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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
od počátku července můžete v našem 

městě potkat strážníky naší městské policie 
nejen jako členy pěší hlídky nebo motohlíd-
ky, ale také jako „cyklohlídky“.

Vzhledem k tomu, že v našem městě a jeho 
blízkém okolí byly a jsou dále budovány cyk-
lostezky, nastal čas provoz na cyklostezkách 
kontrolovat. Proto byla pro potřeby městské 
policie zakoupena dvě jízdní kola, která splňují požadavky na výkon služ-
by, a k tomu patřičné vybavení zatím pro čtyři strážníky – dvě dvoučlenné 
cyklohlídky. Ty v rámci rozpisu směn vyjíždějí na kontrolu provozu na cyk-
lostezkách v dopoledních i odpoledních hodinách sedmkrát v týdnu. A co 
si od zavedení této novinky slibujeme? Především je to zvýšení kontroly 
provozu na cyklostezkách a dění v jejich bezprostředním okolí, možný 
rychlejší zásah v případě potřeby řešení problému na cyklostezce a také 
větší okruh dosahu strážníků městské policie i do okrajových částí města.

Zatím je činnost cyklohlídek plánována na letní prázdninové měsíce, 
pak bude jejich činnost vyhodnocena i z hlediska efektivity jejich činnosti.

Jsem přesvědčena o tom, že činnost strážníků vykonávajících 
službu na kolech bude i vámi hodnocena kladně.  Eva Richtrová

Po úspěchu festivalu Bes-
kydy Sound, v rámci kterého 
do Frýdku-Místku zavítaly 

Beskydské Veseléto láká tisíce lidíBeskydské Veseléto láká tisíce lidí

A PRÁSK!: Jedna z disciplín pro správné kovboje.
 Foto: Petr Pavelka

špičkové kapely Mňága a 
Žďorp, Support Lesbiens 
a Monkey Business, ještě 

větší zájem vzbudil druhý 
ročník akce Indiáni ve Frýd-
ku. Westernový den v Parku 
pod zámkem přilákal tři tisíce 
návštěvníků.

Počasí se vydařilo, takže 
náměstek primátorky Petr Cvik 
mohl z pódia promluvit k nad 
očekávání velkému davu. Obča-
nům popřál dobrou zábavu a 
připomenul investici do prosto-
ru, kde se akce konala, protože 
ne vždy lokalita pod zámkem 
lákala k procházce a relaxaci. 
„Jsem rád, že se můžeme takto 
potkat v přírodě a dětem připo-
menout, jak kdysi lidé v souladu 
s přírodou žili,“ podotkl náměs-
tek Petr Cvik. Město za Park 
pod zámkem získalo již několik 
urbanistických ocenění a má s 

městskou zelení v centru Frýdku 
další plány. Lidé už si zvykli, že 
se zde pořádají zajímavé kulturní 
akce, velice oblíbené jsou rytíř-
ské slavnosti a podobnou pověst 
získávají i Indiáni. „Pravda je, že 
tolik lidí jsme ani nečekali, takže 
počet občerstvovacích stánků 
nebyl odpovídající. Na druhou 
stranu je park v bezprostřední 
blízkosti frýdeckého náměstí, 
kde je dostatek restaurací, jež 
zvýšený zájem o občerstvení 
mohly pokrýt,“ hodnotil ředitel 
Beskydského informačního cen-
tra Richard Žabka. 

Akce, která je součástí seriálu 
letních akcí Beskydské veseléto, 
přilákala zejména rodiče s dět-
mi, které soutěžily o hodnotné 
ceny. Kromě soutěží byl hlavně 
pro starší návštěvníky připraven 
saloon, který doslova praskal 
ve švech. Atmosféru divokého 
západu přivezla country kape-
la Repete a tanečníci Virginia. 

„Největší ohlas sklidili těžkoto-
nážní Maxim Turbulenc, kteří 
roztleskali všechny od dětí až 
po prarodiče. Nadšení i bázeň 
nejmenších návštěvníků vzbudili 
Indiáni, kteří si postavili několik 
tee-pee,“ ohlížel se za akcí Milan 
Anděl z pořádajícího Beskydské-
ho informačního centra, který si 
pochvaloval, že letos akcím sku-
tečně přeje počasí. Veseléto po 
Indiánech není ani v polovině a 
během celkem osmi dní, ve kte-
rých se první čtyři akce konaly, 
se na nich vystřídalo téměř 25 
tisíc návštěvníků. „Nejvíce lidí 
tradičně přišlo na Mezinárodní 
folklórní festival a Sweetsen 
Fest, které mají několikaletou 
tradici, avšak ani relativně nové 
akce Beskydy Sound a právě 
Indiáni ve Frýdku nezůstaly co 
se týče návštěvnosti pozadu,“ 
uzavřel předseda Regionu Bes-
kydy Petr Rafaj, představitel dal-
šího pořádajícího subjektu.  (pp)

STYLOVÉ ZAHÁJENÍ: K účastníkům promluvil náměstek primátorky 
Petr Cvik.  Foto: Petr Pavelka

V souboru letních akcí 
pod hlavičkou Beskydského 
veseléta se pořadatelé – Bes-
kydské informační centrum 
společně se Sdružením Regi-
on Beskydy – snaží znovu 
oslovit všechny generace. Po 
loňském úspěšném prvním 
ročníku festivalu Odpoledne 
s dechovkou jsou i letos při-
praveny dechovkové koncer-

Nejen senioři mohou na dechovkuNejen senioři mohou na dechovku

O Víceúčelovou sportovní 
halu ve Frýdku-Místku proje-
vil zájem třinecký hokej, kte-
rý nemá jistotu koncepčního 
působení v domovské Werk 
aréně, která šla 9. července 
do dražby. Zatímco v Třinci 
se dostala do rukou soukro-
mému subjektu a její osud je 
nejasný, halu ve Frýdku zís-
kalo před časem město, které 
již do její rekonstrukce inves-
tovalo desítky milionů korun.

„Zájem třineckého klubu o 
naši halu můžeme brát jako 
důkaz, že jsme rekonstrukci 
haly vzali za správný konec. 
Provedená rekonstrukce ledo-
vé plochy a systému chlaze-
ní odpovídá požadavkům na 
extraligový hokej,“ prohlásil 
náměstek primátorky a jednatel 
městské společnosti Sportplex, 
která halu provozuje, Michal 
Pobucký. Sportplex spolu s HC 
Oceláři Třinec a.s. připravili rov-
něž společné prohlášení, které 

O halu projevil zájem třinecký hokej

REKONSTRUOVANÁ HALA: Budeme do ní chodit na extraligový 
hokej?  Foto: Petr Pavelka

mělo eliminovat mediální ataky 
v souvislosti s dražbou Werk 
arény. Představitelé těchto sub-
jektů na společné schůzce 2. 
července domluvili podmínky, za 
nichž mohou působit HC Oceláři 
na zimním stadionu ve Frýd-
ku-Místku, a to již od sezóny 
2007/2008. „HC Oceláři v této 

souvislosti považují za nutné 
s politováním sdělit, že o Werk 
arénu v Třinci se podle všeho 
hodlají v dražbě, která proběhne 
9. července 2007, ucházet také 
subjekty, které mají zcela jiné 
záměry, než dlouhodobě zacho-
vat lední hokej v Třinci.

(pokračování na straně 2)

ty pod širým nebem.
První setkání těch, kteří „se 

rádi scházejí na Vlachovce“, 
proběhne v neděli 29. červen-
ce v místeckých Sadech Bedři-
cha Smetany, podruhé vyroste 
areál dechovkového festivalu 
ve frýdeckém zámeckém par-
ku v sobotu 1. září. „Rozhodli 
jsme se letos vylepšit program 
o kvalitnější kapely a zpříjem-

nit prostředí festivalu všem 
milovníkům dechové hudby. 
K dispozici bude ještě více 
míst k sezení, navíc v blízkosti 
pódia vyroste díky spolupráci 
s pivovarem Radegast kryté 
posezení ve velkokapacitním 
pivním stanu,“ prozradil Milan 
Anděl z Beskydského infor-
mačního centra.

(pokračování na straně 2)
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krátce

O halu projevil zájem O halu projevil zájem 
třinecký hokejtřinecký hokej

(Pokračování ze strany 1)
Za této situace – i přes různé 

smluvní garance, které existují 
– klub ve Werk aréně působit 
nehodlá. K výše uvedené doho-
dě přispěl také pro představitele 
HC Oceláři nepochopitelný a již 
delší dobu přetrvávající rezervo-
vaný až striktně negativní postoj 
určité skupiny lidí na Třinecku, 
a to včetně části regionálního 
tisku. Představitelé HC Ocelá-
ři zároveň děkují za podporu, 
kterou hokeji v Třinci projevuje 
fan club a lidé podepsaní pod 
peticí. Pro tento okruh fanoušků 
by klub vytvořil podmínky, aby 
ti mohli pravidelně navštěvovat 
hokejovou extraligu taktéž ve 
Frýdku-Místku. Tyto fanoušky 
můžeme ujistit, že pokud získá 
Werk arénu subjekt, který bude 
dlouhodobě garantovat podmín-
ky pro rozvoj ledního hokeje v 
Třinci, klub bude i nadále půso-

bit ve Werk aréně. Představitelé 
společnosti Sportplex Frýdek-
-Místek s.r.o. při jednáních pro-
jevili zcela konkrétní a vstřícný 
zájem vytvořit co nejlepší pod-
mínky pro přesun vrcholového 
ledního hokeje do jejich měs-
ta, které v současnosti takto 
atraktivní a populární kolektivní 
sport svým obyvatelům nena-
bízí. Projevili zároveň zájem o 
dlouhodobější a systematickou 
spolupráci, která by mohla vést 
k dalšímu zkvalitňování sportov-
ního a společenského vyžití oby-
vatel širšího regionu v trojúhelní-
ku Frýdek-Místek – Český Těšín 
– Třinec,“ stálo v prohlášení.

Subjekt, který uspěl v dražbě, 
je již znám, další osud třineckého 
hokeje a reálnost eventuality jeho 
působení ve frýdecko-místecké 
hale však zatím známa není. O 
dalším vývoji bude společnost 
Sportplex informovat.  (pp)

Nejen senioři mohou na dechovkuNejen senioři mohou na dechovku
(Pokračování ze strany 1)

V prvním termínu, tedy 29. čer-
vence, se v místeckých Sadech 
Bedřicha Smetany od 14:30 
představí domácí Velký decho-
vý orchestr Válcoven plechu. 
Po něm vystoupí dvě oblíbené 
moravské kapely. V 15:30 zahájí 
svůj koncert Straňanka, která má 
ve své sbírce úspěchů dvojí vítěz-
ství z Polka Festu a druhé místo 
ze Zlaté křídlovky. Po Straňance 
přijde řada na skvělou Mistříňan-
ku, která letos slaví 40 let své 
existence, během nichž stihla 
odehrát na pět tisíc koncertů. Mis-

tříňanka snoubí svá vystoupení s 
představením moravského folkló-
ru, o její kvalitě hovoří vítězství v 
prestižní soutěži Zlatá křídlovka. 
O příjemnou náladu se bude 
celou dobu starat také známý 
herec Pavel Handl, který bude 
festival moderovat. „Již podruhé 
se nám podařilo získat podporu 
pro tuto akci z evropských fondů, 
takže jsme jí jako město mohli dát 
znovu zelenou. Věříme, že letos 
se nám tato akce podobně jako 
Beskydy Sound podaří posunut 
na skutečně regionální úroveň, 
aby se do Frýdku-Místku sjeli 

za kvalitní kulturní akcí opět lidé 
z širokého okolí,“ řekl předseda 

LOŇSKÝ ÚSPĚCH: V minulém roce se v parku u sokolovny předsta-
vili například Bojané.  Foto: Petr Pavelka

Regionu Beskydy a frýdecko-mís-
tecký radní Petr Rafaj.  (pp) 

Římsko-katolická farnost 
Frýdek po červnovém zasedá-
ní zastupitelstva může počítat 
už s celkovou částkou 300 
tisíc korun, coby příspěvkem 
na opravu kapličky v Hájku. Ta 
už se rozběhla a měla by být 
dokončena v průběhu prázdni-
nových měsíců.

„Vycítili jsme, že pro místní 
část Lískovec má zve-
lebení tohoto prostoru 
velkou prioritu, a proto 
jsme se rozhodli podpo-
řit záměr opravy ještě 
výraznější částkou než 
původně avizovanými 
150 tisíci korunami,“ 
vysvětlil radní Ivan Vrba, 
který komunikuje s míst-
ním osadním výborem. V 
okolí pramene se navíc 
kromě opravy kaple plá-
nují další úpravy, napří-
klad zabudování laviček 
a odpadkových košů, 
doplnění cykloznaček a 

Nový koberec mezi 
Skalicí a Baškou 

Řidiči využívající spojnice 
mezi Skalicí a Baškou mohou 
už několik dní jásat. Frýdec-
ko-místecká radnice zde totiž 
investovala bezmála čtyři 
miliony korun do rekonstruk-
ce místní silnice, která byla v 
katastrofálním stavu.

„Jsem rád, že jsme mohli pro 
občany Skalice v oblasti dopra-
vy zase něco udělat. Už pár dní 
po zprovoznění máme ovšem 
podněty, že zde řidiče bezvad-
ný asfaltový koberec svádí k 
příliš rychlé jízdě. Uvidíme, jestli 
nakonec i tady nebudeme muset 
přistoupit k nějakým zpomalova-
cím opatřením,“ řekl náměstek 
primátorky Petr Cvik, který má 
místní část Skalici na starosti. 

Nový asfalt byl položen v úseku 
od vodojemu směrem ke kempu u 
přehrady Baška. Stavebníci spo-

lečnosti Alpine z Valašského Mezi-
říčí, která dala městu nejvýhodněj-
ší nabídku na vypsanou veřejnou 
zakázku, museli s opravou skončit 
u cedule označující začátek obce 
Baška. „Město nemůže investovat 
do cizího majetku. Ten další úsek 
si musí ošetřit Baška sama,“ podo-
tkl Petr Cvik.

Rekonstruovaný úsek, kte-
rý je dlouhý zhruba sedm set 
metrů, už po opravě silně volal. 
Silnice místy ujížděla a byla plná 
děr i výtluků. Nyní nebezpe-
čí vystřídal komfort. „Základní 
jednotná šířka komunikace je 
pět metrů, včetně zapuštěných 
obrub. V oblouku u vodárny se 
komunikace rozšiřuje a v nejšir-
ším místě je široká bezmála šest 
metrů,“ řekl Jaromír Madenský z 
odboru dopravy a silničního hos-
podářství.  (pp)

NOVÁ SILNICE: Náměstek primátorky Petr Cvik konzultuje nové dílo 
s vedoucím odboru dopravy Miroslavem Hronovským a zástupcem 
realizující firmy.  Foto: Petr Pavelka

Radnice podporuje opravu kaple
orientační tabule. Občané chtě-
jí svépomocně ve spolupráci 
s technickými službami zajistit 
některé pomocné práce a úklid.

Červnové zastupitelstvo roz-
hodovalo i o dalších finančních 
prostředcích. „Například obecně 
prospěšná společnost Ranarkon 
získá z rozpočtu města téměř dvě 
stě tisíc korun, a to výhradně na 

částečnou úhradu provozních 
nákladů, odvoz odpadu nebo na 
služby spojené s nájmem. Peníze 
z rozpočtu získá také společnost 
Sportplex s.r.o., která provozuje 
víceúčelovou sportovní halu a 
Aquapark na Olešné. Částku ve 
výši 1,5 milionu korun dostane 
na pokrytí provozních nákladů,“ 
uvedla tisková mluvčí magistrátu 
Jana Matějíková. „Ekonomika 
společnosti Sportplex je průběžně 

kontrolována, přesto ekonomické 
výsledky nemohou dosahovat 
kladných čísel v důsledku toho, 
že se jedná o službu obyvatelstvu 
a cena vstupného na jednotlivá 
sportoviště je regulována roz-
hodnutím města Frýdku-Místku, 
jakožto jediného majitele,“ vysvět-
luje Petr Slunský, ředitel Sportple-
xu, do něhož byly nově vloženy i 
některé pozemky i nové sociální 
zařízení na Olešné.  (pp)

OPRAVA ZAČALA: Kaple v Hájku pro-
chází generální rekonstrukcí, na kterou 
výrazně přispělo i město Frýdek-Místek. 

Foto: Petr Pavelka

Krytý akvapark 
je ještě uzavřen

Kvůli technologické odstávce je 
krytá část aquaparku na Olešné až 
do konce tohoto měsíce uzavřena.

Květinová výstava
Český zahrádkářský svaz, 

územní sdružení Frýdek-Místek, 
chystá na 4.-7. srpna Květinovou 
výstavu. Pořadatelé využili spo-
lupráce s Římskokatolickou far-
ností Frýdek a umístí expozici do 
zajímavého prostředí v barokní 
bazilice Navštívení Panny Marie. 

Kosťa o prázdninách
Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež Klub Kosťa na Kosti-
kově náměstí ve Frýdku, které 
provozuje Statutární město Frý-
dek-Místek, je v období letních 
prázdnin k dispozici mládeži od 
12 let od pondělí do pátku od 10 
do 15 hodin. Příchozí si mohou 
zahrát stolní tenis, stolní fotbálek, 
šipky, billiard nebo mohou využít 
posilovny. Je zde prostor také pro 
výtvarnou a pracovní činnost, růz-
né stolní hry, četbu nebo třeba jen 
„pokec“ s kamarádem.

Včelí království
Na další akci v rámci Prázdnin 

ve městě pod názvem Ve včelím 
království přišlo přes čtyřicet dětí, 
mnozí i s jejich rodiči. Vyslechli si 
povídání o včelách, pak si vyrá-
běli svíčky, poznávali rostliny, 
vytáčeli med v medometu, ochut-
návali jej a plnili soutěže.

Úspěch varhaníka
Marek Kozák se stal vítězem 

soutěže Organum Regium, což je 
prestižní soutěž varhaníků v Par-
dubicích, která proběhla ve dnech 
21. a 22. června. Vítězem letošní-
ho VI. ročníku se stal čtrnáctiletý 
varhaník ze třídy paní učitelky Mar-
tiny Zelové. Přestože byl ze všech 
účastníků nejmladší, porota jeho 
mimořádný výkon ocenila první 
cenou. Je to další úspěch žáků a 
učitelů Základní umělecké školy ve 
Frýdku-Místku z poslední doby.

Beskydský ještěr
Příprava na 27. ročník Bes-

kydského ještěra, místní filmové 
přehlídky, je již v plném proudu. 
Do celostátní soutěže se mohou 
zájemci přihlásit do 20. srpna, 
třeba se snímkem, který stihli 
natočit v době dovolených.

První pomoc má 
další telefonní čísla

Lékařská služba první pomoci 
ve frýdecké nemocnici má další 
telefonní čísla. Pacienti v akutních 
situacích musí nadále volat tele-
fonní číslo 155. Ale od července 
mohou navíc volat ordinaci pro 
dospělé od pondělí do pátku mezi 
17-22 hodinou, v sobotu mezi 
8-22 hodinou na telefonní číslo 
558 415 991. Ordinace pro děti 
má telefonní číslo 558 415 994. K 
dispozici bude také ordinace sto-
matologie v soboty a neděle mezi 
8:30-14:30 hodin, a to na telefon-
ním čísle 558 415 993.

Pacienti by neměli služby 
zneužívat a měli by se obracet 
na lékaře této služby pouze v 
akutních případech. (pp)
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HLUKOMĚR: Důležitá pomůcka pro městskou policii.                    Foto: Petr Pavelka

Zpravodajství

městská policie
3,31 promile u řidiče

24. 6. hodinu po půlnoci zjistila 
hlídka městských strážníků na ulici 
Olbrachtova zvláštní pohyb moto-
rového vozidla, což budilo důvodné 
podezření, že jeho řidič není zrovna 
ve stavu umožňujícím řídit vozidlo. 
Po zastavení vozidla bylo orientač-
ní dechovou zkouškou u jednatřice-
tiletého R. K. z Frýdku-Místku zjiš-
těno 3,31 promile alkoholu. Muž byl 
předán příslušníkům Policie České 
republiky k došetření.

Překvapivé zjištění
24. 6. kolem desáté dopoled-

ne při kontrole ulice V. Talicha a 
okolí byli strážníci Městské policie 
Frýdek-Místek upozorněni občany 
na motorové vozidlo, jež na ulici 
parkuje již dva dny a údajně v něm 
celou dobu spí nějaká osoba. „Při 
ohledávání vozidla byla zjištěna 
nejen osoba ležící na podlaze vozi-
dla, ale rovněž na palubní desce 
rozházené nějaké tabletky a ve spí-
nací skřínce zastrčený klíč. Tohle 
zjištění stačilo strážníkům k otevře-
ní vozidla a okamžitému přivolání 
vozidla rychlé záchranné služby, 
protože muž nejevil známky živo-
taschopnosti,“ vylíčil Dalibor Volný, 
zástupce městské policie. To pravé 
odhalení však teprve na strážníky 
čekalo poté, co vylustrovali jak 
osobu, tak i vozidlo. „Vyšlo naje-
vo, že vozidlo bylo svému majiteli 
ukradeno a osoba ležící na podlaze 
vozidla, osmadvacetiletý M. D. z 
Frýdku-Místku, je osobou hledanou 
policií,“ popsal úlovek Volný.

Další neřidič
25. 6. v 15:40 hodin byl strážníky 

městské policie opět zjištěn další z 
výtečníků, dvacetiletý M. Ž. z Orlo-
vé, který se rozhodl řídit motorové 
vozidlo, aniž je vlastníkem řidičské-
ho oprávnění. Mladík byl hlídkou 
zastaven na ulici Dlouhá, kde po 
zjištění uvedených skutečností bylo 
motorové vozidlo zajištěno a osoba 
předvedena z důvodů podezření ze 
spáchání trestného činu na Policii 
České republiky.  (pp)

Hlukoměr strážníkům v létě velmi pomáháHlukoměr strážníkům v létě velmi pomáhá
Od počátku roku mají stráž-

níci Městské policie Frýdek-
-Místek k dispozici hlukoměr, 
kterým mohou provádět ori-
entační měření, zda nedochází 
k překročování stanovených 
limitů. Tento přístroj je dobrým 
argumentem zejména v prázd-
ninovém období, kdy mají lidé 
tendenci se „více bavit“.

„Nejsme sice kompetentní 
orgán k měření, ale můžeme 
pomocí hlukoměru učinit zjištění, 
která postoupíme dále krajské 
hygienické stanici, která již může 
na základě našeho úředního 
podnětu uskutečnit další kroky. 
Je to dobrý pomocník pro kluky 
v terénu, protože mohou ukázat 
konkrétní výsledek těm, kterých 

Ve Frýdku-Místku strážníci 
městské policie evidují okolo 
250 vraků aut, z nichž některé 
nemají ani motory. Ač je většina 
těchto vysloužilců nepojízdná 
nebo i zcela vybrakovaná, zabí-
rají parkovací místa, kterých je 
ve městě nedostatek. Situaci by 
měly zlepšit plánované odtahy.

Rada města Frýdku-Místku 
již schválila výhodnou smlouvu s 
poskytovatelem příslušné služby, 
který má kapacity odpovídající 
počtu vraků ve městě. „Zjišťovali 
jsme situaci v ostatních statutár-
ních městech a skutečně se nám 
podařilo zajistit pro město odtahy a 
následné uskladnění za mimořád-
ně výhodných podmínek. Počty 
jsou jednoduché. Vybudování 
jednoho parkovacího místa stojí 
40, ale třeba i 80 tisíc korun. Při 
dvou stovkách nepojízdných vozi-
del, kterých se zbavíme, ušetříme 
minimálně osm milionů korun. 
Náklady na odtah, uskladnění po 
dobu zákonné lhůty 180 dní a 
následnou likvidaci jsou mnohem 
nižší. Získáme staronová parko-
vací místa,“ vysvětlil filozofii radni-
ce ředitel městské policie Václav 
Buček. Podle něj jsou odtahy v 
jiných městech běžné, protože 
lidé už zdaleka neodstavují pouze 
staré škodovky či žigulíky. Vraků 
v ulicích přibývá a bez vyřešení 
odtahové služby se situace nedá 
zlepšit. Městská policie se tomuto 

se to týká. Je to stejné jako s alko-
holem u řidičů. Máme kalibrovaný 
přístroj, který se stoprocentně sho-
duje s výsledky Policie ČR, ale tu 
stejně ze zákona musíme zavolat. 
Nemůžeme řidiče jen vyzvat, aby 
na strážníky dýchnul, to by nebyla 
objektivní zkouška. Podobně když 
někdo vidí výsledek na hlukoměru, 
nedebatuje o tom, že se strážní-
kům jen něco zdá,“ vysvětlil ředitel 
městské policie Václav Buček. 

„Musím říct, že stížnosti na hluk 
mají spíše klesající trend, kdysi 
jsme museli řešit více případů 
než dnes. Pořád ovšem máme 
pár lokalit, kde jsou permanentní 
stížnosti na příliš hlučné podniky 
a ty městská policie monitoruje 
hlukoměrem,“ vysvětlila primátor-

Vraky zabírají parkovací místa,
město se jich hodlá zbavit odtahy

tématu začne intenzivně věnovat 
po prázdninách, strážníci třeba ví 
o vozidlech, která na stejném mís-
tě stojí třeba pět let. Dosud však 
s nimi „nemohli pohnout“. Nyní to 
bude možné. Odstranění silniční-
ho motorového vozidla z pozem-
ní komunikace je možné pouze 
ze dvou důvodů obsažených v 
příslušných zákonech. V tom 
prvním musí vůz ponechaný na 
komunikaci tvořit překážku pro-
vozu. „To jsou odtahy jezdících 
vozidel. Budeme se zaměřovat 
na vozy, které nerespektují záka-
zy a zabraňují činnosti vozidel 
integrovaného záchranného sys-
tému – hasičů a rychlé záchranné 
služby, nebo stojí na vyhrazených 
parkovacích místech, i když k 
tomu nemají oprávnění,“ osvětlil 
Václav Buček. Další možnost 
odtahu vzniká z důvodu veřejného 
zájmu, kterým může být například 
blokové čištění ulic. To je zatím ve 
městě schválené pouze pro zimní 
údržbu, ale brzy bude aplikovatel-
né i mimo toto období. „Sedm dní 
před výkonem musí být v lokalitě, 
kde bude dočasně zakázáno 
parkovat, dáno všem na vědomí, 
že mají auta přeparkovat. Oče-
káváme, že právě touto cestou 
budeme moci vraky uklidit, pro-
tože jejich majitelé často nejsou 
obyvateli města nebo jsou třeba 
dlouhodobě v zahraničí,“ říká 
Václav Buček.  (pp)

VRAKY: Nejezdí, ale zabírají parkovací místa.  Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek roz-
jíždí v souladu s protidrogo-
vou politikou České repub-
liky a Moravskoslezského 
kraje na léta 2005 až 2009 
projekt Minimalizace negativ-
ních důsledků užívání drog 
ve společnosti a v silniční 
dopravě – využití testů Dynex 
na zjištění omamných a psy-
chotropních látek.

„Statutární město Frýdek-
-Místek bojuje proti drogám. 
Chce minimalizovat potenci-
onální rizika a škody, které 
mohou jednotlivcům i společ-
nosti v důsledku jejich užívání 
nastat. Proto nakoupilo testy na 
drogy, které dostanou strážníci 
městské policie. Využívat je 
budou zejména při dopravních 
kontrolách řidičů,“ uvedla tis-
ková mluvčí frýdecko-místecké 
radnice Jana Matějíková.

Nová „výzbroj“ by se měla 
strážníkům hodit zejména v čase 
letních prázdnin a dovolených, 
který je spojen se zábavou, ale 
bohužel také s častějšími expe-
rimenty kolem drog. Navíc podle 
městské policie narůstá počet 
těch, kteří pod vlivem drogy used-
nou za volant a nepřipouštějí si 
možnost, že by mohli být jakko-
liv postiženi. Dostupná statistika 
hovoří o tom, že jen v loňském 
roce bylo na území s působností 
obvodního oddělení Policie ČR 

Strážníci nafasují testy na drogy
zjištěno spáchání trestného činu 
pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek u 115 osob, což 
představuje asi 16 % pachatelů. 
Ti navíc ve značné míře používají 
motorová vozidla a neuvědomují 
si, že za volant se nesedá nejen 
po požití alkoholu.

„Strážníci budou mít k dispo-
zici kombinované testy Dynex, 
které dokáží odhalit v těle všech-
ny běžné typy drog, jako je napří-
klad marihuana, pervitin nebo 
extáze. Použití testů je velmi jed-
noduché, a to na základě slin tes-
tované osoby. Výsledek je znám 
do deseti minut,“ vysvětlil princip 
Luděk Blecha z odboru sociál-
ních služeb a sociální péče. 

Mezi nejčastěji zneužívané 
drogy v našem kraji patří pervitin, 
marihuana a extáze. Následuje 
heroin a kokain spolu s toluenem, 
lepidly a ostatními drogami. Kon-
zumují se převážně v barech a na 
diskotékách za účelem ,,pobavit 
se“. Testy proto budou frýdecko-
-místečtí strážníci využívat také při 
obchůzkách zábavních podniků. 

„Město uvolnilo na nákup 
testů zhruba 20 tisíc korun. 
Jeden test vyjde na tři sta korun. 
Koncem roku bude akce Dynex 
vyhodnocena. O tom, zda město 
pořídí další testy, se rozhodne 
až na základě získaných výsled-
ků,“ uvedla tisková mluvčí Jana 
Matějíková.  (pp)

444. To číslo vypadá pěk-
ně jen zdánlivě. Jedná se o 
počet řidičů, kteří si v červnu 
přišli vyměnit řidičský průkaz 
za nový. Jenže do konce roku 
má tento krok podstoupit ješ-
tě jedenáct a půl tisíce lidí.

I když frýdecko-místecká 
radnice o nutnosti výměny 
některých řidičských průkazů 
důsledně delší dobu informuje, 
zatím na výzvy slyšelo jen asi 
čtyři tisíce lidí. Většina, jak je 

Nepodceňujte výměnu řidičáku!
v českých končinách obvyklé, 
nechává výměnu na poslední 
chvíli. Úředníci magistrátu by už 
nyní museli odbavit dva tisíce 
občanů měsíčně, aby se vše do 
konce roku stihlo. Přitom minulý 
měsíc přišlo vyřídit záležitost, 
které se nevyhnou, chtějí-li po 
Novém roce řídit, pětkrát méně 
lidí. Nejvíce občanů přišlo v 
březnu – 934, od té doby počet 
žadatelů o výměnu neustále 
měsíc co měsíc klesá.  (pp)

ka Eva Richtrová, 
která městské 
policii velí. Kro-
mě příliš hlučné 
zábavy například 
z diskoték bývají 
občas problémem 
i domácí oslavy. 
„Hlídka na podnět 
přijede a z osm-
desáti procent si ti 
lidé dají říct, takže 
použití hlukoměru 
ani nebývá nutné. 
V rukou strážníka 
však má přístroj 
výborný psycholo-
gický dopad,“ řekl 
Václav Buček.

(pp)
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Žáci prvního stupně 1. 
ZŠ uspořádali sbírku na 
opuštěné pejsky. S nápa-
dem přišla děvčata z třídy 
5.C. Jejich třídní učitelce 
p. Kaňákové se nápad zdál 
velmi dobrý a seznámila s 
ním i své kolegyně. Záštitu 
nad celou sbírkou převzala 
paní učitelka Magda Ševčí-
ková, která ji také dovedla 
do zdárného konce.

Děti z celého 1. stupně při-
nášely do školy různé pamls-
ky a krmivo pro psy (granule, 
masové konzervy, piškoty), 
ale také hračky a nerezové 
misky. Některé děti přinesly 
peníze. Celkem bylo vybráno 
bezmála dva a půl tisíce korun. 
„Peníze psí útulek v Sedlištích 

Děti z 1. ZŠ vezly dárky psům z útulkuDěti z 1. ZŠ vezly dárky psům z útulku
nepřebírá, proto jsme za ně po 
dohodě s jeho majitelkou Evou 
Vinklárkovou přikoupili další 
krmivo a potřebné věci,“ řekla 
paní učitelka Ševčíková. 

Předat dárky pejskům jelo 
přes 40 dětí, a to speciálně při-
staveným autobusem ČSAD. 
Vešla se do něj celá 1.A , ve 
které se podařilo vybrat nej-
vyšší peněžitý obnos, tedy 
820 korun. Třídní učitelka Jit-
ka Kupková děti velmi dobře 
motivovala. Dále jely na výlet 
do Sedlišť žáci ze 4.D, 5.C a 
5.D. Autobus ČSAD zaplatilo 
Sdružení rodičů při 1. ZŠ. 

Majitelka Psího útulku v 
Sedlištích Eva Vinklárková 
děti celým areálem provedla. 
Ukázala jim opuštěné pejsky, 

kteří čekají v kotcích na nové 
majitele, a zavedla je také ke 
koním a kozám. Odpovídala 
i na různé otázky, týkající se 
venčení nebo stáří psů. Dále 
vysvětlila, že všichni psi, kteří 
se k ní dostanou, jsou naoč-
kováni proti vzteklině a odčer-
veni. Ti, kteří byli odchyceni 
ve Frýdku-Místku, jsou navíc 
načipováni. Zájemci, kteří si 
pejska z útulku odvedou a 
poskytnou mu nový domov, 
neplatí nic. „Jsme rádi za kaž-
dou pomoc, kterou lidé proje-
ví. Piškoty, masové konzervy, 
hračky nebo nerezové misky o 

objemu tří litrů se u nás nikdy 
neztratí. Krmivo si raději kupu-
jeme sami. Od distributorů 
odebíráme speciální granule, 
které se do obchodů nedo-
stanou, které jsou výživnější 
a psům, kteří k nám přijedou 
občas ve velmi zuboženém 
stavu, dodávají to, co potřebu-
jí,“ řekla Vinklárková.

Z psího útulku v Sedlištích 
odcházely děti trochu rozpa-
čité. „Překvapilo je, že psi byli 
zavřeni v kotcích a neleželi na 
měkkých poduškách. Ještě 
tento rok chtějí sbírku zopako-
vat. Rády by pejskům udělaly 
hezké Vánoce,“ dodala paní 
učitelka a organizátorka celé 
akce Magda Ševčíková. 

Komenského heslem „ško-
la hrou“ se řídili deváťáci ze 
základní školy Jiřího z Podě-
brad a v posledním školním 
týdnu odehráli pro své spo-
lužáky poučné divadelní před-
stavení s fyzikální tématikou.

„Zaujmout deváťáky ve fyzice 
po přijímacích zkouškách bývá 
většinou hodně těžké a donutit je 
k nějakému biflování dat je už tak-
řka nemožné,“ řekla učitelka fyziky 
Renata Spustová a vysvětlila: „Pro-
to jsem se rozhodla, že poslední 
kapitolu pojednávající o sluneční 
soustavě vesmíru zpracujeme s 
dětmi z 9.C úplně jinak. Rozdělili 
jsme si jednotlivé kapitoly, sbírali 
informace a společně jsme vytvoři-
li divadelní scénář. Přiznám se, že 
i pro mne byla práce na projektu 
velkou zábavou a poučením. Ono 
totiž opravdu platí přísloví, že kdo 

Deváťáci zahráli 
spolužákům

si hraje, nezlobí. A myslím, že to 
můžeme s klidem vztáhnout jak na 
děti, tak na učitele.“ V divadelním 
představení podle svých individu-
álních možností účinkovala téměř 
celá třída. „Zápal a zaujetí dětí 
mě opravdu překvapil. Nakonec 
se daly přesvědčit i k tanečním 
výstupům. Zuzce Kuchařové a 
Sabině Danicsové musím složit 
hlubokou poklonu za perfektní 
herecké výkony,“ dodala Renata 
Spustová. Podle jejích slov byl 
projekt pro děti velkým přínosem: 
„Především se stmelil kolektiv 
dětí, vzájemně se podporovaly a 
pomáhaly si. Na zlobení jim prostě 
nezbyl čas. A velké množství infor-
mací, které divadelní hra přinesla, 
si s lehkostí zapamatují na hodně 
dlouhou dobu, protože je všechny 
mají doslova zažité.“

(pokračování na straně 5)

Rok plný sportu prožili 
společně páťáci ze sportov-
ní přípravky učitele Romana 
Odvářky na frýdecko-místec-
ké Jedenáctce. Všestrannost, 
týmový duch a sportovní zápal 
malých sportovců byly hlavní 
příčinou nebývalého úspěchu 
ve školním roce 2006/2007. 

„I v uplynulém školním roce se 
vedení naší školy rozhodlo reali-
zovat myšlenku sportovní příprav-
ky v pátém ročníku, jejíž nejlepší 
sportovci se stanou základem 
výběrové třídy se zaměřením 
na volejbal a házenou,“ vysvětlil 
učitel Roman Odvářka a pokra-
čoval: „V mé třídě se sešly děti s 
nebývalým sportovním zápalem, 
s týmovým duchem a bojov-
ností. Dnes, kdy každý hledí jen 
sám na sebe, je takový přístup 
velmi výjimečný a přinesl i své 
ovoce. Děti měly chuť reprezen-
tovat naši školu a musím říci, 
že sportovní přípravka se stala 
i velkou líhní talentů.“ Ze třídy 
Romana Odvářky se vyprofilo-
vali opravdu výjimeční sportovci. 
„Velký potenciál má Dominika 
Klvaňová, která je nejen skvělou 
florbalovou brankářkou, Anička 
Větříšková, Vladimír Šmiřák, ale 
i spousta dalších dětí,“ chválil své 
žáky Roman Odvářka. 

(pokračování na straně 5)

Rok plný sportu na Jedenáctce

Talentovaná sportovkyně a opora týmu Jedenáctky Dominika Klva-
ňová a učitel Roman Odvářka.  Foto: Renata Spustová
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listárna

(Pokračování ze strany 4)
Výčet sportovních úspěchů 

Odvářkových svěřenců je oprav-
du velký. „Zabodovali jsme v 
přespolním běhu v okrskovém 
i okresním kole (2x stříbro, 2x 
bronz), v atletických závodech 
našeho města jsme vyhráli šta-
fetu chlapců i dívek a odnesli 
jsme si celkem šestnáct medailí 
v soutěžích jednotlivců. Zvítězili 
jsme i ve florbalu, jak v okrsko-
vém, tak okresním kole, v turnaji 
Válcoven plechu v minikopané 
jsme skončili na druhém místě 
a v městské lize v házené jsme 
celkově obsadili první příčku. 
Velmi si cením úspěchu ve 
vybíjené jak chlapců, tak dívek. 
Postoupili jsme do krajského 

kola a v obou kategoriích jsme 
s přehledem zvítězili. Příjemným 
byl pro nás i postup na celo-
státní kolo Kinderiády, která se 
konala v Praze. A nesmím ani 
zapomenout na atletický trojboj, 
kde jsme v okresním kole také 
zvítězili.“ Žáci Romana Odvářky 
však zabodovali i ve šplhu, kde 
děvčata zvítězila, v Mc. Donald’s 
cupu po zlatu v okresním kole 
vybojovali páťáci z Jedenáctky 
páté místo v kraji. „Nezapome-
nutelnou událostí je pro mne i 
pro naše děti účast v soutěži ve 
STREET hokeji. Byl to pro nás 
obrovský úspěch. Hráli jsme vel-
ké finále v ČEZ Aréně a skončili 
jsme pátí,“ vyjmenoval Roman 
Odvářka.  (rs)

Rok plný sportu 
na Jedenáctce

Tak jsme se dočkaly. Škol-
ní rok skončil a s ním skon-
čily i soutěže, kterých jsme 
se zúčastnily a reprezento-
valy tak Obchodní akademii 
ve Frýdku-Místku, kde už tři 
roky studujeme. 

Možná si pamatujete na 
„chodící kontejnery“, které vás 
nabádaly k třídění odpadu. Byl 
to jeden z úkolů soutěže „Ces-
ta do Evropského parlamentu“ 
pořádané sdružením Generati-
on Europe pod záštitou euro-
poslankyně Zuzany Roithové. 
Zúčastnilo se jí 266 týmů z 
celé České republiky. Soutěž-
ní týmy se skládaly ze tří až 
pěti studentů, kteří plnili zají-
mavé úkoly, například srovnat 
pět výrobků a zpracovat analý-
zu; vytvořit dotazník, zeptat se 
alespoň deseti obchodníků a 
zpracovat analýzu; vypracovat 
rodinný rozpočet s danou výší 
celkových příjmů rodiny; vybrat 
si problém ze svého okolí se 
spotřebitelskou tématikou a 
podle kvalifikovaných podkla-
dů zpracovat stručnou, ale 
jasnou prezentaci a posledním 

Studentky byly oceněnyStudentky byly oceněny
úkolem byla reklamní kampaň 
navazující na problém řešený 
ve čtvrtém úkolu. Na vypraco-
vání každého úkolu byl přesně 
měsíc od zadání do odevzdá-
ní. „Myslím, že jsme se s tím 
popraly a ve všech úkolech 
obstály dobře, o čemž svědčí 
i konečné výborné 18. místo,“ 
řekla Petra Klečková. „Posled-
ní úkol nám dal zabrat. Jak 
vymýšlení, tak i realizace kam-
paně byla náročná, ale užily 
jsme si to,“ dodává Veronika 
Fajčáková. 2. dubna proběhla 
v Praze tisková konference 
za účasti Zuzany Roithové a 
nejlepších osmi týmů, kde byly 
vyhlášeny konečné výsledky. 
Nejlepší týmy vyhrály studijní 
cestu do Belgie a Lucemburku. 
Ke konci školního roku jsme 
i my obdržely vyhrané věcné 
ceny – reklamní předměty. 
„Já osobně jsem se soutěží 
spokojena a troufám si říct, 
že i ostatní čtyři holky. Máme 
všechny krásné vzpomínky. 
Příští rok jsme však v matu-
ritním ročníku, a tak nevím, 
jestli se zúčastníme i druhého 

ročníku „Cesty do Evropské-
ho parlamentu“,“ posteskla si 
Jana Donátová. Abychom si 
zpříjemnily čekání na ceny, 
podílely se některé z nás na 
dalších dvou projektech. V 
prvním z nich, který přímo 
navazoval na soutěž, jsme se 
snažily projednat s paní Mojží-
šovou, zástupkyní ředitele OA, 
možnost třídění odpadu na 

naší škole. Již se nám poda-
řilo sehnat sponzory, takže 
se těšíme, že se po doladění 
posledních detailů zařadíme 
mezi školy, které odpady tří-
dí. Druhým „projektem“ byla 
soutěž „Spotřeba pro život“ 
pořádaná Sdružením obrany 
spotřebitelů a spočívala ve 
tvorbě ukázkového čísla časo-
pisu, letos na téma zdraví. 

„Na loňské 2. místo jsme letos 
navázaly také krásným 3. mís-
tem,“ pochvalovala si Petra 
Sasynová. Na závěr patří vel-
ký dík paní profesorce Dočka-
lové za pedagogický dohled 
při obou soutěžích a také panu 
inženýru Tararíkovi z Frýdec-
ké skládky, a. s. za odbornou 
pomoc při všem, co se týkalo 
odpadů.  Jana Konečná

Dětský domov Frýdek-
-Místek, Na Hrázi, se zapojil 
do projektu Nadace Tere-
zy Maxové a Nadace České 
spořitelny „Život rozkvétá v 
tvých rukou“. 

„Téměř všechny děti našeho 
zařízení vyráběly různé kera-
mické hrníčky, misky, cukřenky, 
zvonečky, žabky, sovy a kachle. 
Malovaly vařečky, ubrouskovou 
technikou zdobily květináče, 
tašky a kapsáře. Starší děti 
vyšívaly polštářky a šily vese-

Šikovné ručičky dětí dětského domova
lá sluníčka a měsíčky. Kreslily 
na trička savovanou technikou 
krásné dětské motivy,“ sděli-
la ředitelka dětského domova 
Anna Pokorná. Klienti tohoto 
zařízení překvapili i občany Olo-
mouce, kteří ocenili šikovnost a 
nápaditost výrobků, které byly 
v polovině června na prodej na 
tamějším Horním náměstí. „O 
„Jarmark pro šikovné ručičky“ 
byl obrovský zájem. Největší 
úspěch měla veselá sluníčka, 
vyšívané polštářky, trika i různá 

keramika. Jarmarku se zúčast-
nilo našich pět dětí, které se 
podílely na programu a prode-
ji. V odpoledních hodinách se 
zúčastnily kulturního vystou-
pení, kde předvedly pochod 
mažoretek, recitaci a aerobic. 
Výtěžek z prodeje byl darován 
našemu domovu a dětem, které 
se na výrobcích podílely. Podě-
kování patří nadacím za finanč-
ní podporu, která nám umožnila 
zúčastnit se této akce,“ uzavře-
la Anna Pokorná.

Chtěla bych zhodnotit z pozice rodiče školní rok na 9. ZŠ
ul. El. Krásnohorské 139 ve Frýdku-Místku. U příležitosti konce školního 
roku bych ráda touto cestou poděkovala všem pedagogickým, provoz-
ním pracovníkům, ale i pracovnicím ŠJ a ŠD 9. ZŠ ve Frýdku-Místku. 
Škola mě za čtyři roky v žádném směru nezklamala, právě naopak. 

Jsem příjemně překvapená, s jakou profesionalitou a laskavostí 
přistupují učitelé k žákům. Výuka je zajímavá, podnětná, protože ze 
zkušenosti svých dětí zjišťuji, že pokud ve škole dávají pozor, není 
téměř nutná příprava doma. Žáci jsou vedeni již na prvním stupni k 
samostatnosti. Domácí úkoly, které jim paní učitelky zadávají, v mno-
hém rozšiřují jejich poznání i mimo vyučovací osnovy.

Škola nabízí dostatečné množství zájmových kroužků, které děti s 
radostí navštěvují. Také paní vychovatelky ve školní družině vytvářejí 
dětem krásné, zajímavé prostředí, kdy neváhají obětovat i svůj volný 
čas a připravit svým „svěřencům“ nejedno překvapení.

Děti pravidelně chválí i pracovnice školní jídelny, které sestavují 
jídelníček, jenž potěší i ty nejmlsnější jazýčky. Najdou se i připomínky 
na některá jídla, avšak to je třeba brát s rezervou, protože každý z 
nás má svá oblíbená, či méně oblíbená jídla.

Jediným negativem, které školu provází již řadu let, je nevyhovující, 
neexistující školní hřiště. Vzhledem k tomu, že jde o školu se sportovním 
zaměřením, věřím, že dojde ze strany Magistrátu města Frýdku-Místku 
v brzké době k dořešení majetkových vztahů a bude zde vybudováno 
hřiště, které budou dětem všichni závidět. V současné době došlo pou-
ze k zatravnění škvárové plochy, což určitě bude jenom provizorium, 
které nahradí kvalitní sportovní stánek, jež bude využívat jak 9. ZŠ, tak 
i 5. ZŠ. Jsem přesvědčená, že Magistrát města Frýdku-Místku na školu 
nezapomene, že se bude snažit vybudovat našim dětem hřiště, které si 
určitě za několikaleté, trpělivé čekání zaslouží.     Renáta Hrušková

Deváťáci zahráli spolužákům
(Pokračování ze strany 4)

„Hráli jsme jednak v hudeb-
ním klubu Stoun pro děti z naší 
školy, z Jedničky a ze Dvojky, 
pak také pro rodiče v U-krytu, a 
dokonce jsme se přestěhovali i 
na 9. základní školu, kde jsme 

účinkovali v novém divadelním 
sále,“ řekla Denisa Rabinská, 
která představovala Venuši, a 
dodala: „Překvapilo mě, že jsme 
naše vrstevníky zaujali. Většinou 
celé představení poslouchali a 
dávali pozor.“

Od nového školního roku mají 
začít školy učit podle vlastních 

vzdělávacích programů. „Věřím, 
že náš projekt nezapadne, 
ale že se stane inspirací i pro 
ostatní. Nové školní vzdělávací 
programy totiž s sebou přiná-
šejí velký prostor pro tvořivost, 
netradiční přístupy a iniciativu 
jak pedagogů, tak i jejich žáků,“ 
uzavřela Renata Spustová.
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

SEZONA:
4/2007 - 7/2007

CENA:
300,- Kč/h.

(pronájem, šatna, osvětlení)
REZERVACE:

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

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

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

Plavání a venkovní bazének na 11. ZŠ
Do 28. srpna je vnitřní bazén s venkovním brouzdalištěm na 11. ZŠ 

otevřen denně od 10 do 18 hodin.

POZOR!: V červenci je krytý aquapark uzavřen!
Letní aquapark Olešná, Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek

tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz

Aquapark na Olešné

Ceník vstupného
Po - Ne Denní vstupné Odpol. vstupné Večerní 
  od 16,00 h  
  Abonenti  Abonenti na osobu
dospělí  80 Kč 70 Kč 70 Kč 55 Kč 55 Kč
děti do 3 let zdarma zdarma zdarma zdarma X
děli 3-10 let 55 Kč 45 Kč 45 Kč 35 Kč 55 Kč
os. od 65 let 55 Kč 45 Kč 45 Kč 35 Kč 55 Kč
ZTP+ZTP/P 55 Kč 45 Kč 45 Kč 35 Kč 55 Kč
skupina 10% sleva X 10% sleva X X
nad 15 os. 

Abonentky
Platba za užití čipového náramku 150,00 Kč
Výše prvního nabití 500,00 Kč
POZOR ZMĚNA – vstupné se započítává při každém opětovném 
příchodu do areálu!

NA MISTROVSTVÍ SVĚTA ATLET Z FRÝDKU-MÍSTKU: Na 
ostravském Mistrovství světa v atletice mládeže do 17 let si vybo-
jovala svou účast i slezanská atletika zásluhou Romana Říhy, 
který splnil limit v chůzi na 10000 m časem 48:25 minuty. Roman 
Říha je letošní mistr ČR a na stadiónu ve Vítkovicích měl bojovat 
spolu s více než dvěma tisícovkami mladých atletů ze 177 zemí.

    MSFL - podzim 2007 (muži)
1.k. NE 12.8. 10:15 SK Sigma Olomouc B - Fotbal FM
2.k. SO 18.8. 10:15 Fotbal FM - MFK Karviná
3.k. SO 25.8. 16:30 FC MSA Dolní Benešov - Fotbal FM
4.k. SO 1.9. 10:15 Fotbal FM - FC Tescoma Zlín B
5.k. NE 9.9. 16:30 SK SULKO Zábřeh - Fotbal FM
15.k. ST 12.9. 17:00 Fotbal FM - 1.FC Brno B
6.k. NE 16.9. 10:15 FC Vysočina Jihlava B - Fotbal FM
7.k. SO 22.9. 10:15 Fotbal FM - 1.FC Slovácko B
8.k. SO 29.9. 16:00 Slovan Břeclav - Fotbal FM
9.k. SO 6.10. 10:15 Fotbal FM - Dosta Bystrc
10.k. SO 13.10. 15:30 FK Mutěnice - Fotbal FM
11.k. SO 20.10. 10:15 Fotbal FM - SK Lipová
12.k. NE 28.10. 14:30 1.SC Znojmo - Fotbal FM
13.k. SO 3.11. 10:15 Fotbal FM - HS Kroměříž
14.k. NE 11.11. 10:15 SK UNEX Uničov - Fotbal FM
16.k. SO 17.11. 10:15 Fotbal FM - SK Sigma Olomouc B

    MSDD - podzim 2007 (dorost)
2.k.  18.-19.8. hlášenka SK Hranice na Moravě - Fotbal FM
1.k. ST 22.8. odp. Fotbal FM - FC Hlučín
3.k. SO 25.8. 10:15-12:30 Fotbal FM - TJ Jeseník
4.k. SO 1.9. 10:15-12:30 SK SULKO Zábřeh - Fotbal FM
5.k. SO 8.9. 10:15-12:30 Fotbal FM - Fotbal Fulnek
6.k. SO 15.9. 10:15-12:30 Fotbal FM - SK UNEX Uničov
7.k. NE 23.9. 10:15-12:30 FC Ostrava-Jih - Fotbal FM (stadion NH)
8.k. SO 29.9. 10:15-12:30 Fotbal FM - FC Vítkovice B
9.k. NE 7.10. 10:15-12:30 FC Vsetín - Fotbal FM
10.k. SO 13.10. 10:15-12:30 Fotbal FM - TJ Valašské Meziříčí
11.k. SO 20.10. 10:15-12:30 TJ Nový Jičín - Fotbal FM
12.k. SO 27.10. 10:15-12:30 Fotbal FM - FK Krnov
13.k. SO 3.11. 10:15-12:30 FK Bystřice pod H. - Fotbal FM

    MSŽL - podzim 2007 (žáci)
1.k. NE 26.8. 11:00-12:45 1.FC Slovácko - Fotbal FM (Širůch)
2.k. NE 2.9. 11:00-12:45 Fotbal FM - FC Vysočina Jihlava
3.k. SO 8.9. 11:00-12:45 FC Vítkovice - Fotbal FM
4.k. NE 16.9. 11:00-12:45 Fotbal FM - 1.FC Přerov
5.k. SO 22.9. 10:00-11:45 FC Baník Ostrava - Fotbal FM (Šoupalka)
6.k. SO 29.9. 11:00-12:45 MFK Karviná - Fotbal FM (Bažantnice)
7.k. NE 7.10. 11:00-12:45 Fotbal FM - 1.FC Brno
8.k. SO 13.10. hlášenka SK Sigma Olomouc - Fotbal FM (Řepčín)
9.k. NE 21.10. 11:00-12:45 Fotbal FM - FC Tescoma Zlín
10.k. SO 27.10. 10:00-11:45 SFC Opava - Fotbal FM
11.k. NE 4.11. 11:00-12:45 Fotbal FM - RSM Baník Šardice 

FOTBALOVÝ LOS

Z ATLETIKY
Běžecká cena mládeže 

má za sebou deset závodů 
Atletický oddíl TJ Slezan Frý-

dek-Místek připravuje za podpo-
ry města dlouhodobou běžeckou 
soutěž pro mládež našeho regi-
onu. Soutěží se v deseti věko-
vých kategoriích, zařazeno je 
17 závodů a v každém závodě 
boduje 20 nejlepších. Prozatím 
se podařilo bodovat více než 
250 dětem. Přestože je proza-
tím pořadí ovlivněno nestejným 
počtem započítávaných závo-
dů, uveďme si alespoň vedoucí 
závodníky v jednotlivých katego-
riích. Děti ročníky 1998 a mladší 
– Helena Benčová a Zdeněk 
Martinák, 1996/97 – Lucie Koval-
číková a Jan Gerek, 1994/95 
– Alice Šútorová a Ladislav 
Šútora, 1992/93 – Petra Čaga-
nová a Tomáš FIlipec, 1990/91 
– Dita Janíková a Michal Štefek. 
Dalším bodovaným závodem je 
Prázdninový běh parkem, který 
se běží ve středu 29. srpna v 
místeckém parku.

Úspěšný běh v Chlebovicích
V pátek 5. července se v 

Chlebovicích uskutečnil 1. roč-
ník Běhu Chlebovice-Kubán-
kov-Chlebovice. Náročná trať 
dlouhá 14 km přilákala solidní 
účast čtyřiačtyřiceti běžců. Nej-
lépe si vedl Bulhar Ivan Čotov, 
který časem 50:08 minuty zví-
tězil před Petrem Filipcem a 
Peterem Mikulenkou – oba ze 
Slezanu Frýdek-Místek. Mezi 
ženami zvítězila Hana Haro-
ková z Havířova před Marií 
Hynštovou z Vyškova a Natálií 
Pszczolkou z Polska. Závod byl 
další v řadě v Běžecké Velké 
ceně a připravila ho firma Vla-
dimír Hájek H+H ve spolupráci 
se Sokolem Chlebovice a atlety 
Slezanu Frýdek-Místek. 

Mikulenka byl třetí
na poháru ve Finsku 

Skvělým způsobem repre-
zentoval Peter Mikulenka z 
atletického oddílu TJ Slezan 
Frýdek-Místek Českou repub-
liku na Evropském poháru ve 
finském Vaasu. Nominován 
byl na 3000 m překážek. Od 
počátku šla do čela favorizo-
vaná dvojice Mustafa Moha-
med ze Švédska a José Luis 
Blanco ze Španělska. Tato 
dvojice bez problémů obsadila 
první dvě místa. Peter se držel 
v další skupince. Tři kola před 
cílem začal stupňovat tempo, 
které s ním udržel pouze borec 
z Nizozemska, ani ten však 
nakonec neodolal. Byl z toho 
čas 8:53.32 minuty, výborné 3. 
místo a šest bodů pro Českou 
republiku.  Blahopřejeme!

V Karviné skončil v neděli 8. 
července mezinárodní šachový 
turnaj „Karviná OPEN 2007“. 
Celkem startovalo v devítiden-
ním klání 73 hráčů z pěti zemí 
Evropy – CZE, POL, GER, RUS, 
UKR, mezi nimi bylo i devět čle-
nů Beskydské šachové školy. 

Šachisté Frýdku-Místku se 
ukázali ve velmi dobrém světle 
a získali velmi cenná umístění. 
Nejvíce se vydařil turnaj Stan-
dovi Jasnému, který ač v prvním 
kole překvapivě jen remizoval, 
se pak v dalších kolech vypjal 
ke skvělým výkonům. Dokázal 5 
partií vyhrát a 4 remizovat, což 
mu vyneslo 7,0 bodů a celkové 
2. místo. Gratulujeme!! 

Výborně hráli i další, doros-
tenec Vojtěch Rojíček (16 let) 
v posledním kole remizoval v 
oddílovém derby s Jirkou Kočičá-
kem (14 let) a obsadil celkové 9. 
místo se ziskem 6,0 bodů, což je 
vynikající výsledek. Vojta je pro 

Výborné výsledky v Karviné 
frýdecko-místecký šach velkým 
příslibem a má velkou naději, že 
bude nominován do extraligového 
„A“ týmu Beskydské šachové ško-
ly. Velmi dobře hráli i mladí talenti 
Jiří Kočičák, Tomáš Pecha, Šimon 
Štukner a vybojovali si na své kon-
to další FIDE ELO body (osobní 
ohodnocení výkonnosti hráče). V 
těžké mezinárodní konkurenci se 
neztratili ani naši další hráči, ocenit 
je nutno výkon teprve desetileté 
Venduly Novákové, a tak nezbývá 
než všem poděkovat za výbornou 
reprezentaci Beskydské šachové 
školy a Frýdku-Místku. 

Pořadí, jméno, body: 
2. Jasný Stanislav - 7,0 b. 
9. Rojíček Vojtěch - 6,0 b. 
12. Kočiščák Jiří - 6,0 b. 
18. Pecha Tomáš - 5,5 b. 
20. Štukner Šimon - 5,5 b. 
37. Mitura Karel - 4,5 b. 
60. Nováková Vendula - 3,5 b. 
63. Pecha Vladan - 3,0 b. 
68. Nováková Veronika - 2,5 b.
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Fotbalisté Frýdku-Míst-
ku již znají své případné 
soupeře v úvodních kolech 
Poháru ČMFS.

Fotbalisté Frýdku-Místku 
vstoupí do 1. kola Poháru ČMFS 
proti vítězi předkola (22. 7. – 17 

Soupeři fotbalistů Frýdku-Místku v Poháru ČMFS

V Praze a v Brně skonči-
ly dva mezinárodní šachové 
turnaje, na kterých měla své 
zástupce i Beskydská šacho-
vá škola. 

V Brně na „Brněnském 
šachovém festivalu“ hrál Jakub 
Lahner jednu z uzavřených sku-
pin s možností získání normy 
mezinárodního mistra. Skončil 
na výborném 3. místě se ziskem 
6,5 bodů z 10 partií (5x remi-
zoval, 4x vyhrál a 1x prohrál) a 
připsal si další cenné FIDE ELO 
body. Jakub do poslední chvíle 
atakoval normu „mezinárodního 
mistra“, leč nevyšlo. Jakub Lah-
ner potvrdil, že bude opět dobře 
připraven na novou extraligovou 

Beskydská šachová Beskydská šachová 
škola reprezentuješkola reprezentuje

sezonu a jeho výkony pomohou 
Frýdku-Místku v dobývání cen-
ných extraligových bodů. 

V Praze hrál Tomáš Dvo-
řák mezinárodní šachový turnaj 
„OPEN Praha 2007“. Tomáš 
vybojoval v konkurenci 37 hráčů 
8. místo za 5,5 bodů (5x výhra, 
1x remíza, 3x prohra). Tomáš měl 
trochu smůlu, že s favority vždy 
hrál černými figurami a nedokázal 
v těchto partiích bodovat. Konečné 
umístění a předvedená hra je dob-
rým předpokladem pro úspěšný 
start v nové sezoně 2007/2008. 

Oba naši šachisté zaslouží 
pochvalu za reprezentaci Frýd-
ku-Místku a Beskydské šacho-
vé školy!!

V Třinci se konalo atletické 
Mistrovství České republiky 
mužů a žen. Skvělého výsled-
ku dosáhli atleti Slezanu Frý-
dek-Místek, když z této vrchol-
né akce přivezli dvě medaile. 

O první se postarala Lenka 
Kalábová v běhu na 800 m. Po 
sobotním vítězství v roz-
běhu si vedla výborně i v 
nedělním finále a časem 
2:10.94 minuty vybojo-
vala bronzovou medaili. 
Podařil se jí skvělý návrat 
mezi českou elitu. 

Druhou a tu nejcennější 
medaili přidal Peter Miku-
lenka v běhu na 3000 m 
překážek. Potvrdil roli favo-
rita a s obrovským násko-
kem deseti sekund zvítězil 
v čase 8:55.94 minuty. Po 
prvním kilometru za 2:59 
minuty, kdy se ještě držela 
skupina běžců pohromadě, 
šel Peter do čela a jeho 
tempo nebyl nikdo ze sou-

Atleti přivezli dvě medaile
peřů schopen udržet. Druhý kilo-
metr zvládl za 2:53 a o jeho vítěz-
ství nebylo pochyb. V cílové rovince 
si mohl dovolit mávat divákům a 
vychutnávat si svůj první titul mezi 
dospělými. Oběma blahopřejeme a 
děkujeme za výbornou reprezenta-
ci oddílu i města.

O prázdninách zkuste judo
Ne všechny děti mohly odjet 

na dovolenou, k babičce nebo 
na tábor, a tak město Frý-
dek-Místek již druhým rokem 
uspořádalo program s názvem 
Prázdniny ve městě, v němž je 
spousta příležitostí ke spor-
tování. Letos si už děti mohly 
vyzkoušet stolní tenis, sálovou 
kopanou a 5. července i judo, 
které bylo představeno v tělo-
cvičně 9. ZŠ pod vedením tre-
néra Lubomíra Černého.

Tato akce začala v 9 hodin 
nástupem a rozcvičkou. Po 
rozcvičce se přítomní dozvědě-
li něco o začátcích juda. Víte 
například, kdo judo založil? Byl 
to Jigoro Kano v Tokiu. Násle-
dovala krátká ukázka chvatů. 

Začalo se s učením pádů, jak 
soupeře přetočit na lopatky a 
jak ho na zemi udržet. Pro děti 
byla připravena také svačina, 
protože judisté potřebují sílu. 
Na konci tohoto programu byl 
uspořádán turnaj zúčastněných, 

kde si všichni mohli vyzkoušet, 
co se naučili. Za výkony byl kaž-
dý odměněn sladkou medailí a 
diplomem. 

Další Prázdniny ve městě s 
judem budou 19. 7., v srpnu pak 
7. a 21. 8. 

hodin) TJ Nový Jičín - TJ MEZ 
Frenštát p. Radhoštěm. To zna-
mená, že se valcíři zapojí do prv-
ního kola 29. 7. od 17 hodin, a to 
na hřišti svého soupeře. Pokud 
by Frýdek zvítězil a postoupil tak 
do 2. kola Poháru ČMFS, přivítali 

bychom na domácím hřišti hráče 
FC Baníku Ostrava (5. 9. 2007 
od 17 hodin). Na vítěze pak čeká 
ve 3. kole úspěšnější ze čtveřice 
MFK Karviná – FC Hlučín nebo 
Bohuslavice – Slavia Orlová (26. 
9. 2007 od 16.30 hodin).
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16. 7. - RAFTY NA OSTRAVICI 
Organizátor: Sportovní klub cviče-
ní a pobyt v přírodě Frýdek-Místek
Místo: Stavidlo u dopravního hřiš-
tě na Riviéře v Místku
Čas: 10:00 - 14:00 hodin
Kontakt: Oldřich Chrostek, Tele-
fon: 608 741 124, E-mail: sport-
klub@f-m.cz
Informace: Výcvik na 2-6místných 
raftech, samostatné jízdy posádek 
o ceny. Kategorie: děti, rodiče s 
dětmi a rodiče.
S sebou si vezměte starší obutí a 
oblečení do vody, svačinu a nápoje.
16. 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: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz
Informace: Stolní tenis pro nere-
gistrované.
Sraz je v 9:00 hodin u boční branky tělo-
cvičny (zastávka MHD „U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny, pálky (lze zapůjčit).

17. 7. - SEBEOBRANA 
Organizátor: Taekwon-Do ITF 
JOOMUK
Místo: Tělocvična 1. ZŠ na ulici 
TGM ve Frýdku
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Jozef Juhás, Telefon: 
605 807 148, E-mail: jozef.juhas@
seznam.cz, informace: Naučte se 
základům sebeobrany.

17. 7. - HRAJEME SÁLOVOU 
KOPANOU 

Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka ve Frýdku
Čas: 16:00 - 19:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz
Informace: Sálová kopaná pro 5 a 
6 členná družstva od 12 let.
Sraz je v 16:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka MHD 
„U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny.

18. 7. - MLADÍ HASIČI 
Organizátor: Sbor dobrovolných 
hasičů Lískovec
Místo: Hasičská zbrojnice v Lís-
kovci (dojezd MHD č. 5)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Šárka Čerňáková, Tele-
fon: 605 249 385, E-mail: sarka.
cernakova@seznam.cz
Informace: Ukázky z činnosti mla-
dých hasičů, soutěže s použitím 
hasičského nářadí a náčiní.

18. 7. - SEBEOBRANA 
Organizátor: Taekwon-Do ITF JOOMUK
Místo: Tělocvična 1. ZŠ na ulici 
TGM ve Frýdku
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Jozef Juhás, Telefon: 
605 807 148, E-mail: jozef.juhas@
seznam.cz, informace: Naučte se 
základům sebeobrany.

19. 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 h, 16:00 - 18:00 h

KOMPLETNÍ PROGRAM PRÁZDNINY VE MĚSTĚ
Kontakt: Lubomír Černý, Telefon: 608 
821 513, E-mail: judofm@atlas.cz
Informace: Základy juda pro nováč-
ky, hry a soutěže. Pro děti od 8 let.
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny, tepláky, triko s 
dlouhým rukávem.

20. 7. - NAUČNOU STEZKOU 
FRÝDECKÝM LESEM 

Organizátor: TJ VP Frýdek-Mís-
tek - Oddíl pěší turistiky
Místo: Frýdecký les, Bezručova 
vyhlídka
Čas: 8:00 - 14:30 hodin (Sraz: 
nádraží ČD v 8:00 hodin, Návrat: 
nádraží ČD ve 14:30 hodin
Kontakt: Milada Alinová, Telefon: 
606 865 293
Informace: Turistická vycházka 
podél řeky Ostravice, Frýdeckým 
lesem na Bezručovu vyhlídku. Hry, 
soutěže, opékání párků.
S sebou si vezměte vhodné oble-
čení a obuv, svačinu a pití.
20. 7. - TENIS PRO VŠECHNY 

Organizátor: TK TENNISPOINT 
Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK Tennis-
point, Hutní 36, Frýdek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, Tele-
fon: 602 718 364, E-mail: jiri.
vykoukal@seznam.cz
Informace: Seznámení se základy 
tenisu, všeobecnou sportovní přípra-
vou, soutěže a hry o drobné ceny.
S sebou si vezměte vhodné oble-
čení a obutí, pokrývku hlavy a pití.
Počet míst omezen. Doporučuje-
me se přihlásit předem.

21. 7. - AIRSOFTOVÁ
STŘELNICE 

Organizátor: TTM - Tactical team 
Moravia, o.s. Frýdek-Místek
Místo: Bývalá kasárna ve frýdec-
kém lese
Čas: 9:00 - 14:00 hodin
Kontakt: Chrobok, Telefon: 737 860 386
Informace: Airsoftová střelnice dle 
standardů IPSC. Střelba na terč s 
instruktorem. Pro děti od 10 let.
S sebou si vezměte oblečení a 
obuv do lesa.
21. 7. - RAFTY NA ŘECE MORA-

VĚ (AUTOBUSOVÝ VÝLET) 
Organizátor: Sportovní klub 
cvičení a pobyt v přírodě Frýdek-
-Místek
Místo: Řeka Morava, Mlýnský 
náhon (Olomouc)
Čas: 7:00 - 18:00 hodin (Sraz: 
Poliklinika v Místku v 7:00 hodin, 
Návrat: v 18:00 hodin
Kontakt: Oldřich Chrostek, Tele-
fon: 608 741 124, E-mail: sport-
klub@f-m.cz
Informace: Bezpečný úsek řeky, 
vhodný pro úplné začátečníky. 
Vhodné pro děti od 10 let. S dítě-
tem může jet jeden rodič.
S sebou si vezměte průkazku 
zdravotní pojišťovny, starší obutí a 
oblečení do vody, pokrývku hlavy, 
sluneční brýle, opalovací krém, 
repelent, svačinu a nápoje.
Cena: 100,- Kč / 1 osoba. Na 
akci je nutno se přihlásit. 
23. 7. - S POLICIÍ NA KOLECH 

Organizátor: Městská policie a 
NZDM Klub Prostor Frýdek-Místek
Místo: Areál dopravního hřiště u 
víceúčelové sportovní haly
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Kateřina Merová, Tele-

fon: 558 609 321, E-mail: mero-
va.katerina@frydekmistek.cz

24. 7. - MODELÁŘSKÝ DEN 
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, Frýdek-Místek (DDM FM)
Místo: SVČ Klíč (DDM), Pionýrů 
752 v Místku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Alena Fabíková, Tele-
fon: 732 383 131, E-mail: techni-
ka@ddmfm.cz, informace: Výro-
ba letadélek a házedel.
25. 7. - TURNAJ VE STOLNÍM 

FOTBÁLKU 
Organizátor: Foosballový spor-
tovní klub Frýdek-Místek
Místo: Zámecké náměstí 1262, 
Frýdek (vchod z ulice Hasičská, z 
druhé strany restaurace Bierhaus
Čas: 9:00 - 15:00 hodin
Kontakt: Petr Plasgura, Telefon: 736 
618 515, E-mail: fssk@seznam.cz
Informace: Představení stolního 
fotbalu jako sportu (videoprojekce, 
exhibice), turnaj o ceny. S sebou si 
vezměte sportovní oblečení a pře-
zůvky, velkou svačinu a pití.
26. 7. - AUTOBUSOVÝ VÝLET 
NA VÝSTAVU ORBIS PICTUS 

DO KROMĚŘÍŽE 
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, Frýdek-Místek (DDM FM)
Místo: Kroměříž - Květná zahra-
da, Sraz je v 8:45 hodin v SVČ Klíč 
(DDM), Pionýrů 752 v Místku
Čas: 8:45 - 17:00 hodin
Kontakt: Petra Urbanová, Telefon: 
731 167 721, E-mail: info@ddmfm.cz
Informace: Expozice ORBIS PIC-
TUS aneb Brána do světa tvořivé 
lidské fantazie rozvíjí představivost 
a fantazii prostřednictvím inter-
aktivních zvukových, optických a 
pohybových objektů a instalací.
S sebou si vezměte průkaz zdra-
votní pojišťovny, vhodné oblečení, 
svačinu a pití.
Cena: 100,- Kč / 1 osoba. Nutno se 
přihlásit předem do 25. 7. 2007 

30. 7. - ŽIJEME HUDBOU 
Organizátor: Dětská misie v ČR, o.s.
Místo: Tělocvična 1. ZŠ na ulici 
TGM ve Frýdku (Sraz na asfalto-
vém hřišti před tělocvičnou)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Kateřina Moškořová, 
Telefon: 605 316 887, E-mail: 
k.moskorova@seznam.cz
Informace: Současnými hudební-
mi styly vás provede hudební sku-
pina, vyzkoušíte si různé hudební 
nástroje, nebude chybět soutěž.
S sebou si vezměte obuv do tělocvič-
ny, může být i vlastní hudební nástroj.
30. 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: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz, informace: Stol-
ní tenis pro neregistrované.
Sraz je v 9:00 u boční branky tělo-
cvičny (zastávka „U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny, pálky (lze zapůjčit)
31. 7. - S MAPOU PRO ORIEN-
TAČNÍ BĚH OPĚT V PARKU 

Organizátor: Sportovní klub ori-
entačního běhu Frýdek-Místek
Místo: Areál Sokolík v Místku

Čas: 8:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Vlastimil Mutina, Tele-
fon: 604 298 997, E-mail: vmuti-
na@centrum.cz
Informace: Krátký orientační 
závod na mapě Sady.
S sebou si vezměte sportovní obuv.
Nutno se přihlásit předem do 
28. 7. 2007.

31. 7. - HRAJEME SÁLOVOU 
KOPANOU 

Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka ve 
Frýdku
Čas: 16:00 - 19:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz
Informace: Sálová kopaná pro 5 a 
6 členná družstva od 12 let.
Sraz je v 16:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka MHD 
“U Gustlíčka”).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny.
1. 8. - CESTA KOLEM SVĚTA 

ZA 180 MINUT 
Organizátor: Dětská misie v ČR, o.s.
Místo: Tělocvična 1. ZŠ na ulici 
TGM ve Frýdku (Sraz na asfalto-
vém hřišti před tělocvičnou)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Kateřina Moškořová, 
Telefon: 605 316 887, E-mail: 
k.moskorova@seznam.cz
Informace: Dopoledne plné her, 
soutěžení a poznávání zajímavých 
míst naší planety.
S sebou si vezměte sportovní oble-
čení a obuv do tělocvičny, šátek.

2. 8. - DOBRODRUŽSTVÍ
V LESE 

Organizátor: Stanice mladých 
turistů, Frýdek-Místek, příspěvko-
vá organizace
Místo: Centrum zážitkové peda-
gogiky Hatě
Čas: 8:30 - 13:30 hodin - v 8:30 
hodin odchod od SMTu, Pioný-
rů 764, Místek a ve 13:30 hodin 
návrat k SMTu
Kontakt: Martin Gavlas, Tele-
fon: 604 369 111, E-mail: martin.
gavlas@centrum.cz
Informace: Nízké lanové pře-
kážky, stezka odvahy, týmové hry.
S sebou si vezměte sportovní oblečení 
a obuv, pokrývku hlavy, svačinu a pití.

3. 8. - DOBRODRUŽSTVÍ
V LESE 

Organizátor: Stanice mladých 
turistů, Frýdek-Místek, příspěvko-
vá organizace
Místo: Centrum zážitkové peda-
gogiky Hatě
Čas: 8:30 - 13:30 hodin v 8:30 
hodin odchod od SMTu, Pioný-
rů 764, Místek a ve 13:30 hodin 
návrat k SMTu
Kontakt: Martin Gavlas, Tele-
fon: 604 369 111, E-mail: martin.
gavlas@centrum.cz
Informace: Nízké lanové pře-
kážky, stezka odvahy, týmové hry.
S sebou si vezměte sportovní 
oblečení a obuv, pokrývku hlavy, 
svačinu a pití.

6. 8. - NEHÁDEJ
A PŘEMÝŠLEJ 

Organizátor: Charita Frýdek-Mís-
tek, Klub Nezbeda
Místo: Katolický lidový dům, F. 
Čejky 450, Místek

Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Alena Kopidolová, Tele-
fon: 732 628 731, E-mail: klub-
nezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Dopoledne stolních 
her a luštění (sudoku, bludištěm 
hlavolamy, hádanky, rébusy).
S sebou si vezměte přezůvky, sva-
činu a pití.
7. 8. - TVOŘIVÉ DOPOLEDNE 

Organizátor: Charita Frýdek-Mís-
tek, Klub Nezbeda
Místo: Katolický lidový dům, F. 
Čejky 450, Místek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Alena Kopidolová, Tele-
fon: 732 628 731, E-mail: klub-
nezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Vybarvování mandal, 
zvířátka z perliček, obrázky z liso-
vaných květin, koláže.
S sebou si vezměte přezůvky, sva-
činu a pití.

7. 8. - 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, 16:00 - 18:00
Kontakt: Lubomír Černý, Telefon: 
608 821 513, E-mail: judofm@
atlas.cz
Informace: Základy juda pro nováč-
ky, hry a soutěže. Pro děti od 8 let.
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny, tepláky, triko s 
dlouhým rukávem.

8. 8. - CVIČÍME AEROBIK
A JDEME NA BAZÉN 

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, Frýdek-Místek (DDM FM)
Místo: Frýdek-Místek
Čas: 8:30 - 13:00 hodin (Sraz: 
V 8:30 hodin u SVČ Klíč (DDM), 
Návrat: K SVČ Klíč (DDM) ve 
13:00 hodin.)
Kontakt: Marie Cidlíková, Tele-
fon: 736 150 088, E-mail: telovy-
chova@ddmfm.cz
Informace: Aerobik pro každého, 
koupání v krytém bazénu.
S sebou si vezměte průkaz zdra-
votní pojišťovny, vhodné oblečení, 
svačinu a pití, plavky, ručník.
9. 8. - VÝLET NA ONDŘEJNÍK 

Organizátor: Charita Frýdek-Mís-
tek, Klub Nezbeda
Místo: Katolický lidový dům, F. 
Čejky 450, Místek
Čas: 8:00 - 15:00 hodin
Kontakt: Alena Kopidolová, Tele-
fon: 732 628 731, E-mail: klub-
nezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Poznávací a prožitkový 
program pro děti ve věku 6-13 let.
S sebou si vezměte průkazku 
zdravotní pojišťovny, svačinu a pití, 
vhodné oblečení a obuv.
Přihlášky budou k dispozici od 6. 
do 8. 8. Odevzdat je stačí vyplně-
né 9. 8. 2007 před výletem.

10. 8. - HASIČSKÝ DEN 
Organizátor: Sbor dobrovolných 
hasičů Frýdek
Místo: Hasičská zbrojnice, Střel-
niční 1861, Frýdek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Jana Štěpánková, Tele-
fon: 737 922 859, E-mail: jstepan-
kova@sbdfm.cz
Informace: Prohlídka hasičské 
zbrojnice a techniky. Soutěže a hry.

(Pokračování na straně 9)
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(Pokračování ze strany 8)
13. 8. - KLAUNSKÉ DIVADLO 

MIMO OSTRAVA 
Organizátor: Katolický lidový dům 
v Místku
Místo: Lidový dům, F. Čejky 450, 
Místek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Anna Blokšová, Telefon: 
558 435 401, E-mail: lidovydum.fm@
centrum.cz, informace: Představení 
„Potkali se klauni” a dílna žonglování.
13. 8. - 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: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz, informace: Stol-
ní tenis pro neregistrované.
Sraz je v 9:00 hodin u boční bran-
ky tělocvičny (zastávka MHD „U 
Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny, pálky (lze zapůjčit)
14. 8. - RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ V 

RYBOLOVNÉ TECHNICE 
Organizátor: Český rybářský svaz, 
MO Frýdek-Místek 2, CASTING
Místo: TJ Slezan, Frýdek
Čas: 9:00 - 11:30 hodin
Kontakt: Miroslav Pierzyna, Tele-
fon: 558 631 891, E-mail: castin-
gfm@seznam.cz, informace: Ukáz-
ky házení rybářským prutem na terče 
a poznávání ryb.

14. 8. - HRAJEME SÁLOVOU 
KOPANOU 

Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka ve 
Frýdku
Čas: 16:00 - 19:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz
Informace: Sálová kopaná pro 5 a 
6-členná družstva od 12 let.
Sraz je v 16:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka MHD 
„U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny.

15. 8. - STAŇ SE STRÁŽNÍKEM 
JUNIOREM 

Organizátor: Městská policie a 
NZDM Klub Prostor Frýdek-Místek
Místo: Park u Divadélka Čtyřlís-
tek, Slezská, Frýdek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Kateřina Merová, Tele-
fon: 558 609 321, E-mail: mero-
va.katerina@frydekmistek.cz
17. 8. - TENIS PRO VŠECHNY 

Organizátor: TK TENNISPOINT 
Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK Tennis-
point, Hutní 36, Frýdek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, Tele-
fon: 602 718 364, E-mail: jiri.
vykoukal@seznam.cz, informace: 
Seznámení se základy tenisu, vše-
obecnou sportovní přípravou, sou-
těže a hry o drobné ceny.
S sebou si vezměte vhodné oble-
čení a obutí, pokrývku hlavy a pití.
Počet míst omezen. Doporučuje-
me se přihlásit předem.

18. 8. - AIRSOFTOVÁ
STŘELNICE 

Organizátor: TTM - Tactical team 
Moravia, o.s. Frýdek-Místek
Místo: Bývalá kasárna ve frýdec-
kém lese
Čas: 9:00 - 14:00 hodin
Kontakt: Chrobok, Telefon: 737 860 386
Informace: Airsoftová střelnice dle 
standardů IPSC. Střelba na terč s 
instruktorem. Pro děti od 10 let.
S sebou si vezměte oblečení a 
obuv do lesa.

20. 8. - O PRINCEZNÁCH A 
DRAKOVI 

Organizátor: Filadelfie, o.s.
Místo: U-kryt Slezská, Frýdek
Čas: 9:00 - 11:30 hodin
Kontakt: Petra Mecnerová, Tele-
fon: 777 808 227, E-mail: u-kryt@
seznam.cz, informace: Netradiční 
loutkové divadlo. Děti si budou 
samy vyrábět kulisy a loutky, zkusí 
si zahrát pohádku.

21. 8. - CVIČÍME JUDO 
Organizátor: TJ Důl Staříč Frý-
dek-Místek
Místo: Tělocvična na 9. ZŠ na ulici 
E. Krásnohorské 139 ve Frýdku

KOMPLETNÍ PROGRAM PRÁZDNINY VE MĚSTĚ
Čas: 9:00 - 12:00, 16:00 - 18:00
Kontakt: Lubomír Černý, Telefon: 
608 821 513, E-mail: judofm@
atlas.cz, informace: Základy juda 
pro nováčky, hry a soutěže. Pro 
děti od 8 let.
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny, tepláky, triko s 
dlouhým rukávem.
22. 8. - CESTA KOLEM SVĚTA 

ZA 100 LET 
Organizátor: Junák - svaz skautů 
a skautek ČR - Středisko 8. pěší 
pluk Slezský
Místo: Skautská klubovna, 28. říj-
na 781, Místek
Čas: 9:00 - 15:00 hodin
Telefon: 775 170 017, E-mail: 
jade@seznam.cz
Informace: Ukázky činnosti skaut-
ského oddílu, hry a soutěže.
S sebou si vezměte sportovní 
oblečení.
23. 8. - VÝLET NA ONDŘEJNÍK 
Organizátor: Filadelfie, o.s.
Místo: Ondřejník (Sraz: 9:00 hodin 
před U-krytem)
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Petra Mecnerová, Tele-
fon: 777 808 227, E-mail: u-kryt@
seznam.cz

24. 8. - HRY A SOUTĚŽE NA 
BRUSLÍCH 

Organizátor: Bruslařský klub FM, 
Hokejový club FM
Místo: Víceúčelová sportovní hala, 
Frýdek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Milan Brzý, Telefon: 
558 609 214
27. 8. - 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: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz
Informace: Stolní tenis pro nere-
gistrované.
Sraz je v 9:00 hodin u boční branky tělo-
cvičny (zastávka MHD „U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní obuv 

do tělocvičny, pálky (lze zapůjčit)
28. 8. - HRAJEME SÁLOVOU 

KOPANOU 
Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka ve 
Frýdku
Čas: 16:00 - 19:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz
Informace: Sálová kopaná pro 5 a 
6 členná družstva od 12 let.
Sraz je v 16:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka MHD 
„U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny.

29. 8. - NÁMOŘNICKÝ
KARNEVAL 

Organizátor: Filadelfie, o.s.
Místo: U-kryt Slezská, Frýdek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Petra Mecnerová, Tele-
fon: 777 808 227, E-mail: u-kryt@
seznam.cz
Informace: Karneval v námořnic-
kém duchu. Vstup v masce (stačí 
jen pirátský šátek). Součástí kar-
nevalu bude divadelní vystoupení 
„Piráti z Karibiku IV“ a výroba pirát-
ských obličejů.

30. 8. - DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ STŘEDISKA VOLNÉHO 

ČASU KLÍČ 

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace 
(DDM FM)
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek (DDM)
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Patrik Siegelstein, Tele-
fon: 732 646 125, E-mail: info@
ddmfm.cz
Informace: Navštivte SVČ Klíč ve 
Frýdku-Místku. Soutěže, hry, výtvar-
né aktivity, cvičení. K dispozici počí-
tačová učebna a mnoho dalšího.
30. 8. - O ŠACHOVÉHO KRÁLE 

A KRÁLOVNU 
Organizátor: Beskydská šachová 
škola Frýdek-Místek
Místo: Středisko volného času Klíč 
(DDM), Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Martin Kocur, Telefon: 
737 421 058, E-mail: m.kocur@
chessfm.cz
Informace: Šachový turnaj pro 
všechny.
31. 8. - CESTA DO PRAVĚKU 

Organizátor: Spolek přátel Frýd-
ku-Místku, o.s.
Místo: Areál Sokolík v Místku
Čas: 9:00 - 14:00 hodin
Kontakt: Petr Železník, Telefon: 
602 259 816, E-mail: petr.zelez-
nik@pratelefm.org
Informace: Hry a soutěže zamě-
řené na téma cesta do pravěku.

Prázdniny ve městě, které 
připravilo Statutární město 
Frýdek-Místek a Středisko 
volného času Klíč Frýdek-Mís-
tek (bývalý DDM), se úspěšně 
rozjely. Rodiče i děti znají už 
model tohoto programu z loň-
ského roku, takže akce často 
zdobí vysoká účast. 

Například na sálový fotbal 
na 2. ZŠ Frýdek-Místek, který 
zaštítila TJ Slezská, přišlo 60 
dětí. „A to je účast na první akci 
určitě nejnižší. Pak si to kamará-
di mezi sebou navzájem řeknou 
a určitě si nenechají ujít další 
příležitost, která je už v úterý 
17. července,“ hodnotil Daniel 
Schneider. Kluci si zahráli na 
venkovním hřišti i v tělocvičně 
turnajovým způsobem, o vítěz-
ství bojovalo osm týmů ve dvou 

Prázdniny ve městě se rozjely
skupinách. Den před fotbalem 
tělocvična patřila stolnímu teni-
su, který si přišly vyzkoušet 
zhruba dvě desítky dětí. 

Do programu Prázdniny ve 
městě byla zařazena i akce 
Indiáni ve Frýdku, která se 
těšila mimořádnému zájmu a 
referujeme o ní na jiném místě 
zpravodaje. Den nato si mohly 
děti vyzkoušet, jak střílejí nevi-
domí díky neziskové organizaci 
Kafira. Ve frýdecko-místeckém 
poradenském a vzdělávacím 
středisku na Zámeckém náměs-
tí si účastníci akce navlékli škra-
bošku a zkoušeli se speciální 
pistolí trefit čtyři metry vzdálený 
terč. Orientovat se mohli pouze 
podle zvuku, který intenzívněl, 
čím blíž laserový paprsek mířil 
na střed. Zbraň nebyla z nejleh-

čích, takže většina dětí se neo-
bešla bez asistence. Pořadate-
lé ale prozradili, že už evidují 
úctyhodný nástřel 47 bodů z 50 
možných. Kdo střelbu absolvo-
val, dostal vytištěný výsledek 
na památku a lízátko na cestu 
a byl bohatší o zkušenost, jaké 
to je, když je člověk odkázán v 
orientaci na sluch. „Je fakt, že 
nevidomí mívají mnohem vyvi-
nutější jiné smysly, protože je 
musí mnohem více používat. I 
proto je pro ně snadnější roz-
poznat při střelbě, že míří do 
středu terče, dokážou zvuky 
lépe odlišovat. Ale všechno je 
o tréninku. Když nevidomé tato 
činnost baví, mohou se dokon-
ce účastnit i mezinárodních 
soutěží. Sportu se nevidomí 
nevzdávají, běžně třeba jezdí v 

ZVUKOVÁ STŘELBA: Děti si vyzkoušely, jak střílejí nevidomí.
Foto: Petr Pavelka

tandemu na kole, dokonce exis-
tuje i speciální ping-pong,“ pro-

zradili pořadatelé ze sdružení 
Kafira.  (pp)

STONÍ TENIS: Na 2. ZŠ je o prázdninách spoustu příležitostí zaspor-
tovat si.  Foto: Petr Pavelka
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Nedostali jste 
se k moři?

Využijte účinků 
solné jeskyně k 

regeneraci
vašeho organismu.
V měsíci červnu, 
červenci a srpnu 

10% sleva.
Poliklinika

-Místek s.r.o.,
tel.: 558 900 117

Poliklinika-Místek s.r.o pronajme

kancelářské prostory v 8. patře.

Pronajmeme lékařskou ordinaci

i se zařízením, volná od 1. 9. 2007.

Pro inzerci volejte
+420 603 249 743
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LOUTKA: Na kurzu vznikl i tento 
dřevěný anděl. Foto: Petr Pavelka

Kultura

Tomáš Cidlík je jedním z 
těch umělců, kteří nemají pro-
blém předávat své zkušenosti 
dál. Proto počátkem prázd-
nin již podesáté uspořádal 
ve Frýdku-Místku Řezbářský 
kurz, kterého se zúčastnilo 
dvanáct osob, jež se chtěly 
přiučit řezbářskému řemeslu.

„Když jsme to tu všichni přežili 
bez újmy na zdraví, nemohu kurz 
hodnotit jinak než jako úspěšný. 
Měli jsme zaplněnou kapacitu a 
zase pár dalších lidiček může 
šířit lásku ke dřevu dál,“ hodnotil 
Tomáš Cidlík.

Účastníci kurzu vytvářeli v 
průběhu týdne loutky dle svých 
námětů, vznikl například anděl, 
čert či pirát. Adepti pro práci s 

Jubilejní 10. Řezbářský kurzJubilejní 10. Řezbářský kurz
dláty se sjeli z celé severní 
Moravy, ale například i z Brna. 
„Byla tu moje kamarádka před 
dvěma lety, tak jsem se to 
rozhodla taky zkusit, protože 
už mám plné zuby sezení u 
počítače a jednostranné prá-
ce. K dřevu mám vztah, pro-
tože navrhuji nábytek, dříve 
jsem malovala. Teď sedím 
furt na fleku a navrhuji náby-
tek pro zákazníky, kteří chtějí 
všechno hned a často nejsou 
zrovna příjemní. Řezbařina 
je docela dobrá na podobné 
stresy, člověk se odreaguje a 
dobře vykompenzuje práci, kte-
rá mu už nepřináší potěšení. Mi 
se moc líbí, že tady i začátečníci 
jsou schopni pod dohledem zku-

šených vyrobit docela hezkou 
loutku. Myslím, že každý má 
radost, když může něco vytvo-
řit,“ shrnula své pocity třiatřice-
tiletá Radka z Brna.  (pp)

Dětský folklorní soubor 
Ondrášek prožil červnové 
putování za folklorem. S pás-
mem „Maslo, maslo, kaj si 
zašlo“ se mu dostalo nejvyš-
ších ocenění.

Na regionální přehlídce dět-
ských folklorních souborů Ostra-
vy a okolí byl vyhodnocen jako 
nejlepší s oceněním poroty „Za 
přesvědčivé ztvárnění objev-
ných scénických nápadů a při-
rozený dětský projev“ a vyslán 
Folklorním sdružením Ostrava 
na Dětskou Strážnici a následo-
vně reprezentovat náš region na 
Celostátní přehlídce v Jihlavě.

Dětská Strážnice byla odmě-

Ondrášek slavil úspěchy
nou a děti z Ondrášku s radostí 
a chutí reprezentovaly naši krás-
nou oblast Lašska.

Pod kritickým okem odborných 
porotců Ondrášek tancoval, hrál 
a zpíval na scéně jihlavské pře-
hlídky dětských folklorních sou-
borů a nezklamal. Dostalo se mu 
opět nejvyšších ocenění poroty a 
zvláštních cen jako „Objev roku“ 
a „Originální zpracování málo 
známého folklorního materiálu“. 
Tak byla oceněna práce paní 
Lenky Dujkové, zakladatelky, 
choreografky a umělecké vedou-
cí souboru, která s námi pracuje 
s citem a láskou, což se projevilo 
v dosažených výsledcích.

FEDÍK, Sdružení pro rozvoj 
dovedností dětí a mládeže, 
se ještě před prázdninami 
zúčastnil velké oslavy v Pol-
sku u příležitosti založení 750 
let města Chorzowa.

„Pozvání na akci jsme přijali 
od naší partnerské organiza-
ce Wyspy Chorzow, se kterou 
Sdružení FEDÍK a ANNA TOUR 
spolupracuje už velmi dlouho. 
Reprezentovaly nás vítězky 8. 
Mezinárodního festivalu FEDD 
– děvčata taneční skupiny No 
comment ze Staříče pod vede-
ním Petry Heryánové, dále děv-
čata v sólovém zpěvu Kateřina 
Kouláková – ZŠ Palkovice a 

FEDÍK se prezentoval v Polsku
Žaneta Vitosová – Gymnázium 
Třinec. Slavnosti byly zahájeny 
obrovským průvodem přes měs-
to a pokračovaly na velké scéně 
městského stadionu, kde vystu-
povaly mimo jiné i naše děvčata. 
V neděli následovalo vystoupení 
pro Charitu Wyspa v Parku kul-
tury a oddechu. Česká repre-
zentace měla obrovský úspěch 
a už nyní se těší na další mezi-
národní setkání,“ popsala účast 
u severních sousedů Bronislava 
Brixová Matušková. Ta vyzývá 
zájemce o spolupráci, kteří by 
se ke snažení Sdružení FEDÍK, 
chtěli přidat, aby se ozvali na 
tel.: 608 949 999.  (pp)

Popis akce: Promítání pohádek a 
dětských filmů s kreslením, výtvar-
nou prací, divadlem a soutěžemi.
Čas a místo: Pracovní dny od 9. 
7. do 31. 8., od 10:00 do 14:00 h v 
Divadle Sokolík, Hlavní třída 109.
Věk: Děti a mládež od 5 do 15 let 
i starší (a rodiče nebo prarodiče).
Doprava: Autobusové stano-
viště MHD, dále pešky 3 min. 
chůze parkem B. Smetany do 
Areálu Sokolík.

Filmové prázdniny v Sokolíku: PRÁZDNINY VE MĚSTĚ – Jak se žilo v pravěku
Co s sebou: Dobrou náladu, v 
případě deště teplé oblečení a 
pláštěnku (kostým v návaznosti 
na program).
Stravování: Občerstvení lze 
zakoupit na místě (pití, svačina, tep-
lý oběd pro děti objednat předem).
Kontakt: Helena Železníková, 
tel. 774 311 111, 595 170 575 
- informace o programu a objed-
nání oběda.

Spolek přátel Frýdku-Místku 

pořádá Filmové prázdniny pro děti 
a mládež, jimž o letních prázdni-
nách v Divadle Sokolík bezplatně 
promítá filmová představení. Jsou 
to pohádky, filmy pro děti, ani-
mované filmy především z české 
produkce. Na promítání navazu-
je výtvarná a zájmová činnost. 
Dětem pomáhají dobrovolníci z 
výtvarných a pedagogických škol. 
Děti využívají přilehlý areál jako 
plenér a za deště kreslí či tvoří v 

divadle. Program je zaměřen na 
život pravěkých obyvatel Moravy 
a využívá keltskou pec k výro-
bě zakuřované keramiky. Děti 
budou používat pravěké materiály 
– dřevo, kosti, kámen, hlínu ap. a 
vytvoří si pravěké kostýmy a síd-
liště. Program navazuje na aktivity 
Divadlo Koupelna, Šikovné ruce a 
Štětcem proti nudě. Cílem Filmo-
vých prázdnin v Sokolíku je vytvo-
řit prostředí pro aktivní trávení vol-

ného času dětí, v souladu s trendy 
rovných příležitostí, dramaterapie 
a nonverbální komunikace.

Další prázdninový program 
v areálu Sokolík (aktuality na 
http://pratelefm.org):

Koncerty, divadlo, orientační 
běh, sportovní turnaje, individuální 
sportovní vyžití – florbal, tenis, stolní 
tenis, badminton, volejbal, street-
ball, fotbal, nohejbal, petanque, 
ruské kuželky a grilování na ohni.

Součástí čtvrtého ročníku 
festivalu Sweetsen Fest, kte-
rý probíhal ve Frýdku-Místku 
29. a 30. června a představil 
vyčerpávajícím způsobem 
místní hudební scénu, byla 
letos poprvé sbírka pro Dob-
rovolnické centrum huma-
nitární organizace ADRA ve 
Frýdku-Místku. Na akci se 
i díky podpoře magistrátu 
neplatí vstupné, a tak přícho-
zí mohli libovolný finanční 
obnos věnovat na charitu.

„Sbírka probíhala jenom prv-
ní den, tedy v pátek, a pouze do 
devíti hodin, přesto se vybralo 22 
222 korun. Příští rok bude sbírka 
znovu a bude širší, aby festival měl 
i jinou myšlenku než jen to, že se 
lidé pobaví,“ řekl Petr Korč, před-

Sweetsen Fest přispěl Adře

NA STADIONU: Festival, kterému hrozil zánik, navštívily tisíce lidí. 
Foto: Ivan Korč

seda občanského sdružení Pod 
Svícnem, které festival pořádá. 

Letoší ročník festivalu Sweet-
sen fest, který je jedinečnou 
hudební událostí pro frýdecko-

-místeckou scénu, navštívilo 
přes 8 000 diváků. Chování něk-
terých z nich sice festivalu škodí, 
ti, kteří přispěli na dobrou věc, si 
ovšem zaslouží poděkování. (pp)

SBOR SMETANA: V pondělí 
25. června sbor ukončil pěvecký 
rok a naposledy před prázdni-
nami se všichni sešli u ohýnku 
při opékání párku. Nechyběla 
dobrá nálada, zpěv a vyprávění. 
Tentokrát nešlo o velké umění, 
ale aby se členové pobavili při 
zpěvu písniček, které nemají v 
repertoáru, tedy lidové, tramp-
ské a jiné písničky. Sbor se 
sejde opět k řádným zkouškám 
a nacvičování programu k pod-
zimním vystoupením poslední 
srpnové pondělí.
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 87,07 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 15,30 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 15,66 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebyt. prostor o výměře 25,34 m2 a 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)
4) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)

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

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

u krytého bazénu 17.7. - 19.7.
u Kauflandu 24.7. - 26.7.
u Billy 31.7. - 2.8.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Provozní doba mobilní sběrny je 

vždy úterý, středa, čtvrtek od 10:00 
do 18:00 h. (dle harmonogramu).



- pozemek p. č. 3940/19 orná 
půda o výměře 6787 m2 k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (lokalita Hliník).

Pozemek je určen územním plá-
nem k zástavbě rodinnými domy a 
je nabízen k pronájmu jako celek. 
Po vybudování inženýrských sítí a 
komunikací nájemcem bude pře-
veden do jeho vlastnictví. 

Pozemek je nabízen jako 
samostatná lokalita k již dříve 

Statutární město Frýdek-Místek informuje 
o záměru pronajmout níže uvedenou nemovitost

nabízené lokalitě určené regu-
lačním plánem Hliník k zástavbě 
rodinnými domky. 

Písemné žádosti zasílejte na 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor správy obecního majetku, a to 
nejpozději do 31. 7. 2007. Po uply-
nutí tohoto termínu budou zájemci 
informováni o dalším postupu.

Bližší informace tel. 558 609 
175, 558 609 178.

Organizační struktura v budově je následující:
Odbor správy obecního majetku v budově Radniční 10

2.NP
Oddělení bytové  kancelář č. 207, 208, 210
Oddělení správy budov a bytového fondu kancelář č. 209, 211-213
3.NP
Oddělení majetkoprávní kancelář č. 314, 315, 321, 324, 325
vedoucí odboru Ing. Hana Kalužová kancelář č. 321

Úřední hodiny odboru správy obecního majetku:

Informace pro občany
Od 2. července 2007 odbor 

správy obecního majetku 
Magistrátu města Frýdku-
-Místku přesídlil do nově zre-
konstruované budovy na ulici 

Radniční 10. Budova Radniční 
10 se nachází na protější stra-
ně hlavního vchodu do budovy 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku na ul. Radniční 1148. 

ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí 8.00 - 17.00 hodin
Středa 8.00 - 17.00 hodin
Čtvrtek 13.00 - 15.00 hodin

ROZŠÍŘENÉ ÚŘEDNÍ HODINY 
 kancelář č. 208, 211, 212

Úterý 7.30 - 8.30 hodin
Pátek 7.30.- 8.30 hodin

V polovině měsíce června se 
uskutečnil seminář pro zastupite-
le města a poskytovatele sociál-
ních služeb ke komunitnímu plá-
nování rozvoje sociálních služeb. 

Cílem bylo představení střed-
nědobého plánu rozvoje sociál-
ních služeb Moravskoslezského 
kraje, jehož návrh a koncepci 
financování představila Mgr. Hlis-
nikovská z úřadu Moravskoslez-
ského kraje. Pro srovnání průbě-
hu tvorby a realizace komunitního 
plánu prezentovali své zkuše-
nosti zástupci Magistrátu města 
Olomouce. Vedoucí pracovních 

Seminář k sociálním službám
skupin analyzující jednotlivé sku-
piny uživatelů sociálních služeb 
(senioři, děti a mladiství, osoby v 
nepříznivé sociální situaci, etnické 
menšiny a zdravotně postižení) 
seznámili s výsledky své práce 
a připomínkami vzešlými ze jejich 
pracovních skupin.

Tradičně zájem o tato setkání 
projevili především poskytova-
telé sociálních služeb v našem 
městě. Vzájemná informovanost, 
partnerství a možnost podílet se 
na rozhodování v této oblasti 
jsou jedny ze základních princi-
pů komunitního plánování.

Frýdecká skládka, a.s. ve 
spolupráci s firmou Autovra-
koviště Milata, Dobrá 203 
oznamuje, že rozbíhá časově 
neomezený bezplatný sběr a 
odtah kompletních autovra-
ků (osobních vozidel). Odběr 
nekompletních autovraků bude 
možno dohodnout za úplatu. 
Sběr bude tentokrát probíhat 

Bezplatný sběr autovraků!
pod heslem:

„Likvidace autovraků s odta-
hem až od baráku-zdarma“.

Autovrak již tedy není nutno 
dovážet na určené místo! Stačí 
kontaktovat firmu Milata,

tel.: 607 703 311, 558 642 
172, 558 641 777, www.milata.
cz, www.likvidaceautovraku.cz 
a autovrak vám bude odvezen! 

Samozřejmě, proti „Potvrzení o 
převzetí autovraku do zařízení 
ke sběru autovraků“, které je 
nutné pro vyřazení vozidla z 
evidence. Tato služba je urče-
na jak občanům města Frýdku-
-Místku, tak i těm, kteří bydlí v 
jeho okolí. Využijte proto této 
příležitosti a zbavte se nepo-
třebných věcí!

1. Jak jste spokojen(a) se službami, spojenými se svozem odpadů?
     Velmi spokojen(a)       Spokojen(a)        Nespokojen(a)          Velmi nespokojen(a)

2. Je dle Vašeho názoru dostatek kontejnerů na separovaný odpad?
     Ano                                    Ne

3. Které druhy odpadů třídíte ve Vaší domácnosti, netřídíte-li, uveďte důvod.
    Plast             Papír             Sklo           Jiné            Netřídím, z důvodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4. Jak jste spokojen(a) s čistotou kolem kontejnerů?
     Velmi spokojen(a)       Spokojen(a)        Nespokojen(a)          Velmi nespokojen(a)

5. Máte dostatek informací o tom, kam jednotlivé odpady předávat?
     Ano                                    Ne

6. Uvítali byste ve Vašem okolí sběrný dvůr, kde byste mohli kdykoliv legálně odevzdat odpad?
     Ano                                    Ne

7. Chtěli byste něco na poskytované službě nakládání s odpady změnit?
     Ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    Ne

Jméno, adresa, kontaktní telefon nebo email:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI – FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.
Pro zlepšení kvality poskyto-

vaných služeb, zvýšení úrovně a 
zajištění Vaší spokojenosti s naši-
mi službami Vás prosíme o vypl-
nění tohoto dotazníkového lístku. 

Po zaslání dotazníku budete 

zahrnuti do losování o tyto ceny:
PRVNÍ CENA: výherci a třem 

členům rodiny žijícím ve stejné 
domácnosti bude proplacen 
poplatek za odpady na rok 2007, 

DRUHÁ CENA: výherci + 

jednomu členu domácnosti bude 
proplacen poplatek za odpady 
na rok 2007, 

TŘETÍ CENA: výherci bude 
proplacen jeden poplatek za 
odpady na rok 2007.

Uzávěrka pro zařazení do 
slosování je 1. 11. 2007. Do-
tazníky můžete odevzdat na 
kterémkoliv středisku Frýdecké 
skládky, a.s., zaslat poštou na 
adresu Frýdecká skládka, a.s., 

Zámecké náměstí 26, 738 01, 
zaslat faxem na číslo 558 636 
291 nebo vyplnit na webových 
stránkách společnosti: www.fm-
skladka.cz, kde najdete i výsledky 
losování. Do losování v listopadu 

2007 budou zahrnuty všechny 
dotazníky, jejichž respondenti 
mají trvalé bydliště v oblasti, 
kde nakládá s odpady Frýdecká 
skládka, a.s. Vylosovaní výherci 
budou vyrozuměni. 
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Ve dnech 16. až 31. července bude probíhat rekonstrukce části ul. 
Na Poříčí. Jelikož si rozsah stavebních prací žádá úplné vyloučení pro-
vozu na komunikaci, bude úsek od VZP po ul. Přemyslovců uzavřen. 

Obyvatelé ul. Přemyslovců a Svatoplukova budou po tu dobu 
muset svá auta parkovat jinde.

Zastávka MHD u hotelu Centrum bude dočasně zrušena, cestující auto-
busem tak budou muset vystoupit na nádraží ČD a projít podchodem.

Objízdná trasa je vedena po trase přes rampy silnice I/48 – žel. 
přejezd směr Ostrava a Český Těšín – ul. Nádražní – ul. Těšínská 
– ul. Slezská – ul. Staroměstská – žel. přejezd směr Frýdlant nad 
Ostravicí – ul. Na Poříčí k hotelu Centrum. 

Omlouváme se tímto všem, kteří budou stavbou omezeni.

Rekonstrukce části ul. Na Poříčí

Úplná uzávěrkaÚplná uzávěrka

Objízdná trasaObjízdná trasa

Druh práce: vedoucí oddělení 
ekonomického rozvoje; dotační 
problematika fondů EU včetně 
řízení dotačních projektů, strate-
gické plánování 
Místo výkonu práce: Magistrát 
města Frýdku-Místku, Radniční 
1148, 738 22 Frýdek-Místek 
Platová třída: 10
Pracovní poměr: doba neurčitá

Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání 

ekonomického směru výhodou
2. obecné předpoklady 

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

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

Pokud uchazeč nebude mít k 
dispozici výpis z rejstříku trestů v 
termínu do 10. 8. 2007, postačí 
k tomuto datu předložit písem-
nou žádost o poskytnutí tohoto 
dokumentu. Originál dokumentu 
bude dodatečně předložen při 

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašujevýběrové řízení na místo vedoucího oddělení eko-
nomického rozvoje při odboru územního a ekonomického rozvoje

Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ: 00296643
samotném výběrovém řízení.

4. znalost 
• zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů
• obecná znalost problematiky struk-
turálních fondů a dotačních titulů
• cizího jazyka výhodou (AJ, NJ)
• uživatelská znalost práce s PC 
- Word, Excel, elektronická pošta
• řidičský průkaz skupiny B

5. 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

6. zkušenost s vedením 
kolektivu je výhodou

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
• Předpokládané datum výběrové-
ho řízení – v 33. týdnu roku 2007
• V přihlášce uveďte i číslo tele-
fonu nebo e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu a 
hodině výběrového řízení.

Nabízíme: 
výborné pracovní prostředí, mladý 
pracovní kolektiv, vysoké finanční 
ohodnocení, kariérní růst, sebe-
realizaci, sociální výhody

Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 10. 8. 2007 
na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
odbor územního a ekonomic-
kého rozvoje
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek 

Pokud uchazeč ve své při-
hlášce neuvede, že po skonče-
ní výběrového řízení požaduje 
zaslané materiály vrátit, budou 
do 1 měsíce skartovány.

Zastupitelstvo města Frýdku-
-Místku na svém zasedání dne 
16. 4. 2007 schválilo spojení 
stávajícího charitativního fondu a 
zdravotního fondu v jeden společ-
ný „zdravotní fond“, a to z důvodu, 
že se zavedením nové legislativy 
v sociální oblasti je možno převáž-
nou část požadovaných finanč-
ních prostředků řešit poskytnutím 
dávek sociální péče nebo státní 
sociální podpory, když má občan 
podle zákona na poskytnutí těchto 
dávek nárok od státu.

Oba tyto stávající fondy byly v 
minulosti svým určením velmi obdob-
né. Projednávání žádostí o poskytnu-
tí dotací z obou fondů patří do náplně 
činnosti sociální a zdravotní komise 
Rady města Frýdku-Místku.

Statut „společného“ zdravotního 
fondu vychází ze znění stávajícího 
charitativního a zdravotního fondu.

Zdravotní fond je určen na 
realizaci zdravotních opatření a 
programů na podporu zdraví a 
k řešení vzniklých mimořádně 
obtížných poměrů zdravotně 
postižených osob. Zejména:

• na zmírnění vzniklé nepřízni-
vé životní situace

• na podporu sociálního za-
čleňování

Neinvestiční dotace z fondu 
jsou poskytovány fyzickým a 
právnickým osobám s trvalým 
bydlištěm, sídlem nebo působícím 
na území města Frýdku-Místku.
Prostředky z dotace jsou určeny na:

a) výchovu ke zdraví a zdravé-
mu způsobu života rodin a popu-
lačních, sociálních nebo chronicky 
nemocných skupin obyvatelstva 
města Frýdku-Místku,

b) podporu materiálně-tech-
nického zabezpečení preven-
tivních programů neinvestičního 

DOTACE ZE ZDRAVOTNÍHO FONDU STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
charakteru vedoucím ke zlepšení 
zdravotního stavu obyvatelstva 
ve městě, které se snaží zabrá-
nit zhoršování zdravotního stavu 
ohrožených skupin zejména seni-
orů, osob s mentálním, smyslovým 
či tělesným postižením a dětí,

c) podporu odborných kon-
gresů a seminářů, které jsou 
uskutečňovány pod záštitou 
města v součinnosti s Nemocnicí 
ve Frýdku-Místku, event. Střední 
zdravotnickou školou či jinými 
zdravotními institucemi města,

d) zdravotnický materiál 
(např. speciální chirurgické 
nářadí, pomůcky apod.).

Podkladem je řádně vyplněná 
písemná žádost 
žadatele, která 
obsahuje:

a) stručný 
popis programu, 
akce nebo projek-
tu ve městě Frýd-
ku-Místku,

b) předpoklá-
daný rozpočet,

c) zhodnoce-
ní zdravotního a 
e k o n o m i c k é h o 
dopadu,

d) platný 
doklad dokazující 
právní subjektivitu 
a doklady oprav-
ňující subjekt jed-
nat za žadatele o 
finanční prostřed-
ky.

Žádosti podá-
vejte: průběžně 
během roku

Bližší informa-
ce Vám budou 
poskytnuty na 
odboru sociálních 

služeb a sociální péče Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Radniční 
1149, 1. poschodí, dv. č. 210., sl. 
Vendula Pavičová, e-mail: pavi-
cova.vendula@frydekmistek.cz, 
tel.: 558 609 315. 

Příslušný formulář pro podá-
ní žádosti o poskytnutí dotace 
ze zdravotního fondu je možno 
vyzvednout rovněž na této adre-
se nebo na internetových strán-
kách statutárního města Frýdek-
-Místek: www.frydekmistek.cz, 

Upozornění:
Žádosti bude možno podávat 

i v průběhu celého roku 2007 
podle stávající výše zůstatku 
finančních prostředků ve fondu. 

Postrádají schopnosti a zájem 
zapojit se do hry. Jejich hra s hrač-
kami a jinými předměty není funkční 
a působí neobvykle. Nemají větši-
nou zájem o kontakt a hru s jinými 
dětmi. Některé tráví nekonečné 
hodiny stereotypními jednoduchými 
manipulacemi, z nichž se dají vyrušit 
jen obtížně a nedají se vtáhnout do 
smysluplných aktivit.

Specifická je pro ně příchylnost 
k předmětům, které jsou pro daný 
věk netypické (jiné než např. plyšo-
vé hračky). Lpí na rutině a vykoná-
vání speciálních rituálů. Mají odpor 
ke změnám v běžném průběhu 
činností nebo v detailech osobní-

ho prostředí 
(například pře-
sunutí dekora-
cí nebo nábyt-
ku v rodinném 
domě). Jejich 
emoce jsou 
neobvyklé a 
na své okolí 
působí velmi 
podivně. 

Jsou to děti, 
jejichž problé-
mem je autis-
mus. Rodiče 
t a k o v ý c h t o 
dětí trpí psy-
chicky nejen 
tím, že jejich 
dítě je „jiné“ 
ale také tím, 
že výchova 
jejich potomka 
je velice vyčer-
pávající. 

Také v 
našem městě 
žijí autistické 
děti. Možná 
je potkáváte 

Nadace ČEZ pomáhá
na ulici, nebo ve veřejné dopra-
vě, vždy v doprovodu maminky, 
nebo jiné dospělé osoby, ale 
nikdy je neuvidíte samotné na 
pískovišti, nebo na dětském 
hřišti dovádět s ostatními dětmi. 
Tyto děti nevyhledávají kontakt s 
jinými lidmi a neumějí si hrát. 

Formy autismu mohou být 
různé. Jednou z nejtěžších forem 
trpí desetiletá Anetka. Je uzavře-
ná do svého vlastního světa, veli-
ce plachá, nedůvěřuje ostatním 
lidem a kontakt s nimi je pro ni 
zcela nemožný. Její rodiče se o 
ni starají s největší péčí, ale přes 
všechnu snahu nemohou svému 
dítěti obětovat veškerý čas. Musí 
chodit do zaměstnání, aby mohli 
finančně zabezpečovat rodinu a 
své dceři platit terapie.

Anetka navštěvuje speciální 
školní zařízení, kde se jí věnují 
speciální pedagogové a pedago-
gičtí asistenti. Po škole je ovšem 
třeba ji vyzvednout, odvést domů 
a pohlídat, než se vrátí rodiče z 
práce. Protože jsou oba rodiče 
zaměstnaní a pracovně vytíženi 
až do odpoledních hodin, sta-
rá se o malou Anetku placená 
osobní asistentka společnosti 
Podané ruce, o. s. – Projekt OsA 
Frýdek-Místek.

Finanční situace rodičů není 
nijak příznivá, přestože oba 
rodiče pracují. Osobní asistence 
je pro ně tudíž velice nákladná, 
neboť jsou nuceni ji využívat 
denně. 

Nadace ČEZ se rozhodla 
podílet se na pomoci malé Anet-
ce a poskytla finanční částku pro 
úhradu služeb osobní asistence. 
Patří jí za to velký dík. Za Poda-
né ruce, o. s. Projekt OsA Frý-
dek-Místek Dagmar Lvová
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8,00 - 12,00      12,30 - 16,00
čt 8,00 - 12,00      12,30 - 17,00
so, ne                       13,00 - 17,00
Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelený 
obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. 
Historicko-etnografická část prezentuje 
nyní na 800 sbírkových předmětů, doku-
mentujících tradiční zemědělství, řemesla, 
obchod, železářství a další. Řada origi-
nálních přístrojů, hracích skříní a dalších 
předmětů dokládá zábavu a využití volné-
ho času od poloviny 19. století.
V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskyd-
ské pahorkatiny a MS Beskyd, je vystave-
no 200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 růz-
ných zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů 
a hornin a přibližně 100 herbářových 
položek. K nejcennějším exponátům patří 
zkamenělina druhohorní cykasové rostli-
ny benetitového typu a dva dermoplastic-
ké preparáty savců – losa evropského a 
medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zámku. 
Nabízí Rytířský sál, s erbovními obrazy 
slezské šlechty, zámecké interiéry insta-
lované v reprezentačních prostorách, 
vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. Barbo-
ry a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbo-
ry. Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil 
k nejznámějším a k nejnavštěvovanějším 
mariánským poutním místům ve Slezsku. 
Expozice je obohacena o sochy Nejsvě-
tějšího Srdce Pána Ježíše a Neposkvrně-
ného Srdce Panny Marie, které byly pře-
stěhovány z poutního kostela Navštívení 
Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 
jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z 
nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném histo-
rickém území, které oddělovala jen „šumi-
vá, divoká Ostravice“. Vzdálená i blízká, 
historická, a zároveň moderní byla a jsou 
města Frýdek a Místek. Zaslouží si, aby 
lidé v nich žijící byli připomínáni a jejich 
činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu frý-
deckého rodáka, který byl a je světově uzná-
vaným básníkem a překladatelem. (po-pá 
8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).
Výstavy:

KŘÍDLA NAD MOŠNOVEM
Výstava je zaměřena na dva letecké útva-
ry, které po řadu let působily z letiště Ostra-
va-Mošnov. Jsou to 1. dopravní výsadkový 

HUDEBNÍ KLUB STOUN

letecký pluk a 8. stíhací letecký pluk.
Na přípravě výstavy se podíleli: František 
Pavelčík, Oldřich Dvorský, Jaromír Fryš-
čák, Vilém Kubát, Vladislav Blahuta, Svaz 
letců Brno, Svaz letců Příbor, Technické 
muzeum Brno, 23. základna vrtulníkové-
ho letectva Přerov.
Potrvá do 16. září 2007.

SPORT NA FRÝDECKO-MÍSTECKU 
(14. 6. - 26. 8.)

Frýdecko-Místecko má bohatou a úspěš-
nou sportovní tradici. Výstava Sport na Frý-
decko-Místecku přiblíží historii a současnost 
sportu a tělovýchovy v tomto regionu. Zma-
puje úspěchy sportovních klubů v kolektiv-
ních sportech, tj. kopané, hokeji, házené, 
volejbalu, basketbalu, baseballu i sportech 
individuálních, tj. atletice, cyklistice, stolním 
tenise, šachách, jezdectví, sportovním létání, 
silových sportech, bojových sportech a při-
blíží osudy neúspěšnějších jednotlivců 
z Frýdecko-Místecka, tj. olympijských 
medailistů, medailistů z mistrovstvích svě-
ta i Evropy a dalších vrcholných soutěží. V 
rámci výstavy proběhnou doprovodné akce 
s těmito osobnostmi. 
AKCE

Neděle 15. července 2007 od 14.00 do 
17.00 hodin v prostorách frýdeckého zámku 
Sportovní odpoledne s nejúspěšnější-

mi sportovními osobnostmi
Frýdecko-Místecka

Sportovní odpoledne s nejúspěšnějšími 
sportovními osobnostmi Frýdecko-Mís-
tecka. Součástí akce je prohlídka výstavy 
Sport na Frýdecko-Místecku.
Sobota 28. července 2007 v 8.00 hodin

Pojďte s námi přes Metylovskou hůrku
sraz před Komerční bankou ve Frýdku 
(naproti nádraží ČD)
Vlastivědná vycházka, délka trasy 8-
-9 km. Podél řeky Ostravice, hřbitov v 
Kunčičkách, Hodoňovický náhon, lidová 
architektura, kde stával Kubalův šenk, 
jak vzniklo centrum Salesiánů v Hodoňo-
vicích, vytěžené pískovny, pravěké osíd-
lení, vrchol Metylovské hůrky, Kamenec. 
Nazpět vlakem z Pržna.
SENIORGYMNÁZIUM
Vážení senioři města Frýdku-Místku a okolí,
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, již od 
roku 1992 pořádá Seniorgymnázium pro 
seniory města Frýdku-Místku a okolí. 
Máte-li zájem se více a více vzdělávat, 
přihlaste se. Není pochyb o skutečnosti, 
že vzdělávání, a to v každém věku, výraz-
ně prospívá lidskému zdraví. Pracovníci 
Muzea Beskyd připravují pro každý „školní 
rok“ speciální učební plán, který obsahuje 
bloky velmi zajímavých přednášek z oblasti 
přírodovědné, ekologické, muzejní, zdravot-
nické, historické, psychologické i sportovní. 
Přednášejí lektoři z Ostravské univerzity, 
Vysoké školy báňské, Muzea Beskyd a dal-
ších významných podniků a institucí .
Zahájení 1. ročníku se koná dne 6. září 
2007 ve 14 hodin v zámeckém klubu 
Muzea Beskyd Frýdek-Místek. 
Školné na rok 2007/2008 činí 350 Kč.
Přihlášky můžete zaslat písemně nebo 
telefonicky na adresu: Muzeum Beskyd, 
Hluboká 66, 738 00 Frýdek-Místek, Anna 
Volná, tel. číslo 628 001 klapka 37.

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

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

Během července a srpna bude v 
Klubu maminek Broučci zavřeno.
Přejeme všem maminkám a jejich 
dětem příjemné prožití prázdnin.

Slavnostní otevření po prázdninách 
bude 3. 9. 2007. 

KLUB NEZBEDA
pro děti a mládež

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

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

Cílová skupina: 6-18 let
Přes letní prázdniny otevřeno: 9:00 – 14:00

GALERIE POD SVÍCNEM

GALERIE LIBREX

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

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

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

Muzea v Chlebovicích

Místecké náměstí – Ivan Korč
(prodejní výstava fotografií, jednotná 

cena 15 000,-)

do 28. 7.
Pavel Ptáčník
obrazy a malby

Klub Nezbeda nabízí: 
• pomoc a podporu v problémových situa-
cích dětí a dospívajících
• volnočasové aktivity (hry, vyrábění, 
sportování, cestování – výlety a pobyty s 
prožitkovým programem)
Prázdninový program: výlety, pobyt, stano-
vání, etapové hry, prožitkové programy.

Aktuální týdenní program bude vždy 
vyvěšen v okně klubovny.

VŠEM DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÉ
A POHODOVÉ PRÁZDNINY!

O prázdninách klub není v provozu.
Na setkání s Vámi se těšíme

po prázdninách!

FILMOVÝ KLUB FRÝDEK MÍSTEK ANI 
BIJÁSEK V ČERVENCI NEHRAJÍ!

15.7. v 16.30 a v 19.00
TAJNOSTI

Iva Bittová, Karel Roden, Ivan Franěk a 
Martha Issová v intimní komedii o manžel-

ství, nevěře a drobných ranách, které 
nejvíc bolí. Nový film režisérky Alice Nellis. 

18. - 22.7. v 19.00 h.
ROMING

Komediální road-movie o cestě tří Romů 
za tajemnou nevěstou.
20. - 22.7. v 16.30 h.

MOST DO ZEMĚ TERABITHIA
Rodinný fantasy příběh o dvou kama-
rádech, kteří utíkají před realitou do 

vysněné pohádkové země Terabithie.
25. - 26.7. v 19.00 h.

ODSTŘELOVAČ
Akční thriller o bývalém odstřelovači, 
který se vrací do služby, aby překazil 

atentát na prezidenta.
27. - 29.7. v 19.00 h.

PUSINKY
Tři hrdinky vyrážejí na prázdninovou ces-
tu – chtějí si užívat a ledacos vyzkoušet.

Zpívání pod lípou
Čtvrtek 19. července 2007 v 19 hodin - 
frýdecký zámek

ŽALMAN & SPOL.
Koncert legendární folkové skupiny
- uslyšíte písně z loňského alba „Zatrace-
ný písně“ a mnoho dalších známých hitů.
Čtvrtek 9. srpna 2007 v 19 hodin - frýdec-
ký zámek
WABI DANĚK & MILOŠ DVOŘÁČEK

Koncert „Wabi 35 let na cestě“ vám nabíd-
ne nejlepší písničky z desek: Rosa na 
kolejích, Vítr, Pískoviště, Valašský drtivý 
styl a mnoho dalších.
Středa 15. srpna 2007 v 18 hodin - frý-
decký zámek

VLASTA TŘEŠŇÁK BAND
Necelé dva roky po výborném albu 
„Inventura“, vychází na jaře 2007 nové al-
bum Vlasty Třešňáka a jeho Bandu „Sko-
polamin“. Blues, rock, folk, rock´n´roll…
Překvapivě energické písně střídají fol-
kové písničky, ze kterých je cítit vliv Neila 
Younga, Erica Claptona či Lou Reeda, ale 
především Vlasty Třešňáka.
(V případě nepříznivého počasí se koncer-
ty uskuteční v Rytířském sále frýdeckého 
zámku a v Nové scéně Vlast.)

Divadelní předplatné sezona 2007-2008
Vážení a milí přátelé divadla!
Na podzim začíná 5. divadelní sezóna 
2007/2008 a nabídka předplatného je roz-
dělená do tří skupin. 
Skupina A zahrnuje šest představení pro 
diváky, kteří mají rádi typ klasického diva-
dla. Znovu jsme zařadili představení „Klá-
ra a Bára“, které se nám v minulé sezóně 
nepodařilo realizovat.
Ve skupině B, která má rovněž šest před-
stavení, poprvé představíme Divadlo Na 
Fidlovačce.
Skupina C je trochu netradiční a obsahuje 
čtyři velmi zajímavé tituly.
Děkujeme vám za diváckou přízeň v 
minulých sezónách a přejeme Vám mno-
ho nevšedních divadelních zážitků a těší-
me se při nich s Vámi nashledanou.

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

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Předplatitelská skupina A
6 představení - cena: 1.800 Kč, 1.500 Kč 
(důchodci, ZTP)
Předplatitelská skupina B
6 představení - cena: 1.800 Kč, 1.500 Kč 
(důchodci, ZTP)
Předplatitelská skupina C
4 představení - cena: 1.000 Kč, 800 Kč 
(důchodci, ZTP) 
PRODEJ PŘEDPLATNÉHO
Pro loňské abonenty: od 27. srpna do 12. 
září 2007
Pro nové zájemce: od 13. do 27. září 2007
Změna programu vyhrazena!

Předplatitelská skupina A
Čtvrtek 18. října 2007 v 19 hodin - Nová 
scéna Vlast
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Josef Kajetán Tyl
STRAKONICKÝ DUDÁK aneb TO BY 

BYLO, KDYBY…
V letošním roce uplyne 160 let od pre-
miéry. Strakonický dudák je z diváckého 
hlediska nejoblíbenější Tylova hra.
Hrají: Josef Dvořák, Milan Duchek/Ros-
tislav Trtík, Karel Gult, Jiří Veit, Dagmar 
Schlehrová, Blanka Tůmová…
Režie: Jaromír Staněk
Středa 28. listopadu 2007 v 19 hodin - 
Nová scéna Vlast
Pražské kulturní služby - Jiří Sequens

HŘÍŠNÍ LIDÉ MĚSTA PRAŽSKÉHO: 
PĚNIČKA & PARAPLÍČKO - kasařská 

romance,
V JEDOVÉ CHÝŠI - v představení usly-
šíte písně Ruka zákona, Hříšní hříšníci, 

Kočka ze Záběhlic…
Hrají: Vladimír Kratěna, Eva Režnarová/
Miluše Bittnerová, Rudolf Jelínek, Petr 
Oliva/Martin Zahálka, Miroslav Masopust, 
Jaroslava Obermaierová/Martina Hudeč-
ková, Jiří Čapka/Pavel Nečas
Režie: Dana Bartůňková
Leden 2008
Studio Dva Praha - Patrik Hartl

KLÁRA & BÁRA
Tragikomedie ze současnosti.
Hrají: Ivana Chýlková, Eva Holubová, 
Mojmír Maděrič a Martin Zbrožek
Režie: Patrik Hartl
Čtvrtek 14. února 2008 v 19 hodin - Nová 
scéna Vlast
Slezské divadlo Opava - Francis Veber

BLBEC K VEČEŘI
Skvělá francouzská komedie zavede diváky 
mezi skupinu přátel z tzv. horních vrstev, 
kteří mají zvláštního koníčka: zvou na večeři 
vytipované jedince a baví se pak na jejich 
účet. Filmová verze byla oceněná Césarem.
Hrají: Petr Vaněk j.h., Hana Vaňková, 
Martin Táborský, Marek Kunc, Kamila 
Srubková, Blanka Fišerová…
Režie: Gustav Skála j.h.
Březen 2008
Café Teatr Černá labuť - Willy Rusell

SHIRLEY VALENTINE
Bláznivý útěk do krajiny za stěnou. Mono-
drama zralé ženy, která se snaží najít 
smysl své existence v obyčejném životě.
Hraje: Zuzana Kronerová
Režie: Ivan Balaďa
Středa 9. dubna 2008 v 19 hodin - Nová 
scéna Vlast
Divadelní společnost Háta - Francis Joffo
PRÁZDNINY SNŮ

Komedie s detektivní zápletkou je plná 
rafinovanosti, vtipu, překvapení, ale i vel-
ké lidskosti.
Hrají: Ivana Andrlová/Olga Želenská, 
Vladislav Beneš/Marcel Vašinka, Ernesto 
Čekan/Michal Jagelka,
Vladimír Čech/Zbyšek Pantůček, Lucie 
Zedníčková/Jana Zenahlíková, Milena 
Dvorská/Jana Šulcová aj.
Režie: Antonín Procházka

Předplatitelská skupina B
Neděle 7. října 2007 v 19 hodin - Nová 
scéna Vlast
Divadlo na Vinohradech - Ken Ludwig
LO STUPENDO aneb TENOR NA ROZ-
TRHÁNÍ
Bláznivý příběh talentovaného, ale 
nesmělého a opomíjeného človíčka, který 
čeká na svoji životní příležitost.
Hrají: Václav Vydra, Simona Postlerová, 
Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Zlata 
Adamovská/Jana Boušková,
Jana Malá, Gabriela Vránová, Michal 
Novotný/Ladislav Hampl
Režie: Jan Novák
Čtvrtek 15. listopadu 2007 v 19 hodin - 
Nová scéna Vlast
Originální pohybové divadlo Veselé skoky

VE STANICI NELZE
Anna a sedm železničářů v taneční gro-
tesce z 2. nástupiště. Tančí, zpívají, milují 
a potkávají své osudy. Vlaky, rytmus, tou-
ha, vůně, pohyb, loučení, čekání. Před-
stavení získalo 1. místo na Mezinárodním 
festivalu v Sarajevu v roce 2006.
Tančí a zpívají: Taťána Kupcová/Eva Leim-
bergerová, Lucie Pernetová/Martina Šťast-
ná, Natálie Topinková/Barbora Janatová, 
Eva Velínská/Martina Hůsková, Václav 
Jílek/Lukáš Pečenka…
Scénář, choreografie a režie: Martin 
Pacek, Jana Vašáková a Miroslav Hanuš
Prosinec 2007
Divadlo Na Fidlovačce - Terence McNally 

MISTROVSKÁ LEKCE
Sugestivní výpověď o mimořádné ženě a 
umělkyni Marii Callasové, která za své úspě-
chy a slávu platila mnohdy osobními útrapami.
Hrají: Eliška Balzerová, Tereza Bebarová, 
Anna Remková a Marek Holý
Režijní supervize: J. Deák
Březen 2008
Studio Dva Praha - Jean Dell a Gérald Sybleyras

PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ
Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas 
mnohé věci změnit. Manželé Sansieuovi 
se jednoho dne během 90 minut pokusí o 
sexuální renesanci, revoltu proti manžel-
ským stereotypům a vymetení nudy ze 
svého života. Podaří se jim to?
Hrají: Milan Lasica a Daniela Kolářová
Režie: Patrik Hartl
Duben 2008
Radošinské naivné divadlo - Stanislav 
Štepka

SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV
Druhou částí volné trilogie je inscenace sedmi 
povídek: Pýcha, Lakota, Závist, Hněv, Neřest, 
Obžerství a Lenost. Neuvěřitelné vesnické 
příběhy o hříchu, ale i lidských ctnostech spo-
juje jedno místo - slovenský venkov.
Hrají: Stanislav Štepka, Maruška Nedo-
mová, Karin Olasová/Lujza Schrameková, 
Milan Šago, Kristína Farkašová/Veronika 
Koščová, Richard Felix/Kamil Mikulčík, 

Pavel Čížek, Ladislav Hubáček
Režie: Juraj Nvota
Květen 2008
Divadelní agentura AP - Prosper - Willam 
Douglas Home

KACHNA NA POMERANČÍCH
Tato hra nepatří k bláznivým komediím o 
manželské nevěře, ale s humorem řeší i 
vážnou situaci, ve které se může ocitnout 
kdokoli z nás.
Hrají: Veronika Žilková, Martin Stropnic-
ký, Jan Šťastný/Michal Pešek, Klára Jan-
dová/Agáta Henychová
Režie: Michal Stropnický

Předplatitelská skupina C
Středa 17. října 2007 v 19 hodin - Nová 
scéna Vlast
Intimní divadlo Praha - Eve Ensler

MONOLOGY VAGÍNY
Monology, které diváci uslyší, jsou zhutně-
nými, víceméně doslovně ze života opsa-
nými soukromými dějinami žen. Různých 
žen typově i povahově, žen s různými osu-
dy a s různou schopností čelit osudu.
Hrají: Dáša Bláhová, Michaela Sajlerová 
a Anna Polívková.
Režie: Irena Žantovská
Listopad 2007
Divadlo Viola Praha - Alessandro Baricco

NOVECENTO - MAGICKÉ PIÁNO
Strhující příběh geniálního klavíristy se 
odehrává na lodi, která pravidelně brázdi-
la oceán mezi Evropou a Amerikou. Cena 
Thálie za rok 2006.
Hrají: David Prachař a Emil Viklický
Režie: Lucie Bělohradská
Leden 2008
Asketické divadlo Maléry Brno

VEPŘO, KNEDLO, ZELO aneb TŘI 
SESTRY A PEPAN

Autorská komedie o touze uniknout z 
„malého“ moravského venkova, symboli-
zovaného vepřovou se zelím, do velkého 
světa. Ola zklamaná životem, Irča plná 
nadějí, mírně opožděná Maruška a podi-
vín Pepan vám odkryjí své touhy, radosti i 
strasti na pozadí bučících krav.
Námět a scénař: Daniela Zbytovská
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Sied-
lová, Nikola Zbytovská, Josef Polášek a 
J.Barin Tichý
Pondělí 10. března 2008 v 19 hodin - 
Nová scéna Vlast
Naivní divadlo Liberec - Frans Gunnar 
Bengtsson

ZRZAVÝ ORM
Poutavý děj i atraktivní prostředí v časech, 
kdy na pohanský sever začalo pronikat 

křesťanství, jsou hlavními atributy této lout-
kové, vtipné a peprné vikingské burlesky. 
Představení je kombinaci malého rockové-
ho koncertu a iluzivních (ryze marioneto-
vých) výjevů z vikingských výprav za zla-
tem, dobrodružstvím a někdy i láskou…
Hrají: Markéta Sýkorová, Jana Vyšohlído-
vá, Tomáš Bělohlávek, Filip Homola, Jan 
Hrubec, Zdeněk Peřina a Marek Sýkora
Režie: Petr Vodička
Divadelní představení mimo předplatné
Sobota 22. září v 19 hodin - Nová scéna Vlast
Divadlo na Jezerce - Yasmina Reza

KUMŠT
Mezinárodní hit prvního řádu je hra fran-
couzské autorky. V Paříži, Londýně a 
Berlíně je hlavní divadelní atrakcí. Kumšt 
je komedie o třech nerozlučných kamará-
dech. Jde o uzavřený pánský spolek, který 
se stal snad tím jediným bodem v jejich 
životě. Poklidné vztahy naruší zprvu banál-
ní spor nad modernistickým obrazem, kte-
rý přeroste v hádku a nakonec v úporný 
zápas o uznání a hodnoty v umění.
Hrají: Jan Tříska, Jan Kačer, Jan Hrušínský
Režie: Jan Hřebejk
Premiéra 10. května 2007 v Praze.
Pouze 60 představení!!!
Divadlo Kalich - Miquel de Cervantes, Milan 
Lasica, Julius Satinský, Vladimír Strnisko

DON QUIJOTE
Osobitá úprava španělského klasického 
příběhu z dílny legendární dvojice Lasica 
+ Satinský v podání českých hereckých 
hvězd doplněná o písničky Jaroslava Fili-
pa a Miroslava Kořínka.
Hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser
Režie: Vladimír Strnisko
Divadlo Palace Praha - Noel Coward

LÍBÁNKY ANEB LÁSKA,
AŤ JDE K ČERTU

Dvojice bývalých manželů se po létech 
setkává v drahém francouzském hotelu, 
kam přijeli trávit líbánky se svými novými 
a mladšími partnery.
Hrají: Jiří Langmajer, Ivana Jirešová/Klára 
Issová, Martina Válková/Jitka Čvančaro-
vá, Jan Teplý ml./Kryštof Rímský
Režie: Petr Hruška
Duben - květen 2008
Divadlo Ungelt
Fjodor Michajlevič Dostojevskij

NASTASJA FILIPOVNA
Původní dramatizace Dostojevského „Idi-
ota“ pro Divadlo Ungelt.
Hrají: Dagmar Havlová, Milan Kňažko a 
Miroslav Etzler.
Dramatizace a režie: Zdeněk Kaloč

27. 7. 2007 I. etapa - Frýdecko-místecká

BÍLÁ 8:30- 9:30 start - odjezd směr - Rožnov p. R.,

Frenštát p. R., Vlčovice

KOPŘIVNICE 10:00-12:00 výstava na náměstí - odjezd směr

- Mniší, Hukvaldy, Rychaltice, Fryčovice, Staříč, Sviadnov

FRÝDEK-MÍSTEK 13:00 příjezd na Zámecké náměstí

13:30-16.00 výstava vozidel

16:00 odjezd - odjezd směr - Palkovice, Metylovice

cca 16:30, Frýdlant nad O. cca 17:00

BÍLÁ 18:00 cíl
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