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slovo primátorky

Ve Frýdku-Místku se místní 
ani turisté přes léto nenudí. O 
zábavu je postaráno díky pro-
gramu Beskydského Veselé-
ta, které organizuje radnice 
ve spolupráci si Beskydským 
informačním centrem. Wes-
tern ve městě potěšil rodiny s 
dětmi, akce Jazz ve městě 18. 
července je určena především 
střední generaci.

„Jazz je klasika, která nemů-
že v programu Veseléta chy-
bět. Je zárukou pohody díky 
bezproblémovému publiku, kte-
ré se umí pobavit kvalitní hud-
bou. Proto dáváme jazzu vždy 
prostor a tentokrát po roce zno-
vu na místeckém náměstí, které, 
věříme, se znovu zcela zaplní,“ 
je přesvědčen radní a předse-
da Regionu Beskydy Petr Rafaj.

Na Náměstí Svobody v Místku 
zazní první tóny v 15 hodin a pořa-
datelé slibují široké jazzové spek-
trum. Úvod obstará spolehlivá do-
mácí formace Behind The Door, 
hrající na pomezí jazzu, funku a 
latiny, která nepochybně naladí 
publikum na tu správnou vlnu. Vě-
kově mladá kapela, ovšem s do-
statkem herních zkušeností, hra-
je převážně vlastní, ryze instru-

mentální věci, které vycházejí z 
moderního jazzu a fúze s dalšími 
směry a vlivy. „Naší největší deví-
zou je chuť do hraní,“ tvrdí členo-
vé skupiny, která vznikla ze dvou 
těles Základní umělecké školy ve 
Frýdku-Místku, a to z Šuba Duba 
Bandu a Junior Quintetu.

„Následně zahraje jazz-rock-
ové seskupení z Ostravy Kaza-
chstan, jež si dává za cíl skloubit 
zvuk akustické a elektrické kyta-
ry. Další skupinou bude vokál-
ně-instrumentální Voctail snaží-
cí se obohatit instrumentální jaz-
zové combo Vlastimila Ondruš-
ky vícehlasým zpěvem,“ odha-
lila playlist Lenka Bardoňová z 
Beskydského informačního cen-
tra. Voctail už svým názvem na-
bízí vokální koktejl a namíchá i v 
Místku bohatý repertoár z písní 
i skladeb čistě instrumentálních.

První kapely připraví pódium 
zřejmě nejlepší české jazzové 
zpěvačce se jménem Elena So-
nenshine, pro některé nezaškodí 
připomenout ještě její příjmení Su-
chánková. Vystudovala na Kon-
zervatoři Jaroslava Ježka a ná-
sledně získala stipendium na pro-
slulé Berklee College of Music v 
americkém Bostonu. Dnes už Ele-

Jazz ve městě se vrací do MístkuJazz ve městě se vrací do Místku

JAZZ VE MĚSTĚ: Před dvěma lety byl vrcholem programu na místeckém náměstí Dan Bárta.
Foto: Petr Pavelka

na Sonenshine pravidelně létá zpí-
vat do londýnských klubů a vystu-
puje na jazzových festivalech po 
celém světě. Její vynikající debu-
tové album You Go to My Head, 
mimochodem oceněné jako druhé 
nejlepší české Jazzové CD roku 
2001, vyšlo přímo v Spojených 
státech a po čtyři týdny se dokáza-
lo udržet v žebříčku padesáti nej-
hranějších jazzových desek USA. 
O jejích kvalitách svědčí i opako-
vaná vystoupení v rámci koncert-

ní série Jazz na Hradě, která je po-
řádána pod záštitou prezidenta re-
publiky, koncertovala na festiva-
lu Pražské jaro, nyní vystoupí i na 
Beskydském Veselétě.

Na závěr akce se představí 
skupina LR Cosmetic Big Band 
s klasikou swingové éry: G. Mil-
ler, B. Goodman, G. Gershwin, 
D. Ellington, N. Hefti, W. Her-
man, J. Kern, R. Anthonyo, B. 

Strayhom a další. Vychutnání si 
kvalitní stylové hudby má napo-
moci i kvalitní stylové pití. Proto 
se můžete těšit i na ochutnáv-
ky vína z mnoha zemí u speciál-
ních stánků a degustace whisky, 
koňaků a brandy. Jazz ve měs-
tě chce zkrátka útočit na všech-
ny smysly, takže zváni jsou ne-
jen milovníci jazzu, ale i obecně 
dobré nálady a pohody.  (pp)

Vážení spoluobčané,
dlouhodobě dobrá spolupráce města 

a státní policie získá novou podobu, kte-
rá tady dosud nebyla. Ve čtvrtek 16. čer-
vence podepíšeme Dohodu o vzájemné 
spolupráci při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku mezi Sta-
tutárním městem Frýdek-Místek a Poli-
cií České republiky, Územním odborem 
vnější služby Frýdek-Místek.

Účelem této dohody je zkvalitnit, zjedno-
dušit a sjednotit vzájemnou spolupráci. Obě strany dohody jsou si vědomy 
toho, že ochrana veřejného pořádku a boj proti kriminalitě je jejich společ-
ným úkolem. Zlepšením vzájemné spolupráce a společným úsilím chtějí 
zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek. Oblastmi vzájemné spolupráce jsou 
především ochrana bezpečnosti osob a majetku, ochrana veřejného po-
řádku, dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, pátrání po 
osobách a věcech, vyšetřování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů, 
prevence kriminality s důrazem na spolupráci s veřejností i spolupráce při 
měření rychlosti v dopravě na území našeho města.

V „dohodě“ je také zakotveno například vytvoření společných hlídek 
dopravního inspektorátu Frýdek-Místek a Městské policie Frýdek-Mís-
tek, společný postup při kontrolách dodržování zákazu podávání al-
koholu mladistvým osobám a zneužívání drog mladistvými, společ-
né řešení problémů spojených s nákupními centry v majetkové trest-
né činnosti i zabezpečení veřejného pořádku v souvislosti s konáním 
významných politických, kulturních, společenských a sportovních akcí.

Dohoda bude uzavřena na dobu neurčitou a nabude platnosti a účin-
nosti dnem podpisu zástupců obou stran dohody. Plnění závazků dohody 
a její aktuálnost budou zástupci obou stran vyhodnocovat jednou ročně.

Text „dohody“ projednali a odsouhlasili i předsedové všech politic-
kých klubů našeho zastupitelstva. Eva Richtrová

Do prostor místeckého Ná-
rodního domu umístila letos 
radnice již tradiční Hry seni-
orů. Dostatek místa se hodil 
pro vystoupení gymnastek, 
pódium pak pro vystoupení 
hudebníka Tomáše Kočka.

Senioři z městských zařízení 
Pečovatelské služby Frýdek-Mís-
tek, Penzionu pro seniory a Do-
mova pro seniory ve Frýdku-Míst-
ku se přišli nejen bavit, ale samo-
zřejmě i sami soutěžit a na jejich 
vitální výkony se přišli podívat ře-
ditelé organizací i radní Ivan Vrba 
a primátorka Eva Richtrová. 

„Říká se, kdo si hraje, nezlo-
bí, a u našich seniorů to s jistou 
obdobou také platí. Když jsou 
aktivní, nezlobí je tolik různé ne-
duhy se stářím spojené,“ říká 
radní Ivan Vrba.

Samotní soutěžící postupně 
odkládali ostych a trému, a tak 
už v první disciplíně – shazová-
ní plechovek tenisovým míčkem 
– byly k vidění parádní výkony. 
Všichni projevili pevnou ruku a 

Vydařené Hry seniorů

dobré oči i dar umět se zasmát 
sám sobě. Došlo však i na bizar-
nější disciplíny, například prově-
ření hmatových schopností ak-
térů bylo střiženo jako z pro-
slulého cyklu Klíče od pevnos-
ti Boyard. Hledání předmětů 
v kaši pochybné konzistence, 
chuti i zápachu chtělo odhodit 
zábrany. „Do této soutěže jsme 
byli vtaženi i my, takže bylo hod-
ně veselo. Myslím, že se letoš-

ní hry znovu povedly a že zvítě-
zili všichni účastníci, protože se 
celý den bavili. Nejstarší účast-
nice měla 96 let, což je oprav-
du úctyhodné,“ hodnotila primá-
torka Eva Richtrová. Soutěží-
cí pobavili sebe i své spolubyd-
lící, kteří mohutně fandili, a tak 
se všichni už těší na další ročník 
her, které jsou pro frýdecko-mís-
tecké seniory důležitější než ty 
olympijské.  (pp)

HRY SENIORŮ: Kdo shodí více plechovek?  Foto: Petr Pavelka



2 Červenec 2009Zpravodajství

krátce

slovo náměstka primátora

NA PRŮMYSLOVCE: Primátorka Eva Richtrová se studenty.   Foto: Petr Pavelka

Po místecké ulici V. Nezva-
la to mají nyní s parkováním 
snazší také obyvatelé ulice 
Fibichova a současně rodiny 
klientů příspěvkové organiza-
ce ŽIRAFA – Integrované cen-
trum Frýdek-Místek, které za-
jišťuje v denním pobytu vzdě-
lávání a komplexní péči o děti 
a mládež s různým stupněm 
mentálního postižení.

„Byly to takové ty dvě mouchy 
jednou ranou. Zlepšil se přístup 
k našemu sociálnímu zařízení a 
současně z toho těží i místní oby-

vatelé. I takové momenty mohou 
napomoci k integraci zdravot-
ně postižených,“ říká radní Ivan 
Vrba. Náměstek primátora Petr 
Cvik, který má ve městě na sta-
rosti vnitřní dopravu, upozorňu-
je, že pro zaměstnance centra 
jsou vyhrazena tři místa a stejný 
počet pro invalidní osoby. „Míst-
ní mohou volně využít zhruba tři 
desítky dalších parkovacích míst, 
protože upraveno bylo i vodorov-
né značení podél chodníku na-
proti novému parkovišti...

(Pokračování na straně 3)

Další parkovací místa

Blokové čištění ulic od 
jeho zavedení uvolnilo ve 
městě mnoho desítek parko-
vacích míst, protože počet 
vraků, kterých bylo ještě před 
dvěma lety evidováno oko-
lo 250, se snížil na minimum. 
Město tak ušetřilo milionové 
prostředky, protože budování 
parkovacích míst je velice ná-
kladné. Od systému blokové-
ho čištění se neupouští ani v 
prázdninových měsících.

„Mohlo by se zdát, že v době 
dovolených není tato činnost nej-
vhodnější, ale snažíme se o co 
nejlepší informovanost v lokali-
tách, kterých se to týká. Upozor-
nění se objevuje na určených mís-
tech již v sedmidenním předstihu, 
a když přece jen dojde k tomu, že 

Blokové čištění pomáháBlokové čištění pomáhá
tato lhůta například kvůli delší do-
volené není dostačující, umíme k 
tomu v prokazatelných případech 
přistoupit citlivě,“ vysvětlil náměs-
tek primátora Petr Cvik. 

Majitelé aut si musí na dočasný 
zákaz parkování dávat pozor, jinak 
jim hrozí odtah a finanční sank-
ce. V červenci si již prošla bloko-
vým čištěním ulice M. Majerové a 
J. Trnky, následuje V. Nezvala (16. 
7.), parkoviště na ulici ČSA (21. 
7.), ulice J. Suka směrem k Jadra-
nu (23. 7.), Bezručova směrem k 
parku (28. 7.) a K. H. Máchy (30. 
7.). V srpnu musí být v pozoru na 
ulicích Wolkerova, Spořilov, Střel-
niční, Třanovského, Škarabelova, 
Růžový Pahorek, A. Staška, Cihel-
ní a Žižkova. Přesná data uvede-
me zase v příštím zpravodaji.  (pp)

ŘIDIČI, POZOR!: Na ulicích jsou informace s dostatečným předsti-
hem.   Foto: Petr Pavelka

Do série debat představite-
lů města se studenty se před 
prázdninami zapojila také pri-
mátorka Eva Richtrová, kte-
rá diskutovala se studenty 
Střední průmyslové školy ve 
Frýdku-Místku, tedy v místě, 
kde sama 24 let působila jako 
pedagog.

„Považuji to tady skutečně za 
domácí prostředí, protože když 
mi občas bývá v politice těžko, 
zajdu si sem mezi kolegyně, kde 
se cítím doma. Debaty s lidmi 
mám ráda, protože z nich vždy 
vzejdou zajímavé podněty a je 
jedno, jestli je získám mezi dů-
chodci nebo u mladé generace,“ 
vybídla mládež ke sdělení po-
třeb primátorka Eva Richtrová. 
Studentům přitom prozradila, že 
kdo by se přece jen před vrstev-
níky nezbavil ostychu, může při-
jít v dny určené neohlášeným 

Primátorka na „místě činu“Primátorka na „místě činu“
návštěvám i přímo 
na magistrát. „V po-
slední době tam za 
mnou chodí i mladí,“ 
ujistila.

Osazenstvo auly 
zajímaly investice 
do sportu, cyklos-
tezka kolem Oleš-
né, která je určena 
i vyznavačům in-li-
ne bruslení, dále se 
ptali na další osud 
Kina Petra Bezruče 
a využití Nové scény Vlast. Za-
ujalo je rovněž porovnání výše 
investic nutných k rekonstrukci 
Víceúčelové sportovní haly. „In-
vestice 380 milionů korun sa-
mozřejmě nabízí otázku, jest-
li raději nepostavit menší, ale 
zcela novou halu. Vždyť tu stá-
vající jsme zcela zaplnili před 
lety díky házenkářskému finále 

a pak snad jedině na Lord of the 
dance,“ řekla primátorka, která 
od studentů znovu uslyšela, že 
jim ve městě chybí klub. Probra-
la s nimi jeho možnou náplň, ale 
dostala se i k dalším tématům 

jako míra zadluženosti měs-
ta, třetí most, který je v územ-
ním plánu v blízkosti průmyslo-
vé školy, či autobusová dopra-
va, na níž jsou někteří zdejší 
studenti závislí.  (pp)

KVĚTY PANÍ OPERETY: V Národním domě se sešli jubilanti, které 
město pozvalo k oslavě jejich pětasedmdesátin.   Foto: Petr Pavelka

Vážení spoluobčané,
v uplynulých dnech se nám opět podařilo 

získat další finanční prostředky z Evropské 
unie, Státního fondu dopravní infrastruktury 
a Moravskoslezského kraje. Téměř 10 mili-
onů korun obdržíme na projekt Napojení no-
vého autobusového nádraží a nádraží ČD na 
systém cyklostezek.

Dalších 347 tisíc korun máme schváleno na 
nasvětlení přechodů pro chodce. Tento pro-
jekt, který se bude realizovat v letošním roce, povede ke zvýšení bez-
pečnosti chodců na přechodech v našem městě, aby byli viditelní z vět-
ší vzdálenosti i za špatného počasí. Téměř 800 tisíc bude použito na in-
formační ukazatele rychlosti automobilů, které zobrazují aktuální rychlost 
vozidla. Za tyto finanční prostředky pořídíme celkem dalších deset uka-
zatelů k současným dvěma, které jsou již dnes umístěny v Zelinkovicích 
a na ulici Bruzovská. Věříme, že dopravní prevence je velice důležitá a 
pomůže ke zlepšení bezpečnosti dopravy v našem městě.

Dotace Moravskoslezského kraje ve výši 750 tisíc korun na studii 
využitelnosti areálu kasáren Palkovická pomůže s revitalizací tohoto 
území a ukáže varianty, jakým způsobem můžeme využít plochu to-
hoto brownfields. Nejvyšší částku však obdržíme z Regionálního ope-
račního programu, a to celkem 100 milionů korun na Revitalizaci uli-
ce 8. pěšího pluku. Tento projekt uspěl při financování díky Integrova-
nému plánu rozvoje města – Přitažlivé město. Dojde k celkové rekon-
strukci této části města, přičemž hlavní dominantou bude prostřední 
pás zeleně olemovaný nově vzniklými parkovacími místy.

Vážení spoluobčané, 
i nadále chceme maximálně čerpat finanční prostředky z fondů Ev-

ropské unie a například již dnes připravujeme rozsáhlé žádosti o do-
tace na další zateplení a rekonstrukce základních a mateřských škol 
v našem městě.   Michal Pobucký

Závěrečný účet
Zastupitelstvo města Frýdku-

-Místku na svém posledním jedná-
ní schválilo celoroční hospodaření 
města za rok 2008 bez výhrad a 
vzalo na vědomí příslušnou zprávu 
o výsledku přezkoumání, jak rad-
nice s finančními prostředky v loň-
ském roce hospodařila.

Příspěvky z fondu
životního prostředí

Zastupitelstvo města Frýdku-
-Místku rozhodlo uzavřít smlouvy o 
poskytnutí investičního transferu z 
fondu životního prostředí s několi-
ka subjekty. Radnice uvolní finan-
ce ve výši přes 70 tisíc korun na 
podporu pořízení plynového tope-
ní, solárního systému či kanalizač-
ní přípojky, která nahradí žumpu.

Peníze farnosti
Rozhodnutím zastupitelstva 

poputují z Fondu regenerace 
města Frýdek-Místek finance pro 
Římskokatolickou farnost Frýdek. 
Částka 55 tisíc korun přispěje na 
výdaje spojené s obnovou domu 
na Zámeckém náměstí a stejná 
suma byla vyčleněna také jako 
podpora obnovy kostela sv. Ši-
mona a Judy v Lískovci.

Posudkoví lékaři
od července jinak

Změnou právních předpisů do-
šlo s účinností od 1. července  k 
převedení kompetencí v posuzo-
vání zdravotního stavu občanů z 
úřadů práce zpět na Českou sprá-
vu sociálního zabezpečení. V sou-
vislosti s ukončením výkonu lékař-
ské posudkové služby na úřadech 
práce jsou žádosti o posouzení 
zdravotního stavu občanů nyní vy-
řizovány Okresní správou sociální-
ho zabezpečení Frýdek-Místek, re-
ferátem Lékařské posudkové služ-
by, ulice Palackého 115.  Na úřa-
du práce nadále zůstává agenda 
osob zdravotně znevýhodněných 
podle zákona č. 435/2004 Sb. o 
zaměstnanosti. A to příjem žádos-
ti o uznání osobou zdravotně zne-
výhodněnou a rozhodnutí ve věci.

Prázdninová veselice
TJ Sokol Zelinkovice-Lysůvky, 

SDH Zelinkovice-Lysůvky a Osad-
ní výbor Zelinkovice-Lysůvky při-
pravuje na sobotu 1. srpna na hřiš-
ti v Lysůvkách Prázdninovou vese-
lici. Ta začne od 15 hodin soutě-
žemi a hrami pro děti, od 17 hodin 
předvedou své dovednosti profesi-
onální hasiči z HZS Moravskoslez-
ského kraje, o dvě hodiny později 
se už rozjede taneční zábava pro 
dospělé s živou hudbou. Děti bu-
dou dostávat za každou zdolanou 
disciplínu malou drobnost a po ab-
solvování všech soutěží má každé 
dítě nárok na malé občerstvení. Za 
účast v soutěži si navíc odnesou 
věcnou cenu a mohou se těšit na 
svou oblíbenou hudbu i nafukova-
cí hrad. Že je vše potřebné k tanci 
a posezení připraveno i pro dospě-
lé, není třeba dodávat. (pp)
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městská policie
Odchycený dravec

22. 6. v dopoledních hodinách 
bylo oznámeno dispečerce, že 
na ulici Gagarinova se nachází 
mládě poštolky. Strážnici mládě 
odchytli a převezli na základnu. 
„Pro poštolku si přijel pán z Bar-
tošovic u Nového Jičína, kde se 
nachází stanice pro dravce,“ in-
formovala Lenka Biolková.

Pacifikovali opilce
22. 6. dispečink městské po-

licie přijal oznámení od pracov-
nice magistrátu, že v budově je 
podnapilý agresivní muž. Stráž-
níci nespokojeného muže do-
provodili na vystřízlivění na pro-
tialkoholní záchytnou stanici.

Štěně na balkoně
23. 6. v osm hodin ráno vo-

lala znepokojená žena na dispe-
čink, že jí někdo hodil malé ště-
ně na balkon. „Strážníci se u psa 
snažili najít čip, ale marně. Pro-
to pes místo k majiteli putoval 
do psího útulku v Sedlištích,“ vy-
světlila Lenka Biolková.

Naboural značku
23. 6. jeden všímavý občan vi-

děl, jak podnapilý řidič na starém 
autobusovém nádraží naboural 
dopravní značení, a vše oznámil 
strážníkům, kteří řidiče zastihli ješ-
tě na místě. Dechovou zkouškou 
u řidiče bylo zjištěno 2,09 promile. 
Hříšník byl následně předán Poli-
cii České republiky. 

V busu se nespí
23. 6. ve večerních hodinách 

městská policie řešila také problém 
řidiče autobusu s jedním cestujícím, 
který spal a nechtěl pojízdnou stře-
chu nad hlavou opustit. Hlídka se 
snažila cestujícímu domluvit, ale 
ten byl opilý a zároveň agresivní. 
Proto se strážnici rozhodli pro pře-
voz na místní záchytnou protialko-
holní stanici k vystřízlivění.

Planý poplach
30. 6. v ranních hodinách po-

žádala o výpomoc Policie České 
republiky. Na 1. ZŠ došlo k vnik-
nutí do budovy a spuštění alarmu. 
Strážnici na místo vyjeli, ale zjistili, 
že se na místě nachází pracovníci 
stavební firmy, kteří opravují škol-
ní budovu a o alarmu nevěděli.

Prodej mladistvým
1. 7. před šestou večer si 

hlídka městské policie všimla, že 
žena prodávající v PNS stánku 
prodala mladistvé osobě ciga-
rety. „Tabákový zákon 379/2005 
Sb. § 6 zakazuje prodávat tabá-
kové výrobky osobám mladším 
18 let. Z tohoto důvodu byla pro-
davačka řešená blokovou poku-
tou,“ vysvětlila Lenka Biolková.

Pomoc epileptikovi
2. 7. hodinu před polednem 

musela jedna z hlídek městské 
policie přivolat rychlou záchran-
nou službu. U Alberta na ulici 1. 
máje muž dostal epileptický zá-
chvat, a proto byl převezen sa-
nitkou do nemocnice, kde mu 
bylo poskytnuto ošetření.  (pp)

Letošní způsob léta se zdá 
jistě většině poněkud podiv-
ným, přesto letní aquapark 
Olešná otevřel své brány a v 
pátek 3. července zábavnou 
akcí „Hurá prázdniny“ zahájil 
letošní sezonu, kterou snad 
ty lepší dny teprve čekají.

„Už jsme si za těch pár let 
provozu zvykli, že počasí je na-
prosto nevyzpytatelné a statis-
ticky nemůžeme naplánovat vů-
bec nic. Jednou je povedený čer-
venec, jindy srpen, někdy začne 
sezona příznivá ke koupání mno-
hem dříve, jindy se zase protáh-
ne do podzimu. Každopádně ale 
potřebujeme slunečné dny hlav-
ně o prázdninových měsících, 
pak už nám slunce zásadně ne-
pomůže, je to jako s lyžováním 
v dubnu,“ vysvětlil Petr Slun-
ský, ředitel městské společnos-
ti Sportplex, která připravila na 
úvod prázdnin pestré odpoledne 
například se zmrzlinou pro děti 
zdarma. Byly připraveny soutě-
že pro děti i dospělé, ukázky dět-
ského aerobiku, disco tanců i bo-
jového umění. Zájemci si moh-

Aquapark v podivném létěAquapark v podivném létě

STANOVIŠTĚ MĚSTSKÉ POLICIE: Zpestření mezi koupáním.      Foto: Petr Pavelka

li vyzkoušet aquaerobic, spin-
ning nebo potápění. Živo bylo i u 
stanoviště městské policie, kde 
si návštěvníci aquaparku mohli 
prohlédnout výzbroj a výstroj, ale 
třeba i čtečku čipů pro psy. Za 
zodpovězení testových otázek 
čekala na děti odměna, spous-
tu záludných otázek však muse-

la zodpovědět i policejní preven-
tistka Lenka Biolková, která mu-
sela slovně pacifikovat pubertál-
ní dorost. V nejhorším se nebá-
la ani vyzvat k souboji na spin-
ningových kolech, která zájemci 
roztáčeli opodál, to když se ně-
kterým zdálo, že by v sedle moh-
li mít proti cyklohlídkám městské 

policie šanci.
V týž den se večer konala v 

areálu aquaparku Video Kissmi-
se Rádia Kiss Morava a už kon-
cem července se můžete těšit 
na další velkou hudební akci. 
Poslední červencový den bude 
od půl deváté večer na aquapar-
ku vystupovat Ewa Farna.  (pp)

Dvěstětisícový dar Jesení-
ku nad Odrou nebyl jediným 
projevem solidarity Frýdku-
-Místku vůči sousednímu 
okresu Nový Jičín, který za-
sáhly ničivé povodně. Už před 
rozhodnutím městského za-
stupitelstva o finančním daru 
pomáhali, kde bylo potřeba, 
frýdečtí dobrovolní hasiči.

„Ve čtvrtek 25. června po půl 
druhé odpoledne byl operač-
ním střediskem Hasičského zá-
chranného sboru vyhlášen po-
plach pro výjezdovou jednotku 
sboru dobrovolných hasičů Frý-
dek s místem určení Nový Jičín 

Dobrovolní hasiči z Frýdku byli
odstraňovat povodňové škody

– živelní pohroma,“ vylíčil chvíli, 
kdy z hasičské zbrojnice na uli-
ci Střelniční vyjela dvě vozidla s 
deseti dobrovolnými hasiči, vy-
bavená vším potřebným pro ta-
kový zásah, Vladimír Dužík.

Naši hasiči byli přiděleni do 
úseku Životice u Nového Jičína, 
kde v noci říčka Jičínka zvedla 
svoji hladinu o šest metrů a brala 
s sebou vše, co jí přišlo do cesty. 
„Naší jednotce se naskytl pohled, 
jaký znají z katastrofických filmů,“ 
konstatoval Vladimír Dužík.

Prvotní snahou hasičů bylo 
zprůchodnit koryto říčky, aby v 
případě dalšího přívalu vody ne-

vznikly škody ještě vyšší. Nejdří-
ve uvolňovali ucpané prostory 
pod mosty, kde se do sebe za-
klínily stromy, trámy a desky, kte-
ré zde voda donesla z nedaleké 
pily. Nejdříve ručně pomocí mo-
torových pil a trhacích háků, poz-
ději s využitím techniky, jakou byl 
traktor, bagr a automobilový je-
řáb. Po splnění tohoto úkolu vý-
jezdová jednotka dobrovolných 
hasičů našeho města vyřezáva-
la a odstraňovala polámané stro-
my po obou březích koryta řeky. 
Uvolňovala naplavené ploty a 
pomáhala místním obyvatelům 
v transportu odplavených země-
dělských strojů. V noci přišly jiné 
úkoly – monitorování celého úse-
ku, aby místní obyvatelé moh-
li alespoň trochu klidně spát a 
byli včas varováni při případném 
nebezpečí, a podezřelých osob, 
které by případně chtěly na ne-
štěstí druhých něco získat. 

„Ihned s rozedněním byla jed-
notka převelena k budově obec-
ního úřadu, kde dostala za úkol 
zbavit tuto budovu nanesené-

ho bahna. Celé podzemní pod-
laží bylo pokryto asi dvaceticen-
timetrovou vrstvou. Zde bylo jas-
né, že nepomůže žádná technika 
a bahno se bude muset vynášet 
z budovy ručně v kýblech. Tato 
fyzicky náročná práce trvala té-
měř tři hodiny a chlapci z jednot-
ky byli od hlavy až k patám po-
kryti vrstvou bahna. To už je ale 
po šestnáctihodinové dřině vy-
střídaly čerstvé posily. Všech 
deset účastníků tohoto výjezdu 
bylo po šestnácti hodinách znač-
ně vyčerpáno, ale určitě převládl 
pocit, že postižené obci Životice 
pomohli, jak bylo v jejich silách. 
Díky kvalitnímu vybavení a tech-
nice mohli být zařazeni do které-
hokoli úseku při tomto odstraňo-
vání následků živelní katastrofy,“ 
uzavřel Vladimír Dužík.

„Našim hasičům bych chtěla i 
já za jejich nasazení poděkovat, 
jsem ráda, že máme dobrovolné 
hasiče na takové úrovni, že mo-
hou pomáhat doma i jinde, když 
je to zapotřebí,“ pochválila sbor 
primátorka Eva Richtrová.  (pp)

Další parkovací místa
(Pokračování ze strany 2)

... Celkem náklady na vybudo-
vání parkoviště přesáhly dva mili-
ony korun,“ informoval náměstek 
Petr Cvik. „Děkuji vedení měs-
ta za výstavbu parkoviště před 
denním stacionářem Žirafa. Za-

městnanci i příbuzní našich klien-
tů mají volný příjezd k organiza-
ci a navíc snadné parkování. Po-
skytování sociálních služeb bylo 
tímto krokem zase zkvalitněno,“ 
uvedla Dana Šťastníková, ředitel-
ka organizace Žirafa.  (pp)

LEPŠÍ PARKOVÁNÍ: Další místo, kde už to mají řidiči snadnější.
Foto: Petr Pavelka
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Ve středu 17. června jsme se 
s dětmi naší MŠ Lysůvky vyda-
li ke včeličkám. Sluníčko svítilo 
a my jsme po krátké jízdě auto-
busem vyšlapali k Domu včela-
řů Fojtství v Chlebovicích. Tam 
už nás vyhlížela usměvavá paní 
Knödlová, která nás usadila v 
sále a na úvod nám pustila film 
o životě včeliček.

Dozvěděli jsme se mnoho za-
jímavého o mladuškách, létav-
kách, trubcích, matičce, co je 
to česno, létak a podobně. Pak 
na nás na zahradě čekalo sbí-
rání ztracených pylových rous-
ků a včeliček. Odměnou byl bon-
bón, samozřejmě medový, a ob-
rázek včeličky. Najednou se paní 
Knödlová objevila s ochranný-
mi kuklami, které si některé děti 

Ahhojj vččelliččkyy!
oblékly, a vyrazili jsme sledovat 
opravdové včeličky do úlu. To 
byl hukot jako, jako – v úlu. Pro-
hlídli jsme si úl, včelí plástve plné 
medu a stovky včeliček. Žádné 
nebezpečí nehrozilo, vše bylo za 
sklem. Také jsme ochutnali sla-
ďounký pastový med. Dobrota! 

Potom jsme se náhle ocitli ve 
včelím metru nahoře v muzeu. 
Po „projížďce“ a prohlídce muzea 
jsme se rozloučili a následovala 
dlouhá cesta pěšky zpět do škol-
ky. Protože bylo nádherné poča-
sí, stačili jsme pozorovat rozkvet-
lé zahrádky i včelky opylující kvě-
ty. Do školky jsme dorazili plni zá-
žitků právě na nachystaný oběd. 
Děkujeme za krásné zážitky.

Děti a učitelky MŠ Lysůvky
Romana Pavlíková a Eva Nitrová

Vědomostní soutěží tří-
členných družstev 4. a 5. roč-
níků byl zakončen celoroč-
ní projekt „Po spirále času“. 
Zástupci tříd prokazovali své 
znalosti z dějin a bojovali o 
co nejlepší umístění.

Odpovídali na kvízové otázky, 
přiřazovali letopočty k význam-
ným událostem, jména k příjme-
ním. V poslední části soutěže měli 
možnost výběru otázky podle ná-
ročnosti, měli možnost riskovat a 
tím zvýšit své bodové skóre.

Po součtu všech takto získa-
ných bodů se vyhlašovaly vý-
sledky. 1. místo získali zástupci 
4.B třídy ve složení Tereza Po-
lehlová, Matěj Svoboda a Jakub 

Po spirále času na 4.ZŠPo spirále času na 4.ZŠ

Vrubel. 1. místo mezi pátými tří-
dami získali zástupci třídy 5.A 
ve složení Tereza Svačinková, 
Ema Högrová a Vojtěch Dzurec. 

Drobnou odměnu si odnes-

li žáci, kteří správně odpověděli 
na otázku pro diváky. Po zpěvu 
písničky odcházely děti přesvěd-
čeny a ujištěny o tom, že i dějiny 
jsou pro ně velká hra a zábava.

Osm dětí z naší školy se 
zapojilo do každoročně pořá-
dané soutěže knihoven „Tvo-
říme vlastní vydavatelství“. 
Letošní téma znělo – Pohád-
ky, pohádečky pro mého brat-
ra, mou sestřičku.

Děti musely knihu nejen vy-
myslet, ale také svázat a dát jí ori-
ginální obal, aby ji mohly předložit 
porotě. Ta pak zhodnotila díla po 
stránce obsahové i vizuální. 

Mezi nejúspěšnějšími byly kni-
hy Doroty Klegové a Adély Ta-
lašové z 5.B. Ty dostaly zvlášt-

Mladí literáti ze 4.ZŠ v Polsku
ní cenu a jejich autorky reprezen-
tovaly naši školu v mezinárodním 
kole této soutěže, které proběhlo 
28. května v Bialsko-Biale. Poro-
ta v mezinárodním složení vybra-
la asi 50 prací od českých, slo-
venských a polských dětí. V Pol-
sku si žákyně naší školy převza-
ly věcné dárky. Tato děvčata re-
prezentovala spolu s dalšími naši 
školu i v loňském mezinárodním 
kole, které se konalo v Žilině. Vě-
říme, že tento úspěch bude vel-
kou motivací i pro ostatní děti. 

Mgr. Radka Gebauerová

V sobotu 20. června se vrá-
tilo dvanáct dětí ze Základní 
školy Frýdek-Místek, El. Krás-
nohorské 2254, z mezinárod-
ního setkání žáků Polska, 
Slovenska a Česka. Setkání 
se konalo v Oravské Lesné 
a bylo součástí tříletého pro-
jektu s názvem „Bájný svět 
pověstí a legend“, který re-
alizuje Statutární město Frý-
dek-Místek za spolupráce se 
zahraničními partnery a 5. ZŠ.

Třetího ročníku setkání se zú-
častnili partnerské školy z pol-
ského města Žywiec a sloven-
ské Oravské Lesné. Projekt byl 
realizován za podpory Meziná-
rodního Visegrádského fondu. 
Po dobu tří let se žáci 2. stup-
ně měli možnost seznamovat s 
kulturou a tradicemi jednotlivých 
zemí, poznávat zajímavá mís-
ta a krásy jednotlivých regionů. 
Na základě získaných znalos-
tí a seznámení se s kulturní his-
torií kraje děti pak společně troj-

Mezinárodní setkání dětí bylo úspěšnéMezinárodní setkání dětí bylo úspěšné

jazyčně zpracovávaly dramati-
zace pověstí a bájí, na které si 
vyráběly i vlastní kostýmy a ku-
lisy. Setkání vyvrcholilo společ-
ným představením, které mělo 
velký úspěch jak u diváků, tak 
u samotných aktérů. Pro děti a 
pedagogy byl připraven i boha-
tý doprovodný program, jehož 
součástí byly výlety, mezinárod-
ní smíšená sportovní utkání, hry, 
národní večery s prezentací ná-
rodních symbolů, zpěv lidových 

písniček a besedy se zajímavý-
mi lidmi, mezi kterými byl napří-
klad místní hvězdář Mojmír. Tří-
letý projekt byl zajímavý nejen 
pro děti, ale poučný i pro peda-
gogy, kteří s dětmi strávili celý 
týden a získali nové zkušenosti.

Poděkování patří paní učitel-
ce Věře Chasákové a dětem ze 
základní školy, kteří si připravili 
krásný program za Českou re-
publiku a reprezentovali svou 
školu a naše město.

Pouze dvěma desítkám škol 
v České republice se podaři-
lo obhájit podruhé mezinárod-
ní titul EKOŠKOLA EU. Mezi 
tyto školy se zařadila i Základ-
ní škola a mateřská škola ve 
Frýdku-Místku, Lískovci. 

Významný úspěch ZŠ v Lískovci
Slavnostního vyhlášení mezi-

národních titulů Ekoškola dne 24. 
června v prostorách budovy Vald-
štejnského paláce Senátu Parla-
mentu České republiky se účast-
nili zástupci Základní školy a ma-
teřské školy ve Frýdku-Místku, Lís-

kovci – ředitel školy Jan Petr, ko-
ordinátorka Marie Stratilová, žák 9. 
třídy Matěj Kaloč, žáci 8. třídy Mi-
chal Kaleta a Tereza Nožičková. 

Za přítomnosti náměstka minis-
tryně školství, mládeže a tělový-
chovy Jindřicha Kitzbergra, ředite-
le Sdružení TEREZA Petra Dani-
še a dalších představitelů minister-
stva životního prostředí, hlavního 
města Prahy a partnerů programu 
Ekoškola převzali již podruhé Cer-
tifikát o udělení mezinárodního titu-
lu Ekoškola, platný na období čer-
ven 2009 – červen 2011. 

Obhajobě titulu Ekoškola, kte-
rý jsme získali poprvé v roce 2007, 
předcházel audit, ve kterém bylo 
sledováno provedení analýzy, se-
stavení a plnění plánu činností 
všech čtyř témat projektu Ekoško-
la, a to: VODA, ZELEŇ, ENERGIE 
a ODPADY.  Marie Stratilová

Završením projektu Bene-
fitcity 2008 aneb Děti dětem, 
jehož hlavním cílem je pomo-
ci handicapovaným dětem ze 
Základní školy a mateřské 
školy Naděje ve Frýdku-Míst-

Sportovní den v Naději
ku, bylo uspořádání Sportov-
ního dne v ZŠ a MŠ Naděje.

Ve středu 24. června se na naší 
Základní škole a mateřské škole 
Naděje konal Sportovní den.

(pokračování na straně 5)
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(pokračování ze strany 4)
Byli jsme moc rádi, že se k 

nám připojily i studentky navště-
vující nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež U-kryt ve Frýdku-
-Místku, díky kterým se mohl ten-
to den konat. Tito studenti usku-
tečnili projekt nazvaný Benefitcity 
2008 aneb Děti dětem. Spolupo-
řadatelem akce bylo sdružení Pa-
vučina. Během září 2008 uspo-
řádali studenti a mladí lidé něko-
lik akcí pro žáky základních škol, 
ze kterých výtěžek ve výši 15.000 
Kč darovali ZŠ a MŠ Naděje na 
vybavení relaxační tělocvičny pro 

Sportovní den v NadějiSportovní den v Naději
handicapované děti a žáky.

Díky tomuto daru jsme na-
koupili sportovní náčiní, švihad-
la, míče, kužely, tyče, posilovací 
gumy, gymnastické balóny, sítě, 
basketbalový koš a karimatky.

Naše děti si s velkým nadše-
ním vyzkoušely různé sportov-
ní disciplíny – opičí dráhu, pře-
skakování přes překážky, sla-
lom mezi kužely s míči a ho-
kejkami, motorické hry s hra-
cím padákem. Studentky Lenka 
Stromšíková a Zuzana Poláč-
ková procházely jednotlivé dis-
ciplíny s dětmi, pomáhaly jim s 

Ke konci školního roku již 
neodmyslitelně patří slavnost-
ní setkání rodičů a dětí na Za-
hradní slavnosti, kterou pořá-
dá mateřská škola ve spolu-
práci s rodiči. V letošním roce 
se uskutečnila 18. června.

Tato vždy velmi zdařilá akce 
přináší radost a pobavení všem 
dětem, ale hlavními aktéry jsou sa-
mozřejmě děti, které MŠ opouště-
jí a tímto se s ní i loučili – naši před-
školáčci. Každá třída se zde před-
stavila písní, která je příznačná ná-
zvu třídy, děti zazpívaly písně Malé 
kotě, Drůbeží závody a Beruš-

Zahradní slavnost v MateřídoušceZahradní slavnost v Mateřídoušce

ka, také si zacvičily s padákem a 
předvedly veselé cvičení Šampi-
ón. Všechny děti byly pasovány 
do role „školáků“ a odnesly si na 

památku pěknou knihu a fotografii. 
Tím však slavnost zdale-

ka nekončila. V areálu zahra-
dy mateřské školy byla pro děti 
přichystána celá řada zajíma-
vých soutěží, na jejichž přípra-
vě a průběhu se podíleli rodiče 
a učitelky. Nechyběly zde různé 
atrakce, například skákací hrad 
a trampolína byly příjemným 
zpestřením zahradní slavnos-
ti. Děti si pochutnaly na grilova-
ném párku, okusily sladké či sla-
né pečivo, které připravily ochot-
né maminky. Zkrátka byl to den, 
na který se jen tak nezapomíná. 
Přinesl mnoho radostných pro-
žitků dětem a snad také trochu 
smutku a nostalgie rodičům – 
jedna krásná etapa života jejich 
dětí se uzavírá. Tak, děti, ahoj!K pasování školáků patří i pohlazení a přání.

Kniha – dárek na památku.

„Pasuji tě z předškoláka na 
školáka.“ Tato slova zazněla 
ve čtvrtek 18. června na ná-
dvoří naší Mateřské školy Po-
hádka ve Frýdku-Místku na 
ulici Třanovského z úst pana 
Kamila Vývody, šermíře sku-
piny Allegro ze Štramberka.

Na tento den jsme si objedna-
li, v jinak deštivém červnu, krás-
né slunečné počasí, které při-
lákalo na zahradní slavnost do 
„Pohádky“ na 250 dětí, rodičů a 
přátel mateřské školy. Největším 
zážitkem zábavného odpoledne 
se stalo klání šermířů v dobových 
kostýmech zakončené pasová-
ním 37 předškoláků v šerpách 
„Školáček 2009“ na školáky. 

V závěru slavnostního ce-
remoniálu pak zazněl sborový 
zpěv „Pohádkové hymny“ v po-
dání všech zúčastněných dětí 
a pracovníků mateřské školy. 
Hezké odpoledne pokračovalo 
v druhé části sportovním zápo-

Pasování nových školáků
lením rodinných týmů.

Na stanovištích po celém are-
álu školní zahrady předvádě-
ly děti svou pohybovou zdat-
nost, kterou jsme v naší mateř-
ské škole po celou dobu právě 
končícího školního roku usilovně 
rozvíjeli. Odměnou za zvládnuté 
výkony byl pro děti balíček plný 
dobrot a pohoštění připravené 
pro všechny přítomné.

Šťastné tváře dětí a spoko-
jenost jejich dospěláků byly pro 
nás, pracovníky mateřské školy, 
odměnou za přípravu a realiza-
ci celé akce.

Společně prožité odpoledne 
v Mateřské škole Pohádka bylo 
příjemným zakončením školní-
ho roku 2008-2009, rozloučením 
se s těmi, kteří se v září do naší 
školičky již nevrátí, a taky star-
tem do prázdnin. 

Ať jsou plné sluníčka, poho-
dy, odpočinku a nových zážitků. 

 Radmila Lukášková

V budově Střední zdravot-
nické školy ve Frýdku- Místku 
proběhla školící akce první po-
moci pro občany. Jednalo se 
o další setkání občanů se stu-
denty a vyučujícími první po-
moci v rámci školního projektu 
„Chci zachránit člověka“. 

„Toto bezplatné školení pro 
širokou veřejnost, jehož cílem 
je naučit občany základům prv-
ní pomoci, organizujeme od roku 
2005. Snažíme se naučit obča-
ny adekvátně reagovat při kon-
frontaci s náhlými stavy, jakými 
jsou například infarkt myokardu, 
křeče, nevolnost, dušnost, kom-
plikace při cukrovce a podob-
ně. Obsahově jsou naše setkání 
také přizpůsobena výskytu úra-
zů specifických pro aktuální roč-
ní období,“ uvedla ředitelka ško-
ly Drahomíra Jurtíková.

Dokázali byste pomoci člo-
věku, který se zmítá v křečích? 
Chcete si ověřit, zda provádíte 
masáž srdce a umělé dýchání 
správně? Jak zastavit tepenné 
krvácení? Víte, jak správně po-
stupovat při podezření na pora-

Chci zachránit člověka
nění páteře? Účastníci projektu 
už si v podobných situacích umí 
poradit. Vše si nacvičili na figu-
rantech a za pomoci moderních 
výukových pomůcek. „Snažíme 
se být kreativní a vždy si připra-
vit nějakou novinku. Opakova-
ně zařazujeme vymyšlené scén-
ky nehod a čekáme, jak si naši 
hosté poradí s poskytnutím první 
pomoci,“ říká ředitelka Jurtíková.

Poslední akci v uplynulém 
školním roce navštívili také uži-
vatelé domova „Náš svět“ se 
sídlem na Anenské ulici v Míst-
ku. Jejich dojmy nám tlumoči-
la pracovnice v sociálních služ-
bách paní Martina Dybová: „Pře-
devším je zaujala ukázka dýchá-
ní z úst do úst a nepřímá srdeční 
masáž, kterou si mohli osobně 
vyzkoušet na figuríně. Dá se říci, 
že byli celým programem nadše-
ni. Silným dojmem na ně zapů-
sobila zraněná figurantka ležící 
na cestě k naší škole, kterou se 
pokusili ošetřit. Všichni se těší 
na další setkání.“

Projekt podpořilo také Statu-
tární město Frýdek-Místek.

plněním úkolů a i pro děti byla 
jejich návštěva oživením toho-
to dne. Všichni zvládli všechny 
dané úkoly a na závěr byli za 
své výkony odměněni.

Přestože nám počasí nepřá-
lo a my jsme nemohli sportovat 
na školní zahradě, všem se ten-
to den líbil a těšíme se, až bu-
deme v příštím roce využívat 
všechny pomůcky ve vybavené 
relaxační tělocvičně.

Sportovní den připravily asi-
stentky pedagoga A. Bosáko-
vá, M. Koloničná, B. Valková a 
D. Golová.  Adéla Bosáková

Studenti Vyšší od-
borné školy Goodwill, 
s. r. o. ve Frýdku-Míst-
ku pomáhali při akci 
Beskydského infor-
mačního centra pod 
názvem Den ve Frýd-
ku-Místku s průvod-
cem. Ten byl poprvé 
zaměřen na historic-
kou část Místku.

Prohlídka, která pro-
běhla ve dvou várkách 
za slušného zájmu ve-
řejnosti, byla zaměřena 
na historickou část Míst-
ku. „Zájem jsme zazna-
menali u všech věkových 
kategorií občanů města 
Frýdku-Místku,“ uvedla 
Karolína Košařová, pra-
covnice Beskydského in-

formačního centra. 
V průběhu téměř dvou 

hodin strávených s prů-
vodcem se zájemci o his-
torii dozvěděli spoustu 
zajímavých informací o 
náměstí Svobody, Staré 
poště, Památníku 8. pě-
šího pluku, sladovně, bý-
valé městské radnici a 
spořitelně, budově býva-
lé Národní záložny mís-
tecké, kostelu sv. Jana a 
Pavla a kostelu sv. Jaku-
ba Většího. 

„Pro velký zájem o 
tyto prohlídky bude Bes-
kydské informační cent-
rum nadále takovéto ak-
tivity připravovat. Nej-
bližší opakovaná prohlíd-
ka města pod názvem 

Studenti Goodwillu provázeli historickou částí Místku
Den s průvodcem je plá-
nována na září letošní-
ho roku,“ ujistila Karolína 

Košařová. Bližší informa-
ce o konání akcí sleduj-
te na www.beskydy.com.
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AQUAPARK NA OLEŠNÉ
Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz

KRYTÝ AQUAPARK OLEŠNÁ - Otevírací doba
 Bazén Wellness 
pondělí 12 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená
úterý 10 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená
středa 10 – 21 hod 14 – 21 hod  Ženy
čtvrtek 10 – 21 hod 14 – 21 hod  Muži
pátek 10 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená
sobota  09 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená
neděle a svátky 09 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená

Ceník bazén nebo wellness
 Pondělí – Pátek Sobota – Neděle

 1 hod. 2 hod. 1hod. 2hod.
dospělí  70 Kč 110 Kč 100 Kč 160 Kč
děti od 3 do 15 let, studenti, osoby nad 65 let, ZTP, ZTP/P + doprovod
 45 Kč 85 Kč 70 Kč 130 Kč
děti od 1 do 2 let vč. zdarma zdarma zdarma zdarma
Doplatek za každých dalších započatých 15 min.
  10 Kč 10 Kč 15 Kč 15 Kč

Rodinné vstupné
  Pondělí – Pátek Sobota – Neděle
  1 hod. 2hod. 1hod. 2hod.
2 rodiče + dítě do 15 let nebo 1 rodič + 2 děti do 15 let
 160 Kč 260 Kč 200 Kč 320 Kč
Doplatek za každých dalších započatých 15 min.  10 Kč/osoba

Organizované skupiny nad 15 osob 10% sleva!
Ceník abonentní vstupenky – krytý 

 Po-Pá Sobota – Neděle
dospělí 0,80 Kč/min 1,15 Kč/min
děti od 3 roku do 15 let, studenti, osoby od 65 let, ZTP
 0,55 Kč/min 0,85 Kč/min

Ceník čipového náramku
Cena čip. náramku - 150,00 Kč;        Min. výše prvního nabití - 300,00 Kč

Ceník organizovaného plavání a saunování
 Pondělí – Pátek Sobota – Neděle
 1 hod. 2 hod. 1hod. 2hod.    
pronájem baz. části 5 500,-Kč 10 000 Kč 7 000,-Kč 12 000,-Kč
pronájem wellness 2 000,-Kč 3 500 Kč 2 500,-Kč 4 500,-Kč
pronájem wellness mimo provozní dobu
 1 500,-Kč 2 500 Kč 2 000,-Kč 3 500,-Kč

- účtování po minutách (na krytém 
AP – při odchodu odečtena doba 
přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny (vstupné na 
abonentku je levnější než jednorá-
zové vstupné)
- žádné fronty (abonent se nezdr-
žuje ne recepci platbou za vstup a 
rovnou vstupuje přes turniket, až 
do naplnění kapacity bazénu)
- abonentka je použitelná pro návště-
vu letního i krytého aquaparku, sau-
nového provozu i k zaplacení občer-
stvení u baru v krytém aquaparku

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY
- 1 abonentka je určena pro vstup 
1 osoby do prostoru bazénu i well-
nes, nebo letního areálu

UPOZORNĚNÍ
- Zneužití abonentky bude postihová-
no dle provozního řádu aquaparku.
- V případě, že je kapacita krytého 
bazénu naplněna, abonent vyčká 
na výzvu recepční, nebo oprávně-
ného zaměstnance ke vstupu. Abo-
nentní čip vás v tomto případě ne-
opravňuje k přednostnímu vstupu.
- Při vrácení abonentního čipu vám 
bude vyplacena hotovost 75 Kč.

LETNÍ AQUAPARK OLEŠNÁ - Otevírací doba
 * květen  červen červenec srpen * září 
pondělí - neděle 10-18 h. 9-19 h. 9-20 h. 9-20 h. 10-18 h.

**Večerní koupání
pondělí - neděle X X 2030 - 2200 2030 - 2200 X
* Přesné datum zahájení a ukončení sezóny může ovlivnit nepříznivé počasí. 
* Přesné datum zahájení a ukončení sezóny bude vyhlášeno v závislosti na pod-
mínkách.   ** Večerní koupání může být ukončeno z důvodu nepřízně počasí.

Změny otevírací doby jsou provozovatelem vyhrazeny.

Ceník vstupného
 celodenní Od 16.00 hod večerní 
dospělí  80 Kč 70 Kč 55 Kč
děti od 3 do 15 let, studenti, osoby nad 65 let, ZTP, ZTP/P + doprovod
 55 Kč 45 Kč 55 Kč
děti do 2 let včetně zdarma zdarma zdarma
Rodinné vstupné (2 rodiče + dítě do 15 let nebo 1 rodič + 2 děti do 15 let)
 celodenní Od 16.00 hod večerní 
 190 Kč 160 Kč 140 Kč

Organizované skupiny nad 15 osob 10% sleva!
Ceník abonentní vstupenky – letní

 celodenní Od 16.00 hod večerní 
dospělí 70 Kč 55 Kč 45 Kč
děti od 3 roku do 15 let, studenti, osoby od 65 let, ZTP
 45 Kč 35 Kč 45 Kč
POZOR – vstupné se započítává při každém opětovném příchodu 

do areálu letního aquaparku Olešná
Ceník čipového náramku

 Cena čipového náramku - 150 Kč;        Min. výše prvního nabití - 300 Kč
Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceník je platný od 1.5.2009

Fotbalisté Frýdku-Místku 
mají za sebou úvodní trénink 
nové sezony, na němž vede-
ní klubu hráčům představi-
lo nový trenérský triumvirát 
– Oldřicha Machalu, hlavního 
trenéra týmu, Tomáše Chleb-
ka, asistenta trenéra, a Jiří-
ho Jurčíka – druhý asistent, 
trenér brankářů a také trenér 
naší juniorky. 

Jaké prozatím klub hlásí změ-
ny v hráčském kádru? Do svých 
mateřských oddílů se museli 
vrátit Jan Schaffartzik (Opava) 
a Pavel Žůrek (Vítkovice). Na-
víc se v letní pauze nepříjemně 
zranil Ondřej Dvořák, který bude 
možná muset podstoupit ope-
raci kolene. V šatně se už ale 
objevily také nové tváře. Z Vel-
kých Losin je to útočník s pověs-
tí kanonýra Petr Soukup, ze Zlí-
na záložník Pavel Řepa, dále to 

Muži zahájili přípravu na novou sezonu

MSFL: Třetiligová soutěž se rozjede znovu v srpnu, příprava už začala.
 Foto: Petr Pavelka

jsou záložníci Petr Málek z Hra-
nic na Moravě a Leoš Švancar 
z Kravař. Staronovou tváří je 
také středopolař Stanislav Ca-
bák, který se po půlroce vrátil z 
hostování v druholigovém Třin-
ci. Z dorostu začali s muži tré-

novat Radek Juřica a z hostová-
ní v divizním Frenštátě pod Rad-
hoštěm začali přípravu naši od-
chovanci Ondřej Škorík, Pavel 
Slavík a Miroslav Vyvial. Kádr 
se bude tvořit minimálně až do 
úvodního mistrovského zápasu. 

V rámci oslav 80.výročí za-
ložení místního fotbalového 
oddílu začala  v sobotu 4. čer-
vence část kádru přípravu na 
nový ročník MSFL.

Zbývající hráči byli na dovole-
né a do přípravy se zapojili o pár 
dní později.

Sestava FM: Prepsl - Švrček, 
Hrdlička, Husárik (40. Chýlek), 

Přátelské utkání s oslavou
Kořínek - Pařenica (38. Juřica), 
L. Němec, Cabák, Řepa - Mace-
ček, Soukup.

Branky: Maceček 4, Soukup 
3, Cabák 2, Němec 2.

V týmu si zahráli dva noví hrá-
či. Levý záložník Pavel Řepa je 
zde na zkoušku ze Zlína a útoč-
ník Petr Soukup je vyhlášený di-
vizní střelec z Velkých Losin.

TJ Sokol Horní Bečva – Fotbal F-M 3:11(0:5)
V pondělí 6. července zahájili 

frýdecko-místečtí fotbalisté pří-
pravu na nový ročník MSFL. Fa-
nouškům přinášíme předběžný 
přehled přípravných duelů. 

sobota (18. 7.) - 17.00 h
(hř. Nošovice)

Fotbal Frýdek-Místek
- FC IRP Český Těšín

sobota (18. 7.) - čas bude
upřesněn

FC Hlučín - Fotbal Frýdek-Místek
středa (22. 7.) - 10.15 h
Fotbal Třinec - Fotbal

Frýdek-Místek
sobota (25. 7.) - 10.00 h
Sokol Lískovec - Fotbal

Frýdek-Místek „B“
sobota (25. 7.) - 17.00 h

(Pohár ČMFS)
Jiskra Rýmařov - Fotbal

Frýdek-Místek
sobota (1. 8.) - 10.15 h
Fotbal Frýdek-Místek

- Slavia Orlová
sobota (1. 8.) 

Fotbal Frýdek-Místek „B“
- Fotbal Frýdek-Místek st.

dorost „A“
víkend (8. - 9. 8.) - 1. kolo MSFL

Dosta Bystrc
- Fotbal Frýdek-Místek

Plán přípravy je předběžný. Ve 
zpravodaji a s ještě větší aktuál-
ností na webových stránkách klu-
bu se dozvíte případné změny.

Příprava fotbalistů

V okolí Frýdku-Místku se ve 
dnech 18. a 19. července usku-
teční Mistrovství České repub-
liky amatérských cyklistů. Ten-
to významný cyklistický pod-
nik byl svěřen frýdecko-mís-
teckému oddílu Racing Olešná 
a záštitu nad ním převzala pri-
mátorka města Eva Richtrová. 

Silničního mistrovství republi-
ky amatérských cyklistů se může 
zúčastnit i široká veřejnost. V so-
botu 18. července dopoledne je 
na programu závod do vrchu pro 
děti od 8 do 15 let, který odstartu-
je v 9 hodin od restaurace Kotva 
v Bašce. Prezentace bude pro-
bíhat od půl deváté. Děti budou 
soutěžit na trati dlouhé 1,5 km. 

Odpoledne od 13 hodin bude 
v intervalu jedné minuty star-
tovat časovka na trati Baš-
ka, restaurace Kotva – Příčni-
ce – Záhoří – Raškovice – Praž-
mo – Krásná – Lubno – Pržno 
– Baška, restaurace Kotva. Dél-
ka okruhu je 26,6 km. 

Hlavní silniční závod je na pro-
gramu v neděli 19. července. Zá-
vodníci (rozděleni do jednotlivých 
kategorií) budou startovat průběž-
ně od 9 hodin ze sídla společnosti 
Interdecor ve Starém Městě. Tra-
sa závodu povede do Bašky a po-
kračovat bude přes Pržno, Lub-

Mistrovství ČR amatérských cyklistů
no, Krásnou, Pražmo, Raškovice 
a Skalici zpět do Starého Města. 
Délka okruhu je 30 km. 

„Přijeďte změřit síly s těmi 
nejlepšími amatérskými cyklisty 
z celé republiky. Při dekorová-
ní vítězů se můžete setkat s VIP 
hosty – horolezcem Liborem Uh-
rem, dakarovým závodníkem na 
čtyřkolce Oldřichem Bražinou 
nebo hokejistou Pavlem Kubi-
nou,“ láká Bohuslav Švantner 
z cyklistického oddílu Racing 
Olešná Frýdek-Místek.

Závody se pojedou za běž-
ného a zčásti omezeného silnič-
ního provozu, na jehož bezpeč-
nost budou dohlížet policisté. Vo-
zidla doprovázející cyklisty budou 
označena zřetelnou cedulí s ná-
pisem „CYKLISTICKÝ ZÁVOD“.

Házenkáři SKP v minulé se-
zoně v hodině dvanácté uhájili 
pro město Frýdek-Místek ext-
raligu v barážovém dvojutkání 
s vítězem první ligy HK Dvůr 
Králové a klub se po pečli-
vém zvážení i bez generální-
ho sponzora přihlásil do nové-
ho soutěžního ročníku extrali-
gy, kde by si tým chtěl vybojo-
vat  účast v play-off.

Extraligový A tým zahájil pří-

pravu a 1. července se sešli 
hráči k prvnímu seznamovací-
mu tréninku. Kostra týmu zůstá-
vá zachována, ale otazníků nad 
soupiskou je spousta. Brankář 
Šoltés se má stěhovat za ro-
dinou do Prahy, nejisté je dal-
ší působení křídelníka Kolmaje-
ra, spojky Meca, Dyba a Bajgar 
a pivoti Holbein a Chrenko také 
nejsou jistí. 

(Pokračování na straně 7)

Házenkáři jdou zase do toho
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z atletiky

z šachu

(Pokračování ze strany 6)
Podle vedení klubu jednání s 

hráči o nových smlouvách stále 
probíhají, finanční situace klubu 
ale neumožňuje plnit požadavky 

Házenkáři jdou zase do toho
některých hráčů.

Realizační tým by měl praco-
vat ve složení: Hlavní trenér Mar-
tin Strnadel, vedoucí družstva 
Petr Mazur, masér Milan Sikora.

EXHIBICE V AQUAPARKU: Na Olešné se předvedli frýdecko-místečtí taekwondisté. Foto: Petr Pavelka

Mezinárodní šachová fede-
race FIDE vydala k 1. 7. 2009 
novou „FIDE ELO LISTINU“, 
na které došlo ke změnám u 
mnoha frýdecko-místeckých 
šachistů.

Nejvíce si polepšil Rabatin + 
51 bodů, dále Holeček (+49), Buj-
nošek (+46), Pecha (+43) a Va-
níček (+41). Mezi „čtyřstovkaře“ 
vystoupal Vojta Rojíček (2405!) 
– všem jmenovaným gratulujeme! 
Nejvyšší FIDE ELO v Beskyd-
ské šachové škole mají Igor Rau-
sis 2512, Sergej Berezjuk 2406 a 
Vojtěch Rojíček 2405.

Další pořadí:
4. Jasný Stanislav 2364
5. Dvořák Tomáš 2296
6. Kočiščák Jiří 2280
7. Lahner Jakub 2276
8. Němcová Kateřina 2251
9. Pecha Tomáš 2213
10. Holeksa Zdeněk 2206
11. Rabatin Jakub 2175
12. Štukner Šimon 2170
13. Benčo Pavel 2170

Nové FIDE ELO k 1. červenci
14. Incédi Aleš 2163
15. Slovák Petr 2114
16. Holušová Táňa 2101
17. Holeček Vladimír 2073
18. Port Josef 2070
19. Vysoglad Petr 2051
20. Novosadová Kristýna 2026
21. Mitura Karel 2017
22. Lepík Jaroslav 2015
23. Miturová Magdaléna 1971
24. Pavelek Tomáš 1945
25. Bujnošek Tomáš 1887
26. Svoboda Matěj 1877
27. Kozel Jan 1864
28. Pecha Vladan 1849
29. Langner Jakub 1838
30. Langnerová Karolína 1836
31. Pavelková Michaela 1831
32. Kozel Jiří 1821
33. Milat Patrik 1791
34. Marek Matyáš 1747
35. Chromík Tomáš 1746
36. Pečinka Ondřej 1741
37. Vaníček Michal 1739
38. Kubik Michael 1704
39. Nováková Vendula 1560
40. Nováková Veronika 1484

Obrovská smůla potkala re-
prezentanta České republiky a 
člena atletického oddílu TJ Sle-
zan Frýdek-Místek Petera Miku-
lenku na světové olympiádě vy-
sokoškoláků. Na 24. Letní Uni-
verziádě v Bělehradě měl star-
tovat na 3000 metrů překážek a 

Smělé plány zhatila nemoc
měl jasné finálové ambice. Nej-
lepší frýdecký atlet současnos-
ti bohužel ale ležel v horečkách 
a lékař výpravy mu nakonec na-
sadil antibiotika a zakázal start. 
Takže skvělou formu a odvážné 
plány zhatila nemoc. Ale i to bo-
hužel k vrcholnému sportu patří.  

Čtyřicítka běžců si vyzkouše-
la ve dvou rozbězích trať jedné 
míle na 5. ročníku Frýdecké míle 
TiSu. Nejlépe si vedl domácí fa-
vorit Peter Mikulenka, který zví-
tězil časem 4:26.4 minuty. Mezi 
muži nad 35 let zvítězil opět do-
mácí běžec Daniel Šindelek. U 
mužů nad 55 let překonal Miro-

Frýdecká míle s českým rekordem
slav Kravčík z Karviné český re-
kord této věkové kategorie ča-
sem 5:11.0 minuty. Mezi ženami 
zvítězila Anežka Vrágová z Kro-
měříže, před frýdeckými Petrou 
Pastorovou a Petrou Čagano-
vou. Pro všechny účastníky byla 
připravena pamětní medaile i s 
dosaženým výkonem. 

NÁBOR VOLEJBALISTŮ: Mezi školáky koncem školního roku při-
jeli volejbalisté extraligového DHL Ostrava.       Foto: Petr Pavelka

V Sezemicích se před prázdninami uskutečnilo „MČR družstev mlad-
ších žáků 2009“. Do finále se probojovalo 28 týmů a mezi nimi i 
dvě družstva Beskydské šachové školy. Náš „A“ tým ve složení To-
máš Pavelek, Michael Kubík, Matyáš Marek, Tomáš Chromík, Ven-
dula Nováková a Jan Chlebek vybojoval 2. místo. „B“ tým obsa-
dil 6. místo. Celé naší výpravě gratulujeme k získaným umístěním
a vzorné reprezentaci BŠŠ!

BŠŠ na Slovensku
Beskydská šachová škola star-

tovala pod vedením trenérů Táni 
Bogatkové, Sergeje Berezjuka a 
Pavla Benča na Mezinárodním 
dětském šachovém festivalu V4. 
Festival probíhal v Liptovském 
Mikuláši ve dnech 19.-25. červ-
na. V turnaji „A – družstev“ skon-
čily naše týmy na 4. a 7. místě. V 
turnaj „B – do 11 let“ se z chlap-
ců nejlépe umístil Ondřej Pečin-
ka na 6. místě, mezi děvčaty ob-
sadila Natálka Kaňáková 4. místo.

Němcová v Polsku
Katka Němcová reprezento-

vala Beskydskou šachovou ško-
lu na mezinárodním šachovém 
turnaji „POLONIA WROCLAW“, 
který probíhal ve dnech 20. – 26. 
června v polské Wroclawi. V tur-
naji startovalo 82 hráčů, Katka 
skončila na 41. místě.

Šachisté nejlepší
Beskydská šachová škola ob-

hájila své postavení na první příč-

ce v hodnocení Mistrovských sou-
těží družstev mládeže 2008/2009. 
BŠŠ vyhrála v hodnocení počtu a 
kvality získaných medailí i v olym-
pijském hodnocení. Gratuluje-
me všem členům družstev k zis-
ku prestižních ocenění a děkuje-
me za kvalitní reprezentaci Bes-
kydské šachové školy!

Tenisový okruh Babolat 
Tour si klade za cíl najít nové 
tenisové talenty mezi nej-
mladšími hráči do 9 let. Prv-
ní červencovou neděli se po-
řadatelství jednoho z turnajů 
série zhostil i TK Tennispoint 
Frýdek-Místek.

Na rozdíl od jiných klubů vyslal 
do bojů zvlášť dívky a chlapce. 
Dívčí kategorii vyhrála Anna Sis-
ková z TK Precolor Přerov před 
Kristýnou Kvochovou z Turnova 
a domácí Valérií Ungersböcko-
vou. Také mezi chlapci se domá-
cí klub prosadil zásluhou Patrika 
Pavelky, který dokázal turnaj vy-
hrát. Oba zástupci frýdecko-mís-
teckého klubu uspěli i v předcho-
zím dějství v Krnově, kde si to roz-
dalo 41 dětí ve smíšené katego-
rii, Patrik vyhrál a Valérie byla jako 
nejlepší dívka čtvrtá.

Patrik Pavelka se ve své po-
slední sezoně v babytenisu vů-
bec rozjel, o víkendu ukořistil už 
šesté turnajové vítězství v řadě 
na turnaji v Orlové (Valérie mezi 
děvčaty třetí), kde startovala dal-
ší turnajová série Akuna Tour, a 
v neděli se na Babolatu v Přero-
vě znovu dostal až do finále. (pp)

1. HFK Olomouc – Fotbal 
Frýdek-Místek 1:0 (0:0)

V první ostré přípravě na no-
vou sezonu hráli valcíři proti ex-
druholigové Holici. Hra obou cel-
ků byla vyrovnaná, šance se ro-
dily na obou stranách hřiště, ale 
ani jeden z týmů se do poločasu 
nedokázal střelecky prosadit. O 
osudu utkání nakonec rozhodla 
84. minuta, ve které domácí Ga-
lajda (naši fanoušci jej jistě pa-
matují z předešlého působení ve 
F-M) překonal našeho brankáře 
Prepsla, když zužitkoval centr z 
pravé strany od Dadáka.
TJ Valašské Meziříčí – Fotbal 

Dvě porážky v přípravě
Frýdek-Místek 3:0 (2:0)

V nedělním poledni 12. čer-
vence se naši muži střetli v Hra-
chovci s divizním Valašským 
Meziříčím. Soupeř naše hráče 
předčil ve více herních činnos-
tech a zcela zaslouženě nako-
nec zvítězil o tři branky. Ta prv-
ní padla již po pěti minutách hry, 
kdy domácí využili po dlouhém 
autovém vhazování nekoncen-
trovanosti naší obrany.  „Dnes 
jsme nastoupili v silně kombi-
nované sestavě, ale musím při-
znat, že mě někteří hráči svým 
výkonem na hřišti zklamali,“ řekl 
po utkání trenér týmu Jiří Jurčík.

Tenisový turnaj 
Babolat Tour

Olympiáda dětí a mládeže 
Celkem čtyři zástupce měl atle-

tický oddíl TJ Slezan Frýdek-Mís-
tek v krajské atletické výpravě 
na Letní olympiádě dětí a mláde-
že v Táboře. Naši si nevedli vů-
bec špatně a přivezli dvě medaile. 
Jakub Zemaník vybojoval 3. mís-
to v běhu na 1500 m mezi starší-
mi žáky časem 4:21,05 minuty a 
stejnou medaili pověsili na krk Vlá-
ďovi Šmiřákovi v běhu mladších 

žáků na 800 m v osobním rekordu 
2:16,39 minuty. Jan Gerek skončil 
těsně pod stupni vítězů na 4. mís-
tě ve skoku do výšky výkonem 150 
cm. Oba startovali také v běhu na 
60 m (Šmiřák 8,25 s, Gerek 8,51 
s), stejně jako starší žákyně Katka 
Klepáčová (8,22 s), nepostoupili 
však do finálových běhů. Medailis-
tům blahopřejeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci.
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KRBYKRBY
Návrhy a realizace vnitřních

a venkovních krbů, kachlových
obestaveb a krbových kamen.

Tel.: 737 041 541

V Bielsko-Biale se uskuteč-
nil Festival partnerských měst, 
kterého se zúčastnili i zástup-
ci města Frýdek-Místek.

„Město Frýdek-Místek vstou-
pilo do své účasti až v sobotu, 
kdy se konal workshop, který 
začal v dopoledních hodinách v 
galerii města. Jednotliví zástupci 
prezentovali kulturní a společen-
ské aktivity, život svého města. 
Prezentace byly poutavé, od-
lišné ve svých přístupech. Pře-
sto z nich vyplynulo to podstat-
né, že města žijí, byť jsou z růz-
ných částí Evropy, obdobným ži-
votem. Festival po celou dobu tr-
vání provázely kulturní, sportov-
ní a společenské akce na území 
města. Pro pozvané zástupce 
měst byl připraven promyšlený 
a režijně velmi dobře připravený 

Festival partnerských měst
program na celou dobu festiva-
lu. Hudební večer představený 
na půdě divadla, který vedl po-
sluchače svými písněmi země-
mi Evropy, následná noční pro-
hlídka zámku Sulkowskich, který 
stojí ve středu města. V dalším 
dnu se delegace společně vyda-
ly na prohlídku zámku ve Pszc-
zynie,“ referovala Ilona Nowako-
vá, vedoucí odboru školství, kul-
tury, mládeže a tělovýchovy.

Mezi účastníky se živě dis-
kutovalo o činnostech na poli 
kultury, o možnostech navázá-
ní spolupráce, s níž mají někte-
ří z účastníků již víceleté a dobré 
zkušenosti.  (pp)

Zveme Vás na koncert Troy 
Von Balthazar & Unkilled 
Worker, kteří se během svého 
letního turné v Česku zastaví 
i v naší místecké knihovně v 
Modrém salonku. 

Skladby Troye Von Balthaza-
ra – ať už je psal v rámci Cho-
kebore nebo na sólové dráze 
– jsou jedny z nejpodivuhodněj-
ších na světě. Na první poslech 
má člověk problémy zachytit v 
Troyově zvláštním frázování ja-
koukoliv melodii. Jenže na kon-
ci skladby si s překvapením uvě-
domí, že tu melodii nemůže do-
stat z hlavy...

Troy Von Balthazar je hlas a 
kytara legendárních Chokebore, 
kteří v 90. letech patřili k nejvý-
raznějším kapelám na kultovním 
labelu Amphetamine Reptile 

Troy Von Balthazar & Unkilled Worker
středa 22. července 2009, 20:00 - 22:00

Records a svých „15 minut slá-
vy“ si užili na jednom z posled-
ních turné Nirvany, když si je 
coby předkapelu vybral Kurt Co-
bain. „Kurt za náma vždycky při-
šel do šatny, připadal mi smut-
nej. Chtěl si s někým popoví-
dat,“ vzpomíná Troy. Chokebore 
ale nikdy neměli šanci upoutat 
pozornost mainstreamu – jejich 
pomalé, depresivní desky mířily 
do podvědomí a nikdy nesklouz-
ly jen tak po povrchu. Troy Von 
Balthazar v posledních letech 
hraje na vlastní pěst a to, co vy-
tváří, je v mnoha ohledech ještě 
působivější než Chokebore (na 
které se dnes mimochodem od-
volává celá řada „sad core“ ka-
pel, ale třeba i Radiohead): po-
smutnělé lo-fi písničky se suges-
tivními melodiemi a naléhavým 

zpěvem, střídmý, ale dostačují-
cí doprovod. „Používám smyč-
ky, kytaru a celou řadu zvuků. 
Skladby si na pódiu často ži-
jou vlastním životem,“ líčí Troy. 
Ve druhé polovině července ho 
můžete vidět na několika kon-
certech v Česku: nejdříve sice 
bude hrát na trenčínském festi-
valu Pohoda pro tisíce lidí, ale 
pak se přesune tam, kde mu to 
podle jeho vlastních slov vyho-
vuje nejvíc – do klubů. 

Společnost mu bude dělat 
Unkilled Worker – armáda jed-
noho muže, permanentně ve 
válce se světem. Alter egu ky-
taristy a zpěváka Todda z ka-
pely Wollongong vyšlo nedáv-
no u Silver Rocket debutové CD 
„Faithcollapse“.

(Převzato z: www.diycore.net)

S podporou městských 
společností a pod záštitou 
města Frýdek-Místek proběh-
la ve dnech 26. a 27. červ-
na přehlídka domácí hudební 
scény na 6. ročníku festivalu 
Sweetsen fest. Diváků byly i 
tentokrát tisíce a nezastavily 
je ani sobotní přívalové deště.

„V pátek proběhla již tradiční 
sbírka pro Dobrovolnické cent-
rum frýdecko-místecké poboč-
ky společnosti ADRA. V letoš-
ním roce probíhala sbírka pou-
ze první den a diváci dali dohro-
mady částku přesahující 20 ti-
síc korun. Sweetsen fest oslo-

Na Sweetsen fest 
proudily tisíce diváků

vující široké spektrum návštěv-
níků je akce, která je známá 
svou pospolitostí a nekonflikt-
ním průběhem. Letošní ročník, 
který překonal všemožné kom-
plikace, však frýdecko-místec-
kou hudební komunitu utužil ješ-
tě výrazněji. Hudebníci, diváci i 
pořadatelé se během festivalu a 
společných vystoupení shodli na 
jednom. Akce, která se stala ne-
přehlédnutelným fenoménem, si 
do budoucna zasluhuje aktivní 
podporu města Frýdek-Místek,“ 
hodnotil předseda pořádajícího 
občanského sdružení Pod Svíc-
nem Petr Korč.  (pp)
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INICIATIVA OBCHVAT FRÝDKU-MÍSTKU: Její členové na půdě 
radnice připravovali strategii pro schůzku s náměstkem ministra do-
pravy. „Pokoušíme se přispívat k tomu, aby nedošlo k dalším kom-
plikacím se stavbou. V této fázi je to tlak na příslušná místa, aby byly 
k dispozici potřebné finanční prostředky pro výstavbu. Požadujeme 
jasná stanoviska,“ uvedl náměstek primátora Michal Pobucký. 

Prázdninové měsíce jsou 
tradičně časem, kdy prochá-
zí výraznými proměnami měst-
ská školská zařízení. Změny k 
lepšímu v jejich prostředí a vy-
bavení vám chceme přibližovat 
i prostřednictvím zpravodaje.

„Na školách i ve školkách se 
toho nyní děje opravdu hodně, 
odbor školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy se na stavbách 
účastní kontrolních dnů a kon-
zultuje postup prací i případné 
nové skutečnosti, které při reali-
zaci vyšly najevo. Chtěl bych po-

Rekonstrukce na školách se rozjely
děkovat ředitelům a jejich zástup-
cům, kteří jsou i v prázdninových 
dnech velmi aktivní a ve svých 
budovách také korigují a dozoru-
jí postup prací. Oni nejlépe vědí 
o všech provozních záležitostech 
a mohou navrhovat nejlepší řeše-
ní, které se radnice jako investor 
snaží v rámci finančních možnos-
tí podpořit,“ řekl náměstek primá-
tora Petr Cvik.

Velkou proměnou prochá-
zí například tělocvična Základ-
ní školy národního umělce Pet-
ra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. 

G. Masaryka 454. Tělocvična 1. 
ZŠ se dočká výměny a zateplení 
podlahy, v současné době  byly 
zde rovněž sundány podhledy 
včetně svítidel. „Všechny změ-
ny přesahující v nákladech čty-
ři miliony korun směřují k tomu, 
aby tělocvična vyhověla aktuál-
ním normám pro pohybové akti-
vity,“ vysvětlil Petr Cvik. Při kon-
trolním dni zástupce ředitele Jiří 
Karásek se stavebníky konzulto-
val osazení hned šesti basketba-
lových košů. „Uvažujeme o dvou 
nastavitelných na nižší výšku 
kvůli menším dětem. Jsme hroz-
ně rádi, že se podařilo najít fi-
nance na opravu, protože děti 
budou na novém povrchu bez-
pečnější. Musíme vzít v úvahu, 
že jsme v původní budově, kte-
rá byla postavena v roce 1964. 
Na druhou stranu si musíme při-
znat, že byla postavena z hledis-
ka provozu úplně geniálně. Jsou 
tu ochozy, šatny, nemáme pro-
blém oddělit „čistý a špinavý“ 
provoz, diváky od sportujících,“ 
uvedl Jiří Karásek. 1. ZŠ kromě 
tělocvičny, která se rekonstruuje 
a v níž školáci provozují zejmé-
na míčové hry, disponuje ješ-
tě malou gymnastickou tělocvič-
nou zřízenou z někdejší kotelny. 
I na této škole se tedy po prázd-
ninách výrazně zlepší podmínky 

MŠ J. TRNKY: Úpravy zahrady.  Foto: Petr Pavelka
pro výuku tělesné výchovy.

Pracuje se také na Základ-
ní škole Frýdek-Místek, Česko-
slovenské armády 570. 8. ZŠ 
se dočká generální opravy elek-
troinstalace v jednom pavilo-

nu, kde dojde ke kompletní vý-
měně včetně datových sítí a sla-
boproudých rozvodů. Samozřej-
mostí je v takových případech 
vymalování, takže pavilon bude 
zevnitř jako nový.  (pp)

MŠ ANENSKÁ: Výměna oken.   Foto: Petr Pavelka



10 Červenec 2009Prázdniny ve městě

16. 7. – MAGIC
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 – 15:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Patrik Siegelstein, Te-
lefon: 732 646 125, E-mail: pa-
trik@klicfm.cz
Informace: Přijďte si vyzkoušet 
světoznámou karetní hru MA-
GIC THE GATHERING. S se-
bou si vezměte svačinu a pití.

17. 7. – MAGIC
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 – 15:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Patrik Siegelstein, Te-
lefon: 732 646 125, E-mail: pa-
trik@klicfm.cz
Informace: Přijďte si vyzkoušet 
světoznámou karetní hru MA-
GIC THE GATHERING. S se-
bou si vezměte svačinu a pití.

20. 7. – DOPOLEDNE
S POČÍTAČEM

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek
Čas: 9 - 14 h (průběžná akce)
Kontakt: Patrik Siegelstein, Te-
lefon: 732 646 125, E-mail: pa-
trik@klicfm.cz
Informace: Internet, hry. S se-
bou si vezměte svačinu a pití.

22. 7. – DOPOLEDNE HER
A SOUTĚŽÍ

Organizátor: Městská knihovna 
Frýdek-Místek
Místo: Městská knihovna, Jirás-
kova 506, Frýdek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Barbora Veličková, Te-
lefon: 558 644 353, E-mail: ve-
lickova@mkmistek.cz
Informace: Soutěže, výtvarné 
dílny, hry pro děti.
23. 7. – RAFTY NA OSTRAVICI
Organizátor: Sportovní klub cviče-
ní a pobyt v přírodě Frýdek-Místek
Místo: Stavidlo u dopravního 
hřiště na Riviéře v Místku
Čas: 10:00 – 14:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Oldřich Chrostek, Tele-
fon: 608 741 124, E-mail: rafty@
sport-klub.cz
Informace: Svezete se na 
2-6místných raftech přes stavidlo 
a peřej s instruktory vodáckého 
výcviku i samostatně. S sebou si 
vezměte starší obutí a oblečení 
do vody, pokrývku hlavy, opalo-
vací krém, svačinu a nápoje. Bez 
bot nebudete vpuštěni do lodi.
24. 7. – TENIS PRO VŠECHNY
Organizátor: TK TENNISPOINT 
Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK TEN-
NISPOINT, Hutní 36, Frýdek 
(bývalé kurty Válcoven plechu)
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, Tele-
fon: 602 718 364, E-mail: jiri.vy-
koukal@seznam.cz

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ – KOMPLETNÍ PROGRAM NA ČERVENEC A SRPEN
Informace: Seznámení se zákla-
dy tenisu, všeobecnou sportovní 
přípravou, soutěže a hry o drobné 
ceny. S sebou si vezměte vhodné 
oblečení a obutí, pokrývku hlavy a 
pití. Počet míst omezen. Doporu-
čujeme se přihlásit předem.

27. 7. – CVIČÍME AEROBIK
A JDEME NA BAZÉN

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Sraz: V 9:30 hodin v SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:30 – 12:00 hodin
Kontakt: Anna Křistková, Tele-
fon: 736 740 256, E-mail: anic-
ka@klicfm.cz
Informace: Aerobik pro každé-
ho, koupání v krytém bazénu. S 
sebou si vezměte průkaz zdra-
votní pojišťovny, vhodné obleče-
ní a obuv do tělocvičny, svačinu 
a pití, plavky, ručník.

28. 7. – VE VČELÍM
KRÁLOVSTVÍ

Organizátor: ZO Českého svazu 
včelařů Frýdek-Místek
Místo: Dům včelařů Fojtství, Chle-
bovice
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Marie Knödlová, Tele-
fon: 603 542 619, E-mail: fmvce-
lari@seznam.cz
Informace: Videoprojekce ze 
života včel, ukázka vytáčení 
medu, povídání o medu, výroba 
svíček z včelího vosku, soutěže 
a hry s včelařskou tématikou.
29. 7. – PESTRÉ DOPOLEDNE
Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Klub Nezbeda
Místo: Katolický lidový dům, F. 
Čejky 450, Místek
Čas: 9:00 – 13:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Alena Kopidolová, Te-
lefon: 732 628 731, E-mail: klub-
nezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Malování hrníčků, 
skládání origami, luštění rébu-
sů, společné malování, turnaj v 
piškvorkách. S sebou si vezmě-
te přezůvky, svačinu a pití.

30. 7. – PERLIČKOVÉ
DOPOLEDNE

Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Klub Nezbeda
Místo: Katolický lidový dům, F. 
Čejky 450, Místek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Alena Kopidolová, Te-
lefon: 732 628 731, E-mail: klub-
nezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Vyrobíte si různé výrob-
ky z perliček a korálků. S sebou si 
vezměte přezůvky, svačinu a pití.

31. 7. – HUKVALDY
NETRADIČNĚ

Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Klub Nezbeda
Místo: Katolický lidový dům, F. 
Čejky 450, Místek – Sraz u klu-
bovny v 8:00 hodin
Čas: 8:00 – 15:00 hodin
Kontakt: Alena Kopidolová, Te-
lefon: 732 628 731, E-mail: klub-
nezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Poznávací a prožitko-
vý výlet hukvaldskou oborou. Hry, 
malování v přírodě, improvizova-

né scénky. Akce je určena účast-
níkům od 6 let. S sebou si vezmě-
te v hodné oblečení, pláštěnku, 
svačinu a pití. Na akci je nutno se 
předem přihlásit. Přihlášky si vy-
zvedněte v týdnu od 27. do 30. 7. 
v době 9:00 – 14:00 hodin.

31. 7. – HASIČSKÝ DEN
Organizátor: Sbor dobrovolných 
hasičů Frýdek
Místo: Hasičská zbrojnice, Střel-
niční 1861, Frýdek
Čas: 9 - 13 h (průběžná akce)
Kontakt: Radek Stránský, Tele-
fon: 604 523 022, E-mail: sdhfry-
dek@seznam.cz
Informace: Prohlídka hasičské 
zbrojnice a techniky. Soutěže a hry.

3. 8. – MALOVÁNÍ
V SOKOLÍKU

Organizátor: Spolek přátel Frýd-
ku-Místku, o.s.
Místo: Areál Sokolík v Místku
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Helena Železníková, 
Telefon: 774 311 111, E-mail: 
pratele@pratelefm.org 

Informace: Tradiční a netradiční 
výtvarné techniky.

4. 8. – MALOVÁNÍ
V SOKOLÍKU

Organizátor: Spolek přátel Frýd-
ku-Místku, o.s.
Místo: Areál Sokolík v Místku
Čas: 9 - 12 h (průběžná akce)
Kontakt: Helena Železníková, 
Telefon: 774 311 111, E-mail: 
pratele@pratelefm.org 
Informace: Tradiční a netradiční 
výtvarné techniky.
5. 8. – KOREJSKÉ TAEKWON-

DO ITF A SEBEOBRANA
Organizátor: Škola TaeKwon-
Do ITF Frýdek-Místek
Místo: Hřiště u 8. ZŠ, ČSA 570, 
Místek (v případě deště tělocvična)
Čas: 9 – 11 h (sraz v 9 hodin u tělo-
cvičny 8. ZŠ od ulice 17. listopadu)
Kontakt: Miroslav Sýkora, Te-
lefon: 603 710 604, E-mail: 
tkdfm@taekwondo.cz
Informace: S sebou si vezměte 
bílé tričko, sportovní mikinu, tep-
láky či šustky, obuv na ven i pře-
zutí do tělocvičny.

6. 8. – TURNAJ VE FOTBÁLKU
Organizátor: Filadelfie, o.s.
Místo: U-kryt Slezská, Frýdek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (přihla-
šování dvojic do 9:20 hodin)
Kontakt: Martin Dubčák, Tele-
fon: 558 435 637, E-mail: info@
filadelfie.cz
Informace: Turnaj dvojic ve stol-
ním fotbale. Věkové kategorie: 
7-12 let a 13-18 let
7. 8. – NAUČNOU STEZKOU 

FRÝDECKÝM LESEM NA 
BEZRUČOVU VYHLÍDKU

Organizátor: TJ VP Frýdek-Mís-
tek – Oddíl pěší turistiky
Místo: Frýdecký les, Bezručova 
vyhlídka
Čas: 8:00 – 14:50 hodin (Sraz: v 
8:00 hodin na nádraží ČD. Návrat: 
v 14:50 hodin na nádraží ČD)
Kontakt: Jaromír Maršálek, Te-
lefon: 776 252 014, E-mail: 
marsalek.jaromir@centrum.cz
Informace: Turistická vycházka 
podél řeky Ostravice, Frýdec-
kým lesem na Bezručovu vyhlíd-
ku. Hry a soutěže. Opékání pár-

Pobeskydský aviatický klub 
Frýdek-Místek obohatil letní 
seriál akcí pro děti Prázdniny 
ve městě exkurzí na letišti v 
Bahně. Ta byla současně po-
zvánkou na IX. ročník Setká-
ní obřích modelů ve Frýdku-
-Místku, které se pod patrona-
cí města uskuteční 1.-2. srpna.

Akce Prázdnin ve městě pod 
širým nebem jsou letos díky po-
časí loterií, zrušena musela být 
například Jízda zručnosti s měst-
skou policií u Víceúčelové spor-
tovní haly, ale modeláři měli štěs-
tí, i když si při silnějším větru mu-
seli dávat trochu více pozor, aby 
se jim jejich plastoví svěřenci ne-
dostali mimo dosah. Děti si moh-
ly na uvítanou vystřelit z pistole 
a patrona jim zůstala na památ-
ku. Pak už sledovaly, který model 
zrovna vyrazí do vzduchu, a sa-
mozřejmě měly spoustu otázek. 
Dozvěděly se také, že začátkem 
srpna mohou přijít na letiště zno-
vu a setkat se zde se skutečnými 
obry. Těmi jsou v leteckém mode-
lářském světě označovány stroje 
s motorem o objemu nejméně de-
set kubíků, u větroňů musí být roz-
pětí křídel více než tři a půl metru. 

Exkurze na letišti v Bahně

Tito přerostlí krasavci budou k vi-
dění o víkendu 1.-2. srpna. „Začá-
tek setkání je v sobotu v 9.30 a lé-
tat se bude až do 18. hodiny. V 
neděli se začíná opět v 9.30 a se-
tkání bude ukončeno ve 14 hodin 
vyhodnocením nejlepších mode-
lářských ukázek. Poté bude ješ-
tě do večera probíhat letový pro-
voz ultralehkých letadel,“ sdě-
lil za Pobeskydský aviatický klub 
Frýdek-Místek Petr Řehák, který 
očekává, že se v Místku-Bahně 
sjede více než šest desítek mode-
lářů z celé naší republiky, včetně 
zástupců ze Slovenska a Polska. 

Po oba letové dny budou 
všechny modely vystaveny na 
stojánce modelářské plochy, 
označeny visačkami, z nichž se 
návštěvníci akce doví podrob-
nosti o modelu, jeho skutečné 
předloze i jeho autorovi. Opět 
tak bude probíhat anketa o nej-
zajímavější model nebo neja-
traktivnější ukázku. Diváci, kteří 
se ankety zúčastní prostřednic-
tvím vyplnění útržku ze vstupen-
ky, tak mají možnost získat atrak-
tivní výhru, kterou je seznamova-
cí let v ultralehkém letadle nad 
Frýdkem-Místkem a jeho okolím.

„V programu vystoupí opět skupi-
na uherskobrodských modelářů 
se stroji z I. světové války a před-
vede pravou leteckou bitvu ze 
„zlatého věku letectví“, jež je do-
plněna zvukovým doprovodem a 
pyrotechnickými efekty. Tuto sku-
pinu jsme viděli již letos na jaře, 
kdy klub uspořádal velice úspěš-
ný III. Pobeskydský slet dvojploš-
níků,“ připomněl Řehák. Ten vy-
jmenovává i další lákadla, napří-
klad obojživelný model PBY 5A 
CATALINA s rozpětím 4,56 met-
rů či modely vrtulníků. Letošního 
ročníku by se měl zúčastnit také 
trojnásobný evropský šampión v 
akrobacii obřích modelů, teprve 
šestnáctiletý Daniel Hrachovec ze 
Zubří, který ve frýdecko-místec-
kém klubu již třetí sezonu hostuje 
a předvede své mistrovství v létá-
ní s hudebním doprovodem. 

Pro menší děti budou na letiš-
ti skákací hrady a v sobotu mezi 
14. a 15. hodinou je přislíben pří-
jezd požární techniky Hasičské-
ho záchranného sboru Frýdek-
-Místek. Takže pokud jste letiš-
tě nenavštívili v rámci Prázdnin 
ve městě, druhou šanci si nene-
chejte ujít.  (pp)

LETIŠTĚ V BAHNĚ: Kluky zajímalo, „jak to funguje“.
Foto: Petr Pavelka

UVÍTACÍ VÝSTŘEL: Děti získa-
ly patronu na památku.

Foto: Petr Pavelka
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ků. S sebou si vezměte vhodné 
oblečení a obuv, svačinu a pití.

10. 8. – AKTIV DAY
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Sraz: V 9:30 hodin v SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:30 – 12:30
Kontakt: Patrik Siegelstein, Te-
lefon: 732 646 125, E-mail: pa-
trik@klicfm.cz
Informace: Přijďte se naučit zá-
klady moderních tanců s taneční 
skupinou AKTIV. S sebou si vez-
měte vhodné oblečení a obuv, 
svačinu a pití.
12. 8. – O KRÁLE A KRÁLOV-

NU FRÝDKU-MÍSTKU
Organizátor: Beskydská šacho-
vá škola
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místek
Čas: 8:00 – 13:00 hodin
Kontakt: Antonín Surma, Tele-
fon:558 637 670, 728 855 086, 
E-mail: a.surma@chessfm.cz
Informace: Kategorie: A) hráči 
narození 1991 a mladší, B) hráči 
narození 1995 a mladší, C) hráči 
narození 1999 a mladší.

13. 8. – DOPOLEDNE
REKORDŮ

Organizátor: Filadelfie, o.s.
Místo: U-kryt Slezská, Frýdek
Čas: 9 – 12 h (průběžná akce)
Kontakt: Martin Dubčák, tel: 558 
435 637, e-mail: info@filadelfie.cz
Informace: Čekají vás netradiční 
disciplíny. Není důležitá jen síla 
nebo mrštnost, ale i inteligence 
či trpělivost. Bližší informace na 
www.filadelfie.cz.
17. 8. – COUNTRY TANEČKY 
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, budova B, Pio-
nýrů 764, Místek
Čas: 9:00 – 11:30 hodin
Kontakt: Renata Bortlíčková, tel: 731 
080 964, E-mail: renata@klicfm.cz
Informace: Naučíte se kroky a figu-
ry country tanců. S sebou si vezmě-
te sportovní oblečení (děvčatům do-
poručujeme i sukni), sportovní obutí 
do klubovny, svačinu a pití.

18. 8. – AUTOBUSOVÝ
VÝLET DO OPAVY

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Sraz: V 9:00 hodin před SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 – 13:00 hodin
Kontakt: Alena Fabíková, tel: 732 

383 131, e-mail: alena@klicfm.cz
Informace: Podíváme se do Opa-
vy, kde navštívíme zábavnou in-
teraktivní výstavu Ilustrátor Zde-
něk Burian. Produkce obrazů to-
hoto známého malíře pravěku 
jsou dětem přibližovány zajíma-
vými hrami a soutěžemi. Dozví-
te se zajímavosti ze života Zdeň-
ka Buriana, seznámíte se s jeho 
tvorbou, složíte si kostru dinosau-
ra, obří puzzle a zažijete mnoho 
dalšího. S sebou si vezměte sva-
činu a pití, pláštěnku, vhodné ob-
lečení a obutí, malé kapesné, 
průkazku zdravotní pojišťovny.
Na akci je nutno se předem při-
hlásit. Přihlášky získáte osobně 
v SVČ Klíč FM nebo na webu 
www.klicfm.cz.

19. 8. – MALÝ STRÁŽNÍK
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Místo: Sady Svobody, Frýdek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Lenka Biolková, Tele-
fon: 558 631 481, E-mail: biolko-
va.lenka@frydekmistek.cz
Informace: Vyzkoušíte si fyzic-
ké a psychické testy pro „malé 
strážníky“, seznámíte se s prací 
městské policie. Za nepříznivé-
ho počasí se akce nekoná.

20. 8. – AUTOBUSOVÝ VÝ-
LET NA RANČ ČELADNÁ

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Sraz: V 9:15 hodin před SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Alena Fabíková, tel: 732 
383 131, e-mail: alena@klicfm.cz
Informace: Výlet na ranč ke ko-
ním. Pojeďte s námi navštívit 
ranč, prohlédnout si stáje, se-
známit se s životem koní a pro-
jet se na koni v kryté hale ran-
če. S sebou si vezměte svačinu 
a pití, pláštěnku, vhodné obleče-
ní a obutí, malé kapesné, průkaz-
ku zdravotní pojišťovny. Na akci 
je nutno se předem přihlásit. Při-
hlášky získáte osobně v SVČ Klíč 
FM nebo na webu www.klicfm.cz.

21. 8. – MLADÍ HASIČI
Organizátor: Sbor dobrovolných 
hasičů Lískovec
Místo: Hasičská zbrojnice v Lís-
kovci (Dojezd MHD č. 5)
Čas: 9 – 12 h (průběžná akce)
Kontakt: Šárka Čerňáková, tel: 
605 249 385, e-mail: sarka.cer-

nakova@seznam.cz
Informace: Ukázky z činnosti 
mladých hasičů, soutěže s pou-
žitím hasičského nářadí a náčiní. 
V případě nepříznivého počasí 
akce proběhne v klubovně a ve 
zbrojnici. Děti předškolního věku 
se mohou zúčastnit pouze v do-
provodu dospělé osoby.

25. 8. – DOPOLEDNE
PLNÉ HER

Organizátor: TOM 19070 KAM, 
Frýdek-Místek
Místo: SVČ Klíč, budova B, Pio-
nýrů 764, Místek
Čas: 8:30 – 13:00 hodin
Kontakt: Jiří Šnapka, Tele-
fon: 737 117 491, E-mail: jiri.
snapka@seznam.cz
Info: Čekají vás deskové a karetní 
hry v klubovně a míčové hry na hřiš-
ti. S sebou si vezměte sportovní ob-
lečení, přezůvky, svačinu a pití.

25. 8. – SEBEOBRANA
Organizátor: TaeKwon-Do ITF 
JOOMUK
Místo: Tělocvična 11. ZŠ na ulici 
J. z Poděbrad ve Frýdku (zelená 
za sokolovnou)
Čas: 9 – 12 h (průběžná akce)
Kontakt: Jozef Juhás, Telefon: 
605 807 148, E-mail: jozef.ju-
has@seznam.cz
Informace: Nauč se základům se-
beobrany. Poznej své pohybové 
schopnosti v rozvoji umění sebe-
obrany. Akce je určena dětem od 
7 let. S sebou si vezměte sportov-
ní oblečení a obuv, svačinu a pití.

26. 8. – SEBEOBRANA
Organizátor: TaeKwon-Do ITF 
JOOMUK
Místo: Tělocvična 11. ZŠ na ulici 
J. z Poděbrad ve Frýdku (zelená 
za sokolovnou)
Čas: 9 – 12 h (průběžná akce)
Kontakt: Jozef Juhás, tel.: 605 807 
148, e-mail: jozef.juhas@seznam.cz
Informace: Nauč se základům se-
beobrany. Poznej své pohybové 
schopnosti v rozvoji umění sebe-
obrany. Akce je určena dětem od 
7 let. S sebou si vezměte sportov-
ní oblečení a obuv, svačinu a pití.

26. 8. – DOPOLEDNE HER
A SOUTĚŽÍ

Organizátor: Městská knihovna 
Frýdek-Místek
Místo: Městská knihovna, Hlavní 
111, Místek
Čas: 9 – 12 h (průběžná akce)
Kontakt: Barbora Veličková, tel: 
558 644 353, e-mail: velickova@
mkmistek.cz
Informace: Soutěže, výtvarné 
dílny, hry pro děti.

27. 8. – MNOHO TVÁŘÍ
ZÁBAVY

Organizátor: Junák – Svaz skautů a 
skautek ČR, Středisko 8. pěší pluk
Místo: Skautská klubovna na uli-
ci 28. října 781, Místek (vedle re-
staurace Golf)
Čas: 9:00 – 12:00 hodin a 14:00 
– 17:00 hodin (průběžná akce)
Kontakt: Kristýna Žížala Johno-
vá, Telefon: 777 896 758, E-
mail: kristaj@seznam.cz
Informace: Můžete si vyzkoušet 
svou zručnost, výtvarný cit, zahrát 
si drobné hry, zasoutěžit, navštívit 

lanové průlezky, podívat se do klu-
bovny. S sebou si vezměte sportov-
ní oblečení a obuv, svačinu a pití.

28. 8. – MNOHO TVÁŘÍ
ZÁBAVY

Organizátor: Junák – Svaz skau-
tů a skautek ČR, Středisko 8. 
pěší pluk
Místo: Skautská klubovna na uli-
ci 28. října 781, Místek (vedle re-
staurace Golf)
Čas: 9:00 – 12:00 hodin a 14:00 
– 17:00 hodin (průběžná akce)
Kontakt: Kristýna Žížala Johno-
vá, Telefon: 777 896 758, E-
mail: kristaj@seznam.cz
Informace: Můžete si vyzkoušet 
svou zručnost, výtvarný cit, zahrát 
si drobné hry, zasoutěžit, navštívit 
lanové průlezky, podívat se do klu-
bovny. S sebou si vezměte sportov-
ní oblečení a obuv, svačinu a pití.

28. 8. – AUTOBUSOVÝ VÝ-
LET NA RANČ ČELADNÁ

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Sraz: V 9:15 hodin před SVČ Klíč 

FM, budova A, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Alena Fabíková, tel: 732 
383 131, e-mail: alena@klicfm.cz
Informace: Výlet na ranč ke ko-
ním. Pojeďte s námi navštívit 
ranč, prohlédnout si stáje, se-
známit se s životem koní a pro-
jet se na koni v kryté hale ran-
če. S sebou si vezměte svačinu 
a pití, pláštěnku, vhodné obleče-
ní a obutí, malé kapesné, průkaz-
ku zdravotní pojišťovny. Na akci 
je nutno se předem přihlásit. Při-
hlášky získáte osobně v SVČ Klíč 
FM nebo na webu www.klicfm.cz

31. 8. – PRÁZDNINOVÉ
TRIČKO

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9 – 12 h. (průběžná akce)
Kontakt: Ivana Kulhánková, tel: 
731 167 010, e-mail: iva@klicfm.cz
Informace: Vyrobíte si bezva trič-
ko do školy. S sebou si vezměte 
svačinu a pití.

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ – KOMPLETNÍ PROGRAM NA ČERVENEC A SRPEN

TENIS PRO VŠECHNY: S raketou si to mládež mohla vyzkou-
šet na frýdeckých kurtech Tennispointu, kde se seznámili účastní-
ci se základy tenisu a zasoutěžili si také o drobné ceny. Další bu-
dou mít možnost ještě 24. července.              Foto: Petr Pavelka

Středisko volného času Klíč, pří-
spěvková organizace vyhlašuje 
výběrové řízení:
Pracovní pozice: Pedagog vol-
ného času
Typ pracovního úvazku: Hlavní 
prac. poměr, plný prac. úvazek
Místo práce: Frýdek-Místek
Předpoklád. nástup: 1. 10. 2009

Náplň práce
• výchovná a vzdělávací činnost 
pro zájmové vzdělávání a volno-
časové aktivity pro děti, mládež 
a dospělé zájemce
• organizace a koordinace do-
hodnutých programů a akcí
• administrativa spojená s činností
• public relations a marketing

Požadujeme
• úplné středoškolské vzdělá-
ní nebo vysokoškolské vzdělání 
(pedagogického směru výhodou)
• trestní bezúhonnost
• znalost problematiky zájmového 
vzdělávání a volnočasových aktivit
• znalost pedagogických a psy-
chologických zásad volnočaso-
vých aktivit a jejich použití v praxi
• časovou flexibilitu
• samostatnost
• manažerské schopnosti
• organizační zdatnost
• komunikativnost
• kreativitu
• znalost práce na PC (MS Win-
dows, MS Word, MS Excel, in-
ternet, e-mail)
• schopnost vést lidi a pracovat 
v týmu
• základní ekonomické znalos-
ti (sestavení rozpočtu a vyúčto-
vání akcí)
• právní vědomí

Výhodou
• zkušenosti či studium v oblasti 
využívání volného času
• zkušenosti z prací na projektech
• znalost cizího jazyka
• zájem o sebevzdělávání a 
osobní rozvoj
• řidičský průkaz

Nabízíme
• zajímavou a tvořivou práci v orga-
nizaci s tradicí a dobrým jménem
• práci v týmu
• možnost seberealizace a osob-
ního rozvoje
• platové ohodnocení dle naříze-
ní vlády č. 564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách ve znění 
pozdějších předpisů

Přihlášky do výběrového
řízení zasílejte pouze
písemně na adresu:

Středisko volného času Klíč, pří-
spěvková organizace
Pionýrů 752
738 01 Frýdek-Místek
S přihláškou zašlete strukturo-
vaný životopis a motivační do-
pis, ve kterém odpovíte na ná-
sledující otázky:
1. Proč chcete pracovat ve stře-
disku volného času?
2. V čem vidíte potřebnost stře-
disek volného času a v čem vi-
díte úskalí?
3. Jaké jsou vaše dosavadní zkuše-
nosti v práci s lidmi ve volném čase?
4. Vypracujte stručnou koncepci 
aktivit, které byste chtěl(a) a by-
l(a) schopen(a) realizovat.
Obálku označte nápisem: „VÝBĚ-
ROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“
Uzávěrka přihlášek je 24. 8.
Přihlášky, které nebudou obsa-
hovat veškeré výše uvedené ná-
ležitosti nebo budou doručeny 
po uzávěrce, budou vyřazeny.
Kontakt
Středisko volného času Klíč, pří-
spěvková organizace
Patrik Siegelstein, zást. ředitele
Pionýrů 752, Frýdek-Místek
Telefon: 732 646 125
E-mail: patrik@klicfm.cz
Vyhrazujeme si právo na zákla-
dě dodaných písemných materiálů 
uchazeče nepozvat k výběrovému 
řízení, případně nevybrat žádného 
z účastníků výběrového řízení.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU
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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. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 13,26 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2 (II.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) objekt bez čp./če. (ul.Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2

4) objekt bez čp./če. – křížový podchod 
- nebytový prostor o výměře 24,90 m2 (směr Ostravská)
5) Objekt čp. 6, náměstí Svobody
- nebytové prostory o výměře 33,18 m2 (III.NP)

6) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytové prostory o výměře 44 m2 (IV.NP)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
2) objekt čp.549 (ul. Růžový pahorek) 
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
3) Objekt čp. 604, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2

(III.NP, VII.NP a VIII.NP)
4) Objekt čp. 606, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (II.NP)

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíž-
dí mobilní sběrna, a na sběrné 
dvory může občan města Frý-
dek-Místek bezplatně přinést 
tyto nebezpečné odpady, vel-
koobjemové odpady a elektro-
zařízení: - nebezpečné odpady 
a ostatní odpady: mazací a mo-
torové oleje, olejové filtry, zbyt-
ky barev, laků, ředidel, televizo-
ry, 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, 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
pouze kompletní - nerozebrané!!!

lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, frito-
vací hrnce, vařiče, myčky nádobí, 
vysavače, žehličky, váhy, zářivky, 
výbojky, monitory, tiskárny, televi-
zory, rádia, videorekordéry, tele-
fony a ostatní domácí spotřebiče

Mobilní sběrna
U Kina P. Bezruče 21. 7. – 23. 7.
U krytého bazénu 28. 7. – 30. 7.
Provoz:  Út, St, Čt 10.00-18.00 

Sběrné dvory:
Svazarmovská, Pod estakádou
Provoz:  Po-Pá 8.00-18.00,
 So 8.00-14.00

Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka a.s., tel. 558 627 047, 
558 438 330, 558 636 251.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tel_seznam.php
Na tomto odkaze naleznete praktický přehledný seznam úřadu s telefonickými

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tiskopisy/index.php
Na tomto odkaze naleznete tzv. životní situace, které je Magistrát města

Frýdku-Místku kompetentní řešit, s návody, jak v daných záležitostech postupovat.

S - Sběrné dvory

o celkové výměře 13 m2 na-
cházející se v I. NP objektu čp. 
1146, tř. T. G. Masaryka, k. ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (je 
zde v provozu prodejna kávy a 
občerstvení). Smlouva o nájmu 
na dobu neurčitou, doporučená 
výše nájemného 2.280 Kč/m2/
rok. Prostory nebudou prona-
jímány za účelem provozování 
herny, restaurace apod.

Žádosti o pronájem s nabíze-

Statutární město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu nebytové prostory

nou výší nájmu (zvlášť v zape-
četěné obálce s nápisem „Neot-
vírat“ – čp. 1146, malý prostor) 
a informací, za jakým účelem 
budou nebytové prostory využí-
vány, doručte na podatelnu Ma-
gistrátu města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majet-
ku, Radniční 1148 maximálně 
do 24. 7. 2009 14.00 hodin.

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 174.

Sběrný dvůr je místo urče-
né obcí ke shromažďování, sbě-
ru vytříděných a nebezpečných 
složek komunálních odpadů. 

Ve sběrných dvorech mohou 
občané Frýdku-Místku bezplat-
ně odkládat vybrané druhy od-
padů – objemný odpad (náby-
tek, zařízení domácnosti), elek-
troodpad, kovový odpad, dřevě-
ný odpad, odpad z údržby zele-
ně, papír, sklo, plasty, kartony a 
nebezpečné složky komunální-

ho odpadu, včetně starých chla-
dících zařízení. 

Podnikatelé mohou sběrné 
dvory využívat pouze za úhradu, 
která kryje náklady na další vyu-
žití nebo odstranění odpadu. 

Ve městě Frýdek-Místek jsou 
zřízena tři odběrná místa, kde se 
mohou občané svého odpadu 
zbavit.  Sběrné dvory naleznete u 
Slezanu pod mostem u železnič-
ního přejezdu „Pod Estakádou“, 
„Svazarmovská“ je umístěná za 

diskontem Lidl a poslední sběrný 
dvůr je umístěný přímo na sklád-
ce na Panských Nových Dvo-
rech. Mapové podklady pro lep-
ší hledání sběrných dvorů najdete 
na webových stránkách Frýdec-
ké skládky, a.s. (www.fmskladka.
cz). Od začátku srpna bude ote-
vřený nový sběrný dvůr Collo-lou-
ky, umístěný vedle hypermarketu 
Tesco (u kruhového objezdu), kte-
rý by měl časem nahradit sběrný 
dvůr na ulici Svazarmovská.

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

- objekt bez č.p./č.e. na pozem-
ku p.č. 3151/33 zast. plocha a ná-
dvoří a pozemek p.č. 3151/33 za-
stavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 51 m2 včetně součástí a pří-
slušenství, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek. Nejnižší nabídková 
cena činí 334.120 Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 16. 9. 2009 ve 
13.00 hod. v zasedací síni v bu-
dově Magistrátu města Frýdek-
-Místek, ul. Radniční 10, Frýdek-

Nabídkové licitační řízení
-Místek. Účastník nabídkového 
licitačního řízení se před jeho ko-
náním prokáže platným občan-
ským průkazem a dokladem o 
zaplacení jistiny. Jistina je stano-
vena ve výši 33.412 Kč. Jistinu 
je nutno uhradit na účet Statutár-
ního města Frýdek-Místek vede-
ný u Komerční banky, a.s., a to 
na číslo účtu 6015-28781/0100, 
VS 36133999, nejpozději v den 
nabídkového licitačního řízení.  
Prohlídka objektu je dne 10. 9. 
2009 v 9.00 hodin.

Bližší informace na odboru 
správy obecního majetku MMFM, 
tel. 558 609 174, 558 609 176.

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

- objekt bez č.p./č.e. na po-
zemku p.č. 3151/24 zast. plo-
cha a nádvoří a pozemek p.č. 
3151/24 zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 115 m2 včetně 
součástí a příslušenství (včetně 
garáže), k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek. Nejnižší nabídková 
cena činí 492.430 Kč.

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 16. 9. 2009 ve 
13.00 hod. v zasedací síni v bu-
dově Magistrátu města Frýdek-
-Místek, ul. Radniční 10, Frý-

Nabídkové licitační řízení
dek-Místek. 

Účastník nabídkového licitač-
ního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským 
průkazem a dokladem o zapla-
cení jistiny. Jistina je stanove-
na ve výši 49.243 Kč. Jistinu je 
nutno uhradit na účet Statutární-
ho města Frýdek-Místek vedený 
u Komerční banky, a.s., a to na 
číslo účtu 6015-28781/0100, VS 
36133998, nejpozději v den na-
bídkového licitačního řízení. 

Prohlídka objektu je dne 10. 
9. 2009 v 9.15 hodin.

Bližší informace na odboru 
správy obecního majetku MMFM, 
tel. 558 609 174, 558 609 176.

Společně poznáváme Euroregion 
Beskydy a jeho sídelní města

Region Beskydy se sídlem 
ve Frýdku-Místku realizuje spo-
lečně s projektovým partnerem 
Regionem Beskidy v Bielsku-
-Biale projekt zaměřený na pro-
pagaci české a polské části Eu-
roregionu Beskydy, jeho přírod-
ního dědictví, kulturních tradic 
a nabídky volnočasových akti-
vit nejen pro turisty, ale přede-
vším pro jeho obyvatele. 

Projekt Společně poznáváme 
Euroregion Beskydy a jeho sídel-
ní města je složený z několika ak-
tivit, které na sebe navazují a vzá-
jemně se doplňují. Stěžejní aktivi-
tou projektu je vysílání televizních 
relací o dění v euroregionu pro-
střednictvím kabelových televi-
zí ve městech Frýdek-Místek, Bi-
elsko-Biala, Skočov a Osvětim. 
Televizní relace budou natáče-
ny dvěma televizními štáby, čes-
kým a polským. Českou část re-
portáží bude na základě výběro-
vého řízení realizovat POLAR tele-
vize Ostrava s.r.o. Vyrobené pořa-
dy budou opatřeny titulky a odvy-
sílány na území partnera. „Obyva-
telé Frýdku-Místku se tímto způso-
bem dovědí nejen o dění ve měs-
tě a jeho okolí, ale také o dění v 
Regionu Beskydy a prostřednic-

tvím polských reportáží také o dění 
v polské části Euroregionu Bes-
kydy. Přiblížíme tak vzájemně di-
vákům život obyvatel na protěj-
ších stranách hranice a nabídne-
me tipy pro zážitkové i poznávací 
výlety do obou částí euroregionu,“ 
sdělila Dagmar Valášková, sekre-
tář sdružení Region Beskydy. Na-
točené reportáže naleznou zájem-
ci také na webových stránkách 
Regionu Beskydy www.region-
beskydy.cz nebo zhotovitele PO-
LAR televize Ostrava s.r.o. www.
polar.cz. – televizní portály Mo-
ravskoslezského kraje – Beskydy 
(http://www.tvportaly.cz/beskydy). 
„Když jsme si před rokem položi-
li otázku, jakým způsobem propa-
govat Region Beskydy nejen v tu-
zemsku, ale také i v zahraničí, na-
padlo nás společně s polskou čás-
tí euroregionu zrealizovat televiz-
ní vysílání reportáží o dění na na-
šem území. Uvědomme si, že prá-
vě polští turisté tvoří významnou 
část zahraničních návštěvníků na-
šeho regionu,“ řekl předseda sdru-
žení Region Beskydy Petr Rafaj.

Dalšími výstupy projektu smě-
řuje Euroregion Beskydy k propa-
gaci svých obcí na veletrzích ces-
tovního ruchu. V rámci projek-
tu budou vydány tištěné propa-
gační materiály „Atraktivity Euro-
regionu Beskydy“ a „Putování za 

kulturním dědictvím Euroregionu 
Beskydy“. Polská strana připra-
vuje výrobu propagačního DVD, 
jehož obsahem budou nejzajíma-
vější reportáže natočené v rámci 
televizního vysílání.

Cílem projektu Společně po-
znáváme Euroregion Beskydy 
a jeho sídelní města je zvýšení 
atraktivity regionu, ekonomického 
významu turismu v příhraničí, zvý-
šení domácí i zahraniční návštěv-
nosti včetně prodloužení turistické 
sezóny, zlepšení informovanosti 
občanů o aktivitách v regionu, po-
sílení vztahů mezi partnery projek-
tu a v neposlední řadě odstraně-
ní bariér mezi sousedními národy.

Projekt Společně poznáváme 
Euroregionu Beskydy a jeho sí-
delní města je realizován v rám-
ci Operačního programu pře-
shraniční spolupráce 2007-2013 
Česká republika – Polská repub-
lika. Celkový rozpočet projektu 
činí cca 184 000 EUR, přičemž 
podíl spolufinancování z Evrop-
ského fondu pro regionální roz-
voj dosahuje výše 85% způso-
bilých výdajů projektu, 5% výda-
jů české části projektu je pokryto 
dotací ze státního rozpočtu Čes-
ké republiky. Samotná realizace 
aktivit projektu byla zahájena 1. 
července letošního roku a bude 
probíhat do konce roku 2010.
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WESTERN VE FRÝDKU: Nejdříve bylo zapotřebí rozehnat mraky. Toho se ujala i primátorka Eva Richtrová.
Foto: Petr Pavelka

V oblasti školství, kultury a sportu chceme:V oblasti školství, kultury a sportu chceme:
každoročně pořádat „Beskydské Veseléto“každoročně pořádat „Beskydské Veseléto“

Letošní ročník Beskydského Veseléta, které frýdecko-
místecká radnice znovu připravila ve spolupráci s Beskyd-
ským informačním centrem, přináší jednu akci za druhou. 
Vše odstartoval Mezinárodní folklorní festival CIOFF, který 
přinesl světový folklor mezi kapkami deště a v tomto roce 
více než jindy i skvělá vystoupení pod střechou. Za sebou 
už máme i Western ve Frýdku, kde už bylo počasí lepší, 
a všichni věří, že nejbližší další akce 18. července – Jazz 
ve městě – už nebudou provázet obávané pohledy vzhůru.

Indiáni, kovbojové, šermí-
ři – je vcelku jedno, jaké po-
jetí organizátoři Veseléta v lo-
kalitě Parku pod zámkem zvo-
lí. Veřejnost si již zvykla, že 

Western ve Frýdku lákal
v tomto prostoru může strávit 
při tradičních akcích příjemné 
chvilky s celou rodinou.

Nejinak tomu bylo i na akci po-
jmenované Western ve Frýdku, 
která proběhla první červenco-
vou neděli. Počasí mělo sice do 
ideálu daleko, ale jako by při za-
hájení primátorka Eva Richtrová 
spolu s kovboji slavnostními vý-
střely mraky rozehnala a do frý-
deckého centra zamířily během 
odpoledne znovu stovky lidí. Na 
své si přišli příznivci country, ale 
i děti zde měly své nové modly 
– dívčí skupinu 5angels. A malé 
desetileté slečny ukázaly, že se 
na pódiu už umí skutečně otá-
čet jaksepatří, vždyť většina se 
může pyšnit titulem mistryň Čes-
ké republiky, Evropy i světa ve 

Povedeným festivalem to letos začalo

FOLKLORNÍ FESTIVAL: Pestrá směsice národů a kultur.                Foto: Petr Pavelka

street show formacích. I ve Frýd-
ku-Místku rozdávaly energii a ra-
dost z tance i zpívání. A v publiku 
měly překvapivě mnoho jim po-
dobných, které neměly problém 
zpívat texty spolu s andílky v ryt-
mech diska a „árenbíčka“. „Kon-
certy těchto děvčat jsou vyprodá-
ny, a proto jsme je chtěli přivést 
i k nám, než z těch milých ma-
lých andílků odrostou,“ usmíva-
la se nad povedeným vystoupe-

ním ředitelka Bes-
kydského informač-
ního centra Monika 
Konvičná.

Odpoledne nabídlo dětem 
možnost vyzkoušet si řadu kov-
bojských dovedností jako jízdu 
na koni, házení lasem a toma-
havkem, střelbu z luku a další. 
Děti za splněné úkoly sbíraly do-
lárky, které si proměnily za slad-
kosti a jiné odměny. Tou největší 
byl poukaz pro celou rodinu na 
týdenní pobyt ve Westernovém 
městečku Šiklův mlýn.

„Když přijde tolik lidí v ta-
kovém počasí, je to určitě dů-
kazem, že tyto akce v prázd-
ninovém období mají smysl a 
přispívají k navození atmosfé-

ry pospolitosti v našem městě. 
Já osobně vždycky ráda vidím, 
když se baví celé rodiny, když 
tráví čas společně,“ hodnotila 
primátorka Eva Richtrová, kte-
rá věří, že stejný úspěch za-
znamenají i Frýdecké historické 
slavnosti, které jsou naplánová-
ny na konec srpna, i další akce 
letošního programu. 

Tradiční seriál letních akcí 
Beskydské Veseléto realizu-
je Beskydské informační cen-
trum za výrazné finanční pod-
pory statutárního města Frý-
dek-Místek. (pp)
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Čtvrtek 30. července v 19 hodin
– Frýdecký zámek

PAKOSTRA BLUES
Ostravské akustické blues

s nádechem humoru.
Radek Pastrňák – leader skupiny Buty, 
kytara, zpěv
Jiří Kosťa Kostadinov – ostravská blueso-
vá legenda, kytara, zpěv
Josef Pak – Joe After Trio, kontrabas, 
baskytara. Vstupné: 100 Kč. V případě 
nepříznivého počasí se koncerty konají v 
Nové scéně Vlast.
Divadelní předplatné sezóna 2009/2010

SKUPINA A 2009/10
Pátek 25. září v 19 hodin 

Divadelní společnost Josefa Dvořáka Praha
Pavel Fiala – Josef Dvořák
S PYDLOU V ZÁDECH

Tato hra měla premiéru v Divadle Semafor 
4. 6. 1981 a dočkala se téměř 500 repríz. 
Nyní po mnoha letech se legendární insce-
nace vrací na divadelní prkna. Postavička li-
dového chytráka, který se zaplétá v šachové 
partii mocných, poskytuje Josefu Dvořákovi 
prostor pro řadu brilantních klaunských čísel.
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, 
Rostislav Trbík, Karel Gult, Veronika Ba-
jerová aj. Režie: Josef Dvořák

Úterý 20. října v 19 hodin
Divadlo Radka Brzobohatého Praha

James Goldman
LEV V ZIMĚ

Historická hra s humorným nadhledem. Na za-
čátku 12. století se anglický král Jindřich II. a 
jeho manželka Eleonora Aquitanská musí roz-
hodnout, který z jejich tří synů bude vládnout.
Každý z nich chce trůn získat. Královna 
je ochotna království rozdělit, král usiluje 
o to, aby království zůstalo jednotné. Blíží 
se zima a začíná rodinná válka o trůn, kte-
rou vyhraje ten nejsilnější a nejschopněj-
ší. Filmová verze získala tři Oscary.
Hrají: Radoslav Brzobohatý, Hana Ma-
ciuchová, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, 
Irena Máchová, Petr Vágner aj.
Režie: Roman Štolpa

Neděle 8. listopadu 
Bratislavské hudobné divadlo

R. Geri, C. Kubiš, M. a S. Kohútek
DON QUIJOTE PODLA SANCHA

Flamengo muzikál, španělské rytmy, svě-
toznámý námět o muži, který bojoval s vě-
trnými mlýny, miloval život, lidi a sprave-
dlnost. Zajímavé zpracování je vtipným 
nadhledem na život Dona Quijota očima 
jeho sluhy Sancha Panzy. 
Živá hudba na jevišti, temperamentní ta-
nec a herecký koncert.
Hrají: Ivan Vojtek/Jozef Benedik, Ma-
túš Kohútik, Zuzana Čorejová, Miroslava 
Hardošová, Radomír Miliš, Los Remedios
Režie: Pavol Uher
Choreografie: Ramón Martínez
Divadlo Palace Theatre Praha – prosinec

Peter Shaffer
VEŘEJNÉ OKO

Komorní komedie. Příběh, který na první 
pohled vypráví o velmi nečekaném a nety-
pickém manželském trojúhelníku, je však 

při hlubším pohledu především něžným 
příběhem o lásce, bláznovství a moudrosti. 
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Jirešová a On-
dřej Čermák. Režie: Ondřej Zajíc

Studio Dva Praha – leden 2010
Miro Havran

VŠE O MUŽÍCH
Aneb jak muži vidí sami sebe, za co se 
stydí a nestydí, jak to dopadá, když se 
testosteron smíchá s city. Tragikomedie o 
mužích pro ženy, aby je opět nepochopily.
Hrají: Maroš Kramár, Michal Slaný a Filip Bla-
žek. Režie: Jana Janěková. Česká premiéra

Divadlo Sem Tam Fór Slavičín
– únor 2010
Ray Cooney

1+1=3 – JEDEN A JEDNA JSOU TŘI
John Brown je taxikář, který léta utajuje sku-
tečnost, že má dvě manželky. Vše klape dle 
přísně dodržovaného harmonogramu, který 
jednoho dne poruší a tím roztočí kolotoč lží, 
do kterých se stále více zamotává. 
V okamžiku, kdy je celá situace neúnos-
ná, se ke všemu přiznává a poprvé říká 
pravdu – nikdo mu nevěří.
Hrají: Jan Julínek, Pavel Studeník, Milan 
Janček, Lea Koncerová Jana Źáčková aj.
Režie: Jan Julínek

Středa 10. března 2010 v 19 hodin
Divadelní společnost Háta Praha

Ken Ludwig
DNES HRAJEME CYRANA

Komedie vypráví o všedních věcech ne-
všedního divadelní života.
Hrají: Ivana Andělová/Olga Želenská, 
Adéla Gondíková/Lucie Zedníčková, Lu-
mír Olšovský/Zbyšek Pantíček, 
Vladimír Čech/Petr Gelnar, Michal Hruš-
ka/ Filip Tomsa. Režie: Lumír Olšovský

SKUPINA B 2009/10
Středa 30. září v 19 hodin

Divadlo Na Fidlovačce Praha
Eric Emmanuel Schmidt

ZÁHADA
Hra sice začíná velice dramaticky, ale 
vzápětí pokračuje v žánru duchaplné kon-
verzační komedie. Erik Larsen se vypra-
vil na opuštěný ostrov v Norském moři 
za nositelem Nobelovy ceny za literaturu 
Abelem Norkem, aby s ním udělal inter-
view o jeho poslední knize Zapřená láska. 
Profesní rozhovor se změní v osobní sou-
boj dvou mužů s odlišným pohledem ne-
jen na lásku, sexualitu, ale na život vůbec.
Hrají: Otakar Brousek ml. A Tomáš Töpfer
Režie: Ondřej Brousek

Středa 21. října v 19 hodin
Divadlo Bolka Polívky a Divadelní

spolek Frída Brno
Callie Khouri

JAKO THELMA A LOUISE
Strhující příběh dvou žen, které procházejí 
na své cestě autem téměř mužským světem.
Prožívají při tom všechny zážitky a emo-
ce, které jim tato cesta přináší – přátelství, 
lásku, tužby, smrt, svobodu a vášeň. Utí-
kají spolu, aby se alespoň na chvíli uvolni-
ly ze svého stereotypního života. Útěk je 
navždy změní a spojí.
Hrají: Bára Munzarová, Marika Procház-
ková, Martin Trnavský, Radim Novák, 
Václav Trnavský. Režie: Jakub Nvota
Česká premiéra

Středa 25. listopadu v 19 hodin
Divadlo Na prádle Praha

D. Margulies
VEČEŘE S PŘÁTELI

Satirická komedie poprvé uvedena v New 
Yorku v roce 1999, ověnčená řadou cen 
včetně té nejprestižnější – Pulitzerovy ceny. 
Dva manželské páry jsou od studií neroz-
lučnými přáteli, společně prožívali svatbu, 
narození dětí, dovolené. Odchod Toma od 
Beth zasáhne celou čtveřici. V sérii konfron-
tací vycházejí najevo nečekané souvislosti.

Hrají: Milena Steimasslová, Daniel Rous, 
Kateřina Březinová, František Kreuzmann 
Režie: Petr Hruška

Pátek 29. ledna 2010 v 19 hodin
Intimní divadlo Dáši Bláhové

Alma de Groen
MRCHY ANEB ŘEKNI MI PRAVDU

O SVÉ LÁSCE
Krimikomedie ze světa žen, kterému by 
mohli muži rozumět. Pomalu odkvétající 
ženy poodhalují pravdy, životní peripetie, 
zklamání, Pyrrhova vítězství v rodinách i v 
profesi každé z nich.
Hrají: Dana Batelková, Nina Divíšková, 
Lenka Skopalová, Dáša Bláhová
Režie: Irena Žantovská

Komorní scéna Aréna Ostrava
– únor 2010

Sean O´Casey – Jiří Krejčík
PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY

Původně „penziónová“ fraška Bedtime Sto-
ry, kterou Jiří Krejčík osobitě upravil a široko 
daleko proslavil, hlavně díky filmové adap-
taci a inscenaci Činoherního klubu, která se 
zde hrála neuvěřitelných šestnáct let.
Hrají: Michal Čapka, Lucie Finková, Dana 
Fialková, Josef Kaluža, Tereza Dočkalo-
vá, Albert Čuba, Michal Moučka, René 
Šmotek. Režie: Ivan Krejčí

Čtvrtek 25. března 2010
Kašpar – Divadlo v Celené Praha

Edmont Rostand
CYRANO

Svůj širák odhazuji v dáli a s grácií… Cyrano, 
hrdý básník a skvělý šermíř, pohledný Kristi-
án a krásná Roxana, gaskoňští kadeti, lstivý 
pan de Guiche, vojenské ležení v Arrasu, to 
vše v příběhu, který rozhodně nezestárnul.
Hrají: Martin Hoffmann, Jitka Čvančaro-
vá, Marko Igonda, Tomáš Karger, Zuza-
na Onufráková, Lukáš Jůza, Jan Janov-
ský, Pavel Lagner. Režie: Jakub Špalek

Sobota 17. dubna 2010 v 19 hodin
Radošinské naivné divadlo 

Stanislav Štepka
MÁM OKNO

Barvitý příběh o vesnickém dědovi, který 
chce vždy a všude vidět a vnímat okolní 
svět, žít naplno se vším, co život přináší, 
ale i vtipná a bizarní setkání s rodinou a 
okolím, kteří se na jeho svérázný způsob 
života dívají s nedůvěrou a podezřením.
Hrají: členové RND. Režie: Ondrej Spišák 
Slovenská premiéra

MIMO PŘEDPLATNÉ 2009/10
Čtvrtek 8. října v 19 hodin
Divadlo Járy Cimrmana

Jára Cimrman/Zdeněk Svěrák/Ladislav 
Smoljak

ČESKÉ NEBE
Cimrmanův dramatický kšaft. Hra byla no-
minována na cenu Alfréda Radoka 2008
Osoby a obsazení:
Jan Ámos Komenský – Ladislav Smoljak/
Zdeněk Svěrák
Jan Hus – Bořivoj Penc/Jaroslav Weigel
Svatý Václav – Petr Brukner/Petr Reidinger
Praotec Čech – Jan Hraběta/Jan Kašpar
Karel Havlíček Borovský – Genadij Ru-
mlena/Robert Bárta
Babička – Miloň Čepelka/Marek Šimon
Radecký – Václav Kotek/Bořivoj Penc
Miroslav Tyrš – Michal Weigel/Zdeněk Škrlant
Režie: Ladislav Smoljak

Úterý 24. listopadu v 19 hodin
Divadlo Sklep Praha

BESÍDKA
Pásmo nejnovějších scének, skečů, pís-
ní a tanců.
Hrají: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří 
Fero Burda, František Váša, Lenka Ande-
lová, Jana Hanáková, Tereza Kučerová, 
Hana Navarová, Jiří Podzimek aj.

Divadlo Ungelt Praha – květen 2010
Keith Waterhouse

JEFFRYMU JE ŠOUFL
Tragikomický příběh o slavném britském žur-
nalistovi a alkoholikovi Jeffrey Bernardovi.
V Londýně v této hře exceloval Peter O´-
Toole. Divadlo Ungelt ji uvádí s Oldřichem 
Kaiserem. Dále hrají: Karolína Kaiserová, 
Rostislav Novák, Jaroslav Hanuš. Režie: 
Julek Neumann. Česká premiéra

XLVI. CYKLUS KONCERTŮ 
2009-2010

Koncerty Kruhu přátel hudby
Při Národním domě Frýdek-Místek

1. koncert
Pondělí 21. září v 19.00 hodin – Národní dům
JAROSLAV SVĚCENÝ – housle a prů-

vodní slovo
MARKÉTA CIBULKOVÁ – klavír

Program: A. Dvořák, J. Suk, J. Svěcený, 
B. Smetana, L. Janáček, J. S. Bach, M. 

Hess, A. Piazolla
2. koncert

Čtvrtek 15. října v 18.00 hodin – Bazilika 
Navštívení Panny Marie ve Frýdku
Svatováclavský hudební festival

ČEŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO
Simona Houda-Saturová – soprán
Petr Fiala – dirigent

3. koncert
Sobota 14. listopadu v 19.00 hodin

– Národní dům
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

MORAVSKÝCH UČITELŮ
Program: L. Janáček, B. Martinů, B. Foerster

4. koncert
Čtvrtek 3. prosince v 19.00 hodin – 

chrám sv. Jana a Pavla v Místku
BONI PUERI

Adventní koncert
5. koncert

Březen 2010 – Národní dům
JARNÍ KONCERT SYMFONICKÉHO 

ORCHESTRU F-M
6. koncert

duben 2010 – Národní dům
BRNĚNSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO

Účinkují: Michal Hrubý, Michal Hutyra, 
Martin Lindtner, Martin Wiesner

7. koncert
Květen, červen 2010

(v jednání)
Změna programu vyhrazena!

ZÁMECKÉ KONCERTY
RYTÍŘSKÝ SÁL FRÝDECKÉHO ZÁMKU

(začátky koncertů vždy v 19 hodin)
1. koncert 

Úterý 13. října v 19.00 hodin
MARTIN VOJTÍŠEK – klavírní recitál

Program: F. Chopin
2. koncert
Prosinec 

KONCERT TANCŮ ČTYŘ STOLETÍ
Účinkují: Moravskoslezské komorní sdružení
Romana Pabjanová, Petra Šolcová – 
housle, Vladimír Liberda – viola, Ilona Ku-
čerová – violoncello, Karin Ulrichová a 
Jan Krejčíř – tanec, Anna Cónová a Miro-
slav Rataj – průvodní slovo
Program: W. A. Mozart, J. Suk, O. Ne-
dbal, Ch. Gounod, K. D. z Dittersdorfu, G. 
Bizet, P. I. Čajkovskij, B. Smetana

3. koncert
Leden 2010

JAN ROKYTA – cimbál 
ALFRED STREJČEK – recitace

Program: Petr Bezruč
4. koncert

Březen 2010
JANA NOVÁKOVÁ – housle
VÁCLAV VONÁŠEK – fagot

PETR NOVÁK – klavír
5. koncert

Duben 2010
JARNÍ KONCERT ŽENSKÉHO

PĚVECKÉHO SBORU BOHUSLAVA
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NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kinovlast.cz, vlast@kulturafm.cz

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

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

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

Cílová skupina: 6-18 let
Provoz. doba o letních prázdninách: 900 - 1400 

KLUB NEZBEDA

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

Mobil: 739 511 380 
web: kmbroucci.blog.cz

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

frýdeckým zámkem
v út a pá: 9-12, 13-17

ve st a čt 13-17, v so 9-12
773 993 112, www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

GALERIE POD SVÍCNEM

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Mírně erotická výstava
místních i přespopolních výtvarníků

s názvem Ze šuplíčku.

KOUZELNÝ KOUTEK
J. V. Sládka 37 (1. patro), Místek
http://kouzelny.koutek.sweb.cz

e-mail: kouzelny.koutek@seznam.cz
mobil: 737 518 840

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic
otevřeno duben-říjen 

v pátek 9-17 h., sobota 9-12 
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.

Info: www.vcelaricifm.cz,
603 542 619

Muzea v Chlebovicích

MARTINŮ FRÝDEK-MÍSTEK
6. koncert

Květen 2010
PUELLA TRIO

Účinkují: Terezie Fialová – klavír, Lenka Ma-
tějáková – housle, Markéta Vrbková – violon-
cello. Program: A. Dvořák, P. Eben, B. Martinů

KONCERTY PRO MLÁDEŽ
1. koncert

Pondělí 21. září v 19.00 hodin
– Národní dům

JAROSLAV SVĚCENÝ – housle a prů-
vodní slovo

MARKÉTA CIBULKOVÁ – klavír
Program: A. Dvořák, J. Suk, J. Svěcený, 
B. Smetana, L. Janáček, J. S. Bach – M. 
Hess, A. Piazolla

2. koncert
Čtvrtek 3. prosince v 19.00 hodin

– chrám sv. Jana a Pavla
BONI PUERI

Adventní koncert
3. koncert

duben 2010 – Národní dům
BRNĚNSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO

Účinkují: Michal Hrubý, Michal Hutyra, 
Martin Lindtner, Martin Wiesner

4. koncert
Květen 2010 v 19.00 hodin – frýdecký zámek

PUELLA TRIO
Účinkují: Terezie Fialová – klavír, Lenka Ma-
tějáková – housle, Markéta Vrbková – violon-
cello. Program: A. Dvořák, P. Eben, B. Martinů
Prémiový koncert pro všechny abonenty:
Pátek 30. října v 19.00 h. – Národní dům

KONCERT SYMFONICKÉHO
ORCHESTRU FRÝDEK-MÍSTEK
Program: „Z melodie do melodie“

Ceny předplatného:
PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA A

7 představení
Cena: 2.450 Kč a 2.100 Kč (důchodci a ZTP)
KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY 

PŘI NÁRODNÍM DOMĚ
7 koncertů

560 Kč, 350 Kč (důchodci, děti)
PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA B

7 představení 
Cena: 2.450 Kč a 2.100 Kč (důchodci a ZTP)

KONCERTY PRO MLÁDEŽ
4 koncerty

200 Kč (děti, studenti)
ZÁMECKÉ KONCERTY

6 koncertů
480 Kč, 300 Kč (důchodci, děti)

17. – 19. 7. v 18.00 hod.
HANNAH MONTANA/USA

O mladé zpěvačce, která žila dvojí život: 
jako slavná celebrita a zároveň jako oby-

čejná školačka. Až jednou...
17. – 19. 7. ve 20.00 hod.

BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ/USA 
No, nekupte to... za ty peníze! Jak nakupo-
vat – i nenakupovat. Americká milostná ko-
medie o největších civilizačních problémech.

24. – 26. 7. v 18.00 hod.
ZTRACENÝ POKLAD

TEMPLÁŘSKÝCH RYTÍŘŮ/Dánsko
Dobrodružný detektivní příběh o čtveři-

ci dětí, které se zapletou do záhady kolem 
tajného bratrstva a legendárního pokladu.

24. – 26. 7. ve 20.00 hod.
TERMINATOR SALVATION/USA,

Německo, VB 
Christian Bale v hlavní roli již čtvrtého ce-
lovečerního snímku v sérii o hrozbě v po-

době robota-likvidátora. 
31. 7. v 18.00 hod.

ZTRACENÝ POKLAD TEMPLÁŘ-
SKÝCH RYTÍŘŮ II./Dánsko 

Pokračování filmu o partě dětí, která 
chtěla odhalit tajemství starého hradu.

31. 7. ve 20.00 hod.
STAR TREK/USA, Německo 

Rodí se nová skvělá posádka, děj kultov-
ní sci-fi ságy se dočkal svého počátku. 

Bitvy ve vesmíru ve stylu představ druhé 
půle dvacátého století...

FILMOVÝ KLUB FRÝDEK-MÍSTEK 
6. 7. ve 20.00 hod.

GRAN TORINO/USA
Herecká a režijní legenda – Clint East-

wood – exceluje na všech frontách ve vy-
zrálém příběhu o sousedských vztazích a 

účtování s vlastním životem. 
13. 7. ve 20.00 hod.

SLEPÉ LÁSKY/Slovensko
Animovaný PŘEDFILM sl. režisérky Iva-
ny Šebestové ČTYŘI „Kdo uvidí, nepře-
žije.“ Umělecký dokument o namlouvání 
a mateřství bez zraku. Lásky jsou jemné, 

lásky jsou směšné, lásky jsou slepé...
20. 7. ve 20.00 hod.

PAŘÍŽ 36/Německo, Francie, ČR
Dělníci – kabaretiéři. Clovis Cornillac, 

Kad Merad a Gérard Jugnot hrají tři chu-
dé Francouze, kteří se i přes nepřízeň 

osudu snaží udržet kabaret.
27. 7. ve 20.00 hod.
HEREČKY/Francie

Lehce autobiografická, křehká sebeiro-
nická tragikomedie z Paříže s nejlepšími 

francouzskými herci současnosti.
BIJÁSEK 

10. 7. v 10.00 hod.
PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ

– Ferda mravenec/ČR
24. 7. v 10.00 hod.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ
– Myška a sova/POL

humoru.
Radek Pastrňák – leader skupiny Buty, 

kytara, zpěv
Jiří Kosťa Kostadinov – ostravská blueso-

vá legenda, kytara, zpěv
Josef Pak – Joe After Trio – kontrabas, 

baskytara
V případě nepříznivého počasí se koncer-
ty uskuteční v Rytířském sále frýdeckého 

zámku a v Nové scéně Vlast
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
Cyklus besed a přednášek bude v Zele-
ném domě na Zámecké ulici pokračovat 

až po prázdninách v září 2009.

Prázdninový program: 
výlety * pobyt * stanování * etapové hry * 

prožitkové programy
Bližší informace a aktuální týdenní pro-
gram bude vždy vyvěšen v okně klu-

bovny a uveden na webových stránkách 
(viz naše aktivity) .

VŠEM DĚTEM PŘEJEME POHODOVÉ 
A BEZPEČNÉ PRÁZDNINY!

V červenci a srpnu bude
v KM Broučci zavřeno!!!

Přejeme všem maminkám a jejich dětem 
příjemné prožití prázdnin a dovolených.
Od 3. do 21. srpna bude v Broučcích pro-
bíhat prázdninové hlídání dětí z mateř-
ských škol, které jsou o prázdninách za-
vřeny. Cena je 120 Kč/den (v ceně není 
započítán oběd). Přihlásit své děti může-
te osobně v KM Broučci. Informace na tel. 
737 410 114.
Od září připravujeme výuku českého ja-

zyka pro cizince!
Kurz bude bezplatný v rámci projek-

tu Slova nejsou důležitá II., který napo-
máhá integraci cizinců do české spo-
lečnosti. Nabízíme také možnost hlídá-
ní dětí v době výuky.

Dětský koutek zavřel svá vrátka 26.6., 
přejeme pěkné prázdniny.

Informace o hlídání během prázdnin
telefonicky nebo emailem.

Výstava maleb i prostorových objektů
Libuše Pražákové

se společným názvem Painting. 
Výstava potrvá do 24. července.

NOVINKY:
Štěpán Krhut

Roman Schmucker
Karel Demel

Stálé expozice:
- BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

- ZÁMECKÝ OKRUH
- FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

- FRÝDEK A MÍSTEK
- PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
HOUBY ZBLÍZKA

VLADIMIR KLEIN – SKLO
Touto výstavou ukazujeme autora jako 

představitele ateliérové sklářské tvorby. Au-
tor vedle tavené plastiky dosahuje sochař-
ského výrazu i tvarováním skleněného blo-
ku za studena, opracováním vidiovým dlá-
tem, řezáním diamantovou pilou nebo vod-
ním paprskem, broušením a leštěním, tech-
nikami užívanými v kamenosochařství.

Potrvá do 30. srpna 2009.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE

ZPÍVÁNÍ POD LÍPOU 2009
Cyklus letních koncertů na nádvoří frý-

deckého zámku
Čtvrtek 30. července v 19 hodin

PAKOSTRA BLUES
Ostravské akustické blues s nádechem 

FM EDUCATION: Školy spolupracují na projektu, který je realizován v rámci operač-
ního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost financovaného z Evropského 
sociálního fondu a ze státního rozpočtu.
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