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Někteří jsou sice toho názo-
ru, že jazz se dá poslouchat 
pouze v restauraci nebo pubu, 
ale hospoda, která pojme tisí-
ce lidí, ve městě neexistuje, 
a proto příhodnější prostředí 
pro festival Jazz ve městě než 
místecké náměstí zvoleno být 
nemohlo. 

Podloubí nabízelo azyl v pří-
padě nepříznivého počasí, Svatý 
Petr však naštěstí povolil stavi-
dla až o den později a všechny 
bouřky se městu vyhnuly. Náv-
štěvníci si tak mohli užít další 
famózní akci v rámci Veseléta. 
„Jsme šťastní, že počasí tuto 
jedinečnou akci nezhatilo, pro-
tože celému cyklu věnovalo 
hodně úsilí spoustu lidí, kterým 
bych chtěl už nyní velmi poděko-
vat. Beskydskému informačnímu 
centru se podařilo do Frýdku-
-Místku přivést skutečnou špič-
ku žánru. Peter Lipa je pojem 
na Slovensku i v Evropě, Dan 
Bárta zase u nás. Určitě bylo pro 
lidi skvělé, že se jim jazz takto 

Místecké náměstí zažilo špičkový jazzMístecké náměstí zažilo špičkový jazz

JAZZ VE MĚSTĚ: Stylizovaný Dan Bárta.    Foto: Petr Pavelka

Vážení spoluobčané,
naše město bylo požádáno Hasičským 

záchranným sborem Moravskoslezské-
ho kraje o uzavření „Dohody o plánované 
pomoci na vyžádání“.

Tato dohoda vychází z poslání obou 
smluvních stran a je o vzájemné spoluprá-
ci, součinnosti a koordinaci činností v rám-
ci integrovaného záchranného systému. 
Dohoda upravuje zásady naší součinnosti při provádění záchranných 
a likvidačních prací při požárech, živelních pohromách a jiných mimo-
řádných událostech, například hromadných dopravních nehodách. 
Své závazky z této dohody budeme jako město plnit prostřednictvím 
naší městské policie, a to zejména při zajištění veřejného pořádku. 
Městská policie bude tak začleněna do poplachového plánu Integro-
vaného záchranného systému Moravskoslezského kraje.

Rada města na svém jednání 6. srpna 2007 návrh dohody pro-
jednala a rozhodla o jejím uzavření na dobu neurčitou. Dohoda bude 
podepsána v nejbližších dnech.  Eva Richtrová

naservíroval, navíc bez vstupné-
ho. Co může být v době prázd-
nin lepšího, než vyrazit mezi lidi 
a poslechnout si takto kvalitní 
muziku?“ měl radost z úspěchu 
akce Petr Rafaj, předseda pořá-
dajícího Regionu Beskydy, který 
občany přivítal z pódia. 

Pořadatelé předem avizovali 
skutečnou hudební lahůdku a 
jednu z největších českých jaz-
zových událostí roku a nezkla-
mali. Program festivalu zahájil již 
brzy odpoledne téměř kompletně 
rómský kvartet Bowle Live Band 
i s excelentním kytaristou Štefa-
nem Gažíkem, který se podílel 
na albu Normale skupiny Buty. 
Už jeho nástupce byl první velkou 
hvězdou večera – Peter Lipa s 
bandem, držitel pěti Aurelů. A 
zájem nepolevoval ani později, 
protože se ke slovu dostali domá-
cí Behind the Door, kteří sklidili 
velký úspěch v minulém ročníku 
festivalu. Sympatie měli mladí 
hudebníci zajištěné, i když z tak 
velkého prvního vystoupení měli 

trochu obavy. Publikum však dalo 
najevo, že si místních váží, mode-

rátor totiž přítomným prozradil, že 
všichni jsou nebo byli žáky místní 
umělecké školy a v některých pří-
padech reprezentují Frýdek-Mís-
tek na republikové úrovni.

Na jedinou ženu večera 
Číňanku Feng-yün Song se 
čekalo trochu déle (moderátor to 
sváděl na garderobu), ale když 
svým hlasem prořízla náměstí 
a ukázala, že je jedna z mála 
zpěvaček, která se nemusí 
vůbec opírat o hudební dopro-
vod, bylo všem jasné, že čekat 
na exotiku se vyplatilo. Pres-
tižní ocenění zlatou křišťálovou 

cenou z pekingského festivalu 
China Music and Performance 
Expo 2007 je zjevně v dobrých 
rukou. A to měli pořadatelé 
po této dámě ještě jedno eso 
– Dana Bártu, osminásobného 
držitele českých Andělů, které-
ho doprovázelo trio Roberta Bal-
zara, tedy dvě třetiny obvyklejší 
Illustratosphery. Na město se v 
tu dobu snesla tma, takže jeho 
koncert pod širým nebem byl tou 
správnou tečkou za mimořádně 
povedeným festivalem, který po 
loňském ročníku směle překročil 
regionální úroveň.  (pp)

Pořadatelé Beskydského 
Veseléta – Statutární město 
Frýdek-Místek, Beskydské 
informační centrum a Region 
Beskydy – ani v dramaturgii 
letošního ročníku neopomněli 
potěšit nejstarší generaci. Prá-
vě jí patřilo první Odpoledne s 
dechovkou koncem července 
ve Smetanových sadech a 1. 
září ji ještě čeká druhý chod v 
zámeckém parku.

Červencové nedělní Odpo-
ledne s dechovkou v místeckých 
Smetanových sadech navštívila 
více než tisícovka posluchačů. 
Pořadatelé oproti loňskému roč-
níku zdvojnásobili počet míst k 
sezení, ale i ta byla již více než 
půl hodiny před zahájením fes-
tivalu plně obsazena. Důchodci 
však poslouchali svou oblíbenou 
hudbu i na lavičkách v bezpro-
středním okolí, někteří si dokon-
ce donesli i své sesličky, jako by 
šli někam na ryby. Ticho a klid 
však tentokrát nehledali. Par-
kem se rozléhaly svižné tóny, 
které osazenstvu připomínaly 
mládí. Nejprve se aplaudovalo 
domácímu Velkému dechovému 
orchestru Válcoven plechu, který 
je tvořen řadou mladých hudeb-

Odpoledne s dechovkou pro seniory

níků. „Největší obdiv sklidil dva-
cetiletý dirigent Jan Mareš, který 
orchestr vedl skutečně precizně. 
Po frýdecko-místeckém decho-
vém orchestru se již zcela zapl-
něnému festivalovému areálu 
představil první vrchol letošního 
cyklu Odpoledne s dechovkou, 
jihomoravská kapela Straňanka. 
Soubor ověnčený řadou prestiž-
ních ocenění předvedl několik 
skladeb z vlastního reperto-
áru, které jsou mezi příznivci 
dechové hudby již velice dobře 

známé. Po kapele ze Strání 
se na pódiu představila Mis-
tříňanka. Písně Vínečko bílé a 
Morava rozezpívaly několik set 
hrdel. Vystoupení mistřínské-
ho souboru zpříjemnil i známý 
lidový vypravěč Karel Kopřiva, 
který svým vyprávěním přiblížil 
moravský folklór,“ přiblížil dění 
na pódiu Milan Anděl, manažer 
Beskydského Veseléta, které je 
financováno mimo jiné i z pro-
středků Evropské unie. 

(Pokračování na straně 2)

DECHOVKA LÁKALA: Senioři chodí do parků rádi. A když je tam 
ještě dechovka...  Foto: Petr Pavelka
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Odpoledne s dechovkou pro senioryOdpoledne s dechovkou pro seniory
(Pokračování ze strany 1)

„Vím, že naši senioři mají 
dechovku moc rádi, ale až tak 
obrovskou návštěvnost jsme 
nečekali. Pokud to měl někdo do 
místeckého parku u řeky daleko, 
zvu jej na druhé letošní setkání, 
které proběhne pro změnu ve 
frýdeckém Parku po zámkem v 
sobotu 1. září,“ zve seniory na 
další akci primátorka Eva Rich-
trová, která si první dechovkovou 
porci nenechala ujít a se spous-
tou občanů stihla pod korunami 

stromů probrat řadu věcí spoje-
ných s životem ve městě. „Byly 
to takové Hovory s občany pod 
širým nebem,“ přirovnala primá-
torka. A na co se mohou senioři 
první zářijový den těšit? Předsta-
ví se proslulá Moravanka Jana 
Slabáka, Bojané a Frýdlantský 
hudební spolek.  (pp)

Městský Park pod zám-
kem vytvoří koncem prázdnin 
znovu kolorit dávným časům. 
Naposledy patřil v rámci 
Veseléta indiánům a kovbo-
jům, které nyní stejně jako 
loni vystřídají šermíři, rytíři, 
středověcí tanečníci, kejklíři 
a hudebníci. Frýdecké histo-
rické slavnosti se uskuteční o 
víkendu 25. a 26. srpna.

Nejen prostřednictvím toho-
to zpravodaje se tak do světa 
vybubnovává následující pozvá-
ní: „Hola hej, lidičky, lidé zdejší 
i přespolní. Na vědomost všem 
se dává, že opět po roce bude 
Park pod zámkem patřit rytířům, 
žoldnéřům a kejklířům, vojákům 
armád doby císaře Napoleona, 
abychom čest vzdali a vzpomínku 
městu starodávnému, městu slav-
nému – městu Frýdek-Místek.“

„Tyto slavnosti pořádáme pra-
videlně na závěr prázdnin, kdy v 
zóně, která se k připomenutí dáv-
ných časů výborně hodí, dáváme 
prostor historii a romantice. Jsem 

Veselétit se budou i rytíři
přesvědčena, že se znovu stanou 
cílem nejen našich místních obča-
nů, ale i lidí z blízkého i vzdáleněj-
šího okolí. Stále držíme filozofii 
návratu k tradičním lidským a kul-
turním hodnotám, poohlédnutí do 
historie a zachování vazeb sou-
časnosti s minulostí města ležící-
ho na hranici Moravy a Slezska,“ 
řekla primátorka Eva Richtrová.

Přiblížení doby rytířství, 
vyprávění o odvaze a chrabrých 
činech našich předků budou mít 
na starosti členové umělecké 
agentury Gryff, kteří chystají 
například představení jezdec-
kého a bojového výcviku rytíře 
s koněm, ukázky sokolníků s 
dravci či průvod městem. Akce je 
rozložena do dvou dnů, louče v 
rukou zbrojnošů budou zažehnu-
ty večer v sobotu 25. srpna od 21 
hodin a v neděli 26. srpna mohou 
návštěvníci parku počítat s pro-
gramem od 10 do 18 hodin, kdy 
ožije zámecký park historickým 
tancem, písničkami, tradičním 
jarmarkem, rytíři i šermíři.  (pp)

PRIMÁTORKA NA DECHOVCE: 
Eva Richtrová promluvila z jeviš-
tě, ale se spoustou lidí debatovala 
i během hudebního odpoledne. 

Foto: Petr Pavelka

Semafory v Zelinkovicích
V místní části Zelinkovice jsme na žádost 

tamějšího osadního výboru nainstalovali nové 
semafory, které jsou umístěny u přechodu pro 
chodce, poblíž motorestu „U Fojtíků“. Vyhověli 
jsme tak dlouhodobému volání místních po zvý-
šení bezpečnosti, ačkoliv jsme si vědomi, že 
tento bezpečnostní prvek může přinést na druhou stranu i problémy.

Semafory jsou mobilní a město je má zapůjčené na půl roku. Před-
pokládáme, že po třech měsících provozu bude provedeno vyhodno-
cení jejich účinnosti. Pokud se osvědčí, budou nahrazeny klasickým, 
pevně zabudovaným silničním signalizačním zařízením. V opačném 
případě budou demontovány. 

Kritická dopravní situace v Zelinkovicích je nám známa, víme, že 
značený přechod pro chodce nebyl zde pro řidiče dostačující výzvou, 
aby dali chodcům přednost. Červené světlo, které nyní mají chodci k 
dispozici, je nepochybně účinnější, ale obavy, že například se zahájením 
školního roku může jeho časté používání zablokovat dopravu na průtahu 
městem, jsou zřejmě rovněž na místě. Každopádně instalování sema-
forů přinese zkušenost, z níž budeme dále vycházet při dalším řešení 
složité dopravní situace ve městě, která se nemůže zlepšit ničím jiným 
než vybudováním obchvatu. A pokud k zablokování dopravy na průtahu 
po snaze zajistit občanům větší bezpečí prostřednictvím semaforů pro 
chodce dojde, možná v Praze náš neustálý tlak na pro město životně 
důležitou dopravní stavbu začnou brát konečně vážně. Petr Cvik

Město Frýdek-Místek každo-
ročně podporuje ozdravný 
pobyt dětí českého původu 
z Ukrajiny, které zdravotně 
postihla tragédie Černobylské 
jaderné elektrárny. Letos primá-
torka Eva Richtrová a radní Ivan 
Vrba přivezli dětem do Komorní 
Lhotky drobné věcné dárky.

„Zúčastnili jsme se hudebního 
programu, které děti připravily, 
popěvky a říkanky byly české, 
ruské, ukrajinské i polské, nemoh-
la chybět ani Kaťuša. Všechno to 

Město podpořilo děti z Černobylu
byly děti volyňských Čechů, takže 
mají české kořeny. K nám přijeli 
za čerstvým vzduchem i zdravou 
stravou a my jsme rádi, že jsme 
jim pobyt mohli trochu zpříjemnit,“ 
řekl radní Ivan Vrba, který má na 
starosti sociální oblast. 

„Naše občanské sdružení 
dělá vše pro to, aby byly dětem 
vytvořeny vhodné podmínky pro 
upevnění jejich zdraví,“ uvedl za 
pořádající Česko-ruskou společ-
nost region Beskydy předseda 
Jan Herec.  (pp)

Primátorka Eva Richtrová a 
předseda Regionu Beskydy Petr 
Rafaj navštívili srpnový mládež-
nický kemp, který měl letos svou 
základnu u Žermanické přehrady 
a zaměřoval se na zdravý životní 
styl. Mohli se tak potkat se čtyřmi 
desítkami účastníků z Německa, 
Švédska, Španělska a Itálie. 

„Počátkem prázdnin proběhly 
podobné kempy ve Španělsku, 
následně v Itálii, Německu a v 
podobném srpnovém termínu, 
jako ten náš, i v Portugalsku. Je už 
tradicí, že každý večer některá ze 
skupinek představí svou zemi, kul-

Mládež z Evropy poznávala region
vidět, že se kempu účastní mladí, 
které zajímá dění kolem nich, a to i 
v cizí zemi,“ pochválil věkem ještě 
teenagery Petr Rafaj. A co studenti 
provádí na kempech v čase, který 
jim není přímo organizován? „My 
jim dáváme dostatek prostoru, aby 
si sami našli zábavu, při níž se vzá-
jemně poznávají. Samozřejmě na 
začátku pomáháme s nejrůzněj-
šími seznamovacími hrami, velmi 
se osvědčila i nástěnka s předsta-
vením všech účastníků, kteří zde 
sdělují své základní údaje a zájmy 
a mají také možnost předávat a 
přijímat vzkazy,“ přiblížila Marta 
Michaláková, která poděkovala 
městu Frýdek-Místek za podporu 
studentských výměn.  (pp)

turu a zvyky, včetně ochutnávky 
typické kuchyně,“ představila blíže 
projekt Mládež na začátku 21. sto-
letí Marta Michaláková z Asociace 
školních sportovních klubů. V době 
návštěvy frýdecko-místeckých 
radních byl večer vyhrazen Ita-
lům. Primátorka Eva Richtrová tak 
mohla ochutnat těstoviny s rajčaty, 
italskou polentu s masovými kulič-
kami, poslechla si také některé 
typické italské songy a dramatické 
představení Romeo a Julie. „Tako-
vé akce mají stoprocentně smysl. 
Pro ty mladé to musí být úžasný 
zážitek, potkat se a komunikovat 

s vrstevníky jiných zemí. Nená-
silně se přitom zdokonalí nejen v 
jazyce, ale určitě i v zeměpise a 
dalších oborech,“ hodnotila přínos 
mládežnických setkání primátorka 
Eva Richtrová.

Účastníci kempu navštívili mimo 
jiné i Frýdek-Místek a jeho aqua-
park, jaké by to však bylo pozvání 
do České republiky bez návštěvy 
Prahy. I do hlavního města mlá-
dež v doprovodu svých vedoucích 
vyrazila a radní a poslanec Petr 
Rafaj všem zprostředkoval exkurzi 
v parlamentu. „Samozřejmě, že je 
v Praze mnoho jiných míst, která 
stojí za návštěvu, ale byl jsem 
překvapen, jak na mou nabídku 
mladí vstřícně zareagovali. Bylo 

NÁVŠTĚVA KEMPU: Marta Michaláková, hlavní organizátorka, debatu-
je o mládežnických výměnách s Petrem Rafajem.  Foto: Petr Pavelka

Odchyt psů
Rada města rozhodla zadat 

veřejnou zakázku na odchyt a 
ustájení toulavých a opuštěných 
psů v útulku, včetně jejich vete-
rinárního vyšetření a ošetření. 
V současné době tuto službu 
zajišťuje Městská policie Frýdek-
-Místek ve spolupráci s útulkem 
v Sedlištích, s nímž má město 
smlouvu do konce tohoto roku. 

Fond reprezentace
Rada města doporučuje 

zastupitelstvu rozhodnout o 
poskytnutí neinvestiční dotace z 
Fondu reprezentace a propagace 
Statutárního města Frýdek-Místek 
pro TJ Slezan Frýdek-Místek, kte-
rá by měla získat 30 tisíc korun na 
účast na Evropských atletických 
hrách mládeže, které se konají 
v polovině září. Ještě o pět tisíc 
korun více může dostat Beskyd-
ská šachová škola pro své účast-
níky mládežnických mistrovství 
Evropy a světa. 15 tisíc korun rada 
doporučuje poskytnout Středisku 
volného času Klíč na Mistrovství 
České republiky v deskové hře go 
a mezinárodní doprovodný turnaj, 
který se uskuteční v našem městě 
na přelomu října a listopadu.

Záštita nad během
Rada města souhlasí s 

převzetím záštity Statutárního 
města Frýdek-Místek nad 22. 
ročníkem silničního běhu Hor-
nická desítka, který se chystá na 
počátek listopadu.

Dotace Visegradu
Rada města souhlasí s přijetím 

dotace od International Visegrad 
Fund na mezinárodní akci pro děti 
The Fabulous World of Tales and 
Legends. Bájný svět legend je prv-
ním mezinárodním setkáním dětí 
ze základních škol z České repub-
liky, Polska a Slovenska a chystá 
se na počátek října na Základní a 
mateřské škole Frýdek-Místek, El. 
Krásnohorské 2254.

Ostraha nádraží
Rada města rozhodla o 

výběru nejvhodnější nabídky na 
dodávku a instalaci kamerového 
a elektronického zabezpečova-
cího systému na novém auto-
busovém nádraží ve Frýdku. Do 
bezpečnosti cestujících i objektu 
město vloží 400 tisíc korun. 

Modernější jesle
Rada města rozhodla o výběru 

nejvhodnější nabídky na dodávku 
interiéru jeslí na Brožíkově ulici. 
Modernizace tamějšího zařízení 
přijde městskou pokladnu na při-
bližně 640 tisíc korun. 

Kanalizace Skalice
Rada města rozhodla o 

výběru nejvhodnější nabídky na 
dodávku projektové dokumenta-
ce Kanalizace Skalice. Že vyba-
vovat okrajové části inženýr-
skými sítěmi, je věc mimořádně 
finančně náročná, dokazuje i 
částka, která je nutná teprve na 
přípravu investice. Bude se 
dotýkat tří milionů korun.  (pp)
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městská policie
Zachránili sebevrahy

1. 8. dvě minuty po půlnoci přija-
la dispečerka Městské policie Frý-
dek-Místek anonymní telefonické 
oznámení, že na mostě na Hlavní 
třídě nějaký opilý muž odstavil 
své jízdní kolo a snaží se přelézt 
zábradlí. Strážníci se na místo ih-
ned vypravili a zjistili, že invalidní 
muž bez obou nohou visí za ruce 
na vnější straně mostu přes řeku 
Ostravici nad vodou. „Podle jeho 
řevu bylo jasné, že se osoba chce 
pustit a skončit se životem. Nic 
platná nebyla snaha strážníků o 
její uklidnění. Vzhledem k tomu, že 
muž visel pouze na rukách a křičel 
na strážníky, ať se nepřibližují, že 
se v opačném případě pustí, bylo 
zřejmé, že příliš dlouho v takové 
pozici nevydrží. Proto se strážníci 
rozhodli o zákrok, sice nebezpeč-
ný, nicméně účinný. Rozhovorem 
odvedli mužovu pozornost a v 
daném okamžiku přiskočili a vytáh-
li nešťastníka za ruce na chodník. 
Po překonání mužova prvotního 
šoku, kdy strážníci museli zdolat 
nešťastníkovu sílu, byla situace 
zklidněna a muž posazen zpět do 
svého invalidního vozíku. Po chvíli 
byla přivolána rychlá záchranná 
služba a muž byl sanitním vozem 
za asistence strážníků převezen 
do nemocnice ve Frýdku-Místku. 
Věc byla rovněž předána Policii 
České republiky,“ vylíčil dramatic-
ký zákrok Dalibor Volný, zástupce 
ředitele městské policie.

Zni to až neuvěřitelně, ale jen 
o pět hodin později přijala dispe-
čerka městské policie oznámení 
personálu Českých drah, že i na 
vlakovém nádraží se nachází muž, 
který vyhrožuje sebevraždou. 
Po příjezdu na místo bylo hlídce 
strážníků sděleno, že ve vestibulu 
nádražní budovy sedí muž, který 
pokladní předal papír, z jehož textu 
bylo zřejmé, že muž je na tom po 
psychické stránce velmi špatně 
a vyhrožuje sebevraždou. Šede-
sátiletý muž měl opravdu u sebe 
papír s textem, kde vyžadoval 
příjezd sanitky a vyjadřoval odhod-
lání skočit pod vlak. Strážníci tedy 
osobu zajistili a přivolali odbornou 
lékařskou pomoc, které tento další 
smutný případ předali.  (pp)

Město Frýdek-Místek počát-
kem prázdnin vyhlásilo boj 
nepojízdným vrakům, které 
zabírají parkovací místa. Radni-
ce si smluvně zajistila odtaho-
vou službu a s využitím institu-
tu „blokového čištění“ městská 
policie začala ve spolupráci s 
technickými službami TS a.s. 
čistit město nejen od špíny, ale 
i rezavých vysloužilců, z nichž 
někteří už neměli ani motor.

Už počátkem srpna vraků v 
ulicích výrazně ubylo. Většina 
majitelů takových vozů se chce 
totiž vyhnout případným sankcím 
a kontaktuje firmu Milata z Dobré, 
která nabízí odtah i likvidaci nepo-
jízdných aut a autovraků zcela 
zdarma. „Informovali jsme o naší 
snaze ve zpravodaji i prostřed-
nictvím dalších médií a najednou 
strážníci z 250 vraků napočítali už 
jen kolem třiceti. Lidé vraky raději 
likvidují sami, než by jim přibýva-
ly výdaje, pokud by se do toho 
muselo vložit město. My jsme 

Město se úspěšně zbavuje vraků zabírajících parkovištěMěsto se úspěšně zbavuje vraků zabírajících parkoviště

ODTAH: Zrovna toto vozidlo nepatří k nepojízdným. Jeho majitel bude muset vysvětlit, proč se provinil 
proti dopravní značce, která byla v lokalitě umístěna se sedmidenním předstihem. Pokud dokáže, že byl v 
tu dobu na dovolené, vrácení vozu jej nebude stát ani korunu.     Foto: Petr Pavelka

rádi, že se nám touto cestou daří 
uvolňovat parkovací místa, kte-
rých je ve městě i přes budování 
dalších parkovacích ploch stále 
nedostatek. Mnohdy je ve městě 
problém, kde by se vůbec nová 
parkovací místa dala zbudovat, 
proto je výborné, že odtahy zajistí 
větší využitelnost těch stávajících,“ 
pochvaluje si náměstek primátor-
ky Petr Cvik, který má ve městě 
na starosti vnitřní dopravu.

„Na ulici K. H. Máchy odtahová 
služba na korbu naložila jediné 
vozidlo, které bránilo čištění ulice. 
Další dva řidiči dostali od strážníků 
symbolickou blokovou pokutu 200 
korun, protože své vozy nepřepar-
kovali včas,“ sdělil ředitel Městské 
policie Václav Buček. Když jsme 
byli přítomni podobné akci na 
ulici Slunečná, měli zde strážní-
ci s odtahy více práce. A hodně 
obyvatel jako by mělo potřebu 
vyzkoušet si, co se stane, když 
budou dopravní značky umístěné 
s týdenním předstihem ignorovat. 

SLUNEČNÁ ULICE: Na blokové čištění je výrazně upozorněno. 
 Foto: Petr Pavelka

„Některé lidi opravdu nechápeme. 
Asi mají potřebu zasponzorovat 
město. Prostě si myslí, že nemusí 
předpisy dodržovat. Pokuty jsme 
ovšem dávali jen symbolické,“ 
sdělil zástupce ředitele městské 
policie Dalibor Volný. A co když 
je majitel vozu déle než týden 
na dovolené nebo například v 
nemocnici a nemohl vůz přepar-
kovat? „V takových případech 
bude vozidlo bezplatně vráceno. 
Majitel se o odtahu dozví od sou-
sedů, informace o odtažených 
státních poznávacích značkách 
má i republiková policie, pokud 
by se na ni majitel obrátil, že mu 

byl vůz zcizen,“ vysvětlil Volný. A 
kolik z peněženky musí vytáhnout 
ti, jejichž vozidlo bylo odtaženo z 
důvodu veřejného zájmu opráv-
něně? „Majitel musí zaplatit poku-
tu za přestupek, dále 1000 korun 
za samotný odtah a 105 korun za 
první den a 35 korun za každý 
další den stání na záchytném par-
kovišti. To se nachází v Chlebovi-
cích, na ulici Staříčská. Informace 
o odtažených vozech poskytuje 
městská policie a také odbor 
dopravy na Magistrátu města Frý-
dek-Místek,“ odpověděla tisková 
mluvčí frýdecko-místecké radnice 
Jana Matějíková.  (pp) 

Zástupci všech zaintere-
sovaných stran se ve čtvrtek 
26. července setkali v areálu 
vodního pramene Hájek, aby 
zkontrolovali postup prací na 
generální opravě místní kaplič-
ky a dohodli další postup. Vše 
směřuje k 1. září, kdy by se 
měla kaple slavnostně otevřít.

Technické služby se do té doby 
ještě postarají o posečení trávy 
kolem přístupové cesty a ke kapli 
dodají lavičky a odpadkový koš. 
Své úkoly mají také Lesy České 
republiky, které by se měly posta-
rat o co největší informovanost 
příchozích, jak se v tomto prostoru 
chovat. Římskokatolická církev 
Frýdek-Místek si vzala za svou 
obnovu nátěru místní zastávky 
autobusu. „Ruku k dílu přiloží i 
místní lidé, kteří se postarají o 
úklidové práce. Také je tu nabídka 
jednoho místního občana na zafi-
nancování alarmu v kapli,“ prozra-
dil Dušan Hrnčiřík, který za obyva-
tele Lískovce akci, kterou výrazně 
podpořilo město, koordinuje. 
„Kdyby to takhle bylo vždycky, že 
se na společném díle sejde více 
subjektů s místní aktivitou, vše by 

U kaple se vše chystá na velký den
se ve městě dělalo lépe,“ podotkl 
radní Ivan Vrba, který je za město 
lískoveckým patronem. 

V době kontroly už značně 
pokročila rekonstrukce samotné 
kaple, které přibývá nový dřevěný 
oděv. Renovace se dočká také 
oltář a podlaha, zcela nová budou 
i okna. „Rekonstrukce se dělá v 
hodině dvanácté. Narazili jsme 
i na několik amatérských oprav, 
jeden trám byl například prostě 
podepřený kamenem,“ prozradili 
stavebníci.  (pp)

KONTROLNÍ DEN: Postup prací 
přišli zkonzultovat také radní Ivan 
Vrba (vpravo) a ředitel TS a.s. Jaro-
mír Kohut. Foto: Petr Pavelka

Městská police Frýdek-
-Místek má první zkušenosti 
se zavedením cyklohlídek. Ty 
v uplynulém měsíci nebyly 
nasazovány pravidelně, ale 
při výkonu služby se ukázalo, 
že mohou být platnou silou k 
zajištění pořádku a bezpeč-
nosti ve městě.

„Z výsledků, které mi byly za 
červenec předloženy, mohu kon-
statovat, že zavedení cyklohlídek 
městské policie v našem městě 
se osvědčilo. Strážníci se věnovali 
nejen centru města, ale i odleh-
lejším lokalitám, jako je například 
aquapark na Olešné, Nová Osa-
da, prostranství za supermarke-
tem Baumax, zahrádkářské oblas-
ti a všechny cyklostezky na území 
města. Z této činnosti vzešlo v 52 
případech zjištění nějakého proti-
právního jednání na úrovni jednání 
přestupkového,“ sdělila konkrétní 
výsledky primátorka Eva Richtro-
vá, která městské policii velí.

Podle městské policie ve zjiš-
těních převažovaly dopravní pře-
stupky, a to v 21 případech, devět-
krát strážníci řešili znečišťování 
veřejného prostranství. „Na zbý-
vajících případech se podílí poru-

Cyklohlídky městské 
policie se osvědčují

šování obecně závazných vyhlá-
šek. O systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpa-
dů na území města Frýdek-Místek, 
o pravidlech pohybu psů na veřej-
ném prostranství, zaznamenali 
jsme porušení Řádu zeleně města 
Frýdek-Místek, podávání alkoho-
lických nápojů osobám mladist-
vým i buzení veřejného pohoršení. 
Ve dvanácti případech vše skon-
čilo kontrolou osob,“ vyjmenoval 
zástupce ředitele městské policie 
Dalibor Volný. 

Strážníci na kolech museli 
ve dvaceti případech vytáhnout 
pokutové bločky. „Je ovšem nut-
né dodat, že strážníci vykonávající 
činnost cyklohlídky, jako ostatně 
všichni ostatní strážníci, nevyko-
návají jen represi, nýbrž upozor-
ňují děti na záležitosti týkající se 
jízdy po komunikaci, vybavení 
jízdního kola a v neposlední řadě 
i vybavení cyklisty, například příl-
bou,“ upozorňuje Volný. Podle něj 
je právě nedostatečné bezpeč-
nostní vybavení při jízdě na kolech 
ve městě závažný problém, který 
městská policie eviduje.

(Pokračování na straně 13)
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Projekt Občan, jehož myš-
lenka vznikla ve Spojených stá-
tech amerických, svou každo-
roční přehlídkou v místeckém 
Národním domě dokazuje, že 
ve frýdecko-místeckém regio-
nu se ujalo jeho hlavní poslání 
– spoluúčast mládeže na veřej-
né politice. 4. ZŠ ve Frýdku-
-Místku letos dokonce uspěla 
natolik, že byli její žáci vybráni 
jako reprezentant České repub-
liky k prezentaci v USA.

„Žáci 9. tříd v rámci projektu 
zkoumají nejrozmanitější problé-
my ve svém okolí a snaží se najít 
cestu k jejich řešení. Práci poté 
prezentují celé škole, postupují 
do regionálního kola a následně 
do celostátního kola v Praze. 
Nejúspěšnější projekt z celé 
ČR letos představili žáci naší 4. 
ZŠ, kteří se zaměřili na problém 
občanské pasivity a vytvořili 
Mládežnickou radu, která se 
snaží svými aktivitami zasaho-
vat do politiky města,“ přiblížila 
tisková mluvčí frýdecko-mís-
tecké radnice Jana Matějíková. 
Mládežnická rada má 18 členů z 
několika škol ve městě a pravi-
delně se schází i s náměstkem 
primátorky Petrem Cvikem, 
který se stal osobou, která si 
vzala za své zprostředkovat 
komunikaci mezi městskou a 
mládežnickou radou. I když v 
mnoha námětech a nápadech 
musí náměstek dětem vysvětlit, 
že řešení problému není tak jed-
noduché, jak se na první pohled 
zdá, děti už se mohou pochlubit 

Žáci 4. ZŠ reprezentovali město v USAŽáci 4. ZŠ reprezentovali město v USA
prvními výsledky své práce. „Ve 
vybraných školách se podařilo 
prosadit „žolíky“, což jsou kar-
tičky, které chrání žáky jednou 
za měsíc před zkoušením. Od 
září budou rozdány na školách, 
jejichž žáci jsou členy Mládež-
nické rady,“ prozradila výchovná 
poradkyně Zdeňka Drabinová. 

V polovině července jelo sedm 
žákyň 4. ZŠ prezentovat Mládež-
nickou radu do Washingtonu. 
„Své nápady tam představovaly 
děti z více jak 30 zemí světa, 
mimo jiné i Peru nebo Senegalu. 
Všechny prezentace musely děti 
zpracovat a přednést odborné 
porotě v anglickém jazyce. Na 
obhajobu svých prací měly pou-
hou půlhodinu. Vítěz byl vyhlášen 
na závěrečné velkolepé recepci. 
Vyhráli všichni zúčastnění. Kaž-
dý dostal mezinárodně uznávaný 
certifikát a skleněnou hvězdu,“ 
řekla Zdeňka Drabinová, učitelka 
angličtiny, která s žáky na projek-
tu dva roky tvrdě pracovala a do 
USA je také doprovázela. 

„Program byl naplánován 
přesně na minuty. S děvčaty 
jsme navštívily Bílý dům a také 
Kongresové centrum, ve kterém 
nám dokonce bylo dovoleno 
nahlédnout do míst, kde nemají 
přístup ani někteří američtí politici. 
Prohlédly jsme si také rozlehlou 
farmu George Washingtona, 
zavítaly do Muzea kosmonautiky 
a navštívily spoustu dalších zají-
mavých míst. Velmi příjemná byla 
návštěva u českého velvyslance 
ve Washingtonu Petra Koláře, 

který nás přijal ve své 
soukromé rezidenci. 
Při setkání s ním a 
jeho ženou panovala 
příjemná a neformální 
atmosféra. Samozřej-
mě jsme prošly také 
tamními nákupními 
centry, ve kterých 
děvčata zjistila, že 

Před Capitolem ve Washingtonu.
globalizace je opravdu světová, 
že v amerických obchodech to 
vypadá téměř stejně jako v těch 
našich, snad jen s tím rozdílem, 
že prodavačky jsou příjemnější. Z 
návštěvy Spojených států ame-
rických jsme si odvezly zážitky 
na celý život,“ dodala Zdeňka 
Drabinová. 

Návštěva v USA byla sedmi-
denní. Na dopravu, včetně lete-

nek, přispělo z velké části město 
Frýdek-Místek, a to částkou 150 
tisíc korun. Strava a ubytování 
byly v režii vlády Spojených států. 
Našli se také sponzoři, kteří děti 
vybavili na prezentaci oděvem 
a doplňky v národních barvách, 
takže budili velkou pozornost 
ostatních. „I když někteří byli na 
pochybách o účelnosti naší pod-
pory, jsem přesvědčen o tom, že 

se městu vyplatila. Minimálně v 
tom, že se mládež ujistila, že má 
smysl zajímat se o věci veřejné, 
což je slušný vklad do budoucna.
Nemluvě o tom, že jakákoliv zku-
šenost mladých lidí ze zahraničí 
je pro ně vlastně k nezaplacení,“ 
zhodnotil reprezentaci Frýdku-
-Místku v zámoří náměstek pri-
mátorky Petr Cvik a poděkoval 
za ni žákům i učitelům.  (pp)

Na nejvyšší příčku v soutěži 
mladých fyziků z celého světa 
dosáhl na klání v íránském 
Isfahanu, které proběhlo od 
13. do 22. července, student 
frýdecko-místeckého gym-
názia Petra Bezruče Pavel 
Motloch. V konkurenci téměř 
čtyř set účastníků postoupil 
mezi 37 nejlepších. Český tým 
pěti studentů vedený dvěma 
profesory z královehradecké 
univerzity skončil první mezi 
všemi státy Evropské unie a 
v celosvětovém měřítku získal 
sedmou příčku.

Cesta Pavla Molocha do 
exotického Íránu začala škol-
ním kolem fyzikální olympiády. I 
když Pavel s fyzikou procestoval 
už Singapur i španělskou Sala-
mancu, musel si svůj postup 
do Íránu vybojovat od začátku. 
„Domácí kolo bylo jednoduché, 
šlo o to ukázat svůj zájem. V 
krajském kole jsem měl trochu 
problémy, nedařilo se mi a byl 
jsem posledním postupujícím. V 
celostátním kole se mi podařilo 
zvítězit,“ vysvětlil Pavel a pokra-
čoval: „Výběr do mezinárodního 
kola proběhl až na soustředění v 
Hradci Králové, kde nás připra-
vovali zejména po experimentál-
ní stránce. Vybrali zde pět sou-
těžících a jednoho náhradníka.“

Cesta letadlem přes Vídeň do 
Teheránu trvala osm a půl hodi-
ny. Dalších šest pak Pavel s kole-
gy strávil v autobuse při přesunu 
do íránského středozemí, do 
města Isfahan. „Byl to univerzitní 
kampus Technologické univerzi-

Gymnazista přivezl zlato z fyzikální olympiády v Íránu
ty Isfahanu s jídelnami, kolejemi, 
laboratořemi, učebnami, parky 
a sportovišti v americkém sty-
lu. Celý byl obehnaný plotem. 
Vybavení univerzity i kolejí bylo 
srovnatelné s naším domácím 
zázemím. Jen přístup na internet 
byl problematický. Museli jsme 
využít trochu lsti a solidarity tam-
ních studentů, kteří nás na svých 
fakultách byli ochotni přihlásit k 
počítači pod vlastním účtem. Ale 
třeba takový server Centrum.
cz nefungoval. Měli jsme také 
omezené volání ven a nechodily 
nám esemesky,“ líčí poměry v 
dalekém Íránu Pavel.

Třetí a pátý den se soutěžilo. 
„Nejprve nás čekaly tři teoretické 
úlohy, na které jsme měli celkem 
pět hodin. Navrhovali jsme model 
airbagu, určovali jeho parametry, 
kvalitativně jsme řešili vypařová-
ní černých děr a zabývali jsme se 
systémem dvou hvězd a vzdále-

V příštím školním roce začne 
ZŠ Frýdek-Místek, Komenské-
ho vyučovat podle svého škol-
ního vzdělávacího programu s 
názvem Důvěra – porozumění 
– radost – poznávání. A hned 
první vyučovací den škola zaži-
je slavnostní kolaudaci nové 
jazykové učebny, která má 
pomoci lépe naplňovat jednu z 
důležitých součástí programu.

„Součástí našeho školního 
vzdělávacího programu je výuka 
anglického jazyka od 3. ročníku 
pro všechny žáky a v 6. ročníku se 
žáci začínají učit druhý cizí jazyk 
dvě hodiny týdně. Žáci se mohou 
rozhodnout mezi jazykem ruským 
a jazykem německým. Na naší 
škole pracují kvalitní aprobovaní 

Nová učebna jazyků na Čtyřce
učitelé, používající nové moderní 
učebnice a nové učební metody 
postavené na kritickém myšlení 
a skupinové práci,“ sdělila Yveta 
Vítková, zástupkyně ředitele školy.

4. ZŠ se podařilo na základě 
zpracovaného projektu Brána 
jazyků otevřená získat nadační 
příspěvek Nadace ČEZ ve výši 300 
tisíc korun, za kterou vybudovala 
v průběhu prázdnin zcela novou 
jazykovou učebnu. „Rádi bychom 
poděkovali Nadaci ČEZ za finanční 
dar, bez kterého bychom si nemoh-
li dovolit tuto učebnu vybudovat. 
Jazyková učebna má vysokou 
kvalitu, je vybavena nejmodernější 
audiovizuální technikou a uspokojí 
náročné učitele i zvídavé žáky,“ 
ujišťuje Yveta Vítková.  (pp) FYZIKÁLNÍ ZLATO: Pavel Motloch ukazuje medaili. 

ností mezi nimi,“ popsal zadané 
úkoly Pavel Motloch, kterému 
se zdál nejtěžší první z úkolů. 
Po jednodenní přestávce sou-
těž pokračovala stejně dlouhou 
experimentální částí.

Kromě fyzikálního klání při-
chystali organizátoři pro soutěžící 
studenty bohatý program. „Viděli 
jsme ptačí a botanickou zahradu, 
třesoucí se minarety, podívali 
jsme se do střediska genetické-
ho výzkumu, kde se íránským 
vědcům podařilo naklonovat ovci, 
navštívili jsme i tureckou lázeň a 
pravoslavný kostel v křesťanské 
čtvrti, která je na území arab-
ského Íránu téměř výjimkou. Na 
bazaru jsem nakoupil spoustu 
dárků a uměleckých předmětů. 
Na chvíli jsme si připadali jako 
milionáři, protože deset tisíc riá-
lů, což je jejich měna, odpovídá 
asi dvaceti korunám.

(Pokračování na straně 13)

Frýdek-Místek měl ve Státech pěknou reklamu. 
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

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

otevřen denně od 10 do 18 hodin.

Letní aquapark Olešná, Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek
tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz

Aquapark na Olešné

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

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

    MSFL - podzim 2007 (muži)
2.k. SO 18.8. 10:15 Fotbal FM - MFK Karviná
3.k. SO 25.8. 16:30 FC MSA Dolní Benešov - Fotbal FM
4.k. SO 1.9. 10:15 Fotbal FM - FC Tescoma Zlín B
    MSDD - podzim 2007 (dorost)
2.k.  18.-19.8. hlášenka SK Hranice na Moravě - Fotbal FM
1.k. ST 22.8. odp. Fotbal FM - FC Hlučín
3.k. SO 25.8. 10:15-12:30 Fotbal FM - TJ Jeseník
4.k. SO 1.9. 10:15-12:30 SK SULKO Zábřeh - Fotbal FM

MSŽL - podzim 2007 (žáci)
1.k. NE 26.8. 11:00-12:45 1.FC Slovácko - Fotbal FM (Širůch)
2.k. NE 2.9. 11:00-12:45 Fotbal FM - FC Vysočina Jihlava

Fotbalový los

Většina lidí o něm nevěděla 
vůbec nic. Ale 20. červenec 
2007 všechno změnil. Libor 
Uher z Frýdku-Místku se zdolá-

Pokoření vrcholu K2 Libora Uhra katapultovalo ještě výšPokoření vrcholu K2 Libora Uhra katapultovalo ještě výš
ním vrcholu K2 zapsal mezi čes-
ké horolezecké velikány. Proto 
jej po návratu pozval na radnici 
náměstek primátorky Petr Cvik, 

abychom o tomto nyní slavném 
obyvateli Frýdku-Místku mohli 
prozradit něco více.

Horolezci jsou poněkud 
anonymní sportovci, dokud 
se jim nepovede nějaký mimo-
řádný výkon jako vám. Vy se 
lezením po horách živíte nebo 
máte nějaké civilní povolání?

„Máte pravdu, že se o nás 
moc neví a uživit se horolezec-
tvím je obtížné a dokáže to pouze 
pár jedinců. V republice jsou pro-
fesionálové jen dva-tři. Já pracuji 
v Autodružstvu ve Frýdku-Místku 
jako automechanik, kde mám 
na starosti tuningové věci. Mám 
tedy jen řádnou dovolenou a 
zbytek musím řešit individuálně 
náhradním volnem, pozdějším 
doháněním hodin a podobně. 
Jsem strašně rád, že mi to ve fir-
mě tolerují, není to žádná sranda, 
když nejste jednou za dva roky tři 
měsíce v práci.“

Před dvěma lety expedice 
úspěšná nebyla. Čím to, že se 
letos úspěch dostavil?

„V roce 2005 jsme zůstali 1200 
metrů pod vrcholem, bylo špatné 
počasí a vlastně jsme sbírali zku-
šenosti. Já jsem byl na podobné 
expedici poprvé poté, co jsem 
vyhrál extrémní dvanáctihodino-
vý závod jednotlivců Jesenický 
tvrďák, kde je deset disciplín 
jako běh, kolo, plavání, kajak či 
lezení. Kluci mě doporučili Pol-
dovi Sulovskému, že se umím 
skousnout, ten šel s mou osobou 
bez zkušeností ve velehorách 
do rizika, ale asi byl spokojený, 
když mě vzal letos znovu. Ten-
tokrát jsme postupovali mnohem 
rychleji, zůstala nám tam i lana a 
věděli jsme, do čeho jdeme.“

Na vrchol jste přesto došel 
jako jediný a expedici tak 
vlastně zachránil. Ostatní ty 
nejvyšší ambice neměli?

„Ambice měli všichni, nikdy se 
ale neví, kdo dojde až nahoru. Ká 
dvojka je díky svému profilu nej-
krásnější hora. Ale taky extrémně 
těžká. Nenabízí žádný odpočinek, 
je to strmá, nebezpečná pyrami-

da. Ve čtyřce ve výšce 7700 met-
rů nás bylo ještě osm připraveno 
na závěrečný pokus.“

Ale jen vy jste to nakonec 
dokázal. Jak se dají popsat 
pocity na vrcholu?

„Je to takový kotel, směs poci-
tů, která nejde moc dobře popsat, 
vysvětlit. Je tam euforie, nadšení, 
dojetí, strach, vzpomínky, myslíte 
na všechno a nic. Je to těžké, 
přemýšlíte, jestli jste v realitě nebo 
máte halucinace, co je a není 
normální, jestli nemáte výškovou 
nemoc. Ten nedostatek kyslíku 
může způsobit stihy, nahoře jsem 
pobyl jen asi patnáct minut a 
věděl jsem, že musím co nejrych-
leji dolů. Čekal mě neméně těžký 
sestup a měl jsem před sebou jen 
asi tři hodiny světla, během nichž 
jsem se musel dostat co nejníž.“

Na cestě dolů vás čekal i 
nejtěžší okamžik?

„Při sestupu jsem sjel z ledové 
stěny a jen jednou rukou jsem se 
držel za cepín. Ještě mi vyklouzla 
ruka z rukavice, takže jsem zůstal 
viset už jen na laně. To bylo asi 
nejhorší, ale ta smrt je prostě 
pořád s vámi. Když to tak vezmu, 
vytěžil jsem ze smrti Itala, který 
šel s Američany. K nim jsem se 
připojil v závěrečné fázi a využíval 
věci, které by normálně používal 
ten zesnulý. V horách je to kruté.“

Jaká po tom všem vůbec 
může přijít další výzva?

„To právě nevím, snad na to 
přijdu časem. Někdo postupně 
sbírá osmitisícové vrcholy, jiný 
zase chce zdolat nejvyšší hory 
všech kontinentů. Já nevím. Teď 
bych chtěl více lézt po skalách. 
V Alpách, Tatrách.“

Co všechno musí člověk 
udělat, aby byl na extrémní 
výkony v horách připraven?

„Speciální příprava moc 
není, například váha se účelově 
nenabírá, i když já jsem měl po 
návratu z K2 asi třináct kilo dolů. 
Sedm-osm už mám ale zpátky, 
vrací se to rychle, tělo si to pama-
tuje. V základním táboře si člověk 
vyloženě bužíruje, jí všechno, 

protože hladový horolezec je 
špatný horolezec. V pěti tisících 
metrech už je to pak tak, že tělo 
už si bere jen to, co potřebuje, 
zbytek vylučuje. Po návratu se 
tělo asi čtvrt roku vzpamatovává, 
ale nemám nějaké vážné násled-
ky, jen nějaké drobnější omrzliny, 
problémy s nehty. A taky musím 
ještě nějaká antibiotika, protože 
jsem měl hnisavý zánět v krku.“

Co vám nyní z hor chybí? A 
co naopak postrádáte v horách?

„Hory mi doma chybí. Máme 
tu jen Lysou, chtělo by to as-
poň ty Tatry. No a samozřejmě 
v horách chybí domov, rodina, 
známí, není tam žádný komfort, 
jen základní hygiena a omeze-
ná péče o zdraví. Vždyť když 
kolega nemohl překonat bolesti 
zubů, už jsme mysleli, že mu je 
budeme vyrážet cepínem. Chybí 
samozřejmě i soukromí.“

A jak si člověk ukrátí chví-
le, kdy třeba musí ve stanu 
čekat na lepší počasí?

„Vším možným. Někdo to pro-
spí, jiný čte knihu, já jsem to měl 
dobré, že jsem měl na starosti 
medializaci, takže jsem měl k 
dispozici notebook s internetem. 
Tím pádem jsem se opravdu 
nenudil. Posílal jsem domů fot-
ky, info texty, taky jsem mohl být 
ve spojení s rodinou prostřednic-
tvím skype a icq.“

No a rodina vlastně snáší 
vašeho rizikového koníčka jak?

„Když jsem s tím přišel popr-
vé, mysleli si, že je to vtip. Byl to 
boj, ale přizpůsobili se tomu.“

Dokonce tak, že vám návrat 
domů pěkně osladili. Co se vám 
z věcí, které na vás nastražili 
vaši nejbližší, líbilo nejvíce?

„Čtvrtý tábor Rusů s kyslíko-
vými maskami, tam vodka tekla 
proudem. Dále lavina z papír-
ků a málem mě srazil sjezdař 
Chosé. Nechápal jsem, že je v 
baráku tolik lidí o půl třetí v noci. 
Trvalo mi hodinu a půl, než jsem 
vůbec došel domů.“

Tak ať je návrat vždycky 
takhle šťastný! (pp)

PODĚKOVÁNÍ ZA REPREZENTACI: Náměstek primátorky Petr Cvik 
přivítal na radnici pokořitele K2 Libora Uhra. Foto: Petr Pavelka

LIBOR UHER: Horolezec z 
Frýdku-Místku se zařadil po bok 
Rakoncaje či Sulovského a dostal 
se do popředí mediálního zájmu.

Foto: Petr Pavelka

Jméno Vojtěcha Rojíčka je 
frýdecko-místeckým přízniv-
cům královské hry jistě známé. 
Člen Beskydské šachové školy 
„mistr FIDE“ Vojtěch Rojíček 
(16 let) se dočkal nedávno 
v Karviné velkého úspěchu, 
když obsadil na mezinárod-
ním šachovém turnaji „Karviná 

Budoucí mezinárodní mistr? 
OPEN 2007“ výborné 9. místo. 

Aktuálně je v českém žebříč-
ku na 1. místě mezi dorostenci a 
5. místě mezi juniory. 

Přejeme Vojtovi do dalších 
turnajů mnoho sportovních 
úspěchů a děkujeme za vzornou 
reprezentaci Beskydské šacho-
vé školy a Frýdku-Místku. 

MISTR ČR V BEACHI: Přemysl Kubala z Frýdku-Místku má důvod 
k úsměvu. Konečně vybojoval titul mistra republiky v plážovém volej-
bale, ve dvojici s Jaroslavem Pavlasem.      Foto: Richard Pavelka
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Bruslařský klub Frýdek–Místek
pořádá nábor do kurzu bruslení na ledě, který se uskuteční 3. 
a 10. 9. 2007 v 17:45, 7. a 14. 9. 2007 v 15:30  ve Víceúčelové 
sportovní hale ve Frýdku-Místku (sraz u vrátnice). Nábor je určen 
malým dětem ve věku 4-6 let. Po úvodní informační schůzce pro-
běhne trénink na ledě, boty s bruslemi a oblečení na led vezměte 
dětem s sebou! Můžete však přijít i bez bruslí a poradit se.
Těšíme se na setkání!               Bruslařský klub Frýdek-Místek

PRO NOVÉ ZÁJEMCE O TAEKWON-DO ITF 
Inspirováni akcí PRÁZDNINY VE MĚSTĚ vás zveme na:

16. 8. - UČÍM SE TAEKWON-DO ITF S MISTRY SVĚTA! 
Organizátor: Škola TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek (*5.2.1992*) 

Místo: tělocvična 8. ZŠ (ČSA) na ulici 17. listopadu v Místku 
Čas: 9:00 - 12:00 hodin 

Kontakt: Ing. Miroslav Sýkora, telefon: 603 710 604,
e-mail: tkdfm@taekwondo.cz 

Informace: Poznejte, že to svedete také! 
22. 8. - UČÍM SE TAEKWON-DO ITF S MISTRY SVĚTA! 

Organizátor: Škola TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek (*5.2.1992*) 
Místo: tělocvična 8. ZŠ (ČSA) na ulici 17. listopadu v Místku 

Čas: 9:00 - 12:00 hodin 
Kontakt: Ing. Miroslav Sýkora, telefon: 603 710 604,

e-mail: tkdfm@taekwondo.cz 
Informace: Poznejte, že to svedete také! 

Akci zaštítí Bc. Michal Košátko (II. Dan), 2x zlato na MS 2007 
a Mistr světa 2005 a Bc. Jana Hoňková, DiS. (I. Dan), stříbrná 

medailistka z MS 2007, zlato na MS 2006. 
V pasáži Landovy drogerie na náměstí Svobody nebo u stanoviš-
tě v Místku (zboku) můžete zhlédnout naše prezentační nástěnky.

V červenci se uskutečnil 
další výměnný pobyt mladých 
házenkářů Frýdku-Místku a 
německého Griedlu. Tentokrát 
byla hostiteli česká strana a 
kromě sportovních klání zpro-
středkovala návštěvě z Němec-
ka spoustu dalších zážitků.

„Výměnné pobyty začaly na 
popud primátorky Evy Richtrové, 
která před lety jako místostarost-
ka po návštěvě Hessenska při-
vezla s sebou kontakty na místní 

Mezinárodní konfrontace házenkářůMezinárodní konfrontace házenkářů
sportovní oddíly. Začala komuni-
kace přes internet s Jürgenem 
Weissem a první výměnný pobyt 
mladých házenkářů se uskutečnil 
v roce 2002 v Griedlu, což je malé 
městečko zhruba 40 kilometrů od 
Franfurktu nad Mohanem,“ přib-
lížil začátky spolupráce Martin 
Strnadel. Podle něj se nejedná 
pouze o ryze sportovní záležitos-
ti, ale především o kvalitní vypl-
nění volného času mladých lidí 
a poznávaní mezinárodních vztahů. Hned o rok později se 

konal výměnný pobyt ve Frýdku-
-Místku a loni proběhla další fáze 
výměny. Po akci v Německu se 
mladí němečtí házenkáři nyní 
znovu ukázali ve Frýdku-Místku. 
„Zajímavostí je, že ani jeden z 
německých přátel nikdy do roku 
2002 nenavštívil Českou repub-

MLADÍ HÁZENKÁŘI: S Němci přátelsky, ale ne v rukavičkách.
Foto: Petr Pavelka

PO ZÁPASE: Frýdecko-místečtí házenkáři udržují vztahy s německými partnery.  Foto: Petr Pavelka
liku, ale k dnešnímu dni to je u 
některých i pošesté. Myslím si, 
že mezi házenkářskými oddíly 
SKP FM a TSV Griedel vzniklo 
upřímné přátelství, které bychom 
rádi rozvíjeli i do budoucna,“ řekl 
Martin Strnadel, který pochválil 
frýdecko-místeckou radnici za 
podporu této mezinárodní spo-

lupráce.
Německé házenkáře přijala 

primátorka Eva Richtrová na 
radnici a nenechala si ujít ani 
vzájemný zápas. Plánovaný pro-
gram německé výpravy však byl 
ještě mnohem bohatší – kopaná, 
koupaliště, motokáry, bowling, 
squash a podobně.  (pp)

Již 5. ročník příměstského tábora Prázdniny v pohybu připravil atletický oddíl Slezan Frýdek-Místek. 
Pro pětatřicet dětí ve věku od 6 do 12 let byl připraven od pondělí do pátku od rána do večera pestrý 
sportovní program, kdy se seznamovaly jak s individuálními, tak s kolektivními sporty. Program byl 
samozřejmě plný her a soutěží, připraven byl i výlet na hory a návštěvy bazénu. Děti byly zcela jistě 
spokojené a rodiče mohli být klidní, jak jejich dítě tráví svůj volný čas.

Frýdecko-místecký fotbal 
má pro začínající sezonu 
jednu důležitou jistotu. Tre-
nérský tandem Látal-Damek 
bude nadále vést valcíře ve 
třetí nejvyšší soutěži v repub-
lice. Oddíl ohlásil, že kádr i 
přes výborné výsledky v loň-
ské sezóně doznal několika 
změn, takže očekává znovu 
atak nejvyšších příček. 

Fotbalisté Frýdku-Místku mají 
za sebou týdny úmorné letní 
přípravy, během které stačili 
odehrát řadu úspěšných duelů. 
S druholigovými Vítkovicemi 
zvítězili valcíři vysoko 4:0. Se 
čtvrtým týmem loňské druhé ligy 
Opavou uhrál Frýdek bezbran-
kovou remízu. Poté frýdecko-
místečtí fotbalisté zdolali snadno 
5:0 mužstvo 1.FC Valašský. 
S dorostenci Opavy se zrodila 

To zásadní pro FOTBAL FM – zůstává trenér Látal
výhra 5:2 a snad pouze u střet-
nutí ve Vsetíně (0:0) lze hovořit o 
nepovedeném zápase. Fanouš-
ky modrobílých barev jistě 
potěšil fakt, že se vedení klubu 
domluvilo na další spolupráci s 
trenérem Radoslavem Látalem. 
Ten nakonec i přes nabídky rád 
naváže na rozdělanou práci z 
jarní části sezóny. „Na začátek 
nás čeká velice těžké vylosová-
ní, ale i přesto bychom se chtěli 
v nadcházející sezóně pohy-
bovat kolem páté příčky,“ pro-
zradil smělé plány kouč Rado-
slav Látal. V prvním zápase 
Frýdecko-Místečtí přivezli bod 
za remízu 1:1 s béčkem Sigmy 
Olomouc, které ještě loni hrálo 
druhou nejvyšší soutěž, takže 
šlo o konfrontaci dvou týmů, kte-
ré pomýšlí na přední příčky.

Trenér Látal měl k dispozici 

okolo třicítky fotbalistů, kteří se 
snažili probojovat do třetiligo-
vého kádru. Staronovými hráči 
jsou Petr Literák, kterému se 
hostování z Frýdlantu nad Ostra-
vicí změnilo nakonec v přestup. 
O další půlrok si hostování pro-
dloužil útočník Lukáš Fujerík 
(Zlín). Z téhož oddílu zavítá do 
Stovek obránce Marek Vavru-
ša. Již jen detaily chybí doladit 
u hostování fotbalistů Zdeňka 
Skotnicy (FC Hlučín), Stanislava 
Cabáka (Břidličná – naposledy 
ale hrával v divizním Českém 
Těšíně), Zdeňka Staněka (Baník 
Ostrava) či záložníka Martina 
Cesneka, kterého chtějí valcíři 
z Baníku Ostrava na přestup. 
O další místa v kádru se rvou 
ještě vítkovičtí fotbalisté Milan 
Prčík a Lukáš Plešek. Dále je 
ve Frýdku na zkoušce třinecký 

Radek Szmek. Z hostování ve 
Vítkovicích se vrátil mladý bran-
kář Martin Lužný, kterého trenér 
Látal v přípravě hodně chválil. Z 
dorostu byl dále do kádru mužů 
přeřazen vlastní odchovanec 
Jan Mandičák, který si však již 
třetiligové zápasy vyzkoušel v 
závěru minulé sezóny. O přízeň 
trenérské dvojice bojují také 
další mladíci Radim Pařenica, 
David Žurovec, Lukáš Kohut 
či Jakub Nedorost. Zpátky do 
Holic se vrátil útočník Pavel Los. 

Záložník Martin Oborný se nako-
nec do kádru Frýdku neprobojo-
val, a tak v podzimní části bude 
hrát krajský přebor ve Frýdlantu 
nad Ostravicí. Útočník Přemysl 
Krpec se vrátil zpátky do Baní-
ku Ostrava a shání si zahraniční 
angažmá. Do téhož oddílu se 
vrátili další hráči na hostování 
Blažek s Galajdou. „Kádr se 
stále ještě tvoří. Probíhají také 
ještě jednání s Baníkem Ostrava 
o příchodu vytipovaných hráčů,“ 
prozradil kouč Látal. 
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Český zahrádkářský svaz, 
územní sdružení Frýdek-
-Místek, uspořádal počátkem 
srpna květinovou výstavu v 
jedinečném prostředí frýdec-
ké barokní baziliky Navštívení 
Panny Marie. Jen za víkend, 
který byl v tomto chrámu spo-
jen s poutními dny, tak netra-
diční spojení mohlo obdivovat 
přes dva tisíce lidí.

Mezi návštěvníky nechyběla ani 
primátorka Eva Richtrová. „Výsta-
va to byla nádherná. Bylo vidět, že 
se zahrádkáři mají skutečně čím 
pochlubit a že jim květiny dělají 
radost. Ještě cennější je, že ji 
umí předat dál a našli si k tomu 
důstojné prostředí, které dojem z 
expozice ještě umocnilo,“ ocenila 
primátorka Eva Richtrová.

Předseda územní rady České-
ho zahrádkářského svazu Vác-
lav Kolek připustil, že větší část 
členské základny jsou starší lidé, 

Bazilika poskytla chlad květinové výstavěBazilika poskytla chlad květinové výstavě
kteří jsou často věřící, a proto jim 
umístění výstavy do baziliky přišlo 
jako vyznamenání jejich práce. 
„Květina a chrám, to patří k sobě. 
Hodně lidí o naší výstavě k 50. 
výročí založení vědělo, pro další 
příchozí byla příjemným překva-
pením. Bazilika výstavou určitě 
získala na kráse,“ je přesvědčen 
Václav Kolek. Chladné prostředí 
chrámu květinám navíc svědčí. 
„Chlad tu byl nakonec menší, než 
jsme čekali, ale samozřejmě měl 
stejně jako přítmí pozitivní vliv na 
trvanlivost vazeb. Ne všechny 
květiny samozřejmě vydržely 
po čtyři dny, něco jsme museli 
obměnit. Některé jsme pořizova-
li i pár dní před výstavou, takže 
doba výstavy byla pro ně krajní 
mez. Každopádně vazby dělali 
členové svazu, tedy v podstatě 
laikové, takže to bylo hlavně o 
srdci,“ hodnotila aranžérka Rená-
ta Ševčíková. Pozitivní dopad 

výstavy si pochvaloval také farář 
Miroslav Jesel.

To, že k 50. výročí zahrádkáři 
zvolili výstavu květinovou, neby-
la náhoda. V poslední době lidé 
totiž výrazně inklinují k okrasným 
zahradám. „Například pěstování 
zeleniny likvidují velké obchody, 
kde se dá zelenina získat za pár 
korun. Hodně lidí ještě pěstuje 
ovoce, ale jinak jsou zahrady už 
spíše okrasné než užitkové. Lidé 
chtějí mít něco pro potěchu oka 
a odpočinek,“ říká Václav Kolek, 
který přidal následující exkurz do 
historie českého zahrádkaření:

„Rok 2007 je pro Český 
zahrádkářský svaz jubilejním 
rokem, protože právě před pade-
sáti lety byl tento svaz založen. 
Dějiny zahrádkaření u nás úzce 
souvisejí s dějinami ovocnářství, 
vinařství a zahradnictví, protože 
jejich činnost je i hlavní náplní 
zahrádkářské činnosti. První 
zmínky o zahrádkách s ovocnými 
sady a vinnou révou se objevují 
již v 10. a 11. století v zakláda-
cích listinách klášterů, ale sku-
tečný rozkvět vinařství a ovoc-
nářství nastal až od doby Karla 
IV. V druhé polovině 18. století, 
za vlády Marie Terezie, jsou zná-
my první snahy o spolkovou čin-
nost v zahradnictví i ovocnářství. 
V roce 1750 byl založen spolek 
„Bratrstvo zahradnické“. Dále 
„Společnost pro zvelebování hos-
podářství a svobodného umění 
v Království českém“ založila 
v roce 1770 sama panovnice. 

První zahrádkářský, ovocnický 
a vinařský spolek byl založen v 
roce 1880 a potom následoval 
„Ovocnický spolek Království 
českého“ a jeho bohatá činnost 
po roce 1880 zahájila opravdový 
rozvoj ovocnářství a zahradnictví 
v Rakousko-Uhersku. Období 
konce 19. století a začátek sto-
letí 20. bylo ve znamení živelně 
vznikajících spolků, které nebyly 
centrálně řízené jako například 
Svaz zahrádkářů a přátel příro-
dy v Brně nebo Spolek zahrád-
kářů v Příboře. Všechny takové 
spolky můžeme považovat za 
předchůdce dnešních zahrádkář-
ských organizací. Období oku-
pace z let 1939-1945 se vyzna-
čovalo velmi silným omezením 
společenského života, proto byl 
vydán zákaz shromažďování a 
spolčování lidí. Okupanti chtěli 
mít obyvatelstvo pod kontrolou a 
usilovali o sjednocení všech spol-
ků do jedné organizace, kterou 
byl Svaz zahrádkářů. Některé 
spolky však do něj nevstoupily a 

Frýdecko-místecká Škola jógy Karakal slavilaFrýdecko-místecká Škola jógy Karakal slavila
nostní fanfáry a následovala 
úvodní řeč ředitelky Karakalu Len-
ky Kovalové. Po krátké hudební 
vložce následoval křest zvonu 
Karakal, který byl odlitý ve svě-
toznámé zvonařské dílně Marie 
Tomáškové-Dytrychové v Brodku 
u Přerova. Kmotrou zvonu se stala 
právě frýdecko-místecká primátor-
ka. Slavnostní program pokračoval 
vernisáží výstavy meditativních 
obrazů Lenky Kovalové „Zahrada 
v nás“ a byl zakončen ukázkami 
vybraných ásanů za slovního 
doprovodu Zdeňka Šebesty. 

Toto jubileum bylo příležitostí 
se zastavit a zhodnotit dosa-
vadní činnost Školy jógy Kara-
kal. Škola za svého působení 
oslovila více než tisíc občanů 
Frýdku-Místku a okolí, kteří si 
chtěli zlepšit své zdraví fyzické 
či duševní, nebo které zajímala 
filozofie Východu. Škola upouta-
la malé děti i jejich vychovatele a 
učitele, připravuje programy pro 
podnikatele a lidi produktivního 
věku vůbec a nakonec i seniory.

Co vlastně Škola jógy Karakal 
lidem nabízí? Za vedení zkušené-

ho týmu učitelů se zájemci začínají 
více zajímat o nauky Indie, Egypta 
nebo Číny a s překvapením shle-
dávají, že moderní věda začíná 
říkat svým způsobem totéž, co 
dávno zapomenutí lidé tlumočili 
slovy odpovídajícími jejich době. 
Jak poznat sám sebe, získat 
tělesnou a duševní rovnováhu, 
duševní a tělesné zdraví, jak žít v 
míru se sebou a s celým světem, 
jak najít celoživotní štěstí. 

Základem činnosti Karakalu je 
pravidelná výuka v odpoledních 
kurzech, které jsou realizovány 
formou jednotlivých lekcí v délce 
90 minut a ve stupních pokroči-
losti od úplných začátečníků po 
velmi pokročilé. Na tuto výuko-
vou činnost v každém školním 
roce navazují víkendové akce a 
prázdninové pobyty se specia-
lizovaným zaměřením. Dvaceti-
letou tradici již má jarní seminář 
jógových technik a filozofií, který 
se koná v příjemném prostředí 
na Morávce. Další pravidelnou 
každoroční akcí je víkendový 
pobyt na chalupě v Raškovicích 
zaměřený na přednášky z oblasti 

půstu a hladovění. Vyvrcholením 
aktivit Karakalu v letních měsících 
je týdenní program KAYA-KALPA 
orientovaný na omlazovací tech-
niky. U veřejnosti velmi vítaný 
je seminář reflexologie nohou a 
rukou, který seznamuje s postu-
py reflexní terapie. Všem, kteří 
se chtějí seznámit s technikami, 
jak přimět mozek k větší aktivitě, 
jak oddálit tzv. „zapomínání“ a jak 
posílit mozkovou aktivitou i naši 
psychickou rovnováhu je určen 
seminář mozkového joggingu. 
Specialitou je kurz oční jógy, 
který je určen všem, kteří mají 

na zlepšení svého zraku zájem 
i pevnou vůli pro to něco udělat. 
Mezi víkendové akce patří i tzv. 
korespondenční kurzy jógy, kte-
ré již mají několik desítek svých 
absolventů.

Škola jógy Karakal přilákala 
svými aktivitami zájemce o její 
kurzy nejen z celé naší repub-
liky, ale také ze zahraničí (ze 
Švýcarska, Belgie, Německa či 
Slovenska). Závěrem nezbývá 
než popřát Škole jógy Karakal do 
dalšího desetiletí jejího působení 
mnoho spokojených žáků a hod-
ně elánu na cestě za svými cíli. 

OSLAVA 10 LET KARAKALU: 
Škole jógy přála vše nejlepší do 
další činnosti i primátorka Eva 
Richtrová.

přerušily svou činnost. V době 2. 
světové války byl spolkový život 
utlumen, ale po válce se činnost 
spolků rychle obnovila.

Druhý sjezd Svazu zahrádká-
řů se konal 21. října 1945 a měl 
již skoro 30 tisíc členů. V roce 
1948 byl tento svaz zlikvidován 
a bylo nařízeno ustavit Jednotu 
zahrádkářů. Ta byla v roce 1957 
přeměněna na Československý 
svaz zahrádkářů a ovocnářů, 
který měl 29. září ustavující 
sjezd. Jelikož náš svaz je jeho 
přímým pokračovatelem, slaví-
me v letošním roce 50. výročí 
založení. V současné době je v 
celé naší republice celkem 3193 
základních organizací a počet 
členů je přibližně 188 tisíc. Naše 
územní družení má 63 základ-
ních organizací a 3012 členů.

V okrese Frýdek-Místek 
se nám daří práce s mladými 
zahrádkáři, kteří v celostátní 
soutěži Mladý zahrádkář obsa-
zují přední místa.“

Text a foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místecká Škola 
jógy Karakal oslavila před 
prázdninami úctyhodné desá-
té výročí své činnosti. Slav-
nostní setkání všech přátel, 
které za dobu své existence 
oslovila, se konalo ve vznika-
jící „Oáze šťastného života“ v 
Raškovicích za účasti vzác-
ných hostů včetně primátorky 
Frýdku-Místku Evy Richtrové.

Program oslavy zahájily slav-
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Nedostali jste 
se k moři?
Chcete načerpat 
energii a léčit se v 

příjemném a chladi-
vém prostředí?

Navštivte solnou 
jeskyni na poliklinice 

v Místku.
V těchto měsících za 
speciální letní ceny.
Poliklinika -Místek s.r.o.,
tel.: 558 900 117

Poliklinika-Místek s.r.o pronajme

kancelářské prostory v 8. patře.

Pronajmeme lékařskou ordinaci

i se zařízením, volná od 1. 9. 2007.

Pro inzerci volejte
+420 603 249 743

www.ves
elet

o.cz

Osteoporóza
je onemocnění, které je charakterizováno nejen 

patologickým úbytkem kostního materiálu a organic-
ké kostní matrix, ale i změnou kostní architektury. V 
důsledku těchto změn dochází ke zlomeninám kostí.
V současnosti v České republice trpí projevy osteo-

porózy kolem 1 200 000 lidí.
Ať už se jedná o

osteoporózu primární-postmenopauzální
a senilní ve vztahu k věku, nebo

sekundární osteoporózu, která vzniká působe-
ním vícerých příčin, je vhodné včas onemocnění 

diagnostikovat.
K vyšetření kostního materiálu se nejčastěji 

užívá denzitometrické metody.

Poliklinika - Místek s.r.o. nabízí
možnost denziometrie na RDG oddělení.
Vyšetření může doporučit lékař, ale lidé s 

příznaky osteoporózy se mohou sami telefonicky 
objednat na čísle 558 900 243

a zaplatit vyšetření hotově – cena je 600 Kč.

Poliklinika - Místek s.r.o., 8. pěšího pluku 85,
738 01 Frýdek-Místek

CHYSTÁME PŘEHLED ZÁJMOVÝCH 
AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Stejně jako v loňském roce chystáme ve zpravodaji 
souhrn zájmových aktivit neziskových organizací 
pracujících s mládeží, z něhož si mohou žáci zkraje 
školního roku vybrat, jaké činnosti se chtějí ve vol-
ném čase věnovat.
Pokud máte zájem o zveřejnění vaší nabídky 
zájmových aktivit pro děti a mládež na školní rok 
2006/2007, vyplňte níže uvedené údaje a zašlete jej 
na adresy pavelka.petr@frydekmistek.cz a sysala.
martin@frydekmistek.cz nejlépe do 21. srpna.
Prezentace zájmových aktivit proběhne také v rám-
ci zakončení Prázdnin ve městě v sobotu 8. 9. 2007 
na místeckém náměstí.

A) Záhlaví organizace:
Název organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa: 
Telefon:
E-mail:
Web:

B) Nabídka zájmových aktivit:
Název kroužku:
Stručná charakteristika:
Věk:
Cena:
Místo (sídlo organizace, místo tréninku, schůzek...):
Termín, čas a způsob přihlášení:
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15. 8. - STAŇ SE STRÁŽNÍKEM 
JUNIOREM 

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

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

18. 8. - AIRSOFTOVÁ
STŘELNICE 

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

20. 8. - O PRINCEZNÁCH A 
DRAKOVI 

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

21. 8. - CVIČÍME JUDO 
Organizátor: TJ Důl Staříč Frý-
dek-Místek
Místo: Tělocvična na 9. ZŠ na ulici 
E. Krásnohorské 139 ve Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00, 16:00 - 18:00
Kontakt: Lubomír Černý, Telefon: 
608 821 513, E-mail: judofm@
atlas.cz, informace: Základy juda 

Srpnový program Prázdnin ve městě
pro nováčky, hry a soutěže. Pro 
děti od 8 let.
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny, tepláky, triko s 
dlouhým rukávem.
22. 8. - CESTA KOLEM SVĚTA 

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

24. 8. - HRY A SOUTĚŽE NA 
BRUSLÍCH 

Organizátor: Bruslařský klub FM, 
Hokejový club FM
Místo: Víceúčelová sportovní hala, 
Frýdek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Milan Brzý, Telefon: 
558 609 214
27. 8. - HRAJEME REKREAČNĚ 

STOLNÍ TENIS 
Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka ve 
Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz
Informace: Stolní tenis pro nere-
gistrované.
Sraz je v 9:00 hodin u boční branky tělo-
cvičny (zastávka MHD „U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny, pálky (lze zapůjčit)

28. 8. - HRAJEME SÁLOVOU 
KOPANOU 

Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka ve 
Frýdku
Čas: 16:00 - 19:00 hodin

Kontakt: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz
Informace: Sálová kopaná pro 5 a 
6 členná družstva od 12 let.
Sraz je v 16:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka MHD 
„U Gustlíčka“). S sebou si vezměte 
sportovní obuv do tělocvičny.

29. 8. - NÁMOŘNICKÝ
KARNEVAL 

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

30. 8. - DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ STŘEDISKA VOLNÉHO 

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

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

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

Cesta kolem světa je urči-
tě úkolem minimálně v řádu 
dní, ale v podání občanského 
sdružení Dětská misie v ČR 
šlo o tři hodiny. Plné zábavy 
i poznání.

„Při cestování kolem světa 
děti poznaly zvyky a zvláštnos-
ti Japonska, Bulharska, USA a 
Angoly. Vyzkoušely si například 
bubnování na africké bubny, 
nošení košíku na hlavě, čte-
ní a psaní japonského písma, 
ochutnaly bulharské koření. Ve 
Spojených státech se naučily 
anglickou písničku a zasoutěžily 
o největší bublinu ze žvýkačky,“ 
přiblížil program akce Cesta 
kolem světa za 180 minut Patrik 
Siegelstein, zástupce ředitele 
Střediska volného času Klíč, 
které pořádá cyklus akcí pro děti 
pod souhrnným názvem Prázd-
niny ve městě spolu se Statutár-
ním městem Frýdek-Místek.

Projekt v prvním prázdnino-
vém měsíci využilo spoustu dětí, 

Srpen začal cestou kolem světa

které se tím pádem nemusely 
nudit v ulicích. Srpnový program 
byl zahájen cestou kolem světa a 
hned nato bylo nachystáno další 
dobrodružství. Stanice mladých 
turistů po dva dny organizova-
la Dobrodružství v lese, které 
využilo v hezkém lesním prostře-
dí Střediska ekologické výchovy 
na Hatích více než šedesát dětí. 
Dětem byly slibovány lanové pře-
kážky, stezka odvahy i týmové 
hry. „Připravena byla řada soutěží 
a her, pomocí kterých učil Martin 
Gavlas ze Stanice mladých turis-
tů děti spolupráci a komunikaci při 
společném řešení úkolů. Připrave-
no bylo i občerstvení a nechyběly 
ani odměny,“ potvrdil atraktivitu 
programu Patrik Siegelstein.

Děti mají před sebou ještě dva 
týdny, kdy mohou bohatého pro-
gramu Prázdnin ve městě využít. 
Stačí si vybrat ze zveřejňované-
ho programu nebo se inspirovat 
na webových stránkách www.
prazdninyvemeste.cz.  (pp)

DOBRODRUŽSTVÍ V LESE: Děti na Hatích.

VÝLET DO KROMĚŘÍŽE: Na výstavě Orbis pictus.

Počátkem srpna byla v 
rámci programu Prázdniny ve 
městě aktivní i frýdecko-mís-
tecká Charita, konkrétně Klub 
Nezbeda. Právě aby nikdo 
nezbedný nebyl, připravil klub 
dvě dopoledne se zajímavým 
programem.

„Přišlo mnohem více dětí 
než vloni, kdy převažovaly 
naše děti klubu. Nyní jsme 
museli kromě prostor Nezbedy 
využít i další velkou místnost 
Katolického lidového domu, 
protože bychom se sem všichni 
prostě nevešli,“ pochvalovala 
si úspěšnost akce Alena Kopi-
dolová. Přidala se tak k těm 
organizátorům, kteří potvrzují 
posun oproti loňskému první-

Nehádej, přemýšlej a tvoř!

mu ročníku. Ukazuje se, že 
některé děti už ví, co od Prázd-
nin ve městě čekat, a nabalují 
na sebe další kamarády. 

V pondělí 6. srpna Nezbeda 
vybízel zúčastněné „Nehádej a 
přemýšlej“. V klubovně se pak 
věnovali stolním hrám, luštění, 
hlavolamům, sudoku a dalším 
rébusům. V úterý během Tvoři-
vého dopoledne vznikaly koláže, 
obrázky z lisovaných květin a 
nejvíce v kurzu byly perličky,

z nichž zejména dívky usilovně 
vyráběly náramky, ale třeba i 
zvířátka. Odměnou za jejich trpě-
livost s navlékáním byl výrobek, 
kterým mohly potěšit sebe nebo 
někoho blízkého. Kombinace 
skleněných korálků všech barev 
je totiž zárukou originality. Stačí 
jen trochu cviku a každý může 
začít s korálky, jejich tvary a bar-
vami experimentovat a zhotovit 
si tak šperky, které určitě ještě 
nikdo nemá.  (pp)VIDÍŠ TAM NĚCO?: Hlavolamy pro děti.  Foto: Petr Pavelka
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Podle názvu poslední výsta-
vy Evy Kučerové-Landsbergro-
vé Kam to kráčím? to vypadá, 
že autorka neví, kam směřuje. 
Zato Galerie Langův dům, kde 
vystavuje své smalty, to ví úpl-
ně přesně. Nezadržitelně míří 
k jubilejní sté výstavě v repre-
zentativních prostorách pod 
frýdeckým náměstím. Zatím je 
na číslu 95, což je také mimo-
řádné číslo, které si zasloužilo 
i mimořádnou expozici. Eva 
Kučerová-Landsbergrová byla 
v tomto ohledu dobrá volba.

„Kam to kráčím? Tuto otázku 
si kladu již devatenáct let, při 

Smalty Evy Kučerové-LandsbergrovéSmalty Evy Kučerové-Landsbergrové
každém z mých opakovaných 
návratů ke smaltování. Vždy 
znovu a znovu! Smalt, to je malý 
zázrak proměny. Zaznamená-
vá hnutí vaší ruky i mysli, vaše 
dotyky. Je nekonečně tvárný a 
svou tvárností až nebezpečný. 
Jak snadno s ním člověk prohrá-
vá! Je umocněn ohněm i lidským 
potem. Vždy znovu a znovu s 
úzkostí přihlížím tomu velkole-
pému divadlu proměny žhavého 
plátu, v tiché úctě k živlu, ale i 
k lidem, kteří ho ovládli. Umění 
ohně. Jak snadno mu člověk 
propadne!“ vyznává se Eva 
Kučerová-Landsbergrová. 

„Autorka je výraznou posta-
vou každoročního mezinárodního 
sympozia Frýdlantský umělecký 
smalt. I když tato jedinečná tech-
nologie skýtá velký prostor pro 
překvapivé i nechtěné výsledky, 
Eva Kučerová-Landsbergrová 
vždycky přesně ví, čeho chce 
dosáhnout,“ řekla galeristka 
Libuše Olšáková, které autorka 
poskytla pro výstavu smalty z 
8. a 9. evropského sympozia v 
německém Erfurtu, kde se popr-
vé setkala s další ikonou smaltu 
Elizabeth Türrell. „Ve svých pra-
cech Eva Kučerová-Landsberg-
rová dosahuje citlivé rovnováhy 
mezi pojetím a dovedností, vždy 
se smyslem pro nalezení odpoví-
dající techniky. Využívá techniku 
kresby a malby spíš než tradiční 
smaltérské techniky. Její smalty 
vypadají v technickém provede-
ní jednoduše. Je to však zdání 
klamné. Jsou to práce někoho, 
kdo má hluboké porozumění 
pro náročný proces tvorby. Její 
práce zachází až daleko za 
hranice smaltu v jeho tradičním 
pojetí. Nikdy se nenechává svést 
jen povrchní krásou smaltu. Její 
práce je poučena a obohacena 
jejími kresbami, pastely a foto-

KRÁSA SMALTU: Technika, která umožňuje hýřit barvami, má svůj 
půvab i v černobílé.  Foto: Petr Pavelka

grafiemi,“ chválí Elizabeth Türrell 
kolegyni z Česka. Ta dále přib-
ližuje výtvarné řemeslo: „Zjed-
nodušeně řečeno je skelný smalt 
roztaveným sklem na kovu. Nic-
méně ve skutečnosti to je mno-
hem složitější. Proměna ohněm 
mu dodává nádech alchymie a 
vytváří syté a jasné barvy, výraz-
ně strukturované malby, vedle 
velmi jemných grafických obrazů. 
Uplatnění kresby, malby, tisku a 
dekorativních technik činí výrobu 
dostupnou pro umělce a desig-
néry. Práce Evy Kučerové-Land-
sbergrové dokazují, že smalt je 
přesvědčivou uměleckou for-

mou. Svým dílem potvrzuje, že je 
jedním z nejpokrokovějších smal-
térů v České republice a přispívá 
i na mezinárodním poli. Její práce 
zobrazují silné motivy a hluboké 
příběhy, stejně jako odhalují její 
lásku k přírodě a fascinaci jejími 
proměnami v ročních obdobích. 
To vše s velkou dávkou spiritua-
lity, kreativity a vitality. Její obraz 
je často znepokojující a tím i 
provokující, avšak se smyslem 
pro patos. Všechny její práce 
vyjadřují smysl lidského bytí, s 
jeho lyričností a poetikou. Povr-
chy vyzývají diváka k doteku.“ 
Výstava potrvá do 7. září.  (pp)

Obyvatelé Frýdku-Místku 
mají letos obzvlášť pestrou 
kulturní prázdninovou nabíd-
ku. Třetí týden v srpnu již 
tradičně patří Muzikantským 
žním, festivalu folku, count-
ry, bluegrassu a jiné hudby, 
který se letos také zařadil do 
programu Veseléta.

Muzikantské žně pořádá sku-
pina nadšenců, většinou muzi-
kantů, která je organizována ve 
frýdecko-místeckém uměleckém 
sdružení Famus, tentokrát ve 
dnech 16. až 18. srpna v areálu 
Sokolík ve Smetanových sadech 
v centru města. „Jako každo-
ročně chceme i na devátém 
ročníku nabídnout příznivcům 
této muziky již tradiční pohodu, 
setkání s muzikanty nejen začí-
najících kapel, ale i špičkových 
profesionálních skupin. Festi-
valů se zaměřením na hudbu 
trampskou, folkovou či country 
je v době prázdnin po republice 
celkem dost, ale v našem kra-
ji zatím chyběly, přitom o tyto 
akce je ze strany posluchačů i 
kapel obrovský zájem. Snažíme 
se představit občanům a hostům 
našeho kraje dobrou muziku a 
pomoci mladým a schopným 
muzikantům,“ říká za pořadatele 
Pavla Walková. 

Muzikantské žně – 
další letní festival

Muzikantské žně jsou žánro-
vě vhodné pro všechny věkové 
kategorie, takže se akce často 
účastní celé rodiny. Loňská náv-
štěvnost překročila tři tisíce lidí. 
Letošní program začíná v čtvrteč-
ní podvečer přehlídkou mladých 
talentů, kteří dostanou prostor 
zahrát si před hvězdou festivalu 
Honzou Nedvědem a ti nejlepší 
budou mít možnost seznámit se 
s hlavními festivalovými hosty a 
získat cenné rady pro případnou 
profesionální kariéru.

V pátek by diváky měli naladit 
Plavci, představí se další uznáva-
né kapely a vrcholem bude dvou-
hodinový koncert kapely Fleret s 
Jarmilou Šulákovou. „Muzikanti 
pak zůstanou hrát a zpívat si s 
našimi diváky večer u táboráku. 
Takto se nám daří každý rok pro-
pojit hvězdy, muzikanty a diváky,“ 
říká Pavla Walková. V sobotu 
budete moci co půlhodinu vidět 
na pódiu jinou kapelu. Kromě regi-
onálních i hosty z Polska, Sloven-
ska, Holandska a letos i z USA v 
podobě kapely The Cell. „Česko-
americká kapela The Cell se stala 
předskokanem Johna Mayalla na 
jeho pražském koncertu v hale 
Folimanka. Osmičlenní The Cell 
hrají jižanský rock,“ přiblížila hlav-
ní organizátorka.  (pp)

Před prázdninami se 
již posedmnácté konal v 
německém hornickém měs-
tečku Thum tradiční festi-
val dechových hudeb. Již 
potřetí se zúčastnil této 
akce dechový orchestr Vál-
covny plechu F-M spolu s 
mažoretkami ze ZŠ a MŠ LJ 
z Hukvald. 

„První společné vystoupení 
orchestru a mažoretek pro-
běhlo v sobotu dopoledne ve 

Dechový orchestr VP opět v Thumu
slavnostním stanu. Odpoledne 
jsme opět společně koncer-
tovali v lázních Warmbad pro 
lázeňské pacienty a hosty. 
Obě tato vystoupení byla divá-
ky a posluchači přijata velmi 
příznivě. Nedělního dopoled-
ního programu se zúčastnily 
mažoretky Bystroušky samo-
statně v pořadu pro děti v 
areálu Kinderplatz,“ informoval 
Alois Piskoř, podle kterého byl 
vyvrcholením festivalu nedělní 

odpolední monstrkoncert všech 
orchestrů ve slavnostním stanu, 
kde mimo jiné zazněla i sklad-
ba Karla Svobody Včelka Mája. 
„Milé pocty od německých pořa-
datelů se nám dostalo, když 
náš dvacetiletý dirigent Honza 
Mareš byl vyzván k dirigování 
skladeb Kolíne, Kolíne a Jiho-
české polky,“ prozradil Alois 
Piskoř. Mezi sponzory účasti na 
festivalu bylo i Statutární město 
Frýdek-Místek.  (pp)

PAVEL PTÁČNÍK: Galerie 

pod svícnem dává prostor 

mladým a neklidným. Po 

výstavě obrazů a maleb 

Pavla Ptáčníka s výmluv-

ným podtitulem Andělé a 

ninjové, spousta klacků, 

nic mě nemrzí..., který 

dokazuje jeho obdiv k úle-

tům, patří galerie do konce 

prázdnin Tomáši Boro-

šovi, který představuje 

nevšední soubor fotografií 

s názvem Jak jsem chtěl 

koupit velblouda. Jeho 

zážitek z Káhiry vystřídá v 

září komiks Petra Pavlána. 

Foto: Petr Pavelka
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krátce
Výstava o včelách

20. července byla zahá-
jena výstava prací soutěže 
Včely=život, kterou v únoru 
vyhlásila pro kolektivy Moravsko-
slezského kraje ZO ČSV Frýdek-
-Místek. Vzhledem k úspěšnosti 
a počtu prací se rozhodli včelaři 
uspořádat v provizorních půdních 
prostorách Domu včelařů Fojtství 
v Chlebovicích výstavu těchto 
děl, která je přístupna veřejnosti 
stejně jako včelařské muzeum 
každou sobotu od 9 do 12 hodin 
(do 15. září). Lze zde i zhlédnout 
aktivity v práci s mládeží a dozvě-
dět se více o včelích produktech. 

Prázdninová taneční škola
Taneční škola Palas zve děti a 

mládež na aktivní strávení prázd-
nin v rytmu hip hop, diskopop, 
show, aerobiku a dalších pohy-
bových aktivit. Letní taneční ško-
la je otevřena všem zájemcům 
od 8 let a probíhá ve Fryčovicích 
od 15. srpna do 22. srpna. Výuku 
zajišťuje celkem sedm profesi-
onálních tanečníků a trenérů. 
Podrobnější informace najdete 
na www.tspalas.com nebo telefo-
nicky na 604 503 817 – předseda 
TŠ Palas J. Macura. Tato akce je 
zaštítěna grantem Statutárního 
města Frýdku-Místku.

Taneční škola Palas 

opět na mistrovství světa
I letos se Taneční škole Palas 

dařilo na mistrovství České 
republiky v tanečním stylu disco 
dance ve všech věkových kate-
goriích. Kvalitní celoroční příprava 
se zúročila v zisk další nominace 
na mistrovství světa. Tentokrát ji 
získal David Král, sólista hlavní 
věkové kategorie. Mistrovství 
světa disco dance proběhne 8. a 
9. září 2007 v Žilině. O výsledcích 
vás budeme informovat. 

muzikantské žně
Čtvrtek 16. 8. 

17.00 - 18.00 Michal SMOLAN s 
přehlídkou talentů
18.00 - 19.00 Míša MICHNA s 
kapelou ŠUBA DUBA band + 
ml. jazz kapela
vstup taneční skupiny z MŠ 
PALKOVJANEK 
19.10 - 19.30 JARA BAND
19.40 - 20.00 FU 121
20.00 - 20.40 PTAČOROKO
21.00 - 22.30 Honza NEDVĚD s 
kapelou (celý koncert)

Pátek 17. 8.
17.00 - 18.45 RANGERS Plavci 
(celý koncert) 
18.55 - 19.30 BG STYL
19.35 - 20.10 I.C.Q.

20.15 - 20.50 DOBRÁCI OD KOSTI
21.00 - 22.30 FLERET a Jarmila 
ŠULÁKOVÁ
TÁBORÁK

Sobota 18. 8. 
15.00 taneční vystoupení 
15.10 - 15.40 EŠTĚ (P. Býma)
15.50 - 16.10 SOVA a SLAMÁK
16.20 - 16.50 KAJKERY
17.00 - 17.30 KOPYTO
17.40 - 18.10 Mr. BILL
18.20 - 18.40 OLI&LU (SK)
18.50 - 19.30 FOLK TEAM
19.40 - 20.10 THE CELL (USA)
20.20 - 20.50 OFSAJD
21.00 - 01.00 COUNTRY BÁL 
- hraje pořádající kapela FM 
BAND a NEZNÁMÍ (SK) 

Okolo Frýdku
Cestička vine se okolo Frýdku, 
z polního kvítí přines jsem kytku. 
Časy se mění a roky plynou,
už nepasou se husy pod Lipinou.

Omládlo náměstí, park vedle 
zámku,
koupil jsem pohledy, chce to jen 
známku. 
Má cesta vede k svatému Joštu,
pro známky musel jsem až na poštu.

Bílé jsou věže Mariánského kostela, 
slza se lehce v mém oku zaskvěla.
U domu stáří postavím májku, 
písničku notuju cestou k Hájku.

Dlouho jsem po té cestičce nechodil, 
přiznám se, já se ve Frýdku 
narodil.
Zkrásněl jsi, ty můj rodný Frýdku, 
z veršů jsem uvil pro tebe kytku.

(Autor: Pavel Grygar, člen 
Literárního klubu Petra Bez-
ruče, Frýdek-Místek, sbírka 
Vítr ve vlasech)

ART COLLEGIUM: Skupina frýdecko-místeckých fotografů má 
svou prezentaci v kryté části aquaparku na Olešné.

Foto: Petr Pavelka

Škola tvůrčí fotografie 
TOPHOTO již třetím rokem 
pořádá fotografické kurzy. 
Letos zahájí výuku klasické i 
digitální fotografie pro začá-
tečníky i pokročilé kurzem 
Úpravy digitálních dat v gra-
fickém editoru Photoshop, a 
to hned v několika městech 
severní Moravy, včetně Frýd-
ku-Místku.

„Kurzy budou otevřeny 
začátkem měsíce října. Studenti 
se dozví, nejen jaký fotoaparát 
si mají pořídit pro své potřeby, 
ale především co a jak zachytit 
na fotografické médium. Také 
se dozví něco o vzniku a his-
torii fotografie. Cílem výuky je 
přiblížit a vysvětlit studentům 
základní problematiku foto-
grafování, dokonalé zvládnutí 
fotoaparátu a fotografické tech-
niky,“ vysvětlil David Kalmus. 
Ten spolu s Liborem Fojtíkem 
slibuje, že v kurzech pro pokro-
čilé se budou systematicky 
věnovat jednomu vybranému 
tématu, které si zvolí každý 
sám, tak aby absolvent kurzu 
měl možnost vytvořit dílo, které 
bude možné vystavit, nebo se 
jím prezentovat u přijímacích 
zkoušek na České vysoké školy 
s fotografickým zaměřením.

Škola tvůrčí 
fotografie TOPHOTO

„Důvod, který vedl k založení 
naší fotoškoly, je prozaický. 
Žijeme v době vizuální komuni-
kace, v době, kdy mluvené slo-
vo a psaný text ustupují stále 
více do pozadí a dominantním 
komunikačním prostředkem 
současného světa se stává 
fotografický obraz – ať již v 
klasické podobě fotografického 
snímku nebo ve formě filmo-
vého či televizního záznamu. 
Navíc nejnovější digitální tech-
nologie přinášejí do fotografie 
stále nové, dosud nevídané 
možnosti tvůrčí práce a mani-
pulace s obrazem a významně 
tak ovlivňují světovou vizuální 
kulturu. S jistou nadsázkou 
tedy můžeme tvrdit, že foto-
grafie hýbe světem,“ prohlašují 
svorně fotografové, kteří v kur-
zech, přednáškách a dílnách 
hodlají nejen předávat potřeb-
né technické znalosti a praktic-
ké dovednosti, ale také pomoci 
kultivovat fotografický projev 
širokého spektra zájemců o 
fotografii tak, aby pro ně kame-
ra nebyla pouhou hračkou, ale 
zejména nástrojem moderní 
řeči a tvůrčí seberealizace.

(více informací na www.
tophoto.cz nebo tel.: 737 311 
368)  (pp)
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

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

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

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

U krytého bazénu 14.8. - 16.8.
U Kauflandu 21.8. - 23.8.
U Billy  28.8. - 30.8.

Sběr nebezpečných a 
velkoobjemových odpadů

Provozní doba mobilní sběrny je 
vždy úterý, středa, čtvrtek od 10:00 
do 18:00 h. (dle harmonogramu).

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

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

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

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

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

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

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

Jméno, adresa, kontaktní telefon nebo email:

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

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

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

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

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

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

Po zaslání dotazníku budete 

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

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

DRUHÁ CENA: výherci + 

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

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

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

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

2007 budou zahrnuty všechny 
dotazníky, jejichž respondenti 
mají trvalé bydliště v oblasti, 
kde nakládá s odpady Frýdecká 
skládka, a.s. Vylosovaní výherci 
budou vyrozuměni. 

Statutární město Frýdek-Místek informuje
o záměru pronajmout níže uvedené

nemovitosti za účelem realizace dostavby 

- pozemek p.č. 1528/2 ostatní plocha o výměře 916 m2, p.č. 
1528/3 ostatní plocha o výměře 387 m2, p.č. 1831/249 ostatní plo-
cha o výměře 3596 m2 a p.č. 1831/396 ostatní plocha o výměře 
430 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (ul. V. Závady).
Podmínkou dostavby je vybudování podzemního parkoviště v 
souvislosti s novou výstavbou na ul. V. Závady.

- pozemek p.č. 78 zahrada o výměře 42 m2, p.č 79 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 396 m2 a část pozemku p.č. 87 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 95 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (ul. Zámecká).
K pozemku p.č. 79 je zřízeno věcné břemeno přístupu a příjezdu 
k pozemkům p.č. 82, p.č.83 a p.č.84. Pro realizaci dostavby bude 
nutná dohoda s oprávněným z věcného břemene.

Písemné žádosti zasílejte na Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor správy obecního majetku, a to nejpozději do 31. 8. 2007. 
Po uplynutí tohoto termínu budou zájemcům zaslány regulační 
podmínky a budou informováni o dalším postupu.
Bližší informace na tel.: 558 609 175, 558 609 178.

Druh práce: 
- sledování zákonů, metodiky 

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

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

- prvotní kontrolní činnost na 
odboru investic

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

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

- plnění stanovených úkolů 

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na místo zaměstnance přípravy
a realizace investic na investičním odboru Magistrátu města Frýdku-Místku

v oblasti plánování, přípravy a 
výkonu investorské činnosti při 
realizaci investičních akcí města

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

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

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

- další činnosti, včetně sledo-
vání legislativy EU

Místo výkonu práce: Magis-
trát města Frýdku-Místku, Rad-
niční 1148

Platová třída: 9 až 10, dle 
dosaženého vzdělání a praxe

Doba výkonu práce: na 
dobu neurčitou (předpokládaný 
nástup: září 2007)

Požadované předpoklady: 
1. středoškolské vzdělání sta-

vebního směru; vysokoškolské 
vzdělání a osvědčení o odborné 
způsobilosti výhodou

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

3. minimálně základní znalosti 
následujících zákonů (v platném 
znění):
• 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) 
• 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách
• 513/1991 Sb., obchodní zákoník
• 40/1964 Sb., občanský zákoník
• 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu • 
320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a předpoklad 
rychlé orientace v dalších souvi-
sejících zákonech a předpisech

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

5. praxe v oblasti veřejných 
zakázek výhodou

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

K přihlášce je nutno doložit 
mj. tyto doklady:

• životopis, s uvedením úda-
jů o dosavadních zaměstnáních 
a o odborných znalostech a 
dovednostech 

• ověřená kopie dokladu o 
nejvyšším dosaženém vzdělání 

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

Pokud uchazeč nebude mít 
k dispozici výpis z evidence 
rejstříku trestů v termínu do 23. 
srpna 2007, postačí k tomuto 
datu předložit písemnou žádost 
o poskytnutí tohoto dokumentu. 
Originál dokumentu bude doda-
tečně předložen při samotném 
výběrovém řízení.

V přihlášce uveďte i číslo 
telefonu nebo e-mailovou adre-
su, abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu a 
hodině výběrového řízení.

Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 23. srpna 
2007 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
investiční odbor
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Upozornění na splatnost 
místního poplatku za 

komunální odpad a místního 
poplatku ze psů

Během tohoto měsíce budou 
doručovány poštovní poukázky 
na 2. splátku těchto poplatků. 
Dovolujeme si připomenout, že 
tato splatnost je do 30. 9. 2007. 

Místní poplatky je možno 
platit převodem z účtu, poštov-
ní poukázkou prostřednictvím 
pošty, případně v hotovosti na 
finančním odboru Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Radniční 
č.p. 1148, oddělení místních 
daní a poplatků, přízemí budovy.

Při platbách v hotovosti na 
finančním odboru je nutno počí-
tat s delší čekací dobou.

Úřední hodiny na oddělení 
místních daní a poplatků:

Pondělí: 8.00 – 17.00 h.
Středa: 8.00- 17.00 h.
Čtvrtek: 8.00 – 15.00 h.
Upozorňujeme občany, že 

mimo tyto hodiny nelze záležitos-
ti místních poplatků na finančním 
odboru vyřídit.
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Město Frýdek-Místek uvažuje 
o rekonstrukci Kina Petra Bez-
ruče. V rámci studií možností 
tohoto objektu dává možnost k 
vyjádření i občanům formou této 
ankety. Odpovídat můžete ANO, 
NE, NEVÍM, případně naformu-
lovat odpověď dle libosti. Odpo-

ANKETA KE KINU PETRA BEZRUČE
vědi můžete posílat na adresu 
magistrátu: Magistrát města 
Frýdku-Místku odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy, 
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-
-Místek, odpovědět můžete i na 
e-mail:
pavelka.petr@frydekmistek.cz.

1. Měl by z KPB být vybudován hudební klub pro mládež?
2. Mělo by být kino přebudováno na víceúčelový sál s možností 
vystoupení i velkých divadel?
3. Měly by být v KPB zbudovány dva sály jen na promítání filmů?
4. Měla by přestavba řešit i umístění městské galerie (výstava obrazů, 
fotografií aj.)?
5. Mělo by být kino přebudováno do komerčního centra s malými 
obchůdky a s velkým víceúčelovým kongresovým sálem (bez mož-
nosti vystoupení divadel)?
6. Mělo by se KPB zcela zrušit a nahradit promítáním v Nové scéně 
Vlast?
7. Máte nějaký jiný návrh?

Děkujeme všem, kteří už na anketu odpověděli.

Nadváha a obezita před-
stavuje vážné zdravotní pro-
blémy. Nejčastěji se podílí 
na zvýšeném krevním tlaku, 
srdečních infarktech, moz-
kových příhodách cévních. 
Způsobuje metabolické kom-
plikace projevující se často 
cukrovkou, usnadňuje vznik 
chorob trávicího ústrojí, vznik 
křečových žil, degenerativních 
onemocnění kloubů (artrózy), 

Bojujete s nadváhou?Bojujete s nadváhou?
napomáhá vyššímu výskytu 
úrazů, což souvisí s určitou 
omezenou pohyblivostí.

Zázračné diety nepomáhají. 
K trvalým úbytkům je třeba zvolit 
způsob, při kterém nestrádáme, 
zdravotně nás nepoškozuje, 
přitom nějaké kilo ztratíme a 
posléze si upravenou hmotnost 
udržíme.

Nabízíme vám ověřenou 
metodu kognitivně-behaviorální 

terapie snižování nadváhy pod 
odborným vedením zdravotníků, 
doplněnou uzpůsobenou pohy-
bovou aktivitou pod odborným 
vedením, vhodnou i pro zdravot-
ně handicapované.

Další běh kurzů otevíráme 
opět na 8. ZŠ, ČSA ve Frýdku-
-Místku 18. 9. 2007.

Přihlášky na www.emnxxl.cz 
nebo 596 110 439, 774 345 868. 
MUDr. Šárka Andělová, CSc

JAZYKOVÉ KURZY 
pro mládež a dospělé učební 

období 2007/2008
* angličtina 1. - 4. ročník

* němčina 1. ročník
kurzy probíhají 90 minut 1x 

týdně v učebnách Národního 
domu v Místku.

Kurzovné září-červenec 3 500 
Kč, studenti mají 20 % slevu 
(pouze pro denní studium po 

předložení potvrzení ze školy). 
Přihlášky ve vrátnici Národního 
domu – odevzdejte nejpozději 

do 11. 9. 2007.
Platba kurzů a zařazení do jed-
notlivých ročníků se uskuteční:
Ve středu 12. 9. a čtvrtek 13. 9. 
2007 od 9 do 11 a od 12 do 17 
hodin, v pátek od 8 do 11 hodin 
v Národním domě 1. poschodí. 
Informace na tel. čísle 558 432 

011 H. Janáčková
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ 
začátečníci podzim 2007

POZOR!! Poslední volná místa pro 
dívky i hochy. Hlaste se hned!!!

Národní dům rozjíždí i jazykové kurzy

Začínáme již v prvním týdnu 
měsíce září.

Skladba kurzů:
* středa - 12 vyučovacích lekcí 
po 3 vyučovacích hodinách a 2 
večery – prodloužená a závě-
rečná lekce po 6 vyučovacích 

hodinách.
Kurzovné za kurz 48 vyučova-

cích hodin 1 100 Kč.
Kurzy probíhají od 17.00 a od 

19.30 hodin
* čtvrtek a neděle - 12 vyučo-
vacích lekcí po 3 vyučovacích 

hodinách a 2 večery – pro-
dloužená a závěrečná lekce po 

8 vyučovacích hodinách.
Kurzovné za kurz 52 vyučova-

cích hodin 1 200 Kč.
Kurzy probíhají ve čtvrtek v 
17.00 hodin a od 19.30 a v 
neděli 16.00 a 18.30 hodin.

Přihlášky přijímáme osobně v 
kanceláři – útvar kultury. 

Informace na tel. číslech 558 
432 011 nebo 777 728 094 do 

15.30 hodin H. Janáčková.

(Pokračování ze strany 3)
„Občané do značné míry pod-

ceňují bezpečnost nejen svou, 
ale především bezpečnost svých 
dětí,“ dodává.

Vedení města vidí velký pří-
nos operativních cyklohlídek ve 
zjišťování informací, které vedou 
k větší kontrole nad autovraky, 
černými skládkami či výskytem 
bezdomovců. 

„Věříme, že zavedení cyklo-
hlídek ve Frýdku-Místku bude 
opravdu přínosem pro veřejný 
pořádek ve městě a už dnes 
zvažujeme kombinaci dalších 
tras, které budou operativně 
střídány v zájmu konkrétních 
požadavků na kontrolní činnost 
městské policie,“ řekla primátor-
ka, která ocenila strážníky, kteří 

Cyklohlídky městské policie se osvědčují

V PARKU: Jednu z cyklohlídek tvoří strážnice.
službu v sedle bicyklu vykonáva-
jí. Ti totiž během směny najezdí 
třeba i čtyřicet kilometrů, což je 
slušný sportovní výkon. Samotní 

strážníci si však zavedení cyk-
lohlídek pochvalují. Je pro ně 
zpestřením, ale také cítí jejich 
účinnost.  (pp)

V sobotu 8. 9. 2007 pro-
běhne na náměstí Svobody v 
Místku závěr akce Prázdnin 
ve městě spojený s prezentací 

Prezentace zájmových aktivit
pro děti na školní rok 2007/2008

zájmových a volnočasových 
aktivit pro děti na školní rok 
2007/2008. Pro děti je připra-
ven doprovodný program, sou-

těže a hry. Akce je otevřená 
všem sportovním, zájmovým 
a kulturním organizacím pra-
cujícím s dětmi a mládeží na 
území města. Organizace se 
mohou aktivně účastnit akce 
se svou prezentací, exhibicí, 
vystoupením na pódiu, sou-
těžemi pro děti apod.

Bližší informace jsou uve-
deny na webových stránkách 
www.prazdninyvemeste.cz.

V případě zájmu orga-
nizace o prezentaci stačí 
podat informaci (formu pre-
zentace, požadavky na plo-
chu, časy vystoupení, 
požadavky na elektřinu) do 
3. září 2007 na e-mail: info@
prazdninyvemeste.cz nebo 
tel:. 732 646 125, 731 167 721
(od 20. 8. 2007). 

(Pokračování ze strany 4)
Když jsme si vyměnili peníze, 

rázem jsme měli tři a půl milio-
nu,“ líčil své mimosoutěžní zážit-
ky Pavel a doplnil: „Navštívili 
jsme i palác, který kdysi sloužil 
jako místo k ubytování britské 
královny. Nyní je tam muzeum 
s koberci, knihami a uměním.” 
I když do Íránu přijeli soutěžící z 

osmdesáti zemí, někteří tradiční 
účastníci kvůli politické situaci 
chyběli. „Nepřijeli studenti z Izra-
ele a z Austrálie,“ uvedl Pavel 
a pokračoval: „Musím říci, že je 
rozdíl mezi lidmi Íránu a vládou 
Íránu. Tamní lidé často nesouhla-
sí s tím, co vláda dělá, ale mají 
strach se vyjádřit.“ 

I vyhodnocení výsledků bylo 

poznamenáno tamními tradicemi 
a arabskou kulturou. „Nejprve 
dostávaly medaile vždy dívky a 
předávaly jim je ženy, protože 
zde platí zákaz dotýkat se osob 
opačného pohlaví. Až pak přišli na 
řadu chlapci,“ popsal zvláštnosti 
íránského ceremoniálu Pavel 
Motloch.  

                    Renata Spustová

Gymnazista přivezl zlato z fyzikální olympiády v Íránu

ZAVEDENÁ ANGLIČTINA, NOVĚ NĚMČINA!
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8,00 - 12,00      12,30 - 16,00
čt 8,00 - 12,00      12,30 - 17,00
so, ne                       13,00 - 17,00
Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelený 
obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. 
Historicko-etnografická část prezentuje 
nyní na 800 sbírkových předmětů, doku-
mentujících tradiční zemědělství, řemesla, 
obchod, železářství a další. Řada origi-
nálních přístrojů, hracích skříní a dalších 
předmětů dokládá zábavu a využití volné-
ho času od poloviny 19. století.
V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskydské 
pahorkatiny a MS Beskyd, je vystaveno 
200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých 
zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hor-
nin a přibližně 100 herbářových položek. K 
nejcennějším exponátům patří zkamenělina 
druhohorní cykasové rostliny benetitového 
typu a dva dermoplastické preparáty savců 
– losa evropského a medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zámku. 
Nabízí Rytířský sál, s erbovními obrazy 
slezské šlechty, zámecké interiéry insta-
lované v reprezentačních prostorách, 
vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. Barbo-
ry a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbo-
ry. Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil 
k nejznámějším a k nejnavštěvovanějším 
mariánským poutním místům ve Slezsku. 
Expozice je obohacena o sochy Nejsvě-

tějšího Srdce Pána Ježíše a Neposkvrně-
ného Srdce Panny Marie, které byly pře-
stěhovány z poutního kostela Navštívení 
Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 
jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z 
nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném histo-
rickém území, které oddělovala jen „šumi-
vá, divoká Ostravice“. Vzdálená i blízká, 
historická, a zároveň moderní byla a jsou 
města Frýdek a Místek. Zaslouží si, aby 
lidé v nich žijící byli připomínáni a jejich 
činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu frý-
deckého rodáka, který byl a je světově uzná-
vaným básníkem a překladatelem. (po-pá 
8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).
Výstavy:

KŘÍDLA NAD MOŠNOVEM
Výstava je zaměřena na dva letecké útva-
ry, které po řadu let působily z letiště Ostra-
va-Mošnov. Jsou to 1. dopravní výsadkový 
letecký pluk a 8. stíhací letecký pluk.
Na přípravě výstavy se podíleli: František Pavel-
čík, Oldřich Dvorský, Jaromír Fryščák, Vilém 
Kubát, Vladislav Blahuta, Svaz letců Brno, 
Svaz letců Příbor, Technické muzeum Brno, 23. 
základna vrtulníkového letectva Přerov.
Potrvá do 16. září 2007.

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

Frýdecko-Místecko má bohatou a úspěš-
nou sportovní tradici. Výstava Sport na Frý-
decko-Místecku přiblíží historii a současnost 
sportu a tělovýchovy v tomto regionu. Zma-
puje úspěchy sportovních klubů v kolektiv-
ních sportech, tj. kopané, hokeji, házené, 
volejbalu, basketbalu, baseballu i sportech 
individuálních, tj. atletice, cyklistice, stolním 
tenise, šachách, jezdectví, sportovním létání, 
silových sportech, bojových sportech a při-
blíží osudy neúspěšnějších jednotlivců 
z Frýdecko-Místecka, tj. olympijských 
medailistů, medailistů z mistrovstvích svě-
ta i Evropy a dalších vrcholných soutěží. V 
rámci výstavy proběhnou doprovodné akce 
s těmito osobnostmi. 
SENIORGYMNÁZIUM
Vážení senioři města Frýdku-Místku a okolí, 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, již od 
roku 1992 pořádá Seniorgymnázium pro 
seniory města Frýdku-Místku a okolí. 
Máte-li zájem se více a více vzdělávat, 
přihlaste se. Není pochyb o skutečnosti, 
že vzdělávání, a to v každém věku, výraz-
ně prospívá lidskému zdraví. Pracovníci 
Muzea Beskyd připravují pro každý „školní 
rok“ speciální učební plán, který obsahuje 
bloky velmi zajímavých přednášek z oblasti 
přírodovědné, ekologické, muzejní, zdravot-
nické, historické, psychologické i sportovní. 
Přednášejí lektoři z Ostravské univerzity, 
Vysoké školy báňské, Muzea Beskyd a dal-
ších významných podniků a institucí.
Zahájení 1. ročníku se koná dne 6. září 
2007 ve 14 hodin v zámeckém klubu 
Muzea Beskyd Frýdek-Místek. 
Školné na rok 2007/2008 činí 350 Kč.
Přihlášky můžete zaslat písemně nebo 
telefonicky na adresu: Muzeum Beskyd, 
Hluboká 66, 738 00 Frýdek-Místek, Anna 
Volná, tel. číslo 628 001 klapka 37.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY
Pátek 31. srpna 16,00 hodin
Sraz v podzámeckém parku Štěpnici ve Frýdku

FILMOVÝ KLUB 
20.8. ve 20.00 h.

Borat: Nakoukání do amerycké kultůry 
na obědnávku slavnoj kazašskoj národu
Kultovní britský komik Sacha Baron Cohen 

jako kazašský televizní reportér Borat 
vyráží do USA, aby zjistil, jak se tam žije. 

27.8. ve 20.00 h.
PUSINKY

Tři čerstvě vypečené maturantky míří do 
Holandska – nejen za brigádou. Jejich 

cesta ale nakonec povede úplně jinudy.
BIJÁSEK

V SRPNU BIJÁSEK NEHRAJE!!!

Zpívání pod lípou
Středa 15. srpna 2007 v 18 hodin - frý-
decký zámek

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

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

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

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

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

HŘÍŠNÍ LIDÉ MĚSTA PRAŽSKÉHO: 
PĚNIČKA & PARAPLÍČKO - kasařská 

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

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

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

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

SHIRLEY VALENTINE
Bláznivý útěk do krajiny za stěnou. Mono-
drama zralé ženy, která se snaží najít 
smysl své existence v obyčejném životě.
Hraje: Zuzana Kronerová
Režie: Ivan Balaďa

15. - 16.8. v 19.00 h.
TAXI 4

Čtvrtá část slavné automobilové ságy 
napsaná Lucem Bessonem.

17. - 19.8. v 19.00 h.
SMRTONOSNÁ PAST 4.0

Čtvrté pokračování mimořádně úspěšné 
série s Brucem Willisem slibuje klasickou 

akční podívanou. 
22. - 23. 8. v 19.00 h.
GOYOVY PŘÍZRAKY

Historické drama M. Formana není 
portrétem Francisca Goyi, ale kruté doby, 
kdy Španělsku vládla inkvizice, a postav, 

jejichž životy poznamenala.
23.8. v 16.00 h. a pátek 24. - neděle 

26.8. v 16.00 a v 19.00 h.
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI: HAR-

RY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
Páté dobrodružství z Bradavic o brýlatém 

čaroději Harry Potterovi.
29. - 30.8. v 19.00 h.

VRATNÉ LAHVE
Poslední repríza úspěšného filmu režisé-

ra Jana Svěráka. 
30. - 31.8. v 16.30 h.

SIMPSONOVI VE FILMU
Žlutá rodinka Simpsonových ze 

Springfieldu ve velkolepém celovečerním 
dobrodružství je konečně tady! 

31.8. v 19.00 h.
PŘEDTUCHA

Psychologický thriller o ženě (Sandra 
Bullock), jíž osud nabídl vizi budoucnosti 

a s ní i možnost ji změnit.

POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU
Další z vycházek, které mapují historii 
města. Kudy vedla ulice Tří Prutků, býva-
lá židovská škola, kde stávala frýdecká 
pilnikárna, bývalá Karlohutní kolonie, kde 
stávaly hamry, Hamerská cesta, evange-
lický hřbitov, aj.

zámku a v Nové scéně Vlast.)
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Beskydský magazín    TV Prima, středy od 16:20
Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

HUDEBNÍ KLUB STOUN

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

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

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

Slavnostní otevření po prázdninách 
bude 3. 9. 2007. 

KLUB NEZBEDA
pro děti a mládež

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

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

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

GALERIE POD SVÍCNEM

GALERIE LIBREX

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

každou sobotu od 9 do 12 hodin
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.
Info: www.vcelaricifm.wz.cz, 603 542 619

Muzea v Chlebovicích

Jaroslav Pešat - PAROHÁČI
- fotografie od 15. 8.

do 1. 9. - Tomáš Boroš: fotografie

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

Aktuální týdenní program bude vždy 
vyvěšen v okně klubovny.

VŠEM DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÉ
A POHODOVÉ PRÁZDNINY!

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

po prázdninách!

Středa 9. dubna 2008 v 19 hodin - Nová 
scéna Vlast
Divadelní společnost Háta - Francis Joffo
PRÁZDNINY SNŮ
Komedie s detektivní zápletkou je plná 
rafinovanosti, vtipu, překvapení, ale i vel-
ké lidskosti.
Hrají: Ivana Andrlová/Olga Želenská, Vla-
dislav Beneš/Marcel Vašinka, Ernesto Če-
kan/Michal Jagelka, Vladimír Čech/Zbyšek 
Pantůček, Lucie Zedníčková/Jana Zenahlí-
ková, Milena Dvorská/Jana Šulcová aj.
Režie: Antonín Procházka

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

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

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

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

SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV
Druhou částí volné trilogie je inscenace sedmi 
povídek: Pýcha, Lakota, Závist, Hněv, Neřest, 
Obžerství a Lenost. Neuvěřitelné vesnické 
příběhy o hříchu, ale i lidských ctnostech spo-
juje jedno místo - slovenský venkov.
Hrají: Stanislav Štepka, Maruška Nedo-
mová, Karin Olasová/Lujza Schrameková, 
Milan Šago, Kristína Farkašová/Veronika 
Koščová, Richard Felix/Kamil Mikulčík, 
Pavel Čížek, Ladislav Hubáček
Režie: Juraj Nvota
Květen 2008
Divadelní agentura AP - Prosper - Willam 
Douglas Home

KACHNA NA POMERANČÍCH

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

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

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

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

VEPŘO, KNEDLO, ZELO aneb TŘI 
SESTRY A PEPAN

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

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

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

DON QUIJOTE

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

LÍBÁNKY ANEB LÁSKA,
AŤ JDE K ČERTU

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

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

Nabídka pohybových kurzů
pořádaných Národním domem 

Zahájení kurzů v 2. polovině září 2007 
THAI-BOX-ROBICS

Optimální spojení filozofie dálného 
Východu s efektivním tréninkem západního 

typu, jehož cílem je tělesná a psychická 
rovnováha. Lekce jsou inspirovány bojovým 

uměním, ale přizpůsobeny pohybovým 
možnostem klientů. Meditace se střídá s 
procvičováním prvků bojového umění v 

rychlém tempu rytmické hudby. Při cvičení 
dochází k efektivnímu spalování tuků, zpev-
ňování partií břicha, hýždí, stehen, posílení 
svalů zad a tím k odstranění jejich bolesti.

KICK BOX AEROBIK
Aerobní kondiční cvičení, které využívá 
prvků bojového umění Kick box (kopy, 

údery, postoje). 
Přináší výrazné výsledky při formování 

postavy a je vhodnou alternativou klasického 
aerobiku. Boxování působí zejména na horní 
partie těla, zatímco výkopy zvyšují celkovou 
intenzitu cvičení. Pracují zde velké svalové 
partie – nohy, hýždě, ramena, paže, záda a 
břicho. Dochází ke zlepšení srdečně cévní 
zdatnosti, prostorové orientace, smyslu pro 
rovnováhu a uvolnění negativních emocí.

FIT BALL
Aerobně méně náročné kondiční cvičení 
na velkých míčích. Jedná se o balanční, 

dynamické i statické cvičení, které protahu-
je i zpevňuje svaly celého těla, procvičuje 
stabilizaci páteře a preventivně předchází 
bolesti zad. Používají se cviky známé z 

aerobiku, které se liší pouze tím, že se při 
nich sedí na míči. Pomalejší tempo cvičení 

je vhodné i pro jedince trpící nadváhou.
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

Nedostatek pohybu, sedavý způsob života, 
špatná životospráva – to vše způsobuje, že 
páteř je nesprávně zatěžována a svalstvo, 
které má rozhodující vliv na udržování jejího 
správného postavení, ochabuje. Při klidné 
hudbě se naučíme soubory cviků na pro-

tažení, posílení i uvolnění svalů celého těla.
KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ

Lekce jsou zaměřeny na zpevňování a 
formování svalových skupin.

PILATES
Důmyslně propracovaný systém cviků 
zaměřený na koordinaci intenzivního 

dýchání a pohybu.
Posilování bez zátěže, pouze vlastním 
tělem, zlepšuje pružnost a ohebnost 
kloubů a páteře, působí pozitivně na 

zlepšení rovnováhy, odstranění bolesti 
zad, zmírňuje únavu a stres. Zvyšuje 

svalovou sílu a vytrvalost s cílem vypěs-
tovat dlouhé, štíhlé svaly a ploché břicho. 
Cvičení vyžaduje plné soustředění na přesné 
provedení, což vede k lepšímu uvědomění a 
ovládnutí celého těla. Vhodný pro každého 

bez rozdílu věku a s jakoukoli kondicí.
MTV-DANCE

Jedná se o specifické taneční hodiny. Chore-
ografie je inspirována tanečními videoklipy.

Pohyby a prvky jsou přizpůsobeny 
populární hudbě funky, hip-hopu a také 

muzikálové hudbě.
SALSA

Kubánský tanec, který se vyznačuje 
houpavým pohybem. Jedná se o párový 
tanec, ovšem dámy, nebojte se, můžete 

tancovat i s kamarádkou.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

Výuka tance pro ženy bez rozdílu věku 
i hmotnosti. Přispívá ke zpevnění těla, 
napravuje jeho špatné držení, uvolňuje 

klouby, působí proti stresu, napětí.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE PRO DĚTI
Výuka orientálního tance pro dívky 9 - 14 let.

Termíny zahájení kurzů budou 
zveřejněny na začátku září.

Další informace na tel.čísle 558 438 083, 
775 222 709 Kateřina Kubalová, e-mail: 

katerina.kubalova@kulturafm.cz
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