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slovo primátorky
Jako každý rok i letos pat-

ří tradičně závěr prázdnin ve 
Frýdku historii a romantice. Aby 
však podívaná nezevšedněla, 
Parkem pod zámkem se bude 
poslední srpnový víkend linout 
sborový zpěv „Ktož jsú boží 
bojovníci…“ a vše se tentokrát 
odbude v době husitské.

„Hola hej lidičky, lidé zdejší i 
přespolní, na vědomost všem se 
dává, že Frýdkem se přežene 
křižácké vojsko, městem se 
bude ozývat dunění kol husit-
ských válečných vozů a rachot 
píšťal, hmoždířů i hákovnic,“ láká 
umělecká agentura na slavnos-
ti, které pořádá odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy 
Statutárního města Frýdek-
-Místek. „Určitě to bude i letos 

Husitské Frýdecké slavnosti 
zážitek pro děti i dospělé. Věřím, 
že kromě místních si cestu do 
Frýdku-Místku znovu najdou i 
lidé z okolí a zažijeme to správ-
né vyvrcholení Veseléta,“ věří 
primátorka Eva Richtrová.

I husité se budou v zámec-
kém parku snažit o zachování 
filozofie akce, která chce připo-
mínat tradiční lidské a kulturní 
hodnoty, historii, i zachování 
vazeb současnosti s minulostí 
města ležícího na hranici Mora-
vy a Slezska. 

Na co se můžete těšit
konkrétně?

Sobota 30. srpna 
21:00 – amfiteátr v parku pod 
zámkem
DON QUIJOTE DE LA ANCHA 
– Představení, které prodlužuje 

život.
Didaktická klaunikyáda na 

motivy románu Miguela Cervant-
ese Saavedry uchopená dle 
vzoru velkého českého emigran-
ta Jana Ámose Komenského 
– DIVADLO KLAUNIKY BRNO
22:00 – ohňové kejklování

Neděle 31. srpna 
10:00 – 18:00 – celý areál Parku 
pod zámkem
Ktož jsú boží bojovníci aneb 
Frýdek v době husitské

O době rytířů, rytířskosti, 
o odvaze a chrabrých činech 
našich předků budou ve svých 
představeních vyprávět šermíři, 
rytíři, tanečníci, kejklíři a hudební-
ci umělecké agentury GRYFF a 
jejich hosté. Nebude chybět malá 
bitvička husitů a křižáků.  (pp)

Stavbě obchvatu, na kterou 
netrpělivě čeká celé město, 
které potřebuje ulevit od stále 
horší dopravní situace, v této 
chvíli již nic nebrání. 29. čer-
vence Krajský soud v Ostravě 
zrušil u žaloby Beskydčanu 
na Krajský úřad Moravsko-
slezského kraje odkladný 
účinek, jenž fakticky blokoval 
další postup výstavby.

„Vždycky jsme věřili, že nako-
nec zvítězí rozum nad ekologický-
mi demagogy, kteří si k naplnění 
svých vlastních cílů klidně vez-
mou jako rukojmí všechny občany 
Frýdku-Místku,“ glosoval verdikt 
soudu náměstek primátorky 
Petr Cvik. Náměstek primátorky 
Michal Pobucký rozhodnutí soudu 
označil za velké vítězství. „Velice 
důležité je, že opravné prostředky 
v dané věci již nejsou přípustné, 
takže veškeré problémy jsou nyní 
vyřešeny. Jakmile bude mít Ředi-
telství silnic a dálnic ČR všechny 
pozemky, mohou zažádat o 
stavební povolení a začít stavět. 
Je jasné, že lidé, kteří nebudou 
chtít podepsat smlouvu o odkupu 
půdy, musí počítat s vyvlastňova-

Stavbě obchvatu už soud nebráníStavbě obchvatu už soud nebrání

KOLONY NA PRŮTAHU: Stačí indispozice jediného vozu a řada aut vmžiku naroste až k Víceúčelové 
sportovní hale. Obchvat bude vysvobozením pro všechny.     Foto: Petr Pavelka

cím procesem ve veřejném zájmu. 
Telefonoval jsem s ředitelstvím a 
podle jejich informací je nyní před-
poklad, že se v příštím roce začne 
stavět,“ informoval Michal Pobuc-
ký, který má výstavbu obchvatu 
za město na starosti.

Ve světle příznivého usnese-
ní soudu je třeba ovšem připo-
menout, že žaloba jako taková, 
kterou Beskydčan podal proti 
krajskému úřadu a jíž se domáhá 
zrušení rozhodnutí žalovaného, 
kterým bylo zamítnuto jeho odvo-
lání proti územnímu rozhodnutí 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
jímž byla stavba obchvatu umís-
těna na pozemcích katastrálních 
území Dobrá, Frýdek, Kunčičky u 
Bašky, Místek, Panské Nové Dvo-
ry a Staré Město, trvá. „Jde o to, 
že soud nejprve přiznal odkladný 
účinek, který stavbu zablokoval, 
protože potřeboval prošetřit, zda 
může dojít k nevratným škodám, 
než se rozhodne o věci samé. 
Zjistil, že nemůže, proto odklad-
ný účinek zrušil,“ vysvětlil soudní 
proces Michal Pobucký. Ocenil, 
že soud nehodlá rozhodovat o 
skácení každého stromu, což je 

zřejmě představa Beskyčanu, jak 
by měla ochrana přírody v jejich 
pojetí vypadat. Usnesením sou-
du bylo zdůrazněno, že kácení 
dřevin, ať už rostoucích mimo les 
nebo na lesních pozemcích, bude 
povoleno příslušnými orgány 
nezávisle na probíhajícím soudním 
sporu za splnění potřebných pod-
mínek. „Samotný soud o žalobě 

Beskydčanu může probíhat ještě 
dlouho, ale výstavba obchvatu už 

není blokována,“ uzavřel náměs-
tek Michal Pobucký.  (pp)

Integrovaný plán rozvoje města
může přinášet dotační peníze
Integrovaný plán rozvoje 

města je obsáhlý rozvojový 
dokument, který se zaměřuje 
na rozvoj určité oblasti života 
občanů Frýdku-Místku nebo 
na rozvoj vybrané zóny pro 
bydlení. Sdružuje projekty 

předpokládající spolufinan-
cování z fondů Evropské 
unie. Koncem července byl 
předložen Regionální radě 
regionu soudržnosti Morav-
skoslezsko. 

(Pokračování na straně 10)

Vážení spoluobčané,
ještě jednou se vrátím k problematice 

tenisových kurtů v Sadech B. Smetany 
v Místku. Zastupitelstvo města na svém 
jednání v dubnu 2008 rozhodlo o prodeji 
tenisového areálu uchazeči, který vzešel 
z výběrového řízení a který nabídl nejvyš-
ší kupní cenu a předložil nejlepší podni-
katelský záměr. Nový vlastník se v kupní 
smlouvě zavázal využívat tenisový areál 
po dobu 10 let ke sportovním účelům a 
zároveň se zavázal provést podstatné zhodnocení tenisového areálu. 

Na stejném jednání v dubnu 2008 zastupitelstvo zavázalo Radu 
města k jednání s občanským sdružením První český tenisový klub 
ve Frýdku-Místku, které bylo od října 1999 do října 2007 nájemcem 
tenisového areálu. Výsledkem jednání je tento týden oboustranně 
podepsaná Dohoda o narovnání, ve které se vyřešila sporná práva 
a závazky vztahující se k tenisovému areálu v Sadech B. Smetany. 
Účastníci dohody se zavázali neuplatňovat v souvislosti s tenisovým 
areálem v Sadech B. Smetany žádné další nároky a považují tímto 
veškeré vzájemné nároky za definitivně narovnány.

Podle informací nového vlastníka začne 1. září tohoto roku celko-
vá rekonstrukce areálu, antukové dvorce projdou generální opravou, 
bude zrekonstruováno stávající sociální zázemí, vybudováno nové 
relaxační centrum a především vznikne nová krytá tenisová hala.

Prodejem tenisového areálu tak příznivci tenisového sportu nejen 
že nepřijdou o tenisový areál, ale budou moci hrát tenis v mnohem 
lepších podmínkách.   Eva Richtrová
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slovo náměstka primátorky

Zvelebení Slezské
Radnice zpracovává Integro-

vaný plán rozvoje statutárního 
města Frýdku-Místku – sídliště 
Slezská. Kdokoliv má stále ještě 
možnost navrhnout pro tuto spe-
cifickou lokalitu projektový záměr, 
který jí může být ku prospěchu.

Nové dětské hřiště
V červenci byly zahájeny práce 

na rekonstrukci stávajícího nevy-
hovujícího dětského hřiště na ulici 
Nad Lipinou. Dojde k demontáži 
stávajících zařízení včetně beto-
nových základů, obnově povrchu, 
včetně zemních prací. Pod nově 
navržené herní prvky bude upra-
ven povrch v provedení pryžové 
desky, které tlumí nárazy. Dále 
budou částečně odstraněny a 
opraveny stávající kamenné zíd-
ky, se zachováním okolní výsadby 
dřevin a přístupových chodníků. 
Práce budou ukončeny do října.

Úpravy hřbitova
Město připravuje rekonstrukci 

hřbitovní zdi a oplocení veřejného 
pohřebiště na Panských Nových 
Dvorech, ve frýdecké části měs-
ta. Zrekonstruovaná hřbitovní 
zeď bude replikou zdi původní, 
opravena bude vstupní zděná 
brána a kovaná vrata. Provedeny 
budou i opravy a výměny dalších 
částí oplocení areálu hřbitova. 
Akce by měla být zahájena na 
přelomu měsíce srpna a září. 

Blokové čištění
Zaměstnanci technických 

služeb pokračují ve strojním i ruč-
ním úklidu komunikací a kanálo-
vých vpustí, tedy v tzv. blokovém 
čištění, které bývá spojeno s odta-
hem automobilů. V době konání 
blokového čištění totiž nesmí stát v 
ulici žádné auto, v opačném přípa-
dě je odtaženo. To pomáhá městu 
zbavit se vraků a uvolnit tak zby-
tečně zabíraná místa pro parková-
ní.  V srpnu blokové čištění čeká 
místecké ulice Dr. A. Vaculíka (21. 
8.) a V. Nezvala (28. 8.), počátkem 
září pak ČSA (4. 9.).

Skaličtí hasiči
23. srpna pořádají dobro-

volní hasiči ve Skalici 1. ročník 
požární soutěže Skalický kopec 
o putovní pohár primátorky Sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
Evy Richtrové. Vše se odehraje 
na sokolském hřišti ve Skalici od 
15 hodin. Po ukončení soutěže 
bude pokračovat přátelské pose-
zení s tancem při živé hudbě.

Výroční pietní akt
Statutární město Frýdek-Místek 

a Český svaz bojovníků za svo-
bodu zvou všechny zájmece na 
vzpomínkovou akci u příležitosti 
65. výročí popravy českých vlas-
tenců německými okupanty. Akce 
se koná 3. září ve 14 hodin za 
nádražím v Lískovci. (pp)

Vážení spoluobčané,
ve volebním programu jsme slíbili, 

že školství bude naší prioritou. Byť 
nejsme ani v polovině volebního obdo-
bí, troufám si tvrdit, že se nám daří naši 
vizi naplňovat. Kromě každoročního 
zabezpečení provozních prostředků 
pro naše školská zařízení se snažíme 
o to, aby se děti vzdělávaly v co možná 
nejpříjemnějším prostředí, a každé letní 
prázdniny probíhají rozsáhlé opravy a 
rekonstrukce mateřinek i základních 
škol. Vzhledem k tomu, že rozpočet 
není nafukovací, snažíme se vždy spravedlivě určit priority potřebnosti 
oprav. Jsem rád, že se začátkem příštího školního roku se budou napří-
klad skaličtí školáci moci stravovat ve zbrusu nové jídelně a velkou radost 
mám i z rekonstrukce objektu na Slezské, které nabídne k využití zejména 
dětem z Frýdku naše Středisko volného času Klíč. Ne všechny opravy a 
rekonstrukce ale budou hotovy do začátku školního roku. Na podzim nás 
tak ještě čekají rekonstrukce havarijního stavu střechy v MŠ Lysůvky a 
dvě velké investiční akce, které jsou zatím ve fázi finálních příprav. Kon-
krétně se jedná o spojovací krček na ZŠ Komenského, který propojí obě 
budovy tak, že děti budou moci konečně přecházet bez nutnosti přezou-
vání. Momentálně doběhla soutěž na dodavatele, práce zde by měly začít 
co nejdříve a hotovo má být nejdéle v půlce ledna. Naší snahou ale bude 
dodělat tento objekt do konce kalendářního roku. Velký projekt čeká na ZŠ 
Jana Čapka. Zde se městu podařilo získat dotaci více jak 28 milionů korun! 
Poté, co dodáme z vlastních zdrojů sedm milionů, dojde k celkové výměně 
oken a zateplení budovy na této škole. Podobně velká a náročná akce 
tady v poslední době nebyla, proto vyžaduje delší čas na přípravu, během 
níž se opětovně musí vysoutěžit dodavatel a dopřesnit systém financování 
celého projektu. Vzhledem k tomu bude tato akce realizována až od pod-
zimu. Je jasné, že se neobejde bez úzké koordinace odborů magistrátu 
města s vedením této základní školy a bude vyžadovat jistou míru trpěli-
vosti také od žáků a rodičovské veřejnosti. Myslím si, že výsledek ale bude 
stát zato. A protože v těchto dnech začínáme chystat rozpočet pro příští 
rok, bude mou snahou opětovně do škol a školských zařízení nasměro-
vat tolik peněz, abychom uspokojili další požadavky nejen v exteriérech a 
interiérech našich škol a školek, ale také v jejich okolí. Pokračovat budeme 
určitě ve výstavbě moderních venkovních sportovních areálů. Po dlouhých 
letech nejasností mohu s radostí konstatovat, že město konečně nabylo 
pozemky mezi 5. a 9. základní školou ve Frýdku. Výstavbě multifunkčního 
hřiště u škol, kde máme sportovně zaměřené třídy, tak již snad nic nestojí 
v cestě. Podmiňovací „snad“ vyplývá z toho, že byly zahájeny práce na 
projektové dokumentaci, a já doufám, že se během nich již nevyskytne 
žádný problém, který by výstavbu tolik potřebného sportoviště pro tisíc 
školáků přibrzdil, a obě školy se v příštím roce vysněného sportovního 
areálu dočkají!   Petr Cvik

NA ŽIDOVSKÉM HŘBITOVĚ: Také letos do Frýdku přijeli zahra-
niční studenti, aby pomohli se zvelebením pietního místa, které 
bylo před lety totálně zpustošeno vandaly. Dnes už hroby vypa-
dají mnohem lépe, ale stále je zde spousta práce. Mládeži přišla 
poděkovat za její ochotu užitečně trávit prázdninový čas primá-
torka Eva Richtrová.                                      Foto: Petr Pavelka

Lokalita Panských Nových 
Dvorů se může těšit na nové 
inženýrské sítě. Byť jejich 
budování obecně není dnes 
již nepsanou povinností měst 
a se značnými náklady tak 
musí počítat hlavně inves-
toři nebo i občané samotní, 
uvolnila radnice do této loka-
lity další miliony, aby se zde 
lidem mohlo žít lépe.

V červenci byly zahájeny prá-
ce na budování inženýrských sítí 
na Panských Nových Dvorech v 
lokalitě Řehánek, které by měly 
být hotovy do konce roku. „Jedná 
se o vybudování zhruba 700 met-
rů vodovodního a plynovodního 
řádu a splaškové kanalizace dél-
ky 460 metrů, včetně rekonstruk-

Panské Nové Dvory čeká
výstavba nových sítí

ce přečerpávací stanice. Nově 
vzniklé inženýrské sítě za téměř 
třináct milionů korun rozšíří stáva-
jící infrastrukturu pro napojení 27 
rodinných domů,“ uvedl náměstek 
primátora Miroslav Dokoupil, který 
má investice v působnosti.

V současné době končí 
také investiční akce „Panské 
Nové Dvory – plynofikace zóny 
Kamenec-střed“. Jednalo se o 
výstavbu rozvodů plynu v délce 
2 386 metrů a veřejných částí 
plynovodních přípojek o celkové 
délce 285 metrů, určených pro 
zásobování obyvatel zemním 
plynem. Po kolaudaci stavby je 
na srpen plánováno propojení 
nově vybudovaného plynovodu 
na stávající plynovod.  (pp)

STOLETÝ JUBILANT: Primátorka Eva Richtrová byla navštívit 
MUDr. Karla Volného, zakladatele očního oddělení ve frýdecké 
nemocnici, u příležitosti jeho stých narozenin. Je už odkázán na 
lůžko, ale jak prozradila jeho ošetřovatelka, na Dr. House v tele-
vizi se ještě rád podívá.                                Foto: Petr Pavelka

„Zdravé město“ je prestižní 
označení pro municipalitu, která 
je aktivně zapojena do meziná-
rodního Projektu Zdravé město 
pod patronací OSN-WHO. Od 
června se tímto titulem může 
pyšnit i Frýdek-Místek, který byl 

Statutární město Frýdek-Místek je členem Národní sítě Zdravých měst
přijat do Národní sítě Zdravých 
měst ČR.

„Projekt Zdravé město je 
zejména projektem komunitním 
– otevírá prostor pro posilování 
aktivity a zájmu obyvatel. Zdravá 
města, obce a regiony systema-

ticky podporují kvalitu veřejné 
správy, kvalitu strategického 
plánování a řízení s ohledem na 
udržitelný rozvoj a podporu zdra-
ví, aktivně se ptají svých obyvatel 
na jejich názory. Nejedná se tedy 
„pouze“ o stav životního prostředí, 
ale zejména o zdravý životní styl 
lidí a odpovědnost vůči budoucím 
generacím,“ vysvětlil náměstek 
primátorky Michal Pobucký.

V rámci projektu Zdravé město 
se Statutární město Frýdek-Mís-
tek zapojilo do místní Agendy 
21, což je dokument OSN, který 
rozpracovává principy udržitelné-
ho rozvoje v globálním měřítku do 
jednotlivých oblastí a znamená 
program pro 21. století ukazující 
cestu k udržitelnému rozvoji na 
naší planetě zejména pomocí tzv. 
„správného řízení věcí veřejných“. 
„V rámci agendy již probíhají ve 
Frýdku-Místku aktivity se zapoje-
ním veřejnosti, například veřejné 
projednání Komunitního plánu 
rozvoje sociálních služeb na léta 
2007-2013,“ připomněl radní Ivan 
Vrba. Ve stejném duchu jsou chá-
pány pravidelné Hovory s občany, 

na kterých jsou za účasti zástup-
ců magistrátu a občanů Frýdku-
-Místku projednávány aktuální 
problémy a možnosti jejich řešení 
v konkrétních lokalitách. Dále ve 
Frýdku-Místku probíhají kampa-
ně již tradičně organizované i v 
Národní síti Zdravých měst: Den 
Země v dubnu, Evropský týden 
mobility v září, Dny zdraví v říjnu 
a Bambiriáda.

Pojetí Zdravého města je 
velmi široké, jde o to, aby město 
stále zlepšovalo životní prostředí 
ve městě a jeho okolí a věnova-
lo pozornost soustavnému zvy-
šování kvality života zdejších 
obyvatel. „Proto do této oblasti 
spadají například opravy a 
výstavba dětských hřišť, opravy 
chodníků a veřejných komuni-
kací, budování nových parkova-
cích míst, dopravních ostrůvků 
a kruhových objezdů, zateplení 
škol a výměny oken ve školách, 
rozšíření kapacity jeslí, opravy 
domova pro seniory, výstavba 
inženýrských sítí a podobně,“ 
vyjmenoval náměstek primátor-
ky Michal Pobucký.  (pp)
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městská policie
Rumuni na nádraží
prodávali šperky

4. 8. v jednu hodinu po poled-
ni byla na základě anonymního 
telefonického oznámení v pro-
storu nádraží Českých drah hlíd-
kou městské policie zadržena 
skupina Rumunů při prodeji zla-
tých šperků. Záležitost byla na 
místě předána cizinecké policii.

V cizím voze
6. 8. v půl šesté večer byli, 

znovu na základě telefonického 
oznámení, zadrženi dva opilí 
mladíci při blokování dopravy na 
ulici K Lesu. Mladíci nasedli do 
vozidla oznamovatele a odmítali 
jej opustit. Potížisté byli na místě 
předáni Policii České republiky. 

Blokáda dopravy
9. 8. pár minut před polednem 

obdržela dispečerka městské 
policie telefonickou informaci, že 
na ulici Nad Přehradou blokuje 
řidič sedící ve vozidle silnici a 
brání tak její průjezdnosti. Hlídka 
na místě zjistila, že oznámení má 
reálný základ. Řidič motorové-
ho vozidla značky Peugeot 306 
Combi bránil v projetí nákladního 
automobilu a kolony dalších zhru-
ba deseti vozidel. S tvrzením, že 
nikam uhýbat nebude, odmítl 
celou věc s hlídkou městské poli-
cie řešit. „Celá situace vyústila v 
pokus řidiče o ujetí z místa pře-
stupku a následnému ohrožení 
strážníka hlídky. Po zabránění 
řidiči ujet z místa šetření byla celá 
věc dořešena uložením blokové 
pokuty,“ sdělil inspektor Tomáš 
Zapletal. (pp)

Nejen z financí odboru škol-
ství, kultury, mládeže a tělový-
chovy plynou peníze do škol 
(viz. str. 4 a 5), další finanční 
prostředky nutné k pokrytí 
větších investičních akcí jdou 
z kapitoly určené na investice. 
To svědčí o tom, že současná 
radnice má skutečně oblast 
vzdělávání jako svou prioritu.

„Jsem rád, že v této oblasti 
panuje na radnici shoda. Chce-
me, aby se naše děti pohybo-
valy v důstojných prostorách. 
Samozřejmě, že i pedagogickým 
pracovníkům se pak s nimi lépe 
pracuje a vzdělávací proces 
tak může být kvalitnější. Také 
jsme vedeni snahou o úspory 
energie ve školních budovách, 
čímž město v budoucnu ušetří 
další finanční prostředky,“ řekl 
náměstek primátorky Petr Cvik.

Investiční odbor v součas-
nosti realizuje nebo připravuje 
skutečně mnoho akcí. Například 
ZŠ Frýdek-Místek, ul. Jiřího z 
Poděbrad 3109, se dočká výmě-
ny svítidel pavilonu C. „Oprava 
na 11. ZŠ je prováděna s ohle-
dem na nové hygienické normy 
osvětlení a nevyhovující prove-
dení elektroinstalací. Výměna 
osvětlení byla započata v druhé 
polovině července a s dokonče-
ním počítáme ještě o prázdni-
nách,“ sdělil náměstek primáto-
ra Miroslav Dokoupil. 

V červenci byly zahájeny sta-
vební úpravy také na ZŠ a MŠ 
„Naděje“ na ulici Škarabelova. „V 
rámci této investiční akce bude 

Radnice investuje do škol

Na křižovatce ulic Staroměst-
ská a Slezská ve Frýdku bývali 
řidiči v dopravních špičkách 
značně nervózní kvůli proble-
matické průjezdnosti v jednom 
směru. Nyní musí být ještě trpě-
livější, protože kvůli zahájení 
výstavby kruhového objezdu 
zde musí situaci řešit semafory. 
Ale pak už bude jen lépe.

Investiční akci realizuje kraj 
díky exkluzivní smlouvě, kterou s 

Výstavba nového kruhového objezduVýstavba nového kruhového objezdu

provedena kompletní výměna 
oken a dveří za plastová, mezi-
okenní vložky budou vyzděny. 
Rovněž bude provedeno zatep-
lení obvodového pláště, vyspá-
dovaní a zateplení střešního 
pláště a bude upravena otopná 
soustava. Převážná část nákladů 
bude hrazena z dotace Státního 
fondu životního prostředí,“ připo-
mněl Miroslav Dokoupil úspěš-
nost města při získávání dotací. 
Komplexního vylepšení tepelných 
vlastností se dočkají také na 
Základní škole Frýdek-Místek, ul. 
E. Krásnohorské 139. 9. ZŠ zahá-
jí další školní rok s renovovaným 
blokem A. To ZŠ nár. umělce 
P. Bezruče na Třídě TGM dává 
do pořádku tělocvičnu. Tady se 
začalo už v červnu a vzhledem k 
objemu prací (okna, dveře, vstup, 
fasáda, střešní plášť i klempířské 
prvky atiky) je stanoven termín 
dokončení až na konec října. 
Dřevěná okna za plastová s izo-
lačním dvojsklem se mění rovněž 
v učebnách 7. ZŠ a investiční 
odbor má na starosti i rozšíření 
kapacity jeslí na ulici Brožíko-
va. „Od dubna probíhají práce 
na pavilónu, v němž byly dříve 
umístěny učebny Akademie J. 
A. Komenského. Tento pavilon 
je opět přičleněn do areálu jeslí. 
Realizuje se 1. etapa, mění se 
vnitřní dispozice, také veškeré 
vnitřní rozvody a instalace a 
opravujeme také střechu,“ sdělil 
Ivan Vrba. Město tak reaguje na 
zvýšenou poptávku po umístění 
nejmenších v jeslích.  (pp)

Prázdniny už ukrajují svou 
druhou polovinu, a tak mohlo 
Středisko volného času Klíč, 
které je spolu se Statutárním 
městem Frýdek-Místek pořa-
datelem Prázdnin ve městě, 
zhodnotit první polovinu pro-
gramu, jenž se snaží o to, aby 
měly o zábavu postaráno i 
ty děti, které zůstávají v létě 
doma ve městě.

V červenci proběhlo 28 akcí, 
kterých se zúčastnila zhru-
ba tisícovka dětí. „Co se týče 
počtu účastníků na jednotlivých 
akcích, bylo nejúspěšnější 
Klaunské divadlo. Tuto akci 
pořádal Spolek katolický lido-
vý dům a zúčastnilo se jí 140 
účastníků. Více než 50 dětí při-
lákaly akce Rafty na Ostravici 
(Sportovní klub cvičení a pobyt v 
přírodě Frýdek-Místek), Autobu-
sový výlet na jízdárnu (SVČ Klíč 
FM), Rybářská soutěž (Český 
rybářský svaz, MO Frýdek-Mís-
tek 2 – CASTING), Dopoledne 
soutěží a her (Městská knihov-
na Frýdek-Místek), Malování v 
Sokolíku (Spolek přátel Frýdku-
-Místku) a Hasičský den (Sbor 
dobrovolných hasičů Frýdek),“ 

Prázdniny ve městě už využilo přes tisíc dětí
vyjmenoval Patrik Siegelstein, 
zástupce ředitele SVČ Klíč. 
„Jsme rádi, že se tento prázdni-
nový program už takto ujal. Kaž-
dé dítě, které nebloumá bezcílně 
ulicemi, ale vyplní si čas orga-
nizovanou zábavou, nás těší. 
Může si najít nové kamarády, 
případně se zapojit po prázd-
ninách do nějakého kroužku,“ 
hodnotil náměstek primátorky 
Petr Cvik.

I přesto, že červenec byl 
letos spíše deštivý, proběhly 
všechny akce v naplánovaných 
termínech a s avizovaným boha-
tým programem. „Prázdniny 
ve městě zahájili tradičně vče-
laři svou dvoudenní akcí Hurá 
prázdniny. Náplň dalších akcí 
se střídala. Děti si užily počítače, 
výtvarné dílny, divadlo, soutěže 
a hry. Součástí červencových 
akcí byly i tři autobusové výlety. 
Chybět samozřejmě nemohl ani 
sport. Hrál se stolní tenis, sálová 
kopaná, cvičilo se judo a sebe-
obrana,“ přiblížil pestrou paletu 
aktivit Patrik Siegelstein.

Využívat programu Prázdniny 
ve městě mohou děti i v srpnu, 
ve zpravodaji pravidelně přiná-

šíme aktuální akce. Město vše 
směřuje k naplnění filozofie – co 
nejméně dětí s klíčem na krku 
potulujících se v ulicích. Ať je má 
raději „na krku“ Klíč!  (pp)

RAFTY NA OSTRAVICI: Jedna z nejúspěšnějších akcí.
Foto: Petr Pavelka

STAVBA KRUHOVÉHO OBJEZDU: Momentálně to chce od řidi-
čů trpělivost, ale na křižovatce směrem na Staré Město se budou v 
budoucnu cítit mnohem lépe.   Foto: Petr Pavelka

ním město jako jediné uzavřelo v 
souvislosti se skrývkou zeminy a 
její následnou distribucí z nošo-
vické průmyslové zóny. „Nic jsme 
nepodcenili a teď sklízíme ovoce. 
V pořadí šestý kruhový objezd ve 
městě by měl vyřešit problematic-
kou dopravní situaci v tomto místě, 
v době dopravní špičky byl kom-
plikovaný zejména průjezd ulicí 
Slezská ve směru na Dobrou,“ řekl 
náměstek primátorky Petr Cvik.

Kruhový objezd by měl být 
hotov nejpozději do 20. listopa-
du. Výstavba okružní křižovatky 
ulic Staroměstská a Slezská 
si nevyžádá žádnou uzavírku, 
bez dopravního omezení se ale 
neobejde. „Řidiči by se měli 
připravit na to, že po dobu sta-
vebních prací bude doprava v 
těchto místech řízena světel-
ným signalizačním zařízením 
– přenosným semaforem – a 
cestující městskou hromadnou 
dopravou budou mít přemístěnu 
autobusovou zastávku „Modrá 
Labuť“ o několik metrů dál,“ upo-
zornil vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství Miro-
slav Hronovský. Připomněl, že 
ačkoliv je díky šikovnosti vedení 
města investorem stavby Krajský 
úřad Moravskoslezského kraje,
i Statutární město Frýdek-Místek 

muselo vynaložit určité finance a 
úsilí na přípravu akce. „Postarali 
jsme se o zpracování projektové 
dokumentace a vyřízení staveb-
ního povolení. Nákladově jsme 
vynaložili zhruba milion korun,“ 
upřesnil Miroslav Hronovský. Na 
závěr přidává tip, jak se vyhnout 

současným kolonám u semaforů 
na trase Místek – Staré Město. 
Řidiči mohou jet kolem nového 
autobusového nádraží a přes 
Železniční kolonii. Řidiči směřu-
jící z Frýdku na sídliště Slezská 
by měli využít trasu po Bruzovské 
nebo Hlavní k Intersparu.  (pp)

OPRAVA CHODNÍKŮ: V dolní části Třídy T. G. Masaryka ve 
Frýdku, za kruhovým objezdem, se provádí rekonstrukce chod-
níku. Do konce srpna zde budou vyměněny obrubníky a dlažba. 
V současnosti je třeba dávat pozor na zúžený jízdní pruh.

Foto: Petr Pavelka
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ZŠ a MŠ SKALICE: Debata nad přístupovým schodištěm do jídelny, která prochází rekonstrukcí.
Foto: Petr Pavelka

11. ZŠ: Ve školní kuchyni už se rýsují nové obklady. Foto: Petr Pavelka

MŠ POHÁDKA: To je rozdíl!        Foto: Petr Pavelka

Radnice i letos využívá 
prázdninové měsíce k rekon-
strukcím a opravám škol a 
školek, u nichž je zřizovatelem 
Statutární město Frýdek-Mís-
tek. Jen z rozpočtu odboru 
školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy bude v letošním 
roce investováno 25 milionů 
korun, další prostředky mají k 
dispozici školy samotné a vět-
ší investiční akce jsou finan-
covány z odboru investic.

Náměstek primátorky Petr 
Cvik, mající oblast školství na 
starosti, průběžně monitoruje 
stav prací u jednotlivých investič-
ních akcí. „Klademe velký důraz 
na to, aby byly dodrženy stano-
vené termíny, protože chceme u 
všech škol začínat školní rok bez 
nutnosti nějakých provizorních 
řešení v důsledku nedodělků,“ 
vysvětlil náměstek primátorky 
Petr Cvik. Ten se v „inspekční 
den“ nejprve zastavil ve Skali-
ci, kde dochází k rekonstrukci 
kuchyně a školní jídelny. Dispo-
zičně přebudovaný suterén, který 
bude sloužit sedmdesáti strávní-
kům, si vyžádá náklady 2,6 milio-
nu korun, včetně vybavení varny 
a přilehlých prostor. „Dochází ke 
zvětšení varny, sociální zařízení 
pro pracovnice jídelny i nové 
skladovací prostory jsou samo-
zřejmě v souladu s evropskými 
hygienickými normami,“ sdělila 
Milada Tkačíková. „Skalice je 
pro mě srdeční záležitostí, pro-
tože mám tuto okrajovou část 
na starosti. Proto jsem rád, že 
se i v místní škole daří stále něco 
vylepšovat,“ těšilo náměstka.

2. základní škola se těší na 
realizaci dotačního titulu, kte-
rý se městu podařilo získat na 
zateplení budovy, včetně výmě-
ny oken. Kromě této obrovské 
investiční akce právě ve škole 
probíhá poslední etapa gene-
rální opravy elektroinstalace s 
výměnou osvětlení učeben. V 
posledním pavilonu D si tento 

2. ZŠ: Staré zářivky je nutné ekologicky zlikvidovat. Všechny pobavi-
la jejich někdejší cena 34 Kčs.   Foto: Petr Pavelka

Svého času to byl rodin-
ný domek, poté družina 2. 
základní školy a po prázd-
ninách zde na okraji sídliš-
tě Slezská začne fungovat 
Rodinné centrum v rámci 
Střediska volného času Klíč. 
Současná rekonstrukce za 
2,44 milionu korun zahrnu-
je opravy celého objektu, 
výměnu střešní krytiny a 
části krovu, obnovu podlah, 
maleb a omítek a vybudo-
vání sociálního zařízení pro 
děti i dospělé.

„Škola disponuje dostatkem 
vlastních vhodných volných pro-
stor pro družinu, a proto jsme 
objekt uvolnili. Stále zde budou 
probíhat mimoškolní aktivity, 
ovšem pro širší okruh dětí ze 
Slezské. A Středisko volného 
času Klíč, které tak získá budo-
vu pro svou činnost ve frýdecké 
části města, plánuje zapojit do 
nich postupně rodinné přísluš-
níky,“ vysvětlil záměr projektu 
náměstek primátorky Petr Cvik. 

„Centrum bude určeno 
celým rodinám, máme zájem 
o starší děti, než která na-
jdou vyžití v mateřských cen-
trech, tedy klubech maminek. 

Na Slezské vznikne rodinné centrum
My chceme zapojit i tatínky 
a vůbec chceme trochu více 
vtáhnout rodiče, protože sle-
dujeme často tendence dětí se 
prostě zbavovat. Nám by se 
ale líbilo, kdyby rodiče projevili 
více zájmu o to, co děti u nás 
dělají. V novém objektu začne-
me s naší klasickou činností, 
od října by naše nabídka vol-
nočasových aktivit měla i tady 
běžet naplno,“ přiblížil Patrik 
Siegelstein z SVČ Klíč.

Program centra se dále bude 
skládat z neformálních setkání, 
setkávání s odborníky z různých 

oblastí, z kurzů, víkendových 
a prázdninových aktivit a dal-
ších. Klíč předpokládá spolu-
práci s nestátními neziskovými 
organizacemi, s odborníky a 
s ostatními subjekty v oblasti 
volnočasových aktivit, péče o 
dítě, péče o rodinu a z oblasti 
prevence negativních společen-
ských jevů. Rodinné centrum 
ovšem nemá v žádném případě 
nahrazovat instituce, jakými jsou 
například mateřské školy, peda-
gogicko-psychologické poradny 
a podobně.

(Pokračování na straně 5)

BÝVALÁ DRUŽINA: Připravují se prostory pro rodinné centrum. 
Foto: Petr Pavelka

krok vyžádá 2,6 milionu korun.  
V sousední 11. ZŠ se provádí 

kompletní výměna elektroinsta-
lace, rozvodů vody a kanalizace 
v prostorách školní kuchyně, což 
mimo jiné obnáší i celkovou výmě-
nu obkladů a dlažeb. Po dokon-
čení akce v hodnotě okolo 3,5 
milionu bude nainstalováno zpět 
vnitřní vybavení. Se školní kuchyní 
souvisí i akce na 8. ZŠ, kde musí 
dojít k opravě kanalizační přípojky, 
včetně nového lapače tuků. „Měli 
jsme tu v zimních měsících havarij-
ní stav, a proto jsme museli vyčle-
nit 800 tisíc korun na tuto akci.

 (Pokračování na straně 5)
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MŠ ANENSKÁ: Nová okna budově pomohly i esteticky.
Foto: Petr Pavelka

(Pokračování ze strany 4)
„Chceme zdůrazňovat důle-

žitost rodiny jako nezastupitel-
ného a nejdůležitějšího činitele 
ve výchově dětí, které potřebují 
smysluplné využívání volného 
času, ale třeba také propagovat 
zdravý životní styl. Slibujeme si od 
rodinného centra mimo jiné kvalit-
nější a pestřejší využití volného 
času občanů, zlepšení rodinných 
vztahů, výměnu zkušeností i 

Na Slezské vznikne rodinné centrum
snižování sociálně patologických 
jevů,“ sdělil Patrik Siegelstein.

V rodinném centru bude 
dostatek prostoru pro klasické 
zájmové kroužky, ale i činnost, 
která nemá pravidelný charakter, 
a spontánní aktivity. „Jedná se o 
činnost, která je volně přístupná, 
kde většinou není přímo řízený 
a organizovaný program a není 
potřeba přihlášek. Například před 
budovu se umístí nápis „Ve žluté 

klubovně dnes malujeme“ a kdo 
má zájem, přijde. Nejedná se v 
žádném případě o výuku, mělo 
by zde být co nejméně organiza-
ce. Pedagogický pracovník zde 
vykonává pouze dohled. Vzhle-
dem k nenáročnosti této činnosti 
a současným trendům bude 
zařazena poměrně často,“ uvedl 
konkrétní příklad, co se bude v 
renovovaných prostorech dít, 
Patrik Siegelstein.  (pp) (Pokračování ze strany 4)

Je to jedna z těch akcí, kte-
ré jsou nezbytné, i když nejsou 
vidět,“ naznačil náměstek pri-
mátorky, že investované finance 
nemusí být vždy přímo na očích. 

Z odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy plynou 
finance i na zvelebení mateř-
ských škol, letos devět milionů. 
Například na MŠ Anenská se 
mění na jednom pavilonu okna za 
plastová, což spolu se zazděním 
meziokenních vložek představuje 
náklad 1,5 milionu korun. Stejnou 

sumu spolkne výměna oken jed-
noho pavilonu MŠ Třanovského, 
Pohádka, kde skutečně došlo ke 
změně téměř pohádkové, pro-
tože kromě zateplení dala všemu 
punc nová fasáda. „Uvažujeme, 
že ten vzhled postupně sjed-
notíme, stejně jako jsme zde 
postupně opravovali na všech 
pavilonech střechy,“ připomněl 
náměstek primátorky Petr Cvik. 
Výměny oken se dočkala také 
jedna strana objektu MŠ Svato-
pluka Čecha, kde bylo proinves-
továno 800 tisíc korun.  (pp)

Výchova k požární preven-
ci má v mateřské škole Mate-
řídouška dlouholetou tradici a 
odráží se v činnostech různo-
rodého zaměření. Děti se pra-
videlně účastní exkurzí mezi 
profesionální hasiče. 

Návštěvy hasičského záchran-
ného sboru na Palkovické ulici 
umožňují prohlédnout si různá 
hasičská vozidla, záchranné člu-
ny, veškerou požární techniku, 
výzbroj a výstroj hasičů, a to vše 
se zajímavým výkladem profesio-
nálů. Nechybí ani zhlédnutí meto-
dických videomateriálů s hlavní 
postavičkou dráčkem Hasíkem. 
Přiměřenou formou tak děti zís-
kávají již v útlém věku vědomosti 
o tom, jak předcházet nebezpečí 
požáru, varování před nebezpeč-
nými hrami s ohněm a dozví se, 
co dělat v případě ohrožení.

Od nabytých zážitků je jen 
krůček ke hrám a praktickým 
činnostem, při kterých si děti 
nové poznatky upevňují a dále 
rozvíjejí. Právě spontánní dět-
ská hra a přirozená dětská 

Požární ochrana očima dětí z MŠ Mateřídouška
cvičení s využitím hudebních 
motivů se stala základem 
mnoha úspěšných vystoupení 
Nejmenších hasičů, kteří naši 
mateřskou školu reprezentovali 
již několik let na nejrůznějších 
akcích a setkáních, ale i při tak 
významných událostech, jako 
bylo Mistrovství České repub-
liky hry Plamen a dorostu SH 
ČMS (v r. 2003) a II. mistrovství 
Evropy v požárním sportu hasi-
čů a záchranářů v Ostravě (r. 
2005), Festival přípravek mla-
dých hasičů v Chocni (r. 2007) 
nebo 2. ročník oblastního kola 
celostátního festivalu Ostravská 
mateřinka (r. 2008), vystoupení 
na Bambiriádě apod.

Završením vzdělávacího 
působení v oblasti výchovy k 
požární prevenci bývá pravidel-
ná účast našich dětí ve výtvarné 
soutěži „Požární ochrana očima 
dětí“ pořádané Sdružením hasi-
čů Čech, Moravy a Slezska. 
Letos se malým malířům oprav-
du dařilo. Své dojmy zachytili 
prostřednictvím různých výtvar-

ných technik tak úspěšně, že jim 
po zásluze náleží tato ocenění:

Okresní kolo:
1. místo v kategorii M1
– Radmila Tobolová
1. místo v kategorii M2 
– Michal Kubala
2. místo v kategorii M2 
– kolektivní práce dětí
ze třídy Kuřátka
Krajské kolo:
1. místo v kategorii M1
– Radmila Tobolová
Čestné uznání v kategorii M2 
– kolektivní práce dětí
ze třídy Kuřátka
Krásným umístěním na 3. mís-

tě republikového kola nás pak 
všechny potěšila opět Radmilka 
Tobolová. Všem našim výtvarní-
kům tímto blahopřejeme. 

Věříme, že právě cestou 
spontánního dětského sebevyjá-
dření je možné úspěšně vytvářet 
vztah k požární prevenci a roz-
víjet zodpovědný přístup k této 
problematice. Výtvarná dílka 
dětí o tom mnohé vypovídají. 

Ivana Matulová

Zásah hasičů malé malířky Radmily Tobolové. 

Blízké Včelařské muzeum a 
skanzen v Chlebovicích jsme 
navštívili v pátek 13. června. 
O životě včel už děti ledacos 
vědí. Čteme si ve školce kníž-
ku Pohádkové včely, která o 
včelkách moc krásně vypráví. 
A v Chlebovicích už to taky 
známe. Však už tam na nás 
čekala p. Knödlová, aby nám 
nejdříve pustila pohádku O 
štěňátku, dala okusit slaďouč-
ký med a ukázala vše, co se 
zatím podařilo chlebovickým 
včelařům v muzeu shromáž-
dit. Viděli jsme úly od nejstar-
ších slaměných až po dnešní 
nejnovější, řadu medometů, 
medaile, odznaky a známky s 
včelařskou tématikou. 

Do Chlebovic jsme se svezli 
autobusem, zpět jsme šlapali 
pěšky. Svítilo sluníčko a bzučely 
– jak jinak – včely. 

Kdo by neznal barevný svět 
gumových medvídků, rybiček, 
žížalek a kdo ví čeho ještě, vyro-

Medvídci, rybičky i včely
v mateřince v Lysůvkách

bených z želatiny, ochucené 
ovocnými šťávami. Ale jak se 
tyto drobné sladkosti vyrábějí, to 
asi viděl málokdo. 

Děti z naší MŠ měly to štěstí, 
že dostaly pozvání do firmy Park 
Lane Confectionery, s.r.o. v 
Petřvaldě u Karviné. Díky jejich 
iniciativě a vstřícnosti jsme moh-
li spolu s rodinnými příslušníky 
dětí zhlédnout praktickou ukáz-
ku výroby bonbonů. 

Ve firmě vládnou přísná 
hygienická pravidla, proto kaž-
dý účastník exkurze obdržel 
pracovní plášť, pokrývku hla-
vy, návleky, pečlivě si umyl a 
vydezinfikoval ruce. Potom už 
jsme jen pozorně poslouchali 
výklad paní průvodkyně a sledo-
vali práci v provozu. Nakonec si 
děti, za pomoci dospělých, moh-
ly samy vlastnoručně bonbónky 
vyrobit.

Děkujeme p. J. A. Moctezu-
ma-Lopézovi za zorganizování 
této zajímavé akce.
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Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz
Aquapark na Olešné

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

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

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

Cena čipu

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

- účtování po minutách (na kry-
tém AP – při odchodu odečtena 
doba přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny
- žádné fronty (abonent se nezdržu-
je na recepci platbou za vstup a 
rovnou vstupuje přes turniket)

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

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

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

Bazén s venkovním brouzdalištěm na 11. ZŠ
Otevřeno za příznivého počasí denně od 10,00 do 18,00 hodin.

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

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA

2. kolo (16. a 17. srpna): Fotbal FM B - Smilovice B
3. kolo (23. a 24. srpna): Kozlovice B - Fotbal FM B
4. kolo (30. a 31. srpna): Fotbal FM B - Kunčice p. O
5. kolo (6. a 7. září): Návsí - Fotbal FM B
6. kolo (13. a 14. září): Fotbal FM B – Vojkovice
7. kolo (20. a 21. září): Milíkov - Fotbal FM B
8. kolo (27. a 28. září): Fotbal FM B – Pržno
9. kolo (4. a 5. října): Lučina - Fotbal FM B
10. kolo (11. a 12. října): Fotbal FM B – volno
11. kolo (18. a 19. října): Janovice B - Fotbal FM B
1. kolo (25. a 26. října): Paskov - Fotbal FM B

Okresní soutěž mužů

Rádi bychom vás pozvali na 
sérii domácích přípravných utkání 
házenkářů, která se budou konat 
v hale 6. ZŠ Frýdek-Místek, Pio-
nýrů 400, vždy od 18:30 hod. 

18. 8. se utkáme s účastníkem 
slovenské extraligy týmem z Hlo-

hovce, který trénuje známý tre-
nér Ivan Hargaš, a na 19. 8. 2008 
jsme pozvali dalšího extraligové-
ho soupeře, družstvo Hranic. 

Házenkáři se těší na náv-
štěvu a podporu v nastávajícím 
ročníku extraligy 2008/09. 

Přípravná utkání házené

V sobotu 9. srpna byla 
zahájena další sezona Morav-
skoslezské fotbalové ligy a 
Frýdecko-Místečtí do ní vstou-
pili tou správnou nohou. Naši 
muži přivítali na domácím 
hřišti velice ambiciózní tým 
MSK Břeclav, ten ale odjel s 
pořádným výpraskem.

I přes nepříznivé počasí si 
na úvodní kolo MSFL našlo 
cestu něco málo přes tisícovku 
fanoušků. Ti, co přišli, se roz-
hodně nenudili. S kluzkým teré-
nem se sice v prvních dvaceti 
minutách vypořádali lépe hosté, 
kterým to méně klouzalo a měli 
míč na svých kopačkách více. 
Ale to platilo jen do 21. minu-
ty, kdy po centru z levé strany 
otevřel hlavou skóre domácí 
Staněk. Pro valcíře to bylo jako 
by je někdo polil živou vodou. 
Hned o tři minuty později se 
dostal do brejku Vodák a míč ve 
vápně zastavil za pomocí ruky 
hostující kapitán Demjanovič. 
Hlavní sudí ruku neviděl, ale 
pozorný asistent ji okamžitě 
signalizoval. Následovala žlutá 
pro hostujícího hráče a pokutový 
kop. K němu se postavil Cabák, 
ale Galla směr jeho střely vysti-

Valcíři na úvod excelovali
FOTBAL F-M – MSK BŘECLAV 5:0

hl. Na hráčích 
F r ý d k u - M í s t k u 
to naštěstí neza-
nechalo stopy a 
jeden útok střídal 
druhý. Po půlho-
dině hry na centr 
Cabáka vysko-
čil Staněk a jen 
těsně minul, ve 
stejné minutě se 
dostal do slibné 
šance i Vodák. Skóre se však 
měnilo až ve 38. minutě, kdy 
přesný centr Schaffartzika z levé 
strany usměrnil do sítě rychlo-
nohý Zmeškal. Hosté zahrozili 
ve 41. minutě, ale Bouška trefil 
jen boční síť Prepslovy svatyně. 
Valcířům vyšel skvěle nástup 
do druhé půle a hned ve 46. 
minutě po rohovém kopu přidal 
Schaffartzik hlavou třetí branku. 
Domácí pokračovali s velkou 
chutí i nadále a v 50. minutě 
se do sítě trefil počtvrté opět 
Zmeškal. Proti však byl asistent, 
který odmával, pokud vůbec byl, 
velmi těsný ofsajd. Bohužel, s 
chutí hrající domácí střelec se 
při této akci zranil a předčasně 
tak odkulhal ze hřiště. Nápor 
frýdecko-místeckých fotbalistů 

to však nezastavilo. Po hodině 
hry vystrašil hostujícího gólmana 
Němec, ale přesto se na čtvrtý 
úder nečekalo dlouho. Přišel v 
62. minutě po ideálním centru 
Cabáka a mazáckém zakončení 
Vodáka. Hosté by už v těchto 
chvílích rádi slyšeli závěreč-
ný hvizd, ale kalich hořkosti si 
museli vypít až do dna. V 82. 
minutě trefil Cabák z přímého 
kopu tyč, ale o pár sekund poz-
ději přišla pátá branka. Střelu 
Kořínka ještě náhradní brankář 
Prokop stačil vyrazit, ale na 
dorážku Lokše byl krátký. V 
závěru již domácí hráči nechtěli 
hostům půjčit míč, za což byli 
diváky odměněni bouřlivým 
potleskem. Utkání přihlíželo 
1135 spokojených diváků. 

Naše žákovské týmy (roč-
ník 1995 a 1997) se zúčastnily 
mezinárodního turnaje v Hrad-
ci Králové - ČEZ CUP 2008.

ročník 1995
Fotbal FM - GKS Katowice (Pol-
sko) 3:2 (branky FM: Neumann 
2, Burda)
Fotbal FM - Hradec Králové 0:2
Fotbal FM - MFK Košice (Slo-
vensko) 0:2
Fotbal FM - SK Slavia Praha 
1:10 (Neumann)
Fotbal FM - České Budějovice 0:3
O 9. místo: 
Fotbal FM - Viktoria Žižkov 12:1 
(Neumann 6, Radko 2, Petroš, 
Červeňák, Rimel, Hill)
Karel Neumann docílil na turnaji 
9 zásahů do svatyně soupeřů a 
o jediný gól tak zaostal za nej-
lepším střelcem turnaje z Hajdu-

Naši mládežníci na mezinárodním turnajiNaši mládežníci na mezinárodním turnaji

ku Split. Gratulujeme!
ročník 1997

Fotbal FM - SK Solnice 96 0:3
Fotbal FM - Hradec Králové 1:4 
(Janík)
Fotbal FM - MFK Košice (Slo-
vensko) 2:1 (Janík 2)
Fotbal FM - České Budějovice 

4:2 (Janík 3, Vojkovský)
Fotbal FM - FK Náchod 96 0:2
O 9. místo 
Fotbal FM - Jupie Bánská Bystri-
ca 4:1 (Janík 2, Račev, Janošec)
Rostislav Janík si odváží trofej 
nejlepšího střelce turnaje s 8 
zásahy. I jemu patří gratulace. 

Muži HC Frýdek-Místek 
zahájili hokejovou sezónu 
přípravným utkáním na hřišti 
soupeře a účastníka II. ligy z 
Nového Jičína. 

Bohužel zápas se nevyvíjel pro 
naše barvy dobře a po šedesáti 
minutách hry odjížděli hokejisté s 
přídělem deseti branek, přičemž 
dokázali odpovědět pouze čtyři-
krát. Výsledek utkání 10:4 odpoví-
dal skutečnosti, že naši hráči měli 

Hokejisté zahájili přípravu
za sebou jen dva tréninky.

Na domácím ledě přivítají 
hokejisté účastníka loňské baráže 
o postup do II. ligy. S mužstvem 
HC Kopřivnice se pod střechou 
Víceúčelové sportovní haly utkají 
ve čtvrtek 28. srpna od 18 hodin.

O dva dny později v sobotu 
30. 8. zavítají do Frýdku-Místku 
hráči z Rožnova pod Radhoš-
těm. Tento zápas nabídne divá-
kům hokejový club HC Frýdek-

-Místek od 17 hodin.
10. září se na domácím ledě 

předvedou naši muži se soupe-
řem ze Studénky. Zápas odstar-
tuje v 18 hodin.

Všichni pevně věří, že pře-
dem dohodnuté zápasy se v 
těchto termínech odehrají a 
že na domácí zápasy se přijde 
podívat dostatek fanoušků, kteří 
poženou mužský kádr v hokejo-
vé sezóně 2008/2009 dopředu.

Házenkáři ladí formu
Legnica – SKP F-M (30:25)
První herní test házenkářů 

proběhl v Polsku s týmem Legni-
ca, který je účastníkem nejvyšší 
polské ligy. Počátek utkání byl 

vyrovnaný, ale v průběhu první-
ho poločasu se začala ukazovat 
naše nesehranost. Dalším klíčovým 
momentem byla špatná střelba z pro-
storu spojek.  (pokrač. na straně 7)
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Turnaj ve Frenštátě p. R.
V sobotu 9. srpna se naši B 

starší i mladší žáci zúčastnili fot-
balového turnaje ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. Starší B žáci narazili 
ve skupině na SK Brušperk 1:1 a 
Nový Jičín 0:0. Jelikož i vzájemný 
duel mezi Brušperkem a Novým 
Jičínem skončil smírně 1:1, museli 
o vítězi skupiny rozhodnout poku-
tové kopy. V nich byli úspěšnější 
mladí valcíři, kteří se ve finále 
střetli s Vítkovicemi. Soupeř byl 
ale již nad naše síly a zcela po 
zásluze zvítězil. 

Mladší žáci na úvod narazili na 
vítkovické ligové žáky, se kterými 
prohráli 0:3. Pak přišel na řadu duel 
s Novým Jičínem a spravedlivou 
remízou 1:1. Třetí zápas na turnaji 
našim mladším žákům vůbec nese-
dl. Rožnov rozhodl o své výhře 
prakticky již po sedmi minutách 
hry. Nakonec jsme soupeři podlehli 
vysoko 1:5. Až poslední utkání při-
neslo našim žákům první vítězství, 

když porazili domácí Frenštát 5:0 a 
skončili na čtvrtém místě.

Turnaj ve Studénce
Také naši starší ligoví žáci se 

zúčastnili fotbalového turnaje 
ve Studénce, na kterém skon-
čili druzí, když ve finále podlehli 
HFK Olomouc 0:1. 
Bílovec - F-M 0:2 (0:1) - Brachá-
ček, Folwarczny
F-M - Ostrava-jih 2:0 (0:0) - Pre-
či (Střalka), Střalka (Boráň O.)
F-M - Hranice 1:0 (0:0) - br. Bra-
cháček (Střalka)
Finále: HFK Olomouc - F-M 1:0 
(1:0)
V rámci přípravy na ligovou sezo-
nu se naši A st. žáci zúčastnili 
tradičního turnaje ve Studénce a 
umístili se na konečném 2. místě, 
když ve finále odešli poraženi 
jedinou obdrženou brankou na 
turnaji. Ke druhému místu ještě 
přibylo individuální ohodnocení. 
Nejlepším hráčem turnaje byl 
vyhlášen Kamil Střalka. 

1.Valašský FC U16 - starší žáci A U15 1:2 - Střalka 2
FC Vítkovice U14 - starší žáci B U14 1:2 (1:0) - Neumann 2

FC Vítkovice U12 - mladší žáci B U12 1:4 (1:0)
- A. Vojkovský 2, Skokan, Vokoun

MFK Havířov B - starší dorost B U18 2:3
- Ondra, Biolek, F. Vojkovský

MFK Havířov B - mladší dorost B U16 3:5 (3:1)
- Teplý 2, Laštovička 2, Šigut

1.SC Znojmo - starší dorost A U19 0:0
1.SC Znojmo - mladší dorost A U17 0:1 - Trněný

I NEJMENŠÍ UŽ HRÁLI: Také přípravka ročníku 2000 odehrála již 
přípravné utkání, v Rožnově s 1. FC Slovácko vyhrála 4:5 (2:3). Na 
umělé trávě po brankách Dryáka 2, Bystroně, Pavelky a Fukaly doká-
zali vyhrát nad technicky velmi vyspělým soupeřem, který začíná fotba-
lovou výchovu maximálním důrazem na individuální práci s míčem. 

Foto: Petr Pavelka

(pokračování ze strany 6)
I přes tyto nedostatky družstvo 

odvedlo dobrý výkon a je přísli-
bem do začátku extraligy. Dále 
musíme vyzdvihnout výkon obou 
brankařů, jak Alexandra Šoltése, 
tak i Jiřího Douchy. 
Kopřivnice – SKP F-M (29:37)

K dalšímu přípravnému zápasu 
zavítali na hřiště týmu z Kopřivnice. 
Domácí se od prvních minut ujali 
iniciativy a dostali se do vedení, 
které drželi do dvacáté minuty prv-
ního poločasu. V tomto okamžiku 
přišel obrat a do přestávky šli hosté 
s dvoubrankovým vedením. V dru-
hém poločase si už naše mužstvo 
nenechalo ujít výhru a po dobrém 
výkonu zvítězilo rozdílem osmi bra-
nek. I proto, že soupeř nechal vět-
šinu druhého poločasu hrát mladé 
hráče z lavičky, což se podepsalo 
na konečném výsledku. 
Hlohovec – SKP F-M (37:35)

Třetí přípravné utkání se ode-
hrálo na hřišti účastníka sloven-
ské extraligy v Hlohovci. Družstvo 
soupeře vede všem známý Ivan 
Hargaš. Rychlá házená, kterou 
se vyznačují týmy vedené tímto 
trenérem, se hrála po celý zápas. 
V prvním poločase nás soupeř 
svým aktivním pojetím hry zasko-
čil. Naše mužstvo se jevilo una-
vené po dlouhé cestě, a tak polo-
čas skončil 21:15 ve prospěch 
Hlohovce. V druhé půli se už jen 
podařilo výsledek korigovat. 

Házenkáři ladí formu

Přípravka ledního hokeje začíná
V pondělí 1. 9. 2008 v 17:15 a dále čtvrtky 17:15 a soboty 7:30.

Všem novým hráčům zapůjčení veškeré výstroje
a výzbroje zdarma včetně bruslí.

DH BRUTAL TEAM byl 
založen v roce 1998, v době, 
kdy DOWNHILL (sjezd na 
horských kolech) byl v naší 
republice na počátku. V této 
době si sjezdová kola větši-
na jezdců svařovala sama v 
garážích a dílničkách. 

Jedni z prvních jezdců a zakla-
datelů týmu byli Leo Mácha a 
Petr Matula, prvně jmenovaný 
závodí a trénuje mladou genera-
ci dodnes. Dále mezi zakládající 
členy týmu patřila známá jména 
některých dnes již bývalých členů 
jako například manažerka týmu 
p. Věra Fukalová-Indrová, Josef 
Indra, Petr Vaškovič, Aleš Kobier-

23.-24. srpna - BIKEPARK Sviňorky Morávka - www.skimoravka.cz

Sjezdy na horských kolechSjezdy na horských kolech
ski, Ladislav a Jan Fukalovi.

V roce 2003 klub dočasně 
přerušil svou činnost pro nedo-
statek aktivních členů, a to hlav-
ně z důvodu zranění.

V roce 2005 se stal hlavním 
manažerem DH BRUTAL TEA-
MU zakladatel, závodník a Mistr 
ČR Leo Mácha a klub v útlumu 
znovu nastartoval.

V průběhu existence týmu se 
vystřídalo několik jezdců. Kromě 
současných to byli například 

Jakub Matera, Jan Šíma, Tomáš 
Grzych a Martin Válek.

V současné době je v tomto 
týmu registrováno 19 jezdců, z 
toho i jedna žena. Letos skončil 
Leo Mácha na Mistrovství České 
republiky na Božím Daru čtvrtý, 
výsledky mají i Martin Votoupal a 
Richard Smolinský. V Moravském 
Poháru WBC BikeRally Champi-
onship 2008 je Richard Smolinský 
absolutně na šesté příčce a Martin 
Votoupal absolutně na jedenácté. 

V Pardubicích se ve dnech 
18. - 27. července konal nej-
větší šachový festival na svě-
tě 19. ročník „CZECH OPEN 
2008“. Mezi 1535 šachisty ze 
47 zemí světa se neztratila 
devítičlenná výprava šachistů 
z Beskydské šachové školy.

V „A“ turnaji se vyznamenali 
naši zástupci Stanislav Jasný a 
Vojtěch Rojíček. Standa Jasný 
získal 6,0 bodů a Vojta Rojíček 
5,5 bodu. Odměnou za výbornou 
hru jim je splněná norma pro udě-

lení prestižního titulu „mezinárodní 
mistr“. Pro přidělení titulu je však 
nutno splnit několik podmínek: 
uhrát 3x normu, mít FIDE ELO 
minimálně 2400. Standa Jasný tři 
normy již nahrány má a musí ještě 
splnit poslední podmínku pro udě-
lení titulu – uhrát FIDE ELO 2400. 
Zatím má 2359, ale v Pardubicích 
dokázal zhruba 30 bodů přidat, a 
tak věříme, že brzo bude mít Frý-
dek-Místek dalšího mezinárodní-
ho mistra. Pro Vojtu Rojíčka je to 
zatím první uhraná norma, ale s 

ohledem na jeho věk (18 let), je to 
skvělý počin a věříme v další.

Stanislav Jasný skončil 
mezi čs. šachisty na 3. místě 
a Vojtěch Rojíček byl vyhlášen 
nejlepším čs. juniorem – obě-
ma gratulujeme a děkujeme za 
reprezentaci Beskydské šacho-
vé školy a Frýdku-Místku.
Turnaj „A“ – 339 hráčů z 35 zemí
26. Jasný Stanislav (2359 -
nasazen č. 118) - 6,0 b.
52. Rojíček Vojtěch (2346 - 
nasazen č. 136) - 5,5 b.

CZECH OPEN 2008
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KDO JSME?
Jsme poskytovatelem sociál-

ních služeb, občanským sdruže-
ním, které vzniklo v roce 2002. 
Služby poskytujeme ambulantně 
ve střediscích nebo v terénu.

PRO KOHO JSME?
Naše služby využívají lidé ve 

věku od 15 let, které jejich poško-
zení zraku ovlivňuje při každoden-
ních činnostech běžných ve spo-
lečnosti a kteří v těchto činnostech 
potřebují podporu prostřednictvím 
našich služeb. Obracejí se na nás 
také rodinní příslušníci a přátelé 
uživatelů našich služeb.

CO NABÍZÍME?
• Konzultace a pomoc (osobní, 

telefonické, internetové) v oblasti 
řešení nových, tíživých a kompli-
kovanějších situací souvisejících 
se zvládáním běžného života.

• Odborné sociální pora-
denství v oblasti sociálních pří-

KAFIRA o.s. pomáhá lidem se zrakovým postiženímKAFIRA o.s. pomáhá lidem se zrakovým postižením
spěvků, mimořádných výhod, 
invalidních důchodů, pracovního 
práva a uplatňování dalších práv 
a oprávněných zájmů. 

• Praktickou pomoc při hledá-
ní a získání vhodného pracovní-
ho místa.

• Pomoc s výběrem a získáním 
vhodné kompenzační pomůcky, 
včetně vystavení doporučení k 
pomůcce.

• Odborné zaškolení potřebné 
pro práci s technicky náročnější-
mi kompenzačními pomůckami 
na bázi PC a navazující počíta-
čové kurzy podporující efektiv-
nější využívání těchto pomůcek.

• Počítačové kurzy, vzdělává-
ní v oblasti práce s internetem a 
další vzdělávání podporující zís-
kání a udržení pracovního mís-
ta, včetně přípravy na zkoušky 
ECDL i testování ECDL (ECDL je 
mezinárodně uznávaný certifikát 

prokazující určitou znalost prá-
ce s osobním počítačem, bývá 
vyžadován zaměstnavateli).

• Jazykové vzdělávání upra-
vené pro potřeby osob se zrako-
vým postižením. 

• Volnočasové a zájmové 
aktivity.

V rozsahu základních činnos-
tí jsou služby poskytovány bez 
úhrady uživatelů služeb.

KDY?
Konzultační den ve středisku 

ve F-M: středa od 12 do 16 h.
Telefonické konzultace a kon-

zultace přes internet: v pracov-
ních dnech, pondělí až pátek.

Osobní jednání za účelem 
pomoci a poradenství a vzdě-
lávací aktivity: celoročně, v 

pracovních dnech, pondělí až 
pátek, po předchozí domluvě 

KONTAKT
Zámecké nám. 44,

738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 777 574 361
E-mail: info@kafira.cz
Web: http://www.kafira.cz

Detašované pracoviště ve Frýd-
ku-Místku, Kolaříkova 653
Tel.: 558 431 889
Mobil: 737 444 513
E-mail: czp.fm@centrum.cz, 
Web: www.czp-msk.cz
Centrum se nachází ve výmě-

níkové stanici akciové společ-
nosti DISTEP Frýdek-Místek v 
městské části Místek. Nejbližší 
zastávka autobusu MHD na ulici 
Československé armády linka č. 
3 je vzdálená cca 100 m. Od cen-
tra města Místku vzdáleno cca 
800 m. Vstup do budovy i všech-
ny prostory jsou bezbariérové. 
Před budovou jsou vyhrazena tři 
parkovací místa pro těžce tělesně 
postižené občany. Centrum pro 
zdravotně postižené tvoří záze-
mí všem zdravotně postiženým 
a jejich rodinným příslušníkům, 
kteří se na nás obrátí.

Vznik organizace
Centrum pro zdravotně 

postižené Moravskoslezského 
kraje v Ostravě vzniklo na zákla-
dě rozhodnutí Výboru Sdružení 
zdravotně postižených v ČR a dle 
zákona č.83/1990 Sb. s účinností 
od 1. 1. 2003, kdy došlo k transfor-
maci stávajících 80 Center služeb 
pro zdravotně postižené. Vzniklo 
tak 14 krajských Center pro zdra-
votně postižené, jako nástupnické 
organizace Sdružení zdravotně 
postižených v oblasti regionálně 
poskytovaných sociálních služeb. 
Centrum pro zdravotně postižené 
je svazem občanských sdružení 
právnických osob, kterými dopo-
sud jsou:
Národní rada osob se zdravot-
ním postižením ČR,
Svaz neslyšících a nedoslýcha-
vých ČR,
Svaz tělesně postižených ČR, 
Národní institut pro integraci 
osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace ČR.

Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje

Poslání centra
Posláním centra pro zdravot-

ně postižené je přispívat ke zkva-
litnění života občanů se zdravot-
ním postižením a pomáhat jim při 
integraci do společnosti. Cent-
rum poskytuje služby občanům 
se zdravotním postižením bez 
ohledu na národnost, věk, pohla-
ví, druh a rozsah zdravotního 
postižení. Vychází z individuálně 
určených potřeb osob a zajišťuje 
v rámci poskytovaných sociál-
ních služeb dodržování lidských 
práv a základních svobod.

Cílem je poskytovat individu-
ální pomoc osobám se zdravot-
ním postižením při zmírňování a 
překonávání potíží a překážek, 
které musí v důsledku svého 
zdravotního postižení překoná-
vat. Centrum podporuje integ-
raci těchto osob tak, aby měli 
možnost nezávisle žít ve svém 
přirozeném prostředí a mohli se 
plně zapojit do běžného života. 

Centrum má v souladu se 
zákonem č.108/206 Sb. o sociál-
ních službách, ve znění pozděj-
ších předpisů, registrovány tyto 
sociální služby: odborné sociální 
poradenství, osobní asistence a 
sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením. 

Centrum velmi dobře spolupra-
cuje a je zázemím pro tyto organi-
zace: Svaz tělesně postižených, 
Svaz postižených civilizačními 
chorobami, Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých, Asociace rodičů 
a přátel zdravotně postižených 
dětí, ROSKA a Národní institut pro 
integraci osob s omezenou schop-
ností pohybu a orientace (NIPI).

Výbory základní a místní orga-
nizace výše uvedených svazů 
se scházejí v místnosti centra a 
zajišťují svou činnost, Svaz těles-
ně postižených místní organizace 

pod vedením předsedkyně Lud-
mily Ferfecké, kroužek doved-
ných rukou pod vedením paní 
Lydie Kalivodové, Hobby klub pod 
vedením pana Františka Bolka.

Svaz postižených civilizačními 
chorobami – diabetici – pod vede-
ním předsedy p. Oldřicha Segeče, 
kardiaci pod vedením předsedky-
ně paní Marie Stehlíkové, smíšená 
organizace civilizačních chorob – 
pod vedením paní Marie Hájkové, 
základní organizace ONKO Nadě-
je – pod vedením předsedkyně 
paní Evy Kosturové, Roska – pod 
vedením paní Heleny Novákové, 
Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí pod vedením paní 
Soni Běčákové, NIPI pod vedením 
Ing. Jana Šebelíka.

Výše uvedené svazy jsou 
nezávislá občanská sdružení s 
plnou právní subjektivitou, sdružu-
jící na základě dobrovolného člen-
ství zdravotně postižené občany, 
trpící civilizačními chorobami, 
dlouhodobě a trvale nemocné, 
tělesně a sluchově postižené, 
jejich rodinné příslušníky a přátele 
mající zájem o spolupráci v péči o 
zdravotně postižené občany. 

Aktivity těchto organizací 
jsou zaměřeny na osvětovou a 
poradenskou činnost, zajišťování 
rekondičních pobytů, cvičení, pla-
vání, půjčovnu kompenzačních 
pomůcek, na úzkou spolupráci 
s lékaři, zajišťování kulturních, 
vzdělávacích a sportovních akcí, 
turistické vycházky, návštěvy 
dlouhodobě nemocných apod.

Návštěvní hodiny: Pondělí a 
středa 8-12, 13-17 hodin, čtvrtek 
– návštěva klientů, úřadů, pátek 
– právní poradna JUDr. Milosla-
va Šimaljáka v době od 8 do 13 
hodin dle rozpisu 2x za měsíc.

Přijďte mezi nás, vy, kteří nás 
potřebujete. Budete u nás vítáni. 

Anna Vítečková, vedoucí

K Hájku 2971, Frýdek
Tel.: 558 632 719
E-mail: mbohanesova@iol.cz 
Web: www.fm.charita.cz
„Oáza pokoje“ pro psychicky 

nemocné je dle typologie sociál-
ních služeb podle § 50 zákona 
č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách domovem se zvláštním 
režimem. Poskytují se zde poby-
tové služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost zejména 
z důvodu chronického duševní-
ho onemocnění nebo závislosti 
na návykových látkách a jejich 
situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby. 

Zajišťujeme služby sociální 
péče lidem, kteří pro svou nepří-
znivou sociální, často krizovou 
situaci, ztrátu soběstačnosti a 
nemoc, či z jiných závažných 
důvodů, nejsou schopni se o 
sebe trvale a nepřetržitě postarat. 
Jsou to klienti, kteří nejsou schop-
ni vlastními silami zabezpečit své 
základní životní potřeby. 

Chceme jim umožnit zachovat 
či navrátit optimálně možnou úro-
veň fyzické a psychicko-duchovní 
pohody, požívání základních lid-
ských práv a svobod, a to s plným 
zohledněním a respektováním 
jejich důstojnosti, která zajišťuje 
jejich autonomii a ochranu.

Vzhledem k tomu, že spek-
trum diagnóz psychického 
postižení je širší, je naším 
vytyčeným cílem vytvořit kom-
plex sociálních služeb a útulný 
domov, v němž by se naši kli-
enti cítili dobře a mohli pokojně, 
důstojně a aktivně prožít léta 
svého života, bez pocitu nadby-
tečnosti a opuštěnosti.

Počet osob s psychickým 
postižením v našem kraji neustále 
roste a je kontraindikací k přijetí do 

Domov se zvláštním režimem 
Oáza pokoje pro psychicky nemocné

domova pro seniory. Nyní posky-
tujeme komplex sociálních služeb 
padesáti psychicky nemocným 
klientům, tedy klientům s jistým 
handicapem, kde klademe důraz 
na individuální přístup se zaměře-
ním na jeho stávající schopnosti a 
dovednosti. V komplexu našeho 
zařízení jsou vytvořeny buňky, 
tvořící vždy dva dvoulůžkové 
pokoje s jedním sociálním příslu-
šenstvím, včetně dalšího tech-
nického zázemí. Provoz zařízení 
zajišťuje 24 zaměstnanců, z nichž 
je 21 v přímé péči.

Naši klienti u nás nacházejí 
obětavost a pokojné zázemí, 
kde je jim vzhledem k indivi-
duálním potřebám zajišťována 
nepřetržitá komplexní zdravot-
nicko-ošetřovatelská a rehabili-
tační péče.

Marie Bohanesová, vedoucí
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SRPEN 2008
18. 8. – O KRÁLI, KTERÉMU 

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

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

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

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

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

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

22. 8. - LED/TNÍ HRÁTKY
NA BRUSLÍCH

Organizátor: Bruslařský klub 
Frýdek-Místek, o.s., Hokejový 
club Frýdek-Místek
Místo: Víceúčelová sportovní 
hala ve Frýdku-Místku
Čas: 9:00 - 11:00 Hřiště na 
hokejbal (vedle VSH - vchod od 
řeky Ostravice), 11:30 - 13:00 
Ledová plocha VSH (služební 
vchod od řeky Ostravice)
Letní či lední hrátky na bruslích 
proběhnou na sportovních plo-
chách Víceúčelové sportovní 
haly ve Frýdku-Místku, tj. na 
hokejbalovém hřišti venku a na 
ledě uvnitř haly. Hry a soutěže 
se uskuteční již třetím rokem 
v druhé polovině srpna a jsou 
určeny pro děti ve věku 4 - 10 
let. Akce venku a uvnitř na sebe 
navazují po krátké pauze určené 
k odpočinku a převleku. Obleče-
ní je potřeba volit s ohledem na 
teplotu vzduchu:
- sportovní oblečení na venkov-
ní (hokejbalové) hřiště + in line 
brusle (včetně přilby a chráničů)
- sportovní oblečení na led + 
boty s bruslemi (v srpnu bývá v 
hale tepleji než obvykle)

25. 8. – VÝŠLAP
NA ONDŘEJNÍK

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

26. 8. – VE VČELÍM
KRÁLOVSTVÍ

Organizátor ZO Českého svazu 
včelařů Frýdek-Místek
Místo: Dům včelařů Fojtství, 
Chlebovice
Čas: 9:00 - 12:00 (12:05 MHD 
č. 5 do FM)
Kontakt: Marie Knödlová, Tele-
fon: 603 542 619, E-mail: vcela-
rifm@seznam.cz
Informace:
Videoprojekce ze života včel, 

ukázka vytáčení medu, povídání 
o medu, výroba svíček z včelího 
vosku, soutěže a hry s včelař-
skou tématikou.

27. 8. – DOPOLEDNE
SOUTĚŽÍ A HER

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

28. 8. – NEKOUKEJ
A POJĎ TO ZKUSIT

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

29. 8. – O ŠACHOVÉHO 
KRÁLE A KRÁLOVNU

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

30. 8. – SEJDEME SE
NA HOŘE

Organizátor Stanice mladých 
turistů, Frýdek-Místek
Místo a čas: Sraz v 8:00 hodin 
na bývalém autobusovém sta-
novišti. Návrat v 17:00 hodin na 
bývalé autobusové stanoviště.
Kontakt:
Martin Gavlas, Telefon: 604 369 
111, E-mail: martin.gavlas@
centrum.cz
Informace:
Odjezd společným autobusem s 
plošinou pro vozíčkáře do obce 
Krásná. Odtud výstup – výjezd 
(vozíčkáři, kočárky) na vrchol 
Lysé hory. S sebou si vezměte 
sportovní oblečení a obuv, pláš-
těnku, svačinu a pití na celý den. 
Děti do 8 let pouze s doprovo-
dem dospělé osoby. Přihlaste 
se telefonicky nebo e-mailem do 
22. 8. 2008.

Sbor dobrovolných hasičů 
Frýdek uspořádal i letos v 
areálu na Střelniční ulici akci 
Hasičský den v rámci série let-
ních akcí pro děti pod názvem 
Prázdniny ve městě, které 
pořádá město a Středisko vol-
ného času Klíč ve spolupráci 
s organizacemi zabývajícími 
se činností s mládeží.

„Po loňském mimořádném 
zájmu jsme se dobře připravi-
li na příval dětí. Udělali jsme 
dobře, protože letos se u pre-
zentace registrovalo 87 dětí, a 
když k tomu připočteme asi 30 
rodičů, kteří se přišli taky podí-
vat a někteří i aktivně účastnit, 
měli všichni plné ruce práce,“ 
referoval Vladimír Dužík. Pro-
zradil, že někteří účastníci akci 
pojali jako rodinné dopoledne, 
protože areál se začal zaplňovat 
už krátce po osmé hodině ráno 
a většina účastníků zůstala až 
do konce programu ve 13 hodin. 
Na nádvoří před garážemi obdi-
vovali techniku, kterou si mohli 
přítomní detailně prohlédnout. 
„Největší zájem byl pochopitel-
ně o vyhlídkovou jízdu v koši 
vysokozdvižné plošiny. Výhled 
na Frýdek-Místek a Beskydy stál 
zato. Tuto atrakci si nenechali 
ujít ani rodiče přítomných dětí,“ 
prozradil Dužík.

Na travnatém hřišti probíhal již 
tradiční překážkový běh, v rámci 
kterého musely děti překonat 
několik překážek, jako je barié-
ra, pětimetrová roura, břevno či 
kladina a plnily i hasičské prvky. 
„Musely přenést hasící přístroj, 
rozvinout hadice od čerpadla a 
proudem vody srazit terč. Zají-

I hasiči zpestřili prázdniny

mavým místem bylo navázání 
spojení vysílačkou s obsluhou, 
která pouštěla vodu do hadice. 
Kromě této překážkové dráhy 
byla na hřišti ještě jedna atrakce, 
a to záchranná lanovka. Že sve-
zení na ní bylo pro děti zážitkem, 
svědčila před ní nikdy nekončící 
fronta,“ vyjmenoval atraktivní 
průběh Vladimír Dužík.

Proběhla rovněž beseda o 
všem, co souvisí s prací výjez-
dové jednotky dobrovolných 
hasičů, a taky instruktáž, jak 
se chovat v krizových situacích. 
Pak už zbývalo jen zachránit 
plyšového myšáka z velké výšky 
pomocí lezecké techniky.

Velké uznání patří hasičům, 
kteří v roli pořadatelů strávili 
celé dopoledne na žhnoucím 
slunci.  (pp)

Výsledky překážkového běhu:
Mladší dívky:

1. Bartková Natálie,  2. Gaudýnová Nela,  3. Šnapková Silva

Mladší hoši:
1. Kryštof Vojtěch,  2. Saatzer Tomáš,  3. Hradil Ondra

Starší dívky:
1. Rusinová Klára,  2. Cebulová Tereza,  3. Zuczková Markéta

Starší hoši:
1. Friedl Lukáš,  2. Kaštan Ondřej,  3. Uherek Jan
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Kromě oprav balkonů Pen-
zionu pro seniory, o nichž jsme 
již informovali, radnice dá tento 
prvek do pořádku i v Domově 
pro seniory a také na Malém 
Koloredově. Zastřešení a opra-
va balkonů Domova pro seniory 
na ulici 28. října si vyžádá téměř 
12 milionů korun. 

„Jedná se o vybourání stáva-
jících vrstev a provedení nových 
vrstev balkónů a teras včetně 
zastřešení balkonů ve dvou 
patrech. Dále akce obsahuje 
odstranění stávajících soklů bal-
konů, teras a nosných sloupů, 
odstranění pásu omítky nad nimi 
a jejich nové provedení. Úpravou 
projdou také terasy, aby s nimi 
nebyly problémy v zimním obdo-
bí,“ sdělil náměstek primátora 
Miroslav Dokoupil k pracím, které 
budou ukončeny do listopadu.

Město opravuje balkony
„Jsme rádi, že po generální 

opravě balkónů v Penzionu pro 
seniory, k níž jsme přistoupili pře-
devším pro špatné nebo nedo-
statečné vyspádovaní podlahy 
a chybějící hydroizolace, budou 
tyto pro seniory velmi důležité 
prostory opraveny i v dalším zaří-
zení,“ řekl radní Ivan Vrba.

V červenci byly zahájeny sta-
vební úpravy části objektů také u 
objektu Malý Koloredov č. p. 811. 
„Oprava řeší záchovnou údržbu a 
zvýšení bezpečnosti budovy. Jed-
ná se o opravy železobetonových 
konstrukcí balkónů, zvýšení balkó-
nového zábradlí dle normy, nátěr 
fasády balkónů a dále drobné 
stavební úpravy týkající se napří-
klad hlavního vchodu budovy. 
Realizace bude ukončena v říjnu 
letošního roku,“ sdělili zástupci 
investičního odboru.  (pp)

(Pokračování ze strany 1)
„Nyní proběhne hodnocení 

předložených integrovaných plá-
nů, jehož výsledky by měly být 
známy na přelomu září a října. 
V případě schválení financování 
integrovaného plánu budou v 
období do roku 2013 předkládány 
na Úřadu Regionální Rady jed-
notlivé projekty, které po splnění 
minimálních požadavků na kvalitu 
projektu budou automaticky pod-
pořeny,“ vysvětlil, k čemu doku-
ment čítající zhruba 160 stran 
vlastně slouží, Pavel Osina z 
oddělení ekonomického rozvoje. 

V Integrovaném plánu roz-
voje města je řada zajímavých 
projektů, jejichž realizace s pod-
porou evropských peněz může 
být pro město velice zajímavá. 
Mezi ty hlavní patří Revitaliza-
ce ul. 8. pěšího pluku, Obnova 
Zámeckého parku a nový park 
Jižní svahy – mobiliář parku včet-
ně cestní sítě, Rekonstrukce a 
revitalizace horního úseku třídy 
TGM, Rekonstrukce fotbalové-
ho areálu Stovky, Rekonstrukce 
divadla Čtyřlístek, Výstavba haly 
pro asijské bojové sporty (BUDO 
hala), Víceúčelová sportoviště v 
areálu Střední školy strojírenské 
a dopravní, Frýdek-Místek, Revi-
talizace areálu bývalých kasá-
ren ve frýdeckém lese, Obnova 
Zámeckého parku a nový park 
Jižní svahy – doplnění, založení 
a údržba parkové zeleně. V 
zásobě ovšem jsou i doplňkové 
projekty jako Obnova barokně-
klasicistního areálu kolem bazi-
liky Navštívení Panny Marie ve 
Frýdku, Obnova kulturní památky 
– Střecha a fasáda kostela sv. J. 
Křtitele, Statické zajištění kostela 
sv. Šimova a Judy v Lískovci, 
Dostavba kaplí křížové cesty 
kolem kostela sv. Jana a Pavla 

Integrovaný plán rozvoje města
může přinášet dotační peníze

v Místku, Obnova kopule věže a 
střechy kostela p. Marie Sněžné 
na Lysůvkách, Obnova krovu a 
výměna střešní krytiny kostela 
Všech svatých v Místku, Zlepšení 
a dovybavení zvukového a svě-
telného parku Hudebního klubu 
Stoun, Vybudování, vybavení a 
provozování zkušebny pro tvorbu 
taneční elektronické hudby v HK 
Stoun, Rekonstrukce modlitebny 
na Slezské ulici a úprava okol-
ního areálu v prostorách židov-
ského hřbitova, Revitalizace 
evangelického kostela ve Frýd-
ku-Místku. Jak z výčtu vyplývá, 
u doplňkových projektů dominují 
církevní stavby.  (pp)

Onemocnění je cha-
rakterizováno nejen pato-
logickým úbytkem kostní-
ho minerálu a organické 
kostní matrix, ale i změ-
nou kostní architektury. 
„Řídnutí kostí“.

Osteoporóza – závažné onemocnění kostního aparátu
V důsledku těchto změn 

dochází ke zlomeninám 
kostí. V současnosti v 
České republice trpí 

projevy osteoporózy 
kolem 1 200 000 lidí.

Ať už se jedná o osteo-
porózu primární-postme-
nopauzální a senilní ve 
vztahu k věku, nebo 
sekundární osteoporó-
zu, která vzniká půso-

bením vícerých příčin, je 
vhodné včas onemocně-
ní diagnostikovat.

K vyšetření kostního 
minerálu se nejčastěji 
užívá denzitometrické 
metody.

Poliklinika-Místek s.r.o. 
nabízí možnost denzito-
metrie na RDG oddělení. 

Vyšetření může dopo-
ručit lékař, ale lidé s pří-
znaky osteoporózy se 
mohou sami telefonicky 
objednat na čísle 558 
900 243, 558 900 242 a 
zaplatit vyšetření hotově, 
cena je 550 Kč.
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Jazz ve městě 2008 skončil, 
nicméně řada momentů zůstala 
nepochybně v srdcích návštěv-
níků. Jedním z nezapomenutel-
ných byla úžasná Yvonne San-
chez, která ve Frýdku-Místku 
představovala skladby z připra-
vované desky My Garden, která 
vyjde teprve 1. září. 

„Pro ty, kteří si Yvonne zamilo-

Dozvuky Jazzu ve městě
vali, máme další dobrou zprávu. 
Ve spolupráci s managementem 
Yvonne Sanchez se budeme 
podílet na přípravě turné k des-
ce My Garden na severu Moravy 
a Frýdek-Místek by na seznamu 
koncertů neměl chybět,“ sdělil 
Milan Anděl z pořadatelského 
týmu Veseléta, který slíbil brzy 
další podrobnosti.  (pp)

Po prázdninové pauze se v září 
znovu rozjede kulturní program při-
pravovaný Národním domem.

Nejprve ve čtvrtek 11. září 
v 19 hodin Nová scéna Vlast 
přivítá Těšínské divadlo, které 
sehraje klasiku Aloise a Viléma 
Mrštíkových Maryša. O den poz-
ději začne 28. ročník celostát-
ní soutěže filmových amatérů 
Beskydský ještěr. V neděli 28. 
září se v 19 hodin v Nové scéně 
Vlast představí Studio Dva Pra-
ha s hrou Miro Havrana Vše o 

Kultura se znovu rozjede
ženách. Komedie o mužích, kteří 
se domnívají, že všechno ví, a 
to nejen o ženách, je hereckým 
koncertem tří skvělých hereček, 
z nichž se každá představí v pěti 
rolích v rytmu songů šedesátých 
let 20. století. Které to jsou? 
Anna Šišková, Jana Krausová, 
Jitka Schneiderová a sekundo-
vat jim bude Michal Slaný nebo 
Ján Jackuliak.

V září se změní i výstavy, v 
Nové scéně Vlast vystaví Vilém 
Vlk podpisy herců a chodby 

Národního domu ozdobí výstava 
fotografií I. Vebra Žijeme svobod-
ně nebo na okraji společnosti?

Hned v dalším měsíci Národní 
dům připravuje celovečerní zábav-
ný pořad strýce Andera z Košic 
a koncertní vystoupení složené z 
největších hitů 60.-80. let Václava 
Neckáře a Bacilů – těšit se můžete 
na evergreeny jako Kdo vchází do 
tvých snů, Stín katedrál, Dr, Dam, 
Di Dam, Čaroděj Dobroděj, Ša-la-
la-la-li, Chrám sv. Víta, Massachu-
setts či Lékořice.  (pp)

V LIBREXU: Výstava fotografií v místeckém knihkupectví se vrací 
k 1. místeckému živému orloji, který zachytil Ivan Korč, Lukáš Hor-
ký či Michal Popieluch.                                         Foto: Ivan Korč

S legendami pop music se 
ve Frýdku-Místku tak trochu 
roztrhl pytel. Po Alphaville má v 
našem městě vystoupit i legen-
dární britská pop rocková kape-
la SMOKIE, která přijede potěšit 
své fanoušky 22. října vystou-
pením ve frýdecko-místecké 
víceúčelové sportovní hale.

Prodej vstupenek na tento 
jedinečný koncert byl právě 
zahájen v sítích Ticketportal a 
Ticketpro! Cena jednoho lístku 
činí 550 Kč. Hity jako Living Next 
Door To Alice, If You Think You 

ROCKIN TOUR SMOKIE
Know How To love Me, Mexican 
Girl, Lay Back In The Arms Of 
Someone, Needles And Pins 
a mnoho dalších ve své době 
doslova válcovaly světové hitpa-
rády. Nyní je můžete slyšet živě! 
Smokie v průběhu koncertu 
zahrají průřez celou svou tvor-
bou, takže nebudou chybět ani 
jejich nejznámější skladby. 

Kapela se začala formovat 
už v šedesátých letech. Ofici-
álně vystupovat začali Smokie 
od roku 1965. Na vrcholu byla 
skupina ve druhé polovině 

sedmdesátých let, a to mimo 
jiné díky charisma zpěváka 
Chrise Normana, který ovšem 
Smokie začátkem 80. let opus-
til a vydal se na sólovou dráhu. 
Na tuzemském trhu se stále 
prodávají alba této legendární 
skupiny, která od doby svého 
vzniku nikdy nepozastavila svou 
činnost. Mezi nejprodávanější 
cédéčka patří například Perfect 
Panpipes a Living Next Door to 
Alice. Předprodej vstupenek byl 
zahájen i na Víceúčelové spor-
tovní hale ve Frýdku-Místku. 

JUMPING DRUMS, to je pět 
až osm bubeníků a bubenic, 
hrajících na třicet až sto bub-
nů a percussí, podle programu 
a typu akce.  Do Frýdku-Míst-
ku na aquapark přijelo sedm 
„mlátiček“ se střední sestavou 
nástrojů vydávajících zvuky. 
Zpočátku nebylo jasné, jestli 
je zdůrazní proud elektronů, 
nakonec stávka aparatury 
posloužila k jakémusi výjimeč-
nému unplugged. 

Umělecký soubor bubeníků 
Jumping Drums vede profesionál-
ní bubeník Ivo Batoušek, který se 
na úvod sháněl nejen po proudu, 
ale i něčem, co by mu rozproudi-
lo muzikantskou krev. Nakonec 
jsme pochopili, že potřeboval leh-
ce nakopnout i kvůli mluvenému 
projevu. Publikum totiž dokázal 
pobavit i imitací Horsta Fuchse, 
krále teleshoppingu, když s licitací 

Příjemně šílená bubenická showPříjemně šílená bubenická show
jemu vlastní nabízel divákům jako 
suvenýr cédéčka, trička či paličky. 
Pětatřicetiletý bubeník se bicím 
nástrojům věnuje již od 12 let a 
profesionálně se hudbou a její 
výukou zabývá od roku 1997. Nej-
větší inspirací souboru Jumping 
Drums je tvorba japonských bube-
níků KODO, rytmy pocházející z 
kolébky naší civilizace – Afriky, 
klasická, rocková a taneční hudba 
z celého světa. Jumping Drums 
už jsou pojmem a pro některé už 
i kultem. I ve Frýdku-Místku se 
našli posluchači, kteří si na toto 
originální seskupení zašli třeba 
již potřetí. Bubeníci umí vyprodat i 
haly, návštěva na aquaparku byla 
komornější, ale o to více se mohli 
přítomni cítit být součástí tohoto 
cirkusu. „Kulturní akce pod širým 
nebem jsou vždycky rizikové kvůli 
počasí. Koncert jsme museli nej-
prve odložit a i v druhém termínu 

to nevypadalo zrovna nejlépe, 
ale nakonec jsme rádi, že se akci 
podařilo zrealizovat. Byl to záži-
tek,“ řekl ředitel Sportplexu Petr 
Slunský, nadšený směsicí zvuků 
a tónů snad z celého světa.

A Sportplex má pro návštěvní-
ky aquaparku další lahůdku už 17. 
srpna od 14 do 17 hodin, kdy náv-
štěvníkům v letním areálu pobyt 
zpestří ostravská kapela Šajtar, 
která ve své historii prošla různý-
mi změnami od folklóru, přes folk, 
až k dnešní rockové podobě, kte-
rá je nástrojově rozšířená o cim-
bál, klarinet a violoncello. Široký 
hudební záběr této kapely se také 
odráží v jejím repertoáru. Dokáží 
totiž zahrát skoro vše. Však uvidí-
te. Pokud nebude pršet…  (pp)

SEDM BUBDENÍKŮ: Do Frýdku-Místku přijela silná sestava.    Foto: Petr Pavelka

BLÍŽE PUBLIKU: Kontakt s diváky nebyl problém.  Foto: Petr Pavelka
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 60,57 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) objekt bez čp./če. (ul. Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2 

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 1166, ul. Těšínská
- nebytový prostor o výměře 60 m2 (II.NP)

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

Velkoobjemové odpady: skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Zpětný odběr elektrozařízení, pou-
ze kompletní – nerozebrané !!!

lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, frito-
vací hrnce, vařiče, myčky nádobí, 
vysavače, žehličky, váhy, zářivky, 
výbojky, monitory, tiskárny, televi-
zory, rádia, videorekordéry, telefo-
ny a ostatní domácí spotřebiče
U krytého bazénu  19. - 21. 8.
U Kauflandu  26. - 28. 8.
Út, St, Čt  10.00 - 18.00 h

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

Dovolujeme si připome-
nout, že splatnost těchto 
poplatků na II. pololetí roku 
2008 je do 30. 9. 2008. 

Místní poplatky je možno 
platit převodem z účtu, poštovní 
poukázkou prostřednictvím poš-
ty, ale i v hotovosti na finančním 
odboru Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, Radniční č.p. 1148, 
oddělení místních daní a poplat-
ků, přízemí budovy.

U - udržitelný rozvoj
Trvale udržitelný rozvoj bývá 

definován jako proces bezkon-
kurenční vzájemné spolupráce 
a rovnováhy mezi ekonomic-
kými, sociálními a ekologic-
kými aspekty lidského života. 
Koncepce trvale udržitelného 
rozvoje má za cíl vybudovat 
mezilidskou, mezigenerační a 
mezidruhovou solidaritu, kte-
rá je podmínkou pro změnu 
myšlení lidí v tom smyslu, že 
je povinností všech přestat se 

orientovat jen na kvantitu, ale 
zaměřit se na kvalitu toho, co 
děláme, a jak chceme žít.

Protože nakládání s odpady 
je vždy velice podrobně sledo-
váno jak veřejností, tak orgány 
státní správy, přikročilo vedení 
Frýdecké skládky, a.s., již v r. 
2003 k certifikaci společnosti 
dle norem ČSN EN ISO 9001 
(jakost) a 14001 (životní pro-
středí). Cílem těchto snažení 
je zavedení takového systému 

řízení, který umožní poskytnutí 
kvalitních služeb při šetrnějším 
přístupu k životnímu prostředí. 
Od r. 2007 je Frýdecká sklád-
ka, a.s. certifikována také jako 
„Odborný podnik pro nakládá-
ní s odpady“. Významnou sou-
částí práce s veřejností je také 
založení školícího střediska v r. 
2004, kde seznamujeme širo-
kou veřejnost s problematikou 
ochrany životního prostředí. 
Více na www.fmskladka.cz.

Vydání Průkazu profesní 
způsobilosti řidiče na základě 
platného Osvědčení profesní 
způsobilosti řidiče

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

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

Ke dni podání žádosti musí 
mít řidič platné OPZŘ a být 

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE
držitelem řidičského oprávně-
ní alespoň některé ze skupin 
nebo podskupin uvedených v § 
46 zákona č. 247/2000 Sb., ve 
znění zákona č. 374/2007 Sb. 
(C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, 
D1+E). PPZŘ nelze vydat např. 
řidiči, který je držitelem pouze 
ŘO skupiny B!

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

Pracujete v neziskové sféře, 
v kultuře, v tělovýchově? Máte 
zajímavé projekty, o kterých si 
myslíte, že potřebují silného a 
odpovědného sponzora? Právě 
vám je určen program Prazdroj 
lidem, dříve pod názvem Občan-
ská volba, který opět i v letošním 
roce může přinést finance tam, 
kde je to zapotřebí.

Světoznámý výrobce piva 
svým dárcovským programem 
již sedmým rokem podporuje 
projekty zaměřené na zlepšení 

Kam půjdou peníze,
můžete rozhodnout vy

kvality života obyvatel. O tom, 
které z nich získají finanční 
grant, nakonec rozhodnou svým 
hlasováním občané. Užší výběr 
z přihlášených projektů má na 
starosti Rada reprezentantů, 
jejímž členem je i primátorka 
Frýdku-Místku Eva Richtrová.

Formulář pro přihlášení 
projektů a podrobnější infor-
mace naleznete na webových 
stránkách www.prazdroj-lidem.
cz. Vyplněný formulář je třeba 
zaslat do konce srpna!

Upozornění na splatnost poplatku 
za komunální odpad a ze psů

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

mimo tyto hodiny nelze záležitos-
ti místních poplatků na finančním 
odboru vyřídit. 
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Programová nabídka

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Zpívání pod lípou
PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA

ŽALMAN & SPOL.
Výstavy:

1. července - 29. srpna
– chodby Národního domu

TŘINEC – WERK
výstava fotografií Pavla Zubka

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

Národním domem – ZÁŘÍ 
POHYBOVÉ KURZY
KICK BOX AEROBIK

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

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

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

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

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

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

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

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

TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ PÁRY A 
DVOJICE – ZAČÁTEČNÍCI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Francouzský jazyk 
1. ročník – středa 24. 9. od 17:35 do 19:05 h.
Jazykové kurzy budou probíhat v období 
školního roku 2007/2008. 
Kurzovné na 36 lekcí tj. 72 vyučovacích 
hodin činí 3.500 Kč, studenti

 (denní studium po předložení potvrzení ze 
školy) 20% sleva.
Přihlášky v recepci Národního domu nebo 
na našich internetových stránkách.
Informace na www.kulturafm.cz nebo na tel. čís-
lech 558 432 011, 775 222 709 p. Kateřina Kuba-
lová, e-mail: katerina.kubalova@kulturafm.cz

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ - začátečníci
září – prosinec 

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

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

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

vení Panny Marie ve Frýdku
Svatováclavský hudební festival

JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Stanislav Vavřínek – dirigent
MORAVSKÝ KOMORNÍ SBOR

Jiří Šimáček – sbormistr
Program: Luigi Maria Cherubini – Requiem 

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

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

České republiky
SYMFONICKÝ ORCHESTR F-M

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

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

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

– Národní dům
KATEŘINA ENGLICHOVÁ – harfa & 

MARTIN KASÍK – klavír
Březen 2009

JARNÍ KONCERT SYMFONICKÉHO 
ORCHESTRU FRÝDEK-MÍSTEK

Čtvrtek 16. dubna 2009 v 19.00 hodin 
– Národní dům

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

IVO KAHÁNEK – klavír
Květen 2009
(V jednání)

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

Středa 8. října 
LYRA CAMERATA
Čtvrtek 23. října 

BENA HAVLŮ – xylofon
Prémiový koncert

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

České republiky
SYMFONICKÝ ORCHESTR

FRÝDEK-MÍSTEK
Čtvrtek 6. listopadu 

JAN ŠKRDLÍK – violoncello
& PETRA BESA – klavír

Čtvrtek 11. prosince 
EVA DŘÍZGOVÁ-JIRUŠOVÁ – soprán,

IGOR FRANTIŠÁK – klarinet,
MICHAL BÁRTA – klavír

Vánoční koncert
Středa 22. dubna 2009
ADAMUSOVO TRIO

Čtvrtek 14. května 2009
MATĚJ ARENDÁRIK – KLAVÍRNÍ RECITÁL

Ceny předplatného

ZÁMECKÉ KONCERTY 420 Kč, 270 Kč 
(důchodci)

KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY 460 
Kč, 300 Kč (důchodci)

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO bude zahájen 
25. srpna a ukončen 30. září!
Změna programu vyhrazena!

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

Předplatitelská skupina A
7 představení

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

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

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

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

Studio Dva Praha
Miro Gavran

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

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

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

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

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

Pohybové divadlo – Veselé skoky
BABY BOX

Pas de quatre v bačkůrkách. Sladkobolná grotes-
ka o návratech do krajiny dětství, do říše fantazie, 

kde je všechno možné. Hrají a tančí: Natálie Topin-
ková, Eva Leimbergerová, Klára Sedláčková, Eva 

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

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

Divadlo v Celetné
William Shakespeare

HAMLET
„Být či nebýt. To je otázka!“

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

Steinmasslová, Pavel Zatloukal.
Režie: Jakub Špalek

Divadlo Palace Theatre
Eugéne Labiche

NEJŠŤASTNĚJŠÍ ZE TŘÍ
Pan Marjavel žije v navenek spokojené 

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

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

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

Režie: Vladimír Strnisko
Slezské divadlo Opava

Moliére
LAKOMEC

Světová komediální klasika. Hra patří k 
vrcholům Moliérovy tvorby.

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

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

William Douglas Home

LEDŇÁČEK
Anglická komedie o vdově, sirovi a jeho 

komorníkovi, kteří se dokážou i ve starším 
věku těšit ze života.

Hrají: Alena Vránová, František Němec a 
Petr Kostka

Režie: Ladislav Smoček, česká premiéra
Švandovo divadlo Praha

Nikolaj Koljada
SLEPICE

Komedie vypráví o jednom dosti nemilém 
procitnutí v pět hodin ráno na dělnické 

ubytovně kdesi v zapadlém městečku. Sem 
přichází herečka Alla, aby si vyřídila účty se 

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

Jana Stryková/Eva Leimbergerová, Robert 
Jaškow a Milan Kačmarčík

Režie: Sergej Fedotov
Předplatitelská skupina B

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

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

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

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

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

Divadelní agentura AP - Prosper Praha
William Douglas Home

KACHNA NA POMERANČÍCH
Bláznivá komedie o manželské nevěře s 

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

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

Režie: Martin Stropnický
Komorní scéna Aréna Ostrava

Anton Pavlovič Čechov
RACEK

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

nemaje nic jiného na práci, přivede ji do záhuby. 
hrají: Alena Sasínová-Polarczyk j.h., Michal 
Čapka, Pavel Císovský, Tereza Dočkalová 

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

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

Divadlo Maléhry a Divadlo Bolka Polívky Brno
PEKLO

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

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

Divadlo Bez Zábradlí
Alan Ayckbourn

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

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

Žák, Josef Carda…
Režie: Jiří Menzel

Divadelní agentura Harlekýn Praha
Antonín Procházka
VĚRNÍ ABONENTI

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

mladou půvabnou sousedku.
Hrají: Václav Vydra, Andrea Černá, Jana Bouš-

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

Stanislav Štepka
SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV
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NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

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

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

KOUZELNÝ KOUTEK

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

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

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

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

Muzea v Chlebovicích

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

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

ve st a čt 13-17, v so 9-12
Tel.: 773 993 112

www.galeriepodzamkem.cz

Výtvarná díla předních současných 
malířů a grafiků

1. místecký živý orloj
Lukáš Oboda, Ivan Korč,

Lukáš Horký, Michal Popieluch

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

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

TISÍCE KVĚTŮ
Výstava významných textilních památek ze 
Sbírky orientálního umění Národní galerie v 
Praze.
Potrvá do 31. srpna 2008

JIŘÍ ŠUHÁJEK – SKLO
Výstava díla světoznámého skláře, který 
je nositelem řady zahraničních i domácích 
cen a jeho dílo je zastoupeno v několika 

GALERIE DELTA
Fotografie Ivana Korče

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

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

GALERIE POD SVÍCNEM
Do 29. 8. - Oldřich Morys
a Pavla Klusová: instalace

30. 8. - 3. 10.
Marie Vránová

obrazy, tisky, deníky

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

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

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

Režie: Juraj Nvota
n e b o

Radošinské naivné divadlo
Stanislav Štepka

NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ
ALEBO MY A SVET

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

Hrají: členové RND
Režie: Juraj Nvota

Premiéra: 7. a 8. 11. 2008
Mimo předplatné 2009/2009

Středa 12. listopadu v 19 hodin – Nová 
scéna Vlast

Divadlo Kalich
Charles Ludlam

ZÁHADNÁ IRMA
Zdařilá parodie na hororové příběhy se vším 

všudy, co k tomu patří. Naši dva přední 
komici se chopí hned sedmi rolí najednou. 
Jejich pověstný herecký temperament si 

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

řadu prestižních cen.
hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček

režie: Petr Novotný
Česká premiéra
Divadlo Ungelt
Sam Shepard

LÁSKOU POSEDLÍ
Sevřené komorní drama o vášních a tajemstvích 
života. Vyprahlá pláň na pomezí Kalifornie, Utahu 
a Arizony, plná písku, skal a obřích kaktusů. Tady 

můžete strávit celý život, ačkoliv by stačilo ujet 
pár kilometrů správným směrem, aby všechno 

mohlo být jinak. Kdo z našich hrdinů ale tím 
správným směrem opravdu míří? Nevíme.
Hrají: Vilma Cibulková, Miroslav Etzler, 
Vilém Udatný, Ladislav Mrkvička nebo 

Martin Štěpánek
Režie: Janusz Klimsza

Česká premiéra
Divadlo Járy Cimrmana

Společný projekt Divadla Ungelt
s Milanem Kňažkem a Dagmar Havlovou se 

přesouvá na sezónu 2009/2010.

V SRPNU V KM BROUČCI ZAVŘENO! 
PO PRÁZDNINÁCH BUDE 1. 9.!

KLUB MAMINEK BROUČCI

Nabídka tanečních kurzů
v Kulturním domě Frýdek:

1. Kurz tance pro POKROČILÉ dospělé 
manželské a přátelské páry
2. Taneční kurz pro dospělé manželské a 
přátelské páry
e-mail: m.swetik@centrum.cz, mimi.rendi@
seznam.cz, telefon: 731 603 057, 723 293 344.

JIŘÍ VALOCH
Konceptuální tvorba ze sbírek přátel.

Práce ze soukromých sbírek autorů z okru-
hu tzv. Slezského konceptu (Karel Adamus, 
Martin Klimeš, Dáša a Milan Lasotovi, Jiří 

Šigut, Jan Wojnar)

ŽELJKO DELIČ
Zblízka s bleskem

15. – 17. 8. v 15.00 hod.
KUNG FU PANDA/USA

Akční a vtipný příběh pro celou rodinu o 
pandím chlapíkovi, který zbožňuje kung-fu. 

15. – 17. 8. v 17.00 a 20.00 hod.
MONGOL - ČINGISCHÁN/Německo

Historický dobrodružný film o jednom z 
nejúspěšnějších vojevůdců a vládců naší 

civilizace, Čingischánovi.
22. - 24. 8. v 17.00 hod.

LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN/USA
Druhý díl úspěšné fantasy ságy o kouzelné 

zemi podle knih C. S. Lewise. 
22. - 24. 8. ve 20.00 hod.

SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ/ČR
Česko-albánský film s A. Geislerovou o třech 

mladých studentech pražské FAMU, kteří 
odjíždějí z velkoměsta do českého Šternber-

ku, aby natočili svůj absolventský film. 
29. – 31. 8. v 15.00 hod.
LOVCI DRAKŮ/Francie

Animovaná fantasy o výpravě za drakem 
pro mladší publikum.

Čtvrtek 28. 8. ve 20.00 hod.
BATHORY/ČR 

Historický velkofilm o životě Alžběty Bathory, 
která byla největší vražedkyní v dějinách lid-
stva. (pozn.: za deštivého počasí představení 
odpadá, proběhne koncert Žalman & spol.)

29. – 31. 8. v 17.00 a 20.00 hod.
BATHORY/ČR

Historický velkofilm o životě Alžběty 
Bathory, která byla největší vražedkyní v 

dějinách lidstva.
FILMOVÝ KLUB

18. 8. ve 20.00 hod.
SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z 

FLEET STREEET/USA
Muzikál z Brodwaye zfilmovaný Timem Burto-

nem s Johnnym Deppem v hlavní roli. Ocenění: 
Zlatý Globus – nejlepší film a nejlepší herec. 

25. 8. ve 20.00 hod.
NÁŠ VŮDCE/Německo

Příběh ze současného Německa, ve kterém 
se středoškolský učitel rozhodne objasnit 

studentům život v diktátorském režimu. Peda-
gogický experiment s ničivými následky.

světových muzeích a galeriích.
Potrvá do 7. září 2008.
PROGRAMY, KONCERTY

ZPÍVÁNÍ POD LÍPOU 2008
Cyklus letních koncertů na nádvoří frýd. 
zámku.
Čtvrtek 28. srpna v 18 hodin

ŽALMAN A SPOL
Koncertní vystoupení legendární folkové sku-
piny.
V případě nepříznivého počasí se koncer-
ty uskuteční v Rytířském sále frýdeckého 
zámku a v Nové scéně Vlast.
Besedy, přednášky, exkurze, vycház-
ky
Sobota 30. srpna 
sraz ve Frýdku na Veselé na zastávce 
MHD „U Gustíčka“ v 9.00 hodin.

NAŠI ZMIZELÍ SOUSEDÉ
Vycházka, která mapuje osudy židovské 
komunity ve Frýdku. Prohlídka židovské-
ho hřbitova, Neumannova vila, komplex 
továrních budov bývalých firem Gebrüder 
Neumann, Josef Munk, Adolf Landsberger, 
Leopold Landsberger, firmy a živnosti Josefa 
Rösslera, Emanuela a Rosy Spitzerových, 
Josef Gotliebera, Dr. Artura Kolbana a dal-
ších, kde stávala židovská synagóga, bývalá 
židovská škola a židovský obecní dům. náměstí Svobody 16

www.kouzelnykoutek.cz
e-mail: kouzelny.koutek@seznam.cz

mobil: 737 518 840
- hlídání dětí

- cvičení rodičů s dětmi
Kurz manipulace s kojencem

od 1. 9. - 15,00 h.
Kurz přípravy na porod

od 5. 9. - 15,00 h.
Kurz masáží dětí a kojenců

od 15. 9. - 15,00 h.
Kreativní zábavné pondělky

pro děti a maminky – od 9,00 h.

GALERIE U ARNOŠTA
Lukáš Oboda

Babetománie 2004-2006
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