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slovo primátorky

Na 15 tisíc diváků navští-
vilo první vrcholný víkend 
letošního Veseléta. Celé měs-
to žilo kulturou, když nejprve 
byl na pořadu Sweetsen fest 
008, mapující frýdecko-mís-
teckou kulturní scénu, neděl-
ní Indiáni ve městě byli pak 
určeni spíše rodinám s dětmi. 
A že se jich sešlo!

Sweetsen fest, prezentovaný 
také jako největší frýdecko-mís-
tecký mejdan, se musel v novém 
prostředí v areálu stadionu Sle-
zan vypořádat s nepřízní počasí, 
ovšem i tak návštěvnost trhala 
rekordy. Diváci na Sweetsen 
festu tradičně neplatili vstupné, 
a proto mohli ušetřené koruny 
věnovat organizacím Adra a 
Podané ruce. Celkem se na akci, 
pořádané občanským sdružením 
Pod Svícnem, Sdružením Region 
Beskydy a Beskydským infor-
mačním centrem za významné 
pomoci Statutárního města 
Frýdek-Místek, vybralo 35 tisíc 
korun. „Je třeba poděkovat i 
kapelám, které vystoupily bez 
nároku na honorář,“ podotkl 
náměstek primátorky Petr Cvik.

„V tradici výběru financí na 
charitu budeme určitě pokračo-
vat i do budoucna. Festival tak 
dostává i jinou myšlenku než jen 
to, že se lidé pobaví,“ řekl Petr 
Korč, předseda občanského 
sdružení Pod Svícnem. Sweet-
sen fest obdržel certifikaci Čistý 
festival, která zavazuje ke třídě-
nému sběru odpadu a o „čis-
totu“ dbal i při vstupu, kdy byli 

Vážení spoluobčané, 
již sedmým rokem podporuje Plzeň-

ský Prazdroj svým dárcovským progra-
mem náš region prostřednictvím projek-
tů, které zlepšují kvalitu života nás všech. 
Nasměrování finančních prostředků 
máte možnost navíc ovlivnit vy všichni, 
kteří projekt podáte za organizaci nebo 
občanské sdružení nebo následně hlaso-
váním některý projekt podpoříte.

V letošním roce program změnil svůj 
název z „Občanská volba“ na „Prazdroj lidem“.

Formulář pro přihlášení projektů a podrobnější informace najdete 
na internetové stránce www.prazdrojlidem.cz nebo www.prazdroj.cz, 
Prazdroj lidem Frýdek-Místek. Vyplněný formulář je nutné zaslat do 
31. srpna na adresu Crest Communications Ostrava, Dr. Maye 468/3,
709 00 Ostrava, případně podat osobně na podatelnu do Pivovaru Rade-
gast v Nošovicích v obálce označené názvem programu Prazdroj lidem.

Úspěšné projekty letos získají 2,5 milionů korun, novinkou je zave-
dení dárcovské sms, díky které může finanční dar získat každý pro-
jekt, který postoupí do veřejného hlasování a zaujme vás.

V letošním roce bude podpora zaměřena na projekty, které tvůrčím 
způsobem přispějí ke zlepšení a zkvalitnění podmínek pro aktivní trá-
vení volného času obyvatel našeho regionu.

Proto neváhejte, a pokud máte dobrý nápad, jak zlepšit podmínky 
pro volný čas nás všech, projekt podejte!

I pro letošní rok jsem se stala členkou Rady reprezentantů, kte-
ří budou vybírat projekty pro veřejné hlasování. A nejen proto se k 
tomuto tématu i v našem zpravodaji budeme vracet.  Eva Richtrová

Jednou z mála daní, jejíž 
výši mohou ovlivnit samotné 
obce, je daň z nemovitosti, u 
níž mohou radní stanovovat tzv. 
koeficienty. Statutární město 
Frýdek-Místek se zařadí mezi 
jedny z mála měst, ve kterých 
nebude navýšena daň z nemo-
vitostí na rok 2009. Rozhodlo 
tak vedení města s tím, že v 
platnosti zůstanou koeficienty 
pro výpočet daně z roku 1993. 

„Máme možnost navýšit míst-
ní koeficient až pětinásobně a 
navýšit tak finance v městském 
rozpočtu. Nechceme ale ještě 
více finančně zatížit občany 
našeho města, kteří se již 
nyní musejí vyrovnávat se 
zdražováním potravin, elektrické 

Město daň z nemovitosti nezvyšuje
energie, plynu a podobně. Nebu-
deme přistupovat ke zdražování 
v oblastech, které můžeme ov-
livnit,“ zdůvodnila rozhodnutí 
města primátorka Eva Rich-
trová. Některé obce hodlají jít 
cestou maximálních koeficientů 
s tím, že například poplatky za 
odpad, které se obcím na rozdíl 
od daně z nemovitosti hůř vy-
bírají, postupně potlačí. „Tento 
postup je aplikovatelný spíše v 
menších obcích, kde lidé vlastní 
více nemovitostí. Každopádně 
bych ale i při této příležitosti 
chtěla na občany apelovat, aby 
stávající poplatkové povinnosti 
plnili řádně,“ řekla primátorka.

Ve Frýdku-Místku tedy stále 
zůstávají v platnosti koeficienty 

stanovené před patnácti lety. 3,5 
pro centrum Frýdku-Místku, 2 
pro okrajové části Frýdku-Místku 
a 1,6 pro Lískovec, Zelinkovice, 
Lysůvky, Chlebovice a Ska-
lici. Právě v okrajových částech, 
které charakterem odpovídají 
malým obcím, je koeficient 
stanoven nejníže.

Příklad:
Daň z nemovitosti za bytovou 
jednotku 3+1 v centru města o 
výměře 80 m2 činí nyní 336 Kč, 
stejná zůstane i pro příští rok. 
Daň z nemovitosti za přízemní 
RD v centru města, se zahra-
dou 800 m2 a zastavěnou 
plochou 100 m2 činí 381 Kč a 
měnit se nebude ani příští rok.

Veseléto láká tisíce návštěvníkůVeseléto láká tisíce návštěvníků
návštěvníci prohlédnuti, aby se 
do areálu nedostalo nic, co by 
mohlo narušit průběh akce. 

V neděli po přehlídce čty-
řicítky kapel a DJ´s Veseléto 
pokračovalo v parku pod frý-
deckým zámkem, kde se sjeli 
kovbojové a Indiáni. Westerno-
vá vesnička nabídla malování 
po tvářích, ježdění na koních, 
exhibici s bičem a kolty a i náv-
štěvníci mohli vzít do ruky luky či 
tomahavk. „Určitě se jednalo o 
místo největší koncentrace dětí 
široko daleko. Kromě Divokého 
západu se v rámci akce Indiáni 
ve Frýdku totiž představil Michal 
Nesvadba. Při jeho vystoupení 
byl zámecký amfiteátr v napro-
stém obležení a akce tak opět 
překonala rekord v návštěvnosti. 
Jediná letní akce, která je urče-
na nejmenším návštěvníkům, 
však potěšila i dospělé, kteří 
většinu času strávili v originál-
ních westernových saloonech,“ 
zhodnotil akci hlavní organizátor 
Milan Anděl. Ten je přesvědčen, 
že i další nabídka Veseléta bude 
přitahovat davy. Už 19. červen-
ce (od 15 hodin), znovu v cen-
tru Frýdku a tentokrát přímo na 
náměstí, proběhne další kulturní 
událost pro skutečné fajnšmekry 
– Jazz ve městě.

Jazz ve městě
„Jazz ve městě patří beze-

sporu k dramaturgicky nejpove-
denějším akcím letošního Vese-
léta. Mimo jiné na něm vystoupí 
Yvonne Sanchez, Peter Lipa 
neobvykle s orchestrem Čes-

INDIÁNI VE FRÝDKU: Kovbojové učili, jak zacházet s lasem.     Foto: Petr Pavelka

kého rozhlasu, David Kraus se 
svou kapelou, výjimečně v jaz-
zové poloze, a další,“ pochválil 
předseda Regionu Beskydy Petr 
Rafaj pořadatele, kteří se navíc 
rozhodli zpestřit celý festival také 
více než kontrastním obsazením 
moderátora. „Pravda, pravověr-
ným jazzovým posluchačům se 
zřejmě nebude moc pozdávat, 
ale rozhodně nenechá nikoho v 
klidu. Festivalem Jazz ve městě 
provede Ruda z Ostravy. Ten 
proslul z show televize HBO Na 
stojáka a v poslední době kli-
pem Markéta, ve kterém rázně 
po Ostravsku specifikoval svůj 
vztah s Markétou Irglovou. Klip 
na internetu překonal rekord v 
počtu zhlédnutí, od 22. května 
jej vidělo na 700 tisíc lidí,“ před-

stavil moderátorskou „bombu“ 
Milan Anděl.

Účinkující festivalu Jazz ve 
městě bezpochyby připraví 
prvotřídní hudební zážitek. Popr-
vé bude festival hostit frýdecké 
Zámecké náměstí, které bylo 
vybráno především z důvodu 
větší kapacity. Loňský ročník totiž 
navštívily čtyři tisícovky diváků, 
pro které bylo místecké náměstí 
Svobody poněkud těsné. Pub-

likum bude tentokrát rozjíždět 
David Kraus, známý především 
z pořadu svého otce Jana, od 
16:45 se představí domácí festi-
valová stálice Behind The Door. 
Od šesti hodin vystoupí čtveřice 
vynikajících hudebníků a velký 
objev ostravské jazzové scé-
ny Missing Base, jejichž pojetí
jazzového koncertu připomíná 
spíše pořádný rockový odvaz. 

(Pokračování na straně 12)
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krátce

Primátorka Eva Richtrová 
se nechala inspirovat akcí 
Policie České republiky a i 
ona se odhodlala poprvé v 
životě vyzkoušet si dárcovství 
krve. Doufá, že i ona může být 
příkladem pro ostatní.

V novém frýdeckém Krevním 
centru primátorka jako všichni 
dárci nejprve musela vyplnit 
příslušný dotazník a absolvovat 
základní zdravotní vyšetření a 
testy. Až pokud je vše v pořád-
ku, může potencionální dárce 
opravdu k odběru zhruba půl 
litru drahocenné tekutiny. „Byla 
jsem zvědava, jestli vůbec 
projdu. Hlavně kvůli tlaku, to 
víte, v mé funkci,“ brala vše s 

Primátorka darovala svou krevPrimátorka darovala svou krev
nadhledem primátorka. Naštěstí 
všechny hodnoty byly v normě, 
a tak mohla na „horké“ červené 
křeslo. Šla do něj se stejnou 
odvahou, jaká je potřeba i na 
primátorské židli. „Jsem ráda, 
že jsem to mohla absolvovat. 
A každý by měl zvážit, jestli 
může takto pomoci a svou krev 
nabídnout těm, kteří to potřebují. 
Já již řadu let předávám plake-
ty zasloužilým dárcům krve a 
teď jsem si konečně na vlastní 
kůži vyzkoušela, co to obná-
ší. Zaslouží určitě obdiv, když 
darují svou krev opakovaně a 
nezištně,“ hodnotila svůj počin 
primátorka. Ta si prohlédla pro-
story Krevního centra opravdu 

NA ODBĚRU: Primátorka Eva Richtrová se rozhodla darovat krev. 
Foto: Petr Pavelka

důkladně, včetně vybavení, na 
které přispěla frýdecko-místecká 
radnice, a nakoukla i do zákulisí, 
kde je krev uchovávaná ve spe-
ciálních chladících boxech. „V 

Krevním centru je milý personál, 
odběr v podstatě bezbolestivý 
a můžu říct, že jsem tam určitě 
nebyla naposledy,“ uzavřela pri-
mátorka.  (pp)

Ve Frýdku-Místku vzni-
ká Centrum pečovatelských 
služeb. Sídlo bude mít v domě 
na Zámecké ulici č. p. 1266, ve 
kterém se v minulosti nachá-
zelo obvodní oddělení Policie 
ČR a který město získalo smě-
nou od ministerstva vnitra.

Beskydy info
Také letos se turisté přijíždě-

jící do našeho města, ale i místní 
obyvatelé, mohou spolehnout na 
komplexní informace pro prázdni-
nové dny vydávané Beskydským 
informačním centrem pod názvem 
Beskydy tourist info. Najdete zde 
spoustu tipů na trávení volného 
času, kalendárium nebo například 
jízdní řády cyklobusů.

Hospodaření města
Zastupitelé města schválili bez 

výhrad celoroční hospodaření sta-
tutárního města Frýdek-Místek za 
rok 2007. Hospodaření skončilo s 
kladným výsledkem, a to ve výši 
31 485 tisíc korun. Skutečné pří-
jmy za minulý rok dosáhly výše
1 232 613,41 tisíc korun, přičemž 
hlavním zdrojem financování 
potřeb města byly i loni daňové 
příjmy. Z cizích zdrojů, tedy dota-
cí ze státního rozpočtu, státních 
fondů, rozpočtu kraje a okolních 
obcí se podařilo získat 365 mili-
onů korun. Naproti tomu největší 
objem běžných výdajů byl vyna-
ložen na sociální dávky.

Skládání účtů
Město na posledním zasedá-

ní zastupitelstva skládalo účty 
za loňský rok. V oblasti investic 
patřila k největším oprava cyklos-
tezky přes průtah města, která si 
vyžádala částku 11 milionů korun, 
dále pak výstavba autobusové-
ho nádraží v lokalitě Na Poříčí, 
rekonstrukce budovy magistrátu 
či rekonstrukce školní kuchyně v 
Základní škole na ul. J. Čapka. 

Cesty ve Skalici
Ve Skalici byly opraveny 

vozovky, které byly poškozeny 
při rozvozu ornice z průmyslové 
zóny v Nošovicích. Vše šlo na 
náklady Krajského úřadu Morav-
skoslezského kraje, protože měs-
to si jako jediné smluvně ošetřilo, 
že škody na místních komunika-
cích při první fázi výstavby auto-
mobilky budou nahrazeny. 

Voda z Hájku je kvalitní
Voda pramene v Hájku i v 

uplynulém měsíci vykazovala 
příznivé kvalitativní údaje. Její 
rozbor potvrdil nepřítomnost 
bakterií a skutečnost, že voda 
splňuje požadavky stanovené 
pro pitnou vodu.

Opraví Koloredov
Město přistoupí k nezbytným 

havarijním a bezpečnostním 
opravám a rekonstrukci částí 
objektů budovy Malý Koloredov 
č. p. 811. Jsou navrhovány opra-
vy balkonů a výměna zadních 
vstupních dveří jednoho z objektů. 
13. patro objektu „A“ se dočká 
nových oken, na „céčku“ se 
opraví vstup.

Smlouva s Žilinou
18. července navštíví Frýdek-

-Místek delegace z Žiliny, aby byla 
slavnostně podepsána Deklarace 
o partnerství a spolupráci mezi 
těmito dvěma městy, které mají 
v současné době k sobě blízko i 
díky rozvoji automobilového prů-
myslu v jejich regionech.  (pp)

Radnice upravuje objekt proRadnice upravuje objekt pro
Centrum pečovatelských služebCentrum pečovatelských služeb

„Dům pod frýdeckým zámkem 
nyní prochází rozsáhlou rekon-
strukcí. V těchto dnech v něm 
byla dokončena výměna oken 
za téměř jeden milion korun. V 
následující etapě budou v domě 
vyměněny rozvody vody, topení 
a elektřiny. Náročná bude úprava 

sklepních prostor, které poslouží 
pro uskladnění kompenzačních 
pomůcek, a vybudování nových 
sociálních zařízení v jednotlivých 
podlažích. Ostatní prostory, kte-
ré byly již dříve využívány jako 
kancelářské, velké změny neče-
kají, budou ale přizpůsobeny 
evropským standardům,“ nastí-
nil průběh prací radní Ivan Vrba 
s tím, že náklady na rekonstrukci 
domu jsou odhadovány do šesti 
milionů korun. 

Pečovatelská služba p. o. 
Frýdek-Místek poskytuje pomoc 
seniorům a těžce zdravotně 
postiženým občanům, kterým 
nabízí pomoc při osobní hygie-

ně, zajištění nákupů, dodávku 
obědů, doprovod při vyřizování 
osobních záležitostí a podobně. 
„Nyní působí v různých částech 
města, ale cílem je, aby byli 
pracovníci pečovatelské služby 
koncentrováni do jednoho místa, 
kde si občané budou moci objed-
nat jak pečovatelské služby, tak i 
zapůjčit kompenzační pomůcky,“ 
vysvětlila tisková mluvčí frýdec-
ko-místecké radnice Jana Matějí-
ková. Radní Ivan Vrba, který má 
ve své gesci sociální politiku 
města, počítá s tím, že Centrum 
pečovatelských služeb by mělo 
zahájit provoz nejpozději počát-
kem příštího roku.  (pp) 

Radní Miroslav Adam a Ivan Vrba při kontrole nových oken v domě, 
kde vzniká Centrum pečovatelských služeb.

Okresní rada Asociace 
školních sportovních klubů 
Frýdek-Místek uspořádala 
pod záštitou Statutárního 
města Frýdek-Místek meziná-
rodní výměnný pobyt studen-
tů středních škol Eurocamp 
2008 alias „We want to make 
art“ – Chceme tvořit umění. 

Čtyřicítku mladých lidí z 
Německa, Itálie, Španělska a 
Česka s jejich vedoucími navštívi-
la na jejich základně v Beskydech 

Město podpořilo Eurocamp 2008Město podpořilo Eurocamp 2008

EUROCAMP: Mladí lidé z Evropy nechali svou stopu i ve Frýdku-Místku.   Foto: Petr Pavelka

i primátorka Eva Richtrová. Byla 
svědkem, jak vyrábí smaltované 
šperky i jejich nácviku graffiti, 

která později realizovali právě ve 
Frýdku-Místku na ulici E. Krás-
nohorské, v místě k tomuto účelu 
vyhrazenému. „Právě na graffiti, 
jako relativně nový druh umění, 
jsme se zaměřili, abychom ukázali 
rozdíly mezi uměním a obyčejným 
vandalismem, které stále častěji 
můžeme vidět v našem městě,“ 
uvedla hlavní organizátorka Marta 
Michaláková. Další těžiště progra-
mu bylo ve sportovních aktivitách. 
Při jízdě na koloběžkách ze sjez-
dovky, lukostřelbě, vodním lyžová-
ní, volejbale a dalších sportech se 
mládež seznámila a samozřejmě 
procvičovala své jazykové znalos-
ti. „Umět cizí jazyk, to už je dneska 
pro mládež takřka samozřejmost. 
Má přirozený zájem poznávat 
svět a vidí na každém kroku, že 

jazyková výbava je nutností,“ oce-
nila přínos podobných akcí primá-
torka Eva Richtrová. O globálním 
světě se mohli mladí přesvědčit i 
díky prohlídce nošovické automo-
bilky Hyundai. Všichni zúčastnění 
byli zvědavi i na krásu našeho 
hlavního města, výletem do Prahy 
i s návštěvou výstavy moderního 
umění v Národní galerii byl euro-
camp zakončen. „Chtěla bych 
všem poděkovat za jejich pocho-
pení a spolupráci při organizování 
smysluplného vyplnění volného 
času mládeže našeho města, 
během kterých si mladí lidé rozví-
její své jazykové znalosti, navazují 
nová přátelství a učí se toleranci a 
seznamují se se zvyky a tradicemi 
jednotlivých národů,“ poděkovala 
Marta Michaláková.  (pp)

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ: Statutární město Frýdek-Mís-
tek připravilo na konec června pro 75leté jubilanty slavnostní setkání 
v sále místeckého Národního domu. Některé možná odradilo příliš 
horké počasí, ale i tak byl sál skoro plný. Kdo dorazil, určitě nelitoval. 
Všechny přítomné bavilo operetní představení.    Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Je vodní dýmka

opravdu neškodná?
Luděk Blecha působí při 

Městské policii ve Frýdku-Míst-
ku jako policejní preventista. V 
souvislosti s dobou dovolených 
si pro dnešní vydání zpravoda-
je připravil pár řádků osvěty na 
aktuální téma.

V poslední době je zejména 
mezi mladými lidmi rozšířené kou-
ření vodní dýmky. Tato má zábav-
né názvy jako  ,,šíša, shisha, hub-
ble-bubble, goza a waterpipe“. 
Vzhledem k cenové dostupnosti, 
zjednodušení přípravy ke kouře-
ní a nabídky tabáků s příchutěmi 
ovoce je kouřová seance zejmé-
na v době prázdnin atraktivní. 
Uživatelé vodních dýmek jsou 
často žáci a studenti škol, lidé, 
kteří chtějí jen s někým posedět a 
zkusit, co ještě nevyzkoušeli, ale 
také i „normální“ nekuřáci. Většina 
těchto uživatelů je totiž přesvěd-
čena o tom, že je tento způsob 
kouření neškodný. 

Opak je pravdou! Kuřáci vodní 
dýmky inhalují do plic několikaná-
sobně větší objem kouře než při 
kouření cigarety. Podstatné je, že 
voda odfiltruje pouze část nikoti-
nu, ale obsah oxidu uhelnatého 
a dehtu neodstraní! Kuřák vodní 
dýmky při jedné seanci vdechne 
až 10x větší množství dehtu a 
oxidu uhelnatého než při kouření 
cigarety. Součástí dehtu hořících 
směsí do vodních dýmek jsou tzv. 
polycyklické uhlovodíky (např. 
chrysen, anthracen, pyren, fena-
tren) v hodnotách o několik řádů 
vyšších než z jedné cigarety. I 
bylinné směsi používané místo 
tabákových obsahují obdobné 
množství oxidu a dehtu. Samo-
zřejmě je i zde možnost vytvoření 
tělesné závislosti na nikotinu. Tyto 
výsledky jsou vědecky prokázány 
v rámci působení Státního zdra-
votního ústavu v Praze.

Takže rada na závěr: Zakou-
řit si příležitostně je určitě lepší 
než kouřit pravidelně. Vědět o 
účincích a škodlivosti kouření 
vodní dýmky je lepší než být 
v omylu. Nejlepší variantou je 
však nekouřit. To pak nemusíte 
vůbec nic řešit.

Strážníci Městské policie ve 
Frýdku-Místku si 10. červen-
ce soutěžně zastříleli o Cenu 
primátorky Statutárního města 
Frýdku-Místku. Nejvšestran-
nějším střelcem se stal Petr 
Lindovský, před Petrem Zeli-
nou a Miroslavem Jurečkou.

Vybojovat si titul neznamenalo 
mít jen pevnou ruku, strážníci museli 
osvědčit také šikovnost a tělesnou 
kondici. Po nezbytném úvodním 
poučení o bezpečnosti na střelnici 
se hned vrhli na první disciplínu, 
kterou byla mířená střelba na 25 
metrů. Následovala střelba po fyzic-
ké zátěži i pudová střelba po přebití 
zásobníku, kdy museli vyhodnotit 
situaci poté, co stáli nejprve zády k 
terčům. Navíc jim v této disciplíně 
hrozila diskvalifikace ze soutěže, 
pokud by neuspěli. Zpestřením byla 
závěrečná disciplína, která rovněž 

Městští strážníci střílí dobřeMěstští strážníci střílí dobře

mohla značně míchat pořadím 
– sborka pistole na čas s násled-
nou střelbou. Strážníci začínali s 
rozloženou pistolí a po jejím složení 
museli třikrát vystřelit na terč.

CENA PRIMÁTORKY: Eva Richtrová sleduje, jak si strážníci vedli při nástřelech.   Foto: Petr Pavelka

„Městští strážníci samozřejmě v 
terénu používají zbraň jen výjimeč-
ně, ale musí být způsobilí zakročit i 
tímto způsobem, pokud si to situa-
ce vyžaduje. Střelecká soutěž ale 

byla pro ně spíš takovým příjem-
ným zpestřením i akcí k utužení 
kolektivu,“ hodnotila střeleckou 
soutěž primátorka Eva Richtrová, 
velitelka městské policie.  (pp)

Statutární město Frýdek-Mís-
tek opravuje v letních měsících 
nejen chodníky, ale také měst-
ské komunikace. V některých 
lokalitách se dokonce dočkají 
obojího. Jako například na 
Jiráskově ulici.

„3. července byla zahájena 
rekonstrukce ulice Jiráskova ve 
Frýdku, od Třídy T. G. Masaryka 
až po ulici Střelniční. Rekonstruk-
ce komunikace, která pro město 

Jiráskova ulice získá nový povrchJiráskova ulice získá nový povrch

JIRÁSKOVA ULICE: V této lokalitě se před časem rekonstruovaly 
chodníky, nyní dochází i na vozovku.  Foto: Petr Pavelka

představuje náklady ve výši zhru-
ba čtyř milionů korun, by měla 
být ukončena 10. srpna,“ uvedl 
náměstek primátorky Petr Cvik. 

Ulice Jiráskova dostane v celé 
délce nový asfaltový koberec, úpra-
vou projdou poklopy kanalizace a 
vyměněny budou také obrubníky. 
„Oprava komunikace si vyžádá 
dopravní omezení. Řidiči musí 
počítat s tím, že v době mezi 6. a 
18. hodinou bude vjezd na Jirás- kovu ulici omezen, při pokládce 

nového asfaltového koberce pak 
zcela vyloučen. Parkovací místa 
budou řidičům k dispozici jen přes 
noc vždy od 18 do 6 hodin. V době 

prací na rekonstrukci komunikace 
nesmí stát v ulici žádné auto, v 
opačném případě bude odtaženo,“ 
upozornila tisková mluvčí radnice 
Jana Matějíková.  (pp)

Opravdu kuriózní zásah si 
připsali frýdecko-místečtí stráž-
níci, kteří se v sobotu 28. červ-
na vydali stíhat nebezpečného 
motorkáře, který ohrožoval 
zdraví občanů riskantní jízdou. 
Jakkoliv je policie v terénu proti 
těmto individuím většinou bez 
šance, tentokrát i s pomocí 
místních lidí mladistvého hazar-
déra strážníci dopadli. V sed-
mém patře výškového domu.

Dopadený motorkář, který 
nevlastní řidičské opravnění, si 
vyjel na motorce neurčité tovární 
značky, bez technické způsobilos-
ti, bez zákonného pojištění a bez 
poznávací značky. „Hlídka měst-
ské policie spatřila při své činnosti 
motorku bez označení, na které 
seděl mladý muž. Ten po spat-
ření hlídky městské policie začal 
divoce ujíždět. Jel od Hotelového 
domu Paskov, kde se v křižovatce 
otočil smykem a pokračoval přes 
trávník a chodník na ulici Anen-
skou. Na to, že na chodníku jsou 
chodci, vůbec nehleděl. Dokonce 
velmi nebezpečně objel i matku s 
malým dítětem a kočárkem. Hlíd-
ce městské policie nezbývalo nic 
jiného než motorkáře pronásledo-
vat a zamezit tak jeho nebezpeč-
né jízdě,“ vylíčil Luděk Blecha.

Za použití výstražné světel-
né a zvukové signalizace hlídka 
motocyklistu pronásledovala, ten 

Motorkář skončil v sedmém patře
ale samozřejmě nereagoval na 
jakýkoliv signál k zastavení a svou 
rychlou a bezohlednou jízdou 
vážně ohrožoval chodce, kteří 
mu museli uhýbat a uskakovat 
mimo komunikaci jim určenou. 
Jízda motorky pokračovala přes 
chodníky a travnaté plochy mezi 
domy po ulici Kolaříkové a Nezva-
la až k výškovému domu čp. 797 
na ulici ČSA. Hlídka s pomocí 
občanů, kteří ukazovali směr, kudy 
motorkář jel, přijela až k tomu-
to domu. „Zde bylo zjištěno, že 
tento šílenec na motorce vyjel po 
schodech přes vchod domu až do 
nákladního výtahu, kterým vyjel do 
vyšších pater, aby se zde schoval. 
Po přivolání posily byl motorkář i 
za pomoci nazlobených občanů 
dopaden i s motorkou v sedmém 
patře domu,“ informoval o vyústění 
celé honičky Luděk Blecha.

Pro podezření ze spáchání 
trestného činu byl motorkář pře-
dán příslušníkům Policie ČR. 
Došlo k jízdě bez řidičského 
průkazu a obecnému ohrožení 
občanů. Mladistvý L. H. bude 
potrestán přiměřeně vzhledem 
k jeho věku. „Pokud však poruší 
zákaz řízení, který nepochybně 
dostane, může jít i do vězení,“ 
upozornil Luděk Blecha, který na 
závěr s úlevou konstatoval, že 
navzdory zběsilé jízdě nedošlo k 
žádnému zranění osob.  (pp)

TUDY NE!: Houpací most přes Ostravici prochází rekonstrukcí. 
Cesta k úřadu práce se tak některým trochu protáhne. Použít musí 
průtahový most o pár set metrů vedle.           Foto: Petr Pavelka

Městská policie ve Frýdku-
-Místku loni zavedla cyklohlíd-
ky, a protože se osvědčily, v 
prázdninových měsících znovu 
budou někteří strážníci vyko-
návat svou službu v sedle.

„Dvojice strážníků reaguje dle 
momentální situace a operativně 
se přesouvá na místa, která si 
vyžadují pozornost. Hlídka se tak 
dostane i na místa těžko přístupná 
a také tam, kde málokdo před-
pokládá, že by se strážníci mohli 
objevit,“ vysvětlil Luděk Blecha. 
Cyklohlídky mohou zjistit spoustu 
informací, například o místech u 
řeky Morávky, kde pravidelně sta-
nují bezdomovci, nebo o sběračích 
šrotu, kteří v odlehlých místech 
opalují elektrické kabely získané 
většinou nekalým způsobem, aby 
je mohli odvézt do sběrny druhot-
ných surovin. „Samozřejmostí je 
také dozor v parkových zónách, 
v panelové zástavbě a odlehlej-
ších místech města. Provádí také 
dohled nad bezpečností silničního 
provozu, zejména v oblasti pře-
hrady Olešná a okolí aquaparku,“ 
upřesnil Blecha.

Hlídky ujedou na kolech až 

Cyklohlídky městské policie
několik desítek kilometrů za den. 
Udržují si tak fyzickou kondici, 
navíc šetří i pohonné hmoty. Jen 
pouze pokud si to vyžaduje situ-
ace, volají na pomoc služební 
vozidlo. Městská policie upozor-
ňuje, že strážníci při výkonu služby 
jezdí na kolech i po chodnících, 
což ale není alibi pro ostatní oby-
vatele, kteří mají jízdu po chodníku 
zakázáno. „Strážníci se přestupku 
nedopouští, mají k tomu povolení 
od magistrátu,“ vysvětlila tisková 
mluvčí radnice Jana Matějíková. (pp)
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Nové školní tělocvičny už 
neslouží pouze ke sportování, 
ale také ke kulturně-společen-
ským událostem. Také na 7. ZŠ 
přišly prostory s hledištěm vhod 
ke konci roku, kdy zde byly slav-
nostně vyhodnoceny všechny 
soutěže, jichž se žáci v průběhu 

Sedmička se loučila v tělocvičně

ROZLOUČENÍ S ŽÁKY: Slavnostní chvíle na 7. ZŠ se zúčastnil i 
náměstek primátorky Petr Cvik, na snímku s ředitelkou školy Ivetou 
Zechovou.   Foto: Petr Pavelka

roku zúčastnili, a následně tu 
proběhla rozlučka s žáky, kteří 
školu opouštějí. Pasovací akt 
deváťáků si nenechal ujít ani 
náměstek primátorky Petr Cvik.

Mohl tak sledovat osobitá 
vystoupení jednotlivých třídních 
kolektivů, které si daly záležet, 

aby zaujaly a pobavily. Vše bylo 
spojeno i se spoustou loučení. 
Jedno z nich dokonce přineslo 
živý dárek v podobě pejska pro 
paní učitelku.

Samotný akt pasování mečem 
do stavu deváťáků-mazáků při-
nesl spoustu proklamací, jako 
vystřižených ze školních řádů. 
Ačkoliv poslední ročníky ve ško-
lách bývají spíše směsicí všech 
možných i nemožných problémů 
a provinění, odcházející deváťá-
ci nabádali ty budoucí „všech 
školních soutěží aktivně se 
účastniti, při písemných pracích 
neopisovati a taháků nepouží-
vati, rukama aktivně v hodinách 
mávati a velkými vědomosmti 
oplývati, záškoláctví neprovozo-
vati, častými návštěvami u léka-
ře naše zdravotnictví nadměrně 
nepodporovati, neprovokovati, 
vulgárních slov neužívati, sms v 
hodinách neposílati“ a podobně. 

Také vytvářeli iluzi, že se stali 
poklepem mečem na rameno 
nejstaršími, nejrozumnějšími, 
nejchytřejšími, nejsvědomitější-
mi žáky a „získali právo hltat a 
chrlit velké množství vědomostí 
ve všech hodinách beze stra-
chu, aniž by byli nazváni šprtem, 
biflounem či šplhounem“.

„Všem, kteří školu opouštíte, 
přeji úspěchy na vyšších stup-
ních, a myslím, že je na místě 
poděkování všem, kteří se podí-
leli na vaší výchově a na tom, co 
dnes umíte a znáte,“ promluvil 
k žákům náměstek primátorky 
Petr Cvik, který popřál i příjemně 
strávené prázdniny.  (pp)

ZÁVĚR ROKU: Žáci se rozloučili nezvyklým živým dárkem.
Foto: Petr Pavelka

Rada rodičů při Základní 
škole na ulici Pionýrů uspo-
řádala v pátek 6. června pro 
žáky prvního až pátého roční-
ku oslavu Dne dětí. Tentokrát 
čekal na děti Boj o poklad. 
Žáci přestrojení za piráty se 
vydali do Sadů B. Smetany, 
kde pro ně zástupci Rady 
rodičů připravili osm druhů 
náročných soubojů. 

V jednom z nich bylo úkolem 
dětí uhasit hořící loď, v dalším sklá-
dali tajnou zprávu, došlo i na boj s 
mečem. Za každou disciplínu piráti 
získali kus mapy, která je dovedla 
až k pokladu ukrytému na ostrůvku 
uprostřed řeky Ostravice. Poklad 
si museli vyzvednout kapitáni sou-

Cesta pirátů ze 6. ZŠ za pokladem

Honza Ondroušek a Rosťa Janík v boji s mečem.
peřících pirátských lodí, tedy třídní 
učitelé jednotlivých tříd. Kořist v 

podobě sladkostí si pak rozdělily 
všechny děti.  Petra Sedláčková

Zajímavou akci pro děti zor-
ganizoval tatínek Alice Šlach-
tové, žákyně 3. třídy. Vychova-
telky s dětmi tak mohly navštívit 
„partu správných lidí“, kteří se 
věnují výcviku svých čtyřnohých 
mazlíčků. Bylo se na co dívat. 

Pejsci různých ras poslouchali 
své pány na povely, předvedli 
nám útok na figuranta, zdolávali 
překážky a s dětmi se velmi rychle 
skamarádili. Sladká odměna pak 
byla připravena nejen pro ně, ale i 

Děti ze školní družiny na Devítce 
slavily svůj svátek mezi mazlíčky

pro děti. Ty také plnily připravené 
úkoly a vyzkoušely si střelbu ze 
vzduchovky. Na závěr čekalo děti 
na vedlejším hřišti malé překva-
pení v podobě modelů letadýlek 
na dálkové ovládání, které nám 
předvedl pan Petr Malý.

Chtěly bychom poděkovat 
všem členům Základní kynolo-
gické organizace Nové Stovky 
ve Frýdku za jejich hezké přijetí 
a za to, že nám svůj volný čas 
věnovali.  Vychovatelky ŠD

Na konci školního roku se tra-
dičně koná Zahradní slavnost v 
Naději. Ve čtvrtek 19. června se 
školní zahrada ZŠ a MŠ Naděje 
K Hájku proměnila v kočičí ráj.

Už při vstupu přivítaly rodiče a 
děti papírové kočky, blýskavá slu-
níčka a děti s namalovanými vous-
ky a dlouhými ocásky a také žáky 

Zahradní slavnost v Naději

NÁMOŘNICKÝ DEN A LOUČENÍ SE 
ŠKOLÁKY: Ve čtvrtek 19. června se 
všechny děti, paní učitelky a personál 
z mateřské školy J. Trnky proměnili v 
námořníky a piráty. Stavěly se lodě, 
šumělo moře, ze kterého se lovily ryby 
a sbíraly mušle. Celé dopoledne jsme 
pak ukončili na zahradě MŠ, kde jsme 
se všichni oficiálně rozloučili se školáky. 
Po velkolepé show s Míšou Růžičkovou 
došlo na „pasování školáků“, předávaly 
se dárky, a když děti prošly pomyslnou 
bránou, stali se z nich „skoro“ opravdoví 
školáci. Všem dětem přejeme krásné a 
spokojené prázdniny a školákům velké 
úspěchy ve škole. Vladislava Zajacová

ZŠ vytvořený školní časopis.
Na programu bylo vystoupení 

dětí MŠ K Hájku a žáků ze ZŠ 
Škarabelova. Zpívaly se písničky 
s kočičí tématikou, nechybě-
ly básničky, tanečky a ukázka 
TaekWon-Do členů ITF při 8. ZŠ. 
Všechna vystoupení byla spontán-
ní a měla u publika velký úspěch. 

Po úvodním programu následova-
ly soutěže. Poutavé cedule k jed-
notlivým stanovištím vytvořili žáci 
4. a 5. ročníku ZŠ a také se spolu s 
učiteli na organizaci těchto soutěží 
podíleli. Nejoblíbenější byla jízda 
na koloběžce, přitahování autíčka 
na provázku a chůze v gumových 
holínkách.  (Pokračování na str.5)
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(Pokračování ze str. 4)
Za splnění všech disciplín 

čekala na děti sladká odměna.
Na občerstvení se spon-

zorsky podílel p. Kmošťák ze 
Slezské pekárny, organizačně 
spolupracovali rodiče žáků ZŠ 
– p. Mojžíšek, p. Slováčková, p. 
Barešová ze Sdružení rodičů a 
přátel Naděje.

Zakončení školního roku bylo 
opravdu vydařené, všem organi-
zátorům patří velké poděkování. 
Bylo krásné pozorovat radostná 
očka dětí a spokojené rodiče.

A tak už jen všem dětem pře-
jeme hodně sluníčka a spoustu 
zážitků o prázdninách.

Ilona Harabišová,
Naďa Krzesiewiczová

Zahradní slavnost v Naději

Letošní maturant na Střední 
průmyslové škole ve Frýdku-
-Místku, absolvent technic-

Václav Torčík uspěl se svým vlakem
kého lycea, devatenáctiletý 
Václav Torčík uspěl ve středo-
školské odborné činnosti. Na 

celorepublikové 
úrovni získal 
vynikající druhé 
místo za návrh 
designu student-
ského vlaku.

Václav Tor-
čík se přes roč-
níkovou práci 
dopracoval k 
úspěchu ve škol-
ním, okresním i 
krajském kole a 
nakonec uspěl i v 
celorepublikovém 

měření ve Varnsdorfu.
„V práci byl zpracován desig-

nový návrh modelu vlaku pro stu-
denty. Veškeré rozměry a návrhy 
řešení dodržují předepsanou nor-
mu, kterou se řídí výroba vlaků a 
vagónů. Na základě průzkumu 
trhu bylo navrhnuto řešení, kte-
ré odpovídá všem požadavkům 
dotázaných. Kompatibilita vagónu 
zaručuje použití jak v samostatné 
soupravě, tak připojení k jiným vla-
kovým soupravám. Předpokládá 
se nárůst počtu cestujících studen-
tů vlakem, proto je navrhnuto řeše-
ní pro tuto cílovou skupinu cestu-
jících,“ popsal svou práci Václav 
Torčík. Ten si úspěchu v kategorii 

Strojírenství, hutnictví doprava a 
průmyslový design cení o to víc, že 
porota byla hlavně „strojírenská“.

I když se jedná spíše o designo-

vou studii, je reálná i pro eventuální 
výrobu. Proto už jednal i s potenci-
onálními výrobci a chce svou práci 
nabídnout i do zahraničí.  (pp)

Ve školním roce 2007/2008 
oslavila frýdecko-místecká 
Základní škola Jiřího z Podě-
brad patnácté výročí od svého 
vzniku. Žáci spolu s učiteli si 
k výročí nadělili, tak jak je na 
Jedenáctce zvykem, řadu stu-
dijních a sportovních úspěchů.

Ti nejmenší z prvního stupně 
se účastnili úspěšně recitačních 
soutěží, z krajského kola soutěže 
Malovaná písnička si odnesli 
bronzovou medaili. Sportovci ze 
čtvrtých a pátých tříd vybojovali 
stříbro v soutěži o pohár FK VP 
Frýdek-Místek. „I ve šplhu se 
našim páťákům dařilo. Chlapci 
v okresním kole dosáhli na zla-
tou medaili a děvčata zůstala 
za nimi jen o stupínek pozadu,“ 
uvedla zástupkyně ředitele pro 
I. stupeň Táňa Janošcová a 
pokračovala: „Dařilo se nám i v 
okresním kole v minikopané a v 
Mc Donald’s Cupu.“

Všestranné sportovní před-

Jedenáctka opět vítězila
poklady prokázali i žáci druhého 
stupně. „Zvítězili jsme v krajském 
přeboru v minikopané, ve šplhu 
si v krajském kole družstvo dívek 
sáhlo na příčku nejvyšší, chlapecké 
družstvo skončilo na pátém místě,“ 
doplnil informace zástupce ředitele 
pro II. stupeň Libor Kuča a dodal: 
„Letošní rok však patřil především 
gymnastkám. Na Mistrovství Čes-
ké republiky v Teamgymech obsa-
dily starší žákyně druhé místo, ve 
sportovní gymnastice a pohybo-
vých skladbách děvčata obhájila 
mistrovský titul.“ I volejbalistky si 
podle slov Libora Kuči vedly skvě-
le: „Mladší žákyně se staly mistry-
němi ČR ve volejbale sportovních 
tříd, vyhrály Mistrovství Moravy i 
Pohár mladších žákyň Moravsko-
slezského kraje.“

Kromě sportovních úspěchů se 
žákům druhého stupně dařilo i ve 
vědomostních soutěžích. „Radka 
Michaláková zvítězila v meziná-
rodní soutěži v anglickém jazyce 

Passion for english, v 
olympiádě v anglickém 
jazyce získala v kraj-
ském kole 3. místo a na 
devátou příčku dosáhla 
v krajském kole olympi-
ády v českém jazyce,“ 
řekl Libor Kuča a uza-
vřel: „Letos se zlepšilo i 
celkové umístění našich 
žáků v matematických, 
přírodovědných a země-
pisných soutěžích.“ 

Základní škola Jiřího 
z Poděbrad si za pat-
náct let svého působení 
na poli výuky vybudo-
vala dobrou pověst a 
pozici sportovního cen-
tra s kvalitní přípravou 
žáků, a to jak v oblasti 
kmenových sportů na 
celorepublikové úrovni 
– gymnastiky, volej-
balu a házené, tak i v 
přípravě žáků na další 
studium na středních 
školách. 

 Renata Spustová

ANEŽKA SOBKOVÁ: Žákyně 9. třídy 
lískovecké základní školy Anežka Sob-
ková získala 1. místo v literární a výtvar-
né soutěži Požární ochrana očima dětí, 
jejíž vyhlášení se uskutečnilo 20. června 
v Přibyslavi za přítomnosti představitelů 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

Mgr. Marie Stratilová

DĚTSKÝ DEN V MŠ J. TRNKY: I když Den dětí byl letos v neděli a děti ho slavily se svými rodiči, ani v 
mateřské škole jsme na naše děti nezapomněli a spolu s ostatním personálem byly pro děti připraveny 
dva dny plné oslav. Začali jsme hned v pondělí ráno ve svých třídách a pak jsme se vydali do ulic, 
kde jsme vyzdobili chodníky. Nikdo netušil, kolik diváků budou děti mít, o to víc se snažily, aby zrovna 
ta jejich kresba byla „ta nejkrásnější“. Odměnu si zasloužil každý a letos díky rodičům byla obzvlášť 
sladká. Při odchodu ze školky se děti už těšily na další den. Ráno se opět hrály hry, soutěže neměly 
poraženého a skákací hrad byl nejveselejším ukončením oslav.                           Vladislava Zajacová 

Krásné počasí, vyzdobená 
zahrada vonící grilovanými pár-
ky, bufet plný napečených dob-
rot od maminek, hudba, spousta 
rodičů a usměvavé děti – to 
byla Zahradní slavnost, kterou 
jsme se rozloučili ve čtvrtek 19. 
června se školkou a hlavně se
43 budoucími školáky. 

Program byl opravdu bohatý. 
Po naší hymně – písni Mateří-
douška – jsme zhlédli vystou-
pení Malý méďa předškoláků 
ze Sluníčka, děti z Koťátek si 
zahrály na krokodýla Chňapíka, 
Berušky ukázaly, jak „Leze, leze 
pavouček“, a předškoláci z Kuřá-
tek zazpívali veselé písničky z 
hudební dílny Pavla Nováka. 

Své umění předvedly také 
děti z kroužku Hra na flétnu, a 
jakou mají výbornou partu, uká-
zali ve svém pohybovém cvičení 
Malí hasiči. 

Následovalo slavnostní „Pa-
sování předškoláků“ s předává-
ním knížky na památku, zazněla 
závěrečná píseň Ahoj, školko… 
a pak se všechny děti pustily 
s nadšením do plnění zábav-
ných soutěží. Jejich úsilí bylo u 
každého stanoviště odměněno, 
za splnění úkolu se občerstvily 
v zahradním bufítku a pochut-
návaly si na grilovaném párku. 

Ahoj, školko, nashledanou, nazdar, těpic, adié…Ahoj, školko, nashledanou, nazdar, těpic, adié…
A komu zbyly síly, ten se mohl 
vydovádět ve skákacím hradě a 
na trampolíně.

Velký dík patří rodičům a 
celému kolektivu zaměstnanců 
MŠ, kteří přispěli ke zdárnému 

průběhu akce.
Budoucím školákům přejeme 

hodně úspěchů ve škole a všem 
krásné prázdniny plné sluníčka, 
spokojenosti a pohody!

Eva Kavková

Foto: Brigita Špačková
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

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

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

Cena čipu

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

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

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

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

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

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

od 10,00 do 18,00 hodin.

sezona 2008/2009 – rozlosování
kolo den datum čas Soupeř
1. kolo SO 9.8. 10.15 Fotbal FM - Břeclav
2. kolo   16.-17.8.   1.FC Slovácko B - Fotbal FM
3. kolo SO 23.8. 10.15 Fotbal FM – FC Brno B
4. kolo   30.-31.8.   Baník OV B - Fotbal FM
5. kolo SO 6.9. 10.15 Fotbal FM - Blansko
15. kolo ST 10.9. 16.30 Jihlava B – Fotbal FM
6. kolo   13.-14.9.   Kroměříž – Fotbal FM
7. kolo SO 20.9. 10.15 Fotbal FM – Olomouc B
8. kolo   27.-28.9.   1.SC Znojmo - Fotbal FM
9. kolo SO 4.10. 10.15 Fotbal FM – FC Hlučín
10. kolo SO 11.10. 10.15 Fotbal FM - Uničov
11. kolo   18.-19.10.   Zlín B – Fotbal FM
12. kolo SO 25.10. 10.15 Fotbal FM - Zábřeh
13. kolo   1.-2.11.   Mutěnice – Fotbal FM
14. kolo SO 8.11. 10.15 Fotbal FM - Bystrc
16. kolo   15.-16.11.   Břeclav – Fotbal FM

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA

Co je Kendó? Patří mezi 
bojová umění a své nadšence 
už si našel i ve Frýdku-Míst-
ku, kde se v červnu uskuteč-
nil seminář, který tuto spor-
tovní aktivitu přiblížil dalším 
zájemcům. 

„Přijel k nám Tomáš Berger z 
Prahy, držitel 3. Danu, přálo nám 
počasí, takže jsme cvičili venku 
naboso v trávě, protože na palu-
bovce v tělocvičně je to přece jen 
něco jiného,“ referoval Vladimír 
Pryček. Ten zve další zájemce, 
kteří by si chtěli kendó vyzkoušet: 
„Vítány jsou i dívky a ženy, které se 
nemusí obávat. Ačkoliv je kendó 
plnokontaktní, ke zranění nemůže 
dojít. Šermíř je celý krytý, takže se 
jedná o bezpečnou adrenalinovou 
záležitost. Má to určitou fyzickou 
náročnost, takže je kendó vhodné 
pro všechny, kteří se chtějí hýbat a 
nechtějí jen sedět doma.“

Kendó jako takové je čistě 
„šermířská“ záležitost, a proto 
nezahrnuje žádné kopy, skoky 
nebo pády. Mezi základní pohy-
by v kendó patří různé typy seků 
mířené na přesně dané části 
soupeřova těla: hlavu, zápěstí, 
krk a trup. Neobsahuje žádné 
blokovací techniky, které by 

nebyly zároveň i protiútokem. 
„Abychom se ubránili, musí být 
náš vlastní útok rychlejší než 
soupeřův,“ přiblížil Pryček.

Cílem kendó je formovat 
mysl a tělo, zušlechťovat silného 
ducha a správným a přesným 
cvičením usilovat o zdokonalení 
se v tomto umění. Ctít lidskou 
laskavost a čest, stýkat se s 
ostatními s upřímností a vždy usi-
lovat o zušlechtění sebe sama.

Moderní kendó vznikalo kon-
cem 19. a začátkem 20. století 
syntézou a standardizací z 
několika starých škol. Dnešní 

kendó používá obou výcviko-
vých metod – jak cvičení kata, 
za použití dřevěných mečů bok-
kenů nebo pravých mečů, tak i 
cvičení s bambusovým šinajem 
a ochrannou výstrojí. Aby se 
zabránilo zbytečným zraněním, 
používá cvičenec ochranné 
„brnění“, které se skládá z šer-
mířské masky kombinované s 
dlouhými chrániči ramen a hrd-
la, chrániče břicha a boků, vy-
ztužených rukavic pro ochranu 
zápěstí a pevné krátké suknice 
pro ochranu spodní části boků a 
třísel.  (pp)

I ve Frýdku-Místku se cvičí kendó

ČERVNOVÝ SEMINÁŘ: Ve Frýdku-Místku na 4. ZŠ vyučoval Tomáš 
Berger z Prahy, 3. Dan kendó.   Foto: Petr Pavelka

Fotbalová přípravka (ročník 
1998) se zúčastnila výborně 
obsazeného turnaje ve Vigan-
ticích. Po hladce odehrané 
základní skupině se mladí val-
cíři střetli ve finále s Baníkem 
Ostrava. Na Ostravany nako-
nec sice nestačili a prohráli 
1:3, ale stříbrná pozice je jistě 
velký úspěch.

Čtrnáct přihlášených družstev 
se sjelo v sobotu 21. června do 
rodiště českého fotbalového útoč-
níka Milana Baroše. Ve Viganti-
cích pořadatelé týmy rozdělili do 
dvou sedmičlenných skupin. 

Naši mladí fotbalisté na úvod 
narazili na 1. Valašský FC a po 
brankách Garby a Jana Hrušky 
zvítězili 2:0. „Po konečném hviz-
du rozhodčího jsme si hodně 
oddechli. Vyhrát úvodní duel na 

„U Baroše“ skončili druzí„U Baroše“ skončili druzí

turnaji je pro nás velkým problé-
mem. Za tři roky se nám to snad 
povedlo pouze třikrát,“ svěřil se 
již s úsměvem zářící trenér týmu 
Jan Šponiar. Jeho svěřenci mu 
o chvíli později udělali ještě větší 
radost. Olomouckou Sigmu s o 
rok mladšími kluky rozprášili totiž 
8:0, když branky stříleli: Wojčik 
3, Vojkovský 2, Dalibor Hruška, 
Smyček a Jan Hruška po jedné. 

S Vrchlabím se vyhrálo po bran-
ce Šafnera 1:0, když kluci skó-
rovali až v závěrečné minutě. S 
rezervním týmem Vigantic přišla 
opět vysoká výhra v poměru 8:0 
(Smyček 2, Válek 2, Vojkovský 
2, Dalibor Hruška, Tesarčík) a s 
Juřinkou jsme vyhráli 1:0 (Jan 
Hruška). „V posledním zápase 
ve skupině proti Viganticím šlo 
oběma celkům o hodně. Nám k 
účasti ve finále stačila remíza. 
Zápas byl velice nervózní, ale po 
brankách Smyčka a Wojčika jsme 
vedli 2:0. Domácí stačili sice snížit 
v nastaveném čase, ale vyrovnat 
se jim už nepodařilo,“ radoval se 
společně se svými svěřenci z 
postupu do finále trenér Šponiar. 
Finále proti Baníku kluci nezvládli 
hlavně po psychické stránce. 
Vedli sice brzy gólem Wojčika, 
ale poté dostali v rozmezí dvou 
minut tři branky a bylo hotovo. „I 
tak si myslím, že druhé místo na 
závěr letošní sezony je velice pěk-
né. Tím bychom chtěli poděkovat 
všem hráčům a hlavně jejich rodi-
čům,“ řekl na závěr trenér Garba.

SQUASH PRO ŠKOLÁKY: 
Ve Squashstormu dali před 
prázdninami prostor školá-
kům, aby si vyzkoušeli tento 
dynamický raketový sport. K 
dispozici měli i posilovnu, ale 
největší zájem byl přece jen 
o hru na hřišti za skleněnou 
stěnou. „Líbilo se mi to moc, 
klidně by to mohlo být i delší, 
abychom si zahráli opravdu 
pořádně. Squash už jsem hrá-
la a baví mě to, protože člověk 
si přitom dá pořádně do těla,“ 
hodnotila squashové dopo-
ledne Hedvika Rajnochová
z 11. ZŠ.  Foto: Petr Pavelka

MŠK ŽILINA B – FOTBAL F-M 
1:1 (1:1)

Valcíři si v prvním přípravném 
střetnutí nové sezony zahráli s 
rezervním týmem slovenské Žili-
ny. Jedinou branku Frýdku vstře-
lil na konci první půle Cabák.

FC HLUČÍN – FOTBAL F-M 
2:2 (2:1)

Naši muži nastoupili na hřišti 
v Kozmicích proti týmu Hlučína, 
který ještě v loňské sezoně hrál 
ve druhé lize. Domácí v zápase 
vedli po našich chybách v obra-
ně o dva góly, ale Cabák ještě 
do poločasu snížil a ve druhé 
půli vyrovnal hlavou Fiala.

Remízy v přípravě
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Z ATLETIKY

Cenná vítězství ze srov-
návací soutěže z Třebíče i 
mistrovský titul z Brna si 
přivezly mladé volejbalistky z 
frýdecko-místecké Jedenáct-
ky. Přebornice Moravskoslez-
ského kraje pro rok 2007/2008 
úspěšně reprezentovaly školu 
i TJ Sokol Frýdek-Místek.

Svěřenkyně trenérů Radka 
Podoly a Petra Vrby, mladší 
žákyně ze Základní školy Jiřího z 
Poděbrad, mají za sebou náročný 
a úspěšný program. „Ve srovná-
vací soutěži sportovních tříd, která 
proběhla v Třebíči, v konkurenci 
pěti družstev, skončily suverénně 
na prvním místě,“ uvedl trenér Petr 
Vrba. Podle samotných hráček 
byla třebíčská soutěž mnohem 
náročnější než předchozí krajské 
kolo. „Mezi soupeřkami z Liberce, 
Prahy, Přerova, Třebíče a Brna 
byly tím nejobtížnějším Pražačky,“ 
uvedla Ivana Vašínová a dodala: 
„Podařilo se nám zvítězit až v 
tie-breaku.“ Adéla Morávková ji 
doplnila: „Ze začátku jsme měly 
trochu i problémy s Přerovem, ale 
nakonec jsme je dostaly pod tlak 
a vyhrály 2:0.“

Úspěchy mladých volejbalistek z 11. ZŠ

V Brně následně sehrálo zápa-
sy pět družstev. Kromě domácích 
nastoupili opět Přerovští, dva týmy 
z Olomouce a frýdecko-místecká 
Jedenáctka. „Oříškem byl opět 
trochu Přerov, mají dobré smečař-
ky. Ale podařilo se nám všechny 
zápasy vyhrát 2:0 bez ztráty setu,“ 
uvedla hráčka Ivana Vašínová. I 
trenér Vrba byl spokojený: „Děv-
čata se v Brně stala mistryněmi 

Moravy. Je třeba všechny holky 
pochválit za poctivou docházku a 
veškerou dřinu. Doufám jen, že jim 
jejich píle vydrží a budou dál vzor-
ně reprezentovat školu i TJ Sokol 
Frýdek-Místek.“ Podle trenérů 
však poděkování patří i vedení 
Základní školy Jiřího z Poděbrad, 
které vytvořilo ideální podmínky 
pro trénink mladých volejbalových 
nadějí. Renata Spustová

V novém ročníku Poháru 
ČMFS, který loni přinesl frýdec-
ko-místeckým fanouškům mnoho 
radosti, se na úvod Fotbal F-M 
střetne s Velkými Karlovicemi. 
Pokud by se valcířům dařilo tak 
jako v minulé sezoně, střetli by se 
ve 3. kole na domácím stadionu s 
pražskou Spartou. A to je jistě pro 
naše chlapce motivace jako hrom!

Budou hrát se Spartou?
Los Poháru ČMFS

pro sezonu 2008/2009
1. kolo (neděle 27. 7.) v 17 hodin
Velké Karlovice – Fotbal F-M
2. kolo (středa 3. 9.) v 17 hodin
vítěz utkání V. Karlovice – Fotbal 
FM vs. vítěz utkání MFK Havířov 
– FC Vítkovice
3. kolo (středa 24. 9.) v 16.30 hodin
vítěz z 2. kola - AC Sparta

ÚSPĚŠNÝ VOLEJBALOVÝ TÝM: Horní řada zleva: trenér Rado-
van Podola, Panáčová P., Poledníková K., Siudová P., Šimíková 
A., Silvestrová S., Foldynová K., Grygarová B., Peřinová M., trenér 
Petr Vrba. Dolní řada zleva: Hynková V., Kašparová P., Vašínová K., 
Morávková A., Vašínová I.   Foto: Petr Brablec

19. června došlo k dohodě 
s trenérem Radoslavem Láta-
lem, který zůstává trenérem 
našich mužů i v nastávající 
třetiligové fotbalové sezoně.

„Můžu potvrdit, že pan Látal 
akceptoval naši nabídku a pode-
psal s naším klubem trenérskou 
smlouvu. Délka jeho kontraktu 
není časově omezená, to zname-

Radoslav Látal zůstává
ná, že pan Látal podepsal smlouvu 
na dobu neurčitou,“ řekl sportovní 
ředitel klubu Radomír Myška.

Asistent trenéra Dalibor Da-
mek ovšem odchází trénovat 
fotbalisty Českého Těšína. Na 
jeho místo byl klubovým vede-
ním dosazen bývalý fotbalista 
Frýdku-Místku a nyní hráč Lís-
kovce – Roman Vojvodík.

STREETBAL: Basketbal na místeckém náměstí. Další z akcí, kdy 
jde sport za lidmi.                                            Foto: Petr Pavelka

Devatenáct chlapců přijelo do 
Ostravy na první turnaj tenisové 
série Akuna Tour určené dětem 
do devíti let, a tak zní přímo 
neuvěřitelně, že po losování se 
všichni tři zúčastnění zástupci 
Tennispointu Frýdek-Místek do-
stali do jedné skupiny, kterou si 
hned nazvali „skupinou smrti“. 
Pozdější vývoj jim dal zapravdu.

Boje v této základní skupině nej-
lépe zvládli českotěšínský Kozák a 
Patrik Pavelka, Filip Šenk s Kryš-
tofem Krmaschkem museli bojovat 
jen v dolní části pavouka. Potvrdili 
však, která skupina byla nejtěžší, a 
prokousali se až do finále útěchy. 
Také v horní části pavouka došlo 
na opakovaný střet ze skupiny, 
ale už v semifinále, v němž oplatil 
Patrik Pavelka Adamovi Kozákovi 
porážku a mohl si zkusit finálový 

Tennispoint zaválel v Ostravě
souboj. V šestém těžkém zápase 
v řadě už mu ale bohužel došly síly 
a neudržel nadějné vedení 3:1. I 
tak je pro něj finálová účast velkým 
úspěchem, zvlášť když může v 
této věkové kategorii působit ještě 
příštím rokem. Podobně je na tom 
i Valerie Ungersböcková (také 
ročník 2000), která se o den poz-
ději dostala v konkurenci šestnácti 
dívek do čtvrtfinále a rovněž tak 
výborně reprezentovala frýdecko-
-místecký Tennispoint. Ten potvr-
dil svou pozici z již skončené sou-
těže družstev, kde ve své skupině 
obsadil druhé místo, když ztratil 
v sedmičlenném poli jen jeden 
zápas s vítěznou Orlovou. V baby-
tenisu družstev kromě výše zmíně-
ných do bojů zasáhli ještě Vojtěch 
Merta, Tina Sojková, Tomáš Vlček 
a Martin Kopřiva.  (pp)

TENNISPOINT FRÝDEK-MÍSTEK VÁLEL: Mezi finalisty tenisového 
turnaje dětí do 9 let v Ostravě, který byl prvním podnikem prázdni-
nové série Akuna Tour, byli hned tři zástupci frýdecko-místeckého 
klubu. Zleva Filip Šenk, vítěz malého finále, vítěz turnaje ostravský 
Ševčík, finalista Patrik Pavelka a Kryštof Krmaschek, který se dostal 
do malého finále.   Foto: Petr Pavelka

V areálu Jezdeckého klu-
bu Sviadnov pod Štandlem 
se jely špičkové parkurové 
závody – Velká cena Frýdku-
-Místku a XXXVII. ročník Bez-
ručova poháru. 

Diváci si přišli na své už v 
sobotu, ale vyvrcholení v podo-
bě Velké ceny Frýdku-Místku a 
Bezručův pohár bylo na pořa-
du v neděli. Nedělní program 
nabídnul také soutěže pro děti 
a ukázky westernového ježdění. 
Na závody o Velkou cenu Sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
zavítala také primátorka města 
Eva Richtrová. „Statutární měs-
to Frýdek-Místek podporuje Jez-
decký klub již řadu let. Nejenže 
nabízí sportovní vyžití pro děti 
a mládež z našeho města, ale 

Velká cena Frýdku-MístkuVelká cena Frýdku-Místku

PARKÚR VE SVIADNOVĚ: Víkend pro milovníky koní.
Foto: Petr Pavelka

svou činnost směřuje také na 
tělesně a duševně postižené, 
kterým nabízí tzv. hiporterapii, 
což je léčebná metoda využíva-
jící pozitivní působení koně na 
tělesné, duševní i sociální zdraví 
člověka. Podpora těchto aktivit 
je na místě, proto také řadu let 
finančně přispíváme na provoz 

jezdeckého klubu. V loňském 
roce získal z městského roz-
počtu 61 tisíc korun. Peníze si 
zaslouží už i proto, že jeho čle-
nové odpracují u koní a v areálu 
jízdárny nespočet hodin zdarma, 
jen proto, aby mohli ve svých akti-
vitách pokračovat,“ řekla primá-
torka města Eva Richtrová.  (pp)

Mistrovství ČR 
Přímo skvěle si vedli atleti Sle-

zanu Frýdek-Místek v prvním dnu 
Mistrovství České republiky mužů 
a žen v jihočeském Táboře. Peter 
Mikulenka nezklamal, potvrdil roli 
favorita a zcela suverénně zvítězil 
na 3000 m překážek. Ve vedru a 
za silného větru zaběhl čas 8:57.78 
minuty, porazil druhého v cíli Mila-
na Kocourka o 15 sekund a obhájil 
tak loňský titul mistra ČR. Výborně 
si vedl rovněž Miroslav Lepíček na 
800 m. V takticky běženém závodě 
se rozhodovalo na posledních dvě 
stě metrech, kde po velkém finiši 

obhájil druhé postupové místo o 
jedinou setinu sekundy a společně 
s již jistým olympionikem Jakubem 
Holušou se probojoval do finále. 
To se povedlo v běhu na 400 m 
také Lence Kalábové. Ve svém 
rozběhu obsadila třetí místo o do 
finále postoupila časem 57.25 s. 
Úspěšný den završil šestým mís-
tem Roman Říha v běhu na 10000 
m mezi juniory, jejichž závod se 
konal v rámci tohoto mistrovství. 
Mezi muži vybojoval na této trati 
Pavel Michna 11. místo časem 
32:56.34 min. 

Ani druhý den Mistrovství Čes-

ké republiky mužů a žen nevyšli 
atleti Slezanu Frýdek-Místek 
naprázdno. Na stadiónu v Táboře 
se o medailový zisk zasloužil opět 
Peter Mikulenka, když po velkém 
souboji vybojoval stříbro v běhu 
na 5000 m. Zvítězil Milan Kocou-
rek z Brna, který tak oplatil Pete-
rovi porážku z 3000 m překážek. 
Zastoupení jsme měli ve finále 
na 800 m, kde Miroslav Lepíček 
vybojoval konečné 6. místo. Len-
ce Kalábové, která vybojovala 
postup do finále na 400 m, patří 
konečné 7. místo v ČR. Všem frý-
deckým atletům blahopřejeme. 

!!!VÝHERNÍ LOSY!!!: 2550113 týdenní pobyt v hotelu Terasa, 2550181 hliníková kola na 
Fabii, 2550137 víkend s Jaguarem. K vyzvednutí u p. Hrůzkové do neděle 20. 7. 2008, 

na tel. č.: 777 645 535 nebo osobně v jezdeckém areálu pod Štandlem, Sviadnov.
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o celkové výměře  1 m2 nacházející se v II.NP objektu čp. 
1148, ul. Radniční, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (budova 
magistrátu). Smlouva o nájmu na dobu neurčitou, doporučená 
výše nájemného 5.000,- Kč/m2/rok. Prostory budou pronajímány 
za účelem umístění a provozování nápojového automatu.

Žádosti o pronájem s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapeče-
těné obálce s nápisem „Neotvírat“ – čp. 1148), doručte na poda-
telnu Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148 maximálně 
do 15.8.2008 14.00 hodin.

Případné dotazy na telefonním čísle 558 609174.

Statutární město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu nebytové prostory

Statutární město Frýdek-Místek
vyhlašuje výběrové řízení na místo

vedoucího oddělení účtárny
finančního odboru Magistrátu

města Frýdku-Místku

Bližší informace najdete na úřední desce
Magistrátu města Frýdku-Místku

nebo na internetových stránkách města
www.frydekmistek.cz

Statutární město Frýdek-Mís-
tek prostřednictvím odboru soci-
álních služeb získalo dotaci na 
provoz svých dvou nízkopraho-
vých zařízení pro děti a mládež 
– Klubu Kosťa a Klubu Prostor. 
Tato neinvestiční dotace je udě-
lena ze státního rozpočtu posky-
tovatelům sociálních služeb 
na rok 2008 v oblasti podpory 
poskytování sociálních služeb 
prostřednictvím rozpočtu kraj-
ského úřadu. Na základě vyda-
ného rozhodnutí Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR byla 
schválena dotace v celkové výši 
948 tisíc Kč pro obě zařízení.

Neinvestiční dotace pro nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež na rok 2008

Klub Kosťa, sídlící na Kostíko-
vě nám. 646, čerpá prostředky 
na vybavení počítačové výukové 
místnosti, která bude sloužit ke 
zdokonalení počítačové gramot-
nosti uživatelů zařízení. Dále je 
finanční podpora určena pro mzdy 
zaměstnanců tohoto pracoviště.

Klub Prostor, který své služby 
poskytuje v objektu na Husově 

ulici č. 3293, pronajatém od spo-
lečnosti Distep, a.s., finanční pod-
poru použije na úhradu nájem-
ného, energií, platů a drobných 
materiálových nákladů. Získáním 
finančních prostředků neinvestič-
ní dotace se ušetřily peníze z roz-
počtu Statutárního města Frýdku-
Místku, které budou použity na 
financování jiných aktivit.

o celkové výměře 53 m2 
nacházející se v I.NP objektu 
čp. 549, ul. Růžový pahorek, 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (byla zde v provozu 
prodejna hraček a oděvů). 
Smlouva o nájmu na dobu 
neurčitou, doporučená výše 
nájemného 1.470 Kč/m2/rok. 
Prostory nebudou pronajímány 
za účelem provozování herny, 
restaurace apod.

Statutární město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu nebytové prostory

Žádosti o pronájem s nabí-
zenou výší nájmu (zvlášť v 
zapečetěné obálce s nápisem 
„Neotvírat“ – čp. 549) a infor-
mací, za jakým účelem budou 
nebytové prostory využívány, 
doručte na podatelnu Magis-
trátu města Frýdek-Místek, 
Radniční 1148 maximálně do 
15. 8. 2008, 14.00 hodin.

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 174.

V sobotu 19. července 
bude pro dopravu uzavřeno 
Zámecké náměstí ve Frýd-
ku. To především z důvodu 
bezpečnosti diváků festivalu 
Jazz ve městě. 

Festival Jazz ve městě se z 
kapacitních důvodů nově pře-
stěhoval na Zámecké náměstí. 
Vzhledem k očekávané vyso-
ké divácké návštěvě se pořa-
datelé dohodli s Policií ČR a 
odborem dopravy a silničního 
hospodářství frýdecko-místec-

Uzavírka na Zámeckém náměstí
kého magistrátu na uzavírce 
Zámeckého náměstí. To bude 
úplně uzavřeno v sobotu 19. 
července od 12:00 do 24:00. 
Částečná uzavírka bude pro-
bíhat již v dopoledních hodi-
nách, kdy od 8:00 do 12:00 
bude průjezdná pouze jižní 
část náměstí. Zároveň bude 
pro všechny řidiče kromě 
pořadatelů a účinkujících platit 
v témže dni od 8:00 do 24:00 
zákaz zastavení na celém 
náměstí. V prostoru před zám-

kem bude zastavení povoleno 
svatebčanům do 12:00. 

Objízdná trasa bude vedena 
ulicemi Na Blatnici a Dolní, tzn. 
za Kauflandem. Pro parkování 
mohou řidiči využít parkoviště 
vedle Kauflandu, nové parko-
viště pod magistrátem a parko-
vací místa na Radniční ulici.

Předem děkujeme řidičům 
za respektování tohoto mimo-
řádného omezení a projevenou 
toleranci k návštěvníkům festi-
valu Jazz ve městě. 



9 Červenec 2008Prázdniny ve městě

ČERVENEC 2008
15. 7. – AUTOBUSOVÝ 
VÝLET NA JÍZDÁRNU

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

16. 7. – AUTOBUSOVÝ 
VÝLET - MINIUNI OSTRAVA

Organizátor Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: Ostrava
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (Sraz 
v 9:00 u krytého bazénu, návrat 
ve 12:00 ke krytému bazénu)
Kontakt: Antonín Surma, Tele-
fon: 728 855 086, E-mail: info@
klicfm.cz
Informace:
Návštěva světa miniatur na Čer-
né louce. S sebou si vezměte 
průkazku zdravotní pojišťov-
ny, sportovní oblečení a obuv, 
pokrývku hlavy, pláštěnku, sva-
činu a pití. Přihlášky telefonicky 
nebo e-mailem do 14. 7. 2008.
17. 7. – RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Organizátor Český rybářský 
svaz, MO Frýdek-Místek 2, 
CASTING
Místo: TJ Slezan, Frýdek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Miroslav Pierzyna, 
Telefon: 558 631 891, E-mail: 
castingfm@seznam.cz
Informace:
Ukázky házení rybářským prutem 
na terče a poznávání ryb. S sebou 
si vezměte sportovní oblečení a 
obuv, pokrývku hlavy a pití.

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

KOPANOU
Organizátor TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek

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

23. 7. – DOPOLEDNE
SOUTĚŽÍ A HER

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

24. 7. – MALOVÁNÍ
V SOKOLÍKU

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

25. 7. – MALOVÁNÍ
V SOKOLÍKU

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

28. 7. – AUTOBUSOVÝ 
VÝLET DO MUCHOVIC

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

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

30. 7. – HASIČSKÝ DEN
Organizátor Sbor dobrovolných 
hasičů Frýdek
Místo: Hasičská zbrojnice, Střel-
niční 1861, Frýdek
Čas: 9:00 - 17:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt:
Radek Stránský, Telefon: 604 
523 022
Informace:
Prohlídka hasičské zbrojnice a 
techniky. Soutěže a hry.

31. 7. – CVIČÍME AEROBIK
A JDEME NA BAZÉN

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

SRPEN 2008
1. 8. – DOPOLEDNE

S POČÍTAČEM
Organizátor Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Patrik Siegelstein, 

Telefon: 732 646 125, E-mail: 
patrik@klicfm.cz
Informace:
Internet, hry. S sebou si vezmě-
te svačinu a pití.

4. 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: Jan Odvářka, Telefon: 
721 944 739, E-mail: tjslezska@
seznam.cz
Informace:
Stolní tenis pro neregistrované.
Sraz je v 9:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka 
MHD „U Gustlíčka“). S sebou si 
vezměte sportovní obuv do tělo-
cvičny, pálky (lze zapůjčit).
5. 8. – HRAJEME SÁLOVOU 

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

Organizátor Stanice mladých 
turistů Frýdek-Místek
Místo: SMTu FM, Pionýrů 764, 
Frýdek-Místek
Čas: 8:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Renata Bortlíčková, 
Telefon: 776 288 448, E-mail: 
renatabor@centrum.cz
Informace:
S sebou si vezměte vhodné obleče-

ní a obuv, svačinu a pití. Počet míst 
omezen. Doporučujeme se přihlásit 
telefonicky nebo e-mailem.

7. 8. – VÝTVARNÁ DÍLNA
Organizátor Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Petra Urbanová, Tele-
fon: 731 167 721, E-mail: pet-
ra@klicfm.cz
Informace:
Vyrobíte si prázdninové dekorace. 
S sebou si vezměte svačinu a pití.
8. 8. – NAUČNOU STEZKOU 

FRÝDECKÝM LESEM
Organizátor TJ VP Frýdek-Mís-
tek – Oddíl pěší turistiky
Místo: Frýdecký les, Bezručova 
vyhlídka
Čas: 8:00 - 14:50 hodin (Sraz: 
nádraží ČD v 8:00 hodin, Návrat: 
nádraží ČD ve 14:50 hodin
Kontakt: Jaromír Maršálek, 
Telefon: 776 252 014
Informace:
Turistická vycházka podél řeky 
Ostravice, Frýdeckým lesem na 
Bezručovu vyhlídku. Hry a sou-
těže. S sebou si vezměte vhodné 
oblečení a obuv, svačinu a pití.

11. 8. – MLADÍ HASIČI
Organizátor Sbor dobrovolných 
hasičů Lískovec
Místo: Hasičská zbrojnice v Lís-
kovci (dojezd MHD č. 5)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Šárka Čerňáková, 
Telefon: 737 335 161, E-mail: 
sarka.cernakova@seznam.cz
Informace:
Ukázky z činnosti mladých 
hasičů, soutěže s použitím 
hasičského nářadí a náčiní. V 
případě nepříznivého počasí 
akce proběhne v klubovně a ve 
zbrojnici. Děti předškolního věku 
se mohou zúčastnit pouze v 
doprovodu dospělé osoby.

KLAUNSKÉ DIVADLO: Spolek Katolický lidový dům zorganizoval v rámci Prázdnin ve městě dopoledne 
plné zábavy. Klaun měl pro děti připraveny soutěže, jednoduchá kouzla a hlavolamy. Na závěr si mohli 
všichni společně poskočit radostí nad příjemně stráveným časem.    Foto: Petr Pavelka
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12. 8. – ČÍM BUDU …?
Organizátor Dětská misie
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:
Vyzkoušíte si různá povolání.
S sebou si vezměte obuv do 
tělocvičny a vhodné oblečení.

13. 8. – TURNAJ
VE STOLNÍM FOTBALU

Organizátor Filadelfie, o.s.
Místo: U-kryt Slezská, Frýdek
Čas: 14:00 hodin – zápis účastní-
ků, 15:00 hodin – zahájení turnaje
Kontakt: Eliška Podoláková, 
Telefon: 558 435 637, E-mail: 
u-kryt@seznam.cz
Informace:
Sestavte si dvojice hráčů a při-
hlaste se do turnaje. Jednotliv-
cům pomůžeme sestavit dvojici.

14. 8. – DOBRODRUŽSTVÍ 
V LESE

Organizátor Stanice mladých 
turistů, Frýdek-Místek
Místo: Centrum zážitkové peda-
gogiky Hatě
Čas: 8:30 - 13:30 hodin (V 8:30 
hodin odchod od SMTu, Pionýrů 
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 překážky, stezka 
odvahy, týmové hry. S sebou si 
vezměte sportovní oblečení a obuv, 
pokrývku hlavy, svačinu a pití.
15. 8. – TENIS PRO VŠECHNY
Organizátor TK TENNISPOINT 
Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK Ten-
nispoint, Hutní 36, Frýdek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, 
Telefon: 602 718 364, E-mail: 
jiri.vykoukal@seznam.cz
Informace:
Seznámení se základy tenisu, 
všeobecnou sportovní přípra-
vou, soutěže a hry o drobné 
ceny. S sebou si vezměte vhod-
né oblečení a obutí, pokrývku 
hlavy a pití.
Počet míst omezen. Doporuču-
jeme se přihlásit předem.
18. 8. – O KRÁLI, KTERÉMU 

NEBYLA ZIMA
Organizátor Filadelfie, o.s.
Místo: U-kryt Slezská, Frýdek
Čas: 10:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Eliška Podoláková, 
Telefon: 558 435 637, E-mail: 
u-kryt@seznam.cz
Informace:
Divadlo a výroba loutek.

18. 8. – HRAJEME
REKREAČNĚ STOLNÍ TENIS
Organizátor TJ Slezská - 2. ZŠ 

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

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

20. 8. – ZNÁŠ MĚSTO?
Organizátor TOM 19070 KAM 
Frýdek-Místek
Místo: Stanice mladých turistů 
FM a město FM
Čas: 8:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Jiří Šnapka, Telefon: 
737 117 491, E-mail: jiri.snap-
ka@seznam.cz
Informace:
Hra ve městě zaměřená na 
poznání míst dle fotografií.
Sraz je v 8:00 u Stanice mla-
dých turistů na ulici Pionýrů 764 
v Místku.

21. 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 hodin (začá-
tek 9:15 hodin)
Kontakt: Lubomír Černý, 
Telefon: 608 821 513, E-mail: 
judofm@atlas.cz
Informace: Základy juda pro 
nováčky, hry a soutěže. Pro děti 
od 6 let. S sebou si vezměte spor-
tovní obuv do tělocvičny, tepláky, 
triko s dlouhým rukávem.
22. 8. – TURNAJ V DESKO-

VÝCH HRÁCH
Organizátor TOM 19070 KAM 
Frýdek-Místek
Místo: Stanice mladých turistů 
FM, Pionýrů 764, Místek
Čas: 8:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Jiří Šnapka, Telefon: 
737 117 491, E-mail: jiri.snap-
ka@seznam.cz
Informace: S sebou si vezměte 
přezůvky.

25. 8. – VÝŠLAP
NA ONDŘEJNÍK

Organizátor Filadelfie, o.s.
Místo: Sraz v 7:15 hodin na 
nádraží ČD
Kontakt: Eliška Podoláková, 
Telefon: 558 435 637, E-mail: 
u-kryt@seznam.cz
Informace:
Cestou se naučíte vázat uzly, 
vytvořit nouzový nocleh, povíme 
si něco o výpravách do přírody. 
S sebou si vezměte peníze na 
cestu (cca 40 Kč), uzlovačku, 
pevnou obuv, vhodné oblečení, 
pláštěnku, svačinu a pití, prů-
kazku zdravotní pojišťovny.

26. 8. – VE VČELÍM
KRÁLOVSTVÍ

Organizátor ZO Českého svazu 
včelařů Frýdek-Místek
Místo: Dům včelařů Fojtství, 
Chlebovice
Čas: 9:00 - 12:00 (12:05 MHD 
č. 5 do FM)
Kontakt: Marie Knödlová, Tele-
fon: 603 542 619, E-mail: vcela-
rifm@seznam.cz
Informace:
Videoprojekce ze života včel, 
ukázka vytáčení medu, povídání 
o medu, výroba svíček z včelího 
vosku, soutěže a hry s včelař-
skou tématikou.

27. 8. – DOPOLEDNE
SOUTĚŽÍ A HER

Organizátor Městská knihovna 
Frýdek-Místek
Místo: Knihovna na ul. Hlavní 
111 v Místku – Oddělení pro děti 
a mládež
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Barbora Veličková, 
Telefon: 558 630 218, E-mail: 
info@mkmistek.cz
Informace:
Soutěže, hry, výtvarné dílny v 
knihovně, případně v paku u 
knihovny.

28. 8. – NEKOUKEJ
A POJĎ TO ZKUSIT

Organizátor Junák – svaz 
skautů a skautek ČR, středisko 
8. pěší pluk
Místo: Skautská klubovna na 
ulici 28. října 781 v Místku
Čas: 9:00 - 15:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Martina Šimíková, 
Telefon: 775 170 017, E-mail: 
jade@seznam.cz
Informace:
Ukázky skautských sportovních, 
rukodělných i vzdělávacích čin-
ností. S sebou si vezměte sportov-
ní oblečení a obuv, svačinu a pití.

29. 8. – O ŠACHOVÉHO 
KRÁLE A KRÁLOVNU

Organizátor Beskydská šacho-
vá škola Frýdek-Místek
Místo: Středisko volného času 
Klíč, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Antonín Surma, 

Telefon: 728 855 086, E-mail: 
a.surma@chessfm.cz
Informace:
Šachový turnaj pro všechny.

30. 8. – SEJDEME SE
NA HOŘE

Organizátor Stanice mladých 
turistů, Frýdek-Místek
Místo a čas: Sraz v 8:00 hodin 
na bývalém autobusovém sta-
novišti. Návrat v 17:00 hodin na 
bývalé autobusové stanoviště.
Kontakt: Martin Gavlas, Tele-

fon: 604 369 111, E-mail: martin.
gavlas@centrum.cz
Informace: Odjezd společným 
autobusem s plošinou pro vozíč-
káře do obce Krásná. Odtud 
výstup – výjezd (vozíčkáři, 
kočárky) na vrchol Lysé hory. 
S sebou si vezměte sportovní 
oblečení a obuv, pláštěnku, sva-
činu a pití na celý den. Děti do 8 
let pouze s doprovodem dospělé 
osoby. Přihlaste se telefonicky 
nebo e-mailem do 22. 8. 2008.

Ostravice mezi divoké řeky 
samozřejmě nepatří. Obrázek 
divoké jízdy plné adrenalinu, 
kdy voda zalévá v pravidel-
ných sprškách osádku, nelze 
ve Frýdku-Místku převést do 
reality, ovšem získat úplně 
základní představu o tom, co 
svezení na vodě obnáší, to v 
jednom z programů Prázdnin 
ve městě lze.

Sportovní klub cvičení a 
pobyt v přírodě Frýdek-Místek 
měl sice předběžně domluveno 
s vodohospodáři, že budou k 
Ostravici v inkriminovaný den 
štědřejší, ale příroda byla proti 
a nedostatek zásob vody zvý-
šený příděl kubíků nedovolil. I 
tak bylo ovšem vody alespoň 

RAFTY NA OSTRAVICI: Počasí příliš nepřálo, ale zájemců o sveze-
ní bylo i tak dost.   Foto: Petr Pavelka

Trocha adrenalinu na raftech

více než loni. Jenže obloha 
zrána nevypadala příliš vlídně, 
a tak některé zájemce odradila, 
protože absolvovat vodní dob-
rodružství suchou nohou moc 
dobře nelze. Voda sice opravdu 
nebyla nejteplejší, ale podle 
hlavního organizátora Oldřicha 
Chrostka se v ní nedobrovolně 
ocitlo minimum zúčastněných. 
Stát v ní ale museli dobrovolní-
ci, především z řad samotných 
vodáků a gymnázia, kteří se 
starali o překlenutí jezu a návrat 
lodí zpět na start. „Chtěl bych 
touto cestou poděkovat všem, 
kteří s akcí pomáhali. Je to 
vždycky hodně fyzicky nároč-
né,“ poděkoval pomocníkům 
Oldřich Chrostek.  (pp)
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Druh práce: 
- sledování zákonů, metodiky 

a změn týkajících se veřejných 
zakázek a podpora metodiky 
ostatních odborů magistrátu

- příprava zadání veřejných 
zakázek dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách

- prvotní kontrolní činnost na 
odboru investic

- příprava podkladů a zadání 
pro jednotlivá zadávací řízení, 
zpracovávání zápisů a protokolů 
při zadávacích řízeních

- příprava a kontrola smluv 
týkajících se veřejných zakázek, 
za jejichž přípravu zodpovídá 
investiční odbor magistrátu

- plnění stanovených úkolů 
v oblasti plánování, přípravy a 
výkonu investorské činnosti při 
realizaci investičních akcí města

- kontrola práce na stavbách, 
přejímky dokončených staveb 
vč. odstranění vytčených vad a 
nedodělků, účast na kolaudaci 
dokončených staveb a předání 
dokončené stavby uživatelům 

- kontrola věcné správnosti faktur, 
oprávněnosti jejich úhrady, zavedení 
nového majetku do evidence.

- příprava technických podkladů 
pro žádosti o účelové dotace ze 
státního rozpočtu ČR (např. SFŽP, 
MMR, PHARE atd.), včetně čerpá-
ní a vyúčtování těchto dotací 

- další činnosti, včetně sledo-
vání legislativy EU

Místo výkonu práce: Město 
Frýdek-Místek

Platová třída: 10 (platový stupeň 
podle délky uznané praxe v soula-
du s nařízením vlády č. 564/2006 
Sb. o platových poměrech zaměst-

nanců ve veřejných službách a 
správě; možnost postupného při-
znání osobního příplatku dle záko-
na č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů) 

Doba výkonu práce:
na dobu neurčitou 
Požadované předpoklady:
1. středoškolské vzdělání sta-

vebního směru; vysokoškolské 
vzdělání a osvědčení o odborné 
způsobilosti výhodou

2. obecné předpoklady pro 
vznik pracovního poměru úřed-
níka dle § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územně samo-
správných celků, v platném znění 

3. minimálně základní znalosti 
následujících zákonů (v platném 
znění):
• 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) 
• 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách
• 513/1991 Sb., obchodní zákoník
• 40/1964 Sb., občanský zákoník
• 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (sta-
vební zákon)
• 320/2001 Sb., o finanční kont-
role ve veřejné správě

a předpoklad rychlé orientace 
v dalších souvisejících zákonech 
a předpisech

4. práce s PC (Word, Outlook, 
práce s internetem), řidičský prů-
kaz skupiny B

5. praxe v oblasti veřejných 
zakázek výhodou

Náležitosti přihlášky: 
a) jméno, příjmení a titul
b) datum a místo narození 
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu 

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na 
místo zaměstnance přípravy a realizace investic na investič-

ním odboru Magistrátu města Frýdku-Místku
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno doložit 
mj. tyto doklady:

• životopis, s uvedením údajů 
o dosavadních zaměstnáních a o 
odborných znalostech a doved-
nostech 

• ověřená kopie dokladu o 
nejvyšším dosaženém vzdělání 

• výpis z evidence Rejstříku tres-
tů ne starší než 3 měsíce; u cizích 
státních příslušníků též obdobný 
doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem; 
pokud takový doklad domovský 
stát nevydává, doloží se bezúhon-
nost čestným prohlášením

Pokud uchazeč nebude mít 
k dispozici výpis z evidence 
rejstříku trestů v termínu do 31. 
července 2008, postačí k tomuto 
datu předložit písemnou žádost 
o poskytnutí tohoto dokumentu. 
Originál dokumentu bude doda-
tečně předložen při samotném 
výběrovém řízení.

Zaslané materiály budou ucha-
zeči vráceny spolu s písemným 
vyrozuměním o výsledku výběro-
vého řízení, pokud s ním nebude 
uzavřen pracovní poměr.

Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte v zalepené 
obálce s označením „Výběrové 
řízení – neotvírat“ a s uvedením 
adresy podavatele do 31. čer-
vence 2008 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
Personální oddělení
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

V přihlášce uveďte i číslo 
telefonu nebo e-mailovou adre-
su, abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu a 
hodině výběrového řízení.
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(Pokračování ze strany 1)
„Po partě sestavené kolem 

frontmana Rudyho Horvata se na 
pódiu představí vynikající Peter 
Lipa netradičně bez své kape-
ly, ale zato s celým orchestrem. 
Lipa tak s řadou excelentních 
muzikantů, kteří ve svých karié-
rách doprovázeli celou plejádu 
českých hvězd, připraví publiku 
skutečnou hudební delikatesu,“ je 
přesvědčený Milan Anděl. Vrchol 
festivalu Jazz ve městě obstará 
od 21. hodiny Yvonne Sánchez, 
krásná polsko-kubánská zpěvač-
ka s doslova sametově medovým 
jazzovým hlasem. I ona bude 
malým připomenutím posledního 
ročníku, svou poslední desku totiž 
natočila s triem Roberta Balzara, 
které před rokem ve Frýdku-Místku 
doprovázelo Dana Bártu. Diváci 

Veseléto láká tisíce návštěvníkůVeseléto láká tisíce návštěvníků

SWEETSEN FEST 008: Kapela za kapelou a každá má své fanoušky.
Foto: Petr Pavelka

však mohou od jejího vystoupení 
očekávat docela něco jiného než 
pravověrný jazz. Yvonne doplní 
kapela Brazilian Groove, která je 
unikátním exotickým seskupením 
muzikantů z Mexika, Brazílie, Kuby 
a USA. Hlavní hvězda Yvonne 
Sanchez ústy svého manažera do 
Frýdku-Místku vzkázala, že se těší 
především na vynikající publikum. 
Dále prozradila, že mezinárodní 
kapela, která dorazí 19. července 
na Zámecké náměstí, bude hrát 
především skladby z připravované-
ho alba My Garden, které vyjde 1. 
září u vydavatelství Warner Music. 
Toto album bude představovat 
směs jazzu, bossy, samby, groove 
a vlastních inspirací.

Odpoledne s dechovkou
Zcela jiný žánr než jazz přinese 

další akce Veseléta – Odpoledne 

s dechovkou. Třemi koncerty 
moravských kapel a zahraničním 
překvapením bude v neděli 27. 
července zahájen třetí ročník festi-
valu Odpoledne s dechovkou.

Letos se opět posluchači sejdou 
ve Smetanových sadech, tedy na 
stejném místě jako v předchozích 
dvou ročnících. Koncertní odpo-
ledne již tradičně zahájí domácí 
Velký dechový orchestr Válcoven 
plechu. Po něm nastoupí na pódi-
um Moravská veselka a vrchol 
obstará v 17:45 Jožka Černý. 
„Pravda, v jeho podání se nejed-
ná o ryzí dechovku, nicméně snad 
nebudou ani cimbálovou muzikou 
diváci zklamaní,“ věří Milan Anděl 
z pořadatelského týmu. Na závěr, 
v 19:15, vystoupí úplně poprvé v 
rámci jednoho festivalového dne i 
čtvrtá kapela, která má být zahra-

ničním překvapením. „Z minulých 
ročníků vím, že jsou senioři touto 
akcí nadšeni. Ve stínu stromů si 
mohou vychutnat hudbu, kterou 

mají rádi. Věřím, že i letošní sklad-
ba účinkujících jich přiláká velký 
počet,“ doufá primátorka města 
Eva Richtrová.  (pp)

Konceptuální tvorbu ze sou-
kromých sbírek přátel Jiřího 
Valocha představuje až do 15. 
srpna Galerie Langův dům. Auto-
ři jsou z okruhu tzv. Slezského 
konceptu – Karel Adamus, Martin 
Klimeš, Dáša a Milan Lasotovi, 
Jiří Šigut, Jan Wojnar.

„Sbírky, jejichž artefakty výsta-
va představuje, nevznikaly obvyk-
lým sběratelským způsobem. Byly 
vytvořeny nezáměrně, výměnami 
zpravidla nových prací mezi autory 
v rámci odborně přátelských setká-
ní,“ vysvětlila Dáša Lasotová, podle 
níž k prvním kontaktům vyvolaným 
společným zájmem o umění kon-
ceptuálního charakteru dochází 
mezi Jiřím Valochem a Janem 
Wojnarem v roce 1969. Schůzek 
v Třinci se brzy zúčastňuje také 
Karel Adamus. V polovině 70. let 
ve Slezském okruhu přibývají prá-
vě Dáša Lasotová a Milan Lasota, 
na počátku let osmdesátých pak 
Martin Klimeš a Jiří Šigut. 

„Slezské“ sbírky mapují umě-

Koncepty Valocha v Langově domě

JIŘÍ VALOCH: Na výstavě se objevily i „rodinné“ snímky. 
Foto: Petr Pavelka

leckou komunikaci v rovině roz-
prav o umění a dialogů uměním 
v časovém horizontu čtyřiceti let. 
Zachycují tvorbu Jiřího Valocha od 
listů vizuální poezie z roku 1965 
přes interpretované fotografie, 
sémantizované objekty, séman-
tické studie a kresby, haiku, tau-
tologie, vrstvené texty po projekty 
z posledních let. „Snažím se v 
galerii každým rokem představit i 
konceptuální umění, i když to není 

Na celostátní 
soutěžní přehlíd-
ce neprofesionál-
ní filmové tvorby 
Český videosalon 
2008 (Ústí nad 
Orlicí 6.-7. června) 
získal frýdecko-
-místecký filmař 
Eduard Mocek v 
kategorii dokumentů 1. cenu 
za film Z listů důvěrných. 

„Jedná se o poeticky laděný 
film o jedenáctiletém citovém 
vztahu Leoše Janáčka a Kamily 
Stösslové, odrážející se v jejich 
korespondenci. Budou ho moci 
zhlédnout i občané našeho měs-
ta, a to v kině Vlast 13. září na 
Beskydském ještěru,“ prozradil 
oceněný autor.

Další film Eduarda Mocka 

Filmař Mocek posbíral další cenu

„Kam to kráčím?“ byl vybrán do 
národní reprezentační kolekce na 
červnový Světový festival ama-
térského filmu v Tunisu. „Snímek 
poodhaluje tajemství smaltéřské 
tvorby frýdecko-místecké výtvar-
nice Evy Kučerové-Landsbergro-
vé,“ prozradil Eduard Mocek, díky 
němuž se zdá, že se Frýdek-Mís-
tek stává střediskem amatérské 
filmové tvorby pro celou severní 
Moravu.  (pp)

Když jste si prohlíželi 
naposledy své fotky, možná 
vás napadlo, že některé jsou 
opravdu povedené a že je 
škoda, že je nikdo jiný neu-
vidí. Distep vám nabízí mož-
nost, jak nenechat své fotky 
ležet v šuplíku a ještě něco 
i vyhrát. Společnost Distep 
totiž vyhlašuje veřejnou sou-
těž o nejlepší fotografii na 
téma „Teplo pro život…“.

O vítězi rozhodne komise v 
čele s primátorkou Frýdku-Míst-
ku Ing. Evou Richtrovou. Účast-
níci soutěže mohou až do 14. 9. 
2008 posílat snímky zobrazující 
nejen fyzické zdroje tepla, ale i 
kompozice související s přírodní-
mi či psychickými zdroji naplňují-
cími teplem naše domovy. 

Soutěže se může zúčastnit 
kdokoliv s bydlištěm na území 
města Frýdku-Místku. Soutěžit 
se bude ve dvou kategoriích: 
„Děti do 15 let“ a „Ostatní“. Sou-
těžící mohou přihlásit do soutěže 
minimálně tři, maximálně však 

Distep vyhlašuje veřejnou fotosoutěž
pět kusů svých vlastních foto-
grafií o minimálních rozměrech 
15x20 cm v lesklém provedení 
na fotopapíru. Podrobnosti o 
podmínkách soutěže naleznete 
na webových stránkách společ-
nosti Distep www.distep.cz. 

Své fotografie zašlete poštou 
na adresu: Distep a.s., Odděle-
ní marketingu, Ostravská 961, 
738 01 Frýdek-Místek. Obálku 
označte nápisem „Fotosoutěž“. 
Fotografie lze doručit také osob-
ně na recepci společnosti v pra-
covní dny od 8 do 14 hodin, ve 
středu do 17 hodin.

Ještě váháte se zasláním 
svých fotografií? Možná vás 
budou motivovat ceny, které 
pro vás Distep připravil: Celkem 
bude odměněno šest nejlepších 
fotografií. Tři ceny budou uděle-
ny v kategorii „Ostatní“ (1. místo 
– poukázka v hodnotě 10.000 Kč, 
2. místo – poukázka v hodnotě 
7.500 Kč a 3. místo – poukázka 
v hodnotě 5.000 Kč) a tři ceny v 
kategorii „Děti do 15 let“ (1. místo 

– fotoaparát v hodnotě 7.000 Kč, 
2. místo – fotoaparát v hodnotě 
5.000 Kč a 3. místo – fotoaparát 
v hodnotě 4.000 Kč). Výsled-
ky soutěže budou oznámeny 
v místním tisku, na webových 
stránkách Distepu a v Občasní-
ku společnosti. Ani ty fotografie, 
které nevyhrají, však nezůstanou 
v archivu. Výběr fotografií bude 
uveřejněn v podzimním čísle 
Občasníku a na webových strán-
kách společnosti. Ty nejlepší pak 
budou použity ve firemním kalen-
dáři pro rok 2009.

umění pro každého. Jiří Valoch 
má vztah k našemu regionu a je 
především špičkovým teoretikem 
umění,“ uzavřela galeristka Libu-
še Olšáková.  (pp) 

V 1. třídě ZŠ v Lískovci se 
před prázdninami objevila zvlášt-
ní návštěva. Mezi děti se přišly 
podívat „Tetka Abecedka“ spo-
lečně s „Písmenkovou vílou“. 
Obě projevily přání poslechnout 
si, jak se děti během školního 
roku naučily číst. 

Některým se možná trošku 
třásl hlas, ale všichni se velice 
snažili. A vzácná návštěva sna-
hu ocenila. Dětem byla přečtena 
„Pasovací listina“ a poté byly 

Pasování nových čtenářů
pasovány na „Rytíře krásného 
slova“. Odměnou jim také byly 
drobné dárečky. Obě postavy 
popřály žákům, aby se knihy 
navždy staly jejich přáteli. 

Děkuji tímto paní Plaché a paní 
Liberdové z dětského oddělení 
Městské knihovny na Jiráskově 
ulici ve Frýdku-Místku za jejich 
celoroční spolupráci a velmi pou-
tavé uvedení žáčků mezi čtenáře. 

Hana Libosvarová,
třídní učitelka 
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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. 48, nám. Svobody

- nebytový prostor o výměře 60,57 m2 (III.NP)

2) Objekt čp. 6, nám. Svobody

- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)

3) Objekt čp. 131, ul. Palackého

- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)

4) objekt bez čp./če. (ul. Hlavní) 

- nebytový prostor o výměře 33,82 m2 

k.ú. Frýdek

1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.

- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)

2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.

- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)

- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (II.NP)

3) Objekt čp. 1166, ul. Těšínská

- nebytový prostor o výměře 60 m2 (II.NP)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na vybraná parkoviště ve 
městě může občan města Frý-
dek-Místek bezplatně přinést 
tyto nebezpečné odpady, velko-
objemové odpady a elektroza-
řízení: - nebezpečné odpady a 
ostatní odpady: mazací a moto-
rové oleje, olejové filtry, zbytky 
barev, laků, ředidel, televizory, 
obrazovky, monitory, počíta-
če, autobaterie a monočlánky, 
použité obaly od postřiků a jiné 
chemikálie, prošlé a nepotřebné 
léky, lednice, mražáky, zářivky, 
výbojky, sporáky, pračky, rádia.

Velkoobjemové odpady: skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace
Zpětný odběr elektrozařízení, pou-

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
ze kompletní – nerozebrané !!!

lednice, mrazničky, sporá-
ky, pračky, mikrovlnné trouby, 
fritovací hrnce, vařiče, myčky 
nádobí, vysavače, žehličky, 
váhy, zářivky, výbojky, monitory, 
tiskárny, televizory, rádia, video-
rekordéry, telefony a ostatní 
domácí spotřebiče
U Kina Petra Bezruče 15. - 17. 7.
U krytého bazénu  22. - 24. 7.
U Kauflandu   29. - 31. 7.
Út, St, Čt  10.00 - 18.00 h

Sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu v našem 
městě provádí Frýdecká skládka 
a.s. , tel. 558 627 047 , 558 438 
330, 558 636 251. Systém odpadového hospo-

dářství patří mezi stěžejní oblas-
ti ochrany životního prostředí. 
Úspěšný sběr a třídění odpadů 
závisí také na ochotě jednotliv-
ců a domácností zapojit se do 
funkčního systému. Z těchto 
důvodů Frýdecká skládka, a.s. 
vybudovala a provozuje již od 
roku 2003 středisko pro výuku 
zásad ekologického chování.

Toto středisko se nachází v 
areálu společnosti na Panských 
Nových Dvorech. Středisko je 
vybaveno audiovizuální techni-
kou a pojme asi čtyřicet poslu-
chačů. Zejména děti a studenti 
z frýdecko-místeckého regionu, 
kteří přicházejí do našeho stře-
diska, mají možnost nahlédnout 
pod pokličku systému nakládání 
s odpady a dozvědí se, jakým 
způsobem mohou ony samy 
pomoci chránit životní prostředí. 
Vděčnými posluchači jsou také 
lidé v seniorském věku. Ročně 
proškolíme takto asi 1500 dětí, 
které dále mohou pozitivně 

působit na své rodiče a zasloužit 
se tak o ochranu a zlepšení 
životního prostředí v regionu. 

Provoz střediska pro výuku 
zásad ekologického chování je 
v současné době plně hrazen 
z prostředků firmy Frýdecká 
skládka, a.s. Máme možnost 
promítání videa a multimediál-
ních prezentací z různých oblastí 
ochrany životního prostředí, 

resp. nakládání s odpady, větši-
nou po domluvě s učitelem. Ve 
školící místnosti máme k dispo-
zici prezentaci vzorků odpadů, 
výrobků z odpadů a jiné instruk-
tážní vzorky, které pomáhají 
pochopit probíranou látku. Děti 
mají dále možnost navštívit pro-
vozní střediska společnosti, kde 
si prohlédnout nakládání s odpa-
dy v praxi.

Š - školící středisko

Nebytové prostory o celko-
vé výměře 664,54 m2 nachá-
zející se v objektu bez čp./če. 
na pozemku p.č. 3992/2 zast. 
plocha, k. ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (areál Místec-
kých kasáren na Palkovické 
ulici). Smlouva o nájmu na 

Statutární město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu nebytové prostory

dobu neurčitou s jednoměsíční 
výpovědní lhůtou, doporučená 
výše nájemného 320 Kč/m2/
rok. Prostory jsou kolaudo-
vány jako garáž, účel užívání 
nelze měnit.

Žádosti o pronájem s nabí-
zenou výší nájmu (zvlášť v 

zapečetěné obálce s nápisem 
„Neotvírat“ – garáž), doručte 
na podatelnu Magistrátu města 
Frýdek-Místek, Radniční 1148, 
maximálně do 31. 7. 2008, 
15.00 hodin.

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 174.

napsali jste nám
A léta běží, vážení...

Jak využijeme podzim života, 
záleží mnohdy i na nás. Moderní 
doba překonává vzdálenosti, ale 
blízkost lidí často nevidí. To ale 
u nás, v Domě s pečovatelskou 
službou na Sadové ulici ve Frýd-
ku-Místku, neplatí. Kdo potřebu-
je jakékoliv služby, poskytnou 
je vždy usměvavé pečovatelky, 
sociální pracovnice i vedení 
Pečovatelské služby.

Pondělí a čtvrtek je vyhrazen 
Klubu důchodců pod obětavým 
vedením manželů Volných a paní 
Vítkové. Organizují pro nás před-
nášky, besedy, zájezdy do diva-
dla i za kulturními památkami. 
Nezapomínají ani na oslavence, 
které potěší drobným dárkem a 
veršovanou gratulací v osobitém 
provedení paní Drahušky Volné. 

Pravidelně jednou týdně se 
rádi scházíme při cvičení, které 
pro nás s ohromným osobním 
nasazením připravuje vždy dobře 
naladěná a skvěle vypadající paní 
Marie Kecová. Máme možnost 
využívat místní miniknihovnu, rádi 
se účastníme pořádaných aktivit. 
Velmi zdařilé byly Hry seniorů, 
které se konaly 20. června v 
Domově pro seniory ve Frýdku-
-Místku na ulici 28. října součas-
ně s oslavou 10. výročí od jeho 
otevření. Jsme rádi, že jsme měli 
možnost zúčastnit se této hezké 
akce jako zástupci naší Pečova-
telské služby. I když jsme soutěž 
nakonec nevyhráli, bylo pro nás 
potěšením strávit čas v prostředí 
nabitém pozitivní energií a hlavně 
mezi milými lidmi.

Vítáme pořádání akcí, které 
nám zajímavou formou přibližují 
zdravý způsob života. Několik 
let v našem zařízení společně 
„zdravě vaříme“. Letos jsme 25. 
června v rámci cyklu „Vařením 
za zdravím, aneb omezujeme 
cholesterol“ absolvovali „Salá-
tové dobrodružství“ jako první 
ze tří plánovaných aktivit, které 
bylo pastvou nejen pro oči, ale i 
útokem na naše chuťové buňky. 
Po odborné přednášce jsme z 
připravených ingrediencí tvořili 
podle receptů letní zeleninové 
a ovocné saláty. Některé tvořící 
skupinky dochucovaly saláty 
podle vlastní fantazie. Všechny 
chutnaly skvěle!

Těšíme se na zbývající 
setkání, která se uskuteční pod 
názvem „Pohankové mámení“ a 
„Zdravé mlsání“. Za organizaci 
a přípravu všech těchto aktivit 
patří velké poděkování zdejší 
Pečovatelské službě. Děkuje-
me všem organizátorům akcí za 
jejich ochotu, vstřícnost, pomoc i 
úsměv, který nám věnují.

Josef Fousek ve své knize 
„Buďme k sobě vlídní“ napsal: 
„Ublížit je snadné, nadávat na 
všechno je snadné, zpochybňo-
vat, pomlouvat, urážet je snadné. 
Ale říct slova, která pomohou ub-
líženým, slabým, bezbranným – to 
není snadné. K tomu je zapotřebí 
čisté mysli, odvahy a moudrosti“.

Proto – BUĎME K SOBĚ 
VLÍDNÍ.  Marta Klarová,

obyvatelka Domu zvláštního
určení na Sadové ulici
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Zpívání pod lípou
PAVLÍNA JÍŠOVÁ & PŘÁTELÉ

DOBRÁCI OD KOSTI
PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA

ŽALMAN & SPOL.
Výstavy:

1. července - 29. srpna – chodby Národního 
domu

TŘINEC – WERK
výstava fotografií Pavla Zubka

Nabídka pohybových, tanečních a jazyko-
vých kurzů pro děti i dospělé pořádaných 

Národním domem – ZÁŘÍ 
POHYBOVÉ KURZY
KICK BOX AEROBIK

– začátečníci, pokročilí
Zahájení: začátečníci – úterý 23. 9. od 18:00 
do 19:00 h, pokročilí – středa 24. 9. od 19:15 
do 20:15 h.

ČCHI-KUNG – zdravotní cvičení
Zahájení: čtvrtek 25. 9. od 15:45 do 17:15 h.

TAI-ČI
Zahájení: čtvrtek 25. 9. od 17:30 do 19:00 h.

KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ
Zahájení: pondělí 15. 9. od 17:30 do 19:00 h.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKY PILATES
Zahájení: úterý 23. 9. od 16:00 do 17:00 h.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Zahájení: středa 17. 9. od 17:30 do 19:00 h.

CVIČENÍ PRO SENIORY
Zahájení: čtvrtek 9. 10. od 9:00 do 10:00 h.

FIT BALL
Zahájení: úterý 23. 9. od 19:15 do 20:15 h.

TANEČNÍ KURZY
TANEČNÍ RYCHLOKURZ PRO DOSPĚLÉ
Zahájení: pátek 19. 9. od 19:30 do 22:00 h a 
sobota 20. 9. od 19:00 do 21:30 h.

TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ PÁRY A 
DVOJICE – ZAČÁTEČNÍCI

Zahájení: pondělí 22. 9. od 19:30 do 22:00 h.
SALSA

Zahájení: čtvrtek 25. 9. od 19:30 do 21:00 h.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí
Zahájení: pondělí 29. 9. a úterý 30. 9.
MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY

Zahájení: úterý 23. 9. od 9:00 do 10:00 h.
COUNTRY TANCE PRO DĚTI

Zahájení: čtvrtek 2. 10. od 15:30 do 17:00 h.
COUNTRY TANCE PRO DOSPĚLÉ

Zahájení: čtvrtek 2. 10. od 18:30 do 20:00 h.
STEPOVÝ TANEC PRO DĚTI

Zahájení: pátek 26. 9. od 15:00 do 16:00 h.
STEPOVÝ TANEC PRO DOSPĚLÉ

Zahájení: pátek 26. 9. od 16:30 do 17:30 h.
JAZYKOVÉ KURZY

Anglický jazyk
Zahájení: 1. ročník – pondělí 22. 9. od 16:00 do 
17:30 h, čtvrtek 25. 9. od 16:00 do 17:30 h.
2. ročník – úterý 23. 9. od 16:00 do 17:30 h, 
čtvrtek 25. 9. od 17:35 do 19:05 h.
3. ročník – úterý 23. 9. od 17:35 do 19:05 h. 
5. ročník se zaměřením hlavně na konverza-
ci – pondělí 22. 9. od 17:35 do 19:05 h.

Německý jazyk
1. ročník – čtvrtek 25. 9. od 16:00 do 17:30 h, 
čtvrtek 25. 9. od 17:35 do 19:05 h.

 Ruský jazyk
1. ročník – středa 24. 9. od 16:00 do 17:30 h.

 Francouzský jazyk 
1. ročník – středa 24. 9. od 17:35 do 19:05 h.
Jazykové kurzy budou probíhat v období 
školního roku 2007/2008. 

Kurzovné na 36 lekcí tj. 72 vyučovacích 
hodin činí 3.500 Kč, studenti
 (denní studium po předložení potvrzení ze 
školy) 20% sleva.
Přihlášky v recepci Národního domu nebo 
na našich internetových stránkách.
Informace na www.kulturafm.cz nebo na tel. 
číslech 558 432 011, 775 222 709 p. Kate-
řina Kubalová, e-mail: katerina.kubalova@
kulturafm.cz

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ - začátečníci
září – prosinec 

Jsou určeny zejména pro studenty středních 
škol, gymnázií a učilišť. Lekce jsou sestave-
ny tak, aby studenty bavily, zajímaly a rozví-
jely jejich obzor. Součástí těchto lekcí jsou i 
základy společenského chování.
Skladba kurzů: Středa od 16.45 do 19.15 h 
a od 19.30 do 22.00 h; Čtvrtek od 16.45 do 
19.15 h a od 19.30 do 22.00 h; Neděle od 
15.45 do 18.15 h a od 18.30 do 21.00 h
Kurzovné: 1.200 Kč
12 lekcí po 3 vyučovacích hách a 2 večery 
– prodloužená a závěrečná lekce v délce 
trvání 5 h. Přihlášky přijímáme osobně v 
kanceláři útvaru kultury.
Informace na tel. čísle 558 432 011 Hana Janáč-
ková e mail: hana.janackova@kulturafm.cz

Koncerty klasické hudby 2008/2009
Koncerty Kruhu přátel hudby při Národním 

domě Frýdek-Místek.
Neděle 12. října v 15.00 h – Bazilika Navští-

vení Panny Marie ve Frýdku
Svatováclavský hudební festival

JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Stanislav Vavřínek – dirigent
MORAVSKÝ KOMORNÍ SBOR

Jiří Šimáček – sbormistr
Program: Luigi Maria Cherubini – Requiem 

c moll, W. A. Mozart – Symfonie č. 40, g 
moll, KV 550

Prémiový koncert
Úterý 28. října v 19.00 h – Národní dům
Slavnostní koncert k 90. výročí vzniku 

České republiky
SYMFONICKÝ ORCHESTR F-M

Úterý 11. listopadu v 19.00 h – Národní dům
PAVEL ŠPORCL – housle

Úterý 9. prosince v 19.00 hodin – Národní dům
ZUZANA LAPČÍKOVÁ & Q VOX

„Stříbrné Vánoce“
Pátek 27. února 2009 v 19.00 hodin 

– Národní dům
KATEŘINA ENGLICHOVÁ – harfa & 

MARTIN KASÍK – klavír
Březen 2009

JARNÍ KONCERT SYMFONICKÉHO 
ORCHESTRU FRÝDEK-MÍSTEK

Čtvrtek 16. dubna 2009 v 19.00 hodin 
– Národní dům

CHRISTIAN SERAZZI (Itálie) – viola,
IGOR FRANTIŠÁK – klarinet, 

IVO KAHÁNEK – klavír
Květen 2009
(V jednání)

Zámecké koncerty 2008/2009
(začátky koncertů vždy v 19.00 hodin)

Středa 8. října 
LYRA CAMERATA
Čtvrtek 23. října 

BENA HAVLŮ – xylofon
Prémiový koncert

Úterý 28. října v 19.00 hodin – Národní dům
Slavnostní koncert k 90. výročí vzniku 

České republiky
SYMFONICKÝ ORCHESTR

FRÝDEK-MÍSTEK
Čtvrtek 6. listopadu 

JAN ŠKRDLÍK – violoncello
& PETRA BESA – klavír

Čtvrtek 11. prosince 
EVA DŘÍZGOVÁ-JIRUŠOVÁ – soprán,

IGOR FRANTIŠÁK – klarinet,
MICHAL BÁRTA – klavír

Vánoční koncert
Středa 22. dubna 2009
ADAMUSOVO TRIO

Čtvrtek 14. května 2009
MATĚJ ARENDÁRIK – KLAVÍRNÍ RECITÁL

Ceny předplatného
ZÁMECKÉ KONCERTY 420 Kč, 270 Kč 

(důchodci)
KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY 460 

Kč, 300 Kč (důchodci)
PRODEJ PŘEDPLATNÉHO bude zahájen 

25. srpna a ukončen 30. září!
Změna programu vyhrazena!

Divadelní předplatné sezona 2008/2009
Vážení a milí přátelé divadla, 
koncem září začíná již šestá divadelní sezó-
na 2008/2009 a nabídka předplatného je 
rozdělena jen do dvou skupin. Skupinu C 
jsme z důvodu malého diváckého zájmu, ale 
i z důvodu ekonomického byli nuceni zrušit. 
Skupiny A a B jsme rozšířili o jedno předsta-
vení, dramaturgicky přiblížili a jsme přesvěd-
čeni, že i umělecky zkvalitnili. Představíme 
vám i nové divadelní společnosti. Po pěti 
letech musíme upravit cenu předplatného 
– zvýšení DPH, dopravy a ubytování.
Děkujeme Vám za diváckou přízeň v minu-
lých sezónách a přejeme Vám mnoho pří-
jemných zážitků.       Jan Opěla, dramaturg

Předplatitelská skupina A
7 představení

cena: 2.450 Kč, 2.100 Kč (důchodci, ZTP)
Předplatitelská skupina B

7 představení
cena: 2.450 Kč, 2.100 Kč (důchodci, ZTP)

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO
Pro loňské abonenty: od 25. srpna do 12. září 08
Pro nové zájemce: od 15. do 26. září 2008
Změna programu vyhrazena!

Předplatitelská skupina A
Neděle 28. září v 19 h – Nová scéna Vlast

Studio Dva Praha
Miro Gavran

VŠE O ŽENÁCH
Komedie o mužích, kteří se domnívají, že 

všechno ví…a to nejen o ženách. Herecký 
koncert tří skvělých hereček, z nichž se 

každá představí v pěti rolích v rytmu songů 
šedesátých let 20. století.

Hrají: Anna Šišková, Jana Krausová, Jitka 
Schneiderová, Michal Slaný/Ján Jackuliak

Režie: Jana Janěková
Středa 22. října v 19 h – Nová scéna Vlast

Pohybové divadlo – Veselé skoky
BABY BOX

Pas de quatre v bačkůrkách. Sladkobolná 
groteska o návratech do krajiny dětství, do 
říše fantazie, kde je všechno možné. Hrají a 
tančí: Natálie Topinková, Eva Leimbergero-
vá, Klára Sedláčková, Eva Velínská, Zbyněk 

Šporc, Jan Zadražil.
Scénář, choreografie a režie: Martin Pacek, 

Jana Hanušová a Miroslav Hanuš
Středa 5. listopadu v 19 h – Nová scéna Vlast

Divadlo v Celetné
William Shakespeare

HAMLET
„Být či nebýt. To je otázka!“

Hrají: Petr Lněnička, Jan Potměšil, Eliška 
Boušková/Markéta Coufalová, Milena 

Steinmasslová, Pavel Zatloukal.
Režie: Jakub Špalek

Divadlo Palace Theatre
Eugéne Labiche

NEJŠŤASTNĚJŠÍ ZE TŘÍ
Pan Marjavel žije v navenek spokojené 

domácnosti se svou druhou ženou Heman-
ce. Rodinného přítele využívá k potupným 

pracím v domě a na zahradě, ale netuší, že 
jeho žena s ním udržuje tajný poměr.
Hrají: Ivan Řezáč, Simona Postlerová, 

Kamil Halbich/Jan Hájek, Michal Dlouhý/
Tomáš Pavelka.

Režie: Vladimír Strnisko
Slezské divadlo Opava

Moliére
LAKOMEC

Světová komediální klasika. Hra patří k 
vrcholům Moliérovy tvorby.

Hrají: Kostas Zerdaloglu, Michal Stalmach, 
Zdeněk Jorda, Sabina Muchová, Marta 

Ondráčková, Martin Táborský.
Režie: Ivan Krejčí j. h.
Divadlo Ungelt Praha

William Douglas Home
LEDŇÁČEK

Anglická komedie o vdově, sirovi a jeho 
komorníkovi, kteří se dokážou i ve starším 

věku těšit ze života.
Hrají: Alena Vránová, František Němec a 

Petr Kostka
Režie: Ladislav Smoček, česká premiéra

Švandovo divadlo Praha
Nikolaj Koljada

SLEPICE
Komedie vypráví o jednom dosti nemilém 

procitnutí v pět hodin ráno na dělnické 
ubytovně kdesi v zapadlém městečku. Sem 
přichází herečka Alla, aby si vyřídila účty se 

svojí mladší kolegyni Nonnou.
Hrají: Klára Cibulková, Kristýna Frejová, 

Jana Stryková/Eva Leimbergerová, Robert 
Jaškow a Milan Kačmarčík

Režie: Sergej Fedotov
Předplatitelská skupina B

Pátek 24. října v 19 h – Nová scéna Vlast
Divadlo Na prádle Praha
Nathaniel Richard Nash

OBCHODNÍK S DEŠTĚM
Romantická komedie o tom, že stačí trochu 
věřit a strašně moc chtít. Byl podezřelý… 
přišel bůhví odkud a za sto dolarů slíbil 

dodat „až do domu“ pořádný déšť. Stala se 
předlohou pro stejnojmenný, 

dnes již legendární film s Burtem Lancaste-
rem a Katharine Hepburn v hlavních rolích.
Hrají: Kateřina Březinová, Igor Bareš, Jakub 

Saic, L. Král, P. Křiváček.
Režie: Petr Hruška

Divadelní agentura AP - Prosper Praha
William Douglas Home

KACHNA NA POMERANČÍCH
Bláznivá komedie o manželské nevěře s 

humorem řeší i vážnou situaci, ve které se 
může ocitnout kdokoli z nás. Hrají: Veronika 

Žilková, Martin Stropnický, Jan Šťastný/Michal 
Pešek, Klára Jandová/Agáta Hanychová

Režie: Martin Stropnický
Komorní scéna Aréna Ostrava

Anton Pavlovič Čechov
RACEK

Námět na krátkou povídku: na břehu jezera 
žije od dětství mladá dívka. Je šťastná a 
volná jako racek, ale náhodou se objeví 

člověk, spatří ji a nemaje nic jiného na práci, 
přivede ji do záhuby. 

hrají: Alena Sasínová-Polarczyk j.h., Michal 
Čapka, Pavel Císovský, Tereza Dočkalová 

j.h., René Šmotek, Lucie Finková… 
Režie: Ivan Krejčí

Michal Čapka – Cena Thálie 2007 za roli 
Trepleva, Alena Sasíkova-Polyrczyk byla za 
roli Arkadinové na tuto cenu nominována.

Divadlo Maléhry a Divadlo Bolka Polívky Brno
PEKLO

Drama pěti žen (z nichž dvě hrají muži), 
kterým tragicky poznamenal život jeden muž.
Hrají: Daniela a Nikola Zbytovské, Barbora 

Seidlová, Josef Polášek, Barin Tichý
Námět a scénář: Daniela Zbytovská 
hudební spolupráce: Zdeněk Kluka

Divadlo Bez Zábradlí
Alan Ayckbourn

KDES TO BYL/A/ DNES V NOCI
Situační komedie současného britského dra-
matika o tom, že odpověď na otázku „kdes 
to byl/a/ dnes v noci?“ může být za jistých 
okolností v manželství jedna z nejtěžších.

hrají: Veronika Freimanová, Ljuba Krbová/
Jana Švandová, Rudolf Hrušínský, Zdeněk 

Žák, Josef Carda…
Režie: Jiří Menzel

Divadelní agentura Harlekýn Praha
Antonín Procházka
VĚRNÍ ABONENTI

Co se stane, když si manželé sednou v 
hledišti každý jinam a on má vedle sebe 

mladou půvabnou sousedku.
Hrají: Václav Vydra, Andrea Černá, Jana Bouš-
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NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

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

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

NASCHVÁLNÍČEK

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

GALERIE POD SVÍCNEM

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

F. Čejky 450, F-M (v budově Lidového domu)
tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,

klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Cílová skupina: 6-18 let

provozní doba od 13. do 17. hodiny

KLUB NEZBEDA

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

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

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

Muzea v Chlebovicích

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

frýdeckým zámkem
v úterý a pátek 9-12, 13-17
ve středu a čtvrtek 13-17

v sobotu 9-12
Tel.: 773 993 112

www.galeriepodzamkem.cz

Výtvarná díla předních současných 
malířů a grafiků

Lukáš Horký - Fotografie

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

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
TISÍCE KVĚTŮ 

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

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

Sobota 26. července 
sraz u krytého bazénu v Místku – Koloredo-

vě v 8.00 hodin
POJĎTE S NÁMI DO STAŘÍČE

Sobota 30. srpna 
sraz ve Frýdku na Veselé na zastávce MHD 

„U Gustíčka“ v 9.00 hodin.
NAŠI ZMIZELÍ SOUSEDÉ

Vycházka, která mapuje osudy židovské 
komunity ve Frýdku. 

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

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

GALERIE DELTA
Fotografie Ivana Korče

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

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

do 25. 7. - Eva Jurčová: malba 
26. 7. - 29. 8. - Oldřich Morys a Pavla 

Klusová: instalace

ková, Pavel Kikinčuk, Antonín Procházka aj.
Režie: Antonín Procházka
Radošinské naivné divadlo

Stanislav Štepka
SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV

Další částí volné trilogie je inscenace sedmi 
povídek: pýcha, lakota, závist, hněv, neřest, 

obžerství a lenost. 
Hrají: Stanislav Štepka, Maruška Nedo-

mová, Karin Olasová, Mila Šago, Kristína 
Farkašová, Richard Felix.

Režie: Juraj Nvota
n e b o

Radošinské naivné divadlo
Stanislav Štepka

NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ
ALEBO MY A SVET

Současná komedie s písničkami a podi-
vuhodnými nápady a zvraty.

Hrají: členové RND
Režie: Juraj Nvota

Premiéra: 7. a 8. 11. 2008

Mimo předplatné 2009/2009
Středa 12. listopadu v 19 hodin – Nová 

scéna Vlast
Divadlo Kalich

Charles Ludlam
ZÁHADNÁ IRMA

Zdařilá parodie na hororové příběhy se vším 
všudy, co k tomu patří. Naši dva přední 

komici se chopí hned sedmi rolí najednou. 
Jejich pověstný herecký temperament si 

tedy náležitě přijde na své.
V USA se stala velkým hitem a posbírala 

řadu prestižních cen.
hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček

režie: Petr Novotný
Česká premiéra
Divadlo Ungelt
Sam Shepard

LÁSKOU POSEDLÍ
Sevřené komorní drama o vášních a 

tajemstvích života. Vyprahlá pláň na pomezí 
Kalifornie, Utahu a Arizony, plná písku, skal 
a obřích kaktusů. Tady můžete strávit celý 
život, ačkoliv by stačilo ujet pár kilometrů 

správným směrem, aby všechno mohlo být 
jinak. Kdo z našich hrdinů ale tím správným 

směrem opravdu míří? Nevíme.
Hrají: Vilma Cibulková, Miroslav Etzler, 
Vilém Udatný, Ladislav Mrkvička nebo 

Martin Štěpánek
Režie: Janusz Klimsza

Česká premiéra

Divadlo Járy Cimrmana
Společný projekt Divadla Ungelt

s Milanem Kňažkem a Dagmar Havlovou se 
přesouvá na sezónu 2009/2010.

(promítací dny: pátek-neděle)
18. – 20. 7. v 15.00 hod.
LOVCI DRAKŮ/Francie

Animovaná fantasy o výpravě za drakem 
pro mladší publikum.

18. – 20. 7. v 17.00 a 20.00 hod.
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ 

KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY/USA
Indy je zpět! Další neuvěřitelné dobro-

družství s Harrison Fordem v hlavní roli.
25. 7. v 17.00 a 20.00 hod.

KULIČKY/ČR
Povídkový film o tom, jak ženy manipulují s muži. 

26. 7. – 27. 7. v 17.00 hod.
SLÍDIL/USA 

Remake stejnojmenného filmu z roku 1972, 
který byl ověnčen čtyřmi nominacemi na 

Oskara. Skvělý herecký koncert Michaela 
Caina a Juda Law.

ve 20.00 hod.
KULIČKY/ČR

Povídkový film o tom, jak ženy manipulují 
s muži. 

FILMOVÝ KLUB
(promítací dny: pondělí)

21. 7. ve 20.00 hod.
ÚTĚK DO DIVOČINY/USA

Skutečný příběh úspěšného absolventa 
vysoké školy Christophera McCandlesse, 

který se vzdá kariéry, všechny svoje peníze 
věnuje na charitu a vydá se stopem na Aljaš-
ku. 2 nominace na Oskara a další ocenění. 

28. 7. ve 20.00 hod.
UMĚNÍ PLAKAT/Dánsko

Drama s prvky černého humoru, které se 
odehrává v Dánsku v sedmdesátých letech. 
Nejlepší skandinávský film roku 2007, dán-
ská nominace na Oscara a další ocenění.

Výstavy:
1. července - 29. srpna

ŽENSKÝ PROSTOR – fotovýstava Soni 
Komárkové 

Přes letní prázdniny otevřeno:
9:00 – 14:00 hodin

Klub Nezbeda nabízí: 
• pomoc a podporu v problémových situa-

cích dětí a dospívajících

V ČERVENCI A SRPNU V KM BROUČCI 
ZAVŘENO! PŘEJEME VŠEM MAMINKÁM 

A JEJICH DĚTEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ 
PRÁZDNIN. SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

PO PRÁZDNINÁCH BUDE 1. 9.!

KLUB MAMINEK BROUČCI

Nabídka tanečních kurzů v Kulturním 
domě Frýdek:

1. Kurz tance pro POKROČILÉ dospělé 
manželské a přátelské páry:
- zahájení 15. září, lekce 1 x týdně v pon-
dělí od 19.30 do 21.45 hodin; - 10 lekcí + 
závěrečná, cena kurzovného: 2.000 Kč/
osoba; - tance: standardní, latinsko-ame-
rické, moderní i dobové; - ukázky taneční-
ho umění - odkaz: www.tanec-marendi.cz; 
- přijímáme celé páry
Taneční lektoři: Mistři ČR, Vicemistři střední 
Evropy, pětinásobní mistři ČR družstev – 
RENATA DOHNANSKÁ & MAREK SWĚTÍK
Přihlášky, prosím, odevzdejte u správce Kul-
turního domu Frýdek, Heydukova 2330,738 
01 Frýdek-Místek nebo elektronickou poštou 
v termínu do 24. srpna. Zápis do tanečního 
kurzu proběhne na 1. lekci v pondělí 15. září 
v 19 hodin v Kulturním domě Frýdek.
2. Taneční kurz pro dospělé manželské a 
přátelské páry:
- zahájení 16. září, lekce 1 x týdně v úterý od 
19.30 do 21.45 hodin; - 10 lekcí + závěrečná, 
cena kurzovného: 2.000 Kč/osoba; - tance: 
standardní, latinsko-americké, moderní i dobo-
vé; - ukázky tanečního umění – odkaz: www.
tanec-marendi.cz; - přijímáme celé páry
Taneční lektoři: Mistři ČR, Vicemistři střední 
Evropy, pětinásobní mistři ČR družstev – 
RENATA DOHNANSKÁ & MAREK SWĚTÍK
Přihlášky, prosím, odevzdejte u správce 
Kulturního domu Frýdek, Heydukova 2330, 
738 01 Frýdek-Místek nebo elektronickou poš-
tou v termínu do 24. srpna. Zápis do taneční-
ho kurzu proběhne na 1. lekci v úterý 16. září 
v 19 hodin v Kulturním domě Frýdek. e-mail: 
m.swetik@centrum.cz, mimi.rendi@seznam.cz
telefon: 731 603 057, 723 293 344.

• 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 vyvě-

šen v okně klubovny.
VŠEM DĚTEM PŘEJEME POHODOVÉ A 

BEZPEČNÉ PRÁZDNINY!

JIŘÍ VALOCH
Konceptuální tvorba ze sbírek přátel.
Práce ze soukromých sbírek autorů z 

okruhu tzv. Slezského konceptu (Karel 
Adamus, Martin Klimeš, Dáša a Milan 

Lasotovi, Jiří Šigut, Jan Wojnar)

ŽELJKO DELIČ
Zblízka s bleskem
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