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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
téměř na každém jednání zastupitelstva 

města Frýdek-Místek probíhá mezi členy 
zastupitelstva diskuse nad kompetencemi kon-
trolního či finančního výboru – co má kdo kon-
trolovat, co může nebo nemůže kontrolovat. 
Přitom zákon o obcích v § 117, §118 a §119 
definuje rozsah pravomocí těchto výborů jasně. 
Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s 
majetkem a finančními prostředky města, kontrolní výbor kontroluje plnění 
usnesení zastupitelstva a rady obce i dodržování právních předpisů na 
úseku samostatné působnosti. Oba výbory pak dále plní úkoly, kterými je 
pověří zastupitelstvo. Na posledním jednání zastupitelstva byl podnětem 
pro diskusi předložený návrh kontrol kontrolního výboru pro rok 2007. Po 
diskusi byl předložený materiál stažen z projednávání a bylo dohodnu-
to, že bude uspořádán odborný seminář ke kompetencím těchto výbo-
rů. Tento seminář pro všechny členy kontrolního a finančního výboru se 
uskuteční 5. června tohoto roku na magistrátu města. Seminář má název 
Funkce kontrolního a finančního výboru v rámci zákona č. 128/2000 Sb., 
školení provede firma Český a moravský účetní dvůr, s.r.o. v Pardubicích, 
školitelem pak bude dlouhodobý zaměstnanec Nejvyššího kontrolního 
úřadu (NKÚ) a specialista v oblasti kontroly veřejných financí.

Doufám, že se všichni členové těchto výborů za všechny politické 
subjekty zastupitelstva tohoto školení zúčastní, nezávislým odborní-
kem budou zodpovězeny všechny jejich dotazy a následně na jed-
náních zastupitelstva při schvalování potřebných materiálů ubude 
zbytečných dohadů a slovních přestřelek. Eva Richtrová

Doprava ve městě Frýdku-
-Místku je dlouholetým problé-
mem. Na výstavbu obchvatu 
se čeká jako na spásu, ale rad-
nice nemůže vzhlížet k neustá-
le se posunujícímu datu zahá-
jení výstavby, protože situace 
se neustále vyhrocuje tím, jak 
intenzita dopravy roste. Proto 
zkoumá možnosti výstavby 
třetího mostu přes řeku Ostra-
vici a sleduje situaci s mostem 
lískoveckým. Hrozilo totiž, že 
bude muset být uzavřen.

„Lískovecký most není v dobrém 
stavu, a když vezmeme v úvahu 
nové okolnosti s mýtným a pláno-
vaným zpoplatněním úseku rych-
lostní komunikace mezi Frýdkem-
-Místkem a Ostravou, je jasné, že 
jeho případné uzavření by doprav-
ní situaci ve městě dále vyhrotilo. 
Naštěstí už dnes po jeho oficiální 
prohlídce víme, že může zůstat v 
provozu,“ řekl náměstek primátor-
ky Petr Cvik, který má dopravu ve 

Lískovecký most nebude uzavřenLískovecký most nebude uzavřen
městě na starosti. Město v souvis-
losti s nevyhovujícím stavem lísko-
veckého mostu oslovilo již dříve 
uživatele mostu a železniční vleč-
ky s upozorněním na jeho možné 
uzavření. Tyto subjekty vstoupily 
do jednání s radnicí a navrhly svou 
spoluúčast na opravě. Ve hře bylo 
odkoupení mostu za symbolickou 
cenu a jeho následná oprava a 
zprovoznění, ovšem už pouze pro 
železniční dopravu, další variantou 
byla jejich finanční spoluúčast na 
opravě, která ovšem nedosahuje 
potřebné výše. Radní totiž přijali 
vizi, že by 60 procent celkových 
nákladů na opravu tohoto mostu 
mělo být pokryto z cizích zdrojů. 
„V současné době se prověřuje 
možnost získání dotace na opravu 
lískoveckého mostu. V rámci Regi-
onálního operačního programu 
NUTS II Moravskoslezsko je mož-
né žádat o dotaci na opravu tohoto 
mostu, v rámci tohoto dotačního 
titulu hodlá ovšem město podat 

LÍSKOVECKÝ MOST: Město o tuto variantu překročení řeky Ostravice prozatím nepřijde.   Foto: Petr Pavelka
i žádost o dotaci na stavbu tzv. 
třetího mostu,“ sdělil Miroslav Hro-
novský, vedoucí odboru dopravy a 
silničního hospodářství.

Na základě výsledků hlavní 
prohlídky byly stanoveny pod-
mínky dalšího užívání. Je nutno 
omezit dopravním značením 
nosnost mostu, kdy normální 
zatížitelnost bude snížena na10 
tun a výhradní zatížitelnost na 
23 tun. Také musí být provede-
na oprava dilatačních závěrů. 
„Za předpokladu splnění těchto 
podmínek je možno most pone-
chat v provozu do poloviny roku 

2009. Během prvního pololetí 
roku 2009 musí být prohlídka 
mostu provedena znovu,“ řekl 
náměstek primátorky Petr Cvik. 
Podle něj bude město dále pra-
covat na žádosti o případnou 
dotaci na celkovou opravu toho-
to mostu nebo usilovat o převe-
dení tohoto mostu do majetku a 
správy Krajského úřadu Morav-
skoslezského kraje, pod který 
logicky patří.  (pp)

Aquapark Olešná ve Frýd-
ku-Místku mění permanentky 
na abonentky. Budou také 
čipové ve tvaru hodinek a 
umožní vstup do letního i kry-
tého aquaparku po celý rok. 

„Lidé, kteří mají na permanent-
kách ještě volné vstupy, mohou 
být klidní. Nepřijdou o ně,“ ujistila 
Dana Dziubová z městské společ-
nosti Sportplex. Permanentky si 
ovšem musí vyměnit za abonent-
ky. Stačí se v době do 23. května 
dostavit s permanentkou na recep-
ci krytého aquaparku Olešná. Tam 
jim recepční zůstatek kreditu pře-
vedou na čipové abonentky. Na 
místě také zaplatí padesátikorunu, 
což je doplatek za abonentku, kte-
rá se stane jejich majetkem. 

„Vstupné na abonentku je lev-
nější než jednorázové vstupné. 
Její majitel se také nezdržuje kou-

Aquapark mění permanentky na abonentky

pí vstupenky. Rovnou vchází přes 
turniket do areálu letního koupa-
liště nebo na bazén a do sauny 
krytého aquaparku, a to až do 
naplnění jejich kapacity,“ vysvět-
lila výhody Dana Dziubová.

I když se počasí mírně zhoršilo, 
občané se stále více ptají, kdy ote-
vře své brány letní aquapark. Podle 
posledních informací se tak stane 

25. května. Dospělý zde zaplatí za 
celodenní vstupné 70 korun. Pokud 
bude držitelem abonentního čipu, 
vyjde jej vstup na 60 korun, tedy 
o něco levněji. Děti do tří let budou 
mít vstup zdarma. „V měsíci květnu 
bude letní aquapark otevřen denně 
od 10 do 18 hodin. Krytý aquapark 
bude otevřen souběžně,“ uzavřela 
Dziubová.  (pp)

Město Frýdek-Místek odk-
ládá rozhodnutí dalšího provo-
zování tenisového areálu v 
Sadech B. Smetany. Radnice 
obdržela nabídky k pronájmu 
od dvou subjektů, obálky byly 
otevřeny za účasti zástupců 
politických klubů. Majetková 
komise Rady města Frýdku-
-Místku ovšem nedospěla k 
jednoznačnému závěru, které 
nabídce dát přednost.

Rozhodnutí o kurtech se odkládá
Rada města v pondělí 14. května 

proto rozhodla o zpětvzetí výpovědi 
smlouvy o nájmu mezi městem a 
občanským sdružením První český 
tenisový klub a uzavření dohody 
o ukončení této smlouvy i nájmu 
nemovitostí k poslednímu říjnu to-
hoto roku. „Za prvé nám to posky-
tne časový prostor pro další dis-
kuzi, která varianta dalšího vývoje 
je pro město přínosnější, za druhé 
bude moci klub dokončit celou se-

zonu. Každopádně musíme jako 
město dále pracovat na narovnání 
zdejších majetkových vztahů, 
protože zde jsou v současné 
době užívány některé plochy bez 
právního důvodu. Pokud by na 
naši nabídku klub nepřistoupil, platí 
mu výpověď k poslednímu květnu. 
Řečeno sportovní terminologií, 
míček je teď na jeho straně 
hřiště,“ uvedla primátorka Eva 
Richtrová.  (pp)
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krátce

Tradičního pietního aktu 
na frýdeckém hřbitově u pří-
ležitosti výročí konce války 
se zúčastnili vedle válečných 
veteránů a dalších obyvatel 
města také náměstci primátor-
ky Petr Cvik a Michal Pobucký, 
kteří se poklonili těm, jejichž 
jména navždy budou připomí-
nat těžce nabytou svobodu.

Zástupci města si připomenuli osvobození

HOLD OBĚTEM: Pietního aktu na centrálním hřbitově se za vedení 
města zúčastnili náměstci primátorky Michal Pobucký a Petr Cvik. 
 Foto: Petr Pavelka

„Stejně jako český národ, tak 
i občané města Frýdku-Místku 
prožili v období let 1939-1945 za 
Protektorátu Čechy a Morava nej-
větší utrpení a ponižování, které v 
dějinách města do té doby neby-
lo zaznamenáno. Na léta války 
nezapomenete vy, kteří jste je na 
vlastní kůži poznali, a nechceme 
zapomenout ani my, kteří jsme 
tuto válku sami neprožili. Někdo 
ze současníků možná namítne 
– vždyť nás už od jejího skončení 
dělí doba téměř jednoho lidského 
života – 62 let. A naše děti nebo 
vnoučata řeknou, že přece válka 
byla už v minulém století. Ano, 
žijeme v dalším století, žijeme 
zároveň v té šťastnější části svě-
ta, kde válečné dění připomíná 
jen dávná historie. Moc a moc 
bychom si přáli, aby tomu tak bylo 
po celé 21. století. Ale bude to 
skutečně století šťastnější?“ rozjí-
mal před zúčastněnými Petr Cvik. 
V májové paralele, v níž květen 
může překvapit nečekaným mra-
zem, který vše spálí, následně při-
pomněl, že mírový stav nelze brát 
jako samozřejmost. „Je na nás, 
aby všude tam, kde jsme – doma, 
ve škole i na našich pracovištích 
– nebyla spálena naše snaha 
o rozvoj hodnot, které přispívají 
k pochopení a k toleranci, aby-
chom vlastním postojem přispěli 
k pokojnému 21. století,“ vyzval 
náměstek primátorky. Podle něj 

Česká republika už udělala ten 
správný krok ke společnému 
zabránění opakování krvavých 
katastrof a národnostních konflik-
tů, a to historickým začleněním do 
svazku jednotného evropského 
společenství.

Primátorka Eva Richtrová 
položila kytice na Kostikově 
náměstí ve Frýdku, v Lískovci, ve 
Skalici a v Chlebovicích. Právě 
zde přistupují k májovým osla-
vám osobitým způsobem. Po 
místní mši vyrazil průvod ke škole 
k zdejšímu památníku. „Tradičně 
tam vystoupili školáci a na závěr 
si všichni, jak je zde zvykem, 
zazpívali českou hymnu,“ ocenila 

Příspěvek hasičům
Frýdecko-místecké zastupitel-

stvo schválilo uvolnění částky ve 
výši půl milionu korun pro Hasič-
ský záchranný sbor Moravskoslez-
ského kraje. Tato suma je určena 
na výdaje spojené s obnovou 
asfaltové plochy před garážemi 
výjezdových vozidel na hasičské 
stanici ve Frýdku-Místku. Územní 
odbor Hasičského záchranného 
sboru Frýdek-Místek zajišťuje pro 
město bezplatné služby v oblasti 
protipožární ochrany. 

Honební společenstvo
má valnou hromadu

Honební společenstvo Lískovec-
-Sviadnov-Žabeň svolává na středu 
6. června od 17 hodin valnou hro-
madu v myslivecké chatě Lískovec 
(za velkoskladem Mokas). 

Nová učebna
V polovině května byla u pří-

ležitosti Dne matek slavnostně 
otevřena nová učebna malých 
divadelních forem na ZŠ Frýdek-
-Místek, E. Krásnohorské 139 
– 9. ZŠ. Hned 16. května se zde 
bude hrát pro mateřskou školu K 
Hájku a Gogolovu, o den později 
pro Berušku.

Květinový den
Ve středu 16. května proběhne 

i v našem městě Český den proti 
rakovině, dříve známý jako Květi-
nový den. Symbolem zůstává žlu-
tý kvítek, který budou dobrovolníci 
v tento den nabízet za minimální 
příspěvek ve výši 20 korun.

Superstar ve škole
Velkolepé oslavy dětského dne 

provázené vystoupením veselého 
klauna propuknou v páteční odpo-
ledne 1. června od patnácti do 
osmnácti hodin na hřišti základní 
školy Jiřího z Poděbrad. Je připra-
ven atraktivní program, namátkou 
módní přehlídka, bazénové potá-
pění a přijet má rovněž někdo z 
finalistů soutěže Superstar.

Taneční revue
Taneční škola Palas zve širo-

kou veřejnost a příznivce tance na 
výroční taneční koncert, který letos 
pořádá k příležitosti 15. výročí sou-
těžního tance a reprezentace. Ve 
velké taneční show se vám před-
staví reprezentanti TŠ Palas se 
svými hosty. Různé taneční styly, 
od hip hopu po balet, můžete vidět 
31. května v 18 hodin v Nové scé-
ně Vlast.  (pp)

Od května hájí barvy frýdecko-místec-
kého magistrátu v médiích čtyřiatřicetiletá 
Jana Matějíková, která nahradila dosavad-
ní tiskovou mluvčí Kateřinu Piechowicz, 
kterou čekají mateřské povinnosti. 

Jana Matějíková má za sebou novinářskou 
praxi v rádiích, a proto se chce ve větší míře věno-
vat přenosům mluveného slova. Nabídku na post 
tiskové mluvčí brala jako tu, která se neodmítá. 
„Je to pro mě výzva. Získám další zkušenosti a 
nové kontakty. Chtěla bych město prezentovat 
v tom nejlepším světle, protože jsem rodačka z 
Frýdku-Místku, záleží mi na jeho dobrém jméně a 
aby se o něm vědělo,“ říká Jana Matějíková. 

Kateřině Piechowicz přejeme, ať se jí v nové „kariéře matky“ daří 
přinejmenším stejně jako v roli tiskové mluvčí.          (pp)

Radnice má novou tiskovou mluvčí

DEN MATEK: Ve čtvrtek 10. května se v Lidovém domě uskutečnilo Přátelské setkání nemocných, pří-
znivců a přátel Charity a členů charitního klubu seniorů, které bylo spojeno s oslavou Dne matek. Pěkná 
vystoupení zhlédla i primátorka Eva Richtrová, která přeje na dálku všem ženám, jež jsou zároveň matka-
mi. „Je to úděl, ale určitě mi všichni dají za pravdu, že není nic krásnějšího, než když se sejde vícegene-
rační rodina pohromadě,“ říká primátorka, která má sama tři děti a už šest vnoučat.  Foto: Petr Pavelka

JANA MATĚJÍKOVÁ: 
Nová tisková mluvčí frý-
decko-místecké radnice. 

Foto: Petr Pavelka

pěknou atmosféru pietního aktu primátorka Eva Richtrová.  (pp)

Ve Víceúčelové sportovní hale 
se ve dnech 25.-27. května usku-
teční Frýdecko-Místecký veletrh, 
který je zaměřen na stavebnictví, 
ale také na vybavení pro dům, 
byt a zahradu. Magistrát Frýdku-
-Místku finančně podpořil zábav-
ný program, který je připraven ve 
spolupráci s Rádiem Čas, jež pro 
návštěvníky chystá Moravskou 
pouť. Těšit se můžete na kolotoč 
plný zábavy pro děti i dospělé. 
Zazpívá například Petr Bende 
nebo Petra Janů. 

Hala bude otevřena návštěv-
níkům od 9 do 18 hodin. „Nabíd-
ka vystavujících firem je opravdu 
bohatá. Nebudou chybět izolační 
materiály, pergoly, altánky z 
umělého kamene, okna, rolety 

Sportovní hala ožije veletrhem
nebo garážová vrata. Zastoupeni 
budou také výrobci domovních 
čističek odpadních vod, žump a 
septiků. Uvidíte i výrobu nábyt-
ku na míru, kuchyňské studio, 
vestavěné skříně, renovace dveří 
a mnoho dalších služeb. Na své 
si přijdou i milovníci nablýska-
ných vozů,“ slibují pořadatelé. 

„Jsme rádi, že hala tímto 
veletrhem najde další využití i po 
hokejové sezoně. Bude to svým 
způsobem test, nakolik mohou být 
podobné akce pro místní lidi zajíma-
vé. Samozřejmě hala z ekonomic-
kého hlediska potřebuje i úspěšné 
komerční akce,“ míní náměstek 
primátorky Michal Pobucký, jedna-
tel městské společnosti Sportplex, 
která halu provozuje.  (pp)

Město Frýdek-Místek se v 
rámci Euroregionu Beskydy 
prezentovalo v Polsku na 
veletrzích cestovního ruchu 
v Gdaňsku a ve Varšavě. Jed-
nalo se o završení reciproční 
spolupráce, kdy jednotlivé 
země euroregionu vždy nesou 
finanční náklady na prezenta-
ci na svém území. 

V Polsku zájmy města hájili 
náměstek primátorky Miroslav 
Dokoupil, radní Ivan Vrba a 
pracovníci odboru územního a 
ekonomického rozvoje a Bes-
kydského informačního centra. 
„Především lidé z Gdaňsku, tedy 
z pobřeží, se hodně zajímali o 
možnostech vyžití v horských 

Město se propagovalo v Polsku
terénech. Na odbyt šly naše 
celkové přehledy, nový typ pro-
pagačního materiálu, v němž se 
člověk dozví vše – kde se ubyto-
vat, možnosti vyžití, stravování, 
prostě dnes turisté vyžadují uce-
lené informace,“ shrnul vedoucí 
odboru územního a ekonomic-
kého rozvoje Petr Šabrňák. 
Petr Rafaj, předseda Regionu 
Beskydy, jej doplnil postřehem 
o účelnosti prezentace v rám-
ci Euroregionu Beskydy. „Jiné 
regiony se prezentovaly pouze 
pod hlavičkou Czechtourismu. 
Byli jsme v rámci Euroregio-
nu Beskydy určitě viditelnější, 
bez konkurence jiných lokalit,“ 
pochvaluje si Petr Rafaj.  (pp)

VELETRH V POLSKU: Zájem o naše končiny sledoval i frýdecko-
-místecký radní Ivan Vrba.
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městská policie
Nalévali nezletilým

4. 5. v pozdních nočních hodi-
nách zjistili strážníci Městské 
policie Frýdek-Místek v průběhu 
kontrolní činnosti v restauraci blíz-
ké místeckému autobusovému 
stanovišti podávání alkoholických 
nápojů v rozporu se zákonem. V 
tomto konkrétním případě bylo 
zjištěno dokonce podání alko-
holu nezletilému chlapci. Celá 
záležitost byla pro důvodné pode-
zření ze spáchání trestného činu 
na místě předána příslušníkům 
Policie České republiky. Městská 
policie o tomto závažném problé-
mu informovala rovněž pracov-
níky Odboru sociálních služeb a 
sociální péče na Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku.

Pivo na úřadě
6. 5. bylo na dispečink Měst-

ské policie Frýdek-Místek přijato 
telefonické oznámení občana o 
zahlédnutí skupinky „fanoušků“ 
s bubnem, jejíž člen při pohybu 
kolem budovy Úřadu práce ve 
Frýdku-Místku u nádraží ČD zřej-
mě rozbil nějaké okno. Hlídka na 
místo okamžitě vyjela. Tři osoby 
byly hlídkou strážníků nalezeny 
u podchodu nádraží ČD, z nichž 
nejstarší třiatřicetiletý J. T. z Kar-
viné se strážníkům přiznal k tomu, 
že vhodil do okna pivní láhev. Z 
důvodu způsobené pravděpodob-
ně vyšší škody na majetku byly 
osoby předány na místě příslušní-
kům Policie České republiky.

Nepoučitelný
8. 5. necelou hodinku po půl-

noci motohlídka Městské policie 
Frýdek-Místek při své pravidelné 
kontrole ulice Na Aleji a okolí zare-
gistrovala osobní motorové vozidlo 
značky Fiat Tipo, o němž věděla 
z minulého období, že bylo říze-
no osobou, která není vlastníkem 
řidičského oprávnění. Strážníci 
nabyli podezření, že tatáž osoba 
se z předešlého řešení nepoučila 
a řídí motorové vozidlo stále. Po 
krátké chvilce se podezření potvr-
dilo. Bylo zpozorováno, že do 
vozidla nasedl muž, z minulosti již 
znám svým protiprávním jednáním 
v oblasti řízení motorových vozi-
del, nastartoval motor a z místa 
odjel. Strážníci se tedy rozhodli k 
zastavení vozidla. Řidič se nejpr-
ve ve vozidle uzamknul, vyčkával 
a v určitém okamžiku se pokusil 
strážníkům z místa pomocí zpět-
ného převodového stupně ujet. V 
tom mu ovšem strážníci zabránili 
a opakovaně vyzvali k vystoupení 
z vozidla. Na několikerou výzvu 
strážníků nakonec řidič zareago-
val. V průběhu zjišťování totož-
nosti řidiče vyšlo najevo nejen, 
že se jedná o sedmnáctiletého 
mladíka, jenž není držitelem 
řidičského oprávnění, nýbrž i 
skutečnost, že mladík je oso-
bou hledanou policií. Proto byla 
přivolána hlídka PČR, které byl 
případ předán k dořešení.  (pp)

NEJLEPŠÍ ŽÁCI: Třicet nejlepších žáků a studentů frýdecko-místeckých 
škol se setkalo s náměstkem Petrem Cvikem a vedoucí odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy Ilonou Nowakovou, aby převzali ocenění 
za vynikající výsledky ve studiu, ve vědomostních a sportovních soutěžích 
nebo za umístění v uměleckých soutěžích. Slavnostní předávání proběh-
lo tradičně ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku.

ANKETNÍ LÍSTEK PRO OBČANY CHLEBOVIC
Jak dál s hřištěm v Chlebovicích?

Sportovní areál v Chle-
bovicích je v majetku města, 
TJ Sokol Chlebovice je 
nájemcem klubovny i hřiště 
a usiluje o to, získat areál do 
svého vlastnictví. Zájmem 
města je však, aby areál mohl 
být bez možných omezení 
využíván širokou veřejností, 
například i místní školou.

Otázka tedy zní:
A) Ponechat sportovní areál v majetku města?

B) Prodat sportovní areál TJ Sokol Chlebovice?

Pro Vás, občany Chlebovic, přijatelnou variantu, prosíme, 
zakroužkujte a odevzdejte buď v místní samoobsluze nebo kos-
tele do konce měsíce května. Výsledky ankety budou podprůrným 
stanoviskem pro rozhodnutí zastupitelstva.



 

Primátorka Eva Richtrová 
se podepsala pod Společný 
postup zainteresovaných měst 
a obcí k plánovanému zavedení 
časového zpoplatnění na silni-
cích R56 Ostrava – Frýdek-Mís-
tek, R48 Frýdek-Místek – Toša-
novice, Český Těšín jih – Český 
Těšín sever. Jsme tak mezi 14 
městy a obcemi, kterých by se 
zavedení časového zpoplatnění 
významným způsobem dotklo 
a které se dokázaly shodnout 
na znění dopisu adresovaného 
ministru dopravy.

Do čela protestů proti pláno-
vanému zpoplatnění rychlostních 
komunikací v našem regionu se 
postavil frýdecko-místecký rad-
ní a poslanec Petr Rafaj, který 
snahu o zpoplatnění kritizoval již 
za doby ministra Šimonovského, 
jenž od zpoplatnění nakonec pod 
tíhou přednesených argumentů 
ustoupil. Argumenty proti zůsta-
ly, ale ministerstvo dopravy vráti-
lo zpoplatnění znovu do hry. Petr 
Rafaj proto oslovil současného 
ministra dopravy Aleše Řebíčka, 
který naznačil, že jej zajímají 
názory starostů zainteresova-
ných měst. „Proto jsme panu 

Frýdek-Místek podpořil protestFrýdek-Místek podpořil protest
ministrovi tyto názory zprostřed-
kovali tím, že jsme dotčené obce 
objeli a dokázali se shodnout 
na dopise, v němž jsou shrnuty 
základní důvody, pro které by v 
žádném případě nemělo k časo-
vému zpoplatnění dojít. Také 
jsme upozornili na rostoucí pro-
blém s průjezdem kamiónů přes 
obce okolo komunikace R48 v 
souvislosti se zavedením mýtné-
ho,“ uvedl náměstek primátorky 
Frýdku-Místku Michal Pobucký. 

„Jedná se o krátké izolované 
úseky, které nenavazují na žád-
nou ucelenou část komunikační 
sítě silnic I. třídy nebo dálnic. Pří-
padné zpoplatnění těchto komu-
nikací povede k přesunu dopravy 
osobních automobilů na přilehlé 
silnice druhých a třetích tříd. Do-
jde tímto k neúměrnému zatížení 
přilehlých obcí, ve kterých dneš-
ní komunikační systém není 
schopen absorbovat takovéto 
navýšení dopravy,“ zaznělo v 
dopise, který varuje před možný-
mi dopravními kolapsy. „Výnos z 
poplatků nebude schopen sano-
vat škody vznikající převedením 
provozu na obslužné okolní 
komunikace,“ myslí si dotčené 

VE SVIADNOVĚ: Petr Rafaj, Michal Pobucký a Jiří Vzientek oslovili 
rovněž Davida Nováka, starostu sousedního Sviadnova, který je na 
Frýdek-Místek dopravně silně navázán.  Foto: Petr Pavelka
obce, které souhlasí se zpoplat-
něním až v době, kdy bude hoto-
vo silniční propojení na další síť 
silnic I. třídy a dálnic, což bude 

až v době dokončení obchvatu 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku a dokončení silnice R48 v 
celé své délce.  (pp)

Harmonogram jarního úkli-
du města je rozpracován až 
do poloviny června, vypadá 
to ovšem, že technické služby 
TS a.s. mohou být s kompletní 
očistou města po zimní sezo-
ně hotovy už mnohem dříve. V 
posledních dnech se pracovalo 
na Hluboké, na sídlišti Riviéra, 
K Hájku a v dalších lokalitách a 
nedotčených položek v harmo-
nogramu už mnoho nezbývá.

„Technické služby přijaly sezón-
ní pracovníky. V dubnu pomáhalo 
s jarním úklidem města sedmnáct 
lidí evidovaných na úřadu práce. 
Čtyři z nich zůstávají ve službách 
města nadále. Zapojí se do dalších 

Technické služby využily brigádníky
prací, které jsou typické pro jarní a 
letní měsíce,“ uvedla tisková mluv-
čí frýdecko-místecké radnice Jana 
Matějíková. Doplnila, že v součas-
né době technické služby mění 
písek na dětských pískovištích v 
celém městě. „Ten starý, znečiš-
těný, pracovníci TS strojně odtěží, 
pískoviště ručně dočistí, provedou 
drobné opravy jeho dřevěného 
obložení a následně do něj doplní 
písek nový, certifikovaný,“ vysvět-
lila. Současně s těmito pracemi 
zahájily TS a.s. také kosení trav-
natých ploch městské zeleně. 
Po kosení v městských parcích 
přijdou na řadu travnaté plochy na 
sídlištích.  (pp)

NOVÉ ZÁBRADLÍ: Město rychle zareagovalo na požadavek chle-
bovických občanů zvýšit bezpečnost před místní školou.

Foto: Petr Pavelka
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Zápisy do mateřských škol 
ukázaly, že zájem o tato zaří-
zení mírně roste, ale město 
má ještě kapacitní rezervu 
zhruba tří stovek dětí. V 
porovnání s loňským zápi-
sem přibyly čtyři desítky dětí 
a mnohem více z nich bude 
ve školce po celý den, umís-
tění nejmenších na pouhé 
čtyři hodiny denně ubývá.
Pro školní rok 2007/2008 je 
zapsáno 392 dětí na celý 
den a 130 pro omezený 
pobyt, v září by tak ve městě 
mělo do školky přijít 1611 
capartů. Ve většině školek 
se počty dětí blíží naplněné 
kapacitě, tři školky by ovšem 
mohly přijmout hned o pade-
sátku dětí více. (pp)

Výsledky zápisů do MŠ

V uplynulém měsíci se 
uskutečnila česko-německá 
výměna studentů Obchodní 
akademie ve Frýdku-Místku 
a německé školy Berufliche 
Schulen Gelnhausen. Studen-
ti byli přijati i na frýdecko-mís-
tecké radnici, kde je přivítala 
primátorka Eva Richtrová.

„Jsme moc rádi, že si paní 
primátorka ve svém nabitém pro-
gramu našla čas, aby pozdravila 
naše studenty a společně s nimi 
zhlédla film o Euroregionu Bes-
kydy, který jim nastínil, co mohou 
v Beskydech čekat. Program 
pokračoval návštěvou vyučování
8. základní školy, kde studenti 
měli možnost zúčastnit se výuky 
jazyků, počítačů, matematiky, 
tělesné výchovy a také výuky na 
prvním stupni. Paní ředitelce Marii 
Rojkové a všem zúčastněným uči-
telům bych chtěla poděkovat za 
jejich vstřícnost a perfektní orga-
nizaci. Úroveň této základní školy 
překvapila mile nejen studenty z 

Návštěva z Německa na obchodní akademiiNávštěva z Německa na obchodní akademii

Německa, ale i z naší školy,“ hod-
notila organizátorka studentských 
výměn Marta Michaláková.

Spolupráce mezi školami 
začala před dvěma lety, kdy 
proběhla první velmi úspěšná 

výměna studentů. Loni naváza-
la třítýdenní výměnná odborná 
praxe v atraktivních prostředích 
spořitelny, obchodního domu, 
hotelu, knihkupectví či sportov-
ního studia. Letos se výměnný 
pobyt týkal téměř dvou desítek 
studentů na obou stranách. 
„Němečtí přátelé byli ubytováni 
v českých rodinách. Všichni byli 
s ubytováním velmi spokojeni 
a na výbornou českou kuchyni 
vzpomínají s radostí ještě dnes. 
Proto bych chtěla velmi poděko-
vat všem rodičům za jejich péči, 
starostlivost a pochopení,“ podě-
kovala Marta Michaláková, která 
je přesvědčena, že znovu byl 
naplněn cíl vzájemného poznání. 
Studenti pracovali v pěti skupi-

nách, přičemž každá dle svého 
zájmu zpracovávala jinou oblast. 
Jedna se věnovala srovnání 
jazykového vzdělání, druhá srov-
návala matematické a přírodní 
vědy, další tělesnou výchovu a 
nabídku sportovního vyžití ve 
volném čase, jedna skupina se 
věnovala srovnávání pracovních 
a studijních podmínek a posled-
ní byla skupina mediální, která 
vše zdokumentovala a popsala. 
Našel se čas i na sportovní vyžití. 
„Počasí nám přálo, a proto jsme 
mohli ukázat studentům i krásy 
Olešné, kde si zahráli i bowling a 
někteří navštívili zdejší aquapark. 
Studentům jsme ovšem ukázali i 
krásy Ostravy a Prahy,“ uzavřela 
Michaláková.  (pp)

Na Základní škole Frýdek-
-Místek, J. Čapka 2555, se 2. květ-
na konal již IX. ročník Puzzliády.

Na tuto soutěž, která je pořá-
dána pod záštitou města Frýdek-
-Místek, se sešlo 40 žáků ze všech 
městských a příměstských škol.

A o co šlo? To naše děti doka-
zovaly, že umí skládat nejen 
puzzle, ale že znají i mapu Čes-
ké republiky a Evropy. Soutěž 
probíhala ve třech kategoriích.

0. kategorie (žáci 3. tříd):
1. místo 4. ZŠ Dorota Klego-

vá, Monika Pistovčáková
2. místo 1. ZŠ Dominika Gon-

golová, Denisa Reichová
3. místo 2. ZŠ Alex Novák, 

Horáčková Lucie

IX. ročník PUZZLIÁDY na 2. ZŠ
I. kategorie (žáci 4. a 5. tříd):
1. místo 2. ZŠ Tereza Jano-

šová, Anna Štěpánková
2. místo 5. ZŠ Dáša Takáčo-

vá, Lucie Chovancová
3. místo ZŠ Domaslavice 

Patrik Dudek, Lukáš Měchura
II. kategorie (žáci 6. a 7. tříd):
1. místo 4. ZŠ Markéta Kolín-

ková, Adam Beneš
2. místo 11. ZŠ Zdeněk Bílek, 

Lukáš Škuca
3. místo 2. ZŠ Dominika Šupi-

nová, Lucie Novotná
Všichni soutěžící si odnesli 

věcné ceny, účastnický list a 
doufáme, že chuť soutěžit s 
námi i příští školní rok.

Mgr. Šárka Pindurová

Blahopřejeme Markétě 
Švantnerové z 8. ZŠ

k postupu do celostát-
ního kola v recitaci. 

Na vynikající výsledky z 
minulých let při přijímání 
žáků na víceletá gymnázia 
navázali letos žáci 7. ročníku 
ZŠ národního umělce Petra 
Bezruče ve Frýdku-Místku. 

Přijímacích zkoušek se 23. 
dubna zúčastnilo celkem 41 
žáků, z toho 24 žáků z matema-
tické třídy a 17 žáků z dalších 

Úspěchy žáků školy „Pod Sovou“
sedmých tříd. Většina z nich se 
hlásila na Gymnázium P. Bez-
ruče ve Frýdku-Místku, dva žáci 
podali přihlášku na Gymnázium 
T. G. Masaryka ve Frýdlantě nad 
Ostravicí. Radost svým rodičům 
a pedagogům udělali nejen žáci 
matematické třídy (přijato 22 
žáků), ale i žáci ostatních sed-
mých tříd (přijato 10 žáků). 

Z těchto čísel vyplývá, že žáci 
ZŠ ,,Pod Sovou“ naplní na Gym-
náziu P. Bezruče ve Frýdku-Míst-
ku celou jednu třídu, což je třetina 
všech přijatých žáků.  Poděková-
ní patří všem pedagogům, kteří 
s žáky pracovali od prvního do 
sedmého ročníku, velkou zásluhu 
na tomto úspěchu mají i vyučující 
matematiky a českého jazyka.

Ve dnech 27. 4. až 1. 5. se v 
Mladočově u Litomyšle konalo 
setkání nových členů Sněmu 
dětí České republiky, organi-
zované nevládní organizací 
Agentura Koniklec. Ze ZŠ a 
MŠ ve Frýdku-Místku, Lískov-

Setkání nových členů Sněmu dětí ČR
ci, se tohoto setkání zúčastnili 
dva žáci 7. třídy Jiří Hradil a 
Sebastián Štukner, kteří se 
stali novými členy sněmu dětí 
od dubna tohoto roku.

(Pokračování na straně 5)

Při přípravě divadla pro 
mateřinky na 7. ZŠ pomáhali 
deváťáci a děvčata z 5. A třídy, 
ale nejvíce se zasloužily děti z 
dramatického kroužku, kde jsou 
žáci od prvních do pátých tříd. 
Jsou moc šikovné, takže se jim 
představení velice vydařilo a 
děti z mateřinek byly nadšené. 
Přinášíme, jak to „herci“ viděli:

„Letos jsme v dramatickém 
kroužku spolu s paní učitelkou 
Přidalovou připravili vystoupení 
pro MŠ „Z pohádky do pohádky“. 
Předvedli jsme ho v malé tělo-
cvičně. 24. 4. žákům 1. stupně a 
25. 4. školkám z okolí naší školy. 
Hráli jsme Zlatovlásku a pohádku 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Po 
vystoupení jsem měla pár otázek 
na paní učitelky a děti, jak se jim 
to líbilo. Říkali, že to bylo super a 
dali nám také pár dobrých rad pro 
příště. Já do „dramaťáku“ chodím, 
protože si tam ověřím svůj herecký 
talent a také, když máme vystou-
pení, nemusím do vyučování. Do 
dramatického kroužku někteří cho-
dí už od 1. třídy, třeba Adélka Juři-
cová nebo Tina Šíblová ze 4. třídy. 
Dramaťák je super kroužek.“ 

Anička Němcová 5.C 
„Když jsme přišli pomáhat paní 

Sedmička pořádala divadlo pro mateřinky

učitelce Přidalové, říkali jsme si, 
jak může zvládnout tolik dětí. Ale 
postupně, když jsme pomáhali 
dětem připravit se na scénu, jsme 
pochopili, že všichni se navzájem 
doplňují a tvoří sehraný tým. Před-
stavení, které hráli, bylo velice 
zajímavé a také poučné. 

Shodly jsme se, že děcka z 
dramaťáku to hodně baví. Nám 
se to taky hodně líbilo a rády by-
chom s vystoupením ještě někdy 

pomohly.“ Pavla Tobolová 9.A
a Kateřina Maďová 9.A 

„Do dramatického kroužku 
chodím už čtvrtým rokem a 
nejvíce mě baví dělat divadlo 
pro mateřské školky. Pro školky 
jsme hráli teď druhým rokem a 
děti to moc baví. Paní učitelky z 
MŠ chválí nejen děti z dramaťá-
ku, ale i naši paní učitelku Mgr. 
Svatavu Přidalovou, je fajn s ní 
pracovat.“  Jana Sušilová 5.A
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(Pokračování ze strany 4)
Na setkání noví členové 

prezentovali poznatky o pozo-
rování okolí v místě svého 
bydliště. Formou přednášek 
se seznámili s tématem Ener-
gie, úniky tepla a způsoby 

Naše krásná planeta Země 
je ohrožená. My, lidé, jí vel-
mi ubližujeme. Znečišťujeme 
vzduch, vodu i půdu. Všude 
je plno odpadků a hluku. Lesy 
odumírají a zvířata hynou...
Naštěstí to hodně moudrých 
lidí ví a snaží se Zemi zachrá-
nit. Také díky nim slavíme 
každý rok Den Země i v naší 
mateřské škole Mateřídouška. 

V tomto roce už jsme nasbíra-
li 5171 kg papíru a tímto zachrá-
nili 52 osmnáctimetrových stro-
mů, spoustu víček z PET lahví, 

zateplování. Dvacet nových 
členů Sněmu dětí se navzájem 
seznámilo prostřednictvím her 
a večerním posezením u tábo-
ráku. V současné době pracují 
ve Sněmu dětí ČR již tři žáci z 
lískovecké školy.

Setkání nových členů Sněmu dětí ČR

Oslava Dne Země v Mateřídoušce
pomerančové kůry i staniolu. 
Seznamujeme se s tříděním 
odpadu, šetřením energie, mate-
riálů a vody, ochranou přírody. 
Spolupracujeme s občanským 
sdružením VITA, které pro nás 
připravilo zajímavé ekologické 
projekty: Co ví kapička Jára, 
Popelnička, Mraveneček a Jak 
roste chleba. Účastníme se 
také projektu Pobeskydský Sed-
mihlásek aneb 7 hlasů pro příro-
du a Zachraň strom. Odměnou 
za naši snahu byl malý stromek. 

A když má naše Země svátek, 

vydáváme se za pokladem. Tento 
rok jsme se ve čtvrtek 25. dubna 
vypravili znovu na cestu plnou úko-
lů a překvapení. A že nás bylo hod-
ně! Rodiče, kteří nás doprovázeli, 
alespoň poznali, že dokážeme ujít i 
docela dlouhou cestu krásnou jarní 
přírodou. Vždyť na konci čekalo na 
každého z nás sladké překvapení 
a veselý obrázek.

Vzpomínkou na dnešní den 
zůstane darovaný stromek zasa-
zený na zahradě naší školičky. 

Jen ať se mu, stejně jako naší 
modré planetě, dobře daří... Cesta za pokladem – plnění úkolů.

Už se vám někdy přihodilo, 
vidět za bílého dne plno čaro-
dějnic, skřítků a kouzelníků? 
To se opravdu nestává každý 
den! To se paní učitelky z MŠ 
J. Trnky na Kolaříkově sídlišti 
rozhodly uspořádat v pátek 
27. dubna pro děti i jejich sou-
rozence a kamarády „Velký 
rej čarodějnic“. Celý týden se 
vyráběla z proutí košťata, ze 
sena pavouci, z hadříků různá 
strašidla a čarodějnice, pekly 
se perníčky pro „Perníkovou 

Velký rej čarodějnic ve školce
chaloupku“ i na mlsání, pros-
tě každý měl svůj úkol.

Přidaly se i maminky „čaro-
dějnice“, které nám s přípravou 
i realizací pomohly. A tak si 
dopoledne plné her a soutěží, 
kde vyhrál každý, všichni hezky 
užili. Děti, učitelky, uklízečky, 
kuchařky i maminky jezdily na 
košťatech, procházelo se stra-
šidelnými domečky, odvážní 
sahali do lahví plných hadů, žab, 
pavouků, aby si vylovili nějakou 
tu sladkost, vařil se bylinkový 

lektvar na všechny neduhy, kte-
rým bylo každé dítě pomazáno, 
vozily se v kočárcích čarodějnic-
ká miminka a jiné čarodějnické 
úkoly. Ke všemu hrála muzika, 
při které si všichni s chutí zatan-
čili. Domů jsme si odnesli kromě 
dobré nálady i malý dáreček a 
doufáme, že se nám povedlo 
„kouzlením“ vyhnat z naší škol-
ky všechny nemoci, zlobení, 
odmlouvání a že se z této „pre-
miéry“ stane hezká tradice. 

Jana Jarčíková

Od nápadu spolupracovat 
s okolními malými školami byl 
jen krůček k prvnímu setkání 
žáků a učitelů. Za podpory 
ředitelek škol v Chlebovicích 
Mgr. Aleny Hadwigerové a 7. 
ZŠ ve Frýdku-Místku Mgr. Ive-
ty Zechové se zrodil projekt 
„Spolupráce malých škol s 
velkou školou“.

Žáci 5. tříd obou jmenova-
ných škol se setkali ve středu 
25. dubna na ZŠ ul. 1. máje ve 
Frýdku-Místku. Hosté z Chlebo-
vic spolu s paní učitelkou Mgr. 
Alenou Glembkovou si nejdříve 
prohlédli školu, zaujali je odbor-
né učebny, tělocvičny, nové 
hřiště a také velká školní jídelna. 
Rovněž zhlédli část divadelního 
představení, které si připravili 
naši žáci pod vedením paní uči-
telky Mgr. Svatavy Přidalové.

Poté začalo sportovní setkání. 
V nové tělocvičně byly pro chlap-

Když malá spolupracuje s velkou
ce a děvčata připraveny sportovní 
disciplíny, které prověřily, jak jsou 
žáci rychlí, obratní a silní. Sou-
těžilo se v družstvech a jednotlivé 
disciplíny byly bodované. Spor-
tovní utkání probíhalo za obrov-
ské podpory diváků – spolužáků i 
učitelů. Výsledky byly velmi těsné. 
Nejlépe si vedlo družstvo „A“ FM , 
druzí se umístili chlapci a děvčata 
z Chlebovic a třetí místo „B“ FM. 
Do projektu se zapojili také žáci 9. 
tříd, kteří pomáhali jako asistenti, 
organizátoři, technici a zapisova-
telé. Sportovním zápolením byla 
spolupráce zahájena.

V dalším období chceme 
projekt rozšířit o jiné oblasti – 
výtvarnou, hudební, vědomostní 
a především zapojit další malé 
školy. Na závěr můžeme říci, 
začátek se povedl a už teď se 
těšíme na další spolupráci.

Mgr. Jarmila Thielová,
učitelka 7. ZŠ

BABYOLYMPIÁDA V LÍSKOVCI: V pondělí 23. dubna pořádali žáci 7. a 9. tříd ZŠ v Lískovci 1. ročník 
Babyolympiády pro děti zdejší mateřské školy. Akce byla zahájena zapálením olympijského ohně a 
výstřelem ze startovací pistole. Poté děti plnily disciplíny na stanovištích. Mezi nejoblíbenější patřilo 
stanoviště královská jízda (jízda „tatrovkami“ na čas). Na závěr byl vyhlášen nejlepší olympionik roku 
2007. Malým účastníkům nechyběla hravost, soutěživost a dobrá nálada.       Mgr. K. Zelená

Projekt Ekoškola na mezi-
národní úrovni v ČR byl 
poprvé zahájen ve školním 
roce 2005/2006. ZŠ a MŠ 
ve Frýdku-Místku, Lískovci, 
se dnem 17. 3. 2005 zapo-
jila do pilotního národního 
projektu Ekoškola, jenž 
je součástí mezinárodní-
ho projektu Eco-schools, 

Získání mezinárodního titulu Ekoškola
zaštítěného mezinárodní 
nevládní neziskovou orga-
nizací FEE (Foundation for 
Environmental Education).

Tento projekt nabízí plné 
zapojení žáků do celého pro-
cesu plánování, rozhodování a 
vlastní realizace všech činností 
v projektu. V průběhu 1. pololetí 
školního roku 2005-2006 jsme 

provedli podrobnou analýzu 4 
témat: Odpady, Energie, Voda 
a Zeleň – prostředí školy. Pod-
klady pro tuto analýzu byly zís-
kány na základě anket s žáky v 
předmětech Rodinná výchova, 
Občanská výchova, Pracovní 
činnosti, Chemie, Přírodopis, 
ve volitelných předmětech, 
ekologických kroužcích, vlast-
ních pozorováních a rozhovo-
rech. Pracovní tým Ekoškola, 
který tvoří ředitel školy, zástup-
ci tříd, ekologický koordinátor a 
školník, sestavil plán činnosti 
na dva roky, který se zamě-
řil na zapojení co největšího 
počtu žáků, pracovníků školy a 
rodičů žáků do tohoto projektu, 

na třídění odpadů, na předchá-
zení vzniku odpadů, na šetření 
energií, vodou, na zlepšení 
prostředí školy a jejího okolí. 
V dubnu 2007 proběhl na naší 
škole audit k projektu Ekoško-
la, který provedly pracovnice 
Občanského sdružení Tereza, 
které je garantem mezinárodní-
ho projektu Ekoškola v České 
republice. Dne 20. dubna toho-

to roku jsme obdrželi Zprávu o 
výsledcích auditu a radostnou 
novinu, že jsme získali mezi-
národní titul EKOŠkola. V sou-
časné době se připravuje slav-
nostní setkání k předání vlajky 
Ekoškola a titulu.

Mgr Marie Stratilová, 
koordinátorka projektu 

Ekoškola na ZŠ a MŠve 
Frýdku – Místku, Lískovci
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kam za sportem a relaxací

Krytý aquapark a wellnes – provozní doba
Den Aquapark Wellness

pondělí 12.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
úterý 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
středa 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – ženy
čtvrtek 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – muži
pátek 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
so, ne a svatky 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená

Krytý aquapark a wellnes – ceník vstupného
Pondělí - pátek 1 hodina 2 hodiny
dospělí 60,00 Kč 100,00 Kč
děti do 15 let a studenti 40,00 Kč 80,00 Kč
osoby od 65 let 40,00 Kč 80,00 Kč
děti do 6 let 20,00 Kč 20,00 Kč
ZTP 40,00 Kč 80,00 Kč
ZTP/P + doprovod* 20 00 Kč 20,00 Kč
Každých dalších započatých 15 min – doplatek 10 Kč
Sobota - neděle - svátky 1 hodina 2 hodiny
dospělí 90,00 Kč 150,00 Kč
děli do 15 let a studenti 60,00 Kč 120,00 Kč
osoby od 65 let 70,00 Kč 130,00 Kč
děti do 6 let 30,00 Kč 30,00 Kč
ZTP 60,00 Kč 120,00 Kč
ZTP/P + doprovod* 30,00 Kč 30.00 Kč
Každých dalších započatých 15 min – doplatek 15 Kč
* ZTP/P + doprovod zaplatí vždy uvedenou částku v ceníku

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

FOTBAL FM - los MSFL (jaro 07) 
25. kolo SO 19. 5. 10:15 Fotbal FM – MSK Břeclav

26. kolo SO 26. 5. 16:30 FC MSA D. Benešov – Fotbal FM
27. kolo SO 2. 6. 10:15 Fotbal FM – FC Brumov

28. kolo SO 9. 6. 16:30 SK Hranice n. M. – Fotbal FM
29. kolo SO 16. 6. 10:15 Fotbal FM – Vysočina Jihlava B

Úterý
15.00 - 16.00 - plavecký kroužek

16.00 - 17.00 
Středa

18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

Plavání veřejnosti na 11. ZŠ
Pátek

15.30 - 16.30 - plavecký kroužek
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Ceny:
dospělí 30 Kč, děti do 10 let 20 Kč

Záloha na klíč 20 Kč

SEZONA:
4/2007 - 7/2007

CENA:
300,- Kč/h.

(pronájem, šatna, osvětlení)
REZERVACE:

Tel.: 558 631 351,
Mobil: 775 767 756
Víceúčelová sportovní hala nabízí in-line hokej

Příznivci in-line bruslení si mohou od začátku dubna až do 
konce července přijít na své. Víceúčelová sportovní hala totiž 
nabízí zcela novou sportovní aktivitu in-line hokeje, která je 
určena jak sportovním klubům, tak i veřejnosti.

NOVINKA! IN-LINE HOKEJ, IN-LINE BRUSLENÍ
Víceúčelová sportovní hala, Na Příkopě 3162, Frýdek-Místek

• vlakem do Dobratic, pěšky na 
Harendu,
• busem do Vyšních Lhot, zastáv-
ka „Maryčka“, pěšky na Harendu,
• autobusem do Vyšních Lhot, 

zastávka „Pod Prašivou“, pěšky 
přes Prašivou na Harendu,
• cyklotrasa z Frýdku – Místku 
na Harendu – 14 km
Účastníci obdrží Pamětní list.

Tradiční „Šlápoty Otty BRLOHA“
sobota 19. května od 13.00 h., restaurace „HARENDA“

Nejúspěšnější dívčí míčový sport ve 
Frýdku Místku pořádá dne 31. 5. a 7. 6. 
v 16 hodin na kurtech TJ Sokol Frýdek 
Místek (sídliště Slezská u parku a 11.ZŠ) 
nábor do své volejbalové přípravky.

Zveme všechna děvčata ze 3. a 4. tříd 
základních škol, aby místo posedávání v 
parku nebo u počítače přišla samostatně, 
s kamarádkou nebo společně se svými 
rodiči ve sportovním oblečení na první 
setkání s trenéry našeho oddílu. Volej-
balová přípravka působí již několik let v 
našem oddíle a stává se přípravnou sta-
nicí pro další trénování děvčat, která za 

Nábor do volejbalové přípravky
pár let hrají úspěšně nejvyšší extraligové 
soutěže. Přípravku vedou zkušení trenéři 
mládeže, kteří mají za sebou mnoho 
úspěchů ve starších kategoriích. Náplní 
přípravky je přirozený rozvoj pohybových 
schopností děvčat s míčem i bez míče, 
formou soutěží, gymnastiky atd.

Přijďte se přesvědčit a nepro-
hloupíte vy ani vaše dcera.

S pozdravem kolektiv trenérů a 
hráček TJ Sokol Frýdek-Místek.

Kontakt na případné dotazy:
Radovan Podola,tel. 602 583 041,
E-mail: radek.podola@centrum.cz

Letošní atletický mítink 
Májové závody se zařadí mezi 
ty nejlepší v jeho více než 
třicetileté historii. Pořadatelé 
spočítali, že na start nastou-
pilo více než 450 atletů z 38 
oddílů České republiky, Pol-
ska a Slovenska a absolvovali 
přes 800 startů! 

Akci s vysokou účastí, nadše-
ním a elánem startujících, které 
nezchladilo ani studené počasí, 
ocenila i primátorka Eva Richtro-
vá, která předávala ceny nejlep-
ším. Mezi nimi se často objevovali 
domácí závodníci, kteří dosáhli 
řady vítězství i osobních rekordů.

„Mezi muži se v Memoriálu 
Jana Řeháka na 1500 m prosadil 
Miroslav Lepíček. Jeho stupňova-
nému tempu nestačil ani jeden ze 
soupeřů a zvítězil. V tomto závo-
dě startovalo celkem 65 běžců ve 
čtyřech rozbězích! Mezi ženami 
vyšel skvěle návrat Lence Kalá-
bové. Ta v běhu na 800 m nastou-
pila Lucce Křížové 250 m před 
cílem a suverénně zvítězila, navíc 
ve výborném čase 2:12.89 min.

Májové závody byly rekordní

Ani mladá nastupující generace 
se neztratila. V předžácích vyhrál 
Jan Gerek v běhu na 60 m a 
ve starších žácích Petr Lukeš v 
běhu na 800 m ve skvělém čase 
2:05.85 min. Děvčata byla ještě 
úspěšnější. V předžačkách zvítě-
zila Helena Benčová v běhu na 
500 m, v mladších žačkách před-
vedla skvělou formu Katka Kle-

páčová, která zvítězila na 60 m
za 8.43 s a v hodu míčkem 
52.13 m. Žákyně Eva Šašinková 
zvítězila v hodu kladivem, navíc 
v osobním rekordu 32.25 m. V 
dorostu přidali dvě vítězství výš-
kaři. Michal Štefek zdolal 181 a 
Jana Kučerová 162 cm,“ přine-
sl pestrý výčet úspěchů Josef 
Nejezchleba. (pp)

MÁJOVÉ ZÁVODY: Dospělí vrhali koulí, mládež házela míčkem. 
Foto: Petr Pavelka

Přestože se volejbalová 
sezóna chýlí ke konci, mladé 
frýdecko-místecké volejbalist-
ky čeká koncem května Mis-
trovství Moravy. Právo účasti 
na tomto turnaji si děvčata TJ 
Sokola Frýdek-Místek vybo-
jovala výbornými výkony v 
průběhu celého roku. V kraj-
ském poháru mladších žákyň, 
kterého se letos zúčastnilo 24 
družstev, získaly volejbalové 

Úspěchy našich volejbalových nadějí

naděje TJ Sokola Frýdek-
-Místek pěkné třetí místo. Na 
závěrečném turnaji v Ostravě 
dokonce jasně porazily jak 
Ostravu, tak Nový Jičín a sta-
nuly na nejvyšším stupínku.

Potvrdily tak vzrůstající formu 
posledních dnů, která jim v půlce 
dubna přinesla velmi cenné vítěz-
ství na kvalitně obsazeném turnaji 
volejbalových nadějí v Lanškrou-
ně. Ve finále turnaje dokázala 

frýdecko-místecká děvčata pora-
zit Olymp Praha. Kromě prvního 
místa si do Frýdku-Místku odvezlo 
družstvo B místo čtvrté.

Mistrovství Moravy se bude 
konat ve dnech 26. až 27. května 
ve Frýdku-Místku v tělocvičně 7. 
ZŠ a hale SPŠ. Zúčastní se ho 
šest nejlepších týmů moravsko-
slezského kraje, tři týmy z jižní 
Moravy a tři nejlepší týmy z kraje 
Vysočina.

„Vážíme si toho, že se v oddíle 
TJ Sokol Frýdek-Místek najdou 
peníze pro pořádání akcí i pro 
nejmenší volejbalistky, stejně 
tak jsme vděčni za dlouhodobou 
finanční podporu města Frýdek-
-Místek,“ pochvaluje si trenérka 
mládeže Danuše Górecká. „Je 
to ta správná cesta, vždyť každá 
pozdější volejbalová hvězda tak-
to začínala a není nic krásnějšího 
než lesk první získané medaile 
nebo rozzářené oči volejbalo-
vých na stupních vítězů.“

Frýdecko-místečtí fotbalisté 
v posledních třech zápasech 
vždy uhráli remízu 2:2. Každá z 
nich má jinou cenu, lze mluvit o 
bodech ztracených i získaných, 
každopádně je zapotřebí vidět, 
že soupeři vždy byly celky ze 
samého vršku tabulky MSFL.

Fotbalisté Frýdku-Místku nejprve 
přivítali na svém stadionu čtvrtý tým 
třetiligové soutěže, mužstvo ze Zno-
jma. Utkání bylo jako na houpačce, 
hosté vedli, pak prohrávali, ale 
nakonec, byť v devíti po dvou vylou-
čeních, uhráli ve Stovkách remízu. 

Fotbalisté se zhlédli v remízách 2:2
Následoval duel proti třetímu 

týmu tabulky v Mutěnicích, kde 
naši fotbalisté dvakrát vedli, ale 
nakonec znovu došlo na výsle-
dek 2:2 a i tady se to navíc na 
hřišti červenalo. 

Další domácí zápas sliboval 
lahůdku, protože do Frýdku-Místku 
se chystal lídr MSFL Fulnek, který 
na jaře neztratil do té doby ještě ani 
bod. Frýdek si zase chtěl udržet 
jarní neporazitelnost. Před 2180 
diváky(!) se to pro domácí nevyví-
jelo nejlépe, v poločase prohrávali 
0:2. Ale do třetice po závěrečném 

hvizdu skóre ukazovalo výsledek 
2:2. Do třetice všeho dobrého? 
Nebo zlého? Jsou tři body ze tří 
zápasů domácím dost nebo málo? 
Ambice klubu totiž rostou.  (pp)
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Už jen pár dní máte mož-
nost zhlédnout v Galerii Pod 
Svícnem velkoformátové mal-
by Terezy Kolářové s názvem 
Cairo. A co že to Cairo je? 
Čtěte vyznání autorky.

„Je mi zima, jsem ospalá a 
připadám si jako v divném snu... 
Jsem v Egyptě a ještě před pěti 
hodinami mě obklopovalo známé 
klima domova. Teď však stojím 
na střeše hotelu Dahab a pode 
mnou se rozprostírá sedmnácti-
milionové Cairo. Je 5 hodin ráno 
a obrysy kolem mě jsou nejasné 
a vše je pokryto hustou vrstvou 
směsi prachu a písku v rezavo-
šedo-dusných odstínech. Město 
se probouzí a já pomalu s ním. 
V dálce se rozeznívá hlas muez-
zina, který doprovázejí klaksony 
netrpělivých taxíků. Vzduch 
podivně šumí. Jsem na terase 
hotelu Dahab, pomalu vychází 
slunce nad Cairem a osvětluje 
střechy a terasy táhnoucí se do 

Tereza Kolářová Pod Svícnem

TEREZA KOLÁŘOVÁ: Civilizace a komunikace. Foto: Petr Pavelka
nekonečna a spolu s nimi i šedi-
vé hory čekajících odpadků. 

Mezi těmi horami a střechami 
všude vyčuhují satelity, jak houby 
po dešti. Všude kolem dokola talí-
ře různých průměrů a odstínů šedi. 
Bude se na nich podávat hostina 
bohům? Nebo jsou satelity jakési 
vysílače pro udržení komunikace 
s bohy? A nad tím vším se rozpro-
stírá nekonečné nebe a kdo nebo 
co v něm sídlí?“

Sedmadvacetiletá Terezie 
Kolářová se nejprve věnovala 
módnímu návrhářství, pak stu-
dovala na Ostravské univerzitě 
malbu pod dohledem Daniela 
Balabána, absolvovala stáž na 
Vysoké škole výtvarných umění v 
Bratislavě a výtvarné vzdělání si 
dále doplňuje na Fakultě výtvar-
ného umění v Brně. V Galerii Pod 
Svícnem se již v minulosti účast-
nila skupinových výstav.  (pp)

Prestižní republiková sou-
těž show dance s mezinárodní 
účastí a soutěž merengue O 
Hlavní cenu TŠ Palas a Národ-
ního domu F-M proběhla 5. 
května v Národním domě ve 
Frýdku-Místku. Pořadatelem 
soutěže byla Taneční škola 
Palas a spolupořadatelem 
Národní dům Frýdek-Místek a 
Magistrát města Frýdku-Místku. 

Soutěžilo se v tanečním sty-
lu show dance (sólo, duo, malá 
skupina, formace). Hlavní cena 
byla rozdělena do dvou věkových 
kategorií. Mini do 8 let a děti do 11 
let bojovaly o Hlavní cenu Národní-
ho domu, kde mezinárodní porota 
udělila cenu TK Radosti Bohumín 
za choreografii malých skupin 
„Adams Family“ Lenky Brečkové.

Junioři od 12 do 15 let a hlavní 
věková kategorie soutěžili o hlav-
ní cenu TŠ Palas. O Hlavní cenu 
soutěžily taktéž všechny choreo-
grafie. Porota udělila prvním třem 
ve všech kategoriích věcné ceny, 
diplomy a z nejlepšího hodnocení 
poroty a speciálních návrhů Hlav-
ní cenu absolutnímu vítězi, Lucii 
Novákové z TK Radost Bohumín 
za choreografii „Černé oči“ Lucie 
Gavroňové. V celé soutěži se 
představilo přes sto tanečních 
choreografií špičkových i začínají-
cích souborů. I našim tanečníkům 
se dařilo. V duetech hlavní věkové 
kategorie se umístili na 3. místě 
David Král s Barborou Calábko-
vou s choreografií Do you believe 
Josefa Macury a Jany Šodkové.

Mezinárodní taneční 
soutěž Palas dance cup

Hudba, která šla krok s krokem 
s pohyby tanečníků, nám všem 
zintenzívnila vnímání a prožitek z 
tance. Houpající se boky a směs 
šťastných usmívajících se dětských 
tváří dominovaly neobyčejně druž-
né atmosféře a přísné porotě v 
obsazení: Ing. Jiří Buroň, Mgr. 
Šodková, David Kaniok, Tamara 
Vlachynská, Lenka Brečková, Jiří 
Hubený, mezinárodní porotce. 
Soutěží nás provedli svým profe-
sionálním projevem moderátoři 
Josef Macura a Lenka Brečková.

Odborný dozor nad soutěží 
měla Ing. Lucie Vyvialová a asis-
tentem soutěže byla Hana Janáč-
ková. Důležitým zážitkem z této 
soutěže se stal pocit diváka a jeho 
uspokojení z naplnění představ 
o tanci a hudbě. Snoubila se zde 
jednoduchost s krásou pohybu. V 
pohybu šla znát vzájemná inspi-
race osobitostí tanečního projevu, 
která se prolínala s vysokým nasa-
zením všech zúčastněných. Všich-
ni tanečníci byli propojeni pocitem 
zodpovědnosti a snahy uspět.

Svým tanečním projevem 
nám všem dali najevo, že tanec 
nás učí citlivosti, uvědomění, 
že je projevem našeho bytí, 
odkrývá nám duši, poskytuje 
tělu duchovní dimenzi a tímto 
se může stát i zrcadlem, které 
věrně zachycuje kulturní vývoj 
společnosti v našem městě. 

Igor Caysberger, člen 
komise kulturní a pro výcho-
vu a vzdělávání Rady města 

Frýdku-Místku

pozvánky
Symfonický orchestr

Symfonický orchestr Frý-
dek-Místek pořádá v pátek 18. 
května v 19 hodin ve velkém 
sále Národního domu koncert s 
absolventy Janáčkovy konzer-
vatoře Ostrava.

Účinkují: Markéta Cabajová 
– flétna, Eva Kubicová – klarinet, 
Pavlína Hubová a Lenka Štůralo-
vá – klavír, Petr Both – violoncello 
a Daniela Valíčková – zpěv. Na 
programu jsou díla C. Sait-Saën-
se, W. A. Mozarta, J. Haydena. B. 
Smetany a L. v. Beethovena. 

Dirigují Jaromír Javůrek a 
Zdeněk Smolka.

Zpívejte housličky
Již podvanácté zazpívají hous-

ličky ve Frýdku-Místku. Tentokrát to 
bude v sobotu 26. května v 15.30 
hodin v prostorách Lidového domu 
v Místku (ul. Fr. Čejky č. 450).

Na tomto koncertě vystoupí 
děti již od čtyř let ,,Houslové školy 
pro nejmenší“ ze Zámecké cuk-
rárny z Frýdku-Místku společně s 
dětmi ZUŠ V. Petrželky z Ostra-
vy-Hrabůvky. Zazní díla W. A. 
Mozarta, J. Haydena, G. Bizeta, 
J. S. Bacha, E. Zámečníka.
Rovněž uslyšíte cimbálovou muzi-
ku a Studentský komorní orchestr.
Přijměte naše srdečné pozvání! 

Taneční škola Palas s patnác-
tiletou tradicí zve studenty střed-
ních škol, kolektivy i jednotlivce 
do svých nových tanečních pro 
mládež. Termíny kurzů jsou 
vždy v pátek, od 7. září ve dvou 
časech od 17.00 a 19.30. Výuka 
se koná v Kulturním domě Vál-
coven plechu ve Frýdku. 

V moderních tanečních kurzech 
se naučíte základy standardních, 
latinskoamerických, lidových a 
moderních tanců. Kromě klasic-
kých výukových lekcí, půlkolony a 
závěrečné lekce získáte dvě speci-
ální prodloužené opakovací lekce 
s diskotékou, speciální lekci stolo-
vání a společenské etikety a speci-
ální členské slevy na další taneční 
akce. Nejlepší taneční páry získají 
možnost reprezentovat taneční 
školu a své získané taneční umění 
na celorepublikové taneční soutěži 
absolventů v Praze. Po skončení 
základních tanečních můžete roz-
víjet své taneční umění v pokro-
čilých tanečních a vaši rodiče v 
tanečních pro dospělé. Taneční 
kurzy vedou profesionální taneční 
mistři Mgr. Jana Šodková a Josef 

Základní taneční pro mládež
Macura se svými asistenty. 

Hlaste se hned. Počet míst je 
omezen. Přihlášky pro kolektivy 
i jednotlivce získáte na našich 
webovských stránkách www.
tspalas.com nebo osobně v kur-
zech taneční školy. Informovat se 
můžete na tel: 604 503 817 a dota-
zy můžete zasílat také na e-mail: 
josef_macura@volny.cz. Těšíme 
se na vás a doufáme, že v našich 
kurzech budete vždy spokojeni.

Tradiční frýdecký festiválek 
sv. Jan session má v posled-
ních letech celkem pravidelně 
mezi účinkujícími některého z 
čerstvých držitelů ceny Anděl. 
Nejinak tomu bude i letos.

V sobotu 26. května od 16 
hodin vystoupí na farní zahradě u 
kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku 
řada zajímavých kapel. Zřejmě 
nejznámější bude kapela TRA-
BAND, která v letošním roce vyjela 
po roční tvůrčí pauze na koncertní 
pódia v pozměněném nástrojovém 
obsazení a s novým repertoárem. 
V novém zvuku Trabandu se tak 
snoubí harmonium s bicími, cim-
bálkem, trumpetou a baskytarou. 
Letošními čerstvými držiteli ceny 
Anděl v kategorii folk se stalo vse-
tínské písničkářské duo ŽAMBO-
ŠI, které na Jan sessionu zahraje 
své obdivuhodně pestré, často až 
jazzově znějící písničky. Z dalších 
vystupujících lze jmenovat těšín-
skou kapelu ALEŠANKA, která se 
loni probojovala do finále v soutěži 
na festivalu Zahrada, mladou tři-
neckou kapelu THE SIGN nebo 

Festiválek sv. Jan session opět andělský

Foto: Natálie Rychetníková
bigbítek hrající ostravskou kapelu 
OBČAS BAND. Rovněž nebude 
chybět divadelní představení frý-
decko-místeckého souboru KOU-
PELNA. Festivalový den uzavře 
ve 22:00 večer chval při svíčkách 
v kostele sv. Jana Křtitele.

V rámci festivalu bude také 

mimořádná možnost navštívit 
věž farního kostela sv. Jana 
Křtitele, která nabízí nádherný 
rozhled po celém městě a okolí. 
Věž bude zpřístupněna v neděli 
27. května od 14 do 18 hodin. 

Akce je podpořena také z kul-
turního fondu města.

listárna
Jak se žije skalickým seniorům
Současnému Klubu seniorů předcházely dávné oblíbené „Skalické 

šlápoty“ v minulém století. Jak běžel čas, setkávali se příznivci stále častěji, 
několikrát v roce. Poznávali krásná zákoutí nejen své obce, ale vydávali 
se do sousedních oblastí. Tenkrát převážně pěšky. Později byly pořádány 
poznávací zájezdy do vzdálenějších míst se zajímavou tématikou.

Klub seniorů, který vznikl ve Skalici v roce 2005, se již schází 
pravidelně měsíčně v sále kulturního domu. Zajímavý program z různých 
oborů, přátelská setkání a dobrá nálada jsou zárukou vždy plně obsa-
zeného sálu. Často nás přijdou svým programem potěšit skalické děti i 
mnoho zajímavých osobností v křesle pro hosta. Během roku využíváme 
krásného počasí k pořádání různých výšlapů do okolí, tématických 
zájezdů, život seniorů zpříjemňuje návštěva divadel, nabídky různých 
aktivit i příliv informací prostřednictvím rozmanitých časopisů.

Všechny naše zážitky zachycuje klubová kronika, doplněná bo-
hatou fotodokumentací. Ta dokazuje, že je nám spolu dobře.

Společenství skalických seniorů děkuje především naší ve-
doucí klubu, která převzala starost a péči o nás starší, všem jejím 
pomocníkům, kteří zajišťují dobrý průběh našich setkání.

Náš dík patří také Magistrátu města Frýdku-Místku i odboru sociálních 
služeb, bez jejichž pomoci by tato setkání, na která se těšíme, nevznikla.

Stárnutí není jednoduché, ale společně to jde mnohem lépe.
Marie Bujnochová
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Levicové kluby žen jsou dob-
rovolným sdružením, sdružujícím 
levicově orientované ženy i muže 
v jejich úsilí o rovnoprávné posta-
vení žen ve společnosti v soula-
du s přijatými zákony a meziná-
rodními dokumenty. Chtějí však 
také přispívat k rozvoji osob-
nosti svých členů, jejich zájmů 
a potřeb, a proto se do jejich 
činnosti může zapojit každý, kdo 
se o ni zajímá, souhlasí s jejím 
posláním a hodlá se této činnosti 
aktivně účastnit. Levicové kluby 
žen působí v ČR již od roku 1992 
a dnes je jich zaregistrováno 74. 
Jejich činnost je koordinována 
Radou Levicových klubů žen se 
sídlem v Praze. 

Jedním z prvních klubů, 
založených v roce 1992, byl také 
levicový klub žen Růže 92 ve 
Frýdku-Místku. Z názvu vyplývá, 

Levicový klub žen Růže 92
že působí na území města již 15 
let. Původně dosti uzavřený klub 
žen za ta léta pronikl na veřej-
nost a stal se známým ve městě 
a jeho okolí a svou dlouholetou 
činností si vydobyl své místo 
mezi kluby i v celostátním měřít-
ku. Jeho činnost je zaměřena na 
kulturně společenské i zájmové 
akce pro ženy, na spolupráci 
s levicovými organizacemi a s 
Českým svazem žen, se kterými 
už 15 let organizujeme akce k 
Mezinárodnímu dni žen. 

Pořádáme besedy s význam-
nými osobnostmi, přednášky se 
zdravotní a sociální tématikou, 
poznávací zájezdy a vycház-
ky, účastníme se celostátních 
akcí k problematice uplatnění 
žen ve veřejném životě, řešení 
problematiky rodin a rovných 
příležitostí, abychom mohly také 

v této důležité oblasti rozvinout 
více naši činnost.

Významnou součástí naší prá-
ce je pořádání pravidelných i jed-
norázových akcí pro děti, jako jsou 
dětské dny, rozloučení s létem, 
dětské besídky a karnevaly, vždy 
bez vstupného, aby byly přístupné 
co nejvíce dětem. Podpořily jsme 
i několik letních táborů. V této 
souvislosti je nutno poděkovat 
statutárnímu městu Frýdek-Místek 
a dalším sponzorům za finanční 
podporu těchto akcí. Za dobu 
našeho působení ve městě jich 
bylo uspořádáno šestadvacet.

Chcete-li se blíže seznámit s 
naší činností, případně se do ní 
zapojit, kontaktní adresa je: 

Levicový klub žen Růže 92
Jena Kalábová, předsedkyně
Palackého 127
738 02 Frýdek-Místek

Prázdniny ve městě, které 
měly loni premiéru, se usku-
teční i letos. K začátku května 
je přihlášeno už 25 organizací 
s více než 40 akcemi a další 
mohou ještě přibýt. Děti se o 
prázdninách tedy rozhodně 
nemusí nudit.

„Vyhodnotili jsme loňský přínos, 
rozhodli jsme se akci zopakovat a 
nejspíš z ní uděláme každoroční 
tradici. V prvním roce se ukáza-
lo, že je tento projekt schopný se 
dále rozvíjet, rodiče i děti zaujala 
možnost trávit volný čas organi-
zovaně. Za město jsem rád, že se 
nám podařilo rozšířit nabídku akti-
vit pro děti, které jsou ve městě a 
mnohdy o prázdninách neví, co s 
volným časem. Považuji za nut-
né mít pro ně alternativu, z nudy 
totiž občas pochází nebezpečné 
nápady,“ zamyslel se náměstek 
primátorky Petr Cvik.

„Cílem je hlavně zaplnit všed-
ní dny, ale součástí programu 
jsou i víkendové akce. Harmo-
nogram se nám už pěkně plní, 
ale nějaké volné termíny ještě 

máme, takže zájemci ze strany 
neziskových organizací se na 
nás mohou stále obracet,“ přib-
lížil současný stav příprav Martin 
Sysala z odboru školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýchovy.

Již nyní se ví, že Prázdniny ve 
městě budou zahájeny 29. červ-
na akcí Hurá prázdniny v Domě 
včelařů v Chlebovicích. Postupně 
se děti mohou těšit především na 
širokou sportovní nabídku – při-
pravuje se sálová kopaná, tenis, 
stolní tenis, taekwondo, judo, ori-
entační běh s mapou v parku, ale 
i turnaj v deskových hrách, zvuko-
vá střelba, loni veleúspěšné rafty 
na Ostravici, naučná stezka ve 
Frýdeckém lese, turnaj ve stolním 
fotbálku, různá tvořivá odpoledne, 
Námořnický karneval, Cesta do 
pravěku a další akce.

Informace o připravovaných 
Prázdninách ve městě můžete 
čerpat na webových stránkách 
www.prazdninyveměstě.cz, prů-
běžně je budeme zveřejňovat ve 
zpravodaji a k dispozici budou i 
školám.  (pp)

Prázdniny ve městě 
už se rýsují

TENISOVÁ ŠKOLA: Prázdniny ve městě budou znamenat spoustu 
příležitostí ke sportování.  Foto: Petr Pavelka

Oslava Dne Země v Sadech 
B. Smetany slibovala bohatý 
program, který byl téměř 
bezezbytku dodržen. Zákla-
dem bylo, že se oslavovaná 
Matička Příroda znovu nepo-
stavila k akci macešsky a 
udržela oblohu a její pozdravy 
v přijatelných mezích.

Na začátku akce náměstek 
primátorky Michal Pobucký, 
který převzal na radnici oblast 
životního prostředí po kolegovi 
Petrovi Cvikovi, tradičně smrč-

Den Země 2007 s Frýdeckou skládkou, a.s.

Náměstek primátorky Michal Pobucký předává smrček jako připo-
mínku sběrové aktivity.

Lanové překážky byly v kurzu.

Plasty lze zužitkovat vážně znovu.

kem odměnil zástupce jednot-
livých kolektivů, jež se aktivně 
zapojily do sběru starého papíru. 
Když se předestřely výsledky za 
poslední roky, děti už zachránily 
pěknou řádku stromů. A když 
se připočtou zasazené stromky, 
které dostaly, vydalo by to již 
na pěkně hustý háj. Dopoledne 
patřilo v parku školám, ti, kteří 
se dostatečně nenabažili nebo 
nestihli všechna atraktivní sta-
noviště, mohli přijít i odpoledne 
s rodiči.

Školáci měli možnost projet se 
na oslíkovi, vyzkoušet si lanové 
překážky, svou zručnost i zna-
losti, které byly klíčem k drobným 
odměnám. Mohli se také dozvě-
dět spoustu nového, u dravých 
ptáků nebo hadů byli vždy nad-
šenci, kteří je dokázali obohatit 
zajímavostmi z jejich života. Pre-
zentační stánky různých organi-
zací, které se zabývají ochranou 
přírody, byly neustále v obležení, 
děti si mohly vyzkoušet spoustu 
zajímavých činností. „Myslím, že 
oslavy Dne Země proběhly tak, 
jak to má být. Děti se bavily a 
ještě se něco dozvěděly. Jinak 
se ale jednoznačně ukazuje, že 
nejmladší generace je k ekologii 
vedena, pro ty nejmladší není 
například překvapením, že plas-
tové lahve jsou cenný odpad, 
který lze dále zpracovávat,“ 
zhodnotil akci náměstek primá-
torky Michal Pobucký. Problema-
tiku využití odpadů přibližovala 
Frýdecká skládka, která nená-
silně seznamovala například s 
recyklací papíru, plastů, skla i 
jiných odpadů. „Odborní pra-
covníci měli připravené různé 
ukázky výrobků, které byly vyro-
beny z recyklovaných materiálů. 
Důležitou součástí našeho sta-
noviště byla i poradna, kde jsme 
podávali informace a odpovídali 
na nejrůznější otázky široké 
veřejnosti o nakládání s odpady 
v našem městě,“ shrnul za Frý-
deckou skládku Lubomír Tararík. 
Městská společnost připravila 
pro děti i hravější rodiče několik 
soutěžních stanovišť jako napří-
klad lisování PET lahví na čas, 
ekologické kuželky nebo logické 
ekologické testy, v nichž si mohli 
zájemci otestovat své znalos-
ti o odpadovém hospodářství. 

Odměnou pro nejpilnější byla 
nějaká ta sladkost, různé ceny, 
létající balónky nebo grilovaná 

klobáska z grilu vyrobeného z 
pravé popelnice.

Text a foto: Petr Pavelka
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HISTORICKÉ MEZNÍKY

Město Frýdek-Místek mělo 
v poválečné době tři základní 
školy. S růstem počtu obyva-
tel a výstavbou sídlišť postup-
ně vznikala potřeba umístit 
děti do dalších školních zaří-
zení. Tak vznikaly nové školy, 
Devítka jako šestá v pořadí v 
roce 1980.

Je 1. září 1980. Zahajuje se 
nový školní rok jako každoročně. 
Jen na ulici E. Krásnohorské při-
byla nová školní budova a ruch 
je zde poněkud nezvyklý. Je ješ-
tě rozestavěná, vše, co je zatím 
připraveno k provozu, se nachá-
zí v jediném pavilonu. Ten slouží 
pro malé i větší školáky. V 11 
třídách jsou žáci 1.- 4. ročníku, 
4 třídy musí postačit žákům 5.-7. 
ročníku. Ta část školy, kde nyní 
nalezneme mj. školní družinu a 
jídelnu s kuchyní, se dokončova-
la během školního roku. Učí se 
bez tělocvičen. Ty byly dány do 
provozu až v květnu 1982.

Učitelům i žákům chybí zpo-
čátku učební pomůcky, jednot-
livé odborné učebny se teprve 
vybavují potřebným zařízením a 
didaktickou technikou. I přes tyto 
potíže se pracuje s velikou chutí 
a radostí. V prvním roce zde 
působí 15 učitelů, kteří se snaží 
připravit pro život 498 žáků. Prv-
ním ředitelem školy byl jmeno-
ván PaedDr. Ladislav Mazoch. 
Školní družina má čtyři odděle-
ní. Každý z učitelů pracuje, jak 
nejlépe dovede. Jejich společné 
úsilí je odměněno. Žáci začínají 
dosahovat na různých soutěžích 
velmi dobrých výsledků.

V následujících pěti letech se 
pak dokončily všechny úpravy 
kolem školy. Vznikla pěkná zahra-
da a hřiště. Práce na vnitřním 
vybavení školy se blížily k závěru. 
Žáci se již mohli učit v odbor-
ných pracovnách fyziky, chemie, 
přírodopisu, hudební a výtvarné 
výchovy. K dispozici jim byly dvě 
tělocvičny, dílny a cvičná kuchyň-
ka. Ve školním roce 1984-85
škola zaznamenala nejvyšší počet 
žáků – 1304 na I. a lI. stupni, uči-
telů a vychovatelů bylo 59.

Září 1980 
1. září 1980 byl zahájen nový 
školní rok v nové školní budo-
vě. Škola je zatím rozestavě-
na a dokončovala se během 

školního roku. 
Květen 1982 

Do provozu byla uvedena 
celá škola spolu se dvěmi 

tělocvičnami. Vybavovaly se 
odborné učebny potřebným 

zařízením a didaktickou tech-
nikou. Prvním ředitelem školy 
byl jmenován PaeDr. Ladislav 
Mazoch, jeho zástupcem se 
stala p. Anežka Jelínková. 

1983-1986 
Dokončily se úpravy okolí 

školy. Vznikla pěkná zahrada 
a hřiště. Žáci se učili již ve 35 
třídách. K výuce se využívaly 

odborné pracovny fyziky, 
chemie, přírodopisu, hudební a 
výtvarné výchovy. K dispozici 
byly také dvě tělocvičny, dílny 

a cvičná kuchyňka. V této době 
byl rozšířen pedagogický sbor 

druhého stupně a zástupkyní se 
stala p. Eva Rýparová. 

1986-1987 
Zástupkyně prvního stupně p. 
A. Jelínková byla vystřídaná p. 

Martou Klárovou. 
1988-1991 

V tomto období byla ředitelkou 
PaeDr. Marie Rojková, za jejího 
působení a její zásluhou došlo k 

další modernizaci školy.
1991-1992 

Na škole působí 41 pedago-
gických pracovníků. Do funkce 
ředitele školy byl jmenován p. 
Karel Rek, do funkce zástupce 
ředitele II. stupně p. Eva Slánská 
a do funkce zástupce ředitele I. 
stupně p. Irena Nováková. Nově 
se začala využívat učebna vyba-

vená počítačovou technikou. 
1995-1996 

Škola pracuje jako 27třídní s 
576 žáky (pokles dětí ve škole 
představuje průměr 23,04 žáků 

na třídu). Pedagogický sbor 
má 37 učitelů a 2 vychovatelky 
ŠD. Na práci školy se výrazně 
podílely i změny související s 
devítiletou školní docházkou, 

strukturální změny základních a 
středních škol a změna školské 
legislativy. Na škole se začíná 

organizovat činnost nově vznik-
lé galerie DUHA. 

1997-1998 
Školu navštěvuje 594 žáků. V 
tomto roce došlo ke změnám 

ve vedení. Od 1. září 1997 byla 
jmenována zástupkyní ředi-

tele pro II. stupeň Mgr. Alena 
Švarcová. K 30. lednu 1998 
ukončil své působení na naší 

škole ve funkci ředitele školy p. 
Karel Rek. Za práci, kterou zde 
vykonal, mu náleží velké uznání 
a poděkování. Dnem 1. února 

1998 na jeho místo nastupuje p. 
Lubomír Bartek.

Devítka má „konkurenci“ hned vedle na téže ulici

Ve školním roce 1987-88 
došlo ke změnám ve vedení 
školy. Ředitelkou školy se stala 
PaedDr. Marie Rojková, bývalý 
ředitel L. Mazoch začal pracovat 
jako okresní školní inspektor. 
Zásluhou nové ředitelky došlo k 
další modernizaci školy, napří-
klad k propojení školy s jídelnou. 
Tím se vyřešilo obtížné převádě-
ní žáků do jídelny venkovní částí. 
V roce 1990 se začala využívat 
dokončená počítačová učebna 
s jedenácti počítači. Do funkce 
ředitele školy byl jmenován v září 
roku 1991 Karel Rek a po pár 
letech mohl hodnotit, jaký kus 
cesty škola za patnáct let urazila. 
„Škola byla postavena několik 
metrů od starší školy z padesá-
tých let, což především v úvod-
ních letech přineslo řadu pro-
blémů. Po celou dobu existence 
usilovali pracovníci o dobré jmé-
no a pověst. Škola se dostala do 
povědomí především úrovní ele-
mentární výuky v začátcích školní 
docházky dětí, výsledky v přírod-
ních vědách. V posledních letech 
estetickou a hudební výchovou. 
Za 15 let školu absolvovalo 1611 

žáků. Pedagogických a správ-
ních zaměstnanců se vystřídalo 
205. Škola se dostává do zralého 
věku a všichni pracovníci usilují o 
pozitivní rozvoj. Svou činností 
napomáhají stabilizaci vztahů 
obyvatel, kteří před léty z růz-
ných koutů republiky osídlili tento 
region,“ prohlásil Karel Rek u pří-
ležitosti 15 let trvání školy. Škola 
má dnes za sebou už i čtvrt stole-
tí existence a v novém tisíciletí se 
dále pere o své místo na slunci. 
Budoucnost vidí zejména v orien-
taci na sportovní třídy, se kterými 
má již zkušenosti. Velké naděje 

se proto upínají k záměru vybu-
dování nového školního hřiště, 
které by sloužilo i sousední 5. ZŠ, 
bohužel nevyjasněné majetkové 
poměry dotčených pozemků 
zatím výstavbu brzdí, ačkoliv již 
dvakrát získala díky radnici pod-
poru ze státního rozpočtu. Pení-
ze tak musely být zatím pokaždé 
nasměrovány jinam. I na 9. ZŠ se 
ale po roce 2000 leccos změnilo. 
Byla modernizována kuchyň, pro-
běhla také rekonstrukce všech 
sociálních zařízení. Došlo rovněž 
k propojení se sousední školou 
kvůli společnému stravování. 

9. ZŠ: Na ulici E. Krásnohorské, pod dohledem J. A. Komenského. 
Foto: Petr Pavelka

SPOJOVACÍ KRČEK: 5. a 9. ZŠ jsou propojeny kvůli stravování. 
Foto: Petr Pavelka
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www.veseleto.cz

Intenzivní konverzační kurz 
pro mírně pokročilé,

2x týdně 75 min.

ANGLIČTINAANGLIČTINA

Cena:
950,- Kč / 10 lekcí

Výuka v malých skupinkách!!! Doučování pro žáky ZŠ.
VOLEJTE: +420 603 118 304
daniela.bystricanova@centrum.cz

Od 1. ledna 2007 platí v České republice nový zákon o sociální služ-
bách. Tento zákon výrazným způsobem mění zaběhané návyky a stan-
dardy. Pro kvalitní implementaci tohoto zákona do praxe bylo nezbytné 
zajistit soustředěné vzdělávání cca 200 pracovníků Magistrátu města 
Frýdek-Místek a zaměstnanců příspěvkových organizací, kteří se na 
realizaci sociálních služeb ve frýdecko-místeckém regionu podílejí.
Je důležité na tomto místě vyzdvihnout snahu odboru sociálních 
služeb a sociální péče, které si již v roce 2005 uvědomovalo nutnost 
pro školení. Proto vytvořil projekt v rámci operačního programu Roz-
voj lidských zdrojů s názvem: „Vzdělávání – cesta ke zvyšování kvali-
ty poskytovaných sociálních služeb ve frýdecko-místeckém regionu“. 
Tento projekt uspěl a díky finančním prostředkům ESF a státního roz-
počtu České republiky mohl být od jara roku 2006 realizován. 
V současné době má za sebou první rok své realizace. Evrop-
ský sociální fond a státní rozpočet České republiky zafinancovaly 
pomůcky pro výuku, nákup potřebné výpočetní techniky a náklady 
na kompletní zabezpečení výuky. V období od léta 2006 do součas-
né doby probíhá vzdělávací program pro určené pracovníky.
Supervize kontrolovala požadovanou úroveň každého školeného 
tématu v rámci vzdělávacího cyklu, dodržení garantované kvality na 
základě zvolených školených témat, dále kontrolovala návaznost 
školených tématických okruhů, jejich propojenost a profesionální 
zdatnost realizačního týmu, v tomto případě externího dodavatele 
společnosti PROFIMA.
Petr Otáhal (autor je supervizorem tohoto projektu a ředitelem 
vzdělávací instituce)

Nedostali jste 
se k moři?

Využijte účinků 
solné jeskyně k 

regeneraci
vašeho organismu.
V měsíci červnu, 
červenci a srpnu 

10% sleva.
Poliklinika

-Místek s.r.o.,
tel.: 558 900 117
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Vystřihněte si
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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 15,30 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 15,66 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebyt. 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)

kino P. Bezruče  15.5. - 17.5.
u krytého bazénu  22.5. - 24.5.
u Kauflandu  29.5. - 31.5.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
provozní doba mobilní sběrny je 
vždy úterý, středa, čtvrtek od 10:00 
do 18:00 h. (dle harmonogramu).

Nabídkové řízení
Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje prodej níže uvedených 
nemovitostí formou nabídkového řízení – „dražbou“:
- dům č.p. 427 na pozemku p.č. 870 zast. pl. a pozemek p.č. 870 
zast. pl. o výměře 372 m2 a p.č. 869 ost. pl. o výměře 478 m2, k.ú. 
Místek (ul. F. Čejky), za celkovou vyvolávací cenu 2.000.000,- Kč
- bytová jednotka č. 232/4 v domě č.p. 232 na pozemku p.č. 403 zast. pl., 
k.ú. Místek (ul. Havlíčkova), za celkovou vyvolávací cenu 162.000,- Kč
Nabídkové řízení se uskuteční dne 13. 6. 2007 ve 13.00 h. 
v Malé zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku,
ul. Radniční 1148. Dražební jistina je stanovena ve výši
10 % z vyvolávací ceny a je splatná nejpozději dne 7. 6. 2007 
na účet statutárního města. Bližší informace na odboru správy 
obecního majetku MMFM, tel.: 558 609 172, 558 609 171.

Druh práce: stavební technik
Místo výkonu práce: Magistrát měs-
ta 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 stavební nebo vysokoškolské 
vzdělání – stavební fakulta
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 
ne starším než 3 měsíce.
Pokud zájemce nebude mít k 
dispozici výpis z evidence rejstří-
ku trestů v termínu do 25. května 
2007, postačí k tomuto datu před-
ložit 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., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů
• 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 naroz. uchazeče
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 dosa-
vadních zaměstnáních a o odbor-
ných znalostech a dovednostech
Přihlášky s požadovanými dokla-
dy zasílejte do 25. května 2007 na 
adresu: Magistrát města Frýdku-
-Místku, stavební úřad, Radniční 
1148, 738 22 Frýdek-Místek 

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na 
místo stavebního technika stavebního úřadu magistrátu města Druh práce: referent oddělení 

územního rozvoje – zpracování 
územně analytických podkladů 
(§ 21 zákona č. 183/2006 Sb. 
– nový stavební zákon), technic-
ká infrastruktura
Místo výkonu práce: Magistrát 
města Frýdku-Místku, Radniční 
1148, 738 22 Frýdek-Místek 
Platová třída: 9
Pracovní poměr: doba neurčitá

Požadované předpoklady:
1. minimálně středoškolské 
vzdělání technického směru, 
vysokoškolské vzdělání technic-
kého směru výhodou
2. obecné předpoklady dle usta-
novení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územně samo-
správných celků
3. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z rejstříku 
trestů ne starším než 3 měsíce 
Pokud uchazeč nebude mít k 
dispozici výpis z rejstříku trestů 
v termínu do 23. 5. 2007, postačí 
k tomuto datu předložit písem-
nou žádost o poskytnutí tohoto 
dokumentu. Originál dokumentu 
bude dodatečně předložen při 

– zpracování územně analytických podkladů při odboru územního a ekonomického rozvoje 
Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 

samotném výběrovém řízení.
4. znalost:
• zákona č. 50/1976 Sb., o 
územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, znalost 
nového stavebního zákona (čís-
lo 183/2006 Sb.) je výhodou
• zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů
• uživatelská znalost práce s PC 
– Word, Excel, elektronická poš-
ta, práce v GIS výhodou, popř. 
grafické programy
• řidičský průkaz skupiny B
• komunikační dovednosti
5. k přihlášce je nutno doložit mj. 
tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou 
údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech a 
dovednostech 
• ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání
6. zkušenosti a praxe z projekční 
činnosti se zaměřením na technic-
kou infrastrukturu jsou výhodou 

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul ucha-

zeče
b) datum a místo narození ucha-
zeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu ucha-
zeče
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
• Předpokládané datum výbě-
rového řízení – úterý 29. 5. 2007
• V přihlášce uveďte i číslo tele-
fonu nebo e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu a 
hodině výběrového řízení. 

Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 23. 5. 

2007 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor územního a ekonomické-
ho rozvoje, Radniční 1148, 738 
22 Frýdek-Místek 

Pokud uchazeč ve své přihlášce 
neuvede, že po skončení výbě-
rového řízení požaduje zaslané 
materiály vrátit, budou do 1 
měsíce skartovány.

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení
na místo referenta oddělení územního rozvoje

VEČERNÍČKŮVVEČERNÍČKŮV DĚTSKÝDĚTSKÝ  DENDEN
  
Agentura Orange s.r.o. připravila na 1. června 2007, na místeckém náměstí Svobody, ori-

ginální oslavu dne dětí – VEČERNÍČKŮV DĚTSKÝ DEN.  Již od 11. hodiny bude zahájena 
„NEVI městská štafeta“ – závod základních škol.

14:30 – 14:35 Zahájení Večerníčkova dětského dne moderátorem
14:35 – 14:05  1. večerníček - Bořek stavitel I. blok
15:05 – 15:10 Vystoupení dětský aerobik 
15:15 – 16:00 2. večerníček - Teletubbies I. blok
16:05 – 16:10 Vystoupení dětský aerobik 
16:15 – 16:50 3. večerníček – Bořek stavitel II. blok
16:50 – 16:55 Vstup moderátora – připomenutí programu, přivolání Hopsalína
17:00 – 18:00 Klaun Hopsalín – Večerníčkovy soutěže vč. kulis 
18:00 – 18:50 HEIDI JANKŮ se svým programem pro děti
19:00 – 19:05 Rozloučení a ukončení akce
VEČERNÍČKŮV DĚTSKÝ DEN posvětila sama paní Martina Pilařová, dcera zesnulého autora 
Večerníčka, spolu s Českou televizí a dědici autorských práv.  

Po celou dobu bude pro děti a jejich rodiče připravena pohádková cesta plná Večerníkových 
soutěží a krásných cen. Budeme házet do klobouku u Boba a Bobka, lovit hvězdičky u Rákos-
níčka či tancovat s Makovou panenkou. 
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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. Historic-
ko-etnografická část prezentuje nyní na 800 
sbírkových předmětů, dokumentujících tradiční 
zemědělství, řemesla, obchod, železářství a 
další. Řada originálních přístrojů, hracích skříní 
a dalších předmětů dokládá zábavu a využití 
volného času od poloviny 19. století.
V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskydské 
pahorkatiny a MS Beskyd, je vystaveno 
200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých 
zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hor-
nin a přibližně 100 herbářových položek. K 
nejcennějším exponátům patří zkamenělina 
druhohorní cykasové rostliny benetitového 
typu a dva dermoplastické 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. Barbory. 
Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil k nej-
známějším a k nejnavštěvovanějším marián-
ským poutním místům ve Slezsku. Expozice je 
obohacena o sochy Nejsvětějšího Srdce Pána 
Ježíše a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, 
které byly přestěhovány z poutního kostela 
Navštívení Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň jed-
nomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich 
vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém 
území, které oddělovala jen „šumivá, 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:
KAREL LEPÍK - OBRAZY Z LET 1996-2006
Autor je vysokoškolský učitel kresby a 
malby na Ostravské univerzitě. Studoval 
na Pražské akademii v uvolněné kulturní 
atmosféře druhé poloviny 60. let u proslu-
lého figuralisty prof. Karla Součka a také u 
bytostného moderního krajináře, malíře a 
grafika doc. Jiří Johna. Ačkoliv se o váno-
cích 2005 Karel Lepík dožil pětašedesátky, 
jeho tvůrčí elán neutuchá. Jeho tvorba 
imponuje početností i monumentalitou a ve 
svém celku představuje kolosální soubor, 
z něhož by bylo možno vybírat exponáty 
hned pro několik takových instalací.
Potrvá do 27. května 2007.

KŘÍDLA NAD MOŠNOVEM
Výstava je zaměřena na dva letecké útvary, 
které po řadu let působily z letiště Ostrava-
Mošnov. Jsou to 1. dopravní výsadkový 
letecký pluk a 8. stíhací letecký pluk.
Na přípravě výstavy se podíleli: František 
Pavelčík, Oldřich Dvorský, Jaromír Fryš-
čák, Vilém Kubát, Vladislav Blahuta, Svaz 
letců Brno, Svaz letců Příbor, Technické 
muzeum Brno, 23. základna vrtulníkové-
ho letectva Přerov.
Potrvá do 16. září 2007.

PROGRAMY, KONCERTY
Neděle 20. května 13-17h. - frýdecký zámek
DEN MUZEÍ NA FRÝDECKÉM ZÁMKU
Od 15,00 hodin vystoupení souboru CALATA
Dále k vidění:
• LITINOVÉ KŘÍŽE – výstava
• KAREL LEPÍK – OBRAZY Z LET 1996 
– 2006 – výstava

Pro předplatitele Frýdek-Místek – FMA 
a širokou veřejnost hrajeme z technických 
důvodů v sále Těšínského divadla v Čes-
kém Těšíně ve čtvrtek dne 17. 5. 2007 v 
19.00, v úterý dne 29. 5. 2007 v 19.00 pak 
pro předplatitele Frýdek-Místek – FMC a 
širokou veřejnost

Wiliam Shakespeare, Zdeněk Barták
ROMEO A JULIE
Příběh milenců, jejichž lásce brání 

nenávist obou znesvářených rodů, není třeba 
zvlášť představovat. Okouzluje diváky takřka 
na celém světě, inspiruje tvůrce různých 
žánrů a ožívá v mnoha podobách. Hudeb-
ní skladatel Zdeněk Barták napsal hudbu 
pro divadlo SPAC v jihokorejském Seoulu, 
které tuto hru uvedlo v muzikálové podobě 
v prvním provedení. Za hudbu získal Zdeněk 
Barták cenu, které se říká „asijský Oskar“. 
Těšínská inscenace bude prvním provede-
ním tohoto muzikálu v České republice.

Symfonický orchestr Frýdek-Místek 
pořádá v pátek 18. 5. 2007 v 19 hodin 

ve velkém sále Národního domu koncert s 
absolventy Janáčkovy konzervatoře Ostra-
va. Účinkují: Markéta Cabajová – flétna, Eva 
Kubicová – klarinet, Pavlína Hubová a Len-
ka Štůralová – klavír, Petr Both – violoncello 
a Daniela Valíčková – zpěv. Na programu 
jsou díla C. Sait-Saënse, W. A. Mozarta, J. 
Haydna. B. Smetany a L. v. Beethovena. 
Dirigují Jaromír Javůrek a Zdeněk Smolka.

Kurzovní činnost 
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
začátečníci podzim 2007
Jsou určeny zejména pro studenty střed-

ních škol, gymnázií a učilišť. Kurzy začínají 
v týdnu od 3. 9. 2007 a končí závěrečnou 
lekcí v prosinci. Lekce jsou sestaveny tak, 
aby studenty bavily, zajímaly a aby rozvíjely 
jejich obzor. Kromě tance naučíme i zákla-
dům společenského chování (zdravení, 
představování) a řadě dalších nutných spo-
lečenských pravidel a zvyklostí.

Skladba kurzů:
• středa – 12 vyučovacích lekcí po 3 

vyučovacích hodinách a 2 večery – pro-
dloužená a závěrečná lekce po 6 vyučo-
vacích hodinách.

Kurzovné za kurz 48 vyučovacích 
hodin 1 100 Kč.

Kurzy probíhají od 17.00 a od 19.30 h.
• čtvrtek a neděle – 12 vyučovacích 

lekcí po 3 vyučovacích hodinách a 2 veče-
ry – prodloužená a závěrečná lekce po 8 
vyučovacích hodinách.

Kurzovné za kurz 52 vyučovacích 
hodin 1 200 Kč.

Kurzy probíhají ve čtvrtek v 17.00 hodin 
a v neděli 16.00 a 18.30 hodin.

Za zvýhodněné vstupné pro účastníky 
tanečních kurzů, mimo rámec základní 
výuky, se budou konat dvě speciální lek-
ce: disko lekce a lekce stolování se spole-
čenským banketem. 

Dále tři večery: Tančírna 2x a Předsil-
vestrovská Dance Party.

Po ukončení těchto kurzů organizuje-
me: Absolventský ples, na který navazují 

kurzy tance pro mládež pokročilí. Naučíte 
se nové taneční kroky a figury.

Přihlášky přijímáme osobně v kanceláři 
– útvar kultury. 

Platbu kurzů zahájíme 14. 5. 2007 
každé pondělí, úterý a středa od 13.00 do 
15.30 hodin.

Kurz je nutno zaplatit do 13. 6. 2007, po 
tomto termínu se všechny rezervace ruší.

Informace na tel. číslech 558 432 011 
nebo 777 728 094 do 15.30 H. Janáčková.

Výstava:
10. 3. - 31. 5. 07 – chodby Národního domu

KRÁSA KONÍ 
Marek Džupin a Zenon Kisza
- výstava fotografií

Pátek 25. května 2007 v 19.00 hodin
KAMELOT 
Modrá planeta
Koncertní vystoupení brněnské folk-

countryové kapely, která zahraje v sestavě:
Roman Horký – frontman a zakládající člen
Marek Dráb – kytary
Jiří Meisner – baskytara
Pavel Plch – bicí
Vstupné: 180 a 150 Kč

FILMOVÝ KLUB 
15. 5. v 19.00 h.
OBCHOD NA KORZE
Vrcholné dílo úspěšného režisérského 

tandemu Kadár a Klos přijal celý kulturní 
svět s nadšením. Děj filmu, zkonstruova-
ný na podkladě skutečné události, je situ-
ován do roku 1942, do prostoru malého 
městečka ve Slovenském státě.

21. 5. v 19.00 h.
4. VÝROČÍ FILMOVÉHO KLUBU 

FRÝDEK-MÍSTEK
Filmový blok s hostem – režisérka E. 

Hníková
ŽENY PRO MĚNY + SEJDEME SE V 

EUROCAMPU
Projekce dokumentů pouze pro členy Fil-

mového klubu Frýdek-Místek. Vstup zdarma.
Prodej průkazek člena FK na rok 2007 

za 70,- Kč před představením.
28. 5. v 19.00 h.
POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL
Forest Whitaker ve své zřejmě život-

ní roli zároveň fascinujícího a nezměrně 
zrůdného diktátora Ugandy Idiho Amina.

29. 5. v 19.00 h.
SHORTBUS
Film sleduje osudy několika obyvatel 

New Yorku, kteří se potýkají se svými 
sexuálními a milostnými vztahy v under-
groundovém klubu Shortbus, otevřeném 
pro lidi všech sexuálních orientací.

BIJÁSEK
Pátek 18. 5. v 10.00 h.
PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI
Cvrček, Dobrodružství námořníka 

Sindibáda a další.
Pátek 18. 5. v 13.30 h.
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
Animovaný rodinný film o desetiletém 

chlapci, kterého kamarádi ze sousedství 
šikanují, a tak si své frustrace vybíjí na mra-

16. - 17. 5. v 19.00 h.
VRATNÉ LAHVE

Bývalý učitel se nehodlá smířit s poklidným 
životem důchodce, a proto přijímá místo ve 
výkupu lahví, kde se na malém prostoru 
potkávají lahve s lahvemi a lidé s lidmi.

18. - 20. 5.v 19.00 h.
BABEL

Osudy čtyř skupin lidí na třech kontinen-
tech protne jeden náhodný výstřel. V hlav-
ních rolích Brad Pitt a Cate Blanchett.

23. - 24. 5. v 19.00 h.
ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ

Nájemný vrah nechal svoji oběť uniknout. 
Teď mu v krvi koluje jed a přežije jen teh-
dy, pokud bude mít v těle dostatečnou 
hladinu adrenalinu. 

25. - 27. 5. v 16.30 h.
PAST NA ŽRALOKA

Rybí kluk se přestěhuje na nový korálový 
útes. Potká krásnou rybí slečnu, která má 
ale hodně zubatého nápadníka. Dokáže 
získat lásku své vyvolené a zároveň ji i 
útes ochránit před divokým žralokem? 

25. - 27.5. v 19.00 h.
ATENTÁT V AMBASADORU

Hvězdně obsazený průřez jedním červno-
vým dnem roku 1968, kdy byl v titulním hote-
lu zavražděn senátor Robert F. Kennedy.

30. - 31. 5. v 19.00 h.
DREAMGIRLS

Amerika, 60. léta minulého století. Trio 
mladých černošských zpěvaček padlo do 
oka schopnému producentovi, který z nich 
udělal hvězdy. Na vrcholu však poznávají, 
že sláva je šťastnými neudělá. 

veništi ve dvoře. Mravenci to tak nenecha-
jí, použijí kouzelný lektvar a chlapec se po 
jeho požití zmenší do jejich velikosti.

Výstava:
6. 4. - 31. 5. 2007
TROCHU JINÉ TVÁŘE
Ing. Arnošt Čapla
Soubor fotografií účastníků folklorního 

festivalu z Venezuely, Tahiti, Španělska, 
Ukrajiny.
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Beskydský magazín    TV Prima, středy od 16:20
Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

Tel.: 558 435 401, 558 437 336
e-mail:lidovydum.fm@centrum.cz

www.lidovydum-mistek.wz.cz

HUDEBNÍ KLUB STOUN

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

e-mail:info@ddmfm.cz, www.ddmfm.cz
telefon: 558 434 154, 558 434 525, 558 628 240

• KŘÍDLA NAD MOŠNOVEM – výstava
• Stálé expozice
VSTUP DO EXPOZIC A VÝSTAV ZDARMA !!!
Neděle 27. května 15,00 hodin – Rytířský 
sál frýdeckého zámku
NEDĚLNÍ CHVILKA POEZIE A PRÓZY
Májová poetika básnířky Ireny Kopecké a 
klavíristky Marie Tylečkové
Návštěvníci si budou moci prohlédnout 
výstavu obrazů Karla Lepíka
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY
Čtvrtek 17. května 17,00 hodin
Přednáškový sál v Zeleném domě na 
Zámecké ulici ve Frýdku
LÁZNĚ A LÉČIVÉ PRAMENY NA 
MORAVĚ A VE SLEZSKU
Známé i neznámé lázně na Moravě a ve 
Slezsku – např. tušíte, kde se nacháze-
jí dnes již zaniklé lázně Sameraubad v 
Šumařově, kde se můžete napít Jesenic-
ké kyselky? Dále historie bylinných lázní v 
Komorní Lhotce, proč nevznikl moravský 
Gräfenberg – Ondřejník, lázně v Teplicích 
nad Bečvou, Karlově Studánce, Lipové, 
Jeseníku a další. Doplněno videosním-
kem a dataprojekcí.

LETNÍ TÁBORY
Kompletní nabídku 
letních pobytových 
táborů najdete na 
www.ddmfm.cz

19. 5. DEN PRO 
KLUKY A HOLKY

Program: Výroba 
letadélek z papíru, 

balzy, ukázky činnosti plastikových mode-
lářů a elektrotechniků pro kluky. Výroba 
drobných dárků pro holky. Výlet pod Štan-
dl, pouštění letadel, hry soutěže, návštěva 
krytého bazénu.
Cena: 120,- Kč (vstupné, materiál, občer-
stvení) Informace: Alena Fabíková, tele-
fon: 558 434 154, 732 383 131
Místo a čas: DDM Místek, Pionýrů 752, 
9:00 – 16:00 hodin

25. – 27. 5. ZAHRADA
Máte chuť tvořit a hledáte nové kamará-
dy? Společně strávíme víkend plný inspi-
race. Budeme tvořit kašírované sochy a 
sousoší, tentokrát na téma citátů světo-
vých velikánů. Čeká vás pak slavnostní 
vernisáž na místeckém náměstí. To vše v 
rámci projektu Zahrada.
Cena: 170,- Kč
Informace a přihlášky: Ivana Sošková, 
telefon: 558 434 154, 731 167 010, e-
mail: kaluz@ddmfm.cz 

26. 5. DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
Program: Přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu.
Cena: 25,- Kč / 2 hodiny
Místo a čas: DDM Místek, 9:00 – 11:00, 
11:00 – 13:00 hodin

2. – 3. 6. MALOVANÝ VÍKEND
Program: Setkání dětí z výtvarných kroužků 
k ukončení školního roku. Zveme také ostatní 
děti, které rády tvoří. Je připraven program, 
ve kterém zkusíme grafickou techniku, udě-

láme si originální přívěšek na klíče, ozdobíme 
keramickou kachli, zasoutěžíme si, zaplave-
me v bazénu. Přespání v budově DDM F-M, 
strava a pitný režim jsou zajištěny.
Cena: 250,- Kč
Informace a přihlášky: Ivana Sošková, 
telefon: 558 434 154, 731 167 010, e-
mail: kaluz@ddmfm.cz 
Místo a čas: sobota, 2. 6. v 9:00 hodin 
– ukončení: neděle, 3. 6. v 16:00 hodin

ŠACHY
25. 5. MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 15:30 - 18:00
26. 5. PŘEBOR MATEŘSKÝCH ŠKOL 

– JEDNOTLIVCI
Program: Šachový turnaj pro děti navště-
vující mateřské školy
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: Národní dům v Místku, 9:00 
– 12:00 hodin

17. 5. čtvrtek FMCITY THUERSDAY PARTY
DJ BURCHAK A LUKASZ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
18. 5. pátek BREAKING no.6 - SPECIAL
SPECIAL GUEST:NEUROUROKYME crew, 
(www.neurokyme.cz), dj MYSTIF, dj EDDRUM 
dj ELECTROM (www.djelectrom.net), dj IMO-
TEP (www.drumatix.cz), dj PICKFICK (Cyber-
fire.cz/ www.pickfick.net) VSTUP: 70 Kč, 6 kW 
sound, videoprojekce Extrem Sports, 3x strobo, 
4x Scan, mlha, luxus bar, 3x fotbálek, šatna
19. 5. sobota FREESTYLE BATTLE VOL. 3 
PRESSO63 (Strapo (nejlepší slovenský Freesty-
le)), Chutkass, DJ Spinhandz, NOVÁ POROTA!
21. 5. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOT-
BÁLEK ZA 5,- KČ
22. 5. úterý ALTERNATIV MUSIC
DJ KASHMIR – PUNK, ROCK, PSYCHOBIL-
LY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE – PIVKO 
ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
24. 5. čtvrtek TURNAJ VE STOLNÍM FOT-
BÁLKU

STOLY ROSENGART A STARTOVNÉ 20,- 
NA OSOBU A FMCITY PÁRTY
25. 5. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL
DJ BARUCHA A SKVĚLÉ HITY DOBY 
NEDÁVNO MINULÉ
26. 5. sobota ROCK PRINCESS NIGHT VOL.2
DRUHÉ POKRAČOVÁNÍ MINIFESTIVALU S 
ŽENSKÝMI VOKÁLY, MIMESIS, TANKER, 
KAPRIOLA, &GUEST, 40,-
28. 5. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOT-
BÁLEK ZA 5,- KČ
29. 5. úterý ALTERNATIV MUSIC
DJ KASHMIR – PUNK, ROCK, PSYCHOBIL-
LY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE – PIVKO 
ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
31. 5. čtvrtek TURNAJ VE STOLNÍM FOT-
BÁLKU
MIMO LIGOVÝCH HRÁČŮ!!! STOLY ROSENGART 
A STARTOVNÉ 20kč/os. A FMCITY PÁRTY
PŘIPRAVUJEME: 15.6.2007 MASTA KILLA 
(WU-TANG CLAN)!!!

Stanice mladých turistů
Pionýrů 764, Frýdek-Místek

tel.: 558 435 067 nebo 558 647 594
www.smtufm.cz

26. 5. 2007

Den dětí

,,Odvážné dítě“

22. 5. v 17.00 kostel Všech svatých 
Podvečer májové poezie a mariánské hudby

Interaktivní výstava „Hlavolamy 
– Dobrodružství na hradě“ ve velkém sále 
LD od 28. 5. do 15. 6. od 8 do 14 hodin.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

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

Pro děti
vstupné 30,- Kč

Sobota 19. května 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

Pro mládež a dospělé
vstupné 60,- Kč

Sobota 26. května v 19 hodin
Norbert Závodský

Příběh z Montmartru
okouzlující příběh na motivy filmu Amélie 

z Montmartru
účinkuje soubor 21 gramů Frýdek-Místek

Půjčování kostýmů v květnu:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

KLUB MAMINEK BROUČCI
Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)

Tel.: 558 647 366
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h. 

15. 5. Burza dětského letního oblečení
15. 5. příjem oblečení

25. 5. výdej a vyúčtování
16.5. Sladké spinkání

Ukázková akce šitého zboží zaměřeného 
na spaní (např. povlečení, ložní sety do 
dětské postýlky, fusaky, rychlozavino-

vačky, šití do dětského pokoje …). Akce 
bude probíhat během celého dopoledne.
Jedná se o výrobky z Prodejny kojeneckého a 
dětského textilu Libuše Urbancové. Maminky u 
nás dostanou kupón na 10% slevu na nákup!

18. 5. Kreslení na chodník
Za pěkného počasí vytvoříme na chodní-

ku křídami zajímavé obrázky. 
21.5. Zdravá výživa

Beseda o zdravé výživě, s produkty firmy 
Green Ways (zelené potraviny) nás seznámí 
paní Irena Vyhlídalová. Začátek v 10.00 h.

22. 5. Prezentace Miss Cosmetic
S touto známou přírodní kosmetikou nás 

seznámí paní Kamila Šátková. Jedná se o 
nabídku parfémů, dermatologické kosmeti-
ky, přírodního regeneračního a detoxikační-

ho programu. Začátek v 10.00 h.
25. 5. Procházka + malování na kameny

Děti i maminky čeká procházka k 
Ostravici, sbírání kamínků a malování na 

kameny. Sraz v KM Broučci.
Začátek v 10.00 h.

29. 5. Přednáška „O manželství“
Psycholožka paní Zigmundová pro 

maminky připravila zajímavou přednášku 
o nejčastějších problémech v manželství. 

Začátek v 10.00 h.
1. 6. Dětský den

Mezinárodní den dětí oslavíme soutěžemi 
na zahradě. Na závěr děti dostanou 

sladké odměny a také drobné dárečky. 
Začátek v 10.00 h.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti

Středa – cvičení maminek s dětmi

KLUB NEZBEDA
F. Čejky 450, tel.: 558 435 449

23. květen
Diskusní odpoledne 

téma: Co to je diskriminace a její podoby
30. květen

„Otázky z krabičky pro chytré hlavičky“ 
– vědomostní soutěž

Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka

Cvičení těhotných maminek 
na rehabilitačních míčích pod vedením zku-
šené porodní asistentky je vždy ve středu v 

10.00 h. Hlídání dětí zajištěno. Cena 40,- Kč/h
Angličtina pro dospělé

Stále je možnost přihlásit se do kurzu 
výuky angličtiny, který probíhá každý 
čtvrtek v 10.15 pod vedením lektorky 

Daniely Kuchařové. Cena 40,-Kč/lekci.

GALERIE POD SVÍCNEM
14. 4. 2007 – 19. 5. 2007  

Terezie Kolářová – Obrazy

GALERIE LIBREX
Lukáš Oboda – fotografie 

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

každou sobotu od 9 do 12 hodin
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.

Informace: www.vcelaricifm.wz.cz,
603 542 619

Muzea v Chlebovicích

Slavnostní setkání jubilantů
se zástupci Statutárního města

Frýdku-Místku
úterý 29. května v 15 hodin

ve velkém sále Národního domu
Vystoupí soubor

lidových písní a tanců
OSTRAVICA

Fight promotion a Como-3 gym
uvádí galavečer:

24. 5. 2007 
Aréna X „Čas znovu bojovat“
Opět ve Frýdku-Místku na stadionu 
Stovky se utkají bojovníci v nejtvrdším 

bojovém umění Muay-Thai (Thajský box)
Show bojových umění začíná od 19 
hodin, hala je otevřena od 18 hodin.

Program:
- pyramida ve váze -70 kg

- pyramida ve váze +100 kg
- souboj žen

- a další utkání v Muay-Thai,
Kickboxu a boxu

Více info na emailu:
como-3@seznam.cz

nebo na tel 608 753 906
www.como-3.com
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