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slovo primátorky

Město jednalo s Beskydčanem. ZbytečněMěsto jednalo s Beskydčanem. Zbytečně

SCHŮZKA S BESKYDČANEM: Vedení města si vyslechlo argumenty „ekologů“.    Foto: Petr Pavelka

Představitelé občanského 
sdružení Beskydčan soud-
ní žalobou zablokovali další 
postup výstavby obchvatu 
Frýdku-Místku a místní zastu-
pitelé se proto rozhodli, že je 
s ním nutné vstoupit v jedná-
ní. Kromě kompletního vedení 
města si příležitost k diskuzi 
s ekology nenechali ujít ani 
zástupci lidovců a nezávislých. 
U kulatého stolu chyběla jen 
ODS, která si tak v reálu nevy-
slechla argumenty a výklad 
demokracie obou stran.

„Jeli jste přes město, takže 
jste museli vidět, jaká tu je 
situace a proč nás trápí. Bez 
obchvatu tady umřeme, je to 
neudržitelný stav, a proto jsme 
svolali dnešní schůzku, zda 
existuje nějaké východisko,“ při-
vítala dva zástupce Beskydčanu 
primátorka Frýdku-Místku Eva 
Richtrová. Protože první reakce 
Šárky Košťálové z Beskydčanu 
byla rada, ať město v době soud-
ního procesu začne připravovat 
jinou trasu, bylo jasné, že jed-
nání příliš konstruktivní nebude. 
„Toto je naprosto neřešitelné, v 
podstatě sci-fi. Na jižní variantě 
se pracovalo od roku 1995, není 
dosud, přitom doprava se zvedla 
dvaapůlkrát. Se severní varian-
tou nikdo nepočítá, žádná z obcí 
ji nemá v územním plánu, takže 
by to znamenalo oddálení řešení 
možná o patnáct let,“ řekla pri-
mátorka Eva Richtrová. Někdejší 
starosta Frýdku-Místku a nynější 
zastupitel Zdeněk Stolař se navíc 
ohradil proti výtce, že se zastupi-
telstvo před lety nevěnovalo obě-
ma variantám obchvatu. „Pěšky 
jsme procházeli obě trasy a roz-
hodnutí padlo po stovkách hodin 
diskuze. 68 procent zastupitelů 

Vážení spoluobčané,
v úterý 6. května jsem za město Frýdek-

-Místek převzala z rukou finanční ředitelky 
a místopředsedkyně představenstva společ-
nosti Arcelor-Mittal Frýdek-Místek ing. Marce-
ly Mikšové-Blachové symbolický šek v hodno-
tě 650.000 Kč. Byla tak symbolicky ukončena 
rekonstrukce tzv. „Lipinských schodů“.

Staré schody nebyly v majetku města, technickými parametry 
nevyhovovaly současným normám a byly i bez nutného osvětlení. 
Ale vzhledem k tomu, kolik občanů našeho města tyto schody den-
ně využívalo, hledali jsme řešení k nápravě. Proto jsme se dohodli s 
vedením společnosti Válcovny plechu, dnes již Arcelor-Mittal Frýdek-
-Místek, na společném řešení. 

Celková rekonstrukce včetně osvětlení si vyžádala částku 4 milio-
ny korun z rozpočtu města, odboru dopravy a silničního hospodářství. 
Společnost Arcelor-Mittal Frýdek-Místek původní schody nechala zlik-
vidovat nákladem přibližně 400.000 Kč a nyní nám částkou 650.000 
Kč přispěla na jejich rekonstrukci.

Chci poděkovat všem, kteří se na zlepšení vybavenosti v lokalitě 
Nad Lipinou podíleli. Jsem přesvědčena o tom, že společné projek-
ty města Frýdku-Místku a společnosti Arcelor-Mittal Frýdek-Místek 
budou pokračovat.   Eva Richtrová

NA LIPINSKÝCH SCHODECH: Spolupráce města s Arcelorem Mittal 
FM byla završena předáním symbolického šeku.  Foto: Petr Pavelka

pro jižní variantu zvedlo ruku a 
my tady dnes nemůžeme zpo-
chybňovat většinové demokratic-
ké principy,“ řekl Zdeněk Stolař. 

„Vy říkáte, že chráníte Nivu 
Morávky, ale stavba se dotýká 
pouze území, které z ní před-
stavuje 0,67 procenta. Zásah 
do krajiny je tedy tak minimální, 
že je legální. Jak podle názoru 
ministerstva životního prostředí, 
tak podle Moravskoslezského 
kraje. Most je tam plánován pat-
náct metrů nad hladinou řeky,“ 
vysvětloval náměstek primátorky 
Michal Pobucký, který se zástup-
ců Beskydčanu přímo zeptal, zda 
existuje nějaké kompenzační 
řešení, které by přimělo žalobu 
Beskydčanu stáhnout. Odpovědi 
se však nedočkal, jen výzvy Mar-
tina Procházky z Beskydčanu 
„nepokračovat v tom, co rozjeli 
Vyvijalové a Římanové“, protože 
byť padlo demokratické rozhod-
nutí zastupitelstva, to se podle 
něj může mýlit. V té souvislosti 
padla otázka, jak široký okruh 
obyvatel Beskydčan zastupuje. 
Protože toto sdružení má pouze 
26 členů, připomněli radní, že 
oni mají odpovědnost za 60 tisíc 
obyvatel. „Soud bude rozhodo-
vat, ale nerozhodne o poškození 
zdraví obyvatel města vlivem 
průtahu, kteří jsou vystaveni 
hluku a prachu. Já mám zato, že 
člověk je součástí přírody, takže 
co a koho chcete vlastně chránit? 
Mně nevadí třetí most, nevadí mi 
ani pátý most, mi prostě vadí, že 
pak třeba ten průtah zůstane a 
obchvat nebude, protože dopra-
va se tímto krokem rozmělní,“ 
řekl na jednání Josef Vojvodík z 
KDU-ČSL. Náměstek primátorky 
Miroslav Dokoupil se poté poku-
sil o malou rekapitulaci: „My jako 

město trpíme. Nejsme investoři 
obchvatu, ale když nebude reali-
zován, všechno nám tu zkolabu-
je. Vy jste nepřišli s žádnou alter-
nativou, chcete severní trasu, 
i když víte, že to nelze změnit. 
Deset let by trvalo, kdybychom 
měli vše absolvovat znovu, a 
stejně bychom neměli záruku, že 
by se zas neobjevila nějaká sku-
pina, která by byla proti, i když 
nenese za nic zodpovědnost.“

Také náměstek primátorky 
Petr Cvik se již nechtěl vracet 
k zásadnímu rozhodnutí z roku 
1995, zvlášť když Martin Pro-
cházka mylně vycházel z toho, 
že se tenkrát jednalo o tajné hla-
sování, čímž chtěl zpochybnit sílu 
tohoto rozhodnutí. „Pro nás je z 
časového hlediska nepřípustné 
absolvovat všechny procesy zno-
vu. Vyrostla nám tu automobilka, 
rozhodnutím státu a kraje, a my 
musíme dotáhnout do konce roz-
pracované řešení, jiná cesta není 
a je úplně jedno, jak to tenkrát 
před lety v zastupitelstvu bylo. 
Chceme slyšet, jestli za nějakých 
podmínek jste ochotni žalobu 
stáhnout. Slyšíme, že vlastně 
nikoliv, pouze nám radíte, ať pod 
městem postavíme tunel,“ shrnul 
Petr Cvik. 

Jednání prakticky nepřineslo 
výsledek, radnice ovšem má pro 
zastupitele jasné stanovisko Bes-
kydčanu. Nebylo divu, že Josef 
Vojvodík se ze schůzky s Bes-
kydčanem loučil slovy: „Z jednání 
se vytratil člověk.“ A primátorka se 
ještě závěrem Šárky Košťálové 
zeptala, zda je matkou. Po klad-
né odpovědi se otázala: „Můžete 
mi říct, co mám říct těm matkám, 

jejichž děti dýchají ve městě díky 
nadměrné dopravě ten prach, co 
mám říct těm matkám, které se 
trápí alergiemi svých dětí? A co 

říct, když se na přetížené silnici 
ve městě stane nějaké neštěs-
tí?“ Všichni cítili, že její pokrčení 
ramen je jaksi zoufale málo.  (pp)

ZÁSTUPCI BESKYDČANU: Vpravo Martin Procházka s Šárkou 
Košťálovou, v pozadí naslouchají Josef Vojvodík (KDU-ČSL) a Zde-
něk Stolař (Nezávislí).   Foto: Petr Pavelka
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krátce

Co se týče dopravy ve městě, 
nemusí mít nikdo extra představi-
vost, aby měl před očima některý z 
katastrofických scénářů, jak může 
Frýdek-Místek dopadnout, jestliže 
se bude neustále oddalovat výstav-
ba obchvatu. Ale obrovské kompli-
kace nepřijdou až se zahájením 
výroby v nošovické automobilce, 
občany čekají obrovské problémy 
už teď. Několik měsíců bude totiž 
kvůli celkové rekonstrukci uzavřen 
most, který překračuje čtyřprou-
dovou komunikaci I/56 vedoucí z 
Ostravy do Beskyd.

„Most se nachází na krajské 
silnici a za jeho údržbu zodpovídá 
Správa silnic Moravskoslezské-
ho kraje, která také jeho opravu 
naplánovala. Most bude komplet-
ně uzavřen od 2. června na dobu 
čtyř až pěti měsíců. Práce na 
opravě mostu se dotknou nejen 
řidičů, ale také pěších a cyklistů, 
kteří most využívají při cestě za 
nákupy do přilehlé Hypernovy, 
nebo za rekreací na nedalekou 
přehradu Olešná. Oprava mostu 

Kraj uzavře most k Hypernově
bude mít dopad také na MHD, 
zejména na linky číslo 2 a 5, které 
přes most přejíždějí. Po dobu uza-
vírky mostu budou autobusy jezdit 
dle výlukových jízdních řádů, kte-
ré budou od 19. května k dispozici 
na webu města, na informacích v 
budově magistrátu a na novém 
autobusovém nádraží,“ uvedl 
náměstek primátoky Petr Cvik. 

Odbor dopravy města byl 
informován, že rozsah rekon-
strukce umožní zachování pro-
vozu pouze na nájezdových 
a sjezdových rampách, na 
vlastním přemostění silnice I/56 
bude provoz vyloučen. Přechod 
silnice I/56 bude umožněn pou-
ze pěším, a to po provizorní 
lávce. Současně si rekonstrukce 
vyžádá částečné omezení pro-
vozu na silnici I/56 pod mostem, 
kde bude sveden vždy do jedno-
ho jízdního pruhu. „Správa silnic 
Moravskoslezského kraje při-
pravila  odborný návrh objízdné 
trasy hlavními ulicemi města...“

 (Pokračování na straně 3)

Rok co rok si město připomí-
ná v květnových dnech válečné 
oběti. I letos se zástupci radni-
ce sešli na frýdeckém hřbitově 
před zdejším památníkem a u 
pomníčků obětí sovětských 
vojáků a důstojníků, aby si 
společně s dalšími zúčastněný-
mi znovu připomněli zmařené 
životy a utrpení, která přinesla 
lidstvu II. světová válka. 

„Nemůžeme zapomenout ani 
na české občany, kteří neváhali 
položit život za svobodu při osvo-
bozovacích bojích o Frýdek-Mís-
tek. Místo jejich posledního odpo-
činku připomíná skupina protějších 
hrobů. Všechny tyto oběti vojínů i 
civilistů nejen žalují, ale především 
varují před lidskou nenávistí. Před 
tou varují i ti, kteří by mohli právem 
zatrpknout, protože hrůzy války 
prožili na vlastní kůži,“ řekl ve svém 
slavnostním proslovu náměstek 
primátorky Petr Cvik, který za 
město položil k památníku kytici 
spolu s radním Ivanem Vrbou.

Na místě shromáždění, kte-

Město uctilo válečné oběti 

ré mělo pro každý pomníček 
vzpomínkovou kytičku, zazněl 
také příběh Jana Čermáka (celý 
na www.frydekmistek.cz), který 
přežil totální nasazení, život v kon-
centračním táboře i pochod smrti. 
Nezaškodí, když si jej vyslechne i 
širší plénum, protože po jeho pře-
čtení si každý uvědomí, že váleč-
né události mají širší význam než 
jen volné dny v kalendáři. 

„Vše začalo nuceným nasa-
zením do Chemnitz. Přestože 
přístup Němců byl nadřazený, 
někteří zacházeli i s cizinci slušně. 
Panu Čermákovi tehdy pomohla 
znalost němčiny. Seznámil se s 
jistým člověkem, který mu řekl, 
že ho má zasvětit do odboje čes-
kých dělníků. Ti měli klást odpor a 
provádět sabotáže. I když on sám 
se do odboje nezapojil, byl zatčen 
a též jeho kamarádi odvedeni na 
výslech. Po dvou měsících mu 
dali gestapáci přečíst papír, na 
němž bylo napsáno všechno, co 
kdy řekl o Němcích. Jako nepřítel 
Německa byl odvezen do vyhla-
zovacího koncentračního tábora 
ve Flossenbűrgu. Tu byli vězněni 
největší zločinci z Německa, kteří 
převzali částečně vedení tábora, 
když sem začaly směřovat trans-
porty politických vězňů – cizinců. 
Hromady mrtvol za bránou nedá-
valy nově příchozím naději, že 
tábor opustí živí…“ 

Náměstek Petr Cvik připomněl, 
že pan Čermák později pracoval 
na poště ve Frýdku. Dokonce se 
setkal s oním člověkem, kterého 
poznal v Chemnitz a jemuž asi 
„vděčil“ za pobyt v koncentračním 
táboře. Podle něho mu pomohla 
víra, kterou si odnesl do života, 
dala mu sílu vydržet i to, co jiné 
dávno zlomilo. Také sílu k odpuš-
tění. „I v současné době jsme 
svědky tragických následků lid-
ské pomsty a odvety. Důstojný a 
šťastný lidský život není výjimkou, 
ale ani pravidlem v dnešním svě-
tě. Je na nás, abychom se zasadi-
li o rozvoj hodnot, které přispívají k 
pochopení a k toleranci, abychom 
vlastním postojem přispěli k pokoj-
nému 21. století,“ uzavřel sváteční 
slovo Petr Cvik.  (pp)

POCTA VOJÁKŮM: Náměstek primátorky Petr Cvik a radní Ivan Vrba 
na frýdeckém hřbitově u památníku padlým.  Foto: Petr Pavelka

Blokové čištění 
Zaměstnanci technických 

služeb pokračují v blokovém čiš-
tění ulic, což zahrnuje komplexní 
strojní i ruční úklid komunikací 
a kanálových vpustí. V neděli
18. května bude v plánu úklid 
parkoviště pod magistrátem ve 
Frýdku, 22. května pročistí ulici
I. P. Pavlova a 29. května ulici 
Cihelní. V době blokového čištění 
nesmí stát v ulici žádné auto, v 
opačném případě je odtaženo. 

Senioři a mobily
Ve čtvrtek 15. května již podruhé 

pořádá městská organizace Svazu 
důchodců ve spolupráci s vedením 
8. základní školy Odpoledne při 
mobilním telefonu, kde žáci školy 
v roli učitelů seznamují přihlášené 
důchodce s obsluhou jejich mobilů. 
Již při prvním odpoledni se vytvoři-
lo kouzelné prostředí spojení dvou 
generací a senioři byli nesmírně 
spokojeni s ochotou žáků vysvětlit 
jim vše z tajů této moderní techni-
ky. Proto městská organizace hod-
lá dle zájmu důchodců v této akci 
dále pokračovat.

Zájezd na Slovensko
Městská organizace Svazu 

důchodců ve spolupráci s pěvec-
kým souborem lidových písní 
RADOST pořádá v neděli 18. 
května v rámci družební spoluprá-
ce zájezd na V. stretnutie seniorov 
Dolných Kysúc, do Kysuckého 
Nového Mesta. V rámci programu 
zde vystoupí i soubor RADOST 
se svými písničkami. Na oplátku 
k nám přijede vystoupit v úterý 10. 
června pěvecký soubor ŽUBRIEN-
KY z Kysuckého Nového Mesta, 
na setkání důchodců v Národním 
domě. Je to první krůček k navá-
zání širší družební spolupráce se 
slovenskými důchodci. Družební 
smlouva byla uzavřena také s 
organizací důchodců v Žilině.  (pp)

V městské průmyslové zóně 
Lískovecká o rozloze zhruba 
osmi hektarů panuje čilý sta-
vební ruch. Začal zde vyrůstat 
závod společnosti Miko Inter-
national, která vyrábí proslulé 
medové dorty Marlenka.

Firma Gevorga Avetisyana zde 
má pronajaty přibližně dva hekta-
ry pozemku a plánuje dokončení 
stavby v podzimních měsících. Po 
zprovoznění nové automatické lin-
ky zde budou umět vyrobit zhruba 

Marlenka v průmyslové zóně
tisícovku dortů podle staroarmén-
ské receptury za hodinu.

V zóně na protější straně již 
od roku 2004 vyrábí plastová víč-
ka italská firma Viroplastic CZ, 
vedle Miko International zahá-
jila stavební práce na jednom 
hektaru již také likérka Kwaczek 
a posledním nájemcem jsou 
slovenští investoři zabývající se 
obráběním hutního materiálu. Ti 
jsou zatím ve fázi sběru podkla-
dů pro územní řízení.  (pp)

Po dvou letech se na pátek 
a sobotu 23. - 24. května, od 
10 do 17 hodin znovu při-
pravuje Bambiriáda, která se 
uskuteční v areálu Sokolík v 
sadech B. Smetany, za novou 
scénou Vlast.

„Čtvrtý ročník největší přehlíd-
ky dětských organizací a zájmo-
vých aktivit pro děti a mládež 
ve Frýdku-Místku a jeho okolí 
přinese prezentace zájmových 
organizací, hry a soutěže pro 
děti, výtvarné aktivity, taneční a 
hudební vystoupení, táboření, 
skauting, výtvarné dílny, nabídku 
letních táborů, lanové centrum 
Lanáč, baseball s měřením rych-
losti hodu, dřevárenskou arénu, 
rafty a ukázku práce záchraná-
řů na řece, fireshow, amatérské 
divadlo, ukázky sportovního 
vystoupení se psy, prezentaci 

Bambiriáda znovu ve městě
akce Prázdniny ve městě, před-
staví se také hasiči a Policie ČR 
s městskou policií,“ vyjmenovává 
pestrý výčet aktivit Martin Sysala 
z frýdecko-místecké radnice. Ten 
upozornil, že poprvé se zapo-
jují i organizace pro zdravotně 
postižené i na velký taneční blok 
tanečních skupin, kde se předsta-
ví i folklorní soubory Ostravička a 
Malá Ostravice. „Určitě zveme 
všechny školy, rodiče, děti. Nelze 
vyjmenovat vše, co bude pro ně 
připraveno, proto nezbývá, než 
aby na Bambiriádu přišli,“ vyzývá 
Martin Sysala.  (pp)

V LÍSKOVECKÉ ZÓNĚ: Náměstek primátora Miroslav Dokoupil s Pet-
rem Šabrňákem a primátorkou Evou Richtrovou v místě, kde vyrůstá 
nový závod pro výrobu medových dortů Marlenka.  Foto: Petr Pavelka

VZPOMÍNKOVÉ KYTICE: V květnové dny radnice nezapomněla 
ani na památníky na Kostikově náměstí ve Frýdku, u řeky Ostra-
vice, i v okrajových částech Lískovci, Skalici a v Chlebovicích.

 Foto: Petr Pavelka

VETERAN CAR CLUB OSTRAVA

Zámecké Rallye
Frýdecké náměstí

30. května od 17 do 19 30

Soutěž elegance 40 vozů
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městská policie
Zvláštní zábava

5. 4. zvláštní druh zábavy si 
zvolila partička výrostků, která 
do místního baru přinesla prázd-
né lahve, zřejmě z popelnice, 
které poté rozbíjela uvnitř baru. 
Překvapený personál ihned 
zajistil vchod a učinil oznámení 
na linku 156 a požadoval urych-
leny příjezd hlídky. „Ve zmatku 
však opomněli zajistit zadní 
vchod a povedení výrostci zmi-
zeli neznámo kam. Překvapená 
obsluha se nakonec radovala ze 
skutečnosti, že střepy pocházejí 
z odpadového skla,“ řekl Václav 
Buček, ředitel městské policie.

Řidič usnul
6. 4. v dopoledních hodinách 

bylo na městské policii přijato 
oznámení, že na křižovatce stojí 
již dvě hodiny nastartované vozi-
dlo bez řidiče. Skutečnost byla 
trochu jiná, řidič ve vozidle byl, ale 
usnul. Poté křižovatku opustil.

Krávy na zahradě
6. 4. řešili strážnici ve večer-

ních hodinách kuriózní případ. A 
sice pět kusů pasoucích se krav 
v zahradě rodinného domku. Dle 
výpovědí přítomných se jednalo 
o potulující se stádo v okolí ves-
nice. Stav již přetrvává skoro půl 
roku, dalším šetřením se zjistilo, 
že kusy pocházejí z nedalekého 
družstva. Zaběhly se a nebylo je 
možno jakkoliv odchytit.

Pejsek v zajetí
8. 4. nezodpovědná majitelka 

psa ponechala svého miláčka víc 
jak týden ve svém bytě. Po pro-
šetření strážníci zjistili, že žena 
údajně odjela na Slovensko za 
svou dcerou. „Z nedobrovolné-
ho zajetí byl psík vysvobozen 
ve spolupráci s PČR a převezen 
do útulku. Po návratu se osoba 
bude zpovídat, proč tak učinila,“ 
sdělil ředitel městské policie 
Václav Buček.

Chtěl odvoz
Nevybíravým způsobem se v 

dopoledních hodinách dožado-
val odvozu cizí podnapilý muž. 
„Nejdříve rozbil sklenici o čelní 
sklo osobního vozidla, ve kterém 
seděla žena. Ta ihned požado-
vala pomoc prostřednictvím lin-
ky 156. Po chvilce následovalo 
podobné oznámení ze stejného 
místa od taxikáře,“ popisoval ředi-
tel městské policie Václav Buček. 
Hlídka po příjezdu na místo muže 
„probrala“, ten nakonec všeho 
litoval, uklidil způsobený nepo-
řádek a byl „odměněn” blokovou 
pokutou ve výši 1000 korun.

Ohrožoval zdravotníky
Asistenci strážníků si vyžáda-

la osádka rychlé záchranné služ-
by, která ošetřovala zraněného 
muže v jedné herně. Agresivita 
nepolevila ani po ošetření, a tak 
strážnici doprovodili dotyčného 
až do místní nemocnice na další 
vyšetření. (pp)

Frýdecko-místecká radni-
ce uspořádala, jak již dříve 
slíbila, seminář k výstavbě 
III. mostu, kde bylo zastupi-
telům umožněno seznámit se 
s navrhovanými technickými 
řešeními nejen této stavby, 
ale i navazujícího nadjezdu 
Českých drah.

„Seminář je připraven jako 
technický, neměl by sklouznout 
do debaty, proč projektujeme, 
jestli most bude, když se posta-
ví obchvat, a podobně,“ vysvět-
lil na úvod náměstek primátora 
Miroslav Dokoupil, který má 
přípravu investice na starosti. 
Projektanti nejprve seznámili 
se zadáním a navrhovaným 
řešením, které spočívá v dvoj-
pruhové komunikaci s třímet-
rovou šířkou v každém směru. 
Most je navržen s průhledným 
zábradlím, které bude sou-
časně jednou ze součástí pro-
tihlukových opatření. Poměrně 
vysoké protihlukové zdi by 
měly chránit přilehlé tenisové 
kurty i minigolf, schéma hluko-
vé zátěže je vyhovující i s ohle-
dem na zdejší sídliště. Bylo 
rovněž vysvětleno posuzování 
vlivu stavby na životní pro-
středí. Podle projektantů bylo 

Seminář zastupitelů k III. mostuSeminář zastupitelů k III. mostu

SEMINÁŘ K III. MOSTU: Projektanti zastupitelům a úředníkům před-
stavovali technická řešení.   Foto: Petr Pavelka

nalezeno technické řešení, kte-
ré vyloučí vliv na Naturu 2000, 
protože těžké mechanismy by 
nevstupovaly při výstavbě do 
vodního prostředí. Konstatova-
li, že stavba je sice připravová-
na v relativně klidné zóně, na 
druhou stranu most může uleh-
čit jiným zónám, zatěžovaným 
nad míru nezbytně nutnou.

Na řadu se dostali rovněž 
projektanti železničního nad-
jezdu, mimoúrovňového křížení 
mezi ulicemi Na Poříčí a Staro-
městská, v návaznosti na chys-
tanou optimalizaci trati, nutnou 
vzhledem k vlakové dopravě 
z průmyslové zóny Hyundai. 
Závěrem projektanti nadjezdu 
konstatovali, že pokud nebude 
realizován třetí most, je možné, 
že se neuskuteční ani nadjezd. 
Náměstek primátora Miroslav 
Dokoupil dal prostor pro dota-
zy a sám zdůraznil, že v žád-
ném případě nikdo nemůže 
dávat do souvislosti vybudo-
vání třetího mostu a obchvatu. 
„Tyto stavby spolu nesouvisí. 
Třetí most nebude nahrazo-
vat obchvat. Pokud půjde vše 
dobře, obchvat bude dříve a 
budeme vědět, zda třetí most 
vůbec budeme potřebovat. My 
si myslíme, že ano, pokud se 
ukáže, že ne, stavět jej jistě 
nebudeme, protože nemá cenu 
umrtvovat zbytečně investiční 
prostředky. V programovém 
prohlášení je pouze projekční 
příprava výstavby třetího mos-
tu, nikde doposud nebylo, že 
jej budeme realizovat. Přistu-
pujeme k tomu zodpovědně, 
chceme mít dostatek podkladů 
pro kvalifikované rozhodnu-
tí. Děláme pro to všechno a 
nadále v tom chceme pokračo-

vat,“ shrnul Miroslav Dokoupil. 
Vedoucí odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství Miroslav 
Hronovský jej doplnil, že už v 
90. letech, kdy se prověřova-
la poloha pro třetí most, tento 
nikdy nebyl koncipován jako 
páteřní, což vyplývá i z nava-
zující komunikace, která má 
pouze místní charakter. „Mělo 
to vhodně doplnit komunikač-

ní síť a vést k rovnoměrnému 
rozložení dopravy s úlevou pro 
Frýdlantskou, možná i dopravu 
na průtahu,“ vysvětlil. Město 
každopádně bude mít do kon-
ce roku k dispozici čerstvé 
výsledky modelování dopravy 
ve městě, které mají přinést 
jasnější odpovědi na některé 
otázky, včetně významu even-
tuálního třetího mostu.  (pp)

Vizualizace nadjezdu ČD

Tři zmrzlí už jsou za námi 
a i vzhledem k tomu, že jsme 
ve dnech, kdy slaví Pankrác 
a jeho kolegové svátek, mohli 
přijít k nějaké té pize od sluníč-
ka, je jasné, že se nezadržitelně 
blíží letní sezona na městském 
aquaparku na Olešné.

„Slavnostní otevření letního 
Aquaparku Olešná se uskuteční 
v sobotu 31. května. Děti si tu 
budou moci zasoutěžit ve dvanácti 
disciplínách a za splnění každé z 
nich je pro ně připravena odmě-
na. Sportovní atmosféru doplní 
bohatý doprovodný program,“ 
uvedl náměstek primátorky Michal 
Pobucký, který je jednatelem 
městské společnosti Sportplex, 
aquapark provozující. Marketingo-
vé oddělení dále prozradilo, že v 
den otevření vystoupí gymnastky z 
11. základní školy ve Frýdku-Míst-
ku, svá bojová umění předvede 
klub Taekwon-do Frýdek-Místek, 
v rytmu disko zatančí taneční 
skupina Aktiv. „Návštěvníky nemi-
ne ukázka modelů lodí a potá-
pění. Jako již tradičně proběhne 
spinning se sportovním klubem 
Fitpoint, mohou se těšit na ochut-
návku Beskydské likérky a firmy 
General Mills Eastern Europe. 

Letní sezona na aquaparku se blíží
Dále se lidé mohou nechat poma-
lovat henou a zhlédnout vlnící se 
břišní tanečnice ze Shahnaz. V 
neposlední řadě své hip-hopové 
taneční umění předvede formace 
pod vedením Krystýny Blahutové. 
Zkrátka a jednoduše, 31. 5. v době 
od 10 do 17 se na letním aquapar-
ku Olešná rozhodně nikdo nebude 
nudit!“ slibuje Pavla Hrabcová ze 
Sportplexu. A ještě větší show má 
následovat po 18. hodině. V 18.30 
se brány letního aquaparku na 
Olešné znovu otevřou a všechny 
příchozí čeká večer ve stylu Kari-
biku, kterým proplují s ostravskou 
skupinou Nebratři. Produkce 
slibuje žhavé rytmy, které bude 
probouzet africký muzikant Prince 
s kolegou a Duo Cubana, které 
předvede své vystoupení latinsko-
amerických tanců. „Pokud budou 
návštěvníci chtít, naučí je i pár 
základních kroků. Ti, co nebudou 
tančit, se mohou osvěžit nabíze-
nými míchanými nápoji. Barmani 
předvedou velkou barmanskou 
show a následně si můžete 
zasoutěžit v ryze dospělácké sou-
těži,“ významně se usmívá Pavla 
Hrabcová. Poslední květnový den 
si udělejte čas a určitě se budete 
usmívat i vy.  (pp)

OPEN AIR KOUPÁNÍ: Aquapark připravuje velkolepé zahájení letní 
sezony.   Foto: Petr Pavelka

Kraj uzavře most k Hypernově
(Pokračování ze strany 2)
„...Provoz z ulice 17. listopadu 

směrem k přehradě Olešná bude 
převeden na ulici Ostravskou 
a přes křižovatku nad křížovým 
podchodem směr Příbor k odboč-
ce na Olešnou, bude umožněno 
odbočení z ulice 17. listopadu na 
silnici I/56 směr Ostrava, ze silni-
ce I/56 ve směru od Frýdlantu n. 
O. na ulici 17. listopadu a ze sil-
nice I/56 ze směru od Ostravy na 
silnici II/473 směr Olešná. Provoz 
na silnici I/56 bude sveden vždy 
do jednoho pruhu,“ uvedl Ivo 
Muras, vedoucí odboru dopravy a 
silničního hospodářství krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje.

Oprava mostu u Hypernovy, 
řečeno odborným jazykem, bude 
zahrnovat odstranění mostního 
svršku až na vrch předpjatých 
prvků (nosníky). Nosná konstruk-
ce bude po jednotlivých polích 
zvednuta a následně budou 
naprofilovány úložné prahy. 

Konstrukce bude uložena na 
nová elastomerová ložiska. Po 
uložení bude vybetonována nová 
spřažená železobetonová deska 
chráněná celoplošnou izolací a 
nové římsy. Spodní stavba a pod-
hled budou reprofilovány a opat-
řeny ochranným barevně tónova-
ným nátěrem. Řečeno normálním 
jazykem, oprava je plánována 
v takovém rozsahu, že ji nelze 
provést ve výrazně kratším časo-
vém horizontu. Tomu odpovídají i 
odhadované náklady ve výši 33,5 
milionů korun, které uvolní Státní 
fond dopravní infrastruktury. 

Most není v majetku měs-
ta, proto je radnice v otázce 
předávání informací směrem k 
občanům odkázána na pokyny 
krajského úřadu. Budeme se 
je snažit aktuálně zprostřed-
kovávat ve zpravodaji, kde se 
dočtete o objízdných trasách a 
souvisejících změnách v jízd-
ních řádech.  (pp)
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Není soutěž, jako soutěž! 
Jako každá jiná, i tato vybízí 
k „závodění“ a dosažení toho 
být nejlepší.

„Zlatý Sólokapr“ nemá nic 
společného s vodními živočichy, 
nýbrž je to soutěž o nejlepší, 
nejoriginálnější a nejzajímavější 
školní časopis, kterou vyhlási-
lo občanské sdružení Novináři 
dětem a internetový časopis 
Sólokapr (www.solokapr.cz). 

Tyto organizace pořádají 
rovněž víkendové workshopy, 
které nám – mladým novinářům 
– pomáhají rozvíjet náš mateřský 
jazyk a také nás učí lépe komuni-
kovat s lidmi. Program worksho-
pů je nejen zábavný, ale i velmi 
poučný. Jednou jsme si mohli 
dokonce vyzkoušet opravdovou 
reportáž před kamerou s mikro-
fonem v ruce. Nebylo to vůbec 
snadné. Mluvit souvisle na urči-
té téma, skládat jedno slovo za 
druhým tak, aby dávalo smysl a 
znělo rozumně, nám dalo pořád-
ně zabrat. Někteří nevydrželi 
nápor „popularity“ a po několika 
vteřinách propadli nekonečným 
výbuchům smíchu. Jiní se zase 
pro změnu raději vzdálili nebo 
se schovali za své kamarády. 
Jindy jsme zase, coby dětská 
porota, prohlíželi všechny školní 
časopisy přihlášené do soutěže. 
Hodnotili jsme, jaké jsou, co se 
nám na nich líbí a co by se nao-
pak dalo ještě vylepšit. Pod ruka-
ma nám prošlo asi čtyřicet titulů. 
První polovinu jsme ještě poctivě 
prohlíželi, ale postupně se z nás 
vytrácel elán a energie. Články 
posledních časopisů se nám 

Zlatý SólokaprZlatý Sólokapr

To všechno jsme my – redakční rada časopisu Devítkoviny.
shlukly do obrovské šedé koule 
plné písmen, vykřičníků a čárek. 
Velice ochotně jsme tuto práci 
předali odborné porotě, která 
měla za úkol vybrat ty nejlepší. 

Slavnostní vyhlášení soutěže 
Zlatý Sólokapr proběhlo dne 3. 
dubna v Domě kultury v Ostra-
vě. 250 žáků a studentů s napě-
tím očekávalo, zda v soutěži 
zvítězí zrovna ten jejich časopis. 
Také my, zástupci redakční rady 
z „Devítky“, jsme byli jako na 
trní. Radost se střídala s úzkos-
tí a netrpělivě jsme očekávali, 
jak se naše Devítkoviny umístí. 
Skoro jsme ani nedýchali, když 
odborná porota složená ze 
skutečných novinářů vyhlásila, 
že „v kategorii základní školy 
– občasníky se na prvním místě 
umístily Devítkoviny ze Základní 
školy Elišky Krásnohorské 139 
ve Frýdku-Místku“. Aby toho 
nebylo málo, za několik minut se 
jméno našeho časopisu ozva-
lo z pódia znovu! Devítkoviny 
zvítězily i v čtenářské soutěži! 
Radostně jsme se řítili na pódi-
um, kde nám k našemu úspěchu 
blahopřála Jaroslava Weni-
gerová, náměstkyně hejtmana 
Moravskoslezského kraje, která 
převzala záštitu nad celou akcí. 

Měli jsme velkou radost z pěk-
ných cen, mezi které patřily digi-
tální diktafony, knihy a zábavné 
pracovní listy. Natřásali jsme 
se před fotografy, sebevědomě 
„podávali“ interview a užívali si 
naplno slavnostní chvíle. Také 
na „Devítce“ připravili pro naši 
redakční radu malé překvapení. 
Minioslava o velké přestávce s 
přípitkem (nealko) bublinkami, 
zákuskem, chipsy a sportovně 
oděným panem ředitelem, který 
rychle přispěchal z hodiny tělo-
cviku a pronesl slavnostní pro-
jev, nás opravdu „dostala“. Plni 
dojmů jsme se jen těžko navra-
celi zpět do běžného vyučování. 

Poděkování za tento úspěch 
patří nejen obětavým, školou 
povinným pisatelům, ale přede-
vším šéfredaktorce Devítkovin, 
paní učitelce Olze Lahnerové. 
Další poděkování patří panu 
učiteli Vítězslavu Lokajovi, který 
má na starost grafické ztvárnění 
časopisu a technické zázemí. A 
na závěr musíme poděkovat také 
našemu panu řediteli Lubomíru 
Bartkovi, který nás ve všem nad-
šeně podporoval a dodával odva-
hu bojovat za naši „Devítku“.

Alžběta Barošová, 8.třída, 
redaktorka Devítkovin

Na Střední škole oděvní a 
obchodně podnikatelské ve 
Frýdku-Místku jsme vymysleli 
ve spolupráci se ZŠ Dubicko 
v okrese Šumperk projekt s 
názvem Pomoc lidem v nouzi, 
který byl inspirován projektem 
o míru vyhlášeném pro školy 
ve městě Macerata v Itálii.

Naši žáci jsou zapojeni do 
projektového vyučování a při 
tom pomohou lidem v nouzi a 
dětem, které trpí nedostatkem 
potravy, těžce pracují a nemo-
hou se vzdělávat.

Projekt zahrnuje prezentaci 
připravenou studenty pro spo-
lužáky a pedagogy, spolupráci 
s charitativními organizacemi, 
aktivní účast žáků na sbírkách, 
dárcovství krve zletilých žáků, 
slohové a výtvarné práce žáků, 
zhotovení dárkových předmě-

Pomoc lidem v nouzi
tů ve školních šicích dílnách a 
jejich prodej v prostorách Měst-
ské knihovny Frýdek-Místek, 
sbírku dobrovolných finančních 
příspěvků od žáků a zaměst-
nanců školy, výstavu fotografií z 
Ugandy paní Dany Šafářové (v 
městské knihovně a ve škole), 
adopci na dálku dítěte z Ugan-
dy, finanční pomoc na výstavbu 
a modernizaci školy a české 
nemocnice v Buikwe v Ugandě.

Význam celého projektu spat-
řujeme zejména v posílení soci-
álního cítění mladých lidí a jejich 
solidarity s lidmi v nouzi. 

Podpořit náš projekt a přispět 
tak na dobrou věc může i veřej-
nost – například zakoupením 
dárkového předmětu v půjčovně 
pro dospělé v Městské knihovně 
Frýdek-Místek na Jiráskově ulici.

Lenka Skřekucká

Společné čtení dětem vždy 
bylo a je spolehlivou výchov-
nou a účinnou metodou, 
kterou paní vychovatelky 
školních družin pravidelně 
praktikují ve svých zájmo-
vých činnostech pod názvem 
Četba na pokračování. 

Pro nás výchovné pracovní-
ky to není žádný objev z oboru 
pedagogiky a psychologie, nýbrž 
životní zkušenosti a letitá praxe. 
Ale faktem zůstává, že součas-
ná generace dětí vyměnila knihu 
za počítač. Je všeobecně zná-
mo, že děti číst přestaly, verbální 
komunikace se zúžila na výkřiky 
a posunky u počítačových her. 
A to je alarmující! Proto jsme s 
nadšením uvítaly nápad autorky 
projektu celostátně zapojit děti, 
rodiče a další „dospěláky“ do 
společného předčítání a obnovit 
tak osvědčený a tradiční prvek 
ve výchově našich dětí. V rám-
ci celoročního programu školní 
družiny při Základní škole 1. 
máje ve Frýdku-Místku, kdy jed-

Projekt Celé Česko čte dětemProjekt Celé Česko čte dětem

notlivé výchovné a vzdělávací 
činnosti motivuje člen živočišné 
říše (letos je to sova Rozárka), 
spolupracujeme s Městskou 
knihovnou ve Frýdku-Místku 
– oddělení pro děti a mládež. Do 
projektu jsme společně zapojeni 
od jeho počátku. Paní knihovni-
ce J. Macková, M. Michanová a 
B. Heinrichová netradičním způ-
sobem seznamují naše nejmen-
ší čtenáře s knihami pro děti a 
jejich autory. Od rozhovoru o 
zvířatech, jejich vlastnostech se 

přes přírodovědný kvíz dostanou 
například do děje knihy Miloše 
Macourka O hrochovi, který se 
bál očkování. A další tituly, které 
zaujaly: Dahl Roald: „Prevítovi“, 
Zdeněk Svěrák: „Tatínku, ta se 
ti povedla!“ nebo Saint-Exupéry 
a jeho „Malý princ“. Na závěr 
děti odpovídají na otázky, hovoří 
o přečtené ukázce, zda jí poro-
zuměly, výtvarně zpracovávají 
obsah. Nejpohotovější jsou 
odměněni.

(Pokračování na straně 5)

Ve dnech 9. a 10. dubna se 
uskutečnil Celorepublikový 
přebor družstev 5.-9. tříd v 
šachu v olomouckém Domě 
dětí a mládeže.

Družstvo naší školy, Čtyřle-
tého a osmiletého gymnázia, 
s.r.o. ve Frýdku-Místku, na 
ulici Cihelní, ve složení Jiří 
Kočiščák a Jan Kozel (stu-

1. místo v Celorepublikovém 
přeboru žáků 5.-9. tříd v šachu

denti kvarty), Jan Matěj Nytra 
(tercie) a Tomáš Bujnošek ze 
sekundy po vynikajícím výko-
nu během obou dní s převa-
hou zvítězilo a dovezlo cennou 
trofej – 1. místo.

Blahopřejeme, zároveň 
děkujeme studentům školy za 
vzornou a příkladnou repre-
zentaci!
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(Pokračování ze strany 4)
A za měsíc je v knihovně čeká 

jiná poutavá kniha. Je nutné 
podotknout, že tato forma vzdělá-
vání je proces dlouhodobý, nelze 
ji po roce hodnotit, ale má u dětí 
úspěch. Proto budeme v progra-
mu pokračovat. A to není zdaleka 
vše, co paní vychovatelky školní 
družiny B. Sobotová, E. Laníková 
a D. Gavorová pro děti připravu-
jí. Ano, v naší družině se stále 
něco děje, posledních pět let má 
zcela novou podobu. V moder-
ně vybavených místnostech je 
realizováno zájmové vzdělávání 

Projekt Celé Česko čte dětem
podle nového Školního vzděláva-
cího programu (dále jen ŠVP) pro 
školní družinu, navazující na ŠVP 
školy. Pod názvem Kudy z nudy 
na začátku školního roku dětem 
nabízíme spoustu volnočasových 
aktivit. Mezi nejvíce oblíbené a 
navštěvované patří zájmové útva-
ry: Keramika – prezentace výrob-
ků na školním jarmarku, práce s 
počítačem a internetem – tema-
ticky zaměřená, např. práce s 
fotoaparátem a posléze zpraco-
vání dat na počítači, kulinářství ve 
cvičné kuchyňce, pohybové hry 
v tělocvičně a terénu, jóga, sběr 

Naše škola se snaží již 
několik let výchovou a pořá-
dáním různých aktivit přispět 
ke zdravému životnímu stylu 
a pečovat o životní prostředí. 
Den Země pro nás není jed-
norázovou akcí, ale vyvrcho-
lením celoročních aktivit.

Od nového roku třídí žáci 2. ZŠ 
ve třídách odpad. Třídění odpadu 
vzešlo z dobrého nápadu paní 
učitelky Kozubíkové a jednání 
školního žákovského parlamentu. 
Začátky nebyly vůbec jednodu-
ché. Celé aktivitě předcházelo 
pokusné ověřování v jedné třídě 
na 1. i na 2. stupni. Třídění se daři-
lo, a tak jsme ho začali realizovat 
ve všech třídách. Pronajali jsme si 
kontejnery na papír a plasty, do 
tříd zakoupili modré i žluté koše a 
pátek byl vyhlášen „dnem třídění“. 
Nic nejde jednoduše a i dnes se 
stane, že služba vynášející odpad 
musí před vyhozením svůj odpad 
„dotřídit“. Chceme touto cestou 

Na Dvojce realizujeme Den Země praktickyNa Dvojce realizujeme Den Země prakticky

poděkovat i akciové společnosti 
Frýdecká skládka za trpělivost při 
hledání ideálního harmonogramu 
odvozu tříděného odpadu.

Tradiční akcí na naší škole je 
oslava Dne Země. Letošní náplň 
byla úzce spjata s praxí. Žáci 
druhého stupně byli rozděleni 
na skupiny. Každá skupina měla 
svůj úkol a zaměření na konkrét-
ní lidskou činnost. Šesté ročníky 
navštívily Frýdeckou skládku a 
zjišťovaly, kolik odpadu vypro-
dukují občané Frýdku-Místku. 
Sedmé ročníky zjišťovaly vše o 
cestě a výrobě pitné vody přímo 

u zdroje na přehradě Moráv-
ka. Osmé ročníky navázaly na 
snažení svých mladších spolužá-
ků v Čistírně odpadních vod ve 
Sviadnově. Deváté ročníky zjišťo-
valy informace o separaci odpa-
du v pobočce Frýdecké skládky 
v Lískovci o výrobě víček na PET 
lahve u italské firmy Viroplastic. 

Letošní aktivity k ochraně život-
ního prostředí zakončíme sběro-
vým týdnem starého papíru. Od 
pondělka 19. května do čtvrtka 22. 
května mohou zájemci odevzdat 
starý papír (i netříděný) od 13.00 
– 15.00 hod na dvoře 2. ZŠ. 

Ve středu 30. dubna se v pro-
storách zahrady mateřské školy 
Mateřídouška konalo školní kolo 
Sportovních her MŠ 2008. Tento 
projekt připravilo sdružení Happy 
Time, jehož hlavním posláním je 
rozvíjet sportovní aktivity dětí.

Pohyb by se měl stát jejich 
každodenním koníčkem a podní-
tit větší zájem o aktivní sport. A 
jak se podařilo tento záměr napl-
nit? Malí i velcí sportovci z naší 
školky absolvovali pět soutěžních 
disciplín. Chlapci i děvčátka ze 
všech čtyř tříd zvládli štafetový 
běh, hod do dálky tenisovým 

Sportovní hry v MŠ Mateřídouška
míčkem, překážkovou chůzi s 
míčkem v kelímku, skok do dálky 
– skákání v pytli a pětiskok – jako 
žabáci. Sportovní klání dětí bylo 
po zásluze odměněno lízátky, a 
protože ve hrách zvítězily všech-
ny děti, všem také slušely vlast-
noručně vyrobené medaile.

A co ještě čeká některé z 
našich sportovců?

Krajské kolo sportovních her, 
neboť projekt má postupový 
charakter. Držme jim palce.

Vždyť pohyb, ten je zdravý a 
vždycky nás baví!

 Ivana Matulová

REJ ČARODĚJNIC: V mateřské škole J. Trnky se svým druhým roč-
níkem stává pomalu tradicí. Mohli se o tom přesvědčit všichni, kdo šli 
kolem školní zahrady ve středu 30. dubna. Plot se proměnil v obrazo-
vou galerii, kde vystavovaly děti své obrazy, na stanovištích se plnily 
úkoly, jejichž splnění ztěžovaly různé havěti, pavouci a hadi, vařil se 
lektvar a také došlo na mlsání perníčků, které napekly paní kuchařky. 
Letos se k nám přidaly i děti z mateřské školy Anenská, které si po 
splnění všech úkolů s námi zatančily na čarodějnické diskotéce. S 
výzdobou zahrady nám pomohly děti 2. třídy 8. ZŠ, pod vedením p. uč. 
Renáty Muchové. Proto jsme byli velmi rádi, že nás na reji čarodějnic 
navštívili a mohli s námi strávit alespoň chvíli, zatančit si a zavzpomínat 
na staré časy, kdy i oni do naší MŠ chodili.               Vlaďka Zajacová 

přírodnin pro lesní zvěř, filmová 
představení, saunování, dětský 
bowling a solární jeskyně. Velký 
zájem je také o muzejní lekce a 
výstavy na frýdeckém zámku, 
které řadu let pořádá pan Mgr. J. 
Polášek. Děkujeme všem ochot-
ným rodičům dětí školní družiny 
ze „Sedmičky“ za materiální a 
sponzorskou pomoc, kterou velmi 
oceňujeme. Naše družina sku-
tečně není čekárna, ale místem 
zájmového vzdělávání, zdravého 
pohybu, rekreace a radosti.

Eva Laníková, vedoucí 
vychovatelka školní družiny

Děti ze školní družiny 
Základní školy národního 
umělce Petra Bezruče (1. ZŠ) 
si mohly v úterý 29. dubna 
vyzkoušet své dovednosti v 
jízdě na kole a na koloběžce. 

V parku u sídliště Slezská 
pro ně vychovatelky připravily 
různé překážky: houpačku, 
podjezd pod lanem, slalom 
mezi kužely, jízdu s kbelíčkem 
vody a jiné záludnosti. Odvahu 
projet celou trasu našlo 75 dětí, 
další kluci a holky přihlíželi jako 

diváci a fandili svým kamará-
dům. Naštěstí se nikdo nezra-
nil, všichni šťastně dorazili do 
cíle a byli odměněni diplomem 
a sladkostmi. Tato akce probí-
há každý rok v měsíci dubnu, 
vychovatelky tak zpestřují 
dětem dopravní výchovu ve 
školní družině. Hlavní organi-
zátorkou je vždy paní vycho-
vatelka Jana Hlaváčová, snad 
jí elán vydrží a příští rok se v 
parku zase všichni sejdeme! 

Jaroslava Marášková

Hurá na kola!Hurá na kola!
Stejně jako každý rok i letos 

oslavila základní škola v Lís-
kovci svátek zvaný Den Země. 
Tato oslava proběhla ve čtvrtek 
24. dubna během dopoledního 
vyučování, kdy žáci první až 
osmé třídy, rozdělení do něko-
lika družstev, mohli porovnat 
své znalosti s ostatními.

Celou akci zahájili zaměstnan-
ci Ostravské zoologické zahrady 
svou přednáškou, díky které se 
žáci mohli blíže seznámit s několi-
ka dravci, jako je například: Výr vel-
ký, Sova pálená, Orel skalní, Ra-
roh, apod. Tyto dravé ptáky jsme 
mohli sledovat při letu nebo lovu a 
kdo měl zájem, dostal možnost si 
některá z těchto zvířat prohlédnout 
zblízka. Bylo to nejen poučné a 
zajímavé, ale také vtipné zahájení 
oslavy svátku naší planety.

Po přednášce si všichni sou-
těžící našli svá družstva a po 
odstartování soutěže se rozběhli 
do okolních stanovišť, která si pro 
ně připravili žáci z osmé a devá-
té třídy pod vedením učitelů. Na 
těchto stanovištích se přemístili 
do různých prostředí, mezi kte-
ré patřil les, louka, rybník nebo 
také statek. Zde otestovali své 

Den Země na Lískovecké základní škole
znalosti o živočišstvu a rostlinstvu 
nacházejícím se v těchto ekosys-
témech. Ostatní stanoviště je pou-
čila o tom, kde a v jakém prostředí 
žijí včely, netopýři, anebo jak se 
správně třídí odpadky. Všichni 
soutěžící se také podíleli na výro-
bě tzv. EKO HADA, vyrobeného 
z ruliček toaletního papíru, které 
žáci vesele pomalovali barvami 
(samozřejmě EKO-barvami :-). 

A kdo se stal nakonec vítě-
zem? První místo na nižším stup-
ni obsadila hned družstva dvě. 
Jednou vítěznou skupinou se stali 
žáci první třídy s názvem Pejsci a 
stejný počet bodů získali také žáci 

ze třídy druhé, kteří svou skupinu 
nazvali Ohnivé slunce. Stejným 
případem byl i druhý stupeň, kde 
první místo získali Dydlinky (6. tří-
da) a KBK (7. třída).

Naší oslavy se zúčastnily 
také děti z mateřské školy. Ty 
se shodly na jedné větě, kterou 
okomentovaly celou akci: „Bylo 
to pěkné.“ Stejné nebo podobné 
komentáře se objevovaly i u žáků 
naší školy. My jsme rádi, že se 
tato akce líbila, a doufáme, že se 
příští školní rok uskuteční znovu.
Eva Střelcová, žákyně 9. třídy, 

Základní škola a mateřská ško-
la ve Frýdku-Místku, Lískovci
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

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

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

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

Cena čipu

Plavání veřejnosti
Středa 17.00 - 21.00
 v hodinových intervalech
Čtvrtek 20.00 - 21.00
Pátek  19.00 - 20.00 

Ceny:
Dospělí 30 Kč,
Děti do 10 let 20 Kč,
Záloha na klíč 20 Kč
Telefon - bazén: 558 425 538

Plavenky:
Pondělí 20.00 - 21.00 
Úterý 20.00 - 21.00
Středa 19.00 - 20.00

Bazén na 11. ZŠ
Čtvrtek 19.00 - 20.00
Pátek  17.00 - 18.00
cena plavenky:
20 vstupů - 500 Kč pro dospělé
Platnost plavenky je omezena 
do 27. 6. 2008. Plavenky (per-
manentní vstupenky) proplácejí 
zájemcům zdravotní pojišťovny.

Plavecký kroužek:
Úterý 16:00 - 17:00
Pátek 15:00 - 19:00
v hodinových intervalech
(Poslední hodina pro dospělé 
neplavce)

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

- účtování po minutách (na kry-
tém AP – při odchodu odečtena 
doba přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny (vstupné 
na abonentku je levnější než 
jednorázové vstupné)
- žádné fronty (abonent se 
nezdržuje ne recepci platbou 
za vstup a rovnou vstupuje přes 

turniket, až do naplnění kapaci-
ty bazénu)
- abonentka je použitelná pro návště-
vu letního i krytého aquaparku, sau-
nového provozu i k zaplacení občer-
stvení u baru v krytém aquaparku
- 1 abonentka je určena pro 
vstup 1 osoby do prostoru bazé-
nu i wellnes, nebo letního areálu

Cena čipového náramku 150,00 Kč Min. výše prvního nabití 500,00 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Provozní doba saun na krytém aquaparku
Pondělí smíšená 14:00:00 21:00:00
úterý smíšená 14:00:00 21:00:00
středa ženy 14:00:00 21:00:00
čtvrtek muži 14:00:00 21:00:00
pátek smíšená 14:00:00 21:00:00
sobota smíšená 14:00:00 21:00:00
neděle a svátky smíšená 14:00:00 21:00:00

MSFL muži
17. 5.  -  10:15 Frýdek-Místek -  Mutěnice
31. 5.  -  10:15 Frýdek-Místek -  Znojmo

ME V SILOVÉM TROJBOJI: Frýdek-Místek se znovu stal centrem 
siláků Evropy.                                                   Foto: Petr Pavelka

Jezdecký oddíl TJ voltiž Frý-
dek-Místek zahájil již v dubnu 
svoji letošní závodní sezónu. 
První závod se konal dne 12. 
dubna v jezdecké hale ve Fren-
štátě pod Radhoštěm.

Zúčastnilo se přes 140 závod-
níků z celé České republiky. Děti 
startovaly od 6 let v kategorii D, 
dále pak v kategoriích juniorů a 
seniorů. Naši zástupci závodili 
v kategorii juniorských skupin a 
obsadili 5. místo na koni Madrid 
pod vedením lonžérky Lenky 
Bujňákové, skupina ve složení: 
Aneta Božková, Klára a Tereza 
Horsinková, Kristýna Chovančí-
ková, Tereza Strnadlová a Šárka 
Michenková.

V jednotlivcích v kategorii žen 
juniorek se umístila Klára Hor-
sinková na koni Cedr pod vede-
ním lonžérky Lenky Bujňákové 
také na hezkém 5. místě. 

Druhým letošním závodem 
byl 26. dubna voltiž-
ní závod v Hřebčíně 
Tlumačov. „Naši TJ 
reprezentovalo v Tlu-
mačově celkem dva-
náct závodníků. Naše 
skupina kategorie D 
pod vedením Lenky 
Bujňákové na koni 
Madrid ve složení 
Hana Závodná, 
Barbora Zátopková, 
Natálie Gorgošo-
vá, Klára Vasiľová, 
Terezie Michnová, 

TJ voltiž Frýdek-Místek

Oblastní soutěž v babytenisu
TJ Slavoj Český Těšín - TK Tennispoint FM 3:9

Kozak Adam - Šenk Filip 1:6
Kotlárová Beata - Merta Vojtěch 7:5
Kufa Marek - Krmaschek Kryštof 0:6
Broda Mateusz - Pavelka Patrik 0:6

Ptoszek Tomáš - Ungersböcková Valerie 3:6
Bujok Jan - Sojková Tina 3:6

Kozak Adam - Merta Vojtěch 6:4
Kotlárová Beata - Šenk Filip 2:6
Kufa Marek - Pavelka Patrik 2:6

Broda Mateusz - Krmaschek Kryštof 0:6
Ptoszek Tomáš - Sojková Tina 2:6

Bujok Jan - Vlček Tomáš 7:6

Julia Kasanová, obsadila krásné 
3. místo. Rovněž také skupina 
juniorů ve složení Aneta Božko-
vá, Klára a Tereza Horsinková, 
Kristýna Chovančíková, Tereza 
Strnadlová, Šárka Michenková, 
cvičící na koni Madrid pod vede-
ním Lenky Bujňákové, obsadila 
3. místo,“ referovala Michaela 
Guznar Růžičková, předsedkyně 
TJ voltiž FM.

Zmiňované závody byly sou-
částí Voltižního poháru, který je 
vždy vyhodnocen na konci vol-
tižní sezóny. „Ten je ale daleko 
a nás letos čeká ještě spousta 
závodů. V nejbližší době se chys-
táme vyjet na závody do Prahy do 
jezdeckého oddílu Orion, dále do 
Hřebčína Albertovec, v září nás 
potom čeká Oblastní mistrovství 
Severomosravského kraje ve 
Frenštátě pod Radhoštěm, jehož 
jsme zároveň pořadateli,“ prozra-
dila předsedkyně oddílu.  (pp)

První květnovou sobotu se na 
Mistrovství Moravy ve sportovní 
hale 6. ZŠ prezentovala domácí 
Škola TaeKwon-Do ITF Frýdek-
-Místek (8. ZŠ) se 40 závodníky a 
také zástupci z druhé frýdecko-
-místecké školy Joomuk (1. ZŠ) 
ve velmi nabité konkurenci. 

Dopoledne byla na programu 
seniorská soutěž. Zde se nejvíce 
prosadili bratři Košátkovi (oba 
reprezentanti ČR). Radek získal 
tři zlaté medaile, Michal získal dvě 
zlaté a bronz. Pěkných výsledků 
dosáhl také Weselowski Zdeněk, 
bronz v Tulech B 4.-3.kup, stříbro 
ve Wiroku B a zlato v Matsogi B 

Škola ITF F-M – leader Moravy v TaeKwon-DoŠkola ITF F-M – leader Moravy v TaeKwon-Do

-71 kg. Ve finále porazil kolegu 
Petera Tomáše (ITF F-M 8. ZŠ), 
který tedy má stříbro a přidal i stří-
bro v Tulech B 4.-3.kup. Dále se 
prezentoval skvěle senior A Kosík 
Martin, stříbro v Tulech A 2.-1.kup a 
stříbro v Matsogi A -78 kg. Miroslav 
Sýkora, po letech znovu na tatami, 
získal bronz v Tulech A II. Danu a 
výše. Tým seniorů ITF F-M 8. ZŠ 
zvítězil v Tulech, v Matsogi a ve T-
Ki byl stříbrný, čímž se mezi muži 
stal nejúspěšnějším týmem. Mezi 
ženami se v seniorkách nejvíce 
prosadila Jana Hoňková, která zís-
kala stříbrnou medaili v Tulech A I. 
Dan, ve finále Matsogi A - 63 kg 
zvítězila, bronz získala Jana ve T-
Ki A. V této kategorii zvítězila naše 
navrátivší se Martina Řezáčová. 

Dvě zlaté medaile získala Nela 
Chamrádová (v Tulech B 4.-3. 
kup a v Matsogi B +69 kg). Dále 
přidala stříbro ve Wirok B. Mezi 
seniorkami získala Kateřina Birká-
šová dvě bronzové medaile, první 
v Tulech A I.Dan a výše a druhou 
v Matsogi A -63 kg. Pátou členkou 
týmu seniorek ITF F-M 8. ZŠ je 
Lada Hloušková, té patří 2. místo 
v Tulech B 4.-3.kup. Tým seniorek 
ITF F-M 8. ZŠ se mezi ženami stal 
nejúspěšnějším týmem. Dále se 
na Mistrovství Moravy předvedli 
junioři. A nejlépe ze všech náš 
Filip Gavlas, výborně si vedl také 
Lumír Kunz a další. V juniorech 
jsme měli dva týmy, ten první se 
stal nejúspěšnějším ve své kate-
gorii, i druhý tým získal tři bronzy. 
Mezi děvčaty juniorkami jsme měli 
jen pět závodnic, které získaly dvě 
zlaté a jednu bronzovou pozici a 
tím se stal i tento tým nejúspěš-
nějším. V nejmladších, žákyních 
a žácích, jsme měli nasazených 
13 malých bojovníčků a bojovnic. I 
oni se v nabité konkurenci dokázali 
prosadit. Z 204 medailí jich získala 
domácí Škola TaeKwon-Do ITF 
Frýdek-Místek celkem 63, tedy 
téměř 31%! To znamenalo celko-
vě 1. místo, ziskem 20 zlatých – 16 
stříbrných – 27 bronzových. (Více 
na www.tkdfm.taekwondo.cz)

Jana Hoňková.

Michal Košátko.

FOTBAL FM – MSK BŘECLAV 
1:1 (1:0)

O osudu zápasu rozhod-
la výstavní trefa hostujícího 
Pokorného v nastaveném čase. 
Břeclavští tak utekli hrobníkovi z 
lopaty, jelikož po většinu zápa-
su tahali za kratší konec. Valcíři 
tentokráte zcela zbytečně přišli v 
domácím prostředí o body.

FC DOSTA BYSTRC– FOTBAL 
FM 1:0 (0:0)

Valcíři opět nedokázali v 
nastaveném čase zůstat bez 
obdržené branky. Tentokráte 
přišli o body v Bystrci. O domácí 
výhře rozhodl v 91. minutě Los, 
který byl paradoxně ve Frýdku-
-Místku na zkoušce. Toto střet-
nutí snad přineslo jediné poziti-
vum, když v 70. minutě naskočil 
na hřišti po dlouhé době útočník 
Lukáš Myšinský.

Ztráty valcířů Ztráty valcířů 
v nastavenív nastavení
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Z ATLETIKY

Česká taekwondová repre-
zentace se 12. dubna zúčast-
nila mezinárodní soutěže ve 
Slovinsku, kde se sjelo 250 
závodníků, včetně devíti bor-
ců z Frýdku-Místku.

Ti vybojovali díky možnosti 
reprezentovat ČR 4 zlaté, 4 stří-
brné a 3 bronzové medaile. O 
kovy nejcennější se zasloužili Filip 
Gavlas (tul – sestavy), Rostislav 
Pešák (matsogi – sportovní boj), 
Michal Košátko (2x, tul i matsogi). 
Svou sbírku stříbrných medailí a 
tedy finálových účastí rozšířili Mar-
tin Kosík (2x, tul i matsogi), Jana 
Hoňková (2x, tul i matsogi). S 

5th Sun Open 2008
prázdnou domů nejeli a bronzovou 
medaili vybojovali Jana Koloničná 
(tul), Kateřina Kolářová (matsogi), 
Radek Košátko (matsogi).

Celková snaha všech Čechů 
se projevila v celkovém hodno-
cení nejúspěšnějšího týmu, kdy 
právě ČR dovezla pohár za 1. 
místo. Frýdek-Místek tak nechal 
i ve Slovinsku výraznou stopu.

Dlouhodobá soutěž nej-
lepších celků starších žáků z 
celé republiky – Žákovská liga 
– dospěla už do 5. kola. Sítem 
kol předchozích propadlo už 
14 ze 24 družstev a jen desít-
ka nejlepších pokračovala 
dále ve dvou skupinách. 

Pořadatelstvím jedné ze 
dvou pětičlenných skupin byl 
pověřen i náš klub. Do Frýdku-
-Místku se sjela družstva Dukly 
Praha, Loun, pražských Vršovic 
a Zubří, na pětici je doplnil náš 
tým. V herním systému každý s 
každým tak bylo na programu 10 
utkání, čtyři celky si mohly zajis-
tit postup do dalšího kola. Vždy 
poslední družstvo turnaje soutěž 
opouští. Mírným favoritem byli 
žáci pražské Dukly, ambice Zub-
ří, Vršovic a SKP Arcimpex byly 
určitě postupové, za nejslabší-
ho účastníka byly považovány 
Louny. Prognózy se nakonec 
potvrdily, vítězem turnaje se 
skutečně stala Dukla Praha, s 
Černým Petrem se domů vraceli 
žáci Loun. Čtyři utkání v jednom 
dni byly náročnou prověrkou pro 
každý tým a úbytek sil se na 
všech v závěru projevoval. Hned 
úvodní utkání naznačilo, že se o 
každý postupový bod bude tvrdě 
bojovat. Náš celek, vedený Milo-
šem Oulehlou, se proti pražské 
Dukle postavil bez komplexů a 
bez bázně a po remíze 13:13 

Starší žáci hlásí: „Postupujeme!“Starší žáci hlásí: „Postupujeme!“

si připsal první bod. Zaváhal 
ve svém souboji se Zubřím, se 
kterým si nedávno naši poradili 
v pravidelné oblastní soutěži. 
Možná i díky tomu svého soka 
tentokrát podcenili, a tak přišla 
jediná porážka v poměru 12:14. 
Velmi blízko plnému zisku byli 
naši žáci v souboji s Vršovice-
mi a vypracovali si v průběhu 
hry vcelku slušný náskok. Ne-
udrželi však příznivý trend vývo-
je, párkrát zaváhali v koncovce a 
v závěrečných vteřinách dovolili 
Pražanům srovnat na 22:22. Po 
této remíze a při vývoji ostat-
ních soubojů už bylo jasné, že 
při předpokládané výhře našich 
nad Louny postoupíme, ale 
až ze 4. příčky. Snadná výhra 
21:12 nad Severočechy udělala 
tečku za tímto turnajem, a i když 
jsme mohli skončit na vyšších 

příčkách, radost z postupu si i 
tak „Oulehlovci“ vychutnali. Do 
6. kola, které bude odehráno za 
tři týdny, budeme přiřazeni do 
čtyřčlenné skupiny spolu s Vršo-
vicemi a se dvěma týmy, které 
hrály ve druhé skupině ve Zlíně 
a skončily tam na 1. a 3. místě. 
Mohou to být Strakonice, Plzeň, 
Karviná, Jičín či Zlín.

Konečné pořadí:
1. Dukla Praha 7 b. 74:48
2. Sokol Vršovice 5 b. 82:74
3. HC Zubří 4 b. 60:70
4. SKP Arcimpex FM 4 b. 68:61
5. Lokomotiva Louny 0 b. 51:82

Náš celek měl oporu v brankáři 
Vojvodíkovi, střelecky se nejlépe 
prezentovali Strack – 17 branek 
a Návrat – 16, o zbylé se podělili 
Vrubel 11, Žurek 10, Odstrčil 4, 
Mynář 3, Matuszek, Nikodým a 
Komárek po 2, Jadovec 1.

STARŠÍ ŽÁCI A: Zleva nahoře: Ondřej Matuszek, Marek Jadlovec, 
Martin Návrat, Dalibor Mynář, Sebastián Strack, trenér Miloš Oulehla. 
Dolní řada zleva: Lukáš Komárek, Jakub Nikodém, Patrik Hermann, 
Lukáš Odstrčil, František Vojvodík.

Lukeš zlepšil rekord 
Atletické družstvo juniorů Sle-

zanu Frýdek-Místek zahájilo své 
účinkování v Moravskoslezské 
soutěži sedmým místem v prvním 
kole. To se konalo v Olomouci a 
nejvýrazněji se ze slezanských 
prosadil Petr Lukeš v běhu na 
1500 m, kde vybojoval 2. místo, 
které navíc ozdobil oddílovým 
rekordem 4:08.36 minuty. Mezi 
nejlepší se ještě druhým místem 
prosadil Roman Říha v běhu na 
3000 m. Do bodované desítky se 
ve svých disciplínách probojovali 
Robert Novotný na 100 m, Jan 
Bajer a Ondřej Bělica na 400 m, 
Daniel Bezecný na 800 m, Jiří 
Šedivý na 1500 m, Václav Kaňa 
a Jan Bajer na 3000 m, štafeta 4x 
100 m, v trojskoku Martin Trybula 
a v hodu oštěpem Jan Kaplarčík. 

Družstva zahájena
V Olomouci byly zahájeny atle-

tické soutěže družstev 1. kolem 
Moravskoslezské soutěže junior-
ských družstev. Juniorky Slezanu 
Frýdek-Místek obsadily osmé mís-
to. Na bodovaná umístění dosáhly 
ve svých disciplínách Alice Pišová 
na 800 m, Ivana Matušková na 
1500 m, Anežka Vrágová a Erika 
Mikulenková na 3000 m, štafeta 
4x100 m ve složení Pišová, Miku-
lenková, Havránková, Jedelská, 
Jana Kučerová ve výšce a troj-
skoku a Jana Lepíková v disku a 
v kladivu. V něm dokonce zlepšila 

oddílový rekord na 37.92 m.
V Bohumíně vládli 

Na nově zrekonstruovaném 
náměstí v Bohumíně se za slu-
nečného počasí sešlo několik 
stovek vyznavačů běhu na 12. 
ročníku Běhu ulicemi Bohumí-
na. Hned od prvních kategorií 
předškolních dětí byly vpředu 
vidět dresy atletů Slezanu Frý-
dek-Místek, kteří naprosto ovládli 
čelo výsledkových listin. Mládež 
vybojovala 7 prvních míst, 6 dru-
hých a 6 třetích míst! Medailisté 
z Frýdku-Místku: dívky 2000/01 – 
1. Beáta Gazdová, dívky 1998/99 
– 1. Helena Benčová, 2. Eva 
Pištěková, 3. Tereza Uherková, 
dívky 1995/96 – 1. Michaela 
Králíková, 2. Veronika Siebelto-
vá, 3. Kateřina Siebeltová, dívky 
1993/94 – 2. Lucie Slováková, 3. 
Anna Šmídová, dorostenky – 1. 
Ivana Matušková, 3. Alice Pišo-
vá. Mezi chlapci se prosadili roč-
ník 2000/01 – 3. Michal Kvasňák, 
hoši 1998/99 – 1. Dominik Jane-
ček, 2. Vojtěch Sekanina, hoši 
1995/96 – 2. Jakub Zemaník, 
hoši 1993/94 – 1. Tomáš Filipec, 
2. Aleš Rovenský, dorost – 1. 
Petr Lukeš. Všem blahopřejeme 
a děkujeme za vzornou repre-
zentaci oddílu i města.

Osmkrát na bedně 
Vynikající výsledky mladých 

atletů Slezanu Frýdek-Místek v 
Běhu ulicemi Bohumína následo-

vali také jejich dospělí kolegové. 
Osmkrát se prosadili na stupně 
vítězů a nastupující generace tak 
má výborné vzory. Mezi ženami 
do 35 let doběhla na 3. místě 
trenérka mladšího žactva Tereza 
Droppová, nad 35 let na 2. místě 
Radana Marková a na 3. místě 
předsedkyně oddílu atletiky Klára 
Maštalířová. V hlavním závodě 
mužů na 2000 m nepustili slezan-
ští na stupně nikoho – zvítězil 
Miroslav Lepíček před Janem 
Šrubařem a Romanem Říhou. 
Obě veteránské kategorie se sta-
ly rovněž kořistí našich – nad 35 
let zvítězil Daniel Šindelek a nad 
50 let si vítězství odvezl trenér 
běžců Slezanu Josef Nejezchle-
ba. Všem blahopřejeme. 

Hlavní závod mužů v režii Frýd-
ku-Místku. Na stupních vítězů 

zleva 2. Jan Šrubař, 1. Miroslav 
Lepíček, 3. Roman Říha.

Několik dramatických 
okamžiků prožili účastníci 
Mistrovství republiky ve spor-
tovní gymnastice Asociace 
školních sportovních klubů, 
které se uskutečnilo v nových 
reprezentativních halách pal-
kovické tělocvičny.

Pořadatelé – Základní škola 
z Palkovic, frýdecko-místecká 
Jedenáctka a Gymnázium Petra 
Bezruče museli skloubit do jed-
noho dopoledne závod starších 
žáků a žákyň osmých a devá-
tých tříd a klání dorostenců a 
dorostenek. Volba palkovického 
sportovního areálu se ukázala 
jako vhodná.  Na cvičence z 
osmi krajů republiky čekal tvrdý 
souboj. Chlapci soutěžili v šes-
tiboji – bradlech, prostných, na 
kruzích, hrazdě, v přeskoku přes 
koně a ve šplhu. Na děvčata 
čekaly čtyři disciplíny: kladina, 
prostná, přeskok a hrazda. 

Nevyzpytatelnost gymnas-
tického sportu si počíhala letos 
na družstvo starších žákyň 
z Frýdku-Místku vedených 
trenérkou Pavlou Raškovou. 
Favoritka soutěže a trojnásob-
ná mistryně republiky Kateřina 
Kohutová zpočátku brilantně 
zvládala první soutěžní dis-
ciplinu – prostná. Nečekaná 
kolize na doskoku při rondatu 
způsobila natažení zádového 
svalu a Katka jen s obtížemi 
dokončila sestavu. Naděje na 
obhájení čtvrtého mistrovské-
ho titulu byla v nedohlednu a 
na družstvo padla beznaděj. 
„V tu chvíli to s námi vypada-
lo špatně, z družstva zbyla 
jen tři děvčata. Nemohli jsme 
si dovolit sebemenší chybu, 
a to před námi byla ještě kla-
dina, přeskok a hrazda,“ řekla 
ředitelka soutěže a trenérka 
Pavla Rašková a pokračovala: 
„Naději do žil nám vlil precizní 
výkon Katčina dvojčete Hanky, 
která získala na sestavě deset 
bodů, což je hodnocení, které 
se na mistrovství republiky jen 
tak nevidí.“

Dramatický souboj o mistrovský titul
I přes počáteční nepřízeň 

osudu se frýdecko-místecké 
gymnastky z Jedenáctky doká-
zaly dostat na stupně vítězů, 
a to hned dvakrát. Družstvo A 
excelovalo na prvním místě v 
hvězdné sestavě Hanka Kohu-
tová, Karolína Machalová a Pet-
ra Tobiášová. Třetí místo patřilo 
družstvu B, které, i když zao-
stávalo za věkovým průměrem 
ostatních družstev, předvedlo 
precizní práci na všech discipli-
nách. Mistrovský titul poputuje 
již počtvrté k rodině Kohutových, 
tentokrát se však ze zlatého 
poháru pro jednotlivce těší dvoj-
če Hanka.

I dorostenci z frýdecko-mís-
teckého gymnázia vedení tre-
nérkou a sportovní ředitelkou 
soutěže Sylvou Kubalovou 
dosáhli na mety nejvyšší. „Naše 
družstvo A vybojovalo zlatou 
medaili, béčko bylo čtvrté,“ 
uvedla Sylva Kubalová a pokra-
čovala: „V jednotlivcích dosá-
hl nejlepšího výsledku Lukáš 
Haluska, který skončil na třetím 
místě. Trénink je pro chlapce 
velmi náročný a tvrdý. Trénuje-
me každé ráno před školou od 
sedmi do osmi a pak ještě odpo-
ledne po škole. Naši chlapci jsou 
všestranní sportovci, v mistrov-
ství republiky ve šplhu skončili 
na třetím místě.“

Svěřenkyně Pavly Raš-
kové mají za sebou bohatý 
gymnastický týden. Kromě 
mistrovství republiky 25. dub-
na v Palkovicích absolvovali 
v Českém Dubu Mistrovství 
republiky AŠSK v pohybových 
skladbách, kde ve druhé kate-
gorii se skladbou nazvanou 
Žáby jednoznačně zvítězily. I 
na ostravském sobotním MR 
Teamgym Junior a Senior s 
mezinárodní účastí pořádaném 
gymnastickou federací mezi 
profesionály zabodovaly. Dru-
hé místo je obrovským úspě-
chem nejen pro ně, ale i pro 
frýdecko-místeckou gymnasti-
ku vůbec.  Renata Spustová
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POZOR! 200,- Kč všem 
ženám, které nemají nárok 

na bezplatné vyšetření 
prsů mamograficky nebo 

sonograficky přispěje 
AVON a Aliance českých 
organizací a žen s rakovi-

nou prsu.
Využijte této mimořádné 

příležitosti a objednejte se 
na vyšetření na poliklinice

v Místku na číslech: 
558 900 242, 558 900 243. 

Příspěvek platí
do 31.10.2008

TO NEJLEPŠÍ Z MUZIKÁLŮ!
U příležitosti 10. výročí slav-

nostního otevření multifunkční 
haly porubského Zimního stadio-
nu proběhne v jejich prostorách ve 
dnech 17. a 18. května 2008 více 
než dvouhodinové vystoupení 
pražského Divadla Broadway pod 
názvem „To nejlepší z muzikálů“.

Slavné hity z představení 
Angelika, Golem, Tři mušketýři, 
Rebelové a Kleopatra. 

Začátky obou představení 
jsou v 19.00 hodin. Vstupenky v 
hodnotě 390, 440 a 490 korun 
bude možno od 15.4.2008 
zakoupit v předprodejních sítích 
Ticket Art nebo přímo na Zim-
ním stadionu Ostrava-Poruba 
na recepci hotelu Sport Club***.

Hledá se papoušek
Ztratil se ochočený Papou-
šek senegalský, zelený s 
oranžovým břichem, šedá 
hlava. Slyší na jméno Kubík. 
Tel.: 775 308 885. Odměna.

Tenisové dvorce
v Sadech Smetany

(za průmyslovou školou)
jsou opět připraveny
pro milovníky tenisu.
Denně 8 až 20 hodin,

10 dvorců.
Šatny i občerstvení

k dispozici.

REDAKCE 
ZPRAVODAJE
RADY MĚSTA 

NEBUDE K DISPOZICI
OD 15.5. DO 26.5. 
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Ve dnech 21. - 25. května 
po třech letech do Frýdku-
-Místku znovu zavítá ryzí cir-
kusové umění spojené s kla-
nem Berousků. Cirkus Sultán 
slibuje dětem mluvícího koně. 
Legrácky a artistické výko-
ny by pak měly uspokojit i 
dospělý doprovod.

Cirkus Berousek s mluvícím koněm
VYSTŘIHNĚTE – A VAŠE DÍTĚ PŮJDE ZDARMA

Jméno Berousek je stále spo-
jováno s legendárním filmem Šest 
medvědů s Cibulkou, ale hlavním 
tahákem má být tentokrát mluvící 
kůň. „Třiadvacetiletý vraník Cesar 
je sice ve svém věku už dědeček, 
ale skutečně mluví – stejně jako 
jiné hvězdy, třeba Gott nebo Von-
dráčková, na playback,“ poodhalil 
ředitel Cirkusu Karel Berousek. 
Ten dokáže vydrezírovat kdeja-
kého živočicha. Salašnické psy, 
ovečky, ale třeba i kachny, o nichž 
se říká, že rozumu příliš nepobra-
ly. Prý jsou ale spíš líné než hlou-
pé. A co by to byl za cirkus bez 
opiček! Kromě šikovných zvířátek 

budou k vidění i nezbytní klauni a 
artisté, kteří se budou snažit před-
vést letovou fázi v takovém stylu, 
aby i ty kachny záviděly. Artistický 
vrchol by měli obstarat Berous-
kovic synové, kteří na motorce 
předvádějí věci, které musí ocenit 
všichni kromě dopravních policis-
tů. Právě toto číslo dokazuje, že 
se cirkus Sultán snaží jít s dobou, 
i když stále znamená především 
starou dobrou klasiku, osvědče-
nou už šesti generacemi Berous-
ků. Tak se přijďte na slezanský 
stadion podívat. Ve zpravodaji 
máte k tomu kupon, aby vás tato 
lidová zábava přišla levněji.  (pp) 

21.-25. května, v 17 hodin.
V sobotu ve 14 a 17 hodin,

v neděli jen ve 14 hodin.

Tradiční frýdecký festiválek 
s domácí atmosférou – sv. Jan 
session – pravidelně dvakrát 
ročně přináší zajímavé nové 
hudební a divadelní projekty s 
duchovním přesahem. Nejinak 
tomu bude i letos v květnu, 
kdy na sessionu zahraje plno 
interpretů, které ve Frýdku 
ještě nebylo možné slyšet.

„Sobota 24. května od 16 
hodin na farní zahradě u kostela 
sv. Jana Křtitele ve Frýdku bude 
naplněna hudbou a divadlem, kte-
ré většinou neznáte z televize a z 
rádia. Přesto, a nebo právě proto, 
jde o tvorbu, která jde ze srdce a 
míří k srdcím ochotným naslou-
chat. Poezii velkých básníků zce-
la rozdílně hudebně uchopenou 
můžete vychutnat v podání jiho-
moravské skupiny Hukl, těžící z 
poezie Bohuslava Reynka, nebo v 
podání pražské kapely HM, která 
neotřelou a překvapivě hudebně 
veselou formou těží z mnoha dal-
ších českých klasiků. Vlastní poe-
zii inspirovanou sudetskými kraji 
naší země přináší Petr Linhart ve 
svém projektu Sudéta, který byl 
letos nominován na žánrovou 

Festiválek sv. Jan session plný novinek
cenu Anděl. O vlastní poezii s 
duchovním přesahem a skočnými 
melodiemi se dá mluvit i v případě 
muzikanta, který si říká Caine a 
kterého možná někteří znají jako 
bubeníka plzeňské kapely Znou-
zecnost. Polština na festiválku 
zazní v podání výborné zpěvačky 
psychedelicky rockové kapely 
Blissten a o směsici dalších jazy-
ků se postará bratislavská kapela 
Pressburger Klezmer Band hrající 
především hudbu východoevrop-
ských židů, která strhává k tanci. 
Divadlo des Jano z Bardějova se 
podstatných otázek s nadhledem 
dotkne v interaktivním dramatu 
Ako, Hamlet? Sobotu uzavře 
nová frýdecká kapela Mutiband,“ 
představil program prvního dne 
Miroslav Přikryl.

Neděle 25. května nabídne 
od 16 do 19 hodin mimořádnou 
příležitost navštívit věž kostela 
sv. Jana Křtitele ve Frýdku s 
nádhernou vyhlídkou na město 
a okolí a od 19 hodin pak večer 
chval v kostele sv. Jana Křtitele. 
Akci mimo jiné podpořilo i Sta-
tutární město Frýdek-Místek z 
kulturního fondu.  (pp) V-klub výtvarníků FM vysta-

vuje až do 25. května na frýdec-
kém zámku ucelenou kolekci 
výtvarných počinů jeho členů 
pod názvem FM Salon 2008.

Salon slaví desetileté jubileum 
a znovu přináší díla a práce růz-
né kvality, tentokrát sedmdesáti 
autorů, což je dostatečný počet 
na to, aby si na výstavě každý 
našel to, co je mu sympatické, 
stejně jako věci, u nichž si řek-
ne, že by je nesnesl ani na své 
víkendové chatě. Ve svém úvod-
ním slovu to vlastně neskrývá ani 
starosta V-klubu Petr Rumian: 
„Salony vždy upoutávají pozor-
nost svou pestrostí a různoro-
dostí, vyvolávají polemiky, jsou 
střetem výtvarných postojů a 
forem, zvláště, jde-li o setkání 
profesních umělců a těch, jimž 

Základní umělecká škola ve 
Frýdku-Místku srdečně zve na 
Den otevřených dveří, který se 
uskuteční ve čtvrtek 22. května 
od 14 do 18 hodin.

Všichni zájemci o činnost školy 
budou moci navštívit jakoukoliv 
učebnu, koncertní sál, taneční sál 

Den otevřených dveří v ZUŠ
a učebny pro výtvarný a literárně-
dramatický obor. Výjimečná pří-
ležitost to bude pro nové zájem-
ce. Rodiče s dětmi si budou moci 
vybrat obor či hudební nástroj, 
který by je nejvíce zajímal, a pokud 
se rozhodnou, budou moci rovnou 
vykonat přijímací zkoušku.

Výstavu s názvem Nahlédnutí 
mohou od 20. května vidět náv-
štěvníci Městské knihovny ve 
Frýdku-Místku na Hlavní třídě.

Mají tak jedinečnou pří-
ležitost nahlédnout do někte-
rých z grafických souborů před-
ních výtvarníků našeho regionu, 
jež za dobu své čtyřicetileté 
činnosti vydal Pobeskydský 
klub přátel výtvarného umění ve 
Frýdku-Místku.

Někteří z těchto umělců jsou 
čestnými členy klubu. Vysta-
vené práce vznikaly na akcích 
pořádaných klubem, jiné v ate-
liérech, z nichž mnohé mohli 
milovníci umění navštívit. Prů-
vodním slovem portfolia prová-
zí PhDr. Karel Bogar, o jejich 
grafickou úpravu se postaral 
mimo jiné sviadnovský výtvarník 

Štěpán Mleczko. Nyní jen zbý-
vá představit autory vydaných 
grafických souborů: Eva Land-
sbergrová-Kučerová, Eliška 
Servátková, Inge Kosková, Len-
ka Kovalová, Jiří Sibinský, Ště-
pán Mleczko, Karel Lepík, Karel 
Říhovský a Petr Bednář. 

V době provozu knihovny 
je výstava ke zhlédnutí do 20. 
června.  M. Žembová

Nahlédnutí v městské knihovně

Moravská pouť Radia Čas se Statutárním městem Frýdek-Místek 
společně s Frýdecko-Místeckým veletrhem

24. - 25. 5. 2008 u víceúčelové haly.

Salon v Muzeu BeskydSalon v Muzeu Beskyd

SALON V MUZEU: Expozice na frýdeckém zámku je velmi pestrá. 
Foto: Petr Pavelka

je výtvarná práce jen doplňkem 
života, radostí a potěšením. Jsou 
také příležitostí pro mladé a začí-
nající umělce, kteří teprve hledají 
své místo v oblasti umění.“

Salon 2008 podpořilo i Sta-
tutární město Frýdek-Místek a 
nenechala si jej ujít ani primátor-

ka Eva Richtrová. „Je v tom kus 
nadšení, kus umění a já jsem 
především ráda, že máme ve 
městě dostatek lidí, kteří se nebojí 
výtvarně vyjádřit a trávit čas nejen 
se štětcem nebo dlátky, ale i se 
sebou navzájem,“ hodnotila pří-
nos V-klubu primátorka.  (pp)

Vystoupí: Petr Rezek, Gábina 
Goldová, Petr Muk, škola pro zra-
kově postižené Brno, Klaun Hop-
salín, Z. Krásný a spol., imitátor P. 
Stebnický, Ostravička, provazo-
chodec Manuel Berousek.
Kolotoče, atrakce, soutěže, 
slevové kupony na kolotoče, 

atrakce a občerstvení, soutěž o 
zájezd k moři...
V sobotu od 19.30 Pouťová tan-
covačka skupina HEC, diskoté-
ka, ohňostroj, vstup 40 Kč.
V sobotu od 14:00 hodin do 01:00 
v neděli a pokračování v neděli od 
14:00 hodin do 19:00 hodin.

Barevné portréty nemoc-
ných žen, doplněné texty 
s převážně emocionálním 
obsahem – pocity zhnusení, 
rezignace, strach z vlastní 
bezmocnosti. Tak by se dala 
stručně popsat výstava sním-
ků devětadvacetiletého míst-
ního fotografa Lukáše Horké-
ho v místecké galerii Librex.

Mentální anorexii a bulimii 

skrze objektiv zkoumá několik 
let a jeho fotky hladem devasto-
vaných těl oblétly již řadu měst 
v republice. Horký se s nimi v 
neposlední řadě účastnil v lis-
topadu loňského roku osvětové 
putovní akce po školách na 
Vysočině, kde provázel osob-
nosti jako Ivanu Christovou a 
Jindřicha Štreita. Cyklus foto-
grafií „Deníky“, který je v Librexu 
představován, je volné pokračo-
vání černobílého dokumentár-
ního souboru, který přibližoval 
hrůzné důsledky anorexie a buli-
mie přímo v nemocničním pro-
střední Jednotky intenzivní psy-
chiatrické péče. Nové fotografie 
bere autor jako pokus o obra-
zovou výpověď nejniternějších 
pocitů fotografovaných dívek a 
žen, které trpěly nebo trpí men-
tální anorexií nebo bulimií. Celý 

projekt tak tvoří jeden ucelený 
„typický“ den osoby s poruchou 
příjmu potravy. Výstavní sou-
bor měl premiéru v netradičním 
prostředí tzv. Galerijní tramvaje, 
kterou se mohl každý obyvatel 
nebo návštěvník města Brna 
svézt jako běžnou linkou MHD.

„Pro Frýdek-Místek jsem 
připravil výběr deseti fotografií. 
Výstava si klade za cíl především 
přispět k bourání mýtů, spjatých s 
neadekvátním zaměřením se na 
tvar postavy a tělesnou hmotnost 
jako falešných hodnotících nástro-
jů sebe sama. Tak, jak se tomu 
často děje u mnoha mladých dí-
vek a žen, nejrizikovější skupiny 
pro vznik poruch příjmu potravy. 
Je to v podstatě první repríza po 
expozici v tramvaji,“ prozradil 
Horký, který mimo jiné pracuje i 
na dokumentu o Frýdku-Místku.

Horký v Librexu o anorexii
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Info z odborů

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)
2) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 60,57 m2 (III.NP)
3) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)
4) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
5) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2

+ WC 1,9 m2 směr Ostravská 
6) objekt bez čp./če. (ul.Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2 
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 21,56 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 1166, ul. Těšínská
- nebytový prostor o výměře 60 m2 (II.NP)

u Kina Petra Bezruče
20.5. - 22.5.

u krytého bazénu  27.5. - 29.5.
u Billy  13.5. - 15.5.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Provozní doba mobilní sběr-

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

Objemný odpad (katalogové 
číslo 20 03 07) je část komunální-
ho odpadu, pod kterým rozumíme 
starý nábytek, koberce, sani-
tární techniku apod. Objemný 
odpad lze částečně materiálově 
využít (např. dřevo) a zbytek se 
ukládá jako ostatní komunální 
odpad – tedy na skládku. Sběr 
objemného odpadu se provádí 
ve sběrných dvorech (v Místku 
„Svazarmovská“, ve Frýdku „Pod 
estakádou“ a Panských Nových 
Dvorech“), mobilních sběrnách 
(v Místku je to parkoviště u Kina 
Petra Bezruče a Krytý bazén, ve 
Frýdku je to parkoviště Kaufland 
a Billa). Provoz ve sběrných dvo-
rech je denně od 8.00 do 18.00, 
SO 8.00-14.00 kromě sběrného 
dvora na Panských Nových Dvo-
rech, kde je provoz denně od 
6.00-14.00 a v sobotu je zavře-
no. Provoz v mobilní sběrně je 
na každé čtvrtletí zveřejňován ve 
Zpravodaji Rady města Frýdku-
-Místku a také přímo na dotče-
ných stanovištích. Další možnos-

O - objemný odpad
tí ukládání objemného odpadu 
jsou velkoobjemové kontejne-
ry, jejichž rozmístění a způsob 
sběru je zveřejňován způsobem 
ve městě obvyklým (zpravodaj 
města). Častým jevem bohužel 
je, že někteří občané odkládají 
objemný odpad přímo na sta-
noviště sběrných nádob – tedy 
ke kontejnerům na komunální 
odpad. Takový postup je nejen 

hyzděním našeho okolí, ale také 
porušováním Obecně závazné 
vyhlášky města č. 15/2005, která 
ve svém článku č. 8 stanovuje 
způsob sběru objemných složek 
komunálního odpadu. Kontrolu 
nad dodržováním této vyhlášky 
provádí Městská policie Frý-
dek-Místek a osoby pověřené 
Magistrátem Statutárního města 
Frýdek-Místek.

Sběrný dvůr „Pod estakádou“

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje prodej níže 
uvedených nemovitostí formou nabídkového licitačního řízení:

- bytová jednotka č. 1751/1 v budově č.p. 1751, 1752, 1753 na 
pozemcích p.č. 3482/26, 3482/27, 3482/28 vše zastavěná plocha 
a nádvoří včetně podílu o velikosti 5290/234879 na společných 
částech budovy č.p. 1751, 1752, 1753 a pozemcích p.č. 3482/26, 
3482/27, 3482/28 zast. pl. a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(ul. Josefa Suka) za celkovou vyvolávací cenu 1.000.000,- Kč

- bytová jednotka č. 232/1 v budově č.p. 232 na pozemku 
p.č. 403 zastavěná plocha a nádvoří včetně podílu o velikosti 
3357/33540 na společných částech budovy č.p. 232 a pozemku 
p.č. 403 zast.pl. a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Havlíčkova) za celkovou vyvolávací cenu 500.000,- Kč

- bytová jednotka č. 232/2 v budově č.p. 232 na pozemku 
p.č. 403 zastavěná plocha a nádvoří včetně podílu o velikosti 
3357/33540 na společných částech budovy č.p. 232 a pozemku 
p.č. 403 zast. pl. a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Havlíčkova) za celkovou vyvolávací cenu 500.000,- Kč

- bytová jednotka č. 232/6 v budově č.p. 232 na pozemku 
p.č. 403 zastavěná plocha a nádvoří včetně podílu o velikosti 
3357/33540 na společných částech budovy č.p. 232 a pozemku 
p.č. 403 zast.pl. a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Havlíčkova) za celkovou vyvolávací cenu 500.000,- Kč

- bytová jednotka č. 232/8 v budově č.p. 232 na pozemku 
p.č. 403 zastavěná plocha a nádvoří včetně podílu o velikosti 
3408/33540 na společných částech budovy č.p. 232 a pozemku 
p.č. 403 zast. pl. a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Havlíčkova) za celkovou vyvolávací cenu 500.000,- Kč

- jednotka (nebytový prostor) č. 1751/9 v budově č.p. 
1751,1752,1753 na pozemcích p.č. 3482/26,3482/27,3482/28 vše 
zastavěná plocha a nádvoří včetně podílu o velikosti 7155/234879 na 
společných částech budovy č.p. 1751,1752,1753 a pozemcích p.č. 
3482/26, 3482/27, 3482/28 zast.pl. a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (ul. Josefa Suka) za celkovou vyvolávací cenu 811.738,- Kč

- jednotka (nebytový prostor) č. 1751/11 v budově č.p. 1751, 1752, 
1753 na pozemcích p.č. 3482/26, 3482/27, 3482/28 vše zastavěná 
plocha a nádvoří včetně podílu o velikosti 7155/234879 na společných 
částech budovy č.p. 1751, 1752, 1753 a pozemcích p.č. 3482/26, 
3482/27, 3482/28 zast.pl. a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(ul. Josefa Suka) za celkovou vyvolávací cenu 586.946,- Kč

Nabídkové licitační řízení se uskuteční dne 11. 6. 2008 ve 13.00 
hod. (bytové jednotky) a ve 14.00 hod. (jednotky – nebytové pros-
tory) v zasedací síni odboru správy obecního majetku Magistrátu 
města Frýdku-Místku, ul. Radniční 10. Výše jistoty je stanovena na 
10% z vyvolávací ceny a je splatná nejpozději dne 6. 6. 2008 na 
účet statutárního města. Prohlídka se uskuteční dne 3. 6. 2008 v 
8.30 hod. (sraz před domem č.p. 1751 ul. Josefa Suka) v 9.00 hod. 
(sraz před domem č.p. 1753 ul. Josefa Suka) a v 9.45 hod. (sraz 
před domem č.p. 232 ul. Havlíčkova). Bližší informace na odboru 
správy obecního majetku MMFM, tel. 558 609 172, 558 609 171.

Nabídkové licitační řízení

Dnem 25. dubna 2008 nabyl 
účinnosti zákon č. 140/2008 Sb., 
kterým se mění některé zákony 
na úseku cestovních dokladů, 
včetně zákona č. 329/1999 Sb., 
o cestovních dokladech. 

Ode dne nabytí účinnosti 
zákona č. 140/2008 Sb., tj. od 25. 
dubna 2008, lze podat žádost o 
vydání cestovního pasu se stro-
jově čitelnými údaji a s nosičem 
dat s biometrickými údaji (tzv. 
e-pasu) i pro občana mladšího 
5 let. Dosud se vydávaly e-pasy 
pouze dětem ve věku od 5 let.

O vydání e-pasu žádá zákon-
ný zástupce (popř. jiná osoba 
na základě plné moci) u pří-
slušného úřadu obce s rozšíře-
nou působností dle místa trva-
lého pobytu dítěte. Je nezbytné, 
aby se zákonný zástupce dostavil 
na příslušný úřad spolu s dítětem. 
Zde se pořídí vyobrazení obličeje 
dítěte a vytiskne žádost, údaje na 
žádosti se ověří dle předložených 
dokladů – rodný list dítěte, občan-
ský průkaz rodiče, dosavadní 
cestovní pas dítěte, popř. rodné 
listy rodičů dítěte; jedná-li se o 
vydání prvního cestovního pasu, 

předkládá se doklad o státním 
občanství České republiky dítěte. 
Zákonná lhůta pro vydání e-pasů 
je 30 dnů. Doba platnosti e-pasu 
je stanovena na 5 let. Správní 
poplatek činí 100 Kč.

Bude-li zapotřebí vydání cestov-
ního pasu ve lhůtě kratší, vydá se 
dítěti na žádost rodiče cestovní pas 
bez strojově čitelných údajů a bez 
nosiče dat s biometrickými údaji ve 
lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti 
6 měsíců. Správní poplatek činí 
1000 Kč. Zákonný zástupce vyplní 
tiskopis, předloží 2 fotografie dítěte 
a další podklady shodné jako u 
žádosti o vydání e-pasu. V přípa-
dě podání žádosti o vydání tohoto 
cestovního pasu není nutná osobní 
přítomnost dítěte na úřadě, žádost 
lze podat na kterémkoliv matričním 
úřadě na území České republiky.

Do 24. dubna 2008 mohli 
občané České republiky použít 
jako cestovní doklad v rámci 

Evropské unie pouze občanské 
průkazy se strojově čitelnými 
údaji. Novela zákona o ces-
tovních dokladech rozšiřuje 
možnosti cestování občanů 
České republiky po členských 
státech Evropské unie a od 
25. dubna 2008 lze jako ces-
tovní doklad používat všechny 
druhy občanských průkazů.

Třetím bodem novely zákona o 
cestovních dokladech je odložení 
zahájení vydávání cestovních 
dokladů se strojově čitelnými úda-
ji a s nosiči dat s biometrickými 
údaji o otiscích prstů. Důvodem 
odložení je skutečnost, že ze stra-
ny Evropské unie nebyla dosud 
schválena technická specifikace 
pro bezpečnostní mechanismy 
pro ochranu otisků prstů a přístup 
k nim. E-pasy s nosičem dat s 
biometrickými údaji obsahující-
mi údaje o otiscích prstů budou 
vydávány od 1. dubna 2009. 

Informace o novele zákona o cestovních dokladech

Druh práce:
- Spolupráce s partnerskými 

městy, zajišťování a organizování 
programu zahraničních návštěv, 

- agenda komise pro občan-
ské záležitosti (vítání občánků, 
zajišťování dárků a blahopřání 
pro jubilanty města, organizo-
vání kulturních akcí pro seniory), 
grafické návrhy;

- spolupráce na organizačně-
-technické přípravě schůzí rady 
města a zasedání zastupitelstva 
města.

Pracovní poměr: na dobu 
určitou – po dobu mateřské a 
rodičovské dovolené (předpo-
kládaný nástup srpen 2008)

Požadované předpoklady:
1. úplné střední vzdělání s 

maturitou,

2. uživatelská znalost práce s 
PC – Word, Excel, elektronická 
pošta, internet, Corel Draw,

3. jazykové znalosti – anglič-
tina (slovem i písmem),

4. časová flexibilita, komu-
nikativnost, kreativnost, schop-
nost týmové spolupráce, výtvar-
né cítění.

Přihlášku, ke které je nutno 
doložit životopis s údaji o dosa-
vadních zaměstnáních, vč. odbor-
ných znalostí a dovedností, zašle-
te do 19. června 2008 na adresu:

Magistrát města Frýdku-Místku
odbor kancelář primátora
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Obálku, prosíme, označte v 
levémhorním rohu „Úředník OKP“.

Statutární město Frýdek-Místek
přijme úředníka na odbor

kancelář primátora Magistrátu města Frýdku-Místku,

Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
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Tento Projektový list lze použít:
a) k navržení projektu, který 

by měl být realizován městem;
b) k navržení zařazení vlastní-

ho projektu do Integrovaného plá-
nu rozvoje města (projekt, na jehož 
realizaci bude usilováno o získání 
finančních prostředků z ROP nebo 
projekt do jiného operačního pro-
gramu, který díky zařazení v IPRM 

PROJEKTOVÝ LIST – IPRM Frýdek-Místek, téma „Přitažlivé město“
bude při hodnocení zvýhodněn).

V případě více projektů vyplňte pro-
jektový list pro každý projekt zvlášť.
V rámci tématu „Přitažlivé město“ 
lze realizovat projekty na území 
celého města sledující tyto cíle: 
- obnova zanedbaných území 
města pro podnikání nebo služby;
- úprava a obnova zanedbaných 
nebo nedostatečně využívaných 
A. Všeobecné informace

1. Název projektu

2. Předkladatel (jedná-li se o Váš vlastní plánovaný projekt)

 Úplný název předkladatele / právní forma

3. Kontaktní údaje (jedná-li se o Váš vlastní plánovaný projekt)

Sídlo:

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

B. Popis projektu 
1. Stručný popis podstaty a cílů projektu

2. Výstupy, výsledky, dopady projektu

C. Doba trvání projektu (jedná-li se o Váš vlastní plánovaný projekt)
Plánované realizační období projektu (od/do):

D. Náklady projektu (jedná-li se o Váš vlastní plánovaný projekt)
Předpokládané náklady projektu:

E. Další informace, poznámky

                      A. Všeobecné informace
1. Název projektu

2. Předkladatel (jedná-li se o Váš vlastní plánovaný projekt)

 Úplný název předkladatele / právní forma

3. Kontaktní údaje (jedná-li se o Váš vlastní plánovaný projekt)

Sídlo:

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
                          B. Popis projektu 
1. Stručný popis podstaty a cílů projektu

2. Výstupy, výsledky, dopady projektu

C. Doba trvání projektu (jedná-li se o Váš vlastní plánovaný projekt)
Plánované realizační období projektu (od/do):

D. Náklady projektu (jedná-li se o Váš vlastní plánovaný projekt)
Předpokládané náklady projektu:

E. Další informace, poznámky

Tento Projektový list lze použít:
a) k navržení projektu, který by 
měl být realizován městem;
b) k navržení zařazení vlastního 
projektu do Integrovaného plánu 
rozvoje města (projekt, na jehož 
realizaci bude usilováno o získá-
ní finančních prostředků z ROP 
nebo projekt do jiného operač-
ního programu, který díky zařa-
zení v IPRM bude při hodnocení 
zvýhodněn).
V případě více projektů vyplňte 
projektový list pro každý pro-
jekt zvlášť.
V rámci zóny „sídliště Slezská“ 
je možno financovat projekty:

PROJEKTOVÝ LIST – IPRM Frýdek-Místek, Zóna „sídliště Slezská“
a) revitalizace veřejných 

prostranství 
- úpravy sídlištního prostoru – 
např. úprava, obnova či výsadba 
veřejné zeleně, zvýšení podílu 
nezpevněných travnatých ploch,
- parkové úpravy včetně pořízení 
a obnovy městského mobiliáře 
(lavičky apod.),
- výstavba, rekonstrukce a sana-
ce dopravní infrastruktury, např. 
spojek místních komunikací, par-
kovacích ploch, pěších komu-
nikací, chodníků, cyklistických 
stezek, veřejných prostranství, 
vybudování protihlukových stěn,
- výstavba, rekonstrukce a 

sanace technické infrastruktu-
ry, např. zařízení na zpomalení 
odtoku přívalových vod, opatření 
na odstranění vrchního vedení 
napětí a jeho nahrazení kabelo-
vým vedením, sanace a doplně-
ní veřejného osvětlení,
- budování či modernizace neko-
merčních volně přístupných 
rekreačních ploch, včetně úprav a 
zřizování dětských hřišť, vodních 
ploch a dalších ploch pro veřejné 
rekreační a sportovní využití,
- další zlepšení veřejné infrastruk-
tury v rámci sídlištních celků
b) regenerace bytových domů
- zateplení obvodového pláště 
domu, zateplení vybraných vnitř-
ních konstrukcí,
- práce na bytovém domě pro-
váděné k odstranění statických 
poruch nosných konstrukcí a 
opravy konstrukčních nebo 
funkčních vad konstrukce domu,
- sanace základů a opravy hyd-
roizolace spodní stavby,
- opravy, rekonstrukce tech-
nického vybavení domů (např. 
modernizace otopné soustavy, 
výměna rozvodů tepla, plynu 
a vody, modernizace vzducho-
techniky, výtahů),
- výměny či modernizace lodžií, 
balkonů včetně zábradlí,
- zajištění moderního sociálního 
bydlení při renovacích stávají-
cích budov.

prostranství;
- zvýšení kvality exponovaných 
veřejných prostranství ve městech;
- zvýšení kvality zón bydlení a 
veřejných služeb;
- budování nebo zvýšení kvality infra-
struktury pro kulturu, volný čas nebo 
cestovní ruch; ochrana a obnova 
památek a jejich využití pro kulturu, 
volný čas nebo cestovní ruch.



13 Květen 2008feInfo

608 975 813

XXL MAXI DĚTSKÝ DEN a NEVI MĚSTSKÁ ŠTAFETA
Agentura Orange s.r.o. připravila na 30. května, na místeckém náměstí 

Svobody, originální oslavu dne dětí – XXL MAXI DĚTSKÝ DEN. 
Již od 10.30 h. bude zahájena „NEVI městská štafeta“

– závod základních škol.
14:30 – 14:35 Zahájení 
14:35 – 15:05  Šárka Vaňková
15:05 – 15:20  Šárka Vaňková – autogramiáda
15:20 – 15:40 Děti 4. ZŠ – sbor + Mrož – tanečky s dětmi
15:40 – 15:45 Taneční vystoupení
15:45 – 16:35 Pohádkové putování za dobrodružstvím
16:35 – 16:40  Taneční vystoupení
16:40 – 17:00  Soutěže s Mrožem
17:00 – 17:15 Vyhlášení rekordu
17:15 – 18:00 Míša Růžičková 
18:00 – 18:55 Maxim turbulenc 
18:55 – 19:00 Rozloučení 

Celé odpoledne bude velké, velkolepé… Můžete se potkat s maxi lidmi 
na chůdách, zahrát si maxi ČLOVĚČE,NEZLOB SE!, poslechnout si 
XXL skupinu MAXIM TURBULENC nebo Superstar Šárku Vaňkovou.
Každé dítko, které si vyrobí maxi uši a maxi nos a přijde je všem 
předvést v pátek 30. 5. na místecké náměstí Svobody, obdrží nejen 
odměnu, ale podpoří tak rekord, o který ten den budeme usilovat 
– NEJVĚTŠÍ POČET DĚTÍ S MAXI UŠIMA A MAXI NOSY.
Po celou dobu bude pro děti a jejich rodiče připravena XXL MAXI cesta 
plná velkých soutěží a krásných cen. Budeme koulet a házet maxi míči, 
chodit v maxi botách, skákat v maxi pytlích nebo rozvazovat maxi uzly.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek rozhodlo o prodeji níže uvede-
ných osobních automobilů formou 
nabídkového licitačního řízení:

1. osobní automobil ŠKODA 
FAVORIT 135 LX, rok výroby 
1993. Nejnižší nabídnutá cena 
může být 500,- Kč – viz. foto č. 1

2. osobní automobil MAZDA 
626 2.0i, rok výroby 1995. Nej-
nižší nabídnutá cena může být 
22.100,- Kč – viz. foto č. 2

3. osobní automobil ŠKODA 
FELICIA GLXi, rok výroby 1995. 
Nejnižší nabídnutá cena může 
být 20.000,- Kč – viz. foto č. 3

4. osobní automobil ŠKODA 
OCTAVIA 1.8 SLX, rok výr. 1996. 

Nabídkové licitační řízení – osobní automobily
Nejnižší nabídnutá cena může 
být 50.000,- Kč – viz. foto č. 4

Prohlídky osobních automo-
bilů je možno dohodnout na den 
23. 5. 2008 od 9,00 do 12,00 
hodin na tel. 558 609 131 – p. 
Březinová.

Prodej formou nabídkového 
licitačního řízení se uskuteční 
dne 28. 5. 2008 v 13,00 hod. v 
zasedací síni v budově Magistrá-
tu města Frýdek-Místek, Radnič-
ní č. 10, Frýdek-Místek. Účastník 
nabídkového licitačního řízení 
se před jeho konáním prokáže 
platným občanským průkazem a 
dokladem o zaplacení jistiny. Jis-
tina je stanovena ve výši 5.000 

Kč na každý osobní automobil 
zvlášť, s výjimkou osobního 
automobilu ŠKODA FAVORIT 
135 LX. Jistinu je nutno uhradit v 
hotovosti na účet SMFM vedený 
u Komerční banky, a.s., pobočka 
Frýdek-Místek, a to na číslo účtu 
6015-928781/0100, VS 32598, 
nejpozději v den nabídkové-
ho licitačního řízení. Doplatek 
kupní ceny musí být zaplacen 
nejpozději do 2. 6. 2008 hotově 
v pokladně odboru správy obec-
ního majetku MMFM při podpisu 
kupní smlouvy. Bližší informace 
na odboru správy obecního 
majetku MMFM, tel. 558 609 
177, 558 609 171.

1. 2.

3.3. 4.4.

ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA: Tento plán, o němž 
jsme informovali v minulém čísle, bude projednáván rovněž veřejně, a to 19. května v 15.00 ve velké 
zasedací místnosti magistrátu. Do tohoto data lze podávat návrhy projektů (viz str. 12) pro IPRM – Při-
tažlivé město, pro IPRM – Sídliště Slezská zatím konečný termín není stanoven.     Foto: Petr Pavelka

Statutární město Frýdek-Místek 
vyhlašuje výběrové řízení na 

místo úředníka odboru
vnitřních věcí Magistrátu města 
Frýdku-Místku, a to na pozici 

mzdový účetní na dobu
neurčitou. Více informací

naleznete na úřední desce
magistrátu či na webových

stránkách města FM.
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Programová nabídka

NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083, www.kinovlast.cz

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

www.lidovydum-mistek.wz.cz

Čtvrtek 22. května v 19 h.
MARIE ROTTROVÁ
se skupinou NEŘEŽ

Koncertní vystoupení první dámy českého 
soulu, ve kterém uslyšíte největší hity.
vstupné: 350, 330, 300 a 250 Kč

Středa 28. května v 19 h.
KUBÍNOVO KVARTETO

& ELIŠKA NOVOTNÁ – klavír
program: W. A. Mozart, E. Grieg, J. Suk
Předplatitelé KPH 2007/2008
vstupné: 150 a 80 Kč (studenti, důchodci)

Taneční pro mládež – začátečníci 
září – prosinec 2008

Jsou určeny zejména pro studenty střed-
ních škol, gymnázií a učilišť. Lekce jsou 
sestaveny tak, aby studenty bavily, zají-
maly a rozvíjely jejich obzor. V tanečních 
kurzech jsou vyučovány standardní a latin-
skoamerické tance. Součástí těchto lekcí 
jsou i základy společenského chování.

Skladba kurzů:
Středa od 16.45 do 19.15 h.

a od 19.30 do 22.00 h.
Čtvrtek od 16.45 do 19.15 h.

a od 19.30 do 22.00 h.
Neděle od 15.45 do 18.15 h.

a od 18.30 do 21.00 h.
12 lekcí po 3 vyučovacích hodinách a 2 
večery – prodloužená a závěrečná lekce 

v délce trvání 5 hodin. 
Kurzovné 1.200 Kč.
Přihlášky přijímáme osobně v kanceláři 
útvaru kultury. Platba kurzů od 2. 6. kaž-
dé pondělí a středu od 13.00 do 15.00 h. 
a čtvrtek od 13.00 do 16.30 h.
Kurz je nutno zaplatit do 19. 6., po tomto ter-
mínu se všechny rezervace ruší. Informace 
na telefonním čísle 558 433 431 H. Janáč-
ková (hana.janackova@kulturafm.cz)

VÝSTAVA:
Do 31. května 

Fotoklub Český Těšín – výstava fotografií
chodby Národního domu

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

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

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

KLUB NEZBEDA

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

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

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

Tel.: 558 647 366, Mobil: 739 511 380
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h. 

Heydukova 2330, 738 01 F-M
558 647 067, 602 586 925,

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

Úterý 20. května v 19 h.
Intimní divadlo Dáši Bláhové

Eve Ensler
TĚLO

Představení je volným pokračováním 
Monologů vagíny. Tentokrát o těle celém. 
Přináší opět humorné a dojemné příběhy 
žen, které nás sráží na kolena.
hrají: Jitka Asterová, Dáša Bláhová, Míša 
Sajlerová

režie: Irena Žantovská
Mimo předplatné
vstupné: 350 a 300 Kč

Čtvrtek 29. května v 19 h.
Těšínské divadlo

Josef Topol
HLASY PTÁKŮ

Předplatitelská skupina FMC
vstupné: 90 a 50 Kč
(prodej vstupenek 1 h. před představením)

Sobota 31. května v 19 h.
Studio Dva Praha

Jean Dell a Gorale Sybleyras
PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ

Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas 
mnoho věcí zásadně změnit. Manželé 
Sansieuovi se jednoho dne během deva-
desáti minut pokusí o sexuální renesan-
ci, revoltu proti zavedeným manželským 
stereotypům a vymetení nudy ze svého 
života. Podaří se jim to? Hrají: Milan Lasi-
ca a Daniela Kolářová, režie: Patrik Hartl. 
Předplatitelská skupina B. Vyprodáno!

VÝSTAVA:
5. - 30. května 

Jamboree 2007 v Anglii 
fotovýstava Jiřího Kubaly
vernisáž 12. 5. v 16.30 h. 

PŘIPRAVUJEME:
Pátek 6. června v 16.00 h. 

Divadelní agentura AP – Prosper
Noel Coward

LÍBÁNKY
aneb Láska ať jde k čertu

Dvojice bývalých manželů se po letech 
setkává v drahém francouzském hotelu, 
kam oba přijeli trávit líbánky se svými no-
vými a mladšími partnery. Následuje to, 
co by bývalé manžele ani ve snu nena-
padlo, opět se do sebe zamilují.
hrají: Jiří Langmajer, Ivana Jirešová/Klá-
ra Issová, Jan Teplý ml./Kryštof Rímský, 
Kristýna Frejová/Jitka Čvančarová
režie: Petr Hruška. Mimo předplatné
vstupné: 350 a 300 Kč

Pátek 6. června v 19.00 h. 
LÍBÁNKY

aneb Láska ať jde k čertu
Předplatitelská skupina B

vstupné: 350 a 300 Kč
FILMOVÝ KLUB:

Pondělí 19. 5. v 19.00 hod.
DARJEELING S RUČENÍM

OMEZENÝM/USA
Svéráz Wes Anderson natočil další hořce 
úsměvnou meditaci. Tentokrát o bratr-
ském trojlístku na cestě napříč Indií.

Pondělí 26. 5. v 19.00 hod.
TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ/USA

Texaský thriller od bratrů Coenů o násled-
cích jednoho drogového nedorozumění, 
jemuž vévodí výkon Javiera Bardema. 

Úterý 27. 5. v 19.00 hod.
JAN SAUDEK/ČR, USA

Celovečerní dokument o známém čes-
kém fotografovi s podtitulem „V pekle 
svých vášní, ráj v nedohlednu“ probírá 
jeho tvorbu i osobní život.

BIJÁSEK
Pátek 23. 5. v 10.00 hod.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ/ČR
Kuťásek a Kutilka, Cvrček, Medvědi, 
Mikeš a další.

Sobota 24. 5. v 15.00 hod.
RATATOUILLE/USA

Animovaná komedie o kryse, která se touží 
stát vyhlášeným pařížským kuchařem.

FILMY PRO SENIORY

Středa 28. 5. v 10.00 hod.
VÁCLAV/ČR

Nová tragikomedie Jiřího Vejdělka, ve kte-
ré Ivan Trojan vyvádí jeden průšvih za dru-
hým. Na motivy prezidentských milostí.

Středa 14. – čtvrtek 15. 5. v 19.00 h.
VLAK DO YUMY/USA

Russell Crowe a Christian Bale v americ-
kém westernu režiséra Jamese Mangolda.

Pátek 16. – neděle 18. 5. v 16.30 h.
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ/USA

Hudební film s kombinací animovaných a 
hraných postav o triu neobyčejných veve-
rek, které umí mluvit a také výborně zpívat.

Pátek 16. – neděle 18. 5. v 19.00 h.
SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ 

Z FLEET STREET/USA
Johnny Depp v nejkrvavějším muzikálu 

všech dob.
Středa 21. 5. v 19.00 h.

SKÓRUJ/USA
Bývalý ping-pongový šampión je pověřen 
vládou infiltrovat podsvětí a zúčastnit se 

ilegálního světového turnaje bez pravidel.
Čtvrtek 22. - Pátek 23. 5. v 19.00 h.

USA VERSUS JOHN LENNON/USA
Dokumentární film o politické angažo-
vanosti Johna Lennona počátkem 70. 

let, kdy s Yoko Ono pořádal provokativní 
happeningy. Nixonova vláda se tím cítila 

ohrožena a zaúkolovala FBI…
Sobota 24. - neděle 25. 4. v 19.00 h.

10 000 PŘ. N.L./USA
Dobrodružný prehistorický velkofilm o 

putování lovců mamutů za kořistí a snaze 
osvobodit zajaté příslušníky kmene. Podí-
vaná podpořená efektními digitálními triky.

Středa 28. 5. v 19.00 h.
VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY/USA

Viggo Mortensen jako ruský mafián v 
novém thrilleru Davida Cronenberga.
Čtvrtek 29. – sobota 31. 5. v 19.00 h.

KARAMAZOVI/ČR
Celovečerní hraný film režiséra a scéná-
risty Petra Zelenky na motivy románu F. 
M. Dostojevského Bratři Karamazovi, s 

osobnostmi Dejvického divadla.

30. 5. Ubrousková technika na kamín-
ky - Ozdobíme si kamínky netradičním 
způsobem. Jednoduchá práce pro děti a 
maminky. Kamínky a oblíbené ubrousky 
si můžete donést.
Pravidelný program:  (vedle na stránce)
Pondělí – maňásková pohádka pro děti
Středa – cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka
Cvičení těhotných maminek na rehabilitač-
ních míčích pod vedením zkušené porodní 
asistentky je vždy ve středu v 10.00 hod. 
Hlídání dětí zajištěno. Cena 40 Kč/hod. 

sobota 24. května 
15. mezinárodní festival dovedností 

dětí a mládeže FEDD 
za účasti ČR, Polska a Slovenska.

Velký sál KD.

23. - 24. 5. - Účast na Bambiriádě – pre-
zentace a zábavné aktivity
28. 5. - Jak ten čas běží…? – vědomost-
ní hry a soutěž na téma „čas“

Téma měsíce: 
Pravidla slušného chování

Festival frýdecko-místeckých divadelních 
souborů „DNES VÁM HRAJE“ končí.

Pro mládež a dospělé
- vstupné 60,- Kč

Pátek 30. května v 19 h.
J. Břehový

Otylka
Komedie z prostředí luxusního soukro-
mého sanatoria – hraje DS Čtyřlístek 

Frýdek-Místek
(Předprodej vstupenek – středa 28. 5., 

čtvrtek 29. 5. a pátek 30. 5. od 15 do 17 h.)
Změna programu vyhrazena! Sledujte 

náš web: http://ctyrlistek.webz.cz
Půjčování kostýmů v květnu:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 h.

v neděli 18. května v 16 h.
Přednáška P. Vojtěcha Kodeta, OCarm. 
ThD na téma: Okultismus a křesťanská víra
Velký sál Lidového domu

16. 5. Trháme a lepíme - Vyrobíme si 
obrázky pro radost z trhaného papíru. 
Veškerý materiál u nás.
20. 5. Přednáška „První pomoc u dětí a 
prevence úrazů“ - Paní Silvie Jedličková 
nás naučí zásady první pomoci. Zodpoví 
také případné konkrétní dotazy. Začátek 
v 10.00 hod.
23. 5. Hrátky s plyšovými drátky - Udě-
láme si zvířátko nebo rostlinku z plyšo-
vých drátků.
27. 5. Ukázková hodina Znakové řeči pro 
batolata - Mgr. Hlisnikovská nám představí 
program Baby signs. Dozvíme se základy 
znakové řeči pro batolata. Zájemci se mohou 
přihlásit na seminář. Začátek v 10.00 hod.
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KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

NASCHVÁLNÍČEK

JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ

OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00, PÁ a SO 18:00 - 04:00
ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Minuty Euroregionu Beskydy - každý čtvrtek, 17:45 TV Prima

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

mimo otevírací dobu po dohodě
na tel.: 558 631 145, 723 021 622

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

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

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

Muzea v Chlebovicích

Jindřich Štreit
Cesta ke svobodě

Výstava potrvá do 15. 5.

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

Telefon: 558 434 154, 558 434 525,
www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

24. – 25. 5. - NAVŠTIVTE NAŠI 
EXPOZICI NA BAMBIRIÁDĚ

Místo a čas: Areál Sokolík, 
9:00 – 17:00 h.
16. 5. - VESELÝ PIKNIK

Program: Oslavte s námi mezinárodní den 
rodiny a zúčastněte se našeho soutěžní-
ho klání o tři piknikové koše plné dobrot. 
Vyzkoušejte si vaši vytrvalost, dovednosti 
a znalosti. Podmínkou účasti jsou minimál-
ně dva členové z rodiny.
Místo a čas: Sady Bedřicha Smetany, 
Místek (start u altánu), od 16:30 h.
Cena: zdarma. Info: Ivana Sošková, telefon 558 
434 154, 731 167 010, e-mail: iva@klicfm.cz

ŠACHY
23. 5. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež 4-18 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 15:30 - 18:00 h.
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

24. 5. - O KRÁLE A KRÁLOVNU 

ŠACHOVÝCH ŠPUNTŮ
Program: šachový turnaj pro děti naroze-
né 2001 a mladší
Místo a čas: Národní dům, Místek
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

frýdeckým zámkem
Tel.: 773 993 112

www.galeriepodzamkem.cz

Výtvarná díla předních 
současných malířů a grafiků

Jaroslav Koléšek - Glass waves (08 FM)
Do 23. května

Lukáš Horký - Fotografie

16. 5. pátek OHM SQUARE – DJ SET
OHM SQUARE (ČR) dj set + CHARLIE 
ONE (UK), DJane ADELIGHT (ČR), DJ NIT-
ROUS (ČR), DJ KARCHI (ČR) – Nujazz, DJ 
MADS B. (NORSKO / UK BREAKBEAT)
17. 5. sobota SWEETSEN FEST – WARM-UP
SWEETSEN FEST SE NÁM NEZA-
DRŽITELNĚ BLÍŽÍ A TENHLE VEČER 
VÁS NA NĚJ JĚŠTĚ VÍCE NALADÍ 
– KONCERT ÚČINKUJÍCÍCH
19. 5. pondělí N. E. W. OLDIES PÁRTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRA-
JE DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁ-
NÍ, VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
21. 5. středa STOUNDRUM + TURNAJ 
FOTBÁLEK
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE + LOCAL DJS. ENTRY FREE!!! + 
TURNAJ VE FOTBÁLKU
23. 5. pátek NAA:SH:UP – MKTBROS 
CREW: SMARIO
24. 5. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL
DJ BARUCHA S HITY DOBY NEDÁVNO 

MINULÉ A SPOUSTA DOBRÉ ZÁBAVY
26. 5. pondělí N. E. W. OLDIES PÁRTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRA-
JE DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁ-
NÍ, VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
28. 5. středa STOUNDRUM 
ZÍTŘEJŠÍ PRÁZDNINY VE ZNAMENÍ 
ZLOMENÝCH BEATŮ, RESIDENT DJS. 
VIDEOPROJECTION, LIGHTS / STRO-
BO SHOW 
29. 5. čtvrtek NA STOJÁKA
KOMICI S.R. O. V RÁMCI JEDINEČNÉ 
TOUR VYSTOUPÍ NEJLEPŠÍ BAVIČI Z 
POŘADU HBO – NA STOJÁKA: RUDA 
Z OSTRAVY, MILOŠ KNOR, LUKÁŠ 
PAVLÁSEK, PETR VYDRA
30. 5. pátek JAY DISEL + HEADDY 
+HIP-HOP PÁRTY
HIP-HOP PARTY S DVOUKONCERTEM 
JAYE DISELA A HEADDYHO ZE ZLINA, 
DJS: LOWA, BURCHAK
31. 5. sobota ROCKOVÁ VICHŘICE
DJS RAVY A ESTET A SKVĚLÉ
ROCKOVÉ PECKY

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

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

(po-pá 8,00 – 15,00 po domluvě i mimo 
termín).
Výstavy:

FM SALON 
Několik desítek autorů profesionálů i 
amatérů prezentuje svá díla na výstavě 
V-klubu výtvarníků Frýdecko-Místecka. 
Na výstavě se představí umělci různých 
výtvarných oborů a rozličných stylů. 
Potrvá do 25. května 

TISÍCE KVĚTŮ 
(29. 5. - 31. 8. 2008)

Výstava významných textilních památek 
ze Sbírky orientálního umění Národní 
galerie v Praze. Vernisáž ve čtvrtek 29. 
května v 17.00 hodin v muzejních síních 
frýdeckého zámku. Úvodní slovo PhDr. 
Zdenka Klimtová, kurátorka výstavy.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY
Den muzeí na frýdeckém zámku
Neděle 18. května od 13.00 do 17.00 
hodin v areálu frýdeckého zámku 
Od 15.00 hodin vystoupení souboru Haví-
řovské babky.
Dále k vidění: 
• výstava Seniorgymnázium 
• výstava FM Salon 2008 

• Zámecký okruh 
• Expozice Beskydy, příroda a lidé 
• Expozice Frýdek a Místek 
VSTUP ZDARMA!!!

Geologický kroužek
Úterý 20. května v 17.00 hodin v zámec-
kém klubu frýdeckého zámku
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mine-
rálů, doplněné výměnou poznatků a materi-
álu, poradenská služba, videoprojekce.

Literární pásmo
Neděle 25. května od 15.00 hodin v Rytíř-
ském sále frýdeckého zámku 
Účinkuje Místecká Viola. V cyklu Nedělní 
chvilka poezie a prózy. Spojeno s prohlíd-
kou výstavy FM Salon 2008.

Kočka – domácí tygr (3. část)
Úterý 27. května v 16.00 h v přednáško-
vém sále Zeleného domu
Na každém kroku potkáváme kočky 
domácí – elegantní šelmy, které nezapřou 
duši divokého tygra. Zajímavosti ze života 
koček, ušlechtilá nebo nečistokrevná koč-
ka, kočičí rekordy, na procházce s kočkou, 
kočičí pamlsky a další. Doplněno video a 
dataprojekcí. Připraveno ve spolupráci s 
První společností za práva koček – First 
Society for the Cat Rights. 

Využijte smysluplně svůj volný čas, 
a nezapomínejte na Vaše děti!!!
- Cvičení maminek s dětmi
- Cvičení tatínků s dětmi
Frýdek-Mís-

tek, ul. Pio-
nýrská 2482, 
Hotelový dům 
Permon

více na www.
cvcdk.cz

Pobeskydský aviatický klub
Frýdek-Místek

pořádá ve dnech 24. - 25. 5.
na letišti v Místku - Bahně

II. pobeskydské dvojplošníky
Sobota od 9:30
Neděle od 10:00
www.volny.cz/pakfm
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