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Cvičební maraton
Příznivci všech forem aero-

biku si přijdou na své 23. října
ve sportovním centru v Neru-
dově ulici. Aerobic club Bohu-
mín tady pořádá už 5. ročník
malého cvičebního maratonu,
který startuje v devět ráno.
Čtyřhodinový program bude
probíhat najednou ve dvou tě-
locvičnách. Cílem není dřít se
do úmoru, ale relaxace a dobrý
pocit. Druhy aerobiku se bu-
dou měnit v pravidelných in-
tervalech a cvičící si tak budou
moci vybrat styl, který je jim
nejbližší. (luk)

Tenisový turnaj
ZŠ Masarykova, ZŠ Čs. ar-

mády a DDM Bohumín pořá-
dají 26. října městské kolo tur-
naje starších žáků a žákyň ve
stolním tenise. Prezentace za-
číná v 10.30 hodin v tělocvič-
ně ZŠ Masarykova. Družstvo
tvoří dvě dívky / tři chlapci.
Hraje se na dva vyhrané sety 
a vítězné družstvo bude urče-
no součtem umístění jednotli-
vých hráčů. Míčky ke hře zajiš-
	uje DDM. K zapůjčení budou
také čtyři rakety, ale doporuče-
no je raději vlastní vybavení.
Vítězné družstvo obdrží dip-
lom a postoupí do okresního
kola. (oves)

Víkend na čistém
vzduchu

Centrum mladé rodiny Bo-
beš připravilo pro rodiny s ma-
lými dětmi akci »Čistý vzduch
pro miminka«. O víkendu 6. 
a 7. listopadu zamíří děti s ro-
diči z prachem sužovaného pro-
středí do Beskyd, kde je čeká
cvičení, plavání nebo relaxač-
ní večer. Bobeš s projektem 
usiluje o finanční podporu ob-
čanského sdružení »Co nás
baví«. Stačí nasbírat dostateč-
nou podporu veřejným inter-
netovým hlasováním na adre-
se www.conasbavi.cz. (luk)

Zumba fun & fitness
Zumba kombinuje jedineč-

nou latinsko-americkou hudbu
s nenáročnými tanečními a ae-
robními pohyby. Přij�te se pře-
svědčit 22., 24. a 29.10. od 
18 hodin do tělocvičny ZŠ Be-
neše. (red)

Jsou to Denis Revak, Lukáš
Teichman, Boris Durčák a Da-
vid Lenczyk. Na tuto skupinu
dětí navázala další, konkrétně
Jan Zlotý, Adam Vladyka, 
Jakub Sládek, Lukáš Fulneček 
a Martin Bašanda. 

Prvně jmenovaní se zúčast-
nili oblastní soutěže Morav-
skoslezského kraje s tím, že se
z osmi účastníků umístili na

šestém místě a dále hrají se
střídavými úspěchy také tur-
naje jednotlivců.

Druhá skupina dětí je úspěš-
nější. Ve své kategorii se z 32
družstev umístili na krásném
7. místě, přičemž za sebou ne-
chali renomované oddíly. Dále
hrají turnaje jednotlivců, z ni-
chž hlavně Jan Zlotý a Adam
Vladyka přivážejí medaile.

ROZHODLI JSTE O SVÉM ŽIVOTĚ VE SVÉM MĚSTĚ

63,13 % hlasů = 17 mandátů
Vážení Bohumíňáci, 

díky Vašim hlasům sociální demokracie v Bohumíně opět vyhrála. Velmi si vážíme Vaší obrov-
ské a spontánní podpory. Vaše důvěra, že opět splníme své volební závazky, je nesmírně zava-
zující. Bereme náš společný úspěch nejen jako ocenění minulých let, ale zejména jako pobídku
do další práce pro naše město, pro náš milý Bohumín. Cílů máme mnoho a společnými silami
opět dokážeme posunout Bohumín kupředu. A� je městem pro všechny generace, městem,
kde se dobře žije...

OLILI JSTE NÁS - DĚKUJEME!

Vztyk od počítače a hurá na hřiště
V roce 2006 zahájily na Masarykově škole svou činnost

sportovní třídy se zaměřením na tenis. Po rozpačitém začátku
jsou tady první žáci, kteří dobře reprezentují tenisový oddíl
Sokola Bohumín. 

Domnívám se, že takto na-
stavený model, kdy se ve spor-
tovních třídách v hodinách tě-
locviku hlavně rozvíjí a trénu-
je rychlost, obratnost, práce 
s míčem a v neposlední řadě zá-
klady tenisu, je dobrý. U dneš-
ních dětí je nezbytné nahradit
běžné sportování, na které byly
zvyklé předchozí generace, ří-
zenou přípravou v rámci školy.
Dnešní děti totiž nejsou zvyklé
hrát si s balonem, ale rády sedí
u televize a počítače.

Petr DĚNGL, 
vedoucí trenér tenisu

Děkujeme touto cestou strážníkům Městské policie Bohumín za včasný a kvalifikovaný zásah
v Šachetní ulici v Rychvaldu. V soboto 9. října se jim podařilo vyřešit situaci s útočným psem
souseda, který byl dva dny nezajištěný a ohrožoval všechny v okolí včetně malých dětí. Strážníci
rovněž umravnili samotného majitele psa, který se choval arogantně a nevybíravě. Strážníci
svým zásahem pomohli nám všem a znovu si uvědomujeme, že spolupráce našeho menšího měs-
ta s bohumínskou městskou policií je velmi přínosná. Řeší i zdánlivě drobné problémy, které ale
znepříjemňují náš každodenní život. Obyvatelé Šachetní ulice, Rychvald

Strážníci zakročili v pravý čas 

Placená inzerce


