






Posilovna
Od září se zpoplatnily prostory v obecním domě 
Slezan. Níže se můžete podívat na ceník posilovny a 
modrého salonku. V případě zájmu se domlouvejte v 
knihovně nebo na telefonním čísle: 727 973 027. 
Více informací na www.karlovice.eu
CENÍK
Jednorázové vstupné
30 Kč/ osoba/ den
Permanentky
Na vstupy
5x vstup         28Kč za vstup
Celková cena permanentky 140 Kč

10x vstup      26 Kč za vstup
Celková cena permanentky 260 Kč

25x vstup      24 Kč za vstup
Celková cena permanentky 600 Kč

Permanentka je přenosná a nabitá na určitý počet 
vstupů. Má časově omezenou platnost na  4 nebo 8 
měsíců ode dne zakoupení. Všechny vstupy předpla-
cené permanentkou je nutné vyčerpat v době 
platnosti permanentky. Pokud skončí doba platnosti 
permanentky, je možné propadlý počet vstupů 
obnovit připsáním k jaké-koli nové permanentce, 
toto ale platí nejpozději do 1 roku od konce platnosti 
propadlé permanentky.
Nevyčerpané vstupy nelze z žádného důvodu vrátit.

Časová
neomezeně na 1 měsíc         300 Kč
neomezeně na 3 měsíce       800 Kč
neomezeně za 6 měsíců     1500 Kč
neomezeně na 12 měsíců   2500 Kč

Permanentka je nepřenosná a má časově omezenou 
platnost s neomezeným počtem vstupů. Platnost se 
počítá ode dne jejího zakoupení.

Zájezd pro seniory
Oblíbený zájezd pro seniory proběhl tradičně v září. 
Tentokrát jsme navštívili okolí Opavy. Naše první 
zastávka byla v Arboretu Nový Dvůr, kde nám pan 
průvodce řekl spoustu zajímavých informací             
o historii arboreta ale také o místní óře. Další 
zastávkou byla restaurace Panský mlýn, kde jsme se 
naobědvali a pokračovali na zámek Raduň. Počasí se 
vydařilo a den se nesl v dobré atmosféře. Poslední 
zastávkou bylo Muzeum Vidlí v Lichnově. Ač jsme 
zprvu měli z návštěvy muzea obavy, jaké to tam 
bude, myslím, že nakonec dopadlo vše velmi dobře. 
Zažili jsme spoustu legrace a zasoutěžili si v hodu 
vidlemi. Nakonec jsme si mohli koupit med. 
Děkujeme všem za účast a dobrou náladu. Budeme 
se těšit zase příští rok. Pokud máte nějaké tipy a 
nápady na příští výlet můžete napsat na email: 
knihovna@karlovice.eu nebo se zastavit do knihov-
ny.


