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slovo primátorky

Ve velké zasedací síni se 
sešli zástupci obcí spadajících 
pod působnost frýdecko-mís-
teckého magistrátu, aby za 
účasti náměstka primátorky 
Petra Cvika a náměstka hejtma-
na Pavola Lukši debatovali o 
problémech v dopravě.

Frýdek-Místek se svým průta-
hem a stále se zvyšující dopravou 
je městem, které potíže s nárůstem 
automobilismu i s předpokládaným 
nárůstem nákladní dopravy v sou-
vislosti s nošovickou automobilkou 
těžce sužují. Neúnosnost situace si 

Doprava ve Frýdku-Místku – palčivý problémDoprava ve Frýdku-Místku – palčivý problém
ovšem uvědomuje i krajský úřad, a 
proto v poslední době došlo k těs-
nější spolupráci. Moravskoslezský 
kraj se například rozhodl převzít 
na sebe závazek pořídit studii 
krizových opatření v dopravě ve 
Frýdku-Místku, která by zmapo-
vala současnou i očekávanou 
dopravní situaci i stav dopravní 
infrastruktury a navrhla základní 
opatření pro racionalizaci dopravy 
na území města a jeho nejbližšího 
okolí. A je rovněž ochoten se na 
základě vyhodnocení investiční 
náročnosti navrhovaných opatře-

ní spolupodílet na jejich realizaci. 
„Ve Frýdku-Místku skutečně sedí-
me na sudu s prachem,“ potvrdil 
náměstek hejtmana Pavol Lukša, 
který nešetřil kritikou „ekologických 
dobrodruhů“, kteří blokují postup 
přípravné fáze výstavby obchvatu 
města. „Naštěstí se připravují legis-
lativní změny, které urychlí výstav-
bu podobných akcí. Také jsem 
přesvědčen o tom, že dnes už by 
si nikdo nedovolil město rozdělit 
takovým způsobem, jako k tomu v 
minulosti došlo ve Frýdku-Místku,“ 
řekl Pavol Lukša. Ten informoval 

MĚSTO A KRAJ: Náměstek primátorky Petr Cvik a náměstek 
hejtmana Pavol Lukša se sešli s představiteli obcí, aby prodiskutovali 
dopravní problémy na Frýdecko-Místecku.  Foto: Petr Pavelka

Vážení spoluobčané,
po celý říjen se můžete v našem měs-

tě zajít podívat na 1. Mezinárodní výstavu 
výtvarných prací žáků s poruchou autistické-
ho spektra „Dívej se mýma očima“. Vernisáž 
této výstavy proběhla ve čtvrtek 11. října v 
Domě pod Svícnem na Farní ulici ve Frýdku. 
Výstava je realizována v rámci projektu Ces-
ta mráčkového dráčka, do kterého se letos 
zapojilo 3623 malých výtvarníků z mateřských škol, dětských domovů 
a ústavů sociální péče ze 14 krajů České republiky. Za 10 let existence 
projektu se soutěže zúčastnilo přes 20 tisíc dětí, obrázky byly vystave-
ny na 50 výstavách, z toho na 15 výstavách v zahraničí ve spolupráci s 
Českými centry a pod záštitou zastupitelských úřadů České republiky.

V kategorii dětí s poruchami autistického spektra s mezinárodní 
účastí letos porota hodnotila 216 prací dětí z Estonska, Slovenska, 
Slovinska a České republiky. Z našeho města se do projektu zapoji-
la Střední škola a Základní škola na ulici Pionýrů 767, které patří mé 
poděkování za péči, kterou postiženým dětem věnují.

Oceněné práce budou vystaveny 
až do konce října, od pondělí do pátku, 
vždy od 11 do 17 hodin v Domě pod 
Svícnem. Výtěžek z každé výstavy 
je věnován konkrétnímu zařízení pro 
zdravotně znevýhodněné děti v místě 
konání výstavy. Jsem velmi ráda, že 
jsem nad touto výstavou mohla převzít 
záštitu.  Eva Richtrová

starosty o mostním programu, 
který má zejména menším obcím 
pomoci řešit mnohde havarijní stav 
mostních konstrukcí. Na výzvy 
starostů k větší podpoře dopravní 
obslužnosti ovšem reagoval při-
pomínkou faktu, že už nyní kraj se 
čtyřmiliardovým rozpočtem dává 
na dopravu 1,5 miliardy korun. 

Starostové se velmi zajímali 
o důsledky změn v příměstské 
dopravě, které přijdou po zpro-
voznění vybudovaného nového 
autobusového stanoviště ve 
Frýdku. „Stavba nového nádraží 
je jeden z dílčích kroků, jak ulevit 
dopravě na průtahu. Doufáme, že 
se to ukáže jako rozumný krok. 
Stávající stanoviště ovšem úplně 
nezanikne, zůstane tam pár linek 
městské hromadné i příměstské 

dopravy. Bude se jednat o velké 
změny, ale my budeme sbírat 
vaše podněty a zapracovávat je 
do definitivní podoby nových jízd-
ních řádů,“ ujistil starosty náměs-
tek primátorky Petr Cvik. 

Změny v autobusové dopravě 
budou spuštěny od 8. prosince. 
Podrobnější informace přinese-
me v dalších číslech zpravodaje. 
„Dojde k změně vedení linek 
městské hromadné dopravy, 
ale dáváme tomu půlrok na 
připomínkování ze strany obča-
nů, kteří se mohou obracet na 
dopravce nebo magistrát, který 
vše zakomponuje do konečné 
optimalizace autobusové dopra-
vy,“ řekl vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství Miro-
slav Hronovský.  (pp)

Národní dům byl v pátek 
5. října zaplněný seniory, pro 
které připravila frýdecko-mís-
tecká radnice ve spolupráci s 
Oblastním spolkem Českého 
červeného kříže Frýdek-Místek 
kulturní program. Pod zášti-
tou primátorky Evy Richtrové 
proběhl v pořadí již čtvrtý Den 
seniorů, jako výraz poděkování 
této věkové kategorii. 

„Chceme touto formou vyjádřit 
dík seniorům za práci, kterou dělají 
pro město v různých komisích a 
zájmových sdruženích, i za to, 
jak pomáhají svým dětem a vnu-
kům. Senioři představují skutečně 
početnou skupinu lidí ve městě, 

Poděkování seniorům v Národním domě
takže významně ovlivňují i jeho 
život,“ řekl radní Ivan Vrba, který 
se setkání zúčastnil stejně jako 
další radní Miroslav Adam. Oba 
museli sem tam i do kola, protože 
parket byl připraven pro tanec. 
Seniory potěšil bohatý kulturní pro-
gram, o který se postaralo vystou-
pení folklorního souboru Ostravica 
a hudební skupiny Flash. 

„Dobré nálady, úsměvů a rado-
sti není nikdy dost a doufáme, 
že jsme tímto společným setká-
ním naplněným drobnými dárky, 
pohoštěním a pestrým kulturním 
programem přispěli k obohacení 
života našich starších spoluobča-
nů,“ věří organizátoři akce.  (pp) 

Pozdvižení na vsi. To ve 
městě Frýdku-Místku způsobili 
místní fotbalisté, kteří už podru-
hé přivítali na svém stadionu ve 
Stovkách ligového soupeře. Po 
vyřazení Baníku Ostrava bylo 
5125 diváků zvědavo, jestli 
domácí získají i skalp Jablon-
ce. Na tribuně nechyběla ani 
primátorka Eva Richtrová a její 
náměstek Petr Cvik.

„Fotbalisté si pilnou prací získá-
vají větší a větší zájem fanoušků. 
Když vezmeme počet návštěvníků 
a vztáhneme jej na počet obyvatel 
našeho města, můžeme směle 
říci, že město začíná fotbalem 
skutečně žít. I proto jsme s klu-
bem v kontaktu a hledáme cesty, 
jak tomu ještě více pomoci,“ řekl 
náměstek primátorky Petr Cvik.

Hosté se v lize trápí, přišli o tre-
néra a ještě měli na cestě do Frýd-
ku-Místku nepříjemnou dopravní 
nehodu. Stačily jim však pouze 
dvě standardní situace, aby se sen 
o dalším postupu, už mezi posled-
ních osm, valcířům rozplynul. Ti 

Fotbal znovu hýbal městemFotbal znovu hýbal městem

POSTUP? NE, JEN VYROVNÁNÍ: Valcíři hrají pro fanoušky. A tak 
po gólu utíkali slavit k zaplněné tribuně.  Foto: Petr Pavelka
doháněli jednogólové poločasové 
manko a v druhé půli byli rozhodně 
lepším týmem. Šli za vyrovnáním a 
hrozili zejména centry na bližší tyč. 
Po jednom z nich mohly ochozy 
vybuchnout radostí díky přesné 
hlavičce Šrámka. Tentýž hráč se 
mohl postarat o euforii, ale v další 
šanci si bohužel neporadil. Šest 
minut před koncem základní hrací 
doby rozhodčí hostům přisoudil 
nebezpečnou standardní situaci, 
z níž byli již podruhé v zápase 
domácí ztrestáni. „Zkrácený roh“ 
se snesl za záda dvou bránících 

hráčů, kteří nepočítali s tím, že 
ještě někdo „číhá za bukem“. 
Další hloupý gól Frýdek-Místek 
definitivně srazil. Tým už v sobě 
nenašel víru v další obrat. I tak jej 
ale vyprovázel aplaus, frýdecko-
-místečtí fandové byli rádi za dvě 
představení s ligovými soupeři. 
„Strašně mě porážka mrzí. Vlastně 
jsme po dvou standardkách dostali 
dvě branky. Když kluci tak bojovali, 
poté vyrovnali a měli i další šance, 
tak porážka je pro ně velmi krutá,“ 
smutnil Radoslav Látal. A zdaleka 
nebyl sám.  (pp)

NA DNI SENIORŮ: Mezi důchod-
ce zavítal radní Ivan Vrba, primá-
torka Eva Richtrová, radní Miro-
slav Adam i vedoucí pracovníci 
magistrátu a dalších organizací 
pečujících o tuto věkovou skupi-
nu.  Foto: Petr Pavelka
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krátce

Už podruhé se stal Frýdek-
-Místek zastávkou na Cestě 
mráčkového dráčka, jak se 
jmenuje charitativní projekt 
občanského sdružení Cesty 
k dětem. Tentokrát se s touto 
neziskovou organizací spo-
jila Střední škola a Základní 
škola, Frýdek-Místek, Pionýrů 
767, která pracuje s autisty.

Společnými silami a za podpory 
Statutárního města Frýdek-Místek 
dali dohromady 1. mezinárodní 
výstavu výtvarných prací žáků s 
poruchou autistického spektra pod 
názvem Dívej se mýma očima!, 
která je k vidění do konce měsíce 
v Domě Pod Svícnem. Expozice 
nabízí výtvory nejen českých dětí, 
ale i žáků spolupracujících škol ze 
Slovenska, Slovinska a Estonska. 
Autistické děti mají svůj svět, do 
kterého je i pro speciální pedagogy 
velmi těžké proniknout. Obrázky 
jsou cestou, jak jim alespoň tro-
chu porozumět. Protože pro ně 
není jednoduchá komunikace, ani 

Svět autistických 
dětí v obrazech

výtvarná díla nevznikají snadno. O 
to silnější však může být výsledek. 
Že i tato skupina handicapova-
ných je schopná potěšit okolí svým 
umem, o tom svědčil i předvedený 
kulturní program dětí frýdecko-
-místecké školy, která se na výuku 
handicapovaných specializuje.

„Všichni víme, kolik dá práce 
vypiplat a vychovat zdravé děti, 
o to větší obdiv patří těm, kteří 
pracují s dětmi handicapovaný-
mi. Chtěla bych všem, kteří tuto 
nelehkou práci vykonávají, podě-
kovat,“ vysekla poklonu pedago-
gům primátorka Eva Richtrová, 
která nad výstavou převzala zášti-
tu. Pokud i vy chcete této skupině 
dětí pomoci, výstavu navštivte a 
třeba se vám některý z obrázků 
zalíbí natolik, že nebudete litovat 
několika stokorun k jejich zakou-
pení. Výtěžek z akce využijí frý-
decko-místecké handicapované 
děti. Třeba k tomu, že budou moci 
namalovat další obrázky z jejich 
poměrně uzavřeného světa.  (pp)

NA VERNISÁŽI: Primátorka Eva Richtrová drží záštitu nad I. meziná-
rodní výstavou výtvarných prací autistů „Dívej se mýma očima!“. 

Foto: Petr Pavelka

Tradiční Týden s kronikou 
pořádaný odborem školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy 
dal široké veřejnosti i školním 
kolektivům možnost seznámit 
se s kronikářkou Annou Nová-
kovou, současnou kronikou 
města Frýdku-Místku i nejstar-
šími knihami mapujícími histo-
rii samostatných měst.

Když do velké zasedací síně 
magistrátu, kde byla k nahlédnutí 
kronika města Frýdku, vedená 
od roku 1918, a nejstarší kronika 
města Místku z roku 1926, zavítali 
třeťáci z 1. ZŠ, kronikářka Anna 
Nováková si je nejprve lehce 
proklepla ze základních znalos-
tí o městě. Mohla pochválit za 
správnou odpověď na otázku, 
kdo je primátorkou města, ale to 
ještě netušila, že shodou okolnos-
tí správně jméno sdělila vnučka 
Evy Richtrové. Když měly děti říct 

Kroniku nikdo nevyzmizíkuje
počet obyvatel, hodně se v síni 
střílelo, ale ke správné sumě se 
nakonec dobraly. Třeťáci projevili 
živý zájem, a tak kronikářka nesta-
čila odpovídat na všetečné dota-
zy, kolik kronika váží a kolik má 
stran a jestli lze text psaný perem 
vyzmizíkovat. „Kronika ukazuje i 
význam psaní, i když se zdá, že 
dnes v době počítačů není kraso-
pis už důležitý. Úhledný rukopis 
je však pro kronikáře podmínkou, 
zvlášť když dokumentní inkoust 
nelze vymazat, jedině škrábat 
žiletkou,“ řekla Anna Nováková a 
zeptala se, kdo si myslí, že pěk-
ně píše. Lesem rukou budoucích 
kronikářů byla zaskočena a ještě 
více, když jí jeden z capartů pro-
zradil, že už knížku, byť pohádko-
vou, dávno píše. 

Školáci se ještě dozvěděli, že 
za války se kroniky psát nesměly, 
a proto je lidé schovali a objevily 
se až po válce, kdy byly zpětně 
dopisovány. Také Frýdek-Místek 
měl prodlevu ve vedení kroniky, a 
sice po roce 1989, takže i v poz-
dější době není zpětné dopisování 
výjimečné. Anna Nováková se 
totiž do zaplňování bílých míst 
pustila až v roce 1995. Na závěr 
kronikářka dětem svěřila histor-
ku o tom, kde mohou být kořeny 
nevraživosti Frýdku a Místku a šlo 
doslova o „šibeniční“ téma, pro-
tože prapůvod měl být v tom, že 
se trest smrti vykonával oběšením 
a ve Frýdku nechtěli věšet Mís-
tečany. „Dříve se více hledělo, kdo 
z které části města pochází. Dnes 
už to mladé generace nevnímají,“ 
uzavřela kronikářka.  (pp)

NAD KRONIKOU: Kronikářka 
Anna Nováková zasvětila děti 
do tajů zapisování historie. 

Foto: Petr Pavelka

Sanace mateřinky
Rada města rozhodla o výbě-

ru nejvhodnější nabídky na rea-
lizaci stavební akce v Mateřské 
škole Beruška, kde musí dojít k 
sanaci suterénu, která si vyžádá 
bezmála milion korun.

Uzavírka ulice
V souvislosti s konáním silnič-

ního běhu Hornická desítka budou 
v sobotu 3. listopadu v době od 12 
do 16.30 hodin pro silniční provoz 
úplně uzavřeny ulice Palackého a 
Politických obětí. V době od 15.15 
do 16.30 hodin pak bude rovněž 
uzavřena ulice 28. října až k ulici 
Ke Splavu. Organizátoři děkují za 
pochopení. 

Aktivní důchodci
Počátkem října uspořádal 

Svaz důchodců ČR ve Frýdku-
Místku spolu s kolektivem pra-
covníků Zdravotního ústavu se 
sídlem v Ostravě pobyt seniorů 
v hotelu v Řece. O tom, že seni-
oři rádi sportují, vzdělávají se a 
baví nebylo pochyb. V krásném 
prostředí Těšínských Beskyd si 
užívali nejen příjemných sluneč-
ných dnů spojených s výlety na 
Javorový, Godulu, Ropičku a oko-
lí, ale i rekondičních cvičení a řady 
zajímavých přednášek o zdravém 
životním stylu.

Akce včelařů
ZO ČSV Frýdek-Místek zve 

na akce do Domu včelařů v Chle-
bovicích, kde se již 27. října (od 
15 hodin) uskuteční Medovánky 
– posezení včelařů i nevčelařů 
při harmonice, videoprojekci z 
uskutečněných akcí, medovině a 
medovém občerstvení. Dojde také 
na křest DVD o Domě včelařů.

Další akce je pak v plánu 7. 
listopadu, kdy se od 16 hodin 
uskuteční veřejné promítání filmu 
o Škole života ve Frýdku-Místku 
(sdružení handicapovaných) a 
jejich zájmu o včelařství a o tom, 
že svět handicapovaných není 
světem omezených možností. 
Zkrácený soutěžní snímek již zís-
kal cenu Magistrátu Frýdku-Míst-
ku a cenu diváků na soutěži Bes-
kydský ještěr 2007 a dále putuje 
na festival S vámi nás baví svět.

Angličtina pro seniory
Městská organizace Svazu 

důchodců ČR otevírá kurz anglič-
tiny pro začátečníky z řad seniorů, 
který začíná ve středu 31. října od 
14,30 na 8. základní škole v Míst-
ku. Volných je ještě šest míst.

Mimo to již probíhá kurz pro 
mírně pokročilé, každou středu od 
14 hodin, a pro pokročilejší každé 
úterý od 14 hodin. I zde jsou ještě 
volná místa, takže zájemci mohou 
naskočit do rozjetého vlaku.

Přednáška biotronika
3. listopadu ve 13 hodin se v 

Základní umělecké škole ve Frýdku-
-Místku opět uskuteční přednáška 
biotronika Tomáše Pfeiffera. Před-
náška probíhá formou odpovědí na 
písemné i ústní dotazy posluchačů 
týkající se témat z oblasti filozofie a 
zdravého životního stylu.  (pp)

Na posledním zasedání zastu-
pitelstva bylo zastupiteli odsou-
hlaseno, že Jednotka dobrovol-
ných hasičů Frýdek poskytne v 
případě potřeby požární ochranu 
obci Sviadnov. Někteří zastupi-
telé si sice neodpustili do Sviad-
novských dloubnout kvůli jejich 
někdejšímu oddělení od města, 
ale když byli ujištěni, že město 
na tuto službu nebude doplácet, 
potřebný počet hlasů se našel.

„Obci Sviadnov zajišťovala v 
minulosti požární ochranu jednot-
ka hasičů Válcoven plechu a.s. 
Uvedená společnost ovšem tuto 
jednotku zrušila a obec zůstala bez 
zajištěné požární ochrany. Vytvo-
ření vlastní jednotky hasičů by bylo 
pro Sviadnov velmi náročné, proto 
požádala o spolupráci Statutární 
město Frýdek-Místek,“ vysvětlila 
tisková mluvčí frýdecko-místecké 
radnice Jana Matějíková.

Dobrovolní hasiči města zasáhnou i ve Sviadnově
Spolupráce mezi městem a obcí, 

týkající se zajištění požární ochrany 
i pomoci při živelných pohromách 
a jiných mimořádných událostech, 
je ošetřena smlouvou. „Město pro-
střednictvím své jednotky požární 
ochrany zabezpečí na území obce 
zásahy při hašení požárů a pro-
vede také záchranné a likvidační 
práce při živelných pohromách. 
Bude tedy zajišťovat plnění úkolů 
jednotky požární ochrany obce. 
Obec Sviadnov se naproti tomu ve 
smlouvě zavazuje, poskytovat ze 
svého rozpočtu na činnost jednotky 
požární ochrany města pravidelný 
roční příspěvek, a to ve výši 20 tisíc 
korun. V případě, že výše nákladů 
na zajištění požární ochrany pře-
kročí tento roční příspěvek, uhradí 
Sviadnov městu částku, která bude 
odpovídat zvýšeným nákladům,“ 
ujsitila primátorka města Eva Rich-
trová.  (pp)

Hned jedenáct klubů důchod-
ců působí ve městě Frýdek-Mís-
tek a vykazuje pestrou činnost, 
která přináší seniorům radost ze 
života a pocit naplnění. Místní 
senioři jsou vitální a aktivní.

„Při zachování zdraví a postup-
ném se přizpůsobení omezení, 
která s sebou postupně přináší 
život a přicházející stáří, se mohou 
i naši senioři stále účastnit mnoha 
akcí, a to jak z hlediska duševní, 
tak i tělesné činnosti. Podpora 
volnočasových aktivit starších a 
zdravotně postižených občanů, 
prodloužení a podpora aktivního 
věku seniorů, vyplnění samoty a 
prevence sociálního vyloučení je 
jedním z cílů komunitního pláno-
vání sociálních služeb ve městě 
Frýdek-Místek,“ uvedla Ludmila 
Mertová, která kluby důchodců 
metodicky řídí. Podle ní kluby 
vytvářejí místa, kde starší lidé tráví 
plnohodnotně a aktivně svůj volný 
čas. Místa, kam se rádi vracejí a 
kde se cítí dobře. „Přinášejí nava-
zování společenských kontaktů 
a přátelských vztahů,“ vidí hlavní 
přínos Ludmila Mertová. 

Statutární město Frýdek-Mís-
tek na činnost klubů důchodců 
finančně přispívá. Každoročně se 
konají na všech klubech důchod-
ců akce jako smažení vaječiny, 
oslava Svátku matek, Den seni-

Kluby důchodců jsou velmi aktivní
orů, Vánoční besídka. „Mimo 
tyto pravidelné akce je celoroční 
činnost doplňována zájezdy na 
divadelní představení do Ostra-
vy, dle zájmů a požadavků jsou 
zajišťovány vstupenky na kulturní 
programy, průběžně je klubový 
život zpestřován řadou téma-
tických přednášek dle zájmu 
a návrhu samotných seniorů,“ 
doplnil radní Ivan Vrba.

Senioři také dvakrát ročně 
vyrážejí na tématické zájezdy 
do blízkého i vzdáleného okolí, 
spojené s návštěvou poutavých 
míst, spojené s prohlídkami hra-
dů, zámků a dalších kulturních 
památek, doplněné zajímavými 
exkurzemi. „Činnost našich klu-
bů důchodců je obohacována i 
dalšími činnostmi, třeba plavá-
ním nebo akcemi zaměřenými 
na prevenci násilí páchaných na 
seniorech. Kdo chce, může jen 
tak posedět s přáteli, věnovat se 
poslechu hudby, dle dovednosti 
ručním pracím, přečíst si zajíma-
vou knížku, zbystřit svou pozor-
nost nad některou ze stolních her 
a podobně. Kluby nabízí zábavu, 
poučení, občerstvení i příjemně 
strávené chvíle v přátelské atmo-
sféře. K návštěvě některého z 
klubu důchodců srdečně všech-
ny naše seniory zveme,“ vyzývá 
Ludmila Mertová.



3 Říjen 2007Zpravodajství

městská policie
Řidička s 2,5 ‰

2. 10. v půl druhé v noci prová-
děla motorizovaná hlídka Městské 
policie Frýdek-Místek běžnou kon-
trolu ulice Frýdlantská a dalších 
přilehlých ulic v místecké části. Při 
výjezdu z kruhového objezdu na 
ulici Beskydská u prodejny Lidl jela 
za osobním motorovým vozidlem 
značky Renault Mégane. Řidič 
tohoto vozidla před hlídkou nena-
dále odbočil vlevo bez použití smě-
rových světel, čímž vážně ohrozil 
bezpečnost hlídky strážníků i ostat-
ních účastníků silničního provozu. 
Strážníci tedy nechali vozidlo odbo-
čit k čerpací stanici Benzina na ulici 
Beskydské a provedli kontrolu řidi-
če, a to včetně orientační dechové 
zkoušky na přítomnost alkoholu. 
Překvapením pro strážníky bylo 
zjištění, že řidička, šestapadesáti-
letá H. G. z Janovic, za volantem 
rozhodně nebyla střízlivá. Decho-
vou zkouškou byla zjištěna hladina 
alkoholu na hodnotě 2,5 ‰. „Žena 
byla na místě předána Policii ČR 
pro důvodné podezření ze spáchá-
ní trestného činu,“ popsal výsledek 
Dalibor Volný, zástupce ředitele 
městské policie.  (pp)

Zhruba deset a půl milionu 
korun investovalo Statutár-
ní město Frýdek-Místek do 
Základní školy a mateřské ško-
ly Frýdek-Místek, Jana Čapka 
2555. Na 2. ZŠ na sídlišti Slez-
ská vzroste kultura stravování, 
protože peníze šly na rekon-
strukci školní kuchyně.

„Jednalo se zde o nové gas-
tronomické zařízení v kuchyni a 
novou vzduchotechniku včetně 
potřebných stavebních úprav. 
Stávající zařízení bylo zastaralé a 
už neodpovídalo hygienickým nor-
mám,“ shrnul rekonstrukci náměs-
tek primátorky Miroslav Dokoupil. 
Všichni, kteří se slavnostního 
otevření kuchyně 11. října zúčast-
nili, se ovšem shodovali, že celý 
nový provoz „to sám neuvaří“ a že 
i v tomto případě záleží na lidech. 
Ředitel školy Milan Gengela je pře-
svědčený, že nový provoz se odra-
zí na celkovém zlepšení oblasti 
stravování. Věří, že o obědy bude 
větší zájem, protože velké rezervy 
v odběru jsou jak mezi samotnými 
žáky, tak v cizích strávnících, kte-
rých se může najít v okolním sídlišti 
skutečně hodně. Kapacita zařízení 
je nyní nastavena na zhruba 400 
vydaných porcí denně, ale ve 
výhledu by kuchyň zvládla i 700 
jídel. „Chceme rozšířit výběr jídel, 
aby si děti mohly vybrat, připra-
vujeme i nové receptury. Za per-
sonál kuchyně jsem rád, protože 
investice jim ušetří spoustu práce. 

Dvojka má zmodernizovanou 
školní kuchyň a jídelnu

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KUCHYNĚ: Zúčastnění chvíli uvažovali, 
že by na pásku mohli jít i s kuchyňskými noži, ale nakonec dali před-
nost klasice.   Foto: Petr Pavelka
Vše je na kolečkách, nic nebudou 
nosit, a i když jsem zaznamenal i 
jisté výhrady z jejich strany, bude 
to nakonec jako před lety s počí-
tači na jedné ze škol, kde jsem 
působil. Také účetní nové přístroje 
moc nebraly, protože byly zvyklé 
na ostré tužky, ale po čase zjistily, 
jak je to pro ně přínosné a počá-
teční zděšení z počítačů je rychle 
přešlo,“ nechal se slyšet ředitel 
Gengela.

Kuchyň má spoustu odděle-
ných prostor, jak vyžadují dnešní 
hygienické normy, její provedení je 
z nerezu a nechybí například bez-
dotykové baterie, výdejní vozíky s 
ohřevem talířů nebo speciální var-
na čaje, maximálně energeticky 
úsporná. Dodavatelé technologie 

se před vedením města dušovali, 
že kuchyň je nyní vybavena na tak 
špičkové úrovni, že do ní dvacet let 
nebudou muset investovat. 

Po provizorním řešení stravo-
vání zkraje školního roku se žáci v 
pondělí 15. října dočkají v nových 
prostorách skutečně slavnostního 
menu: Drůbková polévka s těsto-
vinami, drůbeží plátek se šunkou, 
kapií a sýrem, brambory maštěné 
máslem, nápoj a ještě navrch 
moučník Muffins. Jídelna musela 
kuchyni sice trochu ustoupit, ale 
i ona doznala změn k lepšímu. 
Nové stoly a židle nebudou kon-
trastovat se supermoderní kuchy-
ní. Zkrátka na Dvojce by měly být 
v čase oběda uspokojeny všech-
ny smysly.  (pp)

Frýdecko-místecká radni-
ce ve spolupráci s městskou 
policí a technickými službami 
TS a.s. přistoupila k zavede-
ní tzv. „blokového čištění“, 
pomocí kterého lze město 
především zbavit autovraků 
zbytečně blokujících par-
kovací kapacity. Ačkoliv se 
brzy ukázal přínos blokové-
ho čištění v rapidním úbytku 
nepojízdných vozů a uvolně-
ním desítek parkovacích míst, 
objevila se kritika novinky na 
posledním zasedání zastupi-
telstva i v některých médiích.

„Chtěla bych ujistit, že čištění 
města formou tzv. blokového 
čištění není nějaký náš výmysl, 
ale že na něj pamatuje zákon 
o pozemních komunikacích, v 
němž je stanoveno, že dopravní 

Jak je to s blokovým čištěním
značení, kterým je dočasně zaká-
záno stání silničních vozidel na 
místních komunikacích z důvodu 
provádění čištění místních komu-
nikací, musí být provedeno nej-
méně týden před dnem dočasné-
ho zákazu stání. Toto ustanovení 
zákona o pozemních komunika-
cích zatím vždy bylo beze zbytku 
splněno. S čištěním pozemních 
komunikací se provádí i čištění 
kanalizačních vpustí v příslušné 
lokalitě. Zanesení těchto vpustí 
například padajícím listím způ-
sobuje problémy s odtékáním 
vody obzvlášť při přívalových 
srážkách, jako tomu bylo i minulý 
měsíc. Postupné blokové čištění 
komunikací v našem městě je 
způsob čištění místních komuni-
kací, který se běžně používá i v 
dalších městech. To, že se tento 

V týdnu od 15. října proběh-
ne v hudebním klubu Stoun 
série výchovně vzděláva-
cích koncertů se zaměřením 
na protidrogovou prevenci. 
Záštitu nad koncerty převzal 
náměstek primátorky města 
Frýdku-Místku Petr Cvik.

„Prostředí hudebního klubu 
Stoun se už několikrát osvědčilo 
jako velmi vhodné pro podobné 
akce. Mládež se zde cítí uvolně-
ně a určitě přijímá předkládané 
informace lépe než v klasic-
kém školním prostředí,“ vysvětli 
náměstek primátorky Petr Cvik.

Žáci frýdecko-místeckých 

základních a středních škol se 
tentokrát při koncertech v průře-
zu seznámí s vývojem populární 
hudby od dob Osvobozeného 
divadla V+W až do současnosti. 
„Program dokumentuje propoje-
ní dějinných procesů a hudeb-
ního dění, které se zejména v 
zemích tzv. východního bloku 
často střetávalo s vládnoucí 
mocí. Celým koncertem se jako 
červená nit táhne varování před 
nebezpečím drog, které nejprve 
zdánlivě dávají tvůrcům kříd-
la, aby je později srazily až na 
samé dno,“ přiblížil Kamil Rudolf 
z hudebního klubu Stoun.  (pp)

Výchovné koncerty v klubu Stoun

Zástupci frýdecko-místec-
kého magistrátu a Střediska 
volného času Klíč se potkali 
ve čtvrtek 11. října se zástup-
ci organizací, které se podíle-
ly na letním programu Prázd-
niny ve městě, který nabídl 
dětem možnosti, jak užitečně 
strávit volný čas.

Náměstek primátorky Petr Cvik 
už na závěrečné akci Ahoj prázd-
niny ujistil, že město je s přínosem 
Prázdnin ve městě spokojeno a 
bude je podporovat i nadále. To 
zopakoval přítomným i Milan Brzý 
z odboru školství, kultury mládeže 
a tělovýchovy, který všem podě-
koval za jejich díl, který přispěl k 
úspěchu celku. Všichni doufají, 
že 3. ročník v příštím roce projekt 
znovu posune dál, i když i letošní 
čísla už byla velmi potěšující – 28 
pořadatelů připravilo 57 akcí pro 
1750 dětí, o 500 více oproti loňsku. 
„Ta čísla jsou příjemná a zavazující 
a příští rok je chceme ještě navýšit. 
Budeme teď společně vymýšlet, 
jak to udělat. Každopádně už loň-
ský ročník ukázal velký zájem ze 
strany dětí, rodičů i neziskových 
organizací, a tak když byly pení-
ze na Prázdniny ve městě přímo 
začleněny do rozpočtu, mohli 
jsme se na letošní ročník lépe 
připravit, především ze strany pro-

Prázdniny ve městě 
budou i napřesrok

pagace. Velký kus práce odvedl v 
tomto směru městský zpravodaj, 
pomohly plakáty a velmi nás potě-
šil i zájem dalších médií. Dvě akce 
dokonce natáčela televize,“ připo-
mněla ředitelka Střediska volného 
času Klíč Petra Urbanová. Podle 
ní se podařilo letos splnit všechny 
cíle programu – nabídnout pestré 
prázdniny, seznámit děti se vším, 
co mohou dělat nejen o prázdni-
nách, ale i během školního roku, 
i přispět k větší bezpečnosti dětí 
v době dovolených. „Chtěli jsme 
také ukázat, že máme ve městě 
na poli volnočasových aktivit své 
místo,“ přiznala ředitelka zařízení, 
které přešlo pod město od krajské-
ho zřizovatele. 

Zúčastnění závěrečného setká-
ní organizátorů si připomněli jed-
notlivé akce pomocí audiovizuální 
techniky a předali si zkušenosti a 
připomínky z právě proběhlého 
ročníku. Jedna byla jasná hned na 
začátku debaty – rodiče si nesmí 
myslet, že program Prázdnin ve 
městě je hlídací službou. „Občas 
jsme se setkali s tím, že rodiče 
měli tendenci děti přivést a nechat 
je organizátorům ve stylu, tak tady 
je máte a starejte se o ně. Jenže 
takovou službu jim mohou zajistit 
jedině příměstské tábory,“ upozor-
ňuje Petra Urbanová.  (pp)

TEČKA ZA PRÁZDNINAMI: Milan Brzý z odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy děkuje všem vedoucím organizací, které se 
podílely na prázdninovém programu pro děti.  Foto: Petr Pavelka

způsob v našem městě zatím 
neuplatňoval, je možná chybou, 
kterou se snažíme napravit,“ 
reagovala na kritiku primátorka 
Eva Richtrová, která je velitelkou 
městské policie. 

„Jsem přesvědčen, že občané 
novinku přijali, protože na způsob 
blokového čištění jsme nezazna-
menali žádnou oficiální stížnost 
občanů,“ doplnil náměstek pri-
mátorky Petr Cvik, řešící vnitřní 
dopravu ve městě. Radnice nic-

méně vyzývá, aby se občané s 
případnou negativní zkušeností 
svěřili, protože anonymní odkazy 
na „známé známého“ nemohou 
přispět k vychytání případných 
problémů nového systému.

„O blokovém čištění byla 
předem informována doprav-
ní komise rady města, nikdo z 
jejích členů, ani z řad opozice, 
nevznesl k němu žádnou připo-
mínku,“ uzavřela primátorka Eva 
Richtrová. (pp)
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Po roční zkušenosti s 
realizací vlastního školní-
ho vzdělávacího programu 
„Škola uvědomělého učení“ 
je patrné, že učební plány by 
měly odrážet potřebu reál-
ného života a také vnitřní 
možnosti dané školy. Slovo 
profilace se bude stále častěji 
objevovat ve slovníku každé 
školy, umění managementu 
však bude najít rovnováhu 
mezi možnou profilací školy a 
zájmem rodičů a žáků. 

Vznik nových předmětů a alter-
nativ však mnohdy záleží na nad-
šení a umu pedagogických pra-
covníků dané školy. Jak se nám to 
daří, to musí posoudit veřejnost.

V tomto směru je naším velkým 
úspěchem, že již druhým rokem v 
rámci našeho vzdělávacího pro-
gramu nabízíme mnoho novinek 
a jednou z nich je předmět „Mul-
timediální výchova“, ve kterém 
je výuka zaměřena na praktické 
využití multimédií a digitálních 
technologií v praktickém životě. 

Žáci druhého stupně se zde 
učí ovládat základní funkce digi-
tální techniky, diagnostikovat a 
odstraňovat základní problémy 
při provozu digitální techniky, pra-
covat uživatelským způsobem s 
mobilními technologiemi, dodržo-
vat základní hygienická a bezpeč-
nostní pravidla a předpisy. 

Velký zájem je o práci s digi-

Multimediální výchova 
a škola „Pod Sovou“

tálními přístroji, včetně úprav 
fotografií a videozáznamu pomo-
cí PC. Žáci se již nyní těší na uči-
vo zabývající se úpravou hudby a 
převodem formátů využitelných v 
jejich osobních přehrávačích. 

Obsahem předmětu jsou však 
také oblasti „Média a společ-
nost“ a „Mediální technologie“, 
jejichž výuka přispívá k formová-
ní žákovy osobnosti ve vztahu k 
médiím a rozvoji jeho schopností 
– komunikace, sebehodnocení, 
rozpoznání problému, vytváření 
a prezentace vlastního názoru. 

Poznání vlivu a role médií ve 
společnosti, objasnění si pojmů 
mediální gramotnost, médium, 
masová komunikace, publikum aj. 
by mělo patřit k základům všeo-
becného přehledu a dovednostem 
mladé generace. J. W. Goethe 
řekl: „Nestačí vědění, vědění se 
musí použít.“  Mgr. Zbyněk Šostý

MULTIMEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Nový předmět je pro žáky zajímavý. 
Foto: Petr Pavelka

Naše škola (Soukromá 
podnikatelská škola v Míst-
ku vedle gymnázia) vzdělává 
studenty už patnáct let. Toto 
výročí jsme se rozhodli osla-
vit netradičně akcí nazvanou 
„Tak bych učil/a já“. Učitelé si 
vyměnili role se svými žáky. 

Každá třída vybrala své 
zástupce, kteří si připravili šest 
dvacetiminutových vyučovacích 
hodin. Nemuselo se jednat o 
tradiční předměty a studenti 
této možnosti patřičně využili. 
Jejich úkolem bylo převzít i dal-
ší učitelskou povinnost, a tou 
jsou dozory. 

Akce vypukla v pátek 5. října. 
Musím říci, že někteří kolegové 
se do role žáků vžili opravdu 
naplno, a to i úpravou svého 
zevnějšku. Kolegyně Pobucká 
s šátkem na hlavě a piercingem 

Netradiční oslava na „Podnikatelce“
v nose zvolila image rebelské 
studentky, která navíc přivádí 
k zoufalství dozírajícího učitele 
svou nutnou dávkou nikotinu 
přede dveřmi školní budovy. 
Zástupce Olbrích s nagelova-
nými vlasy a kalhotami spuště-
nými proklatě nízko zase proká-
zal, že ví, co je in. A když se ve 
dveřích objevil matikář Kopec, 
všichni vybuchli smíchy. Jeho 
natupírované vlasy, piercing 
na obličeji, pruhované podko-
lenky a moderní tričko s lebkou 
nenechaly nikoho na pochy-
bách, že se na dnešní „slávu“ 
připravoval opravdu pečlivě.

Vyučování začalo tradičně 
v osm hodin. S kolegy jsme 
se shodli na tom, že všichni 
„náhradní“ učitelé se připravi-
li velmi zodpovědně. Výklad, 
pomůcky, okopírované texty, 

žákovské knížky a dokonce i 
vysvědčení pro některé kantory-
-žáky toho byly důkazem. Mys-
lím, že role studentů jsme si užili. 
Bavili jsme se se sousedy, v kli-
du jsme se během výuky nasva-
čili, prozvonili jsme své kamará-
dy a oni nás, dávali jsme najevo, 
jak příšerně nás výklad nebaví 
a nudí, a otravovali jsme otáz-
kami typu, k čemu nám vlastně 
všechny ty informace v životě 
budou. Žáci-kantoři si s námi 
užili své. Myslím, že si uvědo-
mili, že není vůbec jednoduché 
dovést je úspěšně k maturitě, 
navíc když se tomu někdy zuby 
nehty brání. Taky se ukázalo, 
že někteří by si opravdu vůbec 
nevěděli rady s vyrušujícími stu-
denty, někteří naopak prokázali 
svůj zatím skrytý pedagogický 
talent při usměrňování problé-
mových jedinců.

Zvonek v jedenáct hodin 
všechny přítomné vysvobodil. 
Skončila poslední, tedy šestá, 
vyučovaní hodina. Náhradní 
učitelé si vydechli a s radostí 
se opět stali studenty a skuteč-
ní učitelé si také oddechli a s 
radostí se opět stali učiteli. 

Takže zase za pár let…
Mgr. Radmila Kosturová, 

Mgr. Martina Thaiszová

Soukromá střední škola podnikatelská, Frýdek-Místek, s. r. o.
Československé armády 482

738 01 Frýdek-Místek (vedle gymnázia v Místku)
Škola s příkladným hodnocením České školní inspekce a 

patnáctiletou tradicí nabízí jedinečné studijní obory pro žáky 9. tříd:
1. Obchodní podnikatel a manažer, 63-41-M/021

 zaměření: 01- aplikovaná výpočetní technika
 zaměření: 02- podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu

 2. Stavební podnikatel a manažer, 64-42-M/028
 zaměření: podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství

Studium dvou profesí současně = dvojnásobná míra uplatnění !
Školné: od 0 do 11 000,- Kč podle prospěchu, bez 

přijímacích zkoušek. Více na www.sssp.cz
Dny otevřených dveří: 29.11.2007 a 17.1.2008 vždy od 15:30 hodin
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Zveme srdečně všechny 
předškoláčky a jejich mamin-
ky, aby si přišli hrát, povídat, 
vyměnit zkušenosti a tím se 
zbavili obav z nástupu povin-
né školní docházky.

Schůzky se uskuteční na 9. 
Základní škole vždy jednou za 
měsíc od 15,30 do 17,00 hodin 
pod odborným vedením učitelek 
a budou zaměřeny na jednotlivé 
oblasti, které pomohou dětem 

V úterý 2. října podvečer 
jsme přišli do naší třídy 
společně s našimi rodiči na 
Podzimní výtvarné odpoled-
ne. Naše třída se proměnila 
v podzimní dílnu a my jsme 
se hned pustili do práce.

Za pomoci tatínků, maminek 

Vyrábíme skřítky Podzimáčky
a babiček jsme vytvořili krásné 
Skřítky Podzimáčky.

Moc jsme si užili a už se 
těšíme na naše vánoční setká-
ní. Všem rodičům děkujeme za 
příjemné odpoledne. Děti 2.B a 
 paní uč. Dáša Šaflová,
ZŠ Jana Čapka Frýdek-Místek 

Neuběhl ani měsíc od zahá-
jení nového školního roku a v 
MŠ Anenská už se zase něco 
děje. Paní učitelky se rozhod-
ly zapojit do projektu „Strom 
roku 2007“, který probíhá pod 
záštitou Ministerstva životní-
ho prostředí ČR.

Že je to s tak malými dětmi 
nesplnitelný úkol? Ale kdepak! 
Děti obdržely pozdrav od čes-
kého Honzy, který je celý letošní 
školní rok provází. Povídání o 
vzácné lípě z Velké Polomi dopl-
nily paní učitelky vyprávěním o 
tom, jak tenhle starý strom zažil 
i skutečné krále a princezny, 
nejen ty pohádkové. V některých 
třídách se vařil lipový čaj, děti si 
prohlédly sušené lipové květy, 
otiskovaly lipové listy, vytvořily 
kruh, velký jako kmen jmenova-
ného stromu. Venku pozorovaly 
skutečné lípy a ve slunném dni 
se rády schovaly v jejich stínu. 
Tentokrát maminky nevystačily 
s obvyklou otázkou, co bylo ve 
školce. Děti brebentily a bre-

Velká pomoc těch nejmenšíchVelká pomoc těch nejmenších

bentily, a tak podpisů pro starou 
lípu přibývalo. Na chodbě MŠ 
„vyrostl“ dřevěný strom. A kluci 
a holky už vědí, že když každý 

namaluje a nalepí malý lísteček, 
dohromady dají velkou korunu. 

Za MŠ Anenská
uč. Monika Mamulová

Ve dnech 22.-23. září absol-
vovalo 21 dívek z 6.-9. tříd ZŠ 
v Lískovci víkendovou akci s 
aerobikem, která se uskuteč-
nila tradičně v Domově dětí a 
mládeže ASTRA ve Frenštátě 
pod Radhoštěm. Tato akce 
byla spolufinancována ze 
zdrojů Centra sportu, které 
poskytuje město Frýdek-Mís-
tek na sportovní vyžití žáků 
základních škol.

Již popáté měly dívky možnost 
zúčastnit se soustředění, kde se 
opět naučily nové kroky, sestavy, 
potrápily svá těla posilováním a 
následně se zregenerovaly stre-
činkem. Letošní soustředění bylo 
výjimečné tím, že pokročilejší 
dívky ze 7.-9. třídy zasvěcovaly 
nadšenkyně z 6. třídy, které se s 
aerobikem setkaly letos poprvé. 
Krásné počasí nám umožnilo 
zacvičit si také venku. Večer strá-

Sportovní aktivity v ZŠ Lískovec

vily dívky soutěží, kde se projevil 
jejich talent spojený se studenou 
kuchyní, pak tancem a následně 
zpěvem u kytary. 

Kuchařské umění paní učitel-
ky Kostkové, které tímto děkuji, 
dodávalo všem cvičenkám 
novou energii a sílu. „Soustře-
dění uteklo jako voda a vůbec 
se nám nechtělo odjíždět. Už se 
těšíme, až se v příštím roce zno-
vu sejdeme a společně si zase 
zacvičíme,“ konstatovala Terez-
ka Nožičková. Dívky mají také 
možnost navštěvovat kroužek 
aerobiku, o který je velký zájem. 

Kromě toho se na naší škole 
otevřely i jiné sportovní kroužky, 
například florbal, pálkovaná, 
pohybové aktivity, stolní tenis a 
letos také poprvé latinsko-ame-
rické tance pod vedením pana 
Hoška a paní Švrčinové.

Petra Szlauerová

znovu sloužit k výstavám prací 
žáků i umělců. Prvním poči-
nem obou institucí je vytváření 
slohových a výtvarných prací 
na téma „Pomáháme společ-
ně“. Výsledky snažení žáků 
pátých tříd ohodnotí komise a 
budou v galerii vystaveny do 
konce měsíce.

Další říjnovou akcí je Projekt 

Nebojme se školy aneb
Ať nám stále svítí sluníčko!

adaptovat se na školní práci. 
Pro maminky budou připraveny 
zajímavé přednášky a besedy 
z oblasti psychologie, zdravé-
ho životního stylu, kineziologie, 
protidrogové prevence a jiné, 
jež si připraví zkušení odborníci 
na danou problematiku.

V říjnu už proběhlo první 
setkání na téma Rozvoj hrubé 
motoriky a rodiče si vyslechli 
přednášku Význam a možnosti 

vzájemné komunikace.
Další program našich setkání:

Datum Pracovní téma s dětmi Přednáška pro rodiče             
15.11.2007 Dítě a kresba – zážitkové arteterapeutické techniky, společná práce dětí s rodiči
Prosinec Pozvání na Vánoční jarmark, termín bude upřesněn
17.1.2008 Rozvoj smyslového vnímání Kineziologie – pomoc při vývojových poruchách učení
14.2.2008 Rozvoj grafomotoriky Zdravý životní styl, prevence dětských nemocí 
13.3.2008 Rozvoj pravolevé orientace Lateralita
17.4.2008 Rozvoj početních představ Co může ohrozit naše děti?
15.5.2008 Rozvoj myšlení a řeči Diskuze, otázky a odpovědi 

Případné změny budou včas aktualizovány na našich školních strán-
kách www.devata.cz
Setkání se uskuteční zdarma 
Přihlásit se můžete telefonicky na sekretariátu školy: 558 631 123,
el. poštou: s.katzlerova@email.cz nebo písemně: Základní a mateř-
ská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 139, F-M

Těší se na Vás učitelé a lektoři 9. ZŠ

„Pomáháme si…“ určený prv-
ňáčkům. V listopadu se uskuteč-
ní blok na téma „Dobrovolnictví“, 
který bude určen pro zhruba 
desítku vybraných žáků 9. tříd, 
kteří budou diskutovat u kulaté-
ho stolu s dobrovolníky z Dob-
rovolnického centra Adry. Dny 
Adry budou slavnostně ukonče-
ny v polovině listopadu.      (pp)

Základní škola národní-
ho umělce Petra Bezruče ve 
Frýdku-Místku spojila znovu 
síly s humanitární organiza-
cí Adra. Společně připravují 
několik akcí.

Slavnostní zahájení Dnů 
Adry proběhne v úterý 16. říj-
na v Galerii Pod Sovou, která 
po nutné rekonstrukci bude 

Dny Adry na ZŠ Pod Sovou
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz
Aquapark na Olešné

Fotbalový los

Platnost ceníku od 1. 9. 2007
HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

- účtování po minutách (na krytém AP – při odchodu odečtena doba 
přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny (vstupné na abonentku je levnější než jednorá-
zové vstupné)
- žádné fronty (abonent se nezdržuje ne recepci platbou za vstup a 
rovnou vstupuje přes turniket, až do naplnění kapacity bazénu)
- abonentka je použitelná pro návštěvu letního i krytého aquaparku, sau-
nového provozu i k zaplacení občerstvení u baru v krytém aquaparku
- 1 abonentka je určena pro vstup 1 osoby do prostoru bazénu i well-
nes, nebo letního areálu

Ceník abonentní vstupenky – krytý
Kategorie Po-Pá So-Ne, svátky
dospělí 0,80 Kč/min 1,15 Kč/min
děti do 15 let, stud., os. od 65 let, ZTP 0,55 Kč/min 0,85 Kč/min

Ceník abonentní vstupenky – letní
Kategorie Celodenní “Odpolední od 16 h.”
dospělí + mládež nad 10 let 70,00 Kč 55,00 Kč
děti 4-10 let, od 65 let, ZTP + ZTP/P 45,00 Kč 35,00 Kč
děti do 3 let zdarma zdarma

Cena čipu
Cena čipového náramku 150,00 Kč
Min. výše prvního nabití 500,00 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Plavání veřejnosti
Středa 19.00-20.00, 20.00-21.00
Čtvrtek 20.00-21.00
Pátek 18.00-19.00, 19.00-20.00
Ceny: Dospělí 30 Kč
 Děti do 10 let 20 Kč
 Záloha na klíč 20 Kč

Bazén uzavřen v období škol-
ních prázdnin, státních svátků, 

sanitárních dnů a havárie. 
Telefon – bazén: 558 425 538, 

kancelář: 558 425 520

Bazén na 11. ZŠ
Plavenky:

Pondělí 20.00 - 21.00 
Úterý 20.00 - 21.00
Středa 19.00 - 20.00
Čtvrtek 19.00 - 20.00
Pátek  17.00 - 18.00
cena plavenky: 20 vstupů – 
500,- pro dospělé, 250,- pro děti
Platnost plavenky je omezena 
od 10. 9. 2007 do 27. 6. 2008. 
Od 3. 9. 2007 je venkovní brouz-
daliště uzavřeno.

MSFL - podzim 2007 (muži)
11.k. SO 20.10. 10:15 Fotbal FM - SK Lipová
12.k. NE 28.10. 14:30 1.SC Znojmo - Fotbal FM
13.k. SO 3.11. 10:15 Fotbal FM - HS Kroměříž
14.k. NE 11.11. 10:15 SK UNEX Uničov - Fotbal FM
16.k. SO 17.11. 10:15 Fotbal FM - SK Sigma Olomouc B

MSDD - podzim 2007 (dorost)
11.k. SO 20.10. 10:15-12:30 TJ Nový Jičín - Fotbal FM
12.k. SO 27.10. 10:15-12:30 Fotbal FM - FK Krnov
13.k. SO 3.11. 10:15-12:30 FK Bystřice pod H. - Fotbal FM

MSŽL - podzim 2007 (žáci)
9.k. NE 21.10. 11:00-12:45 Fotbal FM - FC Tescoma Zlín
10.k. SO 27.10. 10:00-11:45 SFC Opava - Fotbal FM
11.k. NE 4.11. 11:00-12:45 Fotbal FM - RSM Baník Šardice

EXTRALIGA HÁZENÉ - SKP ARCIMPEX Frýdek-Místek
hala ZŠ Pionýrů 400

Neděle 14. 10. 10,30 - SKP Arcimpex FM - HK A.S.A. Město Lovosice
Středa 17. 10. 18,00 - SKP Arcimpex FM - KH Kopřivnice 

Utkání hranév říjnu 2007 ve VSH Frýdek-Místek
Den Datum Mužstvo Soupeř Čas Do
pátek 19.10.2007 Dorost Havlíčkův Brod 18:30:00 20:45:00
sobota 20.10.2007 6+7 Kopřivnice 10:00:00 13:45:00
sobota 20.10.2007 Muži Krnov 17:00:00 19:15:00
neděle 21.10.2007 Jun Havlíčkův Brod 13:30:00 15:45:00
úterý 23.10.2007 8+9 Sareza 15:00:00 18:45:00
pátek 26.10.2007 Dorost Hodonín 18:30:00 20:45:00
sobota 27.10.2007 6+7 Karviná 10:00:00 13:45:00
sobota 27.10.2007 3 Karviná 14:00:00 15:15:00
neděle 28.10.2007 Jun Žďár nad Sáz. 13:30:00 15:45:00

Hokej Frýdek-Místek

Své tipy na sportovní akce, které doporučujete k návštěvě, směřujte 
na email: pavelka.petr@frydekmistek.cz

Sokol Frýdek-Místek, extraliga ženy
17 hodin, tělocvična 6. ZŠ

sobota 20. října Frýdek-Místek – Liberec
sobota 3. listopadu Frýdek-Místek – Olomouc

Opět po roce, tentokrát 
však místo dubnového termí-
nu netradičně až na podzim, 
uspořádala škola JOOMUK 
Frýdek-Místek další Šampio-
nát mládeže o Pohár města 
Frýdek-Místek. Tento, v pořa-
dí již 3. pohár, se uskutečnil v 
sobotu 22. září v nové spor-
tovní hale 6. ZŠ ve Frýdku-
-Místku, přičemž se ho zúčast-
nilo 108 žáků, žákyň, juniorů 
a juniorek z 10 škol taekwon-
do ITF ze tří států (Česko, Slo-
vensko a Maďarsko). 

Kvalita startovního pole byla 
tradičně hodně vysoká. Sou-
těžilo se ve dvou disciplínách, 
a to v technických sestavách 
a sportovním boji. Zahájení se 
přišla osobně zúčastnit také 
primátorka statutárního města 
Frýdek-Místek Eva Richtrová, 
neboť město tuto soutěž také 
finančně podpořilo a umožnilo 
tak její důstojný průběh.

Medailisté jednotlivých kate-
gorií byli neprodleně zváni na 
stupně vítězů, kde jim byly pře-
dány zlaté, stříbrné či bronzové 
plakety a také i diplomy. Po 
technických sestavách si závod-
nici začali oblékat chrániče, což 
mohlo znamenat pouze jediné, 
a to že se blíží chvíle pro spor-

3. šampionát mládeže v taekwon-do
o Pohár města Frýdek-Místek

tovní boj. Rozhodčí si připravili 
a zapnuli na Moravě již zcela 
obvyklé elektronické bodování a 
první závodníci se tak mohli utkat 
v ringu v boji. Pravě díky elektro-
nickému bodování měla soutěž 
dynamický spád bez zbytečných 
„bodovacích“ přestávek.

Všichni nakonec netrpělivě 
očekávali slavnostní nástup a 
vyhlášení držitelů hlavních tro-
fejí. Mezi žáky si poháry a nové 
doboky za nejúspěšnější závod-
níky dne odnesli Kateřina Wei-
zerová a Jan Kaděra z domácí 
školy JOOMUK Frýdek-Místek, 
mezi juniory pak následně Deni-
sa Morysová ze školy Frýdek-
Místek a Jiří Čapovec ze školy 
v Karviné. Nakonec zbývalo 
předat poháry třem celkově nejú-
spěšnějším školám a k nim také i 
sponzorský dar, tradiční medové 
dorty Marlenka, které se právě ve 
Frýdku-Místku pečou. Třetí místo 
na letošním šampionátu nakonec 
obsadila maďarská škola Hatva-
ni taekwon-do klub (5-2-5) a dru-
hé místo škola taekwon-do ITF 
Karviná (7-4-9). Zbývalo vyhlá-
sit školu nejúspěšnější. Obhájí 
domácí škola svou pozici nebo 
se skloní před někým jiným? Se 
ziskem 13 zlatých, 6 stříbrných a 
11 bronzových medailí i tentokrát 

vítězí domácí škola taekwon-do 
ITF JOOMUK Frýdek-Místek, 
což se jí daří již potřetí v řadě za 
sebou. Uvidíme tedy, jestli se v 
příštím roce najde u nás nebo 
v zahraničí škola taekwon-do, 
která by mohla otřást domácí 
neporazitelností. Co třeba vy, 
nechcete přijet příští rok na 4. 
šampionát mládeže do Frýdku-
-Místku a trochu zde zamíchat 
kartami? Nebo se jen tak přijet 
zabavit a poznat nové kamará-
dy, kteří také cvičí taekwon-do? 
Všichni jste samozřejmě zváni, 
rádi vás uvidíme.

 Jozef Juhás (IV. Dan)

Zleva nejlepší žákyně Kateřina Wei-
zerová a nejlepší žák Jan Kaděra. 

Středisko volného času 
Klíč, Frýdek-Místek ve spolu-
práci s Českou asociací GO 
pořádá ve dnech 30. 10. - 4. 11. 
Mistrovství České republiky v 
deskové hře GO. Mistrovské-
ho turnaje se zúčastní 10 nej-
lepších českých hráčů, kteří 
se na mistrovství kvalifikovali 
na kvalifikačních turnajích.

Příznivci GO mohou v pro-

storách Národního domu v 
Místku vidět při hře například 
juniorské mistry Evropy, vítěze 
Evropské Grand Prix, účastní-
ky mistrovství světa.

V rámci doprovodných akcí 
proběhne v Národním domě ve 
dnech 3. - 4. 11. mezinárodní 
turnaj zařazený do Grand Prix 
České republiky. „Pořadatelé 
předpokládají účast zhruba 80 

Mistrovství ČR v deskové hře GO
hráčů z ČR, Polska, Rakouska a 
Slovenska. Turnaj je přístupný i 
neregistrovaným hráčům. V prů-
běhu turnaje budou pro příchozí 
připraveny lekce z pravidel des-
kové hry. Ve Frýdku-Místku se 
mistrovství ČR hraje již potřetí a i 
letos je pořádáno za finanční pod-
pory Statutárního města Frýdek-
Místek,“ uvedl Patrik Siegelstein, 
zástupce ředitele SVČ Klíč.  (pp)

OLYMPIÁDA NA SLEZANU: Druhou desítku ročníků započala letošní Celostátní sportovní olympiáda v 
lehké atletice pro mládež s mentálním postižením, která se uskutečnila v tradičním prostředí slezanského 
stadionu.Atraktivní olympijský oheň z loňského roku zůstal zachován, navíc se na travnatou plochu před 
zahájením snesli parašutisté. Jedinečný kolorit v republice ojedinělé mezinárodní akce znovu dotvářely 
zaplněné tribuny, na nichž výkonům tleskali žáci a studenti spolupracujících škol. I letos kromě sportu 
mohli příchozí vidět také Superstar – tentokrát Martina Ševčíka. Pořadatelem olympiády je Škola života, 
akce proběhla pod patronací města Frýdek-Místek a bojovalo se o Putovní pohár primátorky Evy Rich-
trové. „Jsem velice ráda, že vás po roce znovu mohu přivítat u tak ojedinělé záležitosti, jako je tato olym-
piáda. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se postarali o pořádání této akce, a mohu slíbit její podporu i v 
dalších letech,“ prohlásila při slavnostním zahájení primátorka.                  Foto: Petr Pavelka
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Z ATLETIKY

Poslední zářijovou neděli 
se za krásného slunečného 
počasí uskutečnilo v Přerově 
Mistrovství České republiky 
v kategorii „babytenis“, tedy 
vyvrcholení celoroční sou-
těže 8 a 9-letých tenistů. Prá-
vo účasti mělo jen osm týmů 
– vítězů oblastních přeborů. 

Tenisový klub TK TENNIS-
POINT FM jako vítěz severomo-
ravského přeboru (tenis nadále 
ctí bývalé uspořádání krajů) 
odjížděl na tuto soutěž výbor-
ně připraven, přesto s určitými 
zdravotními problémy v týmu.

Věřili jsme si, že máme na boj 
o medaile, a k tomu vedla jediná 
cesta, uspět hned v úvodním 
zápase, tedy ve čtvrtfinále, neboť 
se hrálo vyřazovacím způsobem 
na jednu porážku. K jednotlivému 
utkání nastupují čtyři hráči, lhos-
tejno, zdali chlapci nebo dívky, a 
hrají 4 dvouhry a 2 čtyřhry.

Los nás v prvním kole svedl 
dohromady se západočeským 
krajem, reprezentovaným čtyřmi 
dívenkami ze Sokolova. Vítězství 
v urputném boji jsme potvrdili až 
ve čtyřhrách a výsledek 4:2 nás 
posunul blíže k našemu snu. V 
semifinále jsme zahráli fantas-
tický zápas a Východočechy z 
Chocně téměř k ničemu nepusti-
li. Naše radost z postupu do finá-
le po výsledku 6:0 byla obrovská. 
Ve finále jsme stáli proti jižní 
Moravě – hráčům z Brna. Velmi 
vyrovnaný tým nám zasadil tvr-
dý úder hned v úvodním dvou-

TK TENNISPOINT Frýdek-Místek je 2. v republice!

VICEMISTŘI REPUBLIKY: Stojící zleva: Filip Šenk, Libor Po-
lák, kapitánka Kamila Kolářová, manažer klubu Jirka Vykoukal, 
Dominika Gongolová, Piotr Matuszewski. Klečící zleva: Vojtěch 
Merta, Tereza Kolářová, Šimon Urban.
hrách po excelentních výkonech. 
Podařilo se nám pouze zkorigo-
vat výsledek na konečných 1:5. 
Chvilkový smutek a zklamání se 
v pár sekundách obrátilo v jásot, 
protože i druhé místo pro naše 
nejmenší naděje z Frýdku-Míst-
ku je vynikající úspěch. Všichni 
bojovali jako lvi a ukázali, že se 
v našem městě opět začíná hrát 
špičkový tenis. Tento historicky 
úspěch je mezníkem a otevírá 
novodobou éru bývalého teni-
sového oddílu Válcovny plechu 
Frýdek-Místek. Chci věřit, že 
je to začátek cesty, která vede 
správným směrem a přitáhne k 
tomuto krásnému sportu další 
mládežníky.

Touto cestou chci poděkovat 

všem hráčům, kteří nastupovali 
za náš tým v dlouhodobé části a 
připravili pozice pro „závěrečný 
útok“ Piotru Matuszewskému, 
Terce Kolářové, Liboru Polá-
kovi, Vojtovi Mertovi, Filipu 
Šenkovi, Šimonu Urbanovi, 
Dominice Gongolové, dále pak 
kapitánce Kamile Kolářové a 
všem rodičům, přátelům a zná-
mým, kteří do Přerova přijeli, 
celý den povzbuzovali a vytvořili 
nám opravdu „domácí“ prostře-
dí. Velký dík patří rovněž všem 
společnostem a institucím, měs-
tu Frýdek-Místek a OS ČSTV 
za podporu při rozvoji mládeže 
v našem tenisovém klubu TK 
TENNISPOINT FM.
Jiří Vykoukal, manažer klubu

Nejmladším tenistům 1. ČTK 
Frýdek-Místek prakticky skon-
čila venkovní sezona, která 
vyvrcholila turnajem MASTERS 
prestižního okruhu Tecnifibre 
Tour 2007, který představoval 
osm letních turnajů a do něhož 

Mladí tenisté končili sezonu
zasáhlo téměř 70 dětí.

Na posledním turnaji série 
zabojoval Patrik Pavelka, které-
mu se znovu podařilo postoupit 
do horní části pavouka a posunul 
se tak z průběžného 11. místa 
do elitní desítky, která získala 
právo startu na závěrečném 
klání MASTERS. Protože mezi 
posledním dílčím turnajem a 
závěrečným podnikem byla delší 
pauza, mohli malí tenisté ještě 
ladit formu a většina si ji byla 
ověřit na turnaji O putovní pohár 
Klubu přátel tenisu v Karviné. 
Ten byl specifický tím, že na něm 
startovali podobně jako v sou-
těžích družstev děvčata s chlapci 
dohromady. A ukázalo se, že v 
této věkové kategorii není „slab-
ší“ pohlaví jednoznačné. Dívky 
výrazně promlouvaly do vývoje 
turnaje, zejména ty z prvních 
příček dívčí kategorie Tecnifibre 

Tour, které si rovněž chtěly otes-
tovat formu. Patrik Pavelka se 
probojoval k solidnímu desátému 
místu, ale ještě lépe si vedl Filip 
Šenk, který si z Karviné odvezl 
pohár za výborné 4. místo. 

Perné zápasy z Karvi-
né Patrik Pavelka o týden 
později zúročil v Orlové na 
finále MASTERS. I když šel 
do turnaje z 10. místa mezi 
dvanáctkou startujících (dva 
dostali divokou kartu), nepřijal 
roli outsidera a ve vyrovnané 
základní skupině skončil na 
druhém místě, čímž si vybojo-
val právo bojovat o 4.-6. místo. 
I tam ještě získal další cenný 
skalp a mnoho nechybělo, aby 
nakonec skončil hned za první 
trojkou. I konečné páté místo 
je však skvělým úspěchem, 
protože nad Patrikem, který 
je ročník 2000, byli už pouze 
borci ročníku 1998, kteří tuto 
kategorii opouštějí. Ještě rok 
naopak může dětské turnaje 
objíždět i Filip Šenk (1999), 
takže se dá očekávat, že další 
sezona může být pro frýdec-
ko-místecké tenisové naděje 
velmi zajímavá.  (pp)

Závody v Polsku 
V polském městě Bielsko Biala 

se uskuteční další ročník mezi-
státního atletického utkání žactva 
O pohár Euroregionu Beskydy. 
Soutěžit bude mladší i starší žac-
tvo z Polska, Slovenska a České 
republiky, přičemž družstvo České 
republiky je tvořeno mladými atlety 
TJ Slezan Frýdek-Místek. Věříme, 
že atleti předvedou dobré výkony 
a budou vzorně reprezentovat 
region i město Frýdek-Místek.

Atleti jedou bojovat o postup 
do 1. ligy 

Baráž o 1. ligu
Atletické družstvo mužů i žen 

TJ Slezan Frýdek-Místek čekala v 
sobotu baráž o účast v 1. lize. Ta 
se uskutečnila v Brně a na startu 
se sešlo nejlepších osm družstev 
z 2. ligy z Moravy. Muži se chtěli 
opírat o výkony chodců Říhy a 

Nejezchleby, běžců na delší tratě 
Kotka, Michny a Filipce a formu 
půlkaře Lepíčka. Družstvo žen 
spoléhá na výkony půlkařky Len-
ky Kalábové, tyčkařek Markové, 
Moškořové a Šmídové a vrhaček 
Kupčové a Lepíkové. Vyšlo to?

Vratimov ovládli 
Ve Vratimově se běžel 13. roč-

ník silničního běhu Zlatý podzim. 
Na startu se za slunečného, ale 
větrného počasí sešla více než 
stovka běžců všech věkových 
kategorií. Mládežnické kategorie 
zcela ovládli mladí běžci Slezanu 
Frýdek-Místek. Zvítězila Helena 
Benčová a Vojta Sekanina (1998 
a ml.), Blanka Hünerová a Miro-
slav Benčo (1996-97), Katka Kle-
páčová a Jakub Zemaník (1994-
95), Alice Pišová a Tomáš Filipec 
(1992-93). V hlavním závodě na 
10 km zvítězil slezanský Peter 

Mikulenka, před Romanem Hurtí-
kem (AK Kroměříž) a Petrem Filip-
cem (opět Slezan). Mezi ženami 
zvítězila Hana Haroková z Havířo-
va, před Natálií Pszczolkou z Pol-
ska a Lídou Šokalovou ze Sleza-
nu. Závod byl součástí běžeckých 
cen Frýdecko-Místecka.

V předchozím domácím 
zápase prohrálo frýdecko-
-místecké SKP o dva góly, v 
tom posledním s Lovosicemi 
pouze o gól. I proto házenkáři 
patří jen do spodní části ext-
raligové tabulky s bilancí pěti 
porážek a dvou výher. 

Cenné vítězství vybojovalo 
SKP v moravském derby v Hrani-
cích, kde měli domácí velkou část 
zápasu navrch, ale nakonec tele-
vizní utkání ztratili, když se hostující 
Frýdek-Místek zázračně zvedl.

Česká televize poté vysílala i 
domácí zápas našich házenkářů, 
ale v něm si další výhru Frýdek-
-Místek nepřipsal. Prohráli jsme 
o jediný gól vyrovnaný zápas s 

Doma to znovu těsně nevyšlo
Hranice - Frýdek-Místek 27:33
Frýdek-Místek - Lovosice 24:25

Lovosicemi. I v něm mělo SKP 
pomalejší rozjezd, v poločase 
prohrávalo dokonce o pět branek. 
I když pětibrankové manko doká-
zali naši hráči smazat a vedení 
zvrátili dokonce na svou stranu, 
nakonec nezvládli koncovku a 
vyšli naprázdno. Přispěla k tomu i 
smůla v podobě nastřelených tyčí, 
neproměněné sedmičky už ovšem 
jdou na vrub exekutorů a mohou v 
konečném účtování dost mrzet.

Ve vloženém 13. kole ext-
raligy můžete házenkáře vidět 
znovu na domácí palubovce v 
regionálním derby s celkem KH 
Kopřivnice. Utkání se hraje ve 
středu 17. října v hale ZŠ Pioný-
rů od 18 hodin.  (pp)

Mladí fotbalisté Frýdku-
-Místku (ročník 1999) zvítězili 
na silně obsazeném turnaji, 
který si sami uspořádali o vol-
ném pátku 28. září v perfekt-
ním prostředí na travnatém 
hřišti ve Staříči, kde pořádající 
rodiče našli potřebné zázemí.

Pořadatelé mohli přivítat ligové 
přípravky FC Baník Ostrava a Tes-
coma Zlín, dále FC Vítkovice, MFK 
Karviná, FC Hlučín, Fotbal Tři-
nec, FC Brumov a domácí Fotbal 
Frýdek-Místek postavil hned dva 
týmy, aby ostruhy získal co nejširší 
kádr. Hrálo se ve dvou skupinách, 
ze kterých vždy dvě mužstva 
postoupila do semifinále.

„Na organizaci turnaje se hlavní 
měrou podíleli samotní rodiče. Nut-
no říct, že vše klaplo, jak by mělo. 
Jen nám v ten den nepřálo počasí. 
Pro zpestření proběhlo o přestáv-
ce losování tomboly,“ řekl trenér 
frýdecko-místecké přípravky Josef 
Ostrák. Malým fotbalistům Frýdku 
se v úvodních zápasech dařilo. 
Mužstvo A nastoupilo proti Brumo-
vu a zvítězilo 2:1. To trenér ocenil, 
protože kluci mívají na turnajích 
pomalejší rozjezdy. Tentokrát se 
ale zkraje pochlapilo i béčko, které 
se radovalo ze zisku bodu po bez-
brankové remíze s Vítkovicemi. 
Pak už sice B tým sbíral jen prohry, 
ale současně i zkušenosti, o které 
šlo především.

Áčko se dostalo do semifinále 
poměrně s přehledem, když ještě 
porazilo 1:0 Zlín a 3:0 Karvinou. V 
semifinále se utkali mladí valcíři s 

Přípravka před Baníkem i Zlínem

tradičním soupeřem – Vítkovicemi 
a tradičně je porazili 2:1, i když pro-
hrávali. Nakonec došlo na reprízu 
úvodního souboje s Brumovem, 
kterou chvíli před koncem rozhodl 
trefou Adam Dryák. Dvojnásob-
nou radost mohl mít brankář Jan 
Filipec, který si vysloužil cenu pro 
nejlepšího gólmana turnaje.

Pořadí: 1. Fotbal Frýdek-
-Místek A, 2. Brumov, 3. FC Vít-
kovice, 4. FC Baník Ostrava, 5. 
Fotbal Třinec, 6. Tescoma Zlín, 
7. FC Hlučín, 8. MFK Karviná, 9. 
Fotbal Frýdek-Místek B.  (pp)

VYHRÁLI JSME!: Děkovačka po finále.  Foto: Petr Pavelka
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V sobotu 3. listopadu se 
totiž uskuteční v našem měs-
tě tradiční a největší běžecký 
závod na Moravě Hornická 
desítka. Závod se koná pod 
záštitou města Frýdek-Místek 
ve spolupráci s OKD, a.s. Do-
lem Paskov. Hlavním pořadate-
lem je oddíl atletiky TJ Slezan 
Frýdek-Místek. Jedná se již o 
22. ročník této ojedinělé akce. 

V sobotu 3. listopadu od 12 
hodin bude u Národního domu v 
Místku opět pěkně plno. Skvělá 
atmosféra, vynikající výkony a 
obrovské množství účastníků 
– to je vizitka této akce. Vždyť 
v loňském roce se za obrovské 
nepřízně počasí, zimy, deště a 
sněžení postavilo na start více 
než 1000 běžců všech věkových 
kategorií. I letos jsou připraveny 
opět krásné ceny, program pro 
děti, prodej sportovního vybave-
ní a další doprovodný program, 
a tak lze očekávat opět velkou 
účast. Od nejmenších capartů 
až po osmdesátileté veterány. 

ZÁVODY DĚTÍ 
O neopakovatelný úvod celé 

akce se každoročně stará mládež. 
Vloni byly na startu více než čtyři 
stovky dětí, což za daného poča-
sí bylo až neuvěřitelné. Na tratích 
od 150 do 836 metrů sváděly děti 
urputné boje. Letos je připraveno 
celkem deset kategorií mládeže, 
nejmenší děti ročník 2000 a mlad-
ší vyběhnou na trať 150 m již ve 
12.30 hodin. Postupně přijdou 
na řadu chlapci a dívky v dalších 
osmi žákovských kategoriích a 
čeká na ně 836 m, pro dorost je to 
pak 1672 m. Ve všech kategoriích 
obdrží vítěz dort, první tři medaili a 
věcnou cenu, prvních šest tričko. 
Prvních šest z jednotlivých katego-
rií z loňského ročníku bude starto-
vat se startovním číslem se svým 
jménem, které zůstane každému 
na památku. Pro všechny děti je 
pak připravena tombola s pěknými 
cenami v hodnotě 30.000 Kč.

Město bude opět v pohybu 

LOŇSKÁ PSOTA: Snad bude počasí letos přívětivější.  Foto: Petr Pavelka
SOUTĚŽ ŠKOL 

V rámci závodů dětí se pravi-
delně koná i soutěž škol o nejlep-
ší, ale i nejpočetnější výpravu. Do 
soutěže o nejlepší školu se zapo-
čítává deset nejlepších výsledků 
žáků. Pro nejlepší školy jsou 
připraveny poháry a pro zúčast-
něné děti sladká odměna. Pro 
první tři nejpočetnější výpravy je 
připraveno sportovní vybavení v 
celkové hodnotě 10.000 Kč. 

DOPROVODNÝ PROGRAM 
Dětem zpříjemní čekání na 

vyhlášení vítězů a losování tom-
boly zábavné odpoledne. Při-
praveno je promítání pohádek 
a různé soutěže se sladkými 
odměnami. Pro dospělé účast-
níky je připraven tradiční prodej 
sportovního vybavení. 

BĚH PRO ZDRAVÍ
Hlavnímu závodu předchází 

ve 14.45 hodin běh pro všech-
ny věkové kategorie, který měří 
1000 metrů. Nad během převza-
la záštitu Revírní bratrská poklad-
na. Stejně jako každý rok přiláká 
tento běh na start řadu dětí s 
rodiči a dav běžců jistě zláká i 
diváky. Pro prvních 400 běžců 
v cíli je připraveno tričko a dárek 
od zdravotní pojišťovny RBP a 
nebude chybět ani tombola. 

HLAVNÍ ZÁVOD
Hlavní závod měří 10 km a bude 

odstartován v 15.15 hodin před 
Národním domem. Na závodníky 
čekají 3 okruhy a opět je očeká-
vána účast několika stovek běžců 

z celé republiky, Polska, Sloven-
ska, Ukrajiny a dalších zemí, včet-
ně reprezentantů. Samozřejmě 
nejpočetnější skupinu tvoří rekre-
ační běžci, kteří si chtějí pouze 
vyzkoušet své síly. Pro nejlepší 
v hlavním závodě jsou připrave-
ny finanční odměny, pro prvních 
400 běžců je připraveno tričko s 
emblémem závodu. Mezi všech-
ny běžce bude losována tombola 
s cenami za 50.000 Kč. Novinkou 
je, že všichni předem přihlášení 
závodníci obdrží startovní číslo se 
svým jménem, které jim zůstane 
na památku. Další novinkou je, že 
předem přihlášení občané Frýd-
ku-Místku platí startovné pouze 
symbolických 20 Kč. 

KONDIČNÍ BĚH
Ani letos nechybí nesoutěž-

ní kondiční běh. Je určen pro 
všechny, kteří si netroufnou na 
deset kilometrů, ale běh pro 
zdraví je pro ně málo. Absol-
vují jeden okruh hlavního závo-
du, tedy 3333 m. Pro prvních 
sto jsou připravena trička, pro 
všechny losování tomboly a pře-
dem přihlášení závodníci obdrží 
také startovní číslo se svým jmé-
nem. A rovněž v tomto závodě 
platí předem přihlášení občané 
našeho města pouze 20 Kč. 

Takže srdečně zveme všechny 
zájemce o aktivní pohyb! Nevá-
hejte a přihlaste se včas. Veškeré 
informace najdete na stránkách 
www.slezanfm.naproti.cz, případ-
ně telefonu 606 257 453. 

Velice dobrý výsledek 
dosáhlo družstvo starších 
žaček Slezanu Frýdek-Místek 
při finále Mistrovství České 
republiky družstev, kam se 
probojovalo deset nejlepších 
týmů z celé ČR. Na stadiónu 
v Liberci děvčata obsadila 
výborné šesté místo. 

Hned první disciplína nám při-
nesla radost a vítězství. V chůzi 
na 3000 m se Petra Kubáčáko-
vá od startu vzdalovala svým 
soupeřkám a zvítězila časem 
19:20.83 min. Na čtvrtém mís-
tě došla Lucie Dluhá 20:04, na 
pátém Vendula Radová 20:33 a 
čtrnáctá byla Simona Dresslero-
vá 21:52 min – všechna děvčata 
v osobních rekordech. Dále se 
bodově prosadila Nikola Hor-
ňáčková 7. místem v dálce a 
osobním rekordem 500 cm a 6. 
místem na 200 překážek. Beá-
ta Marková si vytvořila osobní 
rekord ve skoku o tyči 260 cm, 
což stačilo na páté místo a ještě 

Atletky skvěle ve finále mistrovství ČR

bodovala desátým místem na 
800 m. Alice Pišová vybojovala 
osmé místo na 300 m opět v 
osobním rekordu 44.34 s. Katka 
Klepáčová byla osmá na 60 m v 
novém oddílovém rekordu mlad-
ších žaček 8.31 s. Iva Matuško-
vá doběhla na 1500 m na čtvr-
tém místě a Adriana Hofmanová 
byla sedmá v hodu kladivem. 
Výbornou tečku za dobrým 
vystoupením našich děvčat udě-
laly závěrečné štafety. Štafeta 
4x60 m ve složení Klepáčová, 
Radová, Svobodová, Liberdová 
doběhla na třetím místě a štafeta 
3x 300 m Horňáčková, Slováko-
vá, Marková dokázala dokonce 
zvítězit. Na této trati bodovala i 
štafeta B Šmídová, Čaganová, 
Radová. Velkým příslibem je, že 
většina děvčat může startovat 
v této kategorii ještě v příštím 
roce, mnohá dokonce i za dva 
roky. Děvčatům blahopřejeme a 
děkujeme za vzornou reprezen-
taci oddílu i města.

Nábor mladých hokejistů
HC Frýdek-Místek pořádá každé pondělí a čtvrtek v 17:00 hod. a v 
sobotu 7:15 hod. nábor do přípravky. Jedná se o děti prvních, dru-
hých, třetích a čtvrtých tříd a předškolní děti. Každý nový člen obdrží 
zdarma hokejku. Bližší informace vám poskytnou trenéři p. Bobok 
Michal (728 174 123) nebo p. Kurajský Martin (603 785 852).
Informace také na internetových stránkách www.hcf-m.cz.

Domácí fotbalisté nastou-
pili do třetího kola Poháru 
ČMFS proti Karviné s novou 
posilou do útoku. Zpátky 
do Stovek zamířil ostrostře-
lec Martin Šrámek. Karviná 
pochopitelně nelákala jako 
Baník Ostrava, ale na to, zda 
Frýdek-Místek učiní historický 
pohárový úspěch, bylo zvěda-
vo okolo dvou tisíc lidí.

Již ve 4. minutě vysunul 
navrátilec v domácím dresu Šrá-
mek po pravém křídle Němce, 
ten našel před brankou soupeře 
Cabáka, ale jeho dorážku hlavič-
kou zlikvidoval pozorný brankář 
hostí Pacanovský. O dvě minu-
ty později podnikli hosté rychlý 
protiútok zakončený Giňovou 
střelou do míst, kde stál gólman 
Antošík. Po čtvrt hodince hry 
začali mít domácí více ze hry 
a tím se začaly rodit i šance. V 
19. minutě Němec našel volného 
Fujeríka, ten však v dobré pozi-
ci pálil levačkou vedle hostující 

Valcíři přešli i přes Karvinou
FOTBAL F-M – MFK KARVINÁ 2:1 (0:1)

branky. O minutu později utekl 
po levé straně Šrámek, násled-
ný centrovaný míč šajtlí našel 
na první tyči volného Literáka, 
jenže zadák domácího mužstva 
mířil hlavou nad. Ve 24. minu-
tě již Stovky burácely, bohužel 
Fujeríkův gól pro ofsajd neplatil. 
Největší příležitost prvního polo-
času viděli přítomní diváci ve 34. 
minutě. Cabák zatočil míč z trest-
ného kopu na zadní tyč a Staněk 
v dobré pozici střílel těsně kolem 
pravé tyče Pacanovského bran-
ky. I desítka hostujících fanoušků 
se dočkala. Ve 39. minutě se k 
zahrání standardní situace posta-
vil Jurošek, jenže jeho střela 
skončila nad domácí svatyní. Ve 
42. minutě chyboval v rozehráv-
ce Literák a po centru Juroška 
trestal domácí zaváhání přesným 
zakončením Opic – 0:1. 

„V poločase se kluci v šatně 
neskutečně hecovali. Chtěli za 
každou cenu uspět a to si mys-
lím, že bylo hlavní příčinou doko-

nalého obratu,“ hodnotil úvod 
druhého dějství asistent domá-
cího kouče Dalibor Damek. Ve 
49. minutě totiž nejprve Němec 
zatočil z trestného kopu míč 
do šestnáctky hostí a nekrytý 
Staněk se hlavou nemýlil – 1:1. 
Frýdek v této době doslova při-
špendlil svého soupeře před 
jeho branku a v 55. minutě si 
Fujerík u lajny pohrál s Knöti-
gem a následný centr našel 
před branku nabíhajícího Cabá-
ka – 2:1!! V další palebné pozi-
ci se v 64. minutě ocitl domácí 
Pernikář, když jej ke střele vybídl 
agilně hrající Němec. Se střelou 
krajního záložníka Frýdku však 
Pacanovský větší problémy 
neměl. Karviná se s přibývajícím 
časem z velkého tlaku dosta-
la a byli to právě hosté, kteří 
začali v závěru duelu hrozit. V 
76. minutě zachránil brankář 
Antošík včasným vyběhnutím 

proti střele Chlebka. Tentýž hráč 
mohl vyrovnat skóre v 86. minu-
tě, když mu ideálně připravil 
míč k zakončení Opic. Chlebek 
ale střílel v záklonu, takže jeho 
střele chyběla větší razance a 
přesnost. V 87. minutě zbytečně 
remcal kapitán domácích Němec 
a od rozhodčího Drábka viděl 

nekompromisně druhou žlutou 
kartu a následně tedy červenou. 
I přes sedmiminutové nastave-
ní valcíři těsné vedení uhájili a 
mohli se radovat z postupu do 
4. kola Poháru ČMFS a dalšího 
zápasu s ligistou s vědomím, že 
jsou mezi šestnáctkou nejlep-
ších týmů v republice.

POSTOUPILI DÁL: Po Baníku Ostrava na Lipině neuspěla ani 
Karviná.   Foto: Petr Pavelka
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Renáta Dohnan-
ská (25) a Marek 
Swětík (29) hodlají 
svým temperamen-
tem a mládím roz-
čeřit stojaté vody 
výuky tance ve 
Frýdku-Místku. Od 
ledna příštího roku 
budou provozovat 
taneční pro pokro-
čilé a taneční pro 
dospělé manželské 
a přátelské páry v 
Kulturním domě 
Válcoven plechu.

Pár je mistrem 
republiky v latinsko-
-amerických tan-
cích a může se 
pochlubit titulem 
vicemistrů střední Evropy. Dal-
ší mistrovské republikové tituly 
získal v soutěžích družstev a 
sám už vychoval pár, který se 
stal nejlepším v republice. Proto 
si troufá i na výuku veřejnosti. 
„Určitě můžeme nabídnout kva-
litu, protože máme kontakt se 
zahraničím. Jsme mladí, takže 
stále zapracováváme nové 
trendy. Kromě nás budou moci 
účastníci tanečních vidět další 

Taneční vicemistři Evropy budou
vyučovat v Kulturním domě VP

V říjnu vychází u Indies 
Scope Records reedice, dnes 
už se dá bez ostychu říci, 
kultovních alb „V Otrhaném 
domě“ a „Ve dne v noci“ frý-
decko-místecké kapely Prou-
za v digitálním remasterin-
gu. Mají avizovat návrat této 
kapely s novým albem, které 
vyjde na konci měsíce. 

Obě alba nyní zaujímají 
důležité místo v éře české kyta-
rové scény devadesátých let a při 
jejich poslechu si nyní znovu uvě-
domíte, jak osobitou a nadčaso-
vou kapelou Prouza byla. Nová, 
třetí deska potřebovala svých čtr-
náct let zrání. Sedm let to trvalo, 
než se dala Prouza opět dohro-
mady, a dalších sedm let, než 
se deska dokončila. Nové album 
Prouzy vyjde 30. října, bude mít 
název V tichosti a na jejím vzni-
ku se podílel například i Dušan 
Neuwerth (mix) a Tomáš Zůbek 
(mastering). Frýdecko-místec-
ký křest alba se chystá na 24. 
listopadu, kdy by v klubu Stoun 
neměli chybět zajímaví hosté.

Kapela Prouza poprvé vystou-
pila 17. listopadu 1989 v Ostra-
vě, ale to už část kapely měla 
za sebou řadu let fungování v 
Brumerově Prouze. Nová Prou-
za si díky aktivnímu koncertování 
během krátké doby vytvořila širo-
kou posluchačskou základnu.

„Hrobnící“, jak se jim jeden 

Prouza přichází s novými alby

čas říkalo, díky zaměstnání členů 
kapely a zkušebně na hřbitově, 
nahráli po letech fungování v roce 
1990 album V Otrhaném domě, 
které doprovází v České televizi 
úspěšný klip Na venku, jehož 
autorem je filmový režisér David 
Ondříček. Toto album je pozname-
náno výrazně stavem nahrávacích 
studií v začátcích devadesátých 
let. „Tenkrát se hodně experimen-
tovalo a nikdo přesně nevěděl, jak 
se to má dělat a podle toho to taky 
vypadá. Doplatila na to zejména 
naše první deska,“ vzpomínají čle-
nové Prouzy na pobyt ve studiu. 
Album se stalo odrazovým můst-
kem pro stále vzrůstající popularitu 
skupiny. Kapela vyrazila do čes-
kých klubů po celé republice a rea-
lizuje celorepublikové turné spolu 
s jesenickými Priessnitz a vytváří 

neopakovatelný klubový tandem, 
který přivádí svými výkony v úžas 
nejednoho kritika a roztancovává 
davy fanoušků.

V roce 1992 se Prouza opět 
zavřela do studia a nahrála nad-
časové album „Ve dne v noci“ 
(opět doprovázená dalšími video-
klipy Davida Ondříčka „Krok před 
tebou“ a „Ve dne v noci“), která 
zabodovalo jak u kritiky, tak u 
posluchačů. To byla Prouza na 
vrcholu. Bohužel postupně také 
začali vzrůstat i neshody mezi 
jednotlivými členy kapely, které 
vedly v roce 1994 k rozpadu. Na 
další desku v té době už nestači-
lo dojít. Po delší pauze se kapela 
vrátila v pozměněné sestavě 
zpět na koncertní pódia a od léta 
2002 ji bylo možno opět spatřit 
na pódiích nejednoho festivalu.

PROUZA 2007: Zleva Karel Mařík (zpěv, kytara), Vladimír Franek (kyta-
ra), Richard Zając (bicí) a Pavel Sabela (baskytara). Foto: Lukáš Horký

Galerie Pod Svícnem 
pokračuje v představování 
mladší výtvarné generace. 
V současné době patří její 
zdi Brigitě Glasnákové, jejíž 
doménou jsou portréty.

„Portrét mne zajímá nejvíc. Od 
velkoformátových linorytů jsem 
přešla k sítotisku a digitálnímu 
tisku, abych se zase vrátila na 
začátek k jasnosti lina. V portré-
tech mi jde nejvíce o vyjádření 
osobnosti a momentální nálady. 
Kromě tváří jsou mým oblíbeným 
motivem ruce, nohy, tváře měst. 
Zajímá mě i problematika rastru, 
zkouším jeho možnosti, různě ho 
rýt, tisknout, spojovat, tisknout z 
hloubky. Na výstavě jsou zastou-
peny hlavně linoryty, barevná lito-
grafie a sítotisky. V současnosti 
se vracím zpět k jednoduchosti 
a síle linorytu a experimentům s 
ním,“ představuje svou expozici 
autorka, která vystudovala Střed-

Glasnákovou zajímají portréty

ní umělecko-průmyslovou školu 
v Ostravě, VOŠ Obalové techni-
ky, Grafický a obalový design ve 
Štětí a vzdělání završila na Ost-
ravské univerzitě v Ateliéru volné 
a užité grafiky u prof. E. Ovčáčka. 
Má za sebou řadu výstav, pravi-
delně se účastní Salónu Galerie 
Pod svícnem (pořadatelé už pro-
zradili, že letošním tématem spo-
lečné výstavy Salón byla zvolena 
„Fáma“) a může se pochlubit 
i oceněním z pražské Grafiky 
roku. Výstava Portrét potrvá do 
10. listopadu.  (pp)

špičkové páry,“ říká dvojice, kte-
rá v sobotu 6. října v Ostravě ve 
Vítkovické Aréně na mezinárod-
ní taneční soutěž i „IDSF Inter-
national Open Latin“ vybojovala 
skvělé 2. místo ze 72 tanečních 
párů z různých zemí.

Více informací o chystaných 
tanečních najdete v programové 
nabídce a také na tel. č.: 731 603 
057, 723 293 344, nebo přes e-
mail: m.swetik@centrum.cz.  (pp)

Na soutěži Douši Buši v 
stylovém rozpětí od rocku po 
experimentální zvětralé psy-
chedelické disko zahraje 11 
hudebních skupin z Frýdku-
-Místku. Program bude probí-
hat po tři sobotní večery, vždy 
od 19 hodin v Divadle Sokolík.

„Kapela Unstable 20. října začne 
přehlídku v emo rockovém duchu, 
ten však během večera nabere 
melodie metalové sestavy Tem-
perament. Drift Ice, neboli Ledová 
tříšť, jak zní v překladu jméno třetí 
kapely večera, dává tušit, že zde to 
nebude melodie, na čem zakládají 

Soutěž amatérských hudebních skupin Douši Buši
tito hudebníci svůj styl, ale rytmická 
hutnost hardcoru. A na závěr se 
přižene Eddiho metalová vichřice,“ 
láká na první dějství dramaturg 
pořádajícího Spolku přátel Frýdku-
-Místku Pavel Železník.

Seskupení tří poeticky punk-
rockových mladíků se svou formací 
Zatracená generace a alarmujícími 
společensko kritickými texty uvítá 
diváky 27. října na druhém dni 
soutěže Douši Buši. „Na podobné 
vlně zazní i skladby skupin Parkin-
son či MadFalls, při jejichž písních 
si můžete nejen „zapogovat“, ale i 
vyslechnout názory nespokojené 

mládeže. V soutěži vystoupí i zná-
má čtveřice „mániček“ Mletý stan-
dard, jenž svůj styl z sofistického 
hlediska radši pojmenovala břídil 
rock. Dobrou atmosféru až do 
konce večera zajistí Rockoteka z 
Jakubova šuplíku,“ přibližuje další 
nabídku Železník.

V listopadu se mají nač těšit 
milovníci houslí. 3. 11. Jakub 
Votupal na ně s uskupením Líheň 
zahraje v akofolkové tónině. Big 
beat a tvrdý rock okořeněný hous-
lemi rozjede dívčí kapela Kapriola. 
Skupina bez názvu, ale s houslemi, 
předvede výsledky hledání hudby 
na pomezích hudebních stylů. „Co 
ale předvede další dívčí kapela 
Kozy, si troufá málokdo představit, 
podle hudebních nástrojů: kozo-
lofon, akorzeon, kozytara, nebo 
lahozy, to vypadá skoro na nějakou 
performance studentů Vysoké ško-
ly umělecko průmyslové,“ směje se 
Pavel Železník.

Po vyhlášení výsledků a předá-
ní cen od firmy Hudební nástroje 
HNS, firmy Muziker.cz a Klubu 
Sokolík přijede DJ Péťo ze Sloven-
ska roztančit sál v Balkánských 
rytmech hudby, kterou pro celý 
svět zpopularizoval režisér Emir 
Kusturica ve svých filmech. Akce 
se uskuteční i za podpory Statutár-
ního města Frýdek-Místek.  (pp)

Analýzy, měření a kontroly vody
Marie Nováková, člen Asociace pro čistou vodu v Evropě

office@cistavodu.eu, www.cistavoda.eu
OZNÁMENÍ

Ve dnech 16.-26. 10. u vás proběhne kontrola pitné vody, zaměřená 
na trvalé řešení zhoršené kvality vody po povodních, ekologických 
haváriích nebo v blízkosti skládek, průmyslu, zemědělských družs-

tev nebo jiných druhů znečištění vody ve vašem zdroji.
Zkontrolujeme vodu, kterou používáte ve Vaší domácnosti, na pití a 

vaření, zda je vhodná ke konzumaci (dusičnany, dusitany, Ph, tvrdost).
V případě zhoršené kvality vody navrhneme řešení, jak kvalitu a chuť vody 
zlepšit, případně odstranit zápach, zákal, tvrdost (vodní kámen), baktérie a 
další látky, například toxiny, železo, mangan, rtuť, olovo, dusičnany apod.

Služba je zpoplatněna částko 300 Kč.
Kontrolu je nutno objednat předem telefonicky: 775 178 233, 

602 835 238, Po-Pá 9-18, So-Ne 10-16.
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u Kauflandu  16.10. - 18.10.
u Billy  23.10. - 25.10. 

Provozní doba mobilní sběr-

Sběr nebezpečných a 
velkoobjemových odpadů

ny je vždy úterý, středa, čtvr-
tek od 10:00 do 18:00 h. (dle 
harmonogramu).

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

INFORMACE: Magistrát města FM - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174, p. Prihodová

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 87,07 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 47,87 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 46,37 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 25,34 m2 a 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)
4) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)

5) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 31,34 m2 (III.NP)
6) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2

  + WC 1,9 m2 směr Ostravská 
7) objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytový prostor o výměře 50,20 m2 (IV.NP)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 56, Zámecké náměstí
- nebytové prostory o výměře 88 m2 (I.NP)

pronajmout nebytový prostor-garáž nacházející se v suterénu domu 
č.p. 829, ul. Hlavní, k.ú. Místek na základě výsledku „dražby výše 
nájemného“ (dále jen „Dražba“) v souladu s „Postupem při pronájmu 
garáží nacházejících se v objektech ve vlastnictví statutárního města 
Frýdek-Místek“, který byl schválen Radou města Frýdek-Místek dne 
8. 10. 2001.
Den konání „Dražby“: 29. 10. 2007
Místo konání „Dražby“: Magistrát města Frýdek-Místek, ul. Radniční 10
- III. NP. Hodina konání „Dražby“: 13:00 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 829, ul. Hlavní, k.ú. Místek.
Celková plocha garáže je 18,70 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního nájemné-
ho na 1 m2 plochy garáže a činí 700,- Kč/m2/rok.
Prohlídku garáže možno domluvit na tel. č.: 558 609 174.
Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba, která nejpozději 
do okamžiku zahájení zápisu účastníků k dražbě uhradila zálohu na 
úhradu nákladů dražby na účet města ve výši 5.000 Kč a která nej-
později při zápisu účastníka k dražbě předložila doklad o zaplacení 
zálohy na úhradu nákladů dražby (kauce) nebytového prostoru, který 
je předmětem dražby (č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 325 980 005).
Další informace je možné získat na tel. č.: 558 609 174 nebo osobně 
na Magistrátu města Frýdek-Místek, odboru správy obecního majet-
ku, III. NP, dveře č. 315.
„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v objektech ve vlast-
nictví statutárního města Frýdek-Místek“ je zveřejněn na úřední des-
ce umístěné v budově Magistrátu města Frýdek-Místek. 

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
FRÝDEK-MÍSTEK

Jednou z možností úspo-
ry surovinového materiálu a 
tím pádem zajištění ochrany 
životního prostředí je recyklace 
stavebních materiálů, jako jsou 
odpadní betony a sutě. Odpad-
ní betony se recyklují pomocí 
speciálních drtících kolon. Po 
podrcení odpadních betonů 
následuje fáze zbavení tohoto 
materiálu všech nežádoucích 
příměsí (železo, hlína, aj.). 
Výsledkem je velmi žádaný 
recyklát, který lze opětovně 
využít. Ve společnosti Frýdecká 
skládka, a.s. provádějí drcení 
odpadních betonů na tři frakce, 
a to 0 – 16 mm, 16 – 32 mm 
a 32 – 125 mm. První frakci 

Betony - využití recyklovaných stavebních materiálů
lze použít například pro zásyp 
potrubí, kabelů nebo pod dlaž-
by, druhé dvě frakce se s úspě-
chem používají jako materiál 
na zpevnění ploch, při budo-
vání obslužných komunikací 
nebo např. jako drenážní vrst-
vy. Všechny typy betonových 
recyklátů je 
možné zakoupit 
v areálu Frý-
decké skládky, 
a.s. na Pan-
ských Nových 
Dvorech, tel.: 
558 633 234, 
603 881 671, 
další informace  
www.fmskladka.cz. 

Drcení betonů na frakce.

Odpadní betony připravené k drcení. 
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Statutární město Frýdek-Mís-
tek, odbor životního prostředí a 
zemědělství, který má v kompe-
tenci nakládání s komunálním 
odpadem, připravil ve spolupráci s 
Frýdeckou skládkou, a. s., zajišťu-
jící svoz komunálního odpadu 
na území města Frýdku-Místku, 
harmonogram svozu objemného 
odpadu v roce 2007, tzv. podzim-
ní úklid, a to formou přistavení vel-
koobjemových kontejnerů. 

V letošním roce na podzim 
budou velkoobjemové kontejne-
ry přistaveny na 50 svozových 
místech, jak je uvedeno v har-
monogramu. Přistaveny budou 
vždy dopoledne uvedeného dne, 
nejpozději do 11h., a vyveze-
ny budou následující den opět 
dopoledne, nejpozději do 11h. 
Upozorňujeme, že odpad smí být 
odkládán pouze do kontejnerů! 
Jakékoliv odkládání odpadu mimo 
kontejner bude považováno za 
odkládání odpadu mimo vyhra-
zené místo dle ust. § 47 odst. 1 
písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, s možností udělení 
pokuty až do výše 50000,- Kč. V 
době konání svozu bude Městská 
policie Frýdek-Místek provádět 
pravidelné kontroly konkrétních 
stanovišť a bude sankcionovat na 
místě ty, kteří se dopustí přestup-
ku proti veřejnému pořádku, tj. 
odloží odpad mimo kontejner. 

Pro informace se můžete 
obrátit na Magistrát města Frýd-
ku-Místku, odbor životního pro-
středí a zemědělství, tel. 558 609 
489, nebo přímo na Frýdeckou 
skládku, a. s., tel. 558 623 546.

Harmonogram svozu objemného odpadu
ve městě a jeho okrajových částech

HARMONOGRAM SVOZU, TZV. PODZIMNÍ ÚKLID:
Datum přistavení: Místo přistavení
15.10. Frýdek, Panské Nové Dvory - u pana Kalety a u has. zbroj-

nice, ul. K Hájku - u obchodu a u č. p. 2958, ul. Bruzovská 
- u vodárny

 Místek, ul. Kollárova - u pečovatelských domů, ul. Fibichova 
- poblíž gymnázia, ul. Pionýrů - u č. p. 803-805

16.10. Frýdek, ul. K Lesu - naproti kříže, ul. Vršavec - u lesa, ul. 
Mánesova-Žižkova - u pivnice

 Místek, ul. Beethovenova - na parkovišti, ul. Myslbekova - u 
rozvodny, ul. Ke Splavu - u nádob na separovaný odpad

17.10. Frýdek, ul. Slezská - na parkovišti, ul. Černá cesta - u obcho-
du, ul. Křižíkova - autobusové stanoviště VP, ul. J Hakena - u 
večerky „Maják“, ul. Tolstého - u telefonní budky

 Lískovec - za výrobnou krůtích výrobků
18.10. Frýdek, ul. I. P. Pavlova - vedle č. p. 284, ul. Nad Mostárnou 

- u lávky, ul. J. Skupy - za kulturním domem, ul. Cihelní - u 
gymnázia a SOŠ (dříve 10. ZŠ), ul. Klicperova - u popelnic, ul. 
Slunečná - naproti č. p. 290

22.10. Místek, ul. Hálkova-Březinova - u výměníku, ul. ČSA - u č. 
p. 1935 (na parkovišti), ul. Anenská - poblíž č. p. 632, ul. Zd. 
Štěpánka - za restaurantem, ul. Bezručova - u betonových 
zábran, ul. K Olešné - u č. p. 1332

23.10. Místek, ul. J. Trnky - u restaurace Morava, ul. Dr. Vaculíka 
- parkoviště za 8. ZŠ, ul. Frýdlantská - u věžáků

 Lysůvky - u telefonní budky, naproti zahradnictví 
 Zelinkovice - poblíž mateřské školy, u nádob na separ. odpad
 Chlebovice - u transformátoru a u pošty
24.10. Frýdek, ul. Novodvorská - Čapkova, ul. M. Chasáka - u domu č. 

p. 3149, ul. Pekařská - naproti domu č. p. 3057
 Místek, ul. Pavlíkova - u nádob na separovaný odpad, ul. Lesní 

- za domem č. p. 505, ul. Palkovická - u podchodu
25.10. Lískovec - u hasičské zbrojnice a u hřbitova
 Skalice - u kulturního domu, u vrby (pouze dne 11.10.!), Záho-

ří, u žampionárny (pouze dne 25.10.!), u kostela
 Místek, ul. Polní - u hřiště, ul. Kolaříkova - naproti domu č. 

p. 1589, ul. Spořilov - za domem č. p. 1612, ul. Čelakovské-
ho - bývalá prodejna

V době od 12.10 do 15.10 bude umístěn velkoobjemový kontejner 
také na ul. Míru, a to v místě u prádelny a u hřiště. Kontejner bude 
umístěn v pátek dne 12.10. v dopoledních hodinách, stažen bude v 
pondělí 15.10. také v dopoledních hodinách.

A. Program na podporu a 
rozvoj sociálních služeb 

Program je určen pro poskyto-
vatele sociálních služeb, kteří 
mají dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, oprávnění 
k poskytování sociálních služeb 
(registraci) a/nebo je zapsán v 
registru poskytovatelů sociál-
ních služeb (§ 84 odst. 5 záko-
na o sociálních službách).
Podporované oblasti:
1. Podpora terénní péče o 
seniory a zdravotně postižené 
a hospicové domácí péče. 
2. Vznik a rozvoj sociálních 
služeb pro osoby s duševním 
onemocněním.
3. Podpora sociálně inte-
gračních služeb pro skupiny 
seniorů a osob se zdravotním 
postižením.
4. Podpora samostatného byd-
lení pro osoby se zdravotním 
postižením nebo chronicky 
nemocné včetně duševního 
onemocnění.
5. Podpora služeb sociální 
rehabilitace a podporovaného 
zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením. 
6. Rozvoj a činnost poraden-
ských služeb.
7. Podpora služeb pro osoby v 
krizové situaci a osoby ohrožené 
sociálním vyloučením.
8. Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi.
9. Podpora sociální prevence v 
přímé práci s mládeží.
10. Odlehčovací služby.
11. Podpora služeb pro osoby 
závislé nebo ohrožené závis-
lostí na návykových látkách.
12. Služby zaměřené na pomoc 
osobám ohroženým domácím 
násilím.

B: Program na podporu 
ostatních aktivit doplňují-

cích sociální služby
Program je určen na podporu 
ostatních aktivit v sociálních služ-
bách, které nevyžadují povinnou 
registraci dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Podporované oblasti:

1. Podpora volnočasových akti-
vit dětí a mládeže ke snížení 
sociálně patologických jevů.
2. Podpora práce se sociálně 
vyloučenými skupinami oby-
vatel a osobami v nepříznivé 
sociální situaci.
3. Dobrovolnictví.
4. Aktivizační programy pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením.
5. Humanitární služby (např. 
sociální šatníky).
6. Podpora aktivit na zajištění 
dopravy pro imobilní občany.

PODMÍNKY, ZÁSADY, 
ŽÁDOST

Veškeré informace související 
s výběrovým dotačním říze-
ním včetně podmínek vyhlá-
šených dotačních programů, 
zásad pro poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku v působnosti 
odboru sociálních služeb a 
sociální péče, žádosti o dotaci 
poskytnutou z rozpočtu statu-
tárního města Frýdku-Místku 
pro rok 2008, jsou k dispozici 
na internetové adrese www.
frydekmistek.cz nebo na odbo-
ru sociálních služeb a sociální 
péče Magistrátu města Frýdku-
-Místku (dále jen „MMFM“), se 
sídlem Radniční 1149, 738 22 
Frýdek-Místek. 
Kontaktní osoba: Tamara Barošo-
vá, tel.: 558 609 313, e-mail: baro-
sova.tamara@frydekmistek.cz.

TERMÍN PRO PODÁNÍ 
ŽÁDOSTI 

Žadatelé doručí žádost na přede-
psaném formuláři včetně příloh v 
jednom vyhotovení na podatelnu 
MMFM nebo jej mohou zaslat 
poštou nejpozději do 30. 11. 
2007 včetně (termín pro podání 
žádosti platí pro oba dva progra-
my podpory), na úřední adresu:
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb a 
sociální péče
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené textem: 
„NEOTVÍRAT - ŽÁDOST O DOTA-
CI“ (v levém horním rohu obálky).

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
vyhlašuje výběrové dotační řízení 
na poskytnutí účelových dotací z 
rozpočtu statutárního města Frýd-
ku-Místku pro právnické a fyzické 
osoby na podporu a rozvoj soci-
álních služeb pro rok 2008.
Cílem finanční podpory je roz-
voj a zkvalitnění ucelené sítě 
sociálních služeb na území sta-
tutárního města Frýdku-Místku. 

Programy na podporu a rozvoj 
sociálních služeb jsou rovněž 
v souladu s cíli schváleného 
Komunitního plánu rozvoje 
sociálních služeb ve městě 
Frýdku-Místku na léta 2007-
2010 a schváleného Strategic-
kého plánu rozvoje statutárního 
města Frýdku-Místku na období 
2007-2013.

DOTAČNÍ PROGRAMY NA PODPORU A ROZVOJ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2008

Druh práce: stavební technik
Místo výkonu práce: Magistrát 
města Frýdku-Místku, Radniční 1148
Platová třída: 9
Doba výkonu práce: na dobu 
určitou – po dobu mateřské a 
rodičovské dovolené
Požadované předpoklady:
1. minimálně středoškolské vzdě-
lání, a to střední průmyslová ško-
la technická nebo vysokoškolské 
vzdělání – technická fakulta, nej-
lépe stavebního zaměření
2. obecné předpoklady dle § 4 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích územně samosprávných celků
3. občanská bezúhonnost doložená 
výpisem z evidence rejstříku trestů 

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení 
na místo stavebního technika stavebního úřadu Magistrátu města Frýdku-Místku

ne starším než 3 měsíce.
Pokud zájemce nebude mít k dis-
pozici výpis z evidence rejstříku 
trestů v termínu do 19. října 2007, 
postačí k tomuto datu předložit 
písemnou žádost o poskytnutí 
tohoto dokumentu. Originál doku-
mentu bude dodatečně předložen 
při samotném výběrovém řízení.
4. znalost 
• zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a jeho 
prováděcích vyhlášek
• zákona č. 500/2004 Sb., správ-
ní řád, ve znění pozdějších před-
pisů
• zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů
• práce s PC (Word, Outlook, 
práce s Internetem)
5. řidičský průkaz skupiny B
6. osvědčení o odborné způsobi-
losti výhodou

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození 
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno doložit 

tyto doklady:
• ověřenou kopii dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání 
• životopis s uvedením údajů o 
dosavadních zaměstnáních a o 
odborných znalostech a doved-
nostech
Přihlášky s požadovanými dokla-
dy zasílejte do 19. října 2007 na 
adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
Stavební úřad
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek z Fondu výchovy, vzdělá-
vání a zájmových aktivit, že nové 
tiskopisy žádostí o dotaci na celo-
roční činnost nebo podporu konání 
jednotlivých akcí v roce 2008 je 
možné vyzvednout na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, odbor škol-

ství, kultury, mládeže a tělovýcho-
vy nebo ze stojanu u informací v 
přízemí budovy Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ul. Radniční 
1148. Tiskopis můžete získat i na 
webových stránkách města (www.
frydekmistek.cz/radnice / tiskopisy, 
pokyny, materiál / odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy).

Fond výchovy, vzdělávání a 
zájmových aktivit je určen k pod-

poře volnočasových, zájmových a 
výchovně vzdělávacích aktivit, a to 
přednostně pro děti a mládež města 
Frýdek-Místek. Řádně vyplněné tis-
kopisy žádostí o dotaci na celoroční 
činnost a jednotlivé akce s požado-
vanými přílohami je nutno zaslat na 
odbor školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy nebo podat na podatel-
ně Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, Radniční 1148 nejpozději do 31. 

prosince 2007. Žádosti o dotace na 
jednotlivé akce je možno podávat i 
v průběhu roku 2008.

Na žádosti o dotaci na celo-
roční činnost odeslané po tomto 
termínu nebude brán zřetel.

Doporučujeme všem žadate-
lům prostudovat si Statut fondu 
výchovy, vzdělávání a zájmových 
aktivit, který je rovněž k dispozici 
na webových stránkách města.

Neinvestiční dotace z Fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit statutárního města Frýdek-Místek na rok 2008
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Heydukova 2330, 558 647 067, 602 586 925, e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 
KD VÁLCOVEN PLECHU

KLUB MAMINEK BROUČCI
Sv. Čecha 170 (v budově MŠ), Tel.: 558 647 366

Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h. 
16.10. - Prezentace kosmetiky Mary Kay
Předváděcí akci této kvalitní kosmetiky 
nám zajistí Veronika Vrublová.
Začátek v 10.00 h.

19.10. - Výtvory ze samolepek
Vyrobíme si zajímavé obrázky ze samole-
pek, které jsou k dispozici u nás. 

23.10. - Hledání pokladu
Sportovní dopoledne pro děti plné sou-
těží, na konci je čeká poklad! Sejdeme se 
v parku B. Smetany u lávky v 10.00 h.

26.10. - Loutky z papíru
Vyrobíme si s dětmi jednoduché loutky. 
Materiál k dostání u nás.
30.10. - Návrat na trh práce
Pravidelná přednáška pracovnice ÚP F-M, 
tentokrát na téma „Práva a povinnosti 
uchazečů o zaměstnání“. Dozvíme se 
také nabídku volných pracovních míst. 
Začátek v 10.00 h.

15. 10. pondělí  N. E. W. PARTY – Never 
Ending Weekend
HIP-HOP, RNB, BLACK MUSIC PARTY, 
DJ BURCHAK – ANEB VÍKEND NEKON-
ČÍ, 2XROSENGARD, VIDEOPROJEK-
TION, LIGHTS, ENTRY FREE!!! 18:00 
– 02:00!!!
17. 10. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE. ENTRY FREE!!!
18. 10. čtvrtek ROCK FROM KASHMIR
60. LÉTA NEJSOU MRTVÁ, DJ KAS-
HMIR A SPOUSTA DOBRÉ MUZIKY OD 
NÁS I ODJINUD
ENTRY FREE!!!
19. 10. pátek NAA:SH:UP- VOL.2
L PLUS(SK) + MC COOPA (UK) – JEDEN 
S NEJLEPŠÍCH DNB MCs!!!+ SMARIO + 
PICKFICK,
VIDEOPROJEKTION, SPECIAL SOUND, 
LIGHTS, 2XROSENGARD 
20. 10. sobota UDG + KULIČKY ŠTĚSTÍ 
JEDINEČNÝ KONCERT VÍTĚZŮ COCA-
COLA POPSTAR K DESCE „BUĎ A NEBE” 
A OSTRAVŠTÍ „ŠOUMEJKŘI“ MIMOCHO-
DEM TAKY S NOVOU DESKOU
22. 10. pondělí N. E. W. PARTY + TUR-
NAJ DVOJIC
HIP-HOP, RNB, BLACK MUSIC PARTY, 
DJ BURCHAK – ANEB VÍKEND NEKON-
ČÍ, 2XROSENGARD, VIDEOPROJEK-
TION, LIGHTS, ENTRY FREE!!! 18:00 

– 02:00!!!
24. 10. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE
ENTRY FREE!!!
25. 10. čtvrtek HRABĚ X + CLIPPER
KONCERT DVOU OSTRAVSKÝCH PAR-
TIČEK, VSTUP ZDARMA!!!!
26. 10. pátek AFU-RA+QUEENS HIP-
HOP MASSAGE 
AFU-RA S NOVOU DESKOU VE STOU-
NU!!!!, DJ LOWA, CESKI, KIKA, TRAFIK/
PSH
STREETDANCERS MAYBE (8GIRLS)
27. 10. sobota BREAK-TEKK No.1
BREAKBEAT+TEKKNO, MECHOZ (MET-
RO) – NEW LIVE SET, KNOM (LUXOR), 
RUDA (FSS), STAR (OV), PICKFICK 
(CYBERFIRE) STAR (OV). Vstup 50,-
29. 10. pondělí NORTHER(FIN)
METAL MANIA VOL.1, NORTHER 
(FIN) – DEATH BLACK METAL (HVĚZ-
DY MASTERS OF ROCK) + AMORAL 
(UK) DEATH BLACK TRASH METAL + 
DRONE (D) – SPEED TRASH METAL, 
JEDIMEČNÁ METALOVÁ AKCE 
ROKU!!!!!!!!! PŘEDPRODEJ
31. 10. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE
ENTRY FREE!!!

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Nabídka kurzů:
Lektory tanečních kurzů jsou Mistři ČR 

v latinsko-amerických tancích, vicemistři 
střední Evropy a rovněž pětinásobní Mis-
tři ČR družstev – Marek Swětík a Renáta 
Dohnanská.

1. Kurzy tance a společenské
výchovy pro mládež

Zahájení v lednu 2008, cena kurzov-
ného 1.500 Kč na osobu, 12 lekcí + pro-
dloužená + závěrečná, lekce 1 x týdně v 
délce 2 hodiny, lekce každé pondělí od 
17.30 – 19.30 hodin.

Tance standardní, latinsko-americké, 
moderní i dobové.

Zápis do tanečních kurzů proběhne 7. 
ledna 2008 v Kulturním domě Válcoven 
plechu mezi 17.30 – 19.00 hodin.

2. Kurzy tance a společenské
výchovy pro pokročilé taneční

Zahájení v lednu 2008, cena kurzov-
ného 1.500 Kč na osobu, 12 lekcí + pro-
dloužená + závěrečná, ukázky tanečního 
umění profesionálních párů, lekce 1 x týd-
ně v délce 2 hodiny, lekce každé pondělí 
od 19.45 do 21.45 hodin.

Tance standardní, latinsko-americké, 
moderní i dobové.

Zápis do tanečních kurzů proběhne 7. 
ledna 2008 v Kulturním domě Válcoven 
plechu mezi 17.30 – 19.00 hodin.

3.Taneční pro dospělé, manželské
a přátelské páry

Zahájení v lednu 2008, cena kurzovné-
ho 2.000 Kč na osobu, 12 lekcí + závěreč-
ná, lekce 1 x týdně v délce 2 hodiny, lekce 
každé úterý od 19.30 do 21.45 hodin.

Zápis do tanečních kurzů proběhne 7. 
ledna 2008 v Kulturním domě Válcoven 
plechu v 19.00 hodin.

Přihlášky je možné si vyzvednout v 
Kulturním domě Válcoven plechu, Heydu-
kova 2330, 738 01 Frýdek-Místek.

Uzávěrka přihlášek je 20. prosince 2007.
Informace na tel: 731 603 057, 723 293 

344, e-mail: m.swetik@centrum.cz nebo 
přímo v Kulturním domě VP.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti
Středa – cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka
Cvičení těhotných maminek na reha-
bilitačních míčích pod vedením zkušené 
porodní asistentky je vždy ve středu v 10.00 
h. Hlídání dětí zajištěno. Cena 40 Kč/h. 
Angličtina hrou - pro děti od 3 do 15 let
Cena 25 Kč/vyuč.h. Kurzy budou probíhat 
2x týdně, dle zájmu v dopoledních nebo 
odpoledních hodinách. Bližší informace u 
p. Martinové – tel.: 608 888 630

Beskydský magazín    TV Prima, středy od 16:20
Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Druh práce: vedoucí úředník v oblasti 
sociálních služeb
Místo výkonu práce: Magistrát města 
Frýdku-Místku
Platová třída: 11
Pracovní poměr: doba neurčitá

Požadované předpoklady:
1. obecné předpoklady dle ustanovení
§ 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích územně samosprávných celků, ve 
znění pozdějších předpisů (včetně před-
pokladů dle zákona č. 451/1991 Sb., 
kterým se stanoví některé další před-
poklady pro výkon některých funkcí ve 
státních orgánech a organizacích Čes-
ké a Slovenské Federativní Republiky, 
České republiky a Slovenské republiky, 
ve znění pozdějších předpisů)
2. vysokoškolské vzdělání
3. občanská bezúhonnost doložená 
výpisem z rejstříku trestů ne starším 
než 3 měsíce 
Pokud uchazeč nebude mít k dispozi-
ci výpis z rejstříku trestů v termínu do 
24. 10. 2007, postačí k tomuto datu 
předložit písemnou žádost o poskytnutí 
tohoto dokumentu. Originál dokumentu 
bude dodatečně předložen při samot-
ném výběrovém řízení.
4. znalost 
• zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů
• zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
• zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů
• dalších zákonů např.:
- zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů
- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na funkci 
vedoucího odboru sociálních služeb Magistrátu města Frýdku-Místku 

ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, oba ve znění 
pozdějších předpisů, ve věcech zbave-
ní způsobilosti k právním úkonům a ve 
věcech opatrovnických výhodou
• protidrogové problematiky, sociální pre-
vence, komunitního plánování, sociálního 
poradenství a péče o seniory výhodou
• práce s PC – Word, Excel, elektronic-
ká pošta, internet
6. řidičský průkaz skupiny B
7. praxe v řídících funkcích výhodou
8. předložení stručného návrhu kon-
cepce řízení, rozvoje a strategie odboru 
sociálních služeb
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo čís-
lo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o 
cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit mj. tyto 

doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje 
o dosavadních zaměstnáních a o odbor-
ných znalostech a dovednostech 
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání
Nabízíme:
vysoké finanční ohodnocení, výborný pra-
covní kolektiv a pracovní prostředí, kariér-
ní růst, seberealizaci, sociální výhody
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte do 24. 10. 2007 na adresu:

Magistrát města Frýdku-Místku
sekretariát tajemníka
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek 

Odbor školství, kultury, mládeže a tělo-
výchovy Magistrátu města Frýdku-Místku 
oznamuje všem zájemcům o finanční pří-
spěvek z Kulturního fondu, že nové tisko-
pisy žádostí o dotaci na celoroční činnost 
nebo podporu konání jednotlivých akcí v 
roce 2008 je možné vyzvednout na Magis-
trátu města Frýdku-Místku, odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy nebo ze 

Neinvestiční dotace z Kulturního fondu statutárního města 
Frýdek-Místek na rok 2008

stojanu u informací v přízemí budovy Magis-
trátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 
1148. Tiskopis můžete získat i na webových 
stránkách města (www.frydekmistek.cz / 
radnice / tiskopisy, pokyny, materiál / odbor 
školství, kultury, mládeže a tělovýchovy).

Kulturní fond je určen k podpoře čin-
nosti zejména neziskových organizací, 
souborů, skupin, klubů i jednotlivých 
občanů, kteří zajišťují kulturní aktivity pro 
občany města Frýdek-Místek. 

Řádně vyplněné tiskopisy žádostí o 
dotaci na celoroční činnost, nájmy či pro-
voz zařízení s požadovanými přílohami 
je nutno zaslat na odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy nebo podat na 
podatelně Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, Radniční 1148 nejpozději do 31. pro-
since 2007. O dotace na jednotlivé akce je 
možno požádat ve dvou termínech, a to do 
31. prosince 2007 a do 15. června 2008.

Na žádosti o dotaci odeslané po tomto 
termínu nebude brán zřetel.

Doporučujeme všem žadatelům pro-
studovat si Statut kulturního fondu, který 
je rovněž k dispozici na webových strán-
kách města.
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Programová nabídka

NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2
www.kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

Fax: 558 630 452
e-mail: muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8,00 - 12,00      12,30 - 16,00
čt 8,00 - 12,00      12,30 - 17,00
so, ne                       13,00 - 17,00

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelený 
obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. 
Historicko-etnografická část prezentuje 
nyní na 800 sbírkových předmětů, doku-
mentujících tradiční zemědělství, řemesla, 
obchod, železářství a další. Řada origi-
nálních přístrojů, hracích skříní a dalších 
předmětů dokládá zábavu a využití volné-
ho času od poloviny 19. století.
V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskyd-
ské pahorkatiny a MS Beskyd, je vystave-
no 200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 růz-
ných zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů 
a hornin a přibližně 100 herbářových 
položek. K nejcennějším exponátům patří 
zkamenělina druhohorní cykasové rostli-
ny benetitového typu a dva dermoplastic-
ké preparáty savců – losa evropského a 
medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zámku. 
Nabízí Rytířský sál, s erbovními obrazy 
slezské šlechty, zámecké interiéry insta-
lované v reprezentačních prostorách, 
vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. Barbo-
ry a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbo-
ry. Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil 
k nejznámějším a k nejnavštěvovanějším 
mariánským poutním místům ve Slezsku. 
Expozice je obohacena o sochy Nejsvě-
tějšího Srdce Pána Ježíše a Neposkvrně-
ného Srdce Panny Marie, které byly pře-
stěhovány z poutního kostela Navštívení 
Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 
jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z 
nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném histo-
rickém území, které oddělovala jen „šumi-
vá, divoká Ostravice“. Vzdálená i blízká, 
historická, a zároveň moderní byla a jsou 
města Frýdek a Místek. Zaslouží si, aby 
lidé v nich žijící byli připomínáni a jejich 
činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu frý-
deckého rodáka, který byl a je světově uzná-
vaným básníkem a překladatelem. (po-pá 
8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).

Výstavy:
KRAJKOVÉ OBRAZY JAROSLAVY PERÉNY
Autorka, původem z východních Čech, žije 
střídavě v České republice a v Německu. 
Techniku paličkování si osvojila v roce 1979. 

GALERIE LIBREX

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

každou sobotu od 9 do 12 hodin
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.
Info: www.vcelaricifm.wz.cz, 603 542 619

27. října
MEDOVÁNKY 

Posezení včelařů i nevčelařů při harmoni-
ce, videoprojekci z uskutečněných akcí, 

medovině a medovém občerstvení. Křest 
DVD o Domu včelařů.
Začátek v 15 hodin.

Muzea v Chlebovicích

Středa 17. října v 19.00 h. - frýdecký zámek
QUARTETTO QUADROFOLIO

Lucie Dušková – klasicistní flétna, Jana 
Chytilová – housle, Michal Kuchařík – vio-
la, Ondřej Michal – violoncello
Kvarteto vzniklo roku 2001 v německém 
Trossingenu, kde se jeho členové setka-
li při studiu tzv. poučené interpretace 
barokní i klasicistní hudby. Soubor začle-
nil do svého repertoáru i málo známá díla 
se zaměřením na české hudební autory, 
ale i velmi známé skladatelské osobnos-
ti. Účinkují hlavně v Německu a Česku. 
Předplatitelé Zámeckých koncertů /2008
Vstupné: 150 a 80 Kč (děti, důchodci)

Pátek 26. října v 19 h.
MUSICA FLOREA 

Soubor založil roku 1992 violoncellis-
ta a dirigent Marek Štryncl s ideálem 
interpretovat barokní hudbu tak, jak byla 
provozována v čase svého vzniku. Hra 
na originální nástroje podložená studiem 
dobových pramenů a estetiky se stala 
nezbytností a současně charakteristickým 
rysem ansámblu.
Předplatitelé KPH a Koncertů pro mládež 
/2008
Vstupné: 150 a 80 Kč (děti, důchodci)
Výstava:

do 31. října – chodby Národního domu
Cestopisné fotografie Karla Friše

„Obrázky z celého světa“

Strakonický dudák je z diváckého hlediska 
nejoblíbenější Tylova hra. Hrají: Josef Dvořák, 
Milan Duchek/Rostislav Trtík, Karel Gult, Jiří 
Veit, Dagmar Schlehrová, Blanka Tůmová
Režie: Jaromír Staněk
Předplatitelská skupina A
Vstupné: 350 a 300 Kč

Pátek 19. října v 19 hodin
Těšínské divadlo

Pierre Sauvil
SLUNCE PRO DVA

Předplatitelská skupina FMC
Neděle 21. října v 15.00 hodin

Zemanovo dřevěné divadlo
S LOUTKAMI KE HVĚZDÁM

Pohádka o loutkách se spoustou písniček. 
Vstupné: 40 Kč

Středa 24. října v 19.00 hodin
BLÁZINEC

Karel Šíp & Josef A. Náhlovský & Dáša 
Zázvůrková

Celovečerní zábavný pořad volně navazu-
jící na Sanatorium. Diváci se stanou nejen 
svědky léčby smutečního řečníka, ale 
například se aktivně zúčastní i neobvyklé-
ho soudního procesu či kursu kapsářů.
Vstupné: 280 a 250 Kč

Neděle 28. října v 15 hodin
Agentura Křesadlo

PAT a MAT II.
Pohádka o dvou odbornících a všeumě-
lích pro velké i malé diváky. 
Vstupné: 40 Kč

Středa 31. října v 19 hodin
RETURN TO SILENCE – CLASSIC 

GOES JAZZ
Jazzové trio Pavly Schönové
Pavla Schönová – piáno
František Uhlíř – kontrabas
Milan Vitoch – bicí
Tato skupina hudebníků vznikla proto, aby 
mohla využívat jazzové a klasické prvky, které 
jsou navzájem inspirativní. Genialita klasické 
hudby s hravostí a improvizací jazzu umož-
ňuje větší barevnost výrazových prostředků a 
rozšiřuje prostor uměleckého vyjádření.
Vstupné: 180 a 150 Kč
FILMOVÝ KLUB:

Pondělí 15.10. v 19.00 h.
KONEC

Bláznivá road-movie o roztomilém postar-
ším manželském páru, který žije jako tisí-
ce jiných lidí v postkomunistickém Maďar-
sku. Nejlepší maďarský film roku 2006

Úterý 16.10. v 19.00 h.
MARTIN SLIVKA – „MUŽ, KTERÝ 

SÁZEL STROMY”
Vzpomínkový dokument Martina Šulíka na 
slovenského režiséra, scenáristu, drama-
turga, filmového teoretika, pedagoga, etno-
grafa. Nejlepší slovenský film roku 2006.

Pondělí 22.10. v 19.00 h.
IMPORT/EXPORT

Nový radikální pohled na současnou 
Evropu očima Ulricha Seidla. Velká cena 
na MFF v Jerevanu, nominace na Zlatou 
palmu v Cannes.

Úterý 23.10. v 19.00 h.
ČTYŘI MINUTY

Psychologické drama z ženské věznice. 80letá 
učitelka piana odhalí talent mladé vražedkyně 
a snaží se v ní znovu vzkřísit zájem o hudbu 
– a také o život. Nejlepší německý film roku 
2006, ceny na MFF v Šanghaji, Lodži a Sofii

Pondělí 29.10. v 19.00 h.
VITUS

Vitus je geniální dítě. Má sluch jako neto-
pýr, hraje na klavír jako virtuóz, od pěti let 

studuje všemožné encyklopedie a diri-
guje orchestr. Jeho rodiče mu předvídají 
skvělou budoucnost. Film byl švýcarským 
zástupcem v nominacích na Oscary 2006 
v kategorii Nejlepší neanglicky mluvený 
film/Nejlepší švýcarský film roku 2006.

Úterý 30.10. v 19.00 h.
SIMPSONOVI

Populární rodinka Simpsonových ze Sprin-
gfieldu bude čelit globálním výzvám a 
Homer provede nejhorší věc svého života.
BIJÁSEK:
19.10. v 10.00 h.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ
Výstava:
do 18. října
Fotovýstava Milana Víchy

17.10. v 19.00 - ROMING
Komediální road-movie o cestě tří Romů 
za tajemnou nevěstou.

18.-21.10. v 19.00 - MR. BROOKS
Pan Brooks (Kevin Costner) vypadá ve 
dne jako vzorný manžel, otec a podnika-
tel, ale v noci se mění v nekompromisního 
vraha mileneckých párů.

19.-21.10. v 16.30 - RATATOUILLE
V blízkosti luxusního restaurantu žije 
krysí mladík Remy, který má gurmánské 
sklony. Spřátelí se s umývačem nádobí a 
postupně se sám stane šéfkuchařem.
24.-25.10. v 19.00 - OKAMŽIK ZLOMU

Ryan Gosling jako asistent státního 
návladního a Anthony Hopkins jako vrah, 
který je u soudu zproštěn obžaloby, což 
mu hraje do karet, udělá svému „příteli“, 
jenž ho chytil, ze života peklo.

26.-28.10. v 16.30 - HARRY POTTER
A FÉNIXŮV ŘÁD

Páté dobrodružství z Bradavic o brýlatém 
čaroději Harry Potterovi.

26.-28.10. v 19.00 - BOURNEOVO 
ULTIMÁTUM

Elitní americký tajný agent se snaží 
konečně odhalit vlastní identitu. Překo-
nává nástrahy zabijáků od Moskvy přes 
Paříž, Londýn a marocký Tanger – až se 
dostane zpět ke zdroji: do New Yorku.

31.10. v 19.00 - MEDVÍDEK
Hořká komedie o manželství se skvělým 
hereckým obsazením!

Ivan Korč - Svatováclavský hudební festival

Středa 17. října v 19 hodin
Intimní divadlo Praha

Eve Ensler
MONOLOGY VAGÍNY

Monology, které diváci uslyší, jsou zhutně-
nými, víceméně doslovně ze života opsa-
nými soukromými dějinami žen. Různých 
žen typově i povahově, žen s různými osu-
dy a s různou schopností čelit osudu.
Hrají: Dáša Bláhová, Michaela Sajlerová 
a Anna Polívková.
Režie: Irena Žantovská
Předplatitelská skupina C
Vstupné: 350 a 300 Kč

Čtvrtek 18. října v 19 hodin
Divadelní společnost Josefa Dvořáka

Josef Kajetán Tyl
STRAKONICKÝ DUDÁK aneb TO BY 

BYLO, KDYBY…
V letošním roce uplyne 160 let od premiéry. 
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DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 667
tel.: 558 633 717, http://ctyrlistek.webz.cz

Její paličkované obrazy se vyznačují svéráz-
nými prvky, jako je způsob znázornění hlav a 
postav, detailní znázornění rukou. Charakte-
ristický je její jednotný styl, její oblé linie. Ráda 
zobrazuje květiny, ptáky a koně. Vernisáž za 
účasti autorky se koná ve čtvrtek 6. září ve 
výstavních síních frýdeckého zámku 
Potrvá do 18. listopadu 2007.
VI. BESKYDSKÉ TRIENÁLE NEPRO-
FESIONÁLNÍCH ŘEZBÁŘŮ 2007
„Dřevo je čistá příroda“
Pravidelné prezentaci tvorby řezbářů z 
Pobeskydí je zasvěceno Beskydské triená-
le neprofesionálních řezbářů, které pořádá 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek v součinnos-
ti s institucemi: Kysucké osvetové stredisko v 
Čadci, Muzeum Beskidzkie ve Wisle a Regi-
onalny Osrodek Kultury v Bielsku-Bialej. 
Trienále je soutěžní výstavou děl autorů z 
České republiky, ze Slovenska a z Polska. 
I. ročník Beskydského trienále neprofesi-
onálních řezbářů proběhl v roce 1992. V 
roce 2007 realizuje Muzeum Beskyd již 
VI. ročník této přehlídky.
Potrvá do 25. listopadu 2007
S VŮNÍ TABÁKU
Výstava ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč a 
Muzea Beskyd seznamuje s historií dýmek, 
kuřáckých potřeb a tabáku u nás a ve světě. 
Dýmka je sama o sobě krásná věc, dovede 
okouzlit i ty, kteří nikdy nekouřili. Dýmky jsou 
něco, co jejich sběratelé už po staletí obdivují. 
Vernisáž se koná ve čtvrtek 25. října v 17 
hodin v muzejních výstavních síních za 
přítomnosti ředitele Muzea Vysočiny Ing. 
Jaroslava Martínka.
Potrvá do 20. dubna 2008
PROGRAMY, KONCERTY
Středa 17. října 19 hodin – Rytířský sál 
frýdeckého zámku
Druhý zámecký koncert
QUDROFOGLIO
Pátek 19. října 18-23 hodin - frýdecký zámek
VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU
Romantická prohlídka zámeckých prostor 
při světle svíček se zbojníkem Ondrášem.
Začátek prodeje časových vstupenek ve 
středu 17. října v 8 hodin v pokladně zámku.
Besedy, přednášky, exkurze, vycházky:
Úterý 23. října 17 hodin, přednáškový sál 
v Zeleném domě na Zámecké ulici
HRÁDKY, TVRZE A ZÁMKY V OKOLÍ 
BÍLOVCE
Zaniklé tvrze v Děrném, Bravinném, drobná 
středověká opevnění v Bílovci – Radotíně, 
Staré Vsi, Bítově, Velkých Albrechticích, 
zaniklá ves Žebrákov, zámky ve Slatině, 
Bílovci aj. Doplněno video a data projekcí.

KLUB NEZBEDA
pro děti a mládež

F.Čejky 450, Frýdek - Místek
(v budově Lidového domu)

tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,
klubnezbeda.f-m@caritas.cz

Cílová skupina: 6-18 let
provozní doba od 13. do 17. hodiny

17. říjen „Předvedu a ukážu, co já 
všechno dokážu“ – přehlídka dovedností
24. říjen Diskusní odpoledne na téma „ 
Dětská práva“
25. říjen Výtvarné odpoledne - netradič-
ní podzimní obrázky

Každý pátek v době od 15 do 16 hodin 
chodíme sportovat do tělocvičny.

Pro děti:
vstupné 25 Kč

Sobota 20. října v 15 hodin
Josef Kainar - Zlatovláska
klasická činoherní pohádka

účinkuje DS Čtyřlístek
Sobota 27. října v 15 hodin

– pro děti od 4 let
Alfréd Radok - Míla Tesařová - Leo Skuplík

Podivné příhody pana Pimpipána
pohádkový muzikálek

účinkuje DUO – Divadlo u Ostravice 
Frýdek-Místek – Junior studio
Půjčování kostýmů v říjnu:

úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

Stanice mladých turistů Frýdek-Místek,
příspěvková organizace,

Pionýrů 764, 738 02 Frýdek-Místek 

Stanice mladých turistů

Stanice mladých 
turistů (SMTu) dává 
na vědomí rodičům, 
že stále mají mož-
nost přihlásit své 
děti do kroužků. Tyto pracují buď přímo na 
stanici nebo také na 1. ZŠ, 5. a 9. ZŠ. 
Prohlédněte si naši nabídku na www.smtufm.
cz nebo se informujte osobně či telefonicky 
na číslech 558 435 067 a 558 647. 
Zde získáte i podrobnější informace o při-
pravovaných akcích.

říjen 2007
Zahájení zábavných lekcí

pro mateřské školy
místo: SMTu

čas: 9-11 hodin, cena: 25 Kč/dítě
informace: P. Kozáková
Angličtina pro dospělé
místo: SMTu, den: úterý

čas: 17 – 18,30, cena: 1.000 Kč/rok
Upozorňujeme na poslední místa v tomto 

kroužku angličtiny pro dospělé!
25. 10. Podzimní čarování

místo: SMTu
čas: 8-15 hodin, cena: 95 Kč

Prázdninový den vyplníme tvořivou 
dílnou na téma podzim, která bude 

prokládána hrami a soutěžemi s jablíčky. 
Děti si odnesou domů dárky, např. vlastní 
fotografii na kameni, papírovou lampičku, 
taštičku na krk zdobenou tiskem. Zkusí 
svou dovednost a ukuchtí si moučník.

informace: P. Kozáková
26. 10. Procházka na Chlebovickou 

rozhlednu
sraz: zastávka autobusu č. 5, Sídliště střed

čas: 10,50 hodin, cena: MHD
Využijte volný den na protažení těla při 

nenáročné túře. Autobusem pojedeme až 
do Chlebovic. Po prohlídce se projdeme 
na Olešnou, odkud se budeme vracet 
autobusem zpět do Frýdku na Sídliště.

Informace: R. Bortlíčková
31. 10. Strašidla po česku

Místo: SMTu
čas: 15,30-18,30 hodin, cena: 25 Kč

Zábavné odpoledne pro všechny, kteří mají 
rádi legraci a chtějí zkusit něco nového. 
Budeme si vyrábět kostýmy (připraveny 
budou koše s oblečením, malovátka aj.), 

samozřejmě taky soutěžit o sladké odměny.
informace: P. Kozáková
10. 11. Pevnost Boyard

Místo: SMTu, čas: 9-13 hodin
V netradičních soutěžích si zahrajete o 

klíče, budete luštit hádanku otce Furatta, 
odvahu vyzkoušíte při slaňování apod.

informace: A. Kubaláková
17. 11. Za deníkem Jana Tleskače

Sraz: SMTu
čas: 14,30 – 20 hodin
cena: startovné 10 Kč

Turistický oddíl KAM si vás dovoluje pozvat 
na 9. ročník hry v ulicích města Frýdku-

-Místku na motivy knížky Jaroslava Foglara 
„Dobrodružství v temných uličkách“.

Můžete vidět tajemného Široka – vzít 
mu ježka v kleci, vyzkoušet si roli Vontů 

nebo Druhostraníků, najít deník Jana 
Tleskače či první Vontskou kroniku...

Informace: Jiří Šnapka, telefon 737 117 
491 nebo Jiri.Snapka@seznam.cz

Do kroužků a kurzů se můžete 
hlásit v průběhu celého roku. 

Kompletní nabídku najdete 
na www.klicfm.cz.

17. 10. S KLÍČEM NA CESTÁCH 
– ŠPANĚLSKO

Program: Zahájení celoroční cestovatelské 
hry. Získáte cestovatelský pas a první razít-
ko. První navštívená země bude Španělsko. 
Příprava španělského jídla paella, výroba 
španělského vějíře, zajímavosti o Španělsku.
Cena: 45 Kč. Místo a čas: Sraz u SVČ 
Klíč, Pionýrů 752 v Místku, 14:00 – 18:00 
hodin. Informace a přihlášky: Ivana Soš-
ková, telefon 558 434 154, 731 167 010, 
e-mail: iva@klicfm.cz
20. – 21. 10. POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ 

ÚČASTNÍKŮ LT LABORATOŘ X
Cena: 600 Kč. Místo: Hotel Duo, Horní Bečva
Informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, 
telefon: 558 434 154, 732 646 125, e-
mail: patrik@klicfm.cz
24. -. 25. 10. DŘÍV NEŽ PŘIJDE KLKÁ-

NICE ANEB PŘESPÁNÍ V KLÍČI
Program: Prázdninový program s přespá-
ním v Klíči, návštěvou bazénu a výtvarnou 
tvorbou. Čekají vás soutěže a diskotéka.
Cena: 170 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752 v Míst-
ku, 24. 10. v 16:00 hodin
Informace a přihlášky: Ivana Sošková, 
telefon 558 434 154, 731 167 010, e-mail: 
iva@klicfm.cz

25. 10. PRÁZDNINY V POHYBU
Program: Hry a soutěže v tělocvičně, 
aerobik, latinsko-americké tance, koupání 
a vodní hrátky. Cena: 100 Kč
Místo a čas: Sraz v 9:00 hodin před 
tělocvičnou na 1. ZŠ, ulice TGM, Frýdek 
– ukončení v 15:30 hodin na nádraží ČD 
ve Frýdku. Informace a přihlášky: Marie 
Cidlíková, telefon: 558 434 154, 736 150 
088, e-mail: sport@klicfm.cz

26. 10. PRÁZDNINY BEZ NUDY
Program: Přijďte k nám strávit prázdninové 
dopoledne. Máme pro vás připraveny počíta-
če, stolní fotbal, super bingo… Dále si vyro-
bíte létající strašidlo a jednoduché letadélko.
Cena: 30 Kč. Místo a čas: SVČ Klíč, Pio-
nýrů 752, Místek, 9:00 – 13:00 hodin
Informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, 
telefon: 558 434 154, 732 646 125, e-
mail: patrik@klicfm.cz

29. 10. HALLOWEEN
Program: Oprašte svůj čarodějnický háv, 
vyzkoušejte kouzelnické schopnosti. Jsou 
připravena kouzla, lektvary, vědmy budou 
věštit. Nejlepší masky získají odměnu.

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

Telefon: 558 434 154, 558 434 525, www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz
Cena: 15 Kč. Místo a čas: SVČ Klíč, Pio-
nýrů 752 v Místku, od 17:00 hodin
Informace a přihlášky: Ivana Sošková, 
telefon 558 434 154, 731 167 010, e-mail: 
iva@klicfm.cz

30. 10. – 4. 11. MISTROVSTVÍ ČR V 
DESKOVÉ HŘE GO

Turnaje se zúčastní 10 nejlepších českých 
hráčů. V Místku můžete vidět při hře např. 
juniorské mistry Evropy, vítěze Evropské 
Grand Prix, účastníky MS, ME juniorů i 
dospělých. V rámci doprovodných akcí 
proběhne 3. - 4. 11. mezinárodní turnaj 
zařazený do Grand Prix ČR.
Pořadatelé předpokládají účast cca 80 hrá-
čů z ČR, Polska, Rakouska a Slovenska. 
Turnaj je přístupný i neregistrovaným hrá-
čům. V průběhu turnaje budou pro příchozí 
připraveny lekce z pravidel deskové hry.
31. 10. ZAHRADNÍ HALLOWEENSKÁ 

PÁRTY
Program: Přijďte se pobavit na naši stra-
šidelnou zahradní párty. Čekají vás čaro-
dějnice se svými kouzly, navštívíte čaro-
dějnou sluj, zasoutěžíte si. Připraveno je i 
drobné občerstvení. Cena: 15 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč, Slezská 749, Frý-
dek (bývalá školní družina 2. ZŠ), 17:00 
hodin. Informace a přihlášky: Ivana Soš-
ková, telefon 558 434 154, 731 167 010, 
e-mail: iva@klicfm.cz

2. – 4. 11. POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ 
ÚČASTNÍKŮ LT ELDORADO

Místo: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 558 434 154, 736 150 088, e-
mail: sport@klicfm.cz

2. – 4. 11. POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ 
ÚČASTNÍKŮ LT LEONARDOVA 

PEČEŤ A NA KŘÍDLECH KONDORA
Místo: TZ Krásná
Informace a přihlášky: Marie Ivana Soš-
ková, telefon 558 434 154, 731 167 010, 
e-mail: iva@klicfm.cz

10. 11. BROUZDÁNÍ PODZIMNÍM 
LISTÍM

Program: Celodenní výlet do přírody. Podí-
váme se do osady Muchovice v údolí Mazá-
ku na ekologickou farmu, projedeme se na 
koních, prohlédneme si skalní masiv Mazák 
(pro zájemce bude připraveno slaňování), 
opečeme si párky. V případě nepříznivého 
počasí je zajištěn náhradní program.
Cena: 100 Kč. Místo a čas: Sraz na nádraží 
ČD v 9:00 hodin. Návrat na nádraží ČD v 
15:30 hodin. Informace a přihlášky: Marie 
Cidlíková, telefon: 558 434 154, 736 150 
088, e-mail: sport@klicfm.cz

Solná jeskyně
Polikliniky-Místek 

upozorňuje zájemce o 
pobyt, že téměř všechny

zdravotní pojišťovny 
významnou částkou 
přispívají na úhradu 
permanentek dětem i 

dospělým.
Tel.: 558 900 117
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