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slovo primátorky

DEMONSTRACE: I ve Frýdku-Místku žijí lidé. Bez obchvatu to nejde. S těmito hesly pochodovalo vedení 
města s dalšími sympatizanty na přechodu v Zelinkovicích, aby upozornili na to, že bez výstavby obchvatu 
se město neobejde.     Foto: Petr Pavelka

Mnohaleté čekání na 
obchvat Frýdku-Místku spolu 
s rozhodnutím soudu, který 
vyhověl požadavkům občan-
ského sdružení Beskydčan 
a zablokoval další postup 
výstavby, přimělo frýdecko-
-místeckou radnici 10. června 
k demonstrační akci. Bohužel 
při ní bylo zásluhou ODS 
současně demonstrováno, že 
obchvat je politikum, ačkoliv v 
jednu chvíli na zasedání měst-
ského zastupitelstva všechny 
politické strany vyjádřily sna-
hu alespoň v této pro město 
životně důležité záležitosti táh-
nout za jeden provaz.

Město patnáctiminutovou 
polední blokádou v Zelinkovicích 
na přechodu pro chodce u Mini-
motorestu U Fojtíků chtělo dát 
najevo, že „i ve Frýdku-Místku žijí 
lidé“, kteří si zaslouží minimálně 
tolik ochrany, kolik lužní lesy, na 
které se Beskydčan odvolává. 
„Cílem bylo apelovat na stát, 
aby podpořil výstavbu obchvatu 
města Frýdku-Místku, ve kterém 
obyvatelé v důsledku dopravy 
trpí neúměrnou hlukovou zátěží, 
vibracemi a škodlivinami v 
ovzduší. I upozornit soudy, aby 
v případech ekologických žalob, 
obzvláště občanského sdružení 
Beskydčan, na umístění veřejně 
prospěšných staveb, zohlednily a 
upřednostnily zájmy většiny oby-
vatel před několika jednotlivci,“ 
shrnul, s čím radní do protestu 
šli, náměstek primátorky Michal 
Pobucký. Právě jeho činnost je 
pro opoziční ODS záminkou, že 
briskně opustila společný postup 
v tlaku na to, aby byla výstavba 
obchvatu urychlena. Když totiž 
Jiří Velčovský (ČSSD) na dub-
novém zastupitelstvu vyjádřil 

Radnice demonstrovala na průtahuRadnice demonstrovala na průtahu
přesvědčení, že „pokud nezablo-
kujeme cestu, tak se nehneme z 
místa“, Igor Svoják z ODS reago-
val: „Velmi mne zaujal, to myslím 
vážně, výrok pana Velčovského. 
Pojďme se domluvit celé zastu-
pitelstvo a pojďme zablokovat 
průtah městem a ukáže se, jestli 
jsme za jeden provaz alespoň 
v téhle fatální věci…“ Pak byl 
ovšem náměstek Pobucký, který 
má záležitosti kolem výstavby 
obchvatu za město na starosti, 
osočen, že lže o svých aktivitách, 
které vyvíjí. Byl nařečen z toho, 
že náměstek ministra dopravy Jiří 
Hodač o něm nic neví, tedy s ním 
nemohl jednat. Jenomže náměs-
tek primátorky Michal Pobucký 
se pravidelně zúčastňuje jednání 
Pracovní skupiny pro přípravu 
a realizaci dálnice D 47, které 
právě Jiří Hodač předsedá. „Ta 
skupina samozřejmě obchvat 
řeší neustále, a jestli pan náměs-
tek Hodač neví, s kým se při této 
příležitosti stýká a jedná, tak je 
to podivné. Na druhou stranu od 
něj jsem to nikdy neslyšel, operu-
je s tím pouze frýdecko-místecká 
ODS,“ reaguje náměstek Pobuc-
ký, který se mimo jiné nad rámec 
povinností města věnuje proble-
matice výkupů pozemků nutných 
pro výstavbu obchvatu. 

„Přístup ODS nás znovu zkla-
mal. Jestli nás osočují, že demon-
strujeme sami proti sobě, a vyčí-
tají, co pro obchvat děláme nebo 
neděláme, měli by si uvědomit, 
že obchvat byl schválen za jejich 
vlády na městě, že byl následně 
Martin Říman přímo ministrem 
dopravy, že má ODS ministra 
dopravy i v tomto volebním obdo-
bí a s obchvatem to vypadá pořád 
špatně,“ zlobila se primátorka, že 
ODS nakonec zvolila konfrontační 

transparenty s hesly o podvodech 
a lžích místo původně prokla-
mované spolupráce. „Bohužel 
ODS zřejmě spoléhá na to, že 
stokrát opakovaná lež se stává 
pravdou. Znovu jsme si mohli 
přečíst v novinách, že Igor Svoják 
říká, že viníkem, že obchvat stále 
nestojí, je vedení města, protože 
jej nedokázalo postavit. No a 
my musíme posté zopakovat, že 
město obchvat nestaví. Investo-
rem je Ředitelství silnic a dálnic, 
potažmo stát, a my máme jen 
velmi omezené možnosti, jak 
něco ovlivnit,“ říká náměstek pri-
mátorky Michal Pobucký. Ten se 
ještě týž den večer potkal s Leo 
Košťálem v přímém televizním 
duelu. I ten vypovídá o tom, že 
akce města byla úspěšná. Pro-
blém obchvatu Frýdku-Místku byl 
skutečně výrazně medializován. 
V samotném televizním studiu 
na přímý dotaz moderátorky Leo 
Košťál musel říct, že „nenavrhuje 
žádnou variantu řešení a nezná 
podmínky, za jakých lze zničit 
nenahraditelný kus lesa“. „Niva 
Morávky, o kterou tu jde, má zhru-
ba 367 hektarů, obchvat se dotý-
ká dvou hektarů, kde je oněch 
lužních lesů minimum, jde zhruba  
o půl procento z jejich rozlohy. 
Nedojde tedy k žádné devastaci 
a nezvratným změnám. Zákon 
jasně říká, kdy se může veřejně 
prospěšná stavba v prostoru 
vymezeném Naturou 2000 stavět. 
Podle názoru krajského úřadu i 
ministerstva životního prostředí 
tento případ zákonům vyhovuje. 

Beskydčan je tedy s těmito insti-
tucemi ve sporu, zda tomu tak je, 
a musí o všem rozhodnout soud. 
Začátkem příštího roku se mělo 
začít stavět, protože už na začát-
ku roku byla vydána všechna 
potřebná územní rozhodnutí. Nyní 
je ale vše zablokované,“ reagoval 
náměstek Pobucký.

A ještě jedna „pravda a lež“ 
se na zablokovaném přecho-
du pro chodce mediálně řešila 

– náměstkovi primátora Miro-
slavu Dokoupilovi (KSČM) bylo 
vyčítáno, že demonstruje, ačkoliv 
o z dnešního pohledu nešťast-
ný průtah městem se ve své 
době postarali právě komunisté. 
„Vybudování průtahu městem 
bylo tehdy jenom první etapou. 
Kdyby nedošlo k politickým změ-
nám, následovala by i výstavba 
obchvatu, se kterým se počítalo.

(Pokračování na straně 2)

KOLONA AUT: Čtvrthodinka blokády vytvořila podle Policie ČR frontu 
vozidel v délce zhruba 1,5 kilometru oběma směry.  Foto: Petr Pavelka

Vážení spoluobčané,
už od středy 18. června se naše město 

opět stane hlavním městem folklóru v naší 
republice. Ve dnech 18. až 23. června se 
uskuteční již 14. ročník Mezinárodního folk-
lorního festivalu CIOFF. Tento folklorní festi-
val k našemu městu již neodmyslitelně patří 
a na vystoupení zahraničních i domácích 
souborů se těšíme nejen my, co ve Frýdku-
-Místku bydlíme, ale i mnoho milovníků folklóru nejen z našeho regionu.

Letos se můžeme těšit na vystoupení zahraničních souborů z 
Itálie, Běloruska, Srbska, Polska, Slovenska i Maďarska, našich 
souborů z Brna, Postřelmova, Frenštátu pod Radhoštěm, Ostravy a 
samozřejmě domácích souborů. Koncert muzik můžete vyslechnout 
ve čtvrtek od 19 hodin na nádvoří Frýdeckého zámku. Taneční sou-
bory vystoupí tradičně na náměstí Svobody v Místku v pátek od 18 
hodin, v sobotu od 9 hodin (v obou případech se bude hrát a zpívat až 
do půlnoci) a v neděli od 8.30 hod. Festivalový průvod projde městem 
od Kina Petra Bezruče na náměstí Svobody v sobotu od 9 hodin. 
Závěr festivalu bude patřit galakoncertu v Kině P. Bezruče v neděli 
od 16 hodin.

Festival, který pořádá Dětský folklorní soubor Ostravička, jsme 
z rozpočtu města podpořili částkou 400.000 korun. Vážím si toho, 
že jsem nad 14. ročníkem Mezinárodního folklorního festivalu mohla 
převzít osobní záštitu.

Děkuji celému organizačnímu štábu za přípravu festivalu a všech-
ny Vás tímto zvu na tuto ojedinělou kulturní akci našeho města.

Eva Richtrová
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SEZONA ZAHÁJENA: Aquapark na Olešné oficiálně zahájil sezo-
nu. Do konce června bude z důvodu technologické odstávky mimo 
provoz krytá část.                                               Foto: Petr Pavelka

Prázdniny ve městě si za dva 
roky existence získaly takovou 
oblibu, že Statutární město Frý-
dek-Místek a Středisko volného 
času Klíč Frýdek-Místek připravili 
i třetí ročník akce, která přinese 
znovu soubor programů pro 
všechny děti a mládež, které trá-
ví prázdniny nebo jejich část ve 
městě. Startuje se už 27. června.

„Na tyto letní prázdniny je 
připraveno padesát akcí, které 
obsahují různé volně přístupné 
aktivity, nabízející pestré využití 
volného času. Například pohy-
bové aktivity, výtvarné dílny, hry, 
soutěže, turnaje, deskové hry, 
ukázky tábornických dovedností, 
výlety, exkurze a další. Na akci 
budou spolupracovat vedle Stře-
diska volného času Klíč další sub-
jekty, které se zabývají volným 
časem dětí a mládeže ve Frýdku-

Prázdniny ve městě připraveny
-Místku,“ uvedl Patrik Siegels-
tein, zástupce ředitele SVČ Klíč. 
Ten upozorňuje, že Prázdniny 
ve městě začínají už v neprázd-
ninovém měsíci 27. června akcí 
Neúnavná koloběžka aneb Ahoj 
prázdniny, která proběhne ve 
frýdeckém parku u sokolovny 
od 13 do 16 hodin. „Zde budou 
připraveny hry a soutěže, atrak-
ce, vystoupí taneční skupiny a 
hlavně se pokusíme o frýdecko-
-místecký rekord v jízdě na kolo-
běžce,“ prozradil Siegelstein.

Jako v předešlých letech je k 
Prázdninám ve městě vydán hra-
cí plán, který získáte ve Středisku 
volného času Klíč, v Beskydském 
informačním centru, na Magistrátu 
Statutárního města Frýdek-Mís-
tek, ale i na jednotlivých akcích. 
Program naleznete i uvnitř tohoto 
čísla zpravodaje.  (pp)

Město Frýdek-Místek má hodně zeleně

Již v úterý 17. června bude 
zahájen program Beskydské-
ho Veseléta 2008. Na úvod se 
můžete těšit na již 14. Meziná-
rodní folklórní festival CIOFF, 
díky kterému se Frýdek-Mís-
tek po roce opět na několik 
dní promění v pestrou kulturní 
mozaiku, kterou budou sklá-
dat soubory z celého světa.

„Celé Veseléto pak bude pro-
bíhat po celém Frýdku-Místku v 
neuvěřitelných 23 dnech až do 21. 
září! Kromě Mezinárodního folklor-
ního festivalu lákají na zahraniční 
interprety také Beskydy Sound, 
Jazz ve městě nebo Muzikantské 
žně,“ láká Milan Anděl, šéf pořada-
telského týmu. Ten před pár dny 
odtajnil letošní „sestavu“ pro Jazz 
ve městě, kde se 19. července již 
potřetí představí řada špičkových 
jazzových interpretů. Mezi nej-
větší lákadla bude patřit Yvonne 
Sánchez, Peter Lipa, neobvykle s 
orchestrem Českého rozhlasu, a 
David Kraus, který se svou kape-
lou netradičně předvede jazzovou 
show. „Z důvodu větší kapacity 
jsme akci přesunuli z místeckého 
na Zámecké náměstí. Loni bylo 
čtyřem tisícovkám diváků v Místku 

trochu těsno,“ vysvětlil organizá-
torskou změnu Petr Rafaj z Regi-
onu Beskydy. To podstatné se 
ovšem nemění – jazz bude bez 
vstupného.  (pp) 

Beskydské Veseléto zahajuje

Peníze mateřinkám
Rada města vybrala zhotovi-

tele, který provede výměnu oken 
na jednom z pavilonů Mateřské 
školy Frýdek-Místek, Anenská 
656, nových oken, ale i zateple-
ní, se dočká také mateřinka na 
Třanovského ulici, do třetice se 
výměny oken dočká také Mateř-
ská škola, S. Čecha 170.

Osadní výbory doznají změn
Rada města doporučila měst-

skému zastupitelstvu posvětit 
změny v místních osadních 
výborech. Ten se výrazně po 
rezignacích jeho členů obmění v 
Zelinkovicích-Lysůvkách. V Lís-
kovci jeden z členů změnil byd-
liště, a proto zde budou praco-
vat v nižším počtu. Do osadních 
výborů už se občané nehrnou, je 
to funkce poměrně nevděčná.

Další opravy
Rada města rozhodla o dal-

ších investicích. Byly vybrány 
firmy, které provedou generál-
ní opravu sociálního zařízení 
objektu mateřské školy K Hájku, 
výměnu oken v části bytové-
ho domu č. 689 na Anenské či 
stavební úpravy 1. ZŠ. Zde je 
nasměrováno okolo 4,5 milionu 
korun, které půjdou na zlepše-
ní technických vlastností zdejší 
tělocvičny, což zahrnuje výměnu 
oken a venkovních dveří, nutné 
opravy střešní krytiny a fasády. 
Přes pět milionů korun si vyžádá 
zlepšení tepelně technických 
vlastností stavby 9. ZŠ. 

Trvalý semafor
v Zelinkovicích

Protože se nepotvrdily obavy, 
že by realizace světelného sig-
nalizačního zařízení v Zelinkovi-
cích u Motorestu výrazně ovliv-
ňovala plynulost zdejší dopravy, 
rozhodla rada města o vybudo-
vání trvalých semaforů na tomto 
přechodu pro chodce.

Záštity města
Radní vyslovili souhlas s 

přijetím záštity města či znaku 
města v souvislosti s odborným 
sympoziem III. Beskydské orto-
pedické dny a s Mistrovstvím 
České republiky seniorů v rybo-
lovné technice. To se uskuteční 
už ve dnech 20.-22. června.

Stardance táhne
Ve válcovenském kulturním 

domě budou i letos od září pro-
bíhat taneční kurzy pro dospělé 
manželské a přátelské páry, kte-
ré vedou pětinásobní mistři ČR a 
Vicemistři střední Evropy Marek 
Swětík a Renata Dohnanská. 
„Po pořadech typu Stardance je 
tancování mezi dospělými v kur-
zu, jde o zábavu i pravidelnou 
společenskou událost,“ komen-
toval zájem o kurzy tance pár, 
který přešel do kategorie profe-
sionálů.  (pp)

Měsíc v nové funkci má za sebou vedoucí odbo-
ru životního prostředí a zemědělství Jaroslav Zezu-
la, který začínal na odboru sociální péče, ale brzy 
přešel na odbor, který má dnes na starosti. Čerstvě 
složil státní zkoušku z environmentálního inženýr-
ství. Obor zabývající se komplexně problematikou 
životního prostředí, včetně práva a ekonomiky, mu 
jistě přijde vhod.

Předtím jste se staral o oblast odpadového 
hospodářství. Jak si v tomto směru jako město 
vedeme?

„Právě v této oblasti jsou největší rezervy. Neu-
kázněnost lidí prodražuje systém, přitom náklady 
neustále rostou. Občané by si vskutku měli uvědo-
mit, že každý svým chováním může v konečném 
důsledku ovlivnit výslednou cenu, kterou lidé za 
svoz komunálního odpadu platí.“

Teď už ale máte na starosti životní prostředí 
ve městě komplexně. V čem má Frýdek-Místek 
největší problémy?

„Jsme městem těžce postiženým dopravou, 
takže nás obtěžuje prach i hluk. Všichni proto 
vzhlížíme k výstavbě obchvatu, protože teprve pak 

by se situace mohla 
změnit k lepšímu.“

Můžeme být nao-
pak, co se týče život-
ního prostředí ve měs-
tě, na něco pyšní?

„Rozhodně v tom, 
kolik má Frýdek-Místek 
zeleně. Oproti jiným 
městům se snažíme, 
aby bylo zeleně co nejví-
ce i na sídlištích. Svého 
času Frýdek-Místek získal za zeleň prestižní ocenění 
a od té doby se snažíme vysoký standard udržet.“

Jaké má odbor nejbližší plány?
„Za nemocnicí plánujeme ještě letos vybudovat 

dětské hřiště, protože v této lokalitě chybí. Vybudu-
jeme také naučnou stezku Okolí Morávky ve Skali-
ci, která je obdobou realizované stezky Frýdeckým 
lesem. Bude mít deset stanovišť, začne u Zanzibaru 
a skončí u lávky do Nižních Lhot. Na realizaci jsme 
získali dotační peníze, takže z městské pokladny 
půjde jen polovina nákladů.“                          (pp)

JAROSLAV ZEZULA: Nový
vedoucí odboru životního 
prostředí a zemědělství. 

Foto: Petr Pavelka

XXL MAXI DĚTSKÝ DEN: Frýdecko-místecké děti si mohly MAXIMÁLNĚ užít svůj svátek. Akci, na níž 
vystoupila i Šárka Vaňková ze Superstar, zahájila a dětem popřála vše nej primátorka Eva Richtrová. 

Foto: Petr Pavelka

Radnice demonstrovala na průtahuRadnice demonstrovala na průtahu
(Pokračování ze strany 1)

Myslím, že tehdejší garnitura 
to měla vymyšleno chytře. Ve 
městě byly klikaté, škaredé, 
nekvalitní cesty a vybudováním 
průtahu s navazujícími komu-

nikacemi se do města dostaly 
potřebné finance. Kdyby se 
vybudoval nejprve obchvat, tak 
už by do města takové peníze 
nikdy nepřišly. Já bych chtěl 
zdůraznit, že kdo má moc, má 

odpovědnost, a proto by nikdo 
neměl házet odpovědnost na 
nás. Skutečnost je totiž taková, 
že kdyby obchvat dělalo město, 
dávno by byl. My jsme postavi-
li ve městě všechno, do čeho 

jsme se pustili. Ty problémy jsou 
u každé stavby v podstatě stej-
né, ale my jsme se s nimi jako 
město vždy vypořádali. Obchvat 
ale nestavíme,“ zopakoval 
postoprvé náměstek Dokoupil. 
„Myslím, že blokáda splnila svůj 
účel, o problémech s neúměrně 
zatíženou dopravou a nezbyt-
nosti obchvatu Frýdku-Místku 
se díky médiím dozvěděla celá 
republika. Situace ve městě 
je neúnosná, město potřebuje 
obchvat a diskutovat nyní nad 
jinou variantou než tou, na které 
se již léta pracuje, je nesmy-
sl. Doufám, že Beskydčan s 
odvoláním u soudu neuspěje, 
že zkrátka zvítězí zdravý rozum 
a město se obchvatu dočká v 
dohledné době,“ zhodnotil pří-
nos demonstrace, v nichž hodlá 
radnice pokračovat, náměstek 
primátorky Petr Cvik.  (pp)
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městská policie

V areálu frýdecko-místec-
kého kynologického klubu 
končil v pátek dlouhodobý 
projekt Malé policejní aka-
demie, který absolvovali 
žáci základní školy na ulici 
Komenského. Na vyvrcholení 
komplexního programu pre-
vence sociálně patologických 
jevů se přišla podívat i primá-
torka Eva Richtrová.

Pro děti bylo nachystáno 
vskutku atraktivní dopoled-
ne, na jehož začátku zhlédly 
ukázku výcviku policejního 

Otočená značka
2. 6. Bylo oznámeno na 

linku městské policie (156), že 
na ulici Nádražní je otočená 
dopravní značka, která upra-
vuje křižovatku. Značka byla 
ihned uvedena do původního 
stavu. „Někdo nezodpověd-
ný, který si myslel, že udělá 
legraci, by asi litoval, kdyby 
třeba do jeho kamaráda v autě 
někdo narazil a došlo by třeba 
i ke zranění,“ komentoval udá-
lost Luděk Blecha. 

Prověřili školáky
4. 6. prověřovali strážníci 

oznámení z jedné základní 
školy o podezření z požití 
omamných látek u dvou žáků 
deváté třídy. Testy na přítom-
nost drog neprokázaly jejich 
zneužití. V případě pozitivního 
výsledku by byla událost ozná-
mena na oddělení sociálního 
poradenství pro mládež, které 
učiní patřičné kroky k nápravě 
dotyčných.

Bezohledné parkování
9. 6. opět, jak je to podle 

městských strážníků docela 
častý jev, blokovalo na parko-
višti auto značky Roomster jiný 
automobil, jehož řidič nemohl 
odjet. „Bezohlednost a neo-
chota odstavit auto tam, kde 
nepřekáží, je častým jevem, 
který musí strážníci řešit. 
Bohužel se k tomu ještě přidá-
vá špatná situace v dopravě, 
která tíží naše město,“ podotkl 
Luděk Blecha.

Mají napilno
Od 1. 6 do 10. 6. – tedy za 

10 dní tohoto měsíce – řešila 
městská policie 14 osob, větši-
nou mužů, kteří byli opilí a leželi 
nebo přímo spali na místech k 
tomuto přímo nevhodných. Tedy 
tam, kde by mohlo dojít i k jejich 
vážnému úrazu. Za stejné obdo-
bí řešili strážníci odchyt 8 tou-
lavých psů, kteří mohou ohrozit 
občany města, a také dvě mrtvá 
zvířata, která byla předána k 
likvidaci v kafilérii.  (pp)

Malá policejní akademie končila u psůMalá policejní akademie končila u psů
psa, který reagoval na povely, 
ale osvědčil také statečnost v 
boji s „lumpem“. Žáci si přitom 
vyslechli, co pejsci potřebují, 
v čem lidé dělají nejčastější 
chyby při výchově, a ti nejod-
vážnější si vyzkoušeli, jakou 
má pes sílu, když si navlékli po 
figurantovi ochranný rukávec. 
Po tomto vzrušení však přišlo 
ještě větší. To byli seznámeni 
s paintbalem a airsoftem, tedy 
střílečkami, u nichž je prý rozdíl 
v tom, že „u prvního zásah bolí 
a u druhého štípe“, ale vše se 

U KYNOLOGŮ: Závěr projektu si nenechala ujít ani primátorka Eva 
Richtrová.   Foto: Petr Pavelka
děje v duchu fair play. Jen kulili 
oči, kolik všechny ty věcičky k 
nerozeznání od originálních 
zbraní a výstroje stojí, a poslou-
chali, proč party nadšenců této 
aktivitě podlehly. A mnoho z 
nich mezi ně časem může při-
být, protože dostat příležitost 
vystřelit si z „opravdové“ zbraně 
a ke všemu třeba i trefit nějakou 
tu sklenku nebo plechovku, to 
už je parádní motivace vyzkou-
šet si jednou „dospěláckou hru 
na vojáky“. Pro děti byla po 
dávce adrenalinu nachystána 

i uklidňující zábava v podobě 
jízdy na koni.

Na projektu, který mimo jiné 
dětem vysvětlil, jak čelit šika-
ně, vyhnout se náboženským 
sektám, gamblerství nebo toxi-
komanii, spolupracovala frýdec-
ko-místecká městská policie s 
republikovou a rovněž Národní 
protidrogová centrála. Všechny 
tyto organizace se podílely na 
tom, aby se k žákům dostalo 
co nejvíce informací a mohli si 
poradit v případných krizových 
situacích.  (pp)

NEJVĚTŠÍ ZÁBAVA: Zbraně určené k adrenalinovým hrám si školá-
ci s chutí odzkoušeli.   Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek po-
kračuje v nikdy nekončícím 
snažení dát do pořádku chod-
níky a místní komunikace. 
Rada města rozhodla o použití 
dalších financí k tomuto účelu.

„Nová zámková dlažba bude 
položena v ulicích Žižkova, 
Jiráskova, K. H. Máchy, ale také 
J. Haška a částečně J. Hakena, 
kde budou navíc vybudována 
nová parkovací místa. Celkové 

Na Nové osadě vzniknou nová parkovací místa

JIRÁSKOVA ULICE: Rekonstrukce už začala.  Foto: Petr Pavelka
náklady přesáhnou 15,5 milionů 
korun, hrazeny budou z rozpoč-
tu města,“ informovala tisková 
mluvčí radnice Jana Matějíková. 
Uvedla, že nejnáročnější ze zmí-
něných akcí, a to finančně i sta-
vebně, bude rekonstrukce ulic 
J. Haška a částečně J. Hakena 
ve frýdecké části Nová Osada. 
„Zahrnuje totiž nejen pokládku 
zámkové dlažby na chodníky a 
asfaltového koberce na místní 

SPRÁVNĚ A BEZPEČNĚ: Projekt Správně a bezpečně v MŠ J. Trnky je 
u konce. V pátek 30. května byl ukončen projekt s městskou policií, kte-
rý má velký význam, protože se věnuje bezpečnosti našich nejmladších. 
„Během celého roku se snažíme naše děti učit, jak se mají chovat na ulici 
a na cestách, ale jsou věci, které jim ukázat nemůžeme, a právě v tomto 
nám tento projekt velmi pomáhá,“ hodnotila Vladislava Zajacová. Zkušená 
strážnice Lenka Biolková dokázala děti velmi působivou formou zaujmout 
a ty se pokaždé těšily, co nového se budou učit. „Ať už přišla sama nebo 
se svými kolegy, vždy se děti kromě učení dozvídaly i poutavé historky z 
práce strážníků. Doufáme, že i do budoucna se nám podaří spolupracovat 
a pokračovat v projektu s městskou policií a děkujeme městské policii, že 
nezapomíná na ty nejmenší,“ uzavřela Vladislava Zajacová.

Pokračování tradičních besed 
policistů se seniory se znovu 
setkalo s úspěchem. Preventiv-
ní blok přednášek ve vzájemné 
spolupráci preventivní skupiny 
Městské policie Frýdek-Místek 
a preventivně informační sku-
piny Policie České republiky ve 
Frýdku-Místku pokračovalo se 
snahou oslovit co nejvíc osob z 
řad této ohrožené skupiny. 

Přednášky na téma Jak se 
nestát obětí podvodu či jiného 
trestného činu, konané v klubech 
důchodců v obci Skalice a na uli-
cích Lískovecká a Sadová, byly 
zahajovány projekcí instruktáž-
ního filmu Žít a nechat žít. Násle-
dovala beseda s modelovými situ-
acemi, které mohou nastat zejmé-

na u osob osaměle žijících nebo 
osob fyzicky méně zdatných. 
„Je totiž velmi časté, že zloději 
zneužívají starší občany k tomu, 
aby se pod jakoukoliv záminkou 
dostali do jejich bytu či obydlí a 
využili chvilkové nepozornosti ke 
krádeži. Častá je také nabídka 
různého a většinou nekvalitní-
ho zboží a jeho prodej za téměř 
nesmyslné ceny. Nebezpečí krá-
deží hrozí také zejména v obcho-
dech, kde si senioři musí dávat 
pozor na své věci, a to zejména 
na peněženku,“ radili městští poli-
cisté důchodcům. Těm bylo napří-
klad připomínáno, že není nutné 
brát si na malý nákup hodně 
peněz a že peněženku je lepší dát 
do zapnuté kapsy než ponechat v 

kabelce. „Také 
na ulici hrozí 
vytržení tašky, 
ve které jsou 
většinou mimo 
peněz i doklady 
s platební kar-
tou, klíči a dal-
šími osobními 
věcmi. Starosti 
spojené se sepsáním krádeže na 
policii a vyřízením nových dokladů 
nejsou pak příjemné. Poslucha-
čům byly rovněž předány letáčky 
s pokyny, jak postupovat při růz-
ných činnostech a na co si dávat 
pozor, aby nedošlo k popisova-
ným událostem,“ doplnil Luděk 
Blecha. Podle něj jsou senioři 
aktivní a příjemné publikum, které 

se opouští s dobrým pocitem, že 
zde preventivní přednášky měly 
význam. „Je potřebné neustále 
připomínat a poukazovat na mož-
né nebezpečí hrozící od různých 
lumpů, kteří se neštítí zneužívat 
důvěřivosti či bezbrannosti star-
ších lidí,“ je přesvědčena i pri-
mátorka Eva Richtrová, která má 
městskou policii na starosti.  (pp)

komunikaci, ale také rekonstrukci 
veřejného osvětlení, vybudování 
stání pro popelnice a kontejnery 
na tříděný odpad a vybudování 
nového parkoviště. Po dokonče-
ní rekonstrukce zde budou mít 
řidiči k dispozici celkem 73 par-
kovacích míst. Náklady na úpra-
vu ulice J. Haška a částečně J. 
Hakena přesáhnou 11,6 milionu 
korun,“ doplnila. Stavební prá-
ce na ulici Jiráskova a Žižkova 
již byly zahájeny, na ostatních 
místech budou probíhat v letních 
měsících. O dalších opravách 
chodníků, které jsou ve správě 
města, budeme ve zpravodaji 
průběžně informovat.  (pp)

Preventivní přednášky seniorům
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„JSME VŠICHNI JAKO 
STROM: MÁME MNOHO VĚTVÍ, 
ALE POSPOLU NÁS SPOJU-
JÍ MOHUTNÉ KOŘENY. NAŠI 
PRAOTCOVÉ ŽILI SPOLEČNĚ 
JAKO JEDNA RODINA. AVŠAK 
ŽIVOT JE ROZNESL DO RŮZ-
NÝCH KONCŮ EVROPY. A 
DNES TYTO NAŠE KOŘENY 
OŽILY. PEČUJME O NÁŠ 
STROM, ABY VŽDY RODIL 
JEN ZDRAVÉ OVOCE.“ 

Tato slova provázela žáky 
Základní školy Frýdek-Místek, 
El. Krásnohorské 2254, kteří se 
zúčastnili druhého ročníku mezi-
národního projektu „Bájný svět 
pověstí a legend“ v polském městě 
Žywiec. Mezinárodní setkání dětí 
ze základních škol z České repub-
liky, Polska a Slovenska, které se 
uskutečnilo v závěru května, nava-
zovalo na loňské setkání, které 
se uskutečnilo ve Frýdku-Místku. 
Během týdenního setkání byl pro 
děti připraven bohatý program se 

Bájný svět pověstí a legendBájný svět pověstí a legend

zaměřením na poznání kulturních 
tradic, vzájemnou spolupráci a 
výměnu zkušeností. 

Program byl zahájen úvod-
ním divadelním představením ve 
městě Žywiec, kterého se zúčast-
nili i zástupci všech zapojených 
regionů. V průběhu týdne se děti 
podívaly do Žywieckých Beskyd 
a na horu Žar. Pod vedením čle-
nů folklorního souboru „Ziemia 
Žywiecka“ měly taneční lekce, 
vyráběly plastické mapy, ve spor-
tovním zápolení si vybojovaly
1. místo a nechyběla ani závě-

rečná diskotéka. Večerní pro-
gramy byly věnovány národním 
večerům, kdy si každá země při-
pravila pro ostatní zajímavý kul-
turní program. Týdenní snažení 
vyvrcholilo divadelním předsta-
vením, které si děti během týdne 
připravily a kterého se zúčastnili i 
představitelé města. 

Mezinárodní setkání v mnoha 
směrech přispělo k rozšíření tvůr-
čích a jazykových schopností žáků, 
kteří s pochvalou reprezentovali 
jak vlastní školu, tak město Frý-
dek-Místek a Českou republiku.

Třídy 5.B a 4.A 1. ZŠ si 16. 
května prohlédly slovanské 
hradiště – Archeopark v Cho-
těbuzi – Podoboře.

Žáci:
- odhodlaně přešli most nad 

rozbouřenou řekou
- zdolali výstup do nadmoř-

ské výšky 278 m bez kyslíko-
vých masek

- prošli nebezpečnou zónou 
prvního a druhého předhradí

- přesvědčili se, že v polo-
zemnicích nebyl život peříčko

- uznali, že dobový oděv 
nepatřil k módním výstřelkům

Jednička v Archeoparku v ChotěbuziJednička v Archeoparku v Chotěbuzi

- vlastními silami umleli obilí v 
dobovém mlýnku, tzv. žernovech

- trefili se do slaměného terče 
a nikoho neprobodli

- na vlastní kůži prožili pocity 
otroka i bojovníka

- neprorazili obranu slovan-
ských bojovníků

- poznali některé slovanské 
bohy a bůžky

- rozeznali kůže divokých zvířat
- vyluštili tajnou zprávu psa-

nou hlaholicí na voskové tabulce
- a s vypětím všech sil se pro-

šli na hradbách. 
Libuše Stachurová

V týdnu od 12. do 16. květ-
na proběhl na prvním stupni 
projekt zaměřený na poznává-
ní britských reálií. Do projektu 
se zapojili žáci 3., 4. a 5. roč-
níků pod vedením p. uč. Pav-
ly Kostkové, Báry Kuběnové, 
Kateřiny Forgačové, Věry 
Urbišové a Jany Bódisové.

Cílem projektu bylo seznámit 
se blíže s životem lidí ve Vel-
ké Británii a vším, co je pro něj 
typické. Zaměřili jsme se přede-
vším na témata geografie, státní 
zřízení, královská rodina, britská 
měna, Londýn a jeho památky, 
britské školství, jídlo a pití a sla-
vení svátků. Během celého týdne 
získávali žáci poznatky a zkuše-
nosti a vše podstatné si zaklá-
dali do svých portfolií, která jim 
zůstanou jako zdroj informací do 
dalších ročníků. Mimo jiné jsme 
zhlédli některá témata na videu, 
prohlédli si fotografie, pohledni-
ce a vlajky, pracovali s mapou, 
poslouchali britskou hymnu, zpí-

Project This is Britain
vali anglické písničky a uvařili si 
pravý anglický čaj s mlékem.

Projekt vyvrcholil v pátek, 
kdy se uskutečnila soutěž mezi 
jednotlivými třídami v rámci roč-
níků. Z každé třídy byli zvoleni tři 
zástupci, ostatní žáci byli v publi-
ku a měli za úkol fandit a podpo-
rovat své mužstvo. Pro soutěžící 
byla připravena řada otázek a 
úkolů, vše samozřejmě vycháze-
lo z toho, co se žáci během pro-
jektu naučili a viděli. Byl pro ně 
nachystán kvíz plný otázek, měli 
za úkol přiřadit slova k obráz-
kům, vyplnit slepou mapu Velké 
Británie, sestavit celý její složitý 
název v angličtině, poznat mezi 
jinými britskou hymnu a zazpívat 
anglickou písničku. Děti během 
soutěže ukázaly výborné znalosti 
britských reálií, děti z publika 
měly možnost si vše podstatné 
ještě jednou zopakovat a pro paní 
učitelky byla soutěž důkazem, že 
celý projekt byl úspěšný a splnil 
svůj účel.  Kateřina Forgačová

Koncem dubna se v obci 
Mladočov poblíž Litomyšle 
konalo pětidenní setkání mla-
dých uchazečů o členství ve 
Sněmu dětí ČR ve věku 11-17 
let, zajímajících se o ochranu 
životního prostředí. 

Ze 156 uchazečů, kteří po tři 
měsíce plnili různá zadání otázek, 
týkajících se přírody, bylo vybráno 
35 nejlepších, kteří se posléze 
zúčastnili setkání skorosněmáků 
a skorosněmaček v Mladočově.

Dětští zástupci jednotlivých 
okresů odjížděli ze svozových 
míst vlakem z Ostravy, Brna, 
Prahy, Olomouce atd. 

V pozdních hodinách se roz-
poutala velká seznamovací hra, 
při níž jsme poznali zakladatele 
Sněmu dětí ČR pro životní pro-

středí Václava Bratrycha, odbor-
ného lektora na vodu Ondřeje 
P. D. Simona a téměř všechny 
organizátory této akce.

Po celých pět dní jsme nav-
štěvovali okolí, přičemž jsme se 
vzdělávali v oboru poznávání veš-
kerých rostlin a zvířat, a protože i 
počasí nám přálo, každý den byl 
plný venkovních her, při kterých 
jsme si užili mnoho legrace. Hlav-
ním cílem pětidenního setkání však 
byla plynulá konverzace, klidná a 
vyvážená komunikace a schop-
nost vyjádřit svůj vlastní názor. 
Všechna tato témata jsme si pro-
cvičili formou ústních prezentací, 
kdy jsme obhajovali informace o 
území, které pozorujeme. Násle-
dující večer byl obětován přednáš-
ce o kyselých deštích a grafech. 

Co se týče nových poznatků, 
navštívila nás členka občan-
ského sdružení Arnika, jež nás 
seznámila se základními pravidly 
pro tvoření občanského sdružení. 
Tuto problematiku jsme si násled-
ně vyzkoušeli sami na sobě a for-
mou kampaně jsme se pokoušeli 
zaujmout ostatní. Následující dny 
jsme absolvovali přednášku o 
buňce a o vodě v krajině.

Pětidenní setkání jsme zakon-
čili příjemnou zprávou, že se 
všichni z nás stávají plnohodnot-
nými členy Sněmu dětí ČR pro 
životní prostředí a dali si nashle-
danou na dalším setkání, které 
se bude konat koncem května. 

Tereza Nožičková, žákyně 
7. třídy, ZŠ a MŠ

ve Frýdku-Místku, Lískovci

Mladí uchazeči o Sněm dětí

15. května se na naší „Devítce“ 
uskutečnila Zahrádkářská soutěž, 
které se účastnily děti z 9. ZŠ, 5. 
ZŠ, Raškovic a Brušperku. 

Celkem se nás sešlo 28. Na 

Zahrádkářská soutěž

soutěži nás přivítala paní učitelka 
Nováková, která představila členy 
poroty a také zástupce zahrád-
kářského svazu, pana Václava 
Kolka.  (Pokračování na straně 5)

Tentokrát nešlo o žádné spor-
tovní klání, nýbrž o velmi náročnou 
zeměpisnou soutěž EURORÉBUS, 
která se konala již potřinácté. 

25. dubna se z našich žáků 
stali „vysokoškoláci“ na Vysoké 
škole báňské v Ostravě. Byly nám 
zakoupeny jízdenky na vlak a 
později i na tramvaj, kterou někte-
ří z nás jeli poprvé, proto hned byli 
zmateni z pana revizora.

Ihned při vstupu do Technické 
univerzity jsme dostali základní 
informace a procházeli přitom krás-
ným a nově postaveným blokem. 
Zaregistrovali jsme se a dostali pár 
maličkostí. Postupně nás odvedli 
do nové auly, kde měla probíhat 
soutěž týmů. Byl nám představen 
opravdu sympatický moderátor, 
takže o zábavu bylo postaráno. 
Brzy si praví vysokoškoláci odvedli 
naše kamarády, kteří soutěžili v 
kategorii jednotlivců, a nám, týmo-

Žáci 9. ročníku 7. ZŠ byli opět v akci

vým hráčům, byl nabídnut film „Z 
podvodního světa“. Brzy ale skon-
čil a my šli také soutěžit. Otázky 
byly zapeklité a vyžadovaly oprav-
du velký přehled. Poradili si s nimi 
opravdu jen ti nejzdatnější z nás. 
Čas brzy uplynul a nám byly testy 
odebrány. Měli jsme volno a čekali 
už pouze na vyhlášení. Bohužel 
my jsme se jej zúčastnit nemohli, 
neboť už bylo celkem pozdě a my 
museli zpátky na vlak. 

Výsledky jsme se dozvěděli ve 
středu nadcházejícího týdne. Všich-
ni jsme byli velmi mile překvapeni. 
Naše týmy se umístily na 35., 24. 
a také na krásném 5. místě z 62 
třídních kolektivů kraje. Tým třídy 
9.B tak postupuje do červnového 
celostátního kola v Praze. Všichni 
držíme palečky a také si mys-
lím, že na nás naše paní učitelka 
Weissmannová může být pyšná.
 Lenka Filipová, žákyně 9.C



5 Červen 2008feŠkolství

Zahrádkářská soutěž
(Pokračování ze strany 4)

Soutěžilo se ve dvou kategori-
ích, a to 4., 5. a 6. třídy a 7., 8. a 
9. třídy. Starší žáci šli nejprve na 
„poznávačku“, kde bylo přichys-
táno 50 rostlin, které jsme měli 
poznat a pojmenovat, mladší si 
lámali hlavou nad testem. Poté 
jsme se „vyměnili“, a když jsme 
vše měli za sebou, nezbývalo nám 
nic jiného než počkat si na výsled-
ky. Ty vypadaly následovně: 

V kategorii 4., 5.-6. třídy se na 
1. místě umístila Lucie Chovanco-
vá z 5. ZŠ, na 2. místě Markéta 
Sýkorová z 9. ZŠ a na třetím Lucie 
Špačková z Brušperku. Ve starší 
kategorii byla nejlepší Anna Šafá-
řová z Raškovic, 2. místo obsadila 
Alžběta Gřundělová z Raškovic a 
třetí Hana Kovalová z Brušper-
ku. Vítězové z prvních dvou míst 
z každé kategorie postupují do 
celostátního kola v Kroměříži, kde 
pro ně, kromě soutěžení, bude 

přichystán i lákavý program.
Nesmíme zapomenout ani 

na poděkování panu Nalerajovi, 
který nám přivezl vlastně ty „hlav-
ní ceny“. Ze své zahrady nám 
dovezl spousty květin, keříčků 
a nejrůznějších cibulek. Dostalo 
se na každého. Někomu stačily 
květináčky dva, jiný si jich odnesl 
i celou tašku. Po menší strkanici 
při rozebírání květin jsme šli do 
školní jídelny na oběd, který se 
paním kuchařkám opravdu pove-
dl. S nacpanými žaludky jsme se 
odebrali zpět do třídy, kde jsme 
se rozloučili a postupujícím popřá-
li hodně štěstí v celostátním kole, 
pobrali svoje „saky paky“ (čtěte 
batohy a tašky s rostlinami) a spo-
kojeně jsme se odebrali domů. 

Porotci byli potěšeni účastí toli-
ka dětí. Vyjádřili svou naději, že se 
naše řady budou v dalších letech 
rozšiřovat o další mladé zahrádká-
ře. Zuzana Krhutová, 7.A

Přestože se konec školního 
roku očekávaně blíží, naše 
děti se s chutí věnují mimo-
školním aktivitám. A úspěšně. 
O úspěších v soutěžích během 
školního roku jsme čtenáře již 
informovali. Velké překvapení 
přišlo i teď před prázdninami.

Děti se zúčastnily krajského 
kola výtvarné soutěže „Malovaná 
písnička“. 1. místo za svůj obrá-
zek „Grónská písnička“ získal 
Josef Březina. Ve stejné soutěži 
jsme i loni získali prvenství.

První byli naši žáci loni v sou-
těži Hlídek mladých zdravotníků. 
Letošní kolo proběhlo 6. května 
na 6. ZŠ. Soutěž každoročně 
pořádá Český červený kříž pro 
žáky 1. a 2. stupně. Družstva 
na stanovištích se simulovaným 
zraněním poskytovala 1. pomoc 
pomocí obvazového a improvizo-
vaného materiálu. Soutěž hodno-
tili školení zdravotníci z oblastního 
spolku ČČK ve Frýdku-Místku. 
Z hojné účasti družstev dobře 
připravených žáků 1. stupně se 

Jak jsme prožili květen na Čtyřce

družstvo naší školy umístilo na 
krásném 2. místě. Kapitánkou 
družstva byla Iva Neusserová. 
Členkami byly Zuzana Jurečko-
vá, Sandra Onderková, Nikola 
Vlčková (všechny z 5.B) a Ven-
dula Bohanesová z 3.B. Poděko-
vání za tento úspěch patří nejen 
těmto dívkám, ale hlavně paní 
učitelce Mgr. Janě Urbancové, 
která je v odpoledních hodinách 
připravovala. Všem gratulujeme 
a držíme pěsti i v dalším kole. 

Mgr. Radka Gebauerová

Letošní aprílový 1. duben byl 
v mnoha třídách veselý, žáci 
si dělali legraci sami ze sebe, 
snažili se také napálit učitele 
a naopak. 1. máj, svátek práce 
a odpočinku, si žáci užívali za 
krásného slunečného počasí 
doma či venku. Čím více se 
blížil 1. červen, žáci začali vzpo-
mínat na loňský Den dětí, ve 
kterém se celá „Dvojka“ odjela 
koupat do krytého Aquaparku 
na Olešné, a začali se ptát, jak 
prožijí svůj Den letos. 

Celé předposlední květnové 
dopoledne patřilo dětem. Příprava 
Dne dětí, na „Dvojce“ s podtitulem 
„SPOLUŽÁCI SPOLUŽÁKŮM“, 
byla náročná pro třídní učitele i 
žáky samotné, ale výsledek stál 
zato. Obvyklý ranní ruch spoje-
ný s chystáním věcí na hodinu, 
zvoněním a výukou vystřídaly s 
osmou hodinou velké přípravy 
na atletickém hřišti školy. Ze tříd 
se vynášely lavice, židle, sháněly 

Na „Dvojce“ slavili Den dětí
se kbelíky, kužely, míče, nosila se 
voda atd. Každá třída se snažila 
ulovit nejlepší místo pro svou 
atrakci, kterou se chlubila mlad-
ším i starším spolužákům, uči-
telům, kolemjdoucím divákům či 
zvědavcům vykukujícím z oken. 

A jaké atrakce jsme si vyzkou-
šeli? Vědomostní soutěže, hod 
na cíl, kolo štěstí, zdolání pře-
kážkové dráhy se zavázanýma 
očima či s pomocí kamaráda, 
pouštění padesátníků do hrnku 
v kbelíku s vodou, jízda zručnosti 
na koloběžce, chůze pozpátku 
podle zrcadla, střelba ze vzdu-
chovky či z airsoftových pistolí, 
to vše a spousta dalších úkolů 
byla, když ne zrovna za úspěšné 
splnění, tak aspoň za účast, oce-
něna sladkými odměnami. Kdo 
byl plný energie, mohl se připojit 
do sportovních turnajů. Na škol-
ním hřišti se rozehrály fotbalové 
zápasy mezi kluky jednotlivých 
ročníků, v tělocvičně holky usilo-

valy o výhru v přehazované.
Překvapením nejen pro 

nejmenší byla obrovská nafuko-
vací skluzavka, na kterou se však 
dostali i výškou nejnižší žáci z vyš-
ších ročníků. Kolem 9. hodiny nás 
navštívila Policie České republi-
ky s připraveným programem a 
názornými pomůckami užívaný-
mi v každodenní práci. Vítaným 
osvěžením v horkém dni byla také 
návštěva Hasičského záchranné-
ho sboru, který si pro nás připra-
vil ukázky své práce s hadicemi 
a vodou a žáci se mohli „hasit“ 
navzájem. Zábavné dopoledne 
uteklo moc rychle a my se zase 
o kousek přiblížili k vysněným 
prázdninám. Teď už jen přejeme 
všem žákům i učitelům pevné 
nervy a zdravou mysl při posled-
ním zkoušení a dohánění dobrých 
známek. Pak jen KRÁSNÉ A CO 
NEJDELŠÍ PRÁZDNINY! 

Kamila Kozubíková,
Petr Novotný

Očekávání v dětských očích, 
radost ze splněných úkolů, 
zasloužená odměna a nádherně 
slunečné počasí, tak probíhal 
Dětský den v naší školičce!

Na pěti stanovištích si děti 
vyzkoušely své dovednosti při 
plnění zajímavých disciplín, kte-
ré pro ně připravily pohádkové 
postavy – paní učitelky! Ježiba-
ba a Ježidědek u Perníkové 
chaloupky trochu postrašili, ale 
dobrácký Křemílek a Vochomůr-
ka to zase napravili.

Dětský den v MŠ Josefa Myslivečka
U Kočičky a Pejska se motalo 

a motalo i chodilo na chůdách. 
Usměvavé obličeje šašků přímo 
vybízely k házení míčků do urče-
ného cíle a u vodníků dalo dost 
práce vybrat se zavázanýma 
očima tu správnou rybku.

Kde dětem docházely síly, 
pomohlo občerstvení, povzbudili 
rodiče a v rytmu disko se sou-
těžilo zase dál! Velkým přáním 
nás všech je, abychom usměva-
vé tváře dětí vídali celý další rok, 
až do MDD 1. 6. 2009!

Atraktivním a neobvyklým 
způsobem naplňuje školní 
družina při základní škole 
Jiřího z Poděbrad svůj školní 
vzdělávací program. Pro měsíc 
květen má v podtextu heslo 
Okolo Frýdku cestička a pro 
žáky prvního stupně se stala ve 
dnech 16. a 17. května opravdu 
cestou za dobrodružstvím.

Noční dobrodružství ve školní družině
Páteční odpoledne a noc na 

sobotu prožily děti ze školní druži-
ny na Jedenáctce tak trochu jinak. 
Čekalo je totiž tolik očekávané 
spaní ve škole. „Aby byl pro děti 
program po celou dobu zajímavý, 
začali jsme prohlídkou Frýdku-
-Místku pod vedením pana Poláš-
ka z frýdecko-místeckého muzea. 
Navštívili jsme baziliku a kryptu pod 

ní. Děti viděly i kosti zakladatelů frý-
deckého zámku a vchod do tajné 
chodby. Nechyběly ani pověsti o 
frýdeckých strašidlech, procházka 
Hlubokou ulicí a starý frýdecký hřbi-
tov,“ uvedla vedoucí školní družiny 
Martina Pindlová a pokračovala: 
„Po návratu z vycházky jsme v 
družině hráli hry, hledali ztracený 
frýdecký poklad a zatancovali si u 
pyžamové diskotéky. Před spaním 
děti viděly ukázku dálkově řízených 
modelů. I když se někteří už uklá-
dali ke spánku, čekala na ty nejsta-
tečnější na závěr stezka odvahy. 
Nakonec ji všichni zvládli.“

Ani sobotní dopolední pro-
gram nenechaly vychovatelky z 
Jedenáctky náhodě. Připravily 
pro děti závodivé hry a soutěže 
na nádvoří školy. Hned v pondělí 
si děti namalovaly ze svého noč-
ního dobrodružství obrázky. Už 
teď se celá družina těší na další 
noční dobrodružství ve školní 
družině.  Renata Spustová

Projekt Předškoláček aneb 
Hrajeme si na školu se na ZŠ 
Pionýrů stal již tradicí. Přes-
tože ještě není září, mohly si 
děti vyzkoušet, jaké to je cho-

Předškoláček na Šestce
dit do opravdové třídy.

Celkem čtyřikrát navštívili 
předškoláčci svou školu – pozna-
li svou novou paní učitelku, své 
budoucí spolužáky. Zábavnými 
formami si vyzkoušeli své doved-
nosti z matematiky, českého 
jazyka, kreslení, pracovní činnos-
ti, společně si zazpívali, zatanco-
vali. Protože rodiče byli u toho, 
častokrát se k dětem přidali i oni.

Na jedné ze schůzek čekala 
na předškoláčky učebna infor-
matiky a prostory školní družiny.

Pod vedením starších spolužá-
ků ze 4. třídy si budoucí prvňáčci 
vyzkoušeli kreslení na počítači a 
ve školní družině si měli možnost 
hrát. Rodiče se dozvěděli z úst 
vedoucí paní vychovatelky vše o 

chodu školní družiny.
Na poslední schůzce se sešli 

rodiče a děti v nové tělocvičně. 
Děti si vyzkoušely své pohybové 
dovednosti, obratnost a pohoto-
vost. Z rukou svých budoucích 
třídních učitelů obdrželi před-
školáčci své první vysvědčení. 
V průběhu všech setkání měli 
rodiče možnost poznat třídní uči-
telku svého dítěte a vyměnit si v 
přátelském duchu své poznatky, 
postřehy, pocity, nápady. Žádné 
slzičky, ani strach, ale naopak 
rozzářené dětské oči.

Nejvíce však zahřála slova 
rodičů a předškoláčků – bylo to 
moc fajn, už se těšíme do školy 
po prázdninách. Jaroslava Pete-
rová, koordinátorka projektu

ZÁJEZD DĚTÍ A RODIČŮ 2. ZŠ A MŠ DO ZOO: V neděli 25. května 
se 23 dětí se svými rodiči a paní učitelkou Šaflovou vydali již na druhý 
školní zájezd. Tentokrát byla cílem zájezdu Zologická zahrada Lešná-
Zlín. Počasí se nám vydařilo a všem se zoologická zahrada líbila. Malé 
děti zaujali nejvíc tučňáci a tuleni a my velcí jsme si se zájmem prohléd-
li nový pavilon asijské džungle a africké expozice. Jeďte se do zoo taky 
podívat, určitě stojí zato ji v tomto jarním počasí vidět.

Kurz in-line bruslení
20. - 22. 6. 2008
u Víceúčelové 

sportovní haly ve 
Frýdku.

Tel.: 731 722 606
www.inlinesports.cz
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Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz
Aquapark na Olešné

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

Bazén s venkovním brouzdalištěm na 11. ZŠ
Od 26. 6. 2008 otevřeno za příznivého počasí denně

od 10,00 do 18,00 hodin.

REPREZENTACE V MÍSTKU: Čeští házenkáři v hale 6. ZŠ přesvědčivě porazili v přípravném zápase 
Rakousko vysoko 36:22, i když v půli vedli pouze o tři góly. Po přestávce ovšem diváci viděli dokona-
lou exhibici domácích.                                                                                             Foto: Petr Pavelka

Po roční přestávce se opět 
uskutečnil Běh mezi náměstími. 
Ve spolupráci se Statutárním 
městem Frýdek-Místek jej připra-
vil atletický oddíl TJ Slezan Frý-
dek-Místek. Počasí akci nepřálo, 
zataženo, déšť a v době hlavního 

Stovka startujících na běhu mezi náměstími

závodu doslova průtrž mračen. 
Přesto se na místeckém náměstí 
sešla téměř stovka účastníků.

Nejprve se na trať vydali 
milovníci pohybu na kolech a na 
in line bruslích.

(Pokračování na straně 7)

Ve dnech 26. 5. - 2. 6. se 
zástupci školy TKD F-M (8.ZŠ) 
zúčastnili Mistrovství Evropy v 
chorvatské Poreči, kde repre-
zentovali Českou republiku a 
vybojovali řadu cenných kovů. 

Radek Košátko 2. místo – tul 
senioři I.Dan 

Jana Hoňková 3. místo 
– matsogi seniorky do 69 kg 

Filip Gavlas 2. místo – tul juni-
oři II.Dan 

Jana Hoňková 3. místo 
– wirok seniorky 

Filip Gavlas 2. místo – matso-
gi junioři do 63 kg 

Kateřina Kolářová 3. místo 
– matsogi juniorky do 70 kg 

Rostislav Pešák 2. místo 
– matsogi junioři do 69 kg 

Filip Gavlas a Lumír Kunz 2. 
místo – sebeobrana (junioři 1:3). 

Týmové umístění:

Taekwondisté na Mistrovství Evropy

Filip Gavlas.
Senioři (v týmu R. Košátko): 

1. místo tul, 1. místo t-ki, 1. místo 
wirok – celkově nejúspěšnější 
seniorský tým mužů na ME 

Seniorky (v týmu J. Hoňková): 
1. místo tul, 2. místo matsogi, 1. 
místo tk-i – celkově nejúspěšněj-
ší seniorský tým žen na ME 

Junioři (v týmu F. Gavlas a L. 
Kunz): 1. místo tul, 3. místo t-ki, 
3. místo matsogi – celkově nej-
úspěšnější juniorský chlapecký 
tým na ME 

Juniorky (v týmu K. Kolářová 
a J. Koloničná): 2. místo tul, 2. 
místo t-ki, 3. místo matsogi. 

Našim fotbalovým mládež-
nickým družstvům se v jarní 
části mistrovské sezóny daří. 
Nejstarší dorostenci před 
posledním jarním mistrov-
ským utkáním vedou tabulku 
moravskoslezské divize s 
19bodovým náskokem a jsou 
jasnými postupujícími do dru-
hé dorostenecké ligy. 

Svěřenci trenérů Miroslava 
Onufera a Martina Rojíčka navíc 
předvádějí líbivý fotbal a to je 
velký příslib do budoucna. V 
družstvu jsou určitě hráči, kteří 
se budou schopni uplatnit i v 
mužské kategorii. Strategií klu-
bu je vychovávat si své vlastní 
odchovance do družstva mužů. 

Družstva mladších dorosten-
ců nám svými výsledky na jaře 
také dělají radost a okupují špič-
ku tabulky. V této kategorii však 
pro nás nejsou až tak důležité 
výsledky, ale herní výkon hráčů 
a celého družstva. 

Naše fotbalová mládež válí
„Po sestupu dorostu z druhé 

dorostenecké ligy před dvěma lety 
jsme se rozhodli změnit celou kon-
cepci v této kategorii. Začali jsme 
pracovat se svými kmenovými hrá-
či a postupně je doplňovat talen-
tovanými hráči z menších oddílů 
frýdecko-místeckého regionu, kteří 
mají k našemu klubu vztah. Dalším 
důležitým krokem bylo to, že se 
nám podařilo přesvědčit a udržet 
naše nejlepší hráče, aby neodchá-
zeli do Baníku Ostrava, Vítkovic či 
Slovácka, že i u nás mají perspek-
tivu výkonnostního růstu a mohou 
se v budoucnu v mužské kategorii 
uplatnit jak v našem klubu či v již 
výše zmiňovaných klubech,“ řekl 
vedoucí trenér sportovního centra 
Radomír Hlaváč. 

V žákovské kategorii nám na 
jaře dělají největší radost starší 
žáci hrající Moravskoslezskou 
žákovskou ligu. Po špatném 
podzimu mají dobré jaro. Z prv-
ních pěti těžkých jarních utkání 

dokázali vyválčit 7 bodů a udělat 
rázný krok k záchraně. Po výhře v 
Přerově definitivně zajistili pro náš 
klub prvoligovou účast i pro příští 
sezónu. Svěřenci trenérů Josefa 
Slámy a Karla Kohuta dokázali 
porazit Vítkovice, Opavu a dokon-
ce remizovat s Baníkem Ostrava.

„Hlavně remízu s Baníkem a 
výhru s Opavou si v klubu hodně 
ceníme, vždyť konkurovat tako-
vým klubům s takovými možnost-
mi výběru hráčů a tréninkovými 
podmínkami je úspěch. Musím 
říci, že práce všech mládežnic-
kých trenérů začíná být vidět a 
výkonnost hráčů má stoupající 
tendenci. Co nám ale ztěžuje 
tréninkový proces a dosahování 
ještě lepších výsledků, je určitě 
nedostatek kvalitních tréninko-
vých ploch. Pevně věřím, že pře-
vodem fotbalového areálu Stovky 
pod město se situace hodně zlep-
ší a vyrostou zde další tréninkové 
plochy,“ řekl Radomír Hlaváč.
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Z ATLETIKY

(Pokračování ze strany 6)
V 10 hodin vyrazili směr 

náměstí ve Frýdku, kde byla 
obrátka a stejnou trasou zpět. 
Nejrychlejší na kole byl Roman 
Franta a na kolečkových brus-
lích David Řeha. Po nich patřilo 
místecké náměstí běžeckým 
závodům mládeže. Ve svých 
kategoriích zvítězili Helena Ben-
čová a Dominik Janeček (roč. 
1998 a mladší), Veronika Siebel-
tová a Miroslav Benčo (1995-97) 
a Lucie Slováková a Tomáš Fili-
pec (1991-94). V hlavním běžec-

Stovka startujících na běhu mezi náměstími
kém závodě na 5 km, který měl 
stejnou trať jako cyklo závod, 
zvítězil s přehledem domácí atlet 
Peter Mikulenka před Tomas-
zem Wroblem z Polska a dalším 
domácím borcem Danielem 
Šindelkem. Mezi ženami zvítě-
zila Natália Pszczolka v dresu 
Jablunkova, před slezanskými 
Ivanou Matuškovou a Zuzanou 
Pavelkovou. Pro nejlepší byly 
připraveny pěkné ceny a další 
ceny se losovaly. Věříme, že 
se závod stane tradicí a obohatí 
sportovní dění v našem městě.

FRÝDEK-MÍSTEK - UNEX UNIČOV 2:2 (0:1): Diváci měli na poslední zápas vstup zdarma, ale mnoho 
radosti v předehrávaném 29. kole Moravskoslezské fotbalové ligy mužů neměli, valcíři dvakrát v zápa-
se prohrávali.                   Foto: Petr Pavelka

Postaráme se vám o děti v době
prázdnin na příměstském táboře

Již sedmým rokem pořádá atletický oddíl TJ Slezan FM týdenní spor-
tovní pobyt pro děti, které zůstávají přes prázdniny ve městě. 
Je zaměřen na všeobecné sportovní vyžití (atletika, míčové hry, výlet do 
Beskyd, návštěva koupaliště – v nepříznivém počasí bazénu) na závěr pro-
běhne tradiční sportovní olympiáda. V letošním roce probíhá v termínu 7. 
- 11. 7. denně od 9 do 17 hodin pod dohledem kvalifikovaných trenérů. 
Tento pobyt je určen pro děti ročníků 1995-2001.
Cena týdenního pobytu je 990 Kč a je v ní zahrnuta strava – teplý 
oběd, svačiny, pitný režim, dále cestovné a vstupy na sportoviště, 
jednodenní výlet, pojištění a odborný dozor. Pro přihlášku a bližší 
informace si můžete zvolat na číslo 723 973 856 nebo na webu www.
slezanfm.naproti.cz 

Až v kvalifikaci na mistrovství 
republiky 21. května v Opavě 
ukončili minifotbalisté ze Základ-
ní školy Jiřího z Poděbrad svoje 
vítězné tažení. Vynikající pří-
prava, sehraný tým a obrovské 
nasazení vedly mladé sportovce 
od vítězství okrskového i okres-
ního kola až do kola krajského.

„Ve Frýdku-Místku se mezi 
třemi mužstvy sehrálo okrsko-
vé kolo,“ uvedl učitel a trenér 
vítězného mužstva minifotbalis-
tů Pavel Kožuch a pokračoval: 
„Podařilo se nám bez porážky 
vyhrát i okresní kolo mezi šesti 
týmy v Hnojníku a zlato jsme 
vybojovali mezi sedmi družstvy 
i na krajském kole v Opavě, kde 
jsme však utrpěli jednu porážku.“

Minifotbalisté z Jedenáctky 
postoupili do kvalifikace na MR

Opavská kvalifikace se 
však mužstvu jedenáctky stala 
osudnou. I když si tým s bran-
káři Vojvodíkem a Cábem a 
hráči Kowalikem, Dopaterem, 
Anderlem, Zajícem, Klabanem, 
Pomichálkem,Matuszkem a 
Drozdem vedl skvěle a bojoval v 
plném nasazení, utrpěl ve střet-
nutích s družstvy Zlínského a Olo-
mouckého kraje porážku. „Citelně 
nám chyběl náš nejlepší střelec 
Pavel Tobiáš, který byl v té době 
na soustředění reprezentačního 
družstva,“ postěžoval si Pavel 
Kožuch a dodal: „V předešlých 
zápasech nastřílel osmnáct bra-
nek a v kvalifikaci jsme za něho 
neměli adekvátní náhradu.“ 

Renata Spustová

Už více než 10 let trvá 
pedagogická a hlavně spor-
tovní spolupráce mezi Základ-
ní školou Jiřího z Poděbrad 
ve Frýdku-Místku a Základní 

Mezinárodní družební setkání školMezinárodní družební setkání škol

školou na Martinské ulici 
v Žilině. Obě školy spoju-
je hlavně skutečnost, že na 
těchto školách úspěšně pra-
cují sportovní třídy se zamě-

řením na dívčí volejbal.
„Nejdříve jsme se oťukávali na 

různých volejbalových turnajích,“ 
vzpomíná trenérka Dana Gó-
recká a pokračuje: „Až později 

vznikla myšlenka začít spolu-
pracovat i na školní půdě. „Dnes 
máme za sebou už nespočet 
vzájemných návštěv škol, výmě-
ny zkušeností z pedagogického 
prostředí i sportovních utkání. A 
také hodně zajímavých zážitků, 
o které se samozřejmě dělíme 
se svými volejbalistkami.“

Klára Bártková, kapitánka letoš-
ních úspěšných starších žákyň, se 
nechává slyšet: „Byla jsem už v 
Žilině mockrát, hrály jsme tam jako 
školní tým za 11. ZŠ i za klub TJ 
Sokol Frýdek-Místek na turnajích. 
Mám radost, že jsme letos byly 
lepší než naše slovenské kama-
rádky. Vždy se na ta utkání těšíme 
a nikdy to není lehké.“

Letos 19. a 20. května zaví-
talo na 11. ZŠ 24 děvčat ze 
Slovenska, družstva šestých, 
sedmých, osmých a devátých 
tříd. Se svými českými kamarád-

kami se utkaly během dvou dnů 
ve třech kolech.

„Letos jsme vyhrály v poměru 
8:4,“ chlubí se Katka Vašino-
vá, žákyně 7. A, která se svou 
sestrou Ivou bydlí na Ostravici 
a do Frýdku denně dojíždí. Obě 
hráčky, stejně jako další letošní 
mladší žákyně, mají za sebou 
více než úspěšnou sezónu: 
vítězství na Mistrovství ČR škol 
zaměřených na volejbal v Třebí-
či, 1. místo na Mistrovství Mora-
vy v Brně a prvenství v Poháru 
mladších žákyň Moravskoslez-
ského kraje.

Květnovou návštěvou družba 
zdaleka nekončí. Už 20. června 
naše nejlepší hráčky ze Základní 
školy Jiřího z Poděbrad zavítají 
do Žiliny jako čestní hosté, aby 
v exhibičním utkání přispěly k 
oslavám otevření nových ven-
kovních kurtů.

Nejmladší atleti vítězí
Druhé kolo Oblastního přeboru 

družstev mladšího žactva v atle-
tice přinesl opět úspěch mladším 
žákům Slezanu Frýdek-Místek. Na 
stadiónu v Třinci dokázali chlapci 
zvítězit a děvčata obsadila třetí 
místo. Kluci si již prakticky zajistili 
postup do krajského finále. Vítěz-
ství ve svých disciplínách dosáhl 
na 60 m překážek Jan Chlopčík 
(OR 10,99 s), Pavel Szymala 
vyhrál 800 m (2:36,72 min), Petr 
Krus nedal nikomu šanci v míčku 
(66,96 m), Danek Kovář na 1500 
m (5:15,30 min) a vyhrála i štafeta 
4 x 60 m. Mezi děvčaty žádná z 
našich závodnic nevyhrála svou 
disciplínu, Míša Králíková byla 2. 
na 300 m (49,15 s), třetí ve výšce 
(125 cm) a 4. na 150 m (22,49 s). 
Lucka Kovalčíková byla druhá na 
60 m překážek (11,99 s) a čtvrtá 
v dálce (398 cm). Štafeta 4x60 m 
doběhla na druhém místě. Verča 
Siebeltová byla čtvrtá na 60 m př. 
(12,87 s), její sestra Katka pátá v 
míčku (38,07 m) a šestá v dálce 
(395 cm).

Atlet Říha na druhém 
místě českých tabulek 
V Jablonci nad Nisou bojo-

vali chodci o další body pro 
druhou ligu družstev v atletice. 
Nechyběli mezi nimi ani chodci 
Slezanu Frýdek-Místek a vedli si 
znamenitě. Na břehu jablonecké 
přehrady zazářil junior Roman 
Říha. Na desetikilometrové trati 
obsadil celkové 3. místo, hned 
za reprezentanty Holušou a 
Šnajdrem. Do soutěže družs-
tev však vybojoval vítězství a 
11 bodů. Hlavně však vylepšil 
oddílový rekord na této trati na 
46:11 minuty a dostal se na 2. 
místo českých juniorských tabu-
lek. Družstvu výrazně pomohl i 
Josef Nejezchleba, který výko-
nem 56:24 minuty obsadil cel-
kové 15.  místo, ale pro druhou 
ligu vybojoval 3. místo a 8 bodů. 
Oběma blahopřejeme.

Atletkám se daří
Skvělým způsobem si vedlo 

družstvo starších žaček atletic-
kého oddílu TJ Slezan Frýdek-
-Místek. Přestože odjíždělo do 
Třince na další kolo Oblastního 
přeboru družstev s velkými oba-
vami, nakonec slavilo vítězství! 
Chybělo totiž několik velkých 
opor (Horňáčková, Moškořová, 
Radová), ovšem další děvčata 

předváděla výborné výkony. 
Výsledkem byly dva oddílové 
rekordy a celá řada rekordů 
osobních. Kateřina Klepáčová 
zvítězila na 60 m za 8.21 s (oddí-
lový rekord) a na 150 m za 20.22 
s a ještě přispěla k vítězství šta-
fety na 4x60 m. Beáta Marková 
zvítězila ve skoku o tyči v novém 
oddílovém rekordu 2.70 m, 
osobní rekord 27.50 m a vítězství 
přidala v oštěpu a byla druhá na 
300 m (45.27 s) hned za Luckou 
Slovákovou, která své maximum 
stlačila o šest setin pod 45 s. Na 
800 m zvítězila Kateřina Jungo-
vá před Alicí Šútorovou. Petra 
Čaganová po druhém místě na 
100 m překážek mohla slavit 
vítězství na 1500 m, kde doběh-
la před Annou Šmídovou. Ta při-
dala vítězství na 200 m překážek 
(velice kvalitní osobák 32.25 s) a 
druhé místo ve skoku o tyči 2.60 
m. Kateřina Zacharová byla dru-
há v disku a třetí v kouli. Druhá 
doběhla štafeta 3x 300 m a třetí 
místa přidala Míša Žišková na 
150 m a Simona Dresslerová na 
300 m. Děvčatům blahopřejeme 
a děkujeme za výbornou repre-
zentaci.
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ZDARMA zachovalé klasické psací stoly
a stolky pro písařky. Poliklinika-Místek,

tel.: 558 900 210, paní Lešková.

Nábor do volejbalové přípravky! 17. června v 16.00 hodin,
na kurtech TJ Sokol Frýdek Místek (sídliště Slezská u parku a 11. ZŠ)

Zveme všechna děvčata ze 3. a 4. tříd základních škol. Přípravku 
vedou zkušení trenéři mládeže.  Kontakt na případné dotazy: Radovan 

Podola, tel. 602 583 041. E-mail: radek.podola@centrum.cz
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27. 6. - 28. 6. – HURÁ 
PRÁZDNINY

Organizátor: ZO Českého sva-
zu včelařů Frýdek-Místek
Místo: Dům včelařů Fojtství, 
Chlebovice
Čas: Začátek: 27. 6. v 18:00 hodin 
- Konec: 28. 6. ve 12:00 hodin 
(12:05 hodin – MHD č. 5 do FM)
Kontakt: Marie Knödlová, Tele-
fon: 603 542 619, E-mail: marie.
knodlova@seznam.cz
Informace: 
Návštěva včelařského muzea, 
výroba svíček z včelího vosku, 
noční hra, videoprojekce, bese-
da, táborák.
Ubytování ve vlastních stanech 
i v budově. S sebou si vezměte 
průkazku zdravotní pojišťovny, 
psací a kreslící potřeby, spací 
pytel, karimatku, baterku, vhod-
né oblečení, oblečení na spaní, 
svačinu. Nutno se přihlásit pře-
dem. Přihlášky zasílejte na e-
mail do 26. 6. 2008. 

ČERVENEC 2008
1. 7. – PRÁZDNINOVÝ 

LAMPIÓN
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Petra Urbanová, Tele-
fon: 731 167 721, E-mail: pet-
ra@klicfm.cz
Informace:
Vyrobíte si veselý prázdninový 
lampión. S sebou si vezměte 
svačinu a pití.

2. 7. – DOPOLEDNE
S POČÍTAČEM

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Patrik Siegelstein, 
Telefon: 732 646 125, E-mail: 
patrik@klicfm.cz
Informace:
Internet, hry. S sebou si vezmě-
te svačinu a pití.

3. 7. – CVIČÍME JUDO
Organizátor: TJ Důl Staříč Frý-
dek-Místek
Místo: Tělocvična na 9. ZŠ na ulici 
E. Krásnohorské 139 ve Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (začá-
tek 9:15 hodin)
Kontakt: Lubomír Černý, Telefon: 
608 821 513, E-mail: judofm@
atlas.cz
Informace:
Základy juda pro nováčky, hry a 
soutěže. Pro děti od 6 let.
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny, tepláky, triko 
s dlouhým rukávem.

7. 7. – HRAJEME
REKREAČNĚ STOLNÍ TENIS
Organizátor TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka 

ATRAKTIVNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ
ve Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Jan Odvářka, Telefon: 
721 944 739, E-mail: tjslezska@
seznam.cz
Informace:
Stolní tenis pro neregistrované.
Sraz je v 9:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka 
MHD „U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny, pálky (lze 
zapůjčit)

7. 7. – VÝTVARNÉ
DOPOLEDNE

Organizátor Charita Frýdek-Mís-
tek, Klub Nezbeda
Místo: Katolický lidový dům, F. 
Čejky 450, Místek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin (lze přijít 
průběžně během akce)
Kontakt: Alena Kopidolová, 
Telefon: 732 628 731, E-mail: 
klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Informace:
Tištěné obrázky, bambulky a 
jiné výrobky z vlny.
S sebou si vezměte přezůvky, 
svačinu a pití.
8. 7. – HRAJEME SÁLOVOU 

KOPANOU
Organizátor TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka 
ve Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, 
Telefon: 739 035 294, E-mail: 
tjslezska@seznam.cz
Informace:
Sálová kopaná pro 5 a 6-členná 
družstva od 12 let.
Sraz je v 9:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka 
MHD „U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny.

8. 7. – SEBEOBRANA
Organizátor Taekwon-Do ITF 
JOOMUK
Místo: Tělocvična 11. ZŠ na 
ulici J. z Poděbrad ve Frýdku 
(zelená za sokolovnou)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Jozef Juhás, Telefon: 
605 807 148, E-mail: jozef.
juhas@seznam.cz
Informace:
Naučte se základům sebeobrany. 
Poznej své pohybové schopnosti 
v rozvoji umění sebeobrany.
S sebou si vezměte sportovní 
oblečení a obuv.
8. 7. – KLAUNSKÉ DIVADLO
Organizátor Spolek Katolický 
lidový dům v Místku
Místo: Lidový dům, F. Čejky 
450, Místek
Čas: 9:00 - 14:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Jan Bartončík, Telefon: 
558 435 401, E-mail: lidovydum.
fm@centrum.cz
Informace: 
Pobaví vás dva klauni, naučíte 

se jednoduchým kouzlům a řešit 
hlavolamy.
9. 7. – RAFTY NA OSTRAVICI
Organizátor Sportovní klub 
cvičení a pobyt v přírodě Frýdek-
-Místek
Místo: Stavidlo u dopravního 
hřiště na Riviéře v Místku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Oldřich Chrostek, 
Telefon: 608 741 124, E-mail: 
rafty@sport-klub.cz
Informace:
Svezete se na 2 - 6 místných 
raftech přes stavidlo a peřej s 
instruktory vodáckého výcviku i 
samostatně.
S sebou si vezměte starší obutí a 
oblečení do vody, pokrývku hlavy, 
opalovací krém, svačinu a nápoje. 
Bez bot nebudete vpuštěni do lodi.

9. 7. – VÝLET KE ZBUJOVI
Organizátor Charita Frýdek-Mís-
tek, Klub Nezbeda
Místo: Sraz v 8:30 na nádraží 
ČD, návrat ve 14:30 hodin opět 
na nádraží ČD
Čas: 8:30 - 14:30 hodin
Kontakt: Alena Kopidolová, 
Telefon: 732 628 731, E-mail: 
klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Informace:
Výlet s prožitkovým a poznáva-
cím programem.
S sebou si vezměte peníze na 
jízdné a kapesné (cca 60 Kč), prů-
kazku pojišťovny, svačinu a pití, 
dobrou obuv a vhodné oblečení.
Přihlášky budou k dispozici od 
30. 6. v Klubu Nezbeda (nutno 
odevzdat do 4. 7. 2008).

9. 7. – SEBEOBRANA
Organizátor Taekwon-Do ITF 
JOOMUK
Místo: Tělocvična 11. ZŠ na 
ulici J. z Poděbrad ve Frýdku 
(zelená za sokolovnou)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Jozef Juhás, Telefon: 
605 807 148, E-mail: jozef.
juhas@seznam.cz
Informace:
Naučte se základům sebeobrany. 
Poznej své pohybové schopnosti 
v rozvoji umění sebeobrany.
S sebou si vezměte sportovní 
oblečení a obuv.

10. 7. – LUŠTITELSKÉ
DOPOLEDNE

Organizátor Charita Frýdek-Mís-
tek, Klub Nezbeda
Místo: Katolický lidový dům, F. 
Čejky 450, Místek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Alena Kopidolová, 
Telefon: 732 628 731, E-mail: 
klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: 
Kvízy, hádanky, rébusy, bludiš-
tě, křížovky. S sebou si vezměte 
přezůvky, pití a svačinu.
10. 7. – TENIS PRO VŠECHNY
Organizátor TK TENNISPOINT 

Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK Ten-
nispoint, Hutní 36, Frýdek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, 
Telefon: 602 718 364, E-mail: 
jiri.vykoukal@seznam.cz
Informace:
Seznámení se základy tenisu, 
všeobecnou sportovní přípravou, 
soutěže a hry o drobné ceny.
S sebou si vezměte vhodné 
oblečení a obutí, pokrývku hlavy 
a pití. Počet míst omezen. Dopo-
ručujeme se přihlásit předem.

14. 7. – O ŠACHOVÉHO 
KRÁLE A KRÁLOVNU

Organizátor Beskydská šacho-
vá škola Frýdek-Místek
Místo: Středisko volného času 
Klíč, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt:
Antonín Surma, Telefon: 728 
855 086, E-mail: a.surma@
chessfm.cz
Informace:
Šachový turnaj pro všechny.

15. 7. – AUTOBUSOVÝ 
VÝLET NA JÍZDÁRNU

Organizátor Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: Krytá jízdárna Hnojník
Čas: 9:00 – 15:00 hodin (Sraz v 
9:00 v SVČ Klíč, návrat v 15:00 
k SVČ Klíč)
Kontakt: Alena Fabíková, Tele-
fon: 732 383 131, E-mail: techni-
ka@klicfm.cz
Informace: 
Prohlídka jízdárny, projížďka na 
koních, hry. S sebou si vezměte 
průkazku zdravotní pojišťovny, 
sportovní oblečení a obuv, pokrýv-
ku hlavy, pláštěnku, svačinu a pití.
Přihlášky telefonicky nebo e-
mailem do 10. 7. 2008.

16. 7. – AUTOBUSOVÝ 
VÝLET - MINIUNI OSTRAVA

Organizátor Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: Ostrava
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (Sraz 
v 9:00 u krytého bazénu, návrat 
ve 12:00 ke krytému bazénu)
Kontakt: Antonín Surma, Tele-
fon: 728 855 086, E-mail: info@
klicfm.cz
Informace:

Návštěva světa miniatur na Čer-
né louce. S sebou si vezměte 
průkazku zdravotní pojišťov-
ny, sportovní oblečení a obuv, 
pokrývku hlavy, pláštěnku, sva-
činu a pití. Přihlášky telefonicky 
nebo e-mailem do 14. 7. 2008.
17. 7. – RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Organizátor Český rybářský 
svaz, MO Frýdek-Místek 2, 
CASTING
Místo: TJ Slezan, Frýdek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Miroslav Pierzyna, 
Telefon: 558 631 891, E-mail: 
castingfm@seznam.cz
Informace:
Ukázky házení rybářským prutem 
na terče a poznávání ryb. S sebou 
si vezměte sportovní oblečení a 
obuv, pokrývku hlavy a pití.

21. 7. – HRAJEME
REKREAČNĚ STOLNÍ TENIS
Organizátor TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka 
ve Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Jan Odvářka, Telefon: 
721 944 739, E-mail: tjslezska@
seznam.cz
Informace:
Stolní tenis pro neregistrované. 
Sraz je v 9:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka 
MHD „U Gustlíčka“). S sebou si 
vezměte sportovní obuv do tělo-
cvičny, pálky (lze zapůjčit)
22. 7. – HRAJEME SÁLOVOU 

KOPANOU
Organizátor TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka 
ve Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, 
Telefon: 739 035 294, E-mail: 
tjslezska@seznam.cz
Informace:
Sálová kopaná pro 5 a 6-členná 
družstva od 12 let. Sraz je v 9:00 
hodin u boční branky tělocvičny 
(zastávka MHD „U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny.

23. 7. – DOPOLEDNE
SOUTĚŽÍ A HER

Organizátor Městská knihovna 

LETECKÉ MODELY: Ukázky na letišti v Bahně. Foto: Petr Pavelka
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Frýdek-Místek
Místo: Knihovna na ul. Jirásko-
va 506 ve Frýdku – Oddělení pro 
děti a mládež
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Barbora Veličková, 
Telefon: 558 630 218, E-mail: 
info@mkmistek.cz
Informace:
Soutěže, hry, výtvarné dílny v 
knihovně.

24. 7. – MALOVÁNÍ
V SOKOLÍKU

Organizátor Spolek přátel Frýd-
ku-Místku, o.s.
Místo: Areál Sokolík v Místku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Helena Železníková, 
Telefon: 774 311 111
Informace:
Tradiční a netradiční výtvarné 
techniky.

25. 7. – MALOVÁNÍ
V SOKOLÍKU

Organizátor Spolek přátel Frýd-
ku-Místku, o.s.
Místo: Areál Sokolík v Místku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Helena Železníková, 
Telefon: 774 311 111
Informace:
Tradiční a netradiční výtvarné 
techniky.

28. 7. – AUTOBUSOVÝ 
VÝLET DO MUCHOVIC

Organizátor Středisko volného 
času Klíč, Frýdek-Místek
Místo: Muchovice, Sraz je v 
8:45 hodin v SVČ Klíč, Pionýrů 
752 v Místku
Čas: 9:00 - 16:00 hodin
Kontakt: Marie Cidlíková, Tele-
fon: 736 150 088, E-mail: info@
klicfm.cz
Informace:
Návštěva stájí huculských koní. 
Projížďka na koních. Hry a sou-
těže, opékání párků.
S sebou si vezměte průkaz 
zdravotní pojišťovny, vhodné 
oblečení, pláštěnku, svačinu a 
pití, párky a chléb.
Nutno se přihlásit. Přihlášky 
podávejte do 24. 7. 2007.
Přihlášky získáte v SVČ Klíč FM 
nebo na www.klicfm.cz.
29. 7. – MODELÁŘSKÝ DEN

Organizátor Středisko volného 
času Klíč, Frýdek-Místek
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752 v 
Místku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Alena Fabíková, Tele-
fon: 732 383 131, E-mail: techni-
ka@klicfm.cz
Informace:
Výroba letadélek a házedel.

30. 7. – HASIČSKÝ DEN
Organizátor Sbor dobrovolných 
hasičů Frýdek
Místo: Hasičská zbrojnice, Střel-

ATRAKTIVNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ 
niční 1861, Frýdek
Čas: 9:00 - 17:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt:
Radek Stránský, Telefon: 604 
523 022
Informace:
Prohlídka hasičské zbrojnice a 
techniky. Soutěže a hry.

31. 7. – CVIČÍME AEROBIK
A JDEME NA BAZÉN

Organizátor Středisko volného 
času Klíč, Frýdek-Místek

Místo a čas: 8:30 - 13:00 hodin 
(Sraz: V 8:30 hodin u SVČ Klíč, 
Návrat: K SVČ Klíč ve 13:00 h.)
Kontakt: Marie Cidlíková, 
Telefon: 736 150 088, E-mail: 
sport@klicfm.cz
Informace:
Aerobik pro každého, koupání v 
krytém bazénu.
S sebou si vezměte průkaz zdra-
votní pojišťovny, vhodné obleče-
ní a obuv do tělocvičny, svačinu 
a pití, plavky, ručník.

SRPEN 2008
1. 8. – DOPOLEDNE

S POČÍTAČEM

SRPNOVÝ PROGRAM
ZVEŘEJNÍME V DALŠÍCH 

ČÍSLECH
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Organizát
času Klíč, 
Místo: SV
Místek
Čas: 9:00
Kontakt: 
Telefon: 
patrik@kl
Informac
Internet, h
te svačinu

4. 
REKREA
Organizá
Frýdek-M
Místo: 2.
ve Frýdku
Čas: 9:00
Kontakt: 
721 944 7
seznam.c
Informac
Stolní ten
Sraz je v
branky 

KO

Úklidová firma 
přijme na HPP 
strojníky(ce) na 

úklid v průmyslo-
vé zóně Nošovic.
Požadujeme: pra-
covní nasazení, 
zodpovědnost
a bezúhonnost. 

Kontakt:
volejte po-pá mezi 
10,00-15,00 hod, 
tel. 724 621 535
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„Nepořádáme festival proto, 
abychom se chlubili největším 
pódiem, pro nás je podstatná 
domácká atmosféra,“ tvrdí 
pořadatel Sweetsen festu Petr 
Korč, který na začátek červen-
ce (4.-5.) chystá již pátý ročník 
dokonalé přehlídky frýdecko-
-místecké hudební scény, kte-
rá proběhne na stadionu a v 
přilehlých prostorách TJ Sle-
zan ve Frýdku-Místku. 

Akce, která je znovu zařaze-
na pod hlavičku Beskydského 
Veseléta, proběhne na dvou 
scénách, kde se představí na 40 
kapel a DJs, organizátoři slibují 
oproti loňsku hned 14 novinek. „S 
trochou nadsázky se dá říct, že 
Sweetsen fest je svým pojetím i 
významem ojedinělý a nenajdete 
ho nikde jinde na světě. Vše, co 
se na festivale děje, mají na svě-
domí pouze a jenom nadšenci z 
Frýdku-Místku a blízkého okolí. 
Na Sweetsen festu se neplatí 
vstupné a soubory vystupují bez 
nároku na honorář,“ potvrdil, že i 
letos se lidé mohou těšit na volný 
vstup, Petr Korč. 

A na koho se tedy můžete 
těšit?

Sweetsen fest 008 bude znovu pestrýSweetsen fest 008 bude znovu pestrý

Pod Svícnem Stage: Down-
below, Tomáš Kočko & Orchestr, 
Kajkery, Najzar, TUT, Hanka Kop-
řivová, Behind the Door, Stone 
Free, RK 130, Milestones, Líheň, 
MadFalls, Existenc, Čadi, Chvilka 
poezie, Koistinen, The Crooked 
Beats, Slepí Křováci, Aqva Silen-
tia, Webloid, Mletý Standard a 
hiphopový projekt Silezja Unja. 

Stoun Stage: HIP-HOP & 
RNB PARTY: LIVE: KHOMATOR 
+ SILEZJA UNJA, SEKTOR III, 
TURT, PAYA, FATAL ERROR, 
KENTA, GABRIELL MONEY, 
DJS: BURCHAK, DANIELL, 
LOWA, WENCA, BREAKBEAT 

& DRUM AND BASS STAGE: 
LIVE: DJs SMARIO (MKTbros.
org), PICKFICK (Cyberfire.
cz), WENIA (Messarosh), MC 
COREHARD - VIDEOPROJEK-
TION & OTHERS. 

Festival je pořádán občan-
ským sdružením Pod Svícnem ve 
spolupráci se Sdružením Region 
Beskydy, Beskydským informač-
ním centrem, hudebním klubem 
Stoun a za významné podpory 
Statutárního města Frýdek-Mís-
tek. Cílem je představovat široké 
veřejnosti to nejzajímavější, co 
ve městě Frýdek-Místek na poli 
kultury nepřetržitě vzniká.  (pp)

DOWNBELOW: Jedna z vystupujících kapel.  Foto: Jiří Hanke

Středa 18. června
16.00 Oficiální zahájení festivalu – ZUŠ Frýdek-Místek
18.00 Setkání souborů – nádvoří 7. ZŠ

Čtvrtek 19. června 
dop. Koncerty pro školy – Kino P. Bezruče a KD Vratimov

19.00 Koncert muzik – nádvoří Frýdeckého zámku, za nepříznivého 
počasí v Národním domě

Pátek 20. června 
Celodenní pobyt souborů s programy v obcích Stará Ves n. O., 

Baška a Pražmo
ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ I. – nám. Svobody

18.00 Slavnostní zahájení MFF 
18.15 Povedená sezóna – VUS Ondráš
19.30 Koncert Ostravička tančí a zpívá 
20.30 Obrázky ze světa I. – Slovensko, Polsko, Bělorusko, Kolumbie 
23.00 Na pěknú notečku – lidová zábava

Sobota 21. června 
8.15 Koncert Velkého dechového orchestru VP – nám. Evropy
9.00 Festivalový průvod od Kina P. Bezruče na nám. Svobody

ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ II. – nám. Svobody
9.00 Vystoupení CM Rozmarýn 
10.00 Vítejte u nás – představení účastnických souborů 
13.00 Koncert Velkého dechového orchestru VP 
14.00 Rosteme s tancem a písničkou – Ostravička, Malá Ostravica, 
Ondrášek a nejlepších zpěváčků za doprovodu CM Ostravička
16.00 Děti dětem – Polsko, Slovensko, Sedmikvítek ČR
18.00 Koncert – Tomáš Kočko & orchestr
19.00 Koncert souborů – SS H. Salichové, Jaworze - Polsko
19.45 Nejdřív práce a pak šup do tance – Markovice, Ostravica
21.00 Obrázky ze světa II. – Čína, Itálie, Srbsko
23.00 Písně bez hranic – veselice nejen při zahraničních muzikách

Neděle 22. června 
Festivalový volejbalový turnaj – tělocvična 7. ZŠ

ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ III.
8.30 Vystoupení CM Šidla
9.00 Ze severní Hané - Markovica
9.45 Obrázky ze světa III. – Čína, Kolumbie, Itálie, Bělorusko
11.30 Koncert souborů Ostravica a Malá Ostravica
15.15 Koncert Šuba-duba Band u Kkina P. Bezruče 
16.00 Galakoncert – Kino P. Bezruče (předprodej v Nové scéně Vlast 
a od 19. 6. ve stánku DFS Ostravička na nám. Svobody)
20.00 Oficiální ukončení MFF – Národní dům Frýdek-Místek

Program Mezinárodního folklorního festivalu

Michal Honkýš vystudoval 
střední průmyslovou školu, 
ale po maturitě se ve Frýd-
ku-Místku dlouho neohřál. 
Vydal se do ciziny a začal se 
starat sám o sebe. Pracoval, 
studoval, za ušetřené peníze 
cestoval a hlavně hodně foto-
grafoval.

Po ukončení Thales Valley 
University, která je domovem 
fotografických talentů, byl 
spolu s dalšími pěti studenty 
jiných univerzit vybrán jako 
účastník jedné z nejprestiž-
nějších fotografických soutěží, 

Zlatý Oskar v rukou Michala Honkýše
sponzorované firmou Nikon a 
magazínem BJP.

Porota pak vybrala jednoho 
nejlepšího studenta z každé 
univerzity a z oněch vybraných 
finalistů vzešel celkový vítěz 
– za zdaleka nejpreciznější prá-
ci v celé Británii a Irsku, která 
neměla jedinou chybnou strán-
ku, si pro zlatého Oskara došel 
nenápadný Michal Honkýš za 
práci „Ostrava“.

Jedna z porotkyň jeho 
úspěšné práce Francesca 
Sears z Magnum Photo hodno-
tila: „Zapůsobilo na nás přede-

vším provedení, představivost 
a vizuální vyspělost Michala. 
Honkýšův pohled na jeho 
rodné místo přesahuje hrani-
ci povrchové vidiny městské 
krajiny a odhaluje více intimní 
pravdy o místě, jež zápasí o 
svou vlastní identitu na cestě 
z komunistické minulosti. Jeho 
scény jsou nádherně kompo-
zičně provedeny, okořeněné 
melancholií a nesoucí patrné 
známky ztracenosti.“

Výhru, kterou Michal získal, 
chce investovat do fotografová-
ní.  Jaroslava Peterová

Svátek muzikantů známý 
pod názvem Evropský svátek 
hudby se v naší zemi stal již 
tradicí. V době letního sluno-
vratu tak hudbou, zpěvem a 
tancem vítáme příchod léta.

„Ve Frýdku-Místku se tato 
slavnost uskuteční již podeváté 
a stejně jako v minulých letech i 
letos bude tuto akci organizačně 
zajišťovat naše místní základní 
umělecká škola,“ informoval 
ředitel ZUŠ Ladislav Muroň.

V pátek 20. června se od 14,30 
do 17 hodin na pódiu místeckého 
náměstí Svobody představí taneč-
ní kapela Šuba-duba Band, dětský 
pěvecký sbor Písnička a jazzová 
kapela Behind The Door.

Akce se ovšem bude konat 
pouze za příznivého počasí.  (pp)

Evropský svátek 
hudby 2008

V minulých týdnech proběhla 
okresní, krajská a celostátní kola 
soutěže základních uměleckých 
škol, kterou každoročně vypisuje 
Ministerstvo školství ČR pro růz-
né hudební nástroje.

V letošním roce soutěží mladí 
muzikanti z celé republiky ve hře 
na klavír, smyčcové nástroje, 
akordeon a kytaru. Největších 
úspěchů dosáhli právě kytaristé 
a akordeonisté.

Kytarista Václav Slovák (při-
pravila p. uč. Jana Žabková), 
akordeonistka Kateřina Botoro-
vá a akordeonové trio Kateřina 
Botorová, Iva Holubová, Martin 
Šidlovský (připravila p. uč. Kvě-
tuše Krůčková) vyhráli krajská 
kola ve svých kategoriích.

V celostátním kole v Novém 
Strašecí získal Václav Slovák 1. 
cenu, stejně jako akordeonové 
trio v Teplicích. Kateřina Botorová 
obsadila ve své kategorii 2. místo. 

Další 1. místo v krajském kole 
ve hře na kytaru získala Veronika 
Moškořová (p. uč. Žabková) a dvě 
kytarová kvarteta Aneta Seker-
ková, Patricie Celtová, Karolína 
Polochová, Eva Májová a Micha-
ela Čapounová, Klára Gajdová, 
Kristýna Lusková, Robert Dobeš 
(obě p. uč. Muroň). 

Ve hře na akordeon získal první 

místo Martin Šidlovský a akordeo-
nový orchestr (p. uč. Krůčková).

Ve hře na violoncello to byl Marek 
Jonák (p. uč. Peterová) a Zuzana 
Nováková (p. uč. Klimánková). 

Druhá místa získali Radek 
Huštan a Michaela Čapounová (p. 
uč. Huštan), Magdaléna Hrůzková 
(p. uč. Muroňová), Ivana Šodková 
(p. uč. Školová), Tomáš Válek a 
duo Martina Botorová, Kateřina 
Botorová (p. uč. Krůčková), Eliška 
Halašyová (p. uč. Hulajová), Sára 
Adámková a Veronika Galdová (p. 
uč. Panicová), Adriana Polášková 
(p. uč. Boris Hajdušek), Johana 
Kubalová a Kateřina Lusková (p. 
uč. Klimánková), Antonín Maňák 
(p. uč. Peterová).

Třetí místa získali Klára Gajdo-
vá, Patricie Celtová a Aneta 
Sekerková (p. uč. Huštan), kyta-
rové kvarteto Radek Huštan, 
Aneta Laštovičková, Kristýna Lus-
ková, Magdaléna Hrůzková (p.uč. 
Muroň), Tomáš Cieslar (p. uč. 
Vankátová), Anna Klečková (p. 
uč. Matějková), Barbora Halamo-
vá (p. uč. Krasulová) a Michaela 
Kedroňová (p. uč. Klimánková).

Úspěšným žákům a jejich 
pedagogům patří blahopřání 
a poděkování za reprezentaci 
školy i města Frýdek-Místek. 
 Ladislav Muroň, ředitel školy

Úspěchy žáků ZUŠ Frýdek-Místek
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
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  17. - 19. 6.
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

U krytého bazénu  24. - 26. 6.

Dne 21. 6. bude v Lískovci a ve 
Skalici probíhat sběr nebezpeč-
ných odpadů. Nebezpečné odpa-
dy od občanů zdarma odeberou 

Sběr nebezpečných odpadů 
v místních částech města

pracovníci společnosti Frýdecká 
skládka, a. s. Se sběrem nebez-
pečných odpadů bude prováděn i 
sběr velkoobjemových odpadů. 

Harmonogram sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Dne 21. 6.
Skalice:

Záhoří – u žampionárny
 7:30 – 8:00
u kostela 8:10 – 8:40
u kulturního domu  8:50 – 9:20
Kamenec rozcestí  9:30 – 10:00
u lávky na Dobrou 10:10 – 10:40
u vrby 10:50 – 11:20

Lískovec:
u hřiště 12:10 – 12:25
u hasič. zbroj. 12:35 – 13:05
točna Hájek 13:15 – 13:45

Nebezpečné odpady jsou:
Mazací a motorové oleje, ole-

jové filtry, televizory, obrazovky, 
monitory, rádia, počítače, lednice, 
mražáky, sporáky, pračky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemikálie, 
zbytky barev, laků, ředidel, autoba-
terie, monočlánky, zářivky, výboj-
ky, prošlé a nepotřebné léky.
Velkoobjemové odpady jsou:

Skříně, ostatní nábytek, kober-
ce, matrace apod. Odbor ŽPaZ

Frýdecká skládka, a.s. provádí 
v systému nakládaní s komunál-
ními odpady i jejich recyklaci pro 
další materiálové využití. Jednou 
z činností recyklace je systém 
odděleného sběru separovaných 
odpadů ve městě Frýdek-Místek 
a přilehlých obcích, do kterého je 
zapojeno cca 150 000 občanů. 

Vytříděné odpady tzv. sepa-
rované (papír, sklo, plasty) jsou 
sváženy na třídírnu v Lískovci u 
Frýdku-Místku. Třídící linkou pro-
šlo celkem v roce 2007 přetřídě-
ných odpadů: papíru – 1715 tun, 
skla – 9762 tun, plastů – 1447 
tun. Setkáváme se s názory 
občanů, proč třídit, že i tak sepa-
rované odpady z barevných kon-
tejnerů jsou sváženy stejnými 
vozidly, kterými se sváží netřídě-
ný komunální odpad na skládku. 
Stejnými vozidly ano, ale je nutné 
si všimnout, že na vozidle přibyl 
nápis: „Dnes svážíme PAPÍR…
PLASTY…případně SKLO“ a 
tento separovaný odpad v žád-
ném případě nekončí na skládce, 
ale již na zmíněné třídící lince v 
Lískovci. Připomeňme si, co patří 
a co nepatří do barevných nádob 
na třídění – separovaný sběr 
využitelných odpadů.

Nebuďte líní: třiďte správně – 
tento slogan by měl upozornit na 
nejčastější chyby. Například, že 
PET láhve se mají sešlapávat, 
do kontejnerů na sklo nepatří 
keramika a zrcadla, do kontejne-
rů na papír by lidé neměli dávat 
špinavý a mastný papír. Od 
února je spuštěna i internetová 
stránka www. jaktridit.cz

R - Recyklace využitelných odpadů

V současné době se připra-
vuje novela zákona o odpa-
dech, která navrhuje, že se 
bude třídit veškerý odpad do 
pěti složek – papír, sklo, plasty, 
nápojové kartony a bioodpady 
(tráva, listí, větvě).

Tato novela chce posílit 
povinnost třídění pro všechny 
občany a producenty odpadů a 
z toho důvodu bude postupně 
zvyšován poplatek za ukládání 
komunálních odpadů na sklád-
ky. Z toho důvodu výrazně 
poroste celková cena za sklád-
kování odpadů a samozřejmě i 
poplatek, který platí občané za 
odpady. 

Pokud chce obec a násled-
ně občan za odpady platit 

co nejméně, musí třídit více, 
kvalitně a zodpovědně, aby 
odpadů, které musí být uloženy 
na skládku, bylo co nejméně. 
Občan může požadovat, aby 
obec zajistila možnost třídit 
dostatečným množstvím barev-
ných nádob a jejich dostupností 
max. do 100 m nebo systémem 
sběrných dvorů. Také by jistě 
bylo zajímavé, zvýhodnit obča-
ny snížením poplatku za odpa-
dy, který prokazatelně prokáže, 
že aktivně třídí, např. potvrze-
ním ze sběrných dvorů, pytlo-
vým systémem separovaných 
odpadů s adresným čárovým 
kódem na pytlích, po vzoru z 
jiných regionů ČR.

 Frýdecká skládka, a.s.

Co do kterého kontejneru patří (či ne) 
do nádob na papír patří noviny, časopisy, katalogy, nezne-
čištěné papírové sáčky, kartóny, krabice, kancelářský papír, knihy, 
sešity, čistý obalový papír a kartón (obaly - krabice) od nápojů 
do nádob na papír nepatří uhlový papír (kopírák), voskovaný 
papír, papír znečištěný potravinami, obvazy, vložky, použité plenky, 
kombinované papírové obaly s plasty a kovovými fóliemi 
do nádob na sklo patří skleněné láhve od nápojů, bílé a 
barevné sklo, velké skleněné střepy, skleněné nádoby, sklo by mělo 
být čisté, bez zátek, víček a šroubovacích závěrů 
do nádob na sklo nepatří keramika, porcelán, kamenina, 
žárovky, zářivky, zrcadla, sklo s drátěným výpletem, automobilová 
skla, tzn. varné sklo 
do nádob na plasty patří PET láhve (od nápojů), plastové 
obaly, sáčky, fólie, plastové sáčky od mléka, kelímky od jogurtů a dal-
ších mléčných výrobků (bez kovové fólie), plastové obaly od spotřeb-
ního zboží, polystyrén, výrobky z plastů, obaly od šamponů, jedlých 
olejů, aviváží 
do nádoby na plasty nepatří vícevrstvé obaly kov-plast, plastové 
obaly znečištěné chemickými látkami, minerálními oleji, zbytky potra-
vin, obaly od automobilových olejů a chemických postřiků, injekční 
stříkačky, fólie znečištěné zeminou, barvivy apod.

Pravidelná letní odstávka 
teplé vody bude letos ve Frýdku-
-Místku trvat opět jen pouhé čtyři 
dny, a to v termínu od 28. do 31. 
července.

Letošní čtyřdenní odstávka je 
logickým pokračováním trendu 
vedoucího k dalšímu zlepšová-
ní služeb. Zatímco ještě před 
několika lety se její délka blížila 
zákonem povolené čtrnáctidenní 
lhůtě, podařilo se v roce 2006 
zkrátit její délku již na šest dní a 
v roce 2007 se odstávka poprvé 
omezila pouze na čtyři dny. Letní 
odstávky dodavatele tepla spo-

lečnosti Dalkia ČR již tradičně 
Distep využívá k opravám a také 
kontrolám svých zařízení. Tyto 
činnosti, které nelze provést za 
provozu, na minimum omezí 
krátkodobá lokální přerušování 
dodávek tepla a teplé vody v 
průběhu roku.

Odstávku delší než čtyři dny 
budou letos mít pouze obyvatelé 
domů zásobovaných z předá-
vacích stanic PS 11, 17 a 83. 
V těchto lokalitách totiž musí 
společnost Dalkia ČR provést 
opravy svého rozvodného tepel-
ného zařízení. I přes náročnou 

Odstávka teplé vody bude trvat jen čtyři dny
rekonstrukci nebude překročena 
čtrnáctidenní lhůta a odstávka 
proběhne v termínu od 28. čer-
vence do 6. srpna. 

Tato delší odstávka teplé vody 
se týká konkrétně těchto domů:
Ostravská 398, 509, 510, 511, 

512, 513, 514, 691, 
692, 693, 694, 695, 

U Staré pošty  2317, 2310
8. pěšího pluku 1975
J. V. Sládka 41

V případě, že se podaří zkrátit 
plánovanou délku prováděných 
prací, může být dodávka teplé 
vody obnovena i dříve.

Druh práce: stavební technik
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek 
Platová třída: 9 (platový stu-
peň podle délky uznané praxe 
v souladu s nařízením vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě; 
možnost postupného přiznání 
osobního příplatku dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů)
Pracovní poměr: doba neurčitá
Požadované předpoklady:

1. obecné předpoklady 
dle ustanovení § 4 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících 
územně samosprávných celků

2. minimálně středoškolské 
vzdělání, a to střední průmyslová 
škola technická nebo vysokoškol-
ské vzdělání – technická fakulta, 
nejlépe stavebního zaměření

3. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z evidence 
rejstříku trestů ne starším než 
3 měsíce 

Pokud uchazeč nebude mít 
k dispozici výpis z evidence 
Rejstříku trestů v termínu do 
25. 6. 2008, postačí k tomuto 
datu předložit písemnou žádost 
o poskytnutí tohoto dokumentu. 
Originál dokumentu bude doda-
tečně předložen při samotném 
výběrovém řízení.

4. znalosti: 
• zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon) a 
jeho prováděcích vyhlášek

• zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozděj-
ších předpisů

• zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve zně-

ní pozdějších předpisů
• práce s PC (Word, Outlo-

ok, práce s Internetem)
5. řidičský průkaz skupiny B
6. osvědčení o odborné způ-

sobilosti výhodou
Náležitosti přihlášky:

a) jméno, příjmení a titul ucha-
zeče
b) datum a místo narození 
uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu ucha-
zeče
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno 
doložit mj. tyto doklady:

- životopis, ve kterém se 
uvedou údaje o dosavadních 
zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech 

- ověřená kopie dokladu o 
nejvyšším dosaženém vzdělání

Zaslané materiály budou 
uchazeči vráceny spolu s písem-
ným vyrozuměním o výsledku 
výběrového řízení, pokud s ním 
nebude uzavřen pracovní poměr.

Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte v zalepené 
obálce s označením „Výběrové 
řízení – neotvírat“ a s uvedením 
adresy podavatele do 25. 6. 
2008 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku

Odbor územního rozvoje a 
stavebního řádu

Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
V přihlášce uveďte i číslo 

telefonu nebo e-mailovou adre-
su, abychom Vás mohli aktuál-
ně informovat o přesném datu 
a hodině výběrového řízení.

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové 
řízení na místo stavebního technika na oddělení
stavebního řádu při odboru územního rozvoje

a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku
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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

NASCHVÁLNÍČEK

GALERIE LIBREX

Neděle 22. června v 16.00 h.
– Kino Petra Bezruče

Galakoncert 14. Mezinárodního
folklorního festivalu CIOFF

Vystoupí soubory z Běloruska, Slovenska, 
Srbska, Itálie a Číny.
vstupné: 90 a 60 Kč
(členové FOK, děti, důchodci)
Výstavy:
1. června - 31. července – chodby Národ-
ního domu
Ozvěny MFF - výstava fotografií Jaroslava 
Kupčáka a Arnošta Čaply
23. - 27. června – Národní dům, Malý sál
Výstava originálních háčkovaných historic-
kých modelů panenky Barbie
vstupné: 15 a 10 Kč
Připravujeme:

ZPÍVÁNÍ POD LÍPOU
Čtvrtek 17. července v 19 h. – Frýdecký 
zámek

PAVLÍNA JÍŠOVÁ & PŘÁTELÉ
Pavlína Jíšová – zpěv, kytara
Pavel Peroutka – kontrabas, zpěv, Pavel 
Malina – kytary, zpěv
Koncert jihočeské folkové skupiny, prezen-
tace alba „Andělé jsou s námi“.
vstupné: 130 Kč
Čtvrtek 24. července v 19 h. – Frýdecký 
zámek

DOBRÁCI OD KOSTI
Jiří Kosťa Kostadinov – kytary, zpěv & Marek 
Prokop – klávesy 
Lubomír Pavečák – basová kytara & Dušan 
Čečetka – bicí
Emil Alois Ferenc – foukačky, zpěv & Ondra 
Klimek – saxofon
Koncert ostravsko-frýdecko-místeckého 
seskupení, hrajícího vlastní tvorbu ve stylu 
blues a rocku. Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 7. srpna v 19 h. – Frýdecký zámek

PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA
Koncert folkového písničkáře, ve kterém 
uslyšíte téměř všechny známé písně.
vstupné: 130 Kč
Čtvrtek 28. srpna v 18 h. – Frýdecký zámek

ŽALMAN & SPOL.
Koncertní vystoupení legendární folkové 
skupiny.
vstupné:150 Kč
V případě nepříznivého počasí se koncerty 
konají v Nové scéně Vlast.

Kurzovní činnost
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ – začátečníci

září – prosinec
Jsou určeny zejména pro studenty středních 
škol, gymnázií a učilišť. Lekce jsou sestaveny 
tak, aby studenty bavily, zajímaly a rozvíjely 
jejich obzor. Součástí těchto lekcí jsou i zákla-
dy 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.
Kurzovné: 1.200 Kč
12 lekcí po 3 vyučovacích hodinách a 2 
večery – prodloužená a závěrečná lekce v 
délce trvání 5 hodin.
Přihlášky přijímáme osobně v kanceláři útva-
ru kultury.
Platba kurzů od 2. 6. pondělí a středu od 13.00 
do 15.00 h. a čtvrtek od 13.00 do 16.30 h.

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

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. 

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

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

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

frýdeckým zámkem
Tel.: 773 993 112

www.galeriepodzamkem.cz

Výtvarná díla předních 
současných malířů a grafiků

Lukáš Horký - Fotografie

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

Frýdek-Místek, ul. Pionýrská 
2482, Hotelový dům Permon
více na www.cvcdk.cz

Kurz je nutno zaplatit do 19. 6., po tomto ter-
mínu se všechny rezervace ruší.
Informace na tel. čísle 558 432 011 Hana Janáč-
ková e-mail: hana.janackova@kulturafm.cz

Čtvrtek 19. června v 19.00 h.
Těšínské divadlo
Eugene O´neil 

MĚSÍC PRO SMOLAŘE
Předplatitelská skupina FMC
vstupné: 90 a 50 Kč (prodej vstupenek hodi-
nu před začátkem představení)

Výstava:
1. - 26. června 

Dialogy se stromy – fotovýstava
Evy Banetkové

FILMOVÝ KLUB 
16. 6. v 19.00 h.

V ÚDOLÍ ELAH/USA
Tommy Lee Jones v dramatu Paula Haggise 
pátrá po svém zmizelém synovi. Ten se prá-
vě jako voják vrátil z Iráku.

17. 6. v 19.00 h.
KAŽDÝ PRO SEBE A BŮH PROTI 

VŠEM/Německo
Zfilmované osudy nalezence Kašpara Hause-
ra jsou neobyčejné a odvážné dílo, naplněné 
nejasnými podobenstvími a tichými pasážemi 
děsivé vnitřní síly. Ceny: MFF Cannes 1975 
– Velká cena poroty, FIPRESCI.

MINIPROFIL: Alejandro Jodorowsky
23. 6. v 19.00 h. - KRTEK/Mexiko

Film je satirou na westerny i zajímavým 
psychologickým podobenstvím o honbě za 
úspěchem a rivalitou mezi mocnými.

24. 6. v 19.00 h. - SVATÁ HORA/Mexiko
Režisér se vydává na cestu na Posvátnou 
horu, během které boří všechna tabu.

30. 6. v 19.00 h. - DECH/Jižní Korea
Korejský režisér Kim Ki-duk ve svém dalším 
brilantním počinu vykresluje nenormální 
milenecký vztah jedné ženy a muže, odsou-
zeného k smrti. MFF Cannes 2007 – nomi-
nace na Zlatou Palmu.

FILMOVÉ PROJEKCE PRO
DĚTI A SENIORY

BIJÁSEK
20. 6. v 10.00 h.

KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA/ČR
PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ – Krá-
lovna Koloběžka I., Krteček, Dorotka a další.

21. 6. v 15.00 h.
SIMPSONOVI VE FILMU/USA

Žlutá rodinka Simpsonových ze Springfieldu 
ve velkolepém celovečerním dobrodružství.

FILMY PRO SENIORY
25. 6. v 10.00 h.

VÁŠEŇ A CIT/VB
Vášnivý milostný příběh o skutečném setkání 
mladé Jane Austen a Toma Lefroye, který prav-
děpodobně inspiroval její největší romány.

Středa 18. – čtvrtek 19. 6. v 19.00 h.
RESERVATION ROAD/USA

Film je příběhem dvou otců (Joaquin Phoenix, 
Mark Ruffalo), kteří se musí smířit se smrtí dítěte. 

Pátek 20. – neděle 22. 6. v 16.30 h.
HORTON/USA

Jak jeden slon chtěl zachránit celý svět, usa-
zený v květu jetele. Rodinný film o síle přá-
telství a obětavosti od tvůrců Doby ledové. 

Pátek 20. – neděle 22. 6. v 19.00 h.
U MĚ DOBRÝ/ČR

Komedie z divokých 90. let. Film na moti-
vy povídek Petra Šabacha, podle scénáře 
Petra Jarchovského v režii Jana Hřebejka s 
Bolkem Polívkou v hlavní roli. 

Středa 25. – čtvrtek 26. 6. v 19.00 h.
IRON MAN/USA

Film podle komiksové předlohy – v hlavní 
roli Robert Downey Jr. jako Tony Stark alias 
Iron Man. 

Pátek 27. – neděle 29. 6. v 17.00 h.
SUPRHRDINA/USA

Parodie na komiksové filmy o superhrdinech.
Pátek 27. – neděle 29. 6. v 19.00 h.

KARAMAZOVI/ČR
Celovečerní hraný film režiséra a scénáris-
ty Petra Zelenky na motivy románu F. M. 
Dostojevského Bratři Karamazovi. 

16. 6. - Výlet ke koním
Exkurze do jízdárny Geofin ve Sviadnově. 
Sraz na místě v 10.00 hod. Nejbližší zastáv-
ka MHD je v Místku u Hypernovy. Akce se 
koná za každého počasí (děti se mohou 
vozit v kryté hale).

17. 6. - Prezentace firmy Tupperware
Paní Chlebková nás seznámí s výrobky této firmy.
Začátek v 10.00 hod. 

20. 6. - Postavičky z plastelíny
Vymodelujeme si jednoduché postavičky z 
plastelíny.

27. 6. - Slavnostní ukončení 
S Broučky se před prázdninami rozloučíme 
tanečky a zpěvem.

V ČERVENCI A SRPNU
V KM BROUČCI ZAVŘENO!

PŘEJEME VŠEM MAMINKÁM A JEJICH 
DĚTEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ PRÁZDNIN. 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PO PRÁZDNI-
NÁCH BUDE 1. 9.!

Pravidelný program:
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.

LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY 
JEŠTĚ NENÍ POZDĚ NA PŘI-

HLÁŠKU!!!
1. – 10. 7. (10 dní)
ŠACHOVÝ TÁBOR (do 13 let)

Místo: Chata teplárna Ostravice - http://kor-
bel.cz/kozelka/galerie.htm
Ubytování: Zděná budova, sociální zařízení, 
sprchy s teplou vodou
Strava: 5 x denně, pitný režim
Cena: 3 300 Kč
Program: Šachové turnaje, celotáborová 
hra, výlety, sport
Přihlášky a informace:
Antonín Surma, telefon: 728 855 086, 558 
434 154, e-mail: a.surma@chessfm.cz

7. – 18. 7. (12 dní) - ZLATÝ MNICH
Místo: Rekreační areál Třemešek u Oskavy 
(bazén 10 x 20 m, 2 hřiště, bezpečný přírod-
ní terén) – www.tremesek.com
Ubytování: Dřevěné chatky, zděné sociální 
zařízení, sprchy s teplou vodou
Strava: 5 x denně, pitný režim
Cena: 4 100 Kč
Program: Letní tábor pro všechny zvídavé 
kluky a holky plný nečekaných objevů a dob-
rodružství. Pojeďte s námi odhalit tajemství 
Zlatého mnicha.
Čeká vás celotáborová hra, soutěže, hry, 
sport, výtvarné aktivity, poznání, zkušenos-
ti, diskotéky, koupání, autobusové výlety a 
mnoho dalšího.
Přihlášky a informace:
Patrik Siegelstein, telefon: 732 646 125, 558 
434 154, e-mail: patrik@klicfm.cz

10. – 16. 8. (7 dní) - SHERWOOD
Místo: Táborová základna Štěrkoviště, Otro-
kovice – www.ddmslunicko.cz
Ubytování: Zděná budova, sprchy s teplou 
vodou
Strava: 5 x denně, pitný režim
Cena: 2 700 Kč
Program: Vydejte se s námi do středověku 
za legendou Robina Hooda.
Poznáte tajemné hvozdy lesa Sherwood.
Máte jedinečnou možnost prokázat svou 
šikovnost jako Robin, tvořivost sličné Marion, 
sílu malého Johna a oddanost mnicha Tucka.
Přihlášky a informace:
Ivana Sošková, telefon: 731 167 010, 558 
434 154, e-mail: iva@klicfm.cz
Bližší informace a přihlášky najdete na
www.klicfm.cz

GALERIE DELTA
Fotografie Ivana Korče
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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 POD SVÍCNEM

F. Čejky 450, F-M (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

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. Historic-
ko-etnografická část prezentuje nyní na 800 
sbírkových předmětů, dokumentujících tradič-
ní zemědělství, řemesla, obchod, železářství 
a další. Řada originálních přístrojů, hracích 
skříní a dalších předmětů dokládá zábavu a 
využití volného času od poloviny 19. století.
V přírodovědné části expozice, v níž jsou prezen-
továny typické biotopy Pobeskydské pahorkati-
ny a MS Beskyd, je vystaveno 200 druhů ptáků, 
savců a ryb, 750 různých zástupců hmyzu, 70 
vzorků nerostů a hornin a přibližně 100 herbářo-
vých položek. K nejcennějším exponátům patří 
zkamenělina druhohorní cykasové rostliny bene-
titového typu a dva dermoplastické preparáty 
savců – losa evropského a medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zámku. Nabízí 
Rytířský sál, s erbovními obrazy slezské šlech-
ty, zámecké interiéry instalované v reprezen-
tačních prostorách, vyhlídkovou věž – gloriet, 
kapli sv. Barbory a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory. 
Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil k nej-
známějším a k nejnavštěvovanějším marián-
ským poutním místům ve Slezsku. Expozice je 
obohacena o sochy Nejsvětějšího Srdce Pána 
Ježíše a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, 
které byly přestěhovány z poutního kostela 
Navštívení Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK

Expozice věnovaná dvěma, a zároveň jed-
nomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich 
vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém 
území, které oddělovala jen „šumivá, divoká 
Ostravice“. Vzdálená i blízká, historická, a 
zároveň moderní byla a jsou města Frýdek 
a Místek. Zaslouží si, aby lidé v nich žijící byli 
připomínáni a jejich činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu frý-
deckého rodáka, který byl a je světově uzná-
vaným básníkem a překladatelem. (po-pá 
8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).
Výstavy:

TISÍCE KVĚTŮ 
(29. 5. - 31. 8. 2008)

Výstava významných textilních památek ze 
Sbírky orientálního umění Národní galerie v 
Praze. Potrvá do 31. srpna.

JIŘÍ ŠUHÁJEK – SKLO
Výstava díla světoznámého skláře, který je nosi-
telem řady zahraničních i domácích cen a jeho 
dílo je zastoupeno v několika světových muzeích 
a galeriích. Potrvá do 7. září.
PROGRAMY, KONCERTY

Úterý 17. června 17,00 h. – zámecký klub
GEOLOGICKÝ KROUŽEK

Pravidelné setkání sběratelů hornin a mate-
riálů, doplněné výměnou poznatků a materi-
álu, poradenská služba, videoprojekce.

Čtvrtek 19. června 19,00 h. – nádvoří 
frýdeckého zámku
KONCERT MUZIK

14. mezinárodní folklorní festival Frýdek-Místek 
Besedy, přednášky, exkurze, vycházky

Čtvrtek 19. června 
sraz na Náměstí svobody v Místku v 16.00 h.

POJĎTE S NÁMI PO MÍSTKU
Vycházka pro zájemce o historii města. Mís-
tecká radnice, kde stával pranýř, shazování 
kozla z věže kostela sv. Jakuba, podkostelní 
mlýn na Antonínově náměstí, dobytčí tržiště na 
Kamenci, kde stávaly Karolínské lázně, kde 
dříve stávalo první hasičské skladiště a další.

18. 6. středa STOUNDRUM + TURNAJ VE 
FOTBÁLU
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČNÁ 
DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED TÝD-
NE + LOCAL DJs
ENTRY FREE!!! + TURNAJ VE FOTBÁLKU
20. 6. pátek HIP-HOP PÁRTY
POSLEDNÍ HIP-HOPOVÁ AKCE SEZÓNY, DJ 

BURCHAK, WENCA A SLEVY JAK…NA BARU
21. 6. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL
POSLEDNÍ HITY SEZÓNY, DJ S HITY 
DOBY NEDÁVNO MINULÉ A SPECIÁLNÍ 
AKCE NA BARU
27. 6. pátek STOUNDRUM – SPECIAL END
PŘIJĎTE DOPÍT STOUN, SLEVY NA BARU 
JAK…, LOCAL DJs

18. 6. Výprava za pokladem
23.-27. 6. Cestování za poznáním – sezná-
mení s krásami ČR
Téma měsíce: „O prázdninách bezpečně“ 
– prevence úrazů a první pomoc

sobota 21. 6. 2008 od 10.00 hodin do 
cca 16.00 hodin 

Seminář zn. BES – beauty – sciense.
Téma: Nové módní trendy – střihy a bar-
vící techniky podle Akademie BES Milano

– kolekce DIVINA
Stylista: Alfonso Palma (italský školitel 

akademie BES Milano)
Cena: 490 Kč

Rezervace vstupenek na tel.:
776 238 248, 733 685 380

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

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

Slavnostní setkání jubilantů - 75 let
ve čtvrtek 26. června v 15 hodin

ve velkém sále
Národního domu v Místku

„ČÍŠE PLNÁ OPERETY“

Rok je poměrně dlouhá doba. Krásné 
vzpomínky, které v nás přežívaly a připomí-
naly naše první putování s Frýdeckou sklád-
kou do pralesa Mionší, na Hrčavu a Trojme-
zí, jsou minulostí. Rok se sešel s rokem a 
naši žáci a pedagogové mohli díky štědrosti 
a laskavosti vedení Frýdecké skládky opět 
plánovat výlet s ekologickým zaměřením, 
který se uskutečnil 29. května. Naše kro-
ky vedly do nedalekého okolí a trasa byla 
následující: CHKO Poodří – naučná stezka 
Kotvice, Bartošovice – Záchranná stanice 
volně žijících živočichů, zámek Kunín a 
památková rezervace Štramberk.

1. zastavení: malou část naučné stez-
ky Kotvice jsme prošli za zvuků skřeho-
tání žab a směsice trylků vodních ptáků. 
Obdivovali jsme mohutnost a dlouhově-
kost stromů a již víme, proč stezka nese 
název Kotvice.

2. zastavení: to, že v Bartošovicích je 
záchranná stanice, je poměrně známé, 
ale že v zámeckém parku roste největší 
platan v naší republice a možná i ve střed-
ní Evropě, je rarita.

2. ročník putování s Frýdeckou skládkou2. ročník putování s Frýdeckou skládkou
Ve vlídném a upraveném prostředí 

záchranné stanice nás přivítalo několik 
desítek opeřenců, kteří se ve volné přírodě 
zranili sami nebo jim ublížil člověk. Díky obě-
tavým lidem, kteří je do stanice odevzdali, a 
odborníkům – zoologům a ornitologům – se 
podařilo je zachránit a některé dokonce vrá-
tit do přírody. Poutavé příběhy a život ptáků 
nám přiblížil pan Jan Kašinský.

3. zastavení: krásný barokní zámek 
v Kuníně na nás zapůsobil svou historií, 
interiéry, zajímavým vyprávěním a pro-
cházkou v zámeckém parku.

4. zastavení: v městečku Štramberku 
byl již asi každý ze zdejšího kraje. Toto 
místo opět nezklamalo a poskytlo nám 
v závěru našeho putování svou vlídnou 
náruč pohostinnosti, pohody a možnosti 
dovézt si malý suvenýr z výletu.

Jsme velmi vděčni, že jsme mohli 
poznat další místo našeho kraje díky 
finanční podpoře Frýdecké skládky. Již 
spřádáme myšlenky a nápady a potají 
myslíme na 3. putování.

Luba Babjaková, koordinátor EV

Vydání Průkazu profesní způsobi-
losti řidiče na základě platného Osvěd-
čení profesní způsobilosti řidiče

Průkaz profesní způsobilosti řidiče 
(PPZŘ) se vydá řidiči, který je držite-
lem platného osvědčení profesní 
způsobilosti řidiče (OPZŘ) vydaného 
podle části páté zákona č. 247/2000 
Sb., ve znění platném před 1. 4. 2008. 
Osvědčení musí být platné v den 
podání žádosti. 

Žádost je povinen řidič podat v 
období od 1. 4. 2008 do 1. 10. 2008, 
pokud platnost osvědčení nekončí dří-
ve. V případě podání žádosti po 1. 10. 
2008 nelze PPZŘ vydat.

Ke dni podání žádosti musí mít řidič 
platné OPZŘ a být držitelem řidičské-
ho oprávnění alespoň některé ze 
skupin nebo podskupin uvedených v 
§ 46 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění 
zákona č. 374/2007 Sb. (C, C+E, C1, 
C1+E, D, D+E, D1, D1+E). PPZŘ nel-
ze vydat např. řidiči, který je držitelem 
pouze ŘO skupiny B!

Přezkoušení z odborné způso-
bilosti řidičů podle § 48 zákona č. 
247/2000 Sb., ve znění platném do 
31. 3. 2008 (tzv. „prodlužování osvěd-
čení“) bylo možné provádět pouze do 
31. 3. 2008. Pokud řidič předloží, že 
byl přezkoušen nebo proškolen ve 
smyslu tohoto ustanovení zákona po 
31. 3. 2008, nelze toto přezkoušení 
ani proškolení považovat za platné.

Ing. Josef Pokorný, ředitel Odbor 
provozu silničních vozidel

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE
12.5. - Krajina Soňi Janošcové

V sobotu 17. května byla v salonku 
Pavlač v Galerii Pod Svícnem vernisáží 
zahájena výstava obrazů Soni Janošco-
vé s názvem Krajiny 2007/2008. Výsta-
va, která navazuje na předchozí soubor 
diplomové práce Fragmenty krajiny z roku 
2005 potrvá do 20. června 2008.
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