárně v Karolínce. Na zpáteční cestě v Kozlovicích následovala prohlídka staré školy.
Zájezdy patří mezi oblíbené akce, proto budeme i nadále pokračovat v jejich
organizování i v příštím roce.
V listopadu jsme ve spolupráci s obecním úřadem organizovali sběr ošacení pro
Diakonii Broumov. Bylo by určitě dobře, kdyby se tato sbírka zopakovala i v roce 2008.
Divadelní sezóna je opět v plném proudu, navštěvujeme divadla každý měsíc.

Rok ukončíme tradičním setkáním jubilantů našeho klubu, letos máme 14
jubilantů věk 70, 75, 80, 85 a více let. Ještě jednou všem blahopřejeme. Posezení při živé
hudbě doplnilo chutné domácí občerstvení.
Třetí ročník kurzu vázání a aranžování adventních věnců se setkal s velkým
zájmem. Povzbuzující je nefalšovaná radost účastníků nad zhotovenými dílky.
Milí přátelé, výbor klubu důchodců v Žabni, přeje všem krásné prožití vánočních
svátků a zdraví, klid v novém roce 2008.
Ludmila Doudová
předsedkyně Klubu důchodců

Z ČINNOSTI SOKOLA
V červnu se zúčastnili tři členové naší jednoty celorepublikového přeboru v
branné zdatnosti v Třebíči, kam postoupili díky vítězství v župním přeboru konaném v
Nové Bělé. Účastníci Václav Neusser, Ondřej Krchňák a Filip Trubini, náhradník Adéla
Petrová, po návratu řekli, že to bylo velmi těžké a přestože měli dobrý výsledný čas
celého závodu, ztráty bodů na jednotlivých stanovištích je srazily až na 12. místo z 21
družstev.
Červnová výborová schůze proběhla netradičné na sokolském hřišti, kde po
nezbytném úřadování jsme si s rodinnými příslušníky zahráli petanque a badminton.
Na konci prázdnin 2. září nás čekal jeden z hlavních úkolů celoročního programu
naší jednoty. Uspořádali jsme cyklistický závod pro amatéry formou kriteria, který byl
zařazen do celoroční soutěže Slezského poháru amatérských cyklistů. Přípravy tohoto
podniku začaly už v březnu. A to návrhem a schválením trasy, technickým a zdravotním
zabezpečením, zjišťování možností dotací atd. Největší problém byl výběr trasy, aby
byla atraktivní, bezpečná, s možností technického zázemí. A z těchto důvodu, ač velice
neradi, jsme nebyli schopni uspořádat závod v Žabni a museli jsme oslovit zastupitelstvo
v Paskově, které nám vyšlo vstříc. Závodu se zúčastnilo 106 startujících v sedmi
kategoriích v nichž první tři získali poháry. V rámci kritéria proběhl i závod dětí ve věku
13 let a v kategorii 14-15roků. Podle mnohých ohlasů se závod líbil, počínaje výběrem
trasy, dodržováním propozic závodu, přes zajištění bezpečnosti na trase. Po závodě čekal
účastníky výborný guláš.
Touto cestou bych chtěl opět poděkovat OÚ v Paskově, OÚ v Žabni, DSO Olešná,
Moravskoslezské župě a restauraci Zámecká krčma v Paskově za materiální nebo
finanční pomoc. Velký dík patří také všem dobrovolným pořadatelům, ať už členům
nebo nečlenům naší jednoty, kteří bez nároků na odměnu obětovali celou neděli ve
prospěch této akce. Jen pro představu náročnosti organizace uvedu pár čísel. U
prezentace bylo 5 pořadatelů. Na průběh závodu dohlíželo 6 profesionálních rozhodčích
z Českého svazu cyklistiky. Na uzavření tratě dlouhé 1250 m. bylo potřeba 10
pořadatelů. Motospojka, která jezdila před čelem každé kategorie vykazovala najetých
156 km. Věřím, že první ročník Paskovského kriťáku nebude zároveň i posledním a že
se zrodila nová tradice, která zaujme co nejvíce milovníků sportu a cyklistiky zvlášť.

Těsně před závodem jsme se dozvěděli, že tento závod se konal už v padesátých
letech a uskutečnilo se 6 ročníků, takže jsme vlastně navázali na tuto tradici.
V říjnu se 8 zájemců zúčastnilo akce Ostravský buben, což je festival bubenických
souborů pořádaný Sokolem Ostrava-Přívoz.
Dne 28.10 jsme měli naplánovaný výlet z Tyry přes Javorový na Morávku, ale v
důsledku velmi špatného počasí se neuskutečnil. Opět se rozběhla pravidelná cvičení v
kulturním domě a v tělocvičně žabeňské školy.
V listopadu jsme v navštívili aquapark na Olešné, kde jsme byli i v září.
Prosinec bude opět ve znamení Vánočního turnaje ve florbale smíšených dvojic.
Turnaj proběhne 28.12. v sále kulturního domu. Dopoledne mládež, odpoledne dospělí.
Proto už teď vás zveme na příjemné zasportování a posezení, určitě nebude nouze o
dobrou zábavu.
V sobotu 24. listopadu se zúčastnily žákyně našeho Sokola soutěže Valašské
švihadlo. Účastníci skákali 2 minuty snožmo přes švihadlo, počítal se počet přeskoků.
Naši jednotu zastupovaly Jana Brabcová (1. místo), Nikola Garbová (3. místo), Jana
Přívětivá, Klára Mynářová a Ester Střížová. Všechna děvčata statečně bojovala, navíc
měla ve své kategorii největší konkurenci.
Nelepší výkon v soutěži byl 260 skoků. Ono se to řekne, vždyť jsou na to celé 2
minuty. Když se to ale přepočte, tak vyjdou 2 skoky a ještě kousek za 1 sekundu. Zkuste
říci jednadvacet a skočit dvakrát rychle za sebou a ještě něco navrch. A to ještě se
švihadlem. To už je výkon.
A kdo je přesvědčen, že to zvládne levou zadní, tak příští rok hurá na švihadlo.
Pavel Krchňák
starosta Sokola

VÁNOCE NEBO HALOWEEN ?
Mám pocit, že žijeme ve velice uspěchané době. Sotva se překulí Nový rok, již na
nás pokukují v regálech supermarketů velikonoční zajíčci, barevná vajíčka, čokoládové
slepičky a já nevím, co ještě mají obchodníci schováno pro to, aby nás atakovali k
nákupu docela něčeho jiného, než pro co jsme přišli. A tak v nákupním vozíku se vedle
chleba a másla, mrkve a mléka objeví sada čokoládových zajíců společně s mobilem za
jednu korunu, velice levným otvírákem na konzervy na jedno použití nebo práškem na
praní, po kterém je prádlo ještě „bělejší“ (podle výzkumů MF Dnes se hodí některé jen
na posypávání chodníků).
Ještě jsme nestačili sníst pomazánky a saláty zhotovené z velikonočních vajíček a
už jsme zváni na krásnou dovolenou, která se samozřejmě neobejde bez toho, abyste
právě v tomto supermarketu nekoupili slušivou halenku za 1500 Kč. No nekupte ji, když
nad ní visí obrovská tabule ujišťující kupující o výhodnosti koupě s 50% slevou a navíc
budete zařazeni do slosování o krásné autíčko, které, při troše štěstí samozřejmě, pojede
s vámi již na letošní dovolenou.
No a v září již na nás opět pokukují hned za vchodem do supermarketu ozdobené
vánoční stromečky zvoucí právě zde k nejlevnějším a nejlepším nákupům.

Do tohoto kolotoče jsou vkládány ještě další ať již původní a obnovené nebo zcela nové
oslavné dny. Z těch nových vnucovaných bych připomněl třeba Santa Klause nebo
Haloween. Osobně se přimlouvám za to, abychom si ponechali naše tradiční Velikonoce,
vítání jara, Mikuláše a Vánoce nebo pochování basy a spíše se snažili tyto sváteční dny
prožít tak, abychom z nich měli radost, těšili se na ně a byly pro nás něčím krásným a
vzácným. Aby jsme slova, „no konečně máme ty svátky za sebou“ slyšeli co nejméně.
V těchto dnech, kdy se chystáme na Vánoce, má již většina z nás pro své
nejmilejší dárečky připravené, jiní nechávají nákupy na poslední chvíli. Jedni se zásadně
vyhýbají nákupním šílenstvím o bronzových, stříbrných a zlatých nedělích, jiní se
zvláštním potěšením prožijí ony neděle v tlačenicích, frontách a shonu při nákupu
zvláště „vypečených“ výrobků.
Jedni bez větších problémů vymyslí, vyrobí nebo nakoupí dárky pro celou rodinu
a známé, jiným dělá problém vymyslet a koupit dárek pro svou drahou polovičku.
Umění ale není jen někoho obdarovat, umění je také dárek přijmout a dát najevo
obrovskou radost i z těch papučí, kterých máme ve skříni již tři páry.
Návod, jak se chovat u stromečku popisuje mistr psaného slova František Nepil v
jedné za svých knih. Dovolím si tedy citovat.
Až dostanete dárek, nezačínejte ho honem honem rozbalovat, jako by bylo
samozřejmé, že máte dostat vlastně všechno, co je pod stromečkem. Nejdříve se
zeptejte: „Cože, tohle, že je pro mne?“ Pak si přečtěte jmenovku a řekněte: „Vidíte, že
to není pro mne!“ A když vám budou říkat: „Je! Je! Je!“, přečtěte si ji ještě jednou a
opravte se: „Ba jo, je to pro mne!“ Mějte totiž na paměti, že předehra ku spatření
dárku je více vzrušující než jeho vlastní prohlížení.
I když je tedy jasné, že je dárek opravdu váš, nesmíte se na něj vrhnout jako
nějaký hafan na hozený kousek klobásy. Kruťte nad ním ještě chvilku hlavou se slovy:
„To jsem blázen, co to jenom může být!“ Ani nadále však nepospíchejte! Mašličku
rozvazujte pomalu a stočte ji do klubíčka s tím, že tak pěknou stužku si musíte schovat
na příští vánoce. Přesně totéž, ale ještě pomaleji, to pak uděláte s papírem, ve kterém je
dárek zabalen. A teprve pak přijde chvíle, na kterou čeká dychtivěji dárce než
obdarovaný: otevřete krabičku a vyndejte dárek.
Nezapomeňte, že tento okamžik je úplně nejdůležitější. Nechoďte mi tedy na oči,
jestli řeknete jenom: „Aha, voda po holení!“, nebo „Aha, násada na kosu!“,či „Aha,
klobouk!“ Naučte se nejdříve nevěřícně vydechnout: „Ne!“ a po třech vteřinách
rozsvítit oči a dodat třeba: „Voda po holení! – jak víte,že ji tak potřebuju?“ Potom si
dárek prohlížejte ze všech stran, nechte si ukázat, jak se rozšroubuje klobouček, aby
tekla, několikrát se pocmrndejte a několikrát dárek pochvalte. Pak za něj Ježíškovi
hezky poděkujte a než dostanete další, pěkně si ho třeba beze slova prohlížejte. Ten,
kdo vám jej dal, to moc dobře vidí, i kdyby byl k vám zády. Prosím vás nezapomeňte na
to, že největší surovost je dárek vůbec nerozbalit, a položit ho stranou.
Tolik tedy lekce od Františka Nepila k vánočnímu stromečku.
A tak vám všem přeji, abyste prožili ty letošní Vánoce moc hezky, v klidu a
pokoji, našli pod stromečkem zrovna takové dárky, které vám udělaly opravdovou

radost, sešli se všichni rodinní příslušníci, nezapomněli na ty osamocené, kteří nemají
nikoho blízkého a potěšili je třeba jen návštěvou. A hlavně nenechali „na holičkách“ ty
nešťastníky, kterým dělá problém vymyslet nějaký hezký a smysluplný dárek a zase se
jim to letos nepovedlo.
Nedopusťte, aby se z nákupu vánočních dárečků stala portmonková olympiáda a
přehlídka značkového zboží.
Hezké a radostné Vánoce, hodně elánu a nadšení do příštího roku přeje
Jiří Neusser

NABÍDKA Z MĚSTA
Jak si zpříjemnit předvánoční čas ve Frýdku-Místku?
Chtěli bychom Vás informovat o programech naší dětské organizace, organizující
volnočasové aktivity pro děti a mládež, jsme organizace působící osm let. Společnost je
určená pro rodinu, děti a volný čas. Pro naše cílové skupiny zabezpečujeme sociální
služby, volnočasové aktivity a především servis informací.
A jak to u nás probíhá? Děti jsou do programů zařazovány podle věku, začínáme
pracovat s dětmi od 2 měsíců věku, programy jsou hodinové pro děti do 1 roku a dále
hodinu a půl pro děti do 4 let. Momentálně naše rodinné centrum „Naschválníček“
navštěvuje téměř 50 dětí. Program je přizpůsoben vývojovým schopnostem dětí a důraz
je především kladen na spolupráci matky a dítěte. V hodinách se děti vítají písničkami,
říkankami….
Tématická činnost, která se pravidelně střídá je pohybová výchova, výtvarná
výchova, hudební výchova a rozumová výchova. I malí předškoláci si u nás program
naleznou a dospělí si u nás mohou odpočinout v kurzu kreativních technik, nebo se
zapotit v kurzu angličtiny….
V minulém období jsme dětem například zpříjemnili podzim karnevalem,
lampiónovým průvodem s ohňostrojem a v prosinci do herny přijde Mikuláš, ozdobíme
si s maminkami adventní věnce a děti nám pomohou na předvánoční besídce nastrojit
stromeček.
Na programy RC Vám mohou přispět některé zdravotní pojišťovny.
Tímto bychom Vás chtěli pozvat do naší herny „Naschválníček“, která se nachází ve
Frýdku Místku na ul. Pionýrů v hotelovém domě Permon (1.patro) budeme se těšit na
Vaši účast. Více informací naleznete na www.cvcdk.cz
Společnost pro děti, rodinu a volný čas, o.s.
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