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slovo primátorky

Zásadní, zlomový, historic-
ký. Takové přívlastky použí-
vali zúčastnění při slavnost-
ním zahájení výstavby umělé-
ho trávníku v areálu na Stov-
kách. Není se co divit. Pro fot-
bal vytoužená „umělka“ sku-
tečně znamená zásadní histo-
rický zlom. Město má připra-
veno na investice celkem 65 
milionů korun, které mají na-
startovat novou epochu frý-
decko-místeckého fotbalu.

„Scházíme se v historickém 
okamžiku pro válcovenskou ko-
panou. Jsme rádi, že jsme vybu-
dování umělé trávy zařadili do in-
tegrovaného plánu města a mů-
žeme ji už nyní realizovat. Klub už 
nebude muset cestovat za tímto 
povrchem do okolí, naopak bude 
mít sám nejmodernější technolo-
gii, která zdejší fotbal posune do-
předu, protože kvalitní tréninko-
vé plochy jsou prostě základ. Do-
konce se tu rýsuje možnost vybu-
dovat zajímavé centrum, protože 
druhá umělá tráva se může po-

Radnice startuje novou epochu fotbaluRadnice startuje novou epochu fotbalu

ZA JEDNU PILU: Město spojilo síly s fotbalovým klubem a výsledkem je zahájení výstavby tolik očekáva-
ného hřiště s umělou trávou. Zleva Jan Bazgier, ředitel Lesostaveb F-M, a.s., Radomír Myška, sportovní 
ředitel klubu, a náměstci primátora Michal Pobucký a Petr Cvik    Foto: Petr Pavelka

stavit u integrované střední ško-
ly. To se budeme snažit podpo-
řit, i když tuto věc již nemůžeme 
přímo ovlivňovat, protože zřizo-
vatelem této školy je kraj. Z vy-
členěných peněz nám dvacet mi-
lionů odčerpá umělá tráva, dal-
ší peníze dáme do zázemí podle 
potřeb fotbalového klubu, s nímž 
všechno konzultujeme. Doufám, 
že všechno klapne a v zimě se tu 
už dočkáme prvního turnaje,“ řekl 
na úvod náměstek primátora Petr 
Cvik. Jeho kolega Michal Pobuc-
ký připomněl, že současný stav 
je výsledkem dvouletého snaže-
ní, kdy se začalo pracovat na zís-
kání dotačních peněz z Evrop-
ské unie. „Byla to tvrdá práce, ale 
jsme rádi, že už sklízíme první plo-
dy. Věříme, že se všechno podaří 
realizovat tak, jak je naplánováno 
a vyprojektováno,“ doplnil Michal 
Pobucký. Město má už s klubem 
stanoveny další priority. Stovky se 
dočkají zbrusu nových šaten, re-
habilitace, prostor pro prádelnu a 
sušárnu, rekonstrukce hlavní bu-

dovy, vyřešení odpadních vod, 
zavlažování pro tři travnatá hřiště, 
která zejména v létě trpí nedostat-
kem vody, prokouknout má i tribu-
na s historickými dřevěnými lavič-
kami, které by měly nahradit umě-
lohmotné sedačky. „Město se sta-

lo majitelem areálu, a tak nám zá-
leží, aby byl bezpečný a aby vlo-
žené investice byly smysluplné. 
Frýdek-Místek se může stát sku-
tečně zimním fotbalovým cent-
rem, třeba v rámci celého Euro-
regionu Beskydy. Tak jako museli 
fotbalisté jezdit do okolí, věřím, že 
brzy bude chtít každý jezdit sem,“ 
doufá Petr Cvik. Tyto ambice mají 
reálný základ, protože nová umě-
lá plocha bude mít ty nejmoder-
nější parametry, které jsou dnes k 
dispozici. Jedná se o nadčasovou 
investici. Například použité osvět-
lení, nutné pro využívání hřiště v 
krátkých dnech, bude mít pou-
ze třetinové náklady na elektřinu 
ve srovnání s klasickou variantou. 

Digitální vlákno a zelený granu-
lát přibližuje umělý povrch vlast-
nostem travnatého, „umělka“ této 
generace je navíc využitelná ce-
loročně na rozdíl od jiných, které 
se v létě kvůli vysokým teplotám 
nedají využívat. „Bude to skuteč-
ně jedno z nejkvalitnějších hřišť, 
s atestem FIFA pro všechny sou-
těže kromě první ligy. Už nyní se 
nám hlásí kluby z okolí, které pro-
jevují zájem o využití. Bude to mít 
pro nás velký užitek, protože do-
posud byly zimy pro klub velmi fi-
nančně náročné. Náklady na zim-
ní období byly zhruba 1,4 milionu 
korun, takže se investice může 
rychle vracet...

(Pokračování na straně 2)

Rada města Frýdku-Místku 
na svém zasedání 13. srpna 
rozhodla o podepsání smluv 
k realizaci výstavby nové mul-
tifunkční hokejové haly a pro-
deji pozemků u Víceúčelo-
vé sportovní haly společnosti 
Euro Mall FM, a.s. Tento krok 
navazuje na předchozí roz-
hodnutí Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku z června tohoto 
roku, kdy zastupitelé rozhodli 
o prodeji přilehlých pozemků.

Rada města tímto rozhodnutím 
jasně určila záměr dalšího rozvo-
je lokality Na Poříčí u Víceúčelo-
vé sportovní haly, kde má do bu-
doucna vyrůst jednak moderní 
sportovní stánek pro hokej, kte-
rý by současně plnil funkci kul-
turního zařízení, a dále pak zá-
bavně-obchodní centrum stejné-
ho typu jako v jiných statutárních 
městech. „Po červnovém rozhod-
nutí zastupitelů bylo nutné zapra-
covat na právní stránce celé zále-
žitosti a důkladně posoudit jednot-
livé varianty haly především z hle-
diska její kapacity. Je totiž velký 
rozdíl postavit halu pro tisíc nebo 
tři tisíce diváků. Nakonec jsme 
se rozhodli pro dvoutisícové hle-
diště, které odpovídá druholigo-

Rada rozhodla o budoucnosti haly
vé návštěvnosti a přijde nám od-
povídající i pro větší kulturní akce. 
Také provozní náklady, s kterými 
je nutno počítat, jsou při dané ka-
pacitě pro město přijatelné,“ infor-
moval náměstek primátora Michal 
Pobucký. Jeho kolega Petr Cvik, 
mající ve městě na starosti sport 
a kulturu, upozorňuje, že se oddíly 
využívající bruslařskou plochu ne-
musí bát o svou budoucnost. „Ga-
rantujeme, že ve městě hokej zů-
stane. Už předchozí samotnou 
koupí haly a již realizovanými re-
konstrukčními pracemi jsme jas-
ně dali najevo, že vnímáme, že ja-
kékoli přerušení činnosti, třeba jen 
na část sezony, by bylo pro míst-

ní hokej smrtící. Opravdu není ře-
šením nějaké dojíždění do jiných 
měst, tím by dostalo vážnou trhli-
nu všechno to, co už v tomto spor-
tu bylo dosaženo,“ ujišťuje náměs-
tek primátora Petr Cvik, který je 
přesvědčen, že nová hala bude 
znamenat zlepšení podmínek, 
protože ta stávající přes veškeré 
investice není vyhovující. „Nová 
moderní multifunkční hala bude 
splňovat veškeré parametry pro 
nejvyšší soutěže, snížením kapa-
city na dva tisíce diváků dojde ke 
zlepšení atmosféry při zápasech 
a dle zkušeností z jiných měst se 
vyšší návštěvnost nedá očekávat.

(Pokračování na straně 5)

VSH: Frýdek-Místek možná ztratí dominantu mnoha pohledů, může 
ale také hodně získat.   Foto: Petr Pavelka

Vážení spoluobčané,
Rada města Frýdku-Místku se na své 

poslední schůzi zabývala úpravou nájem-
ného v obecních bytech. Statutární měs-
to Frýdek-Místek v pozici pronajímatele je 
oprávněno upravit nájemné od 1. ledna 
příštího roku v souladu s příslušným záko-
nem, jehož cílem je narovnat dlouhodobé, 
zejména cenové deformace v oblasti ná-
jemního bydlení, napravit neústavní stav 
popsaný několika nálezy Ústavního soudu a především vytvořit v průbě-
hu šestiletého období adekvátní podmínky pro další vývoj v této oblasti.

V souladu se zákonem bude v září probíhat doručování oznámení o 
zvýšení nájemného, kdy obsahem oznámení bude i výpočet zvýšení v 
souladu s postupem stanoveným ministerstvem pro místní rozvoj. Podle 
něj se nájemné od 1. ledna zvyšuje u bytů I. a II. kategorie na 50,02 Kč/
m2, u bytů III. a IV. kategorie na 45,02 Kč/m2. Rada města ovšem roz-
hodla pro příští rok o snížení této sazby o dvacet procent, což znamená 
pro naše občany výraznou úsporu - v I. a II. kategorii na 40,02 Kč/m2 
a III. a IV. kategorii 36,02 Kč/m2. Snažili jsme se vzít v úvahu součas-
nou nelehkou ekonomickou situaci a lidem bydlícím v téměř osmi stech 
obecních bytech maximálně vyjít vstříc.  Eva Richtrová
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krátce

Hrátky s pískem jsou ty nej-
oblíbenější u nejmenších dětí. 
Ve městě Frýdku-Místku k nim 
mají 143 příležitostí a radnice 
se stará o to, aby šlo o bez-
pečnou zábavu. Potvrdila to i 
nedávná hygienická kontrola.

„Dětská pískoviště ve Frýdku-
-Místku prošla hygienickou kon-
trolou. Zaměstnanci Krajské hy-
gienické stanice Moravskoslez-
ského kraje odebrali z několika 
pískovišť vzorky, které putovaly 
na mikrobiologické a parazito-
logické vyšetření. Písek je pod-
le výsledků analýzy nezávadný,“ 
těší náměstka primátora Micha-
la Pobuckého.

„Účelem odebrání vzorků byl 
státní zdravotní dozor dle záko-
na o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Výsledky mikrobiolo-
gického a parazitologického vy-
šetření prokázaly, že pískoviště 
ve Frýdku-Místku plní požadav-
ky dle vyhlášky, kterou se sta-
noví hygienické požadavky na 
koupaliště, sauny a hygienické 
limity písku v pískovištích ven-
kovních hracích ploch, ve zně-

ní pozdějších předpisů,“ promlu-
vil úřední řečí vedoucí odboru ži-
votního prostředí a zemědělství 
Jaroslav Zezula.

Odebrané vzorky neproká-
zaly přítomnost bakterií Salmo-
nelly, negativní byl i výsledek na 
přítomnost vajíček geohelmin-
tů – cizopasného červa, jehož 
vývoj probíhá bez mezihostite-
lů. „Dětská hřiště ve městě neu-
stále zkvalitňujeme, proto je vy-
hledává více a více lidí a s čas-
tějším používáním klesá i riziko 
toho, že by pískoviště nesloužila 
svému účelu. Samozřejmě, že v 
této oblasti preventivní úlohu vy-
konává i městská policie,“ potvr-
dil, že město pískoviště dozoru-
je, náměstek primátora Michal 
Pobucký, který v této souvis-
losti pochválil i zlepšené chová-
ní majitelů čtyřnohých miláčků. 
Statutární město Frýdek-Místek 
každoročně vyměňuje písek ve 
všech 143 pískovištích (90 ve 
Frýdku, 53 v Místku), která vlast-
ní a provozuje. Nákladově se 
přitom nejedná o zanedbatelnou 
částku – z městské pokladny se 
pro tento účel vydá kolem 700 ti-
síc korun.  (pp)

Dětská pískoviště jsou nezávadná

BEZPEČNÁ HŘIŠTĚ: Město systematicky pracuje na zkvalitňování 
dětských hřišť, bezproblémová je i kvalita pískovišť. Foto: Petr Pavelka

Poslední červencový den 
Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlásilo výzvu k podávání 
žádostí o poskytnutí podpory v 
rámci Integrovaného plánu roz-
voje Statutárního města Frýd-
ku-Místku – sídliště Slezská, 
aktivity „Regenerace bytových 
domů“. To prakticky znamená, 
že vlastníci bytových domů na 
sídlišti Slezská mohou získat 
dotační peníze z Evropské unie.

„Díky této části integrovaného 
plánu mohou vlastníci bytových 
domů na „nové“ Slezské požádat 
o dotace například na zateplení 
domů, výměnu oken, moderniza-
ci otopné soustavy, výtahů a po-
dobně,“ řekl náměstek primátora 
Michal Pobucký, zodpovědný za 
dotační politiku města.

Podpora bude poskytována 
pouze v zóně Sídliště Slezská II, 
která je ohraničena ulicemi Slez-
ská, T. G. Masaryka, Sadová, 
Sokola Tůmy, O. Lysohorského, 
Jana Čapka, Dobrovského, Hlav-
ní a areálem židovského hřbito-
va. O podporu tedy mohou vlast-

Lidé ze Slezské mohou získat evropské peníze
níci bytových domů v následují-
cích ulicích: Novodvorská, Dr. M. 
Tyrše, Pekařská, J. Kavky, J. Bo-
žana, M. Chasáka, J. Čapka, Ji-
řího z Poděbrad a Dobrovského.

„Potenciální žadatelé se musí 
řídit textem výzvy a Příručkou 
pro žadatele a příjemce. Nejdříve 
předkládají svoje žádosti městu, 
které je ohodnotí. Schválené žá-
dosti jsou žadatelům vráceny a ti 
je předkládají na pobočku Cent-
ra pro regionální rozvoj v Ostra-
vě, která jejich žádosti adminis-
truje dále až do ukončení celé-
ho projektu a proplacení dotace,“ 
vysvětlil Pavel Osina z oddělení 
ekonomického rozvoje.

V pondělí 31. srpna od 16.30 
proběhne ve velké zaseda-
cí místnosti Magistrátu města 
Frýdku-Místku informační semi-
nář pro žadatele za účasti zá-
stupců Centra pro regionální 
rozvoj. Vstup je volný.

Kompletní text výzvy je ke k 
dispozici na webových stránkách 
www.frydekmistek.cz v sekci „Inte-
grovaný plán rozvoje města“.  (pp)

Na 30. srpna se plánuje 
slavnostní otevření nově vy-
budovaného chodníku k pra-
meni v Hájku v Lískovci. Měs-
to se zde postaralo o bezbarié-
rový přístup, dalšího zvelebení 
se dočkala i zdejší kaple, která 
byla před dvěma lety společný-
mi silami zrekonstruována.

„Před dvěma lety jsme přispě-
li na opravu kapličky v Hájku část-
kou 300 tisíc korun, ale současně 
jsme se domluvili, že se budeme 
snažit toto místo dále zvelebovat. 
Jako jednu z možností, jak tomu-
to prostoru dále pomoci, jsme si 

K prameni je lepší přístupK prameni je lepší přístup
stanovili vyřešení bezproblémové-
ho přístupu. Jsme rádi, že se nám 
to nyní podařilo realizovat, protože 
se zde naše podpora vždy schá-
zí i s pomocí dalších institucí i míst-
ních občanů,“ řekl radní Ivan Vrba, 
který má na starosti Lískovec jako 
okrajovou část města. Zaintereso-
vání „domácích“ potvrzuje i Dušan 
Hrnčiřík, který nedaleko pramene 
bydlí a činnost všech subjektů se 
snaží koordinovat. „Jsem přesvěd-
čen o tom, že kdyby se kaple před 
dvěma lety nezrekonstruovala, už 
by se zbortila. Rekonstrukcí zís-
kala nový dřevěný šat, teď se ve-

PRAMEN V HÁJKU: Bezbariérový přístup už je zbudován, v kapli se 
v polovině srpna ještě pokládala dlažba.  Foto: Petr Pavelka
vnitř i pokládá nová dlažba a měs-
to se postaralo o jednoduchý pří-
stup pro vozíčkáře, ale i maminky 
s kočárky. Ty tu jezdí rády, proto-
že je tu klid a pěkná příroda. Chtě-
li jsme toto místo zkulturnit, což se 
povedlo a je tu dnes taková oáza 
klidu. Svépomocí se nám to tu daří 
udržovat, návštěvnost pramene 
stoupá, funguje to,“ těší Hrnčiříka. 
Ten nemá problém dát dohroma-
dy partu třeba dvaceti místních lidí, 
kteří čas od času vyrazí společně k 
prameni a uklízejí jeho okolí. „Jsme 
v přírodě, pobavíme se přitom o 

všem možném a ještě je to pro děti 
výchovné,“ vysvětluje Hrnčičík.

Pramen v Hájku a místní kap-
le nejsou památkou, a proto se 
na něj obtížně shánějí finance. 
I proto frýdecko-místecká rad-
nice neváhá přispět z vlastního 
rozpočtu. A další možný počin v 
tomto kdysi poutníky velmi vy-
hledávaném místě? Vybudová-
ní bazénku – kdysi bylo obvyklé, 
že si putující k prameni v ledové 
vodě máčeli nohy. Léčivé účinky 
se totiž přisuzují vnitřnímu i vněj-
šímu užití.  (pp)

Na fotbal pěšky!
V souvislosti se zahájenou vý-

stavbou hřiště s umělou trávou v 
areálu fotbalového stadionu na 
Stovkách vedení klubu vyzývá 
domácí fanoušky, aby na zápas 
2. kola Ondrášovka Cupu s prvo-
ligovým 1. FC Brno (ve středu 2. 
září od 17 hodin) vyrazili pěšky 
nebo městskou hromadnou do-
pravou. Parkovací kapacity bu-
dou totiž značně omezeny. Do 
hlediště můžete přicházet už od 
tří hodin odpoledne.

Rekonstrukce obřadní síně
Provozovatel smuteční obřad-

ní síně na městském hřbitově ve 
Frýdku, městská společnost TS 
a.s. a její pohřební služba Pietas, 
tímto dává veřejnosti Statutárního 
města Frýdek-Místek a jeho oko-
lí na vědomí, že po dobu rekon-
strukce interiéru a vybavení ob-
řadní síně bude v období od 7. 
září do ukončení rekonstrukce za-
bezpečovat provádění smuteč-
ních obřadů spojených s pohřbe-
ním zesnulých v obřadní síni are-
álu hřbitova v Paskově, č. p. 760. 
V případě potřeby uspořádání po-
hřbu je možno se obrátit pro infor-
mace na kancelář pohřební služ-
by Pietas, ve které je vedena i 
agenda hrobové matriky, na ulici 
Radniční č.10 ve Frýdku-Místku.

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo schváleno přidělení 
dotace z Integrovaného operač-
ního programu na projekt „Typo-
vý projekt – CzechPOINT – Kon-
taktní místo (Upgrade)“. Celkové 
náklady činí 68,5 tisíc korun, zís-
kaná dotace 58,3 tisíc.

Den v pohybu
V sobotu 22. srpna vypukne 

další akce v rámci Beskydského 
Veseléta. Dějištěm Dne v pohy-
bu bude letní aquapark na Oleš-
né, kde na vás od 10 hodin čeká 
pestrý sportovní program, od dan-
ce aerobiku, přes spinning až po 
aquaaerobik. Proběhne také sou-
těž na veslovém trenažéru, turnaj 
v nohejbale a beach volejbale.

Včelařský den
OZ Českého svazu včelařů 

Frýdek-Místek pořádá v sobotu 
29. srpna v Domě včelařů Fojt-
ství v Chlebovicích Včelařský den 
s přednáškami, zábavným odpo-
lednem s hudbou a tancem, ko-
lem štěstí a medovým občerst-
vením. Po celý den bude otevře-
no včelařské muzeum, včelař-
ská prodejna a občerstvení včet-
ně domácích medových zákusků 
a míchaných medových nápojů.

Lidový dům slaví
Lidový dům v Místku si počát-

kem září připomene 80. výročí po-
svěcení základního kamene Kato-
lického lidového domu v Místku. V 
sobotu 6. září v 19 hodin slavnost-
ním večerem ve velkém sále Lido-
vého domu a o den později v 10 
hodin v kostele sv. Jana a Pavla 
slavnostní bohoslužbou. Součástí 
oslav bude také výstava o historii a 
současnosti Lidového domu.  (pp)

Radnice startuje novou epochu fotbalu
(Pokračování ze strany 1)

... Chtěl bych městu za jeho 
přístup poděkovat, protože ještě 
v zimě nebylo jasné, zda už dal-
ší zimu budeme mít umělou trá-
vu k dispozici, ale vše nabralo 
rychlé obrátky. Každý týden se 
setkává pracovní skupina slože-
ná ze zástupců města i fotbalo-
vého klubu, takže vše jde hladce 
a spolupráce je na velice vyso-
ké úrovni,“ pochválil radnici, kte-
rá vzala fotbal pod křídla, spor-

tovní ředitel klubu Radek Myška.
Harmonogram prací počítá s 

tím, že stavba by měla být realizo-
vána do konce listopadu. Staveb-
ní firma by však chtěla mít vzhle-
dem k nejistému podzimnímu po-
časí většinu prací hotovou již v říj-
nu. Kromě samotného hřiště s 
umělým trávníkem a osvětlením 
projekt prozatím počítá s oploce-
ním a odvodňovacím kanálem, 
který vyřeší zdejší z hlediska vody 
problematický terén.  (pp)

ZKOUŠKA TECHNIKY: Náměstci primátora Petr Cvik a Michal Pobuc-
ký neváhali při zrodu přeměny škváry v „umělku“ nasednout do bagru. 
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městská policie

Beskydské rekordy v pro-
gramu Beskydského Vese-
léta mají za sebou premiéru, 
kterou lze hodnotit jako zdaři-
lou, i když plánovaný rekord s 
krycím názvem „Frýdek-Mís-
tek na vrcholu světa“ odolal. 
Lidé se na Zámeckém náměs-
tí bavili po celý den a nikomu 
až tak nevadilo, že konečný 
součet metrů stačil pouze na 
pomyslné zdolání nejvyššího 
vrcholu Evropy, nikoliv světa.

Primátorka Frýdku-Místku 
Eva Richtrová s vlajkou města, 
hned za ní zástupci partnerské-
ho města Turzovky a pak tře-
ba i čerství novomanželé nebo 
paní ve věku 81 let, ti všichni 
přispěli zdoláním svých patnác-
ti schodů a převýšení 4,413 me-
tru k celkovému výsledku. Ten 
se po dvanácti hodinách za-
stavil díky 1191 účastníkům na 
hodnotě 5256 metrů, nechyběly 
mezi nimi ani známé osobnos-
ti, například revivalová kape-
la Backwards či horolezec Leo-
pold Sulovský. Na všechny če-
kal odznak na památku a kaž-
dý stý zúčastněný dostal ještě 
dárkový balíček, což bylo pří-
jemným překvapením a zaslou-
ženou odměnou. „Myslím, že se 
to podařilo. Šlo o zábavu a nad-

Rekord odolal. Příště to vyjde!Rekord odolal. Příště to vyjde!

PRVNÍ NA VRCHOLU: Na úvod mávala nad náměstím městskou 
vlajkou primátorka Eva Richtrová.  Foto: Petr Pavelka

sázku. Když jsem nahoře má-
vala vlajkou města, uměla jsem 
si představit, jakou radost za-
žil třeba Libor Uher při zdolání 
K2,“ smála se primátorka Eva 
Richtrová. Ta je přesvědčena, 
že se akce chytila a že už příš-
tí rok, pokud bude přát poča-
sí, věčný to nepřítel horolezců, 
by se pomyslnou metu nejvyšší 
hory světa mohlo podařit překo-
nat. „Frýdek-Místek si dokázal, 
že i soutěživost mu není cizí a 
nadšení ve tvářích účastníků 
potvrdilo, že nejen ti nejmenší 
se umí bavit. Celým dnem pro-
vázela návštěvníky moderátor-
ka Nikola Birklenová známá z 
pořadu Svět rekordů, která spo-
lu s pracovnicemi Beskydské-
ho informačního centra předá-
vala dárky nejlepším v nejrůz-
nějších doprovodných soutě-
žích,“ informovala za pořadate-
le Lenka Bardoňová. Oblíbenou 
atrakcí byly stánky plné hlavola-
mů a netradičních soutěží, kte-
ré zaplnily celé náměstí. Ne-
jen malí, ale i velcí mohli změ-
řit své síly a zažít spoustu leg-
race. Během celého dne krom 
hlavního rekordu a soutěží se 
mohly děti zapojit do pohádko-
vého dění, do kterého je vtáhl 
Honzík s kašpárkem. Nechyběli 

ani provazochodci, škola žong-
lování a ukázka taekwon-do. 
Oblíbenou se také stala horole-
zecká stěna, která byla neustá-
le v obležení malých horolezců. 
V 17 hodin vystoupali organizá-
toři na věž kostela sv. Jana Křti-
tele a zvěčnili Zámecké náměs-
tí, které se na chvíli zahalilo pře-
vážně do žluté barvy. Příchozí 
okupovali stánky s občerstve-
ním a rukodělnými řemesly, kde 
si mohli zakoupit proutěné koší-
ky, keramické výrobky nebo si 

mohli nechat na zakázku vyro-
bit šperk dle svého vkusu.

„Vrcholů bylo 1191, ale o ješ-
tě jeden se postarala revivalová 
kapela Beatles The Backwards. 
Ukázala, že její světové oceně-
ní nebylo náhodné. Jejich hud-
ba je důvěrně známá, a proto i u 
nás ve Frýdku-Místku slavila vel-
ký úspěch, stejně jako následná 
ohňová show. Příští rok Turzov-
ku, která rekord stále drží, určitě 
překonáme,“ uzavřela primátor-
ka Eva Richtrová.  (pp) 

„Hola hej, lidičky, lidé zdej-
ší i přespolní! Na vědomost 
všem se dává, že opět po 
roce bude Park Pod Zámkem 
patřit historii a romantice.“ 
Toto tradiční zvolání upozor-
ňuje na to, že i když se to ně-
kterým nelíbí, konec prázdnin 
se neúprosně blíží. Posled-
ní zábavou před dalším ob-
dobím plným povinností bý-
vají v našem městě Frýdecké 
slavnosti.

Poslední srpnový víkend frý-
decký park ožije historickým tan-
cem, kejklíři, žongléry, tradičním 
jarmarkem, rytíři, králi i šermíři. 
I když se téma slavností každo-
ročně mění, filozofie zůstává za-
chována – návrat k tradičním lid-
ským a kulturním hodnotám, po-
ohlédnutí do historie a zachová-
ní vazeb současnosti s minulos-
tí města ležícího na hranici Mo-
ravy a Slezska. Letošní podtitul 
„Frýdecké kejklování neb dnes-
ka šašek, zítra král“ slibuje v so-

Frýdecké slavnosti s kejklováním
botu 29. srpna od 20 hodin a v 
neděli 30. srpna od 10 do 18 ho-
din skvělou zábavu.

Slavnosti pořádá Statutár-
ní město Frýdek-Místek a staly 
se za ta léta cílem nejen mno-
ha frýdecko-místeckých občanů 
a lidí z blízkého okolí, ale také 
návštěvníků z Polska, Čech i již-
ní Moravy. „Tato slavnost dnes 
již patří k neodmyslitelným ak-
cím v kulturním kalendáři měs-
ta. Večerní představení má pro 
děti nádech velkého dobrodruž-
ství, protože mohou být do tmy 
v atmosféře, kde řinčí kov a plá-
polají ohně, ti nejmenší, co musí 
brzy na kutě, přicházejí na ne-
dělní program. Je to skvělá ro-
dinná zábava,“ zve na akci v do-
bovém koloritu primátorka Eva 
Richtrová. O odvaze a chrab-
rých činech našich předků bu-
dou ve svých představeních vy-
právět šermíři, rytíři a hudebníci 
umělecké společnosti GRYFF a 
jejich hosté.  (pp)

Auto jej prozradilo
16. 7. v půl druhé ráno si hlíd-

ka městské policie všimla vozidla 
projíždějícího po ulici Hlavní, jak 
jede vysokou rychlostí, ale svítí mu 
vpředu i vzadu pouze pravá světla. 
Hlídka řidiče zastavila a upozornila 
jej, že má na autě závadu. Při ko-
munikaci zjistila však další „levár-
nu“, řidič byl pod vlivem alkoholu. 
Naměřená hodnota alkoholu řidiče 
dechovou zkouškou byla 1,65 pro-
mile. Strážnici proto muže před-
vedli na Policii ČR, kde ho předa-
li k dořešení.

Opilá řidička
21. 7. po desáté hodině dopo-

ledne hlídka Městské policie Frý-
dek-Místek projížděla na ulici Re-
voluční a všimla si špatně zapar-
kovaného vozidla na ulici Lísko-
vecká. Jeden ze strážníků se šel k 
vozidlu podívat a všiml si, že před-
ní kolo má defekt od nárazu do ob-
rubníku. „Řidička vozidla byla vy-
zvána k zaparkováni vozidla ke 
krajnici. Strážník s řidičkou začal 
komunikovat a ucítil z úst zápach 
alkoholu. Žena byla vyzvána k de-
chové zkoušce a bylo jí zjištěno 
3,32 promile alkoholu. I tato řidička 
byla předána policii ČR,“ komento-
vala obdobný případ policejní pre-
ventistka Lenka Biolková.

Venku se to nedělá
21. 7. v půl čtvrté odpoledne 

hlídka městské policie zahlédla 
na ulici Pionýrů muže, který se 
nerozpakoval močit na veřejnos-
ti. Za znečištění veřejného pro-
stranství dostal blokovou pokutu.

Napadení dítěte
26. 7. po šesté hodině odpoled-

ne oznámila na městskou policii 
žena, že její dítě napadl na dětském 
hřišti v Janáčkově parku starší muž. 
Hlídka na místě provedla kontrolu, 
zjistila svědky události a matku dí-
těte poučila o dalším postupu. Dítě 
bylo převezeno na ošetření do ne-
mocnice a ponecháno v domácí 
péči. „O případ se zajímá přestup-
ková komise, která má vše v řeše-
ní,“ doplnila Lenka Biolková.

Mládež vykázali
26. 7. po osmé hodině ve-

čer byla poslána hlídka do areá-
lu mateřské školy na Nové osa-
dě, kde se nacházela skupinka 
mládežníků. Strážníci děti pouči-
li a vykázali z areálu.

Dezorientovaný Slovák
27. 7. v odpoledních hodi-

nách volal na základnu městské 
policie slovenský občan, který v 
Místku zaparkoval své auto a ne-
mohl ho posléze najít. Strážníci 
mu proto pomohli s hledáním a 
vozidlo objevili na ulici F. Čejky.

Hlučné partičky
28. 7. v půl páté byla hlídka 

vyslána na dětské hřiště v Janáč-
kově parku, kde se nacházela 
mládež, která byla podle sděle-
ní „hlučná a mluví sprostě“. Hlíd-
ka starším dětem nechala přečíst 
řád hřiště a všechny vykázala. O 
prázdninách jsou ve městě po-
dobné případy partiček, které iri-
tují okolí, častější. (pp)

Přes řeku Ostravici se za-
čala budovat další lávka. Je 
relativně blízko průtahového 
mostu, přesto by měla mnoha 
lidem ušetřit spoustu času, 
protože představuje výhodné 
spojení mezi starým a novým 
autobusovým stanovištěm.

Stometrová lávka o třímetro-
vé šířce je určena jak pro pěší, 
tak i pro cyklisty. „Je součástí 
trasy propojující nové autobuso-
vé nádraží s nádražím Českých 
drah a dále spojuje dříve vybu-
dované významné cyklistické 
trasy – cyklostezky po hrázi po-
dél obou stran Ostravice a napo-
jení na cyklostezku na ulici Hlav-
ní,“ přiblížil Jan Kaspřík, vedoucí 
investičního odboru. Z technic-
kého hlediska řeku přetne visutý 

Přes Ostravici povede další lávka
předpjatý betonový pás z beto-
nu o třech polích. „Spodní stav-
ba je tvořena dvěma krajními že-
lezobetonovými opěrami a dvě-
ma vnitřními železobetonovými 
pilíři. Vybavení lávky je tvořeno 
zábradlím s osvětlením a pochů-
zí izolací,“ popsal Kaspřík.

„Lávka řeší převedení cyk-
listické stezky a pěšího provo-
zu přes řeku Ostravici. Nákla-
dy na její vybudování předsta-
vují zhruba deset milionů ko-
run, které jsou hrazeny nejen z 
rozpočtu města, ale i z dotace 
z Státního fondu dopravní infra-
struktury,“ sdělil náměstek pri-
mátora Miroslav Dokoupil ke 
stavbě, kterou by stavební fir-
ma měla stihnout do listopadu 
letošního roku.  (pp)

NOVÁ LÁVKA: Vzniká nové spojení mezi Frýdkem a Místkem.
Foto: Petr Pavelka
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Sedmým rokem pořádá 
Marta Michaláková meziná-
rodní setkání mládeže. Eu-
rocampu, který letos nesl 
podtitul Evropa – prostor 
pro život a hry, se letos zú-
častnilo 53 mladých lidí, ten-
tokrát vesměs ve věku oko-
lo osmnácti let. Základnu 
měli mimo Frýdek-Místek, 
ale nenechali si ujít návště-
vu aquaparku, který se sna-
žili pobavit.

„Máme tady studenty ze 
sedmi zemí, Beligičany, Ang-
ličany, Švédy, Italy, Španěly, 
Němce a domácí, takže je to 
docela pestré. Hlavním cílem 
je seznámit ostatní s tradiční-
mi i speciálními hrami každé 
země. Bylo to docela zajímavé, 
protože překvapivě hodně her 
bylo hodně silových. Na tako-

Účastníci Eurocampu bavili aquaparkÚčastníci Eurocampu bavili aquapark
vé bojovky my Češi rozhodně 
nejsme zvyklí,“ hodnotila Marta 
Michaláková. Část her se sna-
žila mládež představit i na mís-
teckém aquaparku, kde do nich 
zapojili návštěvníky. Nedělní 
počasí způsobilo, že o zájem-
ce rozhodně neměli nouzi. Kro-
mě klasického plážového volej-
balu se hrálo nekontaktní rag-
by, také jakási obdoba base-
balu s dřevěným špalíkem ze 
staroitalské Verony a Španě-
lé bavili ty menší výukou růz-
ných tanečků s vytleskáváním. 
„V rámci programu, který byl 
podpořen Evropskou unií, jsme 
my Češi ostatní seznámili s no-
hejbalem, který dost chytl hlav-
ně Angličany. Také jsme všem 
ukázali ringo, které všichni ne-
znali, a ještě jsme předved-
li skalní golf v přírodě a růz-

TANEČKY ŠPANĚLŮ: Mládež z různých koutů Evropy oživila dění na koupališti.  Foto: Petr Pavelka

né teambuildingové hry s lany. 
Lano bylo vůbec v kurzu, pou-
žívali je u svých her také Bel-
gičané, Španělé i Švédové, je-
jichž hry jsou o síle i obratnos-
ti. Také samozřejmě uspořáda-
li florbalový turnaj. Angličané 
nám pro změnu vysvětlili rozdíl 
mezi kriketem a kroketem,“ vy-
jmenovala další hry Marta Mi-
chaláková. 

Mládež ze všech koutů 
Evropy však neseznamova-
la pouze s hrami, ale v rámci 
tradičních večerů také s míst-
ní kuchyní a zvyklostmi. Po-

sloužily k tomu i prezentace 
v powerpointu. „Tím, že jsou 
tentokrát účastníci starší, je-
jich jazykové schopnosti jsou 
lepší. Dorozumívacím jazy-
kem je angličtina, ale i špa-
nělština a němčina. Belgičané 
nám přivezli snad deset druhů 
piva, také jejich čokoládu, mu-

seli jsme ochutnat i takovou 
kombinaci, jako byly míchané 
brambory se špenátem a klo-
básou. My jsme pro změnu v 
krojích zkusili ostatní naučit 
polku a valčík,“ řekla hlavní or-
ganizátorka akce, kterou pod-
poruje také Statutární město 
Frýdek-Místek.  (pp)

NEKONTAKTNÍ RAGBY: Také na zdejších sportovištích se hrály ne-
tradiční hry.   Foto: Petr Pavelka

„Hello“, tak to je pozdrav, 
který jsme slyšeli dva týdny 
po sobě, každé ráno od dětí, 
když nadšeně vběhly k nám 
na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S 
ANGLIČTINOU.

S dětmi jsme si užili spoustu 
legrace a zábavy, ale také jsme 
se toho spolu hodně naučili. 
Každý den byl pestrý program. 
Byli jsme rozděleni do týmů a 
každý tým měl jinou barvu trička.

V pondělí jsme se seznamo-
vali, ale ne jen mezi sebou, ale 
i s anglicky mluvícími zeměmi a 
tento den jsme ukončili týmovým 
projektem o USA, GB a Austrálii. 

Úterý proběhlo pod názvem 
„Pohni kostrou“. Byli jsme v tě-
locvičně, kde nám jedna z lekto-
rek dala pořádně do těla. Soutěžili 
jsme ve družstvech a sbírali body. 
Odpoledne jsme byli unavení, a 
tak jsme vyráběli dárečky pro ma-
minky. Středa byla plná dobro-
družství. Měli jsme sami pro sebe 
celý autobus a do poslední chvíle 
jsme netušili, kam nás veze. Do-
jeli jsme na Hukvaldy a hurá na 
hrad! Ale cesta nebyla jednodu-
chá, čekaly nás různé úkoly a uči-
li jsme se cestou anglickou bás-

Letní příměstské tábory s angličtinou
podpořila frýdecko-místecká radnice

ničku o hradu. Na hradě na nás 
čekal kastelán, který nás hradem 
provedl a řekl nám o něm spoustu 
zajímavých věcí. 

Ve čtvrtek jsme se pro změ-
nu vydali do pravěku. Dozvědě-
li jsme se, co to je pěstní klín a k 
čemu se používal. Proměnili jsme 
se na půl dne v pravěké muže a 
ženy a zahráli jsme si scénky z to-
hoto období. Některé děti se do-
konce těšily, že bude na oběd 
mamut na koprové omáčce.

V pátek jsme soutěžili, hráli 
jsme si, měli jsme karneval a dis-
kotéku. Na konci dne bylo vyhlá-
šeno nejlepší družstvo, ale odmě-
nu a osvědčení dostali všichni. 

Děti si odnesly spoustu zážit-
ků, nových slovíček, výrobků a 
vědomostí. Pro nás byl největší 
dík to, že se dětem s námi líbilo, a 
už se těšíme, až se s nimi opět na 
příštím táboře uvidíme. Nakonec 
bychom chtěli poděkovat městu 
Frýdek-Místek za dotaci, kterou 
nám pro tento tábor poskytla. Tak 
létu zdar, see you… a po prázd-
ninách se těšíme nejen na děti v 
nově otevřených jazykových kur-
zech v prostorách Schäfer School
na Zámeckém náměstí.

Jako každý rok, tak i letos 
Muzeum Beskyd nabízí mož-
nost studia v Seniorgymná-
ziu. Projekt Seniorgymná-
zia umožňuje využití volného 
času seniorů zajištěním dal-
šího vzdělávání v celé šká-
le oborů. 

Senioři se schází pravidelně 
jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek 
na zajímavých přednáškách řady 
odborníků. Studium je čtyřleté, 
zakončené závěrečným testem.

Ing. Silvie Schäferová, 
předsedkyně občanského 
sdružení Schäfer School

Nový školní rok v Seniorgymnáziu
Zahájení nového školního 

roku pro 1. a 2. ročník je ve čtvr-
tek dne 3. září 2009 ve 13:30 
hod. v Zámeckém klubu. Zápis 
a výběr školného pro 1. ročník 
bude probíhat již od 13:00 hod.

Školné pro Seniorgymnázium 
na celý školní rok: 350 Kč.

Máte-li zájem navštěvovat 
Seniorgymnázium Muzea Bes-
kyd Frýdek-Místek, přihlaste se 
na telefonu 558 628 001/kl.37. 

Dana Ramíková 

HŘIŠTĚ NA ŠESTCE: Hned čtyři školy se mohou těšit, že si v novém školním roce užijí nového hřiš-
tě. Kromě 4., 5. a 9. základní školy jsou o prázdninách stavební práce v plném proudu také na 6. ZŠ 
na ulici Pionýrů. „Tato škola byla první, kde se nám podařilo vybudovat novou kvalitní halu, která slou-
ží nejen výuce, ale vytváří i zázemí pro nejvyšší soutěž volejbalistek a házenkářů. Nyní se zde dočkají 
také kvalitního venkovního areálu, takže škola bude mít opravdu prvotřídní podmínky pro tělesnou vý-
chovu,“ těší náměstka primátora Petra Cvika.               Foto: Petr Pavelka
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Veřejná služba ve Frýdku-Místku
Rada města Frýdku-Míst-

ku na své červnové schůzi 
rozhodla o zavedení veřejné 
služby v našem městě s cílem 
umožnit určité skupině lidí za-
chovat si touto formou životní 
standard. Odbor sociální péče 
v době rozhodování evidoval 
totiž přes dvě stovky osob, 
kterým hrozilo od 1. července 
snížení příspěvku na živobytí.

„Veřejnou službou se rozu-
mí pomoc obcím v záležitostech, 
které jsou v jejich zájmu, zejmé-
na při zlepšování životního pro-
středí, udržování čistoty ulic a ji-
ných veřejných prostranství, po-
moci v oblasti kulturního rozvoje 
a sociální péče. Veřejná služba 
je vykonávána osobami v hmot-
né nouzi na základě písemné 
smlouvy uzavřené s obcí a za 
její výkon nenáleží odměna. V 
případě uzavření smlouvy o vý-
konu veřejné služby je obec po-
vinna poskytnout ochranné pra-
covní prostředky a uzavřít po-
jistnou smlouvu kryjící odpo-
vědnost za škodu na majet-
ku nebo na zdraví, kterou oso-
ba vykonávající veřejnou služ-
bu způsobí nebo jí bude způso-
bena,“ přiblížil radní Ivan Vrba.

Výkon veřejné služby orga-
nizačně zajišťuje odbor sociální 
péče magistrátu. Technické služ-
by TS a.s. poskytují prostředky a 
pracovní pomůcky, připravují roz-
vrh prací a kontrolu plnění zada-
ných úkolů. A jaké jsou zkušenos-
ti po prvním měsíci po zavedení 
veřejné služby ve Frýdku-Místku?

„Do projektu veřejné služby se 

zapojilo celkem 48 pracovníků, z 
toho vydrželo a odpracovalo tři 
nebo čtyři směny 44 lidí. Čtyři pra-
covníci odpracovali jednu nebo 
dvě směny. Pracovníci veřejné 
služby se podíleli na úklidu všech 
parků ve městě a sídliště Slezská. 
Každé pondělí byl proveden úklid 
areálu přehrady Olešná, kde bylo 
sebráno a odvezeno asi 30 pytlů 
odpadků. Celkem bylo odpraco-
váno za měsíc červenec 1282 ho-
din. Pro další období zůstává ná-
plň práce pro tyto pracovníky stej-
ná s tím, že se budou také podí-
let na blokovém čištění města. 
Pracovní morálka těchto pracov-
níků byla prozatím vcelku dobrá, 
nebyla zaznamenána žádná své-
volná opuštění pracoviště, pou-
žití alkoholu a podobně. V prů-
běhu července bylo dalších dva-
náct klientů proškoleno, uzavřelo 
příslušnou smlouvu a zahájili vý-
kon veřejné služby od srpna, tak-
že nyní ji může využívat 67 klien-
tů,“ informoval ředitel TS a.s. Ja-
romír Kohut.

Magistrát navíc eviduje dal-
ších 41 zájemců o výkon veřej-
né služby, kteří nejsou proškole-
ni, nemají uzavřenou příslušnou 
smlouvu o výkonu veřejné služ-
by a kteří ji z kapacitních důvodů 
nemohou zatím vykonat. „Na zá-
kladě dosavadních zkušeností je 
možno hodnotit spolupráci s TS 
a. s. při technickém zabezpečení 
výkonu veřejné služby jako vel-
mi dobrou. S rostoucím počtem 
klientů, kteří se zapojují do ve-
řejné služby, je třeba zmínit vyš-
ší nároky na organizaci a zabez-

pečení celého procesu, který or-
ganizačně od srpna zabezpeču-
je koordinátor pro veřejnou služ-
bu. Uvedenou pracovní pozici se 
podařilo zřídit s podporou rady 
města a úřadu práce, který po-
mohl zabezpečit dotaci na výkon 
této pracovní činnosti. Na druhou 
stranu už se objevil i nezodpo-
vědný přístup některých klientů k 
výkonu veřejné služby. Například 
z pracovní skupiny v počtu 35 kli-
entů, která měla pracovat od po-
čátku měsíce srpna, se zapojilo 
do pracovních aktivit již pouze 18 
klientů. Svým nezodpovědným 
přístupem se nejen připravuji o 
vyšší částky dávky příspěvku na 
živobytí, ale rovněž zabírají mís-
ta ostatním zájemcům o veřejnou 
služby, kteří ji chtějí vykonat,“ po-
ukázal Petr Mikulec.

Veřejnou službu upravuje Zá-
kon č. 382/2008 Sb., který na-
byl účinnosti od 1. ledna letošní-
ho roku. Podle této novely je výše 
dávky v hmotné nouzi od 1. čer-
vence 2009 závislá na zapojení 
osoby pobírající příspěvek na živo-
bytí do režimu veřejné služby. Pro 
zjednodušení lze uvést, jak by to 
vypadalo u jednotlivce. V součas-
né době činí výše životního minima 
3.126 Kč měsíčně a výše existenč-
ního minima 2.020 Kč měsíčně.

Pokud osoba pobírá příspěvek 
na živobytí ve výši 3.126 Kč více 
než 6 měsíců a neodpracuje for-
mou veřejné služby alespoň 20 
hodin měsíčně, příspěvek na živo-
bytí mu bude snížen na 2.202 Kč. 

Pokud osoba pobírá příspě-
vek na živobytí ve výši 3.126 

Slovník pojmů:
Obecně prospěšné práce - ukládá soud u méně závažných trestných činů
Veřejně prospěšné práce - krátkodobá pracovní příležitost, zprostředkuje úřad práce 
Veřejná služba - výkon na základě smlouvy s obcí, v zájmu obce
Životní minimum - jednotlivec měsíčně 3.126 Kč (§ 2 zák. č. 110/2006 Sb.)
Existenční minimum - jednotlivec měsíčně 2.020 Kč (§ 5 zák. č. 110/2006 Sb.) 

ZPÍVÁNÍ POD LÍPOU: 6. srpna se na nádvoří frýdeckého zámku představil Kajkery. Koncert frýdecko-mís-
tecké folkrockové skupiny ve složení Theodor Kára Barczi – zpěv, perkuse, harmonika, Martin Babuš Czer-
ný – elektrické kytary, zpěv, Tomáš Bobr Pyško – akustická kytara, David Blue Březovják – baskytary, 
zpěv, Pavel Bjolek – bicí, perkuse přinesl průřez jejich tvorbou a kapelu potěšilo, že kromě skalních fandů 
si k nim v rámci Veseléta našli cestu i ti, kteří ji v životě neslyšeli. Program Zpívání pod lípou pokračuje 26. 
srpna od 18 hodin koncertním vystoupením legendární folkové skupiny Žalman a spol. Foto: Petr Pavelka

Rada rozhodla o budoucnosti haly
(Pokračování ze strany 1)

...Neděláme si iluze, že by-
chom do Frýdku-Místku časem 
dostali nejvyšší soutěž, v okolí 
jsou Vítkovice, Třinec, Havířov, je-
jichž ambice nemáme. Soustředí-
me se na mládežnický hokej. Zú-
tulněním prostoru a samotným 
zázemím bude hala plnit multi-
funkční roli, takže se v ní budou 
odbývat také kulturní akce, kte-
ré jsme dříve pořádali v Kině Pet-
ra Bezruče, otevřou se také mož-
nosti pro pořádání dalších větších 
akcí,“ vysvětlil Petr Cvik.

Jaký bude tedy další postup? 
Na rozhodnutí rady města bude 
navazovat podpis smlouvy o 
spolupráci mezi městem a spo-
lečností Euro Mall FM, a.s. a bu-
dou dále podepsány smlouvy o 
budoucích kupních smlouvách 
mezi městem Frýdek-Místek, 
Euro Mall FM,a.s. a Sportplex, 
s.r.o. „Nyní se rozběhnou detailní 
přípravné práce na dokumentaci 
pro územní a stavební rozhodnu-
tí, včetně vypořádání s Ředitel-
stvím silnic a dálnic, které vlastní 
část pozemků v této lokalitě,“ při-
pomněl Michal Pobucký. 

Samotným podpisem kupních 
smluv o prodeji pozemků a nemo-
vitostí město Frýdek-Místek získá 
částku 80 milionů korun a přene-
se náklady na demolici stávající 
haly na Euro Mall FM, a.s. Záro-
veň si ale ponechá veškeré vyba-
vení z Víceúčelové sportovní haly, 
použitelné v hale nové. Jedná se 
o  investice téměř ve výši 36 milio-
nů, která byla v roce 2007 použita 
na vybudování modernější ledové 
plochy včetně chladícího zařízení 
a mantinelů. „Současný odhad fi-
nančních nákladů na vybudování 
nové haly je zhruba 190 milionů. 
Přičemž odečteme-li od této část-
ky sumu, kterou město získá za 
prodej pozemků a znovu použitou 
technologii chlazení ze součas-

né haly, měla by se celková cena 
pro město za vybudování nové 
hokejové haly pohybovat kolem 
80-90 milionů. Kdyby město chtě-
lo zrekonstruovat stávající budo-
vu VSH, její rekonstrukce je odha-
dována na přibližně 350 milionů. 
Dalším aspektem při našem roz-
hodování byl fakt, že nosné oce-
lové konstrukce, které halu drží a 
které při její výstavbě stály něko-
lik let jen tak ladem a byly vysta-
veny nepříznivým povětrnostním 
podmínkám, nemusí být ve zce-
la uspokojivém stavu. Nehledě na 
to, že by již nemusely unést dal-
ší zatížení v případě rekonstruk-
ce, kdy by se provádělo komplet-
ní oplášťování a vybudování nové 
střechy. Kdyby se musely i tyto 
základní nosníky vyměnit, cena, 
kterou by město muselo dát za 
rekonstrukci, by byla ještě vyšší. 
Porovnáme-li tedy náklady měs-
ta na rekonstrukci a na vybudová-
ní nové haly, město ušetří zhruba 
čtvrt miliardy, za které může opra-
vit více cest a chodníků, postavit a 
zrekonstruovat další dětská hřiš-
tě, případně použít tyto prostřed-
ky na jiné investiční akce,“ přibli-
žuje ekonomiku rozhodování rady 
města Michal Pobucký.

Na místě je i zveřejnit pod-
mínky, za kterých se záměr ne-
naplní. Ve smlouvách je totiž 
klauzule, která říká, že v přípa-
dě, že se investorovi nepoda-
ří sehnat dlouhodobé nájemce, 
může od celého záměru odstou-
pit. „V tomto případě bude mít 
město od investora kompletní 
projektovou dokumentaci včet-
ně stavebního povolení, takže v 
případě odstoupení od smlouvy 
se může pustit do stavby nové 
moderní haly samo. Bavíme se 
ovšem o záměrech a možném 
vývoji, které spadají až do roku 
2011,“ uzavřel náměstek primá-
tora Petr Cvik.  (pp)

VEŘEJNÁ SLUŽBA: Radní Ivan Vrba koordinuje využití pracovníků 
ve specifickém režimu s vedoucím odboru sociální péče Petrem Mi-
kulcem a ředitelem technických služeb TS a.s. Jaromírem Kohutem. 

Foto: Petr Pavelka
Kč více než 6 měsíců a odpra-
cuje formou veřejné služby ale-
spoň 20 hodin měsíčně, příspě-
vek na živobytí ve výši 3.126 Kč 
mu bude zachován. Pokud oso-
ba pobírá příspěvek na živobytí 
ve výši 3.126 Kč více než 6 mě-
síců a odpracuje formou veřej-
né služby alespoň 30 hodin mě-
síčně, příspěvek na živobytí mu 

bude zvýšen o 550 Kč na koneč-
ných 3.676 Kč.

Cílem rozhodnutí radnice o 
zavedení veřejné služby tedy 
bylo dát lidem, kteří pobírají mě-
síčně příspěvek na živobytí ve 
výši životního minima (tj. 3.126 
Kč), možnost zachování této 
výše, popřípadě zvýšení této 
částky o 550 Kč měsíčně.  (pp)
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AQUAPARK NA OLEŠNÉ
Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz

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

Ceník bazén nebo wellness
 Pondělí – Pátek Sobota – Neděle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Změny otevírací doby jsou provozovatelem vyhrazeny.

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

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

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

do areálu letního aquaparku Olešná
Ceník čipového náramku

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

BEZRUČŮV POHÁR: Jezdecký klub Sviadnov uspořádal ve dnech 8.-9. srpna s podporou Statutár-
ního města Frýdku-Místku tradiční jezdecké závody ve skoku na koni. Během víkendu jezdecký areál 
přivítal 150 koní. Pohár vítězce Vendule Minksové na koni Samboco JK Flanagan již tradičně předala 
primátorka města a senátorka Eva Richtrová.                            Foto: Petr Pavelka a JK Sviadnov

Naši fotbalisté nastoupi-
li v neděli 9. srpna ke svému 
prvnímu střetnutí v MSFL, ale 
na jižní Moravě nepředvedli 
zrovna ideální výkon a nako-
nec se z výhry radovali domá-
cí. Navíc byl v závěru střetnu-
tí vyloučen obránce Hrdlička.

Ve svižném začátku jsme 
se mohli radovat v 16. minutě, 
ale po dravém průniku Souku-
pa zachránil domácí jedenáctku 
až skluz Jiráska. O sedm minut 
později skončila Veselovské-
ho střela jen těsně kolem pravé 
tyče naší branky. Ve 26. minutě 
zahrávali domácí standardní si-
tuaci, která po dvou hlavičkách 
skončila v naší síti. Valcíři byli 
blízko vyrovnání ve 33. minutě, 
kdy Literákova střela skončila na 
břevně domácí branky. 

Do druhé půle poslal trenér 
Machala do útoku místo Málka 
čerstvou posilu Tomáše Jano-

Fotbalisté na úvod selhali
FC DOSTABYSTRC – FOTBAL F-M 1:0 (1:0)

viaka, který ještě na jaře hrával 
v druholigovém Fulneku, bohu-
žel ani on nenašel recept na pře-
konání domácí obrany. „Nehrá-
li jsme dobře. Něco jsme si v ka-
bině řekli, ale na hřišti jsme to ne-
plnili. Zaostávali jsme v osobních 
soubojích a velké problémy jsme 
měli s jejich standardními situace-
mi. Vlastně jsme po jedné z nich i 
inkasovali gól,“ řekl obránce hos-
tujícího celku Jan Hrdlička. Ten 
byl dokonce v závěru střetnutí vy-
loučen. „Co k tomu říct? Kopa-
li jsme standardku a na míč jsem 
nabíhal společně ještě s domá-

cím hráčem. Něco pak mezi námi 
proběhlo, to jo. Pošťuchovali jsme 
se, ale rozhodně to nebylo na čer-
venou kartu. A když už, tak jsme 
měli jít ven oba dva,“ řekl rázně 
Hrdlička po utkání. Ani trenér val-
cířů Oldřich Machala s přísným 
vyloučením nesouhlasil. „S vy-
loučením našeho hráč samozřej-
mě nemůžu být spokojen. Někte-
ré verdikty rozhodčího byly podiv-
né. Ze zápasu jsem hodně zkla-
maný. Jsem ale názoru, že jsme v 
Bystrci prohrát nemuseli. Soupeř 
si vypracoval pouze jednu velkou 
šanci a z ní dal gól,“ řekl Machala.

ME V BENCHPRESSU: Frýdek-Místek byl díky protřelému organizátorovi Vladimíru Matimu po čase 
znovu svědkem vrcholné silové sportovní podívané. 15. ME v benchpressu se odehrálo za účasti 21 
zemí v hale 6. ZŠ, kde o cenné kovy bojovalo 149 závodníků, z toho zhruba padesátka žen. I ty zveda-
ly vleže na lavici nad hlavou kilogramy, nad kterými zůstával rozum stát. Například holandská závodni-
ce se pokusila, byť neúspěšně, o světový rekord v hodnotě 191 kilogramů. „Ty výkony, které jsem vidě-
la, byly až neskutečné,“ komentovala silácké střetnutí primátorka Eva Richtrová.    Foto: Petr Pavelka

Třetiligový kádr Fotbalu Frý-
dek-Místek posílili ještě před za-
hájením mistrovských soutěží 
dva fotbalisté. V úterý 4. srpna 
došlo k dohodě mezi Fotbalem 
F-M a FC Vítkovice o uvolnění 

hráčů Davida Fromeliuse (který 
již ve Stovkách hrál před rokem) 
a Leoše Švancary. Oba hráči 
přicházejí do Stovek na hosto-
vání s možnou opcí.

(Pokračování na straně 7)

Další posily fotbalistů
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šachy

fotbal mládeže

(Pokračování ze strany 6)
Trenér Machala měl v přípra-

vě po domluvě s klubovým ve-
dením 28 hráčů, kteří v prvních 
třech týdnech trénovali společ-
ně. „V přípravných duelech tak 
dostali prostor všichni hráči, 
včetně těch, které jsme si stáh-
li z hostování z okolních oddí-

Další posily fotbalistů
lů,“ vysvětlil sportovní ředitel Ra-
domír Myška, který rekapitulu-
je změny v hráčském kádru. „Z 
Velkých Losin k nám přichází na 
hostování s opcí útočník s po-
věstí kanonýra Petr Soukup. Od 
něj očekáváme, že se mu poda-
ří pozvednout naši útočnou sílu. 
Dále k nám přichází levý zálož-
ník Petr Málek z Hranic, kte-
rý by měl na levé straně nahra-
dit Schaffartzika, který se musel 
vrátit do mateřské Opavy. Své 
hostování v druholigovém Třin-
ci ukončil i středopolař Stanislav 
Cabák. Tihle tři by měli nahradit 
hráče, kteří v létě náš klub opus-
tili – Schaffartzik, Žůrek a Husá-
rik. Z dorostu pak mužský kádr 
doplnil talentovaný Radek Juři-
ca a z juniorky si trenéři vytáh-
li Šimona Křivu. Myslím si, že se 
v kabině vytvořila skvělá parta.“

Do budoucna by chtěl oddíl 
stavět především na vlastních 
hráčích. V dnešním kádru tře-
tiligových mužů jsou v podsta-
tě pouze čtyři hráči z jiných od-
dílů, ale i u nich bude dle jejich 
výkonnosti snahou získat je ča-
sem na přestup. Tak jako se po-
dařil dotáhnout do konce přestup 
dvou mladých a kvalitních obrán-
ců Švrčka a Staňka z ostravské-
ho Baníku, kteří za své působení 
v klubu již zdomácněli a měli zá-
jem do Frýdku přestoupit.

DOROST
starší dorost A – SK Sigma 

Olomouc B 2:6 (0:2)
68. Čotek, 90. I. Preči

mladší dorost A - SK Sigma 
Olomouc B 0:0 

ŽÁCI
starší žáci A – SK Hranice

na Moravě 0:2 (0:1)
starší žáci B – SK Hranice

na Moravě B 1:0 
Jandek

mladší žáci B - FC Vítkovice 
B 4:3 (1:1) 

Vojkovský 3, Šnyta
starší žáci A - turnaj ve Stu-

dénce (2. místo)
Základní skupina:

Fotbal FM - Fotbal Třinec 
3:0 (2:0)

3´ Štěrba 1:0 (TK),
13´ Neumann 2:0 (Štěrba),

30´ Kučák 3:0 (Vyvijal)
Fotbal FM - 1. HFK Olomouc 

2:2 (1:1)
12´ Neumann 1:0 (Kučák),
30´ Neumann 2:2 (Petroš)

Semifinále:
Fotbal FM - Studénka 1:0 (1:0)

15´ Vyvijal 1:0 (Štěrba)
Finále:

Fotbal FM - SK Hranice na 
Moravě 0:0 (PK 4:5)

Branky z PK: Macíček, Sušov-
ský, Štěrba, Neumann

Nejlepším hráčem byl vyhlášen: 
Pavel Štěrba (Fotbal FM), stře-

lec: Karel Neumann (Fotbal FM).
starší žáci B - turnaj ve Fren-

štátě p. R. (4. místo)
SK Hranice na Moravě - 
mladší žáci A 1:8 (0:6)

Skokan 4, Krischke 2, Střílek, 
Janošec

MFK Karviná B - mladší žáci 
B 1:4 (0:3)

Baďura, Šnyta, D. Hruška,
J. Hruška

Předprodej vstupenek byl za-
hájen a bude probíhat v pracov-
ní dny na sekretariátu klubu od 
8.00 do 17.00 hodin. Do předpro-
deje jde 1500 vstupenek na hlav-
ní tribunu (kapacita tribuny je 2000 
míst – vše na očíslovaná místa) a 
do ochozů pak budou k dispozici 
zbylé vstupenky (do celkové kapa-
city stadionu ve Stovkách). Sektor 
za brankou (u hodin) bude opět vy-
hrazen hostujícím fanouškům.

CENY VSTUPENEK
- hlavní tribuna 100 Kč
- ochozy 50 Kč
- ženy a děti do 10 let mají 

na ochozy vstup zdarma (pozn. 

Pohárové střetnutí s 1. FC Brno

pokud by chtěli využít místa na 
hlavní tribuně, musí si zakoupit 
platnou vstupenku na místo)

- majitelé permanentek dosta-
nou na pohárové utkání s Brnem 
vstupenku do sektoru V.I.P. na 
základě předložení své „permice“ 
(vyměnit lze na sekretariátu klubu)

UPOZORNĚNÍ
Stále jsou ještě v předpro-

deji permanentky na sezonu 
2009/2010, jejichž cena je 300 
Kč (platí i na pohárové zápasy). 
K této zakoupené permanent-
ce obdrží fanoušci slevovou kar-
tu na odběr pohonných hmot na 
vybraných čerpacích stanicích.

Valcíři přivítají ve 2. kole Ondrášovka Cupu na svém stadio-
nu ambiciózní prvoligový tým 1. FC BRNO, který se může čerstvě 
pochlubit nedávným vítězstvím nad mistrovskou Slavií Praha (2:0).

Hokejisté „A“ mužstva HC 
Frýdek-Místek 3. srpna zahá-
jili přípravu na nadcházející 
druholigovou sezónu.

V úterý 18. srpna se představí 
frýdecko-místeckým fanouškům 
v duelu proti Prostějovu. O dva 
dny později ve čtvrtek 20. srp-
na pak změří síly se soupeřem 
z Nového Jičína. Domácí zápasy 
zakončí tým mužů ve čtvrtek 27. 

Hokejisté zahájili přípravu na ledě
srpna proti hráčům z Přerova.

Vedení hokejového klubu 
HC Frýdek-Místek zve všech-
ny příznivce a fandy frýdecko-
místeckého ledního hokeje do 
hlediště sportovní haly. Přijď-
te povzbudit „A“ tým HC Frý-
dek-Místek, který si opět za-
hraje II. ligu. Začátky všech do-
mácích přípravných utkání za-
čínají v 18 hodin.

Titul mistrů republiky v 
plážovém volejbalu veze do 
Frýdku-Místku Přemysl Ku-
bala, který jej vybojoval se 
svým parťákem Petrem Be-
nešem, když ve finále šam-
pionátu v Brně jasně přehrá-
li Martina Tichého s Janem 
Dumkem (15, 16).

Mnohem těžší souboj svedli 
v semifinále, kdy s Michalem Bí-
zou a Robertem Kufou prohráli 
první set 16:21 a ve druhém otá-
čeli nepříznivý stav 10:14. „Zabo-
jovali jsme a ještě to celé zvrátili. 
Soupeři se dařilo riskovat podá-
ní, takže měli šanci uštědřit nám 
první porážku v sezoně na české 
půdě. Ale doma zůstáváme ne-
porazitelní a pár číslo jedna,“ těší 
Přemka Kubalu.  (pp)

Přemysl Kubala
mistrem republiky

Hned na počátku září (7.-10.) 
proběhnou v Brně již 4. Evrop-
ské atletické hry mládeže urče-
né pro mladé atlety ve věku 10-
-15 let. V letošním roce je při-
hlášeno opět na 1000 mladých 
atletů ze 13 zemí a nechybí 
mezi nimi ani 24 Slezanských.

Evropské atletické hry mládeže
K tradičním účastníkům ze 

Španělska, Německa, Polska, 
Bulharska, Maďarska, Litvy, Es-
tonska, Lotyška, Chorvatska, 
Malty, přibyla Anglie a dokon-
ce Turecko. Na startu nebudou 
chybět samozřejmě stovky zá-
vodníků z celé České republiky, 

Rojíček – mezinárodní mistr
Osmnáctiletý Vojtěch Rojíček v 

Pardubicích na 20. ročníku CZECH 
OPEN získal nejen historicky nej-
kvalitnější umístění z řad členů Bes-
kydské šachové školy – skvělé 15. 
místo se ziskem 6,5 bodů, ale pře-
devším získal poslední třetí normu 
mezinárodního mistra! 

A protože splňuje i podmín-
ku výše FIDE ELO přes 2400, 
můžeme se spolu s ním radovat 
ze splnění všech podmínek nut-
ných k udělení prestižního titulu 
„IM – mezinárodní mistr“. Při nej-
bližším zasedání Klasifikační ko-
mise FIDE mu bude titul udělen. 
Gratulujeme Vojtovi k zisku titulu 

a v neposlední řadě gratulujeme 
i jeho trenérům Sergeji Berezju-
kovi a Standovi Jasnému!

Rapid šach Azarova
Ve dnech 28. 7. – 2. 8. se 

konal v Německu velký šacho-
vý festival „Chess Clasic Mainz 
2009“. Beskydskou šachovou 
školu reprezentoval náš extrali-
gový hráč – běloruský reprezen-
tant Sergei Azarov. 

Sergei se zúčastnil 30.-31.7. 
turnaje ve Fischerových šachách 
a 1.-2.8. turnaje v rapid šachu. 
Ve Fišerových šachách obsadil 
Sergei 29. místo (263 hráčů) a v 
rapid šachu se blýsknul 16. mís-
tem (694 hráčů) – gratulujeme!

přihlášky jsou z více než 70 od-
dílů. Pro všechny mladé atlety to 
bude opět jistě nezapomenutel-
ný zážitek porovnat své síly s tak 
rozmanitým startovním polem z 
celé Evropy. Slezan Frýdek-Mís-
tek věří, že se opět zařadí mezi 
velice úspěšné výpravy.

Výsledky časovka
kat. A 1990-1980

15. Roman KVARDA 1984 RACING OLEŠNÁ, F-M
kat. B 1979-1970

19. Roman MICHNA 1978 TIS - VILHELM, F - M
30. Ivo BUCHAL 1971 RACING OLEŠNÁ F-M

kat. C 1969-1960
15. Roman ŠNAJDER 1964 RACING OLEŠNÁ F-M
20. Alan LACH 1965 RACING OLEŠNÁ F-M
23. Bohuslav ŠVANTNER 1964 RACING OLEŠNÁ F-M
30. Roman FRANTA 1966 RACING OLEŠNÁ F-M

kat. D 1959-1950
9. Ing. Vladimír BAŤA 1950 RACING OLEŠNÁ F-M
14. Ladislav HLAVATÍK 1956 RACING OLEŠNÁ
19. Václav VILHELM 1951 TIS - VILHELM, F - M

kat. E 1949 a starší
1. Milan MASNÝ 1949 RACING OLEŠNÁ F-M
14. Karel RECHTENBERG 1947 TIS - VILHELM, F-M

kat. M 1994-1991
5. Petr PAVLÍK 1993 RACING OLEŠNÁ F-M

Silniční závod
kat. B 1979-1970

19. Pavel KOKEŠ 1971 Racing Olešná F-M „1“
28. Roman MICHNA 1978 TIS - VILHELM, F - M

kat. C 1969-1960
9. Alan LACH 1965 RACING OLEŠNÁ F-M 

kat. D 1959-1950
6. Ing. Vladimír BAŤA 1950 Racing Olešná F-M
26. Václav VILHELM 1951 TIS - VILHELM, F - M

kat. E 1949 a starší
2. Milan MASNÝ 1949 RACING OLEŠNÁ F-M
12. Karel RECHTENBERG 1947 TIS - VILHELM, F - M

kat. M 1994-1991
1. Jan PAVLÍK 1991 RACING OLEŠNÁ F-M

Silniční MČR 
amatérských cyklistů

Frýdecko-místecký cyk-
listický oddíl Racing Olešná 
uspořádal úspěšně silniční 
mistrovství amatérských cyk-
listů. Nedělní silniční závod 
odstartovala primátorka Frýd-
ku-Místku Eva Richtrová.

„Veškerá organizace směřo-
vala k pečlivému zabezpečení 
tratě s důrazem na bezpečnost 

závodníků. Spolupracovali jsme 
s Policií ČR, Městskou policií Frý-
dek-Místek, hasiči z jednotlivých 
obcí a také se zdravotníky. Jim 
všem patří poděkování za pomoc 
při zajištění bezpečnosti,“ řekl 
Bohuslav Švantner z pořádající-
ho Racingu Olešná Frýdek-Mís-
tek, který dal dohromady zhru-
ba 85 pořadatelů a dobrovolníků.

Sbor dobrovolných hasičů
ve Skalici Vás srdečně zve 

na 2. ročník soutěže

SKALICKÝ KOPEC
o putovní pohár primátorky sta-
tutárního města Frýdku-Místku, 
na počest 95. výročí založení 
SDH. Soutěž je zařazena do

V. ročníku Beskydské ligy hasičů
22. srpna na sokolském

hřišti ve Skalici od 14 hod.
Na vaši účast se těší

místní hasiči.
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9Plnění programového prohlášení

V oblasti školství, kultury a sportu chceme:V oblasti školství, kultury a sportu chceme:
každoročně pořádat akci Prázdniny ve městěkaždoročně pořádat akci Prázdniny ve městě

RAFTY NA OSTRAVICI: Nejúspěšnější akce července.     Foto: Petr Pavelka

Filozofie Prázdnin ve městě: 
Co nejméně dětí s klíčem na krku potulujících se v ulicích.

Ať je má raději „na krku“ Klíč!

Vystavit stopku nudě, to je 
jeden z cílů programu Prázd-
nin ve městě, který již čtvrtým 
rokem pomáhá rodičům v ne-
lehkém prázdninovém období, 
aby jejich děti měly alespoň 
na část dne zajímavou náplň.  
Statutární město Frýdek-Mís-
tek a Středisko volného času 
Klíč oslovují organizace pů-
sobící na území města, které 
se na něm podílejí a současně 
představují své aktivity.

„Jedná se už o osvědčenou 
záležitost, která si našla své příz-
nivce. Chtěli jsme dětem o prázd-
ninách zpestřit nabídku využití 
volného času nejrůznějšími ak-
tivitami a už první rok se ukáza-
lo, že je o program velký zájem. 
Proto jsme z Prázdnin ve městě 
udělali pravidelnou akci. Děti si v 
rámci ní mohou najít novou zá-
bavu i kamarády. Mnozí pak po 
prázdninách pokračují v činnos-
ti, kterou prostřednictvím našeho 

V červenci Prázdniny ve městě V červenci Prázdniny ve městě 
navštívilo přes tisíc dětínavštívilo přes tisíc dětí

programu objevili,“ vysvětlil ná-
městek primátora Petr Cvik. 

Děti se mohou v rámci progra-
mu „Prázdniny ve městě“ zúčast-
nit všech akcí zdarma. Připrave-
ny jsou pro ně pohybové aktivi-
ty, výtvarné dílny, turnaje, ukáz-
ky tábornických dovedností, výle-
ty, exkurze a podobně. Nabízené 
aktivity se konají vždy ve všed-
ní prázdninové dny, a to zejmé-
na v dopoledních hodinách. Ce-
lým programem provází tzv. hra-
cí plán, což je brožurka, obsahují-
cí kompletní program, údaje o dí-
těti a především kupóny, které se 
dostanou do slosování o věcné 
ceny na závěrečné akci.

První měsíc Prázdnin ve měs-
tě proběhlo 24 akcí, kterých se zú-
častnilo zhruba tisíc dětí. Děti, kte-
ré nebyly v červenci na prázdni-
nách mimo město, tak měly o zá-
bavu postaráno. „Co se týče po-
čtu účastníků na jednotlivých ak-
cích, byly zatím nejúspěšnější akcí 

Rafty na Ostravici. Tuto akci pořá-
dal Sportovní klub cvičení a pobyt 
v přírodě a zúčastnilo se jí okolo 
stovky účastníků. Více než 70 dětí 
přilákalo Dopoledne her a soutě-
ží, pořádané Městskou knihovnou 
Frýdek-Místek, 50 účastníků se 
seznámilo se Včelím královstvím 
díky ZO ČSV Frýdek-Místek, ko-
lem 30 dětí navštěvovalo výtvar-
né dílny přímo u nás ve Středisku 
volného času Klíč,“ přiblížil červen-
covou statistiku Patrik Siegelstein, 
zástupce ředitele SVČ Klíč.

I přesto, že červenec byl le-
tos spíše deštivý, proběhly téměř 
všechny akce v naplánovaných 
termínech. „A program byl oprav-
du bohatý. Prázdniny ve měs-
tě zahájili tradičně včelaři svou 
dvoudenní akcí Hurá prázdniny. 
Náplň dalších akcí se střídala, děti 
si užily počítače, výtvarné dílny, 
divadlo, soutěže a hry. Nechyběly 
ani novinky. V červenci se poprvé 
Prázdnin ve městě zúčastnili radi-
oamatéři či hráči karetní hry Ma-
gic,“ naznačil, že se děti mohou 
každým rokem těšit i na něco no-
vého, Patrik Siegelstein. Ten zve 
k využití zbývajícího programu, 
který stále ještě nabízí spoustu 

zajímavého. „Čeká nás další sada 
různých akcí včetně tří autobuso-
vých výletů. Nezapomeňte si na 
ně vzít s sebou brožurku Prázdni-
ny ve městě. Na každé akci do ní 
dostanete jinou samolepku. Jest-
li brožurku ještě nemáte, tak si ji 
vyzvedněte v Klíči, na Magistrátu 
Statutárního města Frýdek-Místek 
nebo v Beskydském informačním 
centru. V omezeném množství 
jsou i na jednotlivých akcích,“ při-
pomíná Patrik Siegelstein.

„Věřím, že i druhá polovi-

na programu Prázdnin ve měs-
tě bude úspěšná a již nyní všech-
ny zúčastněné zvu na slavnostní 
ukončení, které proběhne 11. září 
na Náměstí Svobody v Místku, 
kde tradičně proběhne akce Ahoj 
prázdniny, s losováním o ceny,“ 
upozorňuje na letošní vyvrchole-
ní náměstek primátora Petr Cvik.

Bližší informace o programu 
Prázdniny ve městě získáte na 
www.prazdninyvemeste.cz, pro-
gram také pravidelně zveřejňu-
jeme ve zpravodaji.  (pp)

DĚTI NA KOLECH: Zábavu i poučení chystá také městská policie.    Foto: Petr Pavelka

TVOŘÍME: Oblíbené bývají i výtvarné programy. Foto: Petr Pavelka

JUDO: Bojové sporty jsou každoročně lákadlem.  Foto: Petr Pavelka

S HASIČI: Většina akcí má soutěžní charakter.  Foto: Petr Pavelka



10 Srpen 2009Prázdniny ve městě

17. 8. – COUNTRY TANEČKY 
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, budova B, Pio-
nýrů 764, Místek
Čas: 9:00 – 11:30 hodin
Kontakt: Renata Bortlíčková, tel: 731 
080 964, E-mail: renata@klicfm.cz
Informace: Naučíte se kroky a figu-
ry country tanců. S sebou si vez-
měte sportovní oblečení (děvčatům 
doporučujeme i sukni), sportov-
ní obutí do klubovny, svačinu a pití.

18. 8. – AUTOBUSOVÝ
VÝLET DO OPAVY

Organizátor: Středisko volné-
ho času Klíč, příspěvková orga-
nizace
Sraz: V 9:00 hodin před SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 – 13:00 hodin
Kontakt: Alena Fabíková, tel: 732 
383 131, e-mail: alena@klicfm.cz
Informace: Podíváme se do Opa-
vy, kde navštívíme zábavnou in-
teraktivní výstavu Ilustrátor Zde-
něk Burian. Produkce obrazů to-
hoto známého malíře pravěku 
jsou dětem přibližovány zajímavý-
mi hrami a soutěžemi. Dozvíte se 
zajímavosti ze života Zdeňka Bu-
riana, seznámíte se s jeho tvor-
bou, složíte si kostru dinosaura, 
obří puzzle a zažijete mnoho dal-
šího. S sebou si vezměte svačinu 
a pití, pláštěnku, vhodné obleče-
ní a obutí, malé kapesné, průkaz-
ku zdravotní pojišťovny. Na akci 
je nutno se předem přihlásit. Při-
hlášky získáte osobně v SVČ Klíč 
FM nebo na webu www.klicfm.cz.

19. 8. – MALÝ STRÁŽNÍK
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Místo: Sady Svobody, Frýdek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Lenka Biolková, Tele-
fon: 558 631 481, E-mail: biolko-
va.lenka@frydekmistek.cz

Prázdniny ve městě – program druhé poloviny srpna
Informace: Vyzkoušíte si fyzic-
ké a psychické testy pro „malé 
strážníky“, seznámíte se s prací 
městské policie. Za nepříznivé-
ho počasí se akce nekoná.

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

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

21. 8. – MLADÍ HASIČI
Organizátor: Sbor dobrovolných 
hasičů Lískovec
Místo: Hasičská zbrojnice v Lís-
kovci (Dojezd MHD č. 5)
Čas: 9 – 12 h (průběžná akce)
Kontakt: Šárka Čerňáková, tel: 
605 249 385, e-mail: sarka.cer-
nakova@seznam.cz
Informace: Ukázky z činnosti 
mladých hasičů, soutěže s pou-
žitím hasičského nářadí a náčiní. 
V případě nepříznivého počasí 
akce proběhne v klubovně a ve 
zbrojnici. Děti předškolního věku 
se mohou zúčastnit pouze v do-
provodu dospělé osoby.

25. 8. – DOPOLEDNE
PLNÉ HER

Organizátor: TOM 19070 KAM, 
Frýdek-Místek
Místo: SVČ Klíč, budova B, Pio-

nýrů 764, Místek
Čas: 8:30 – 13:00 hodin
Kontakt: Jiří Šnapka, Tele-
fon: 737 117 491, E-mail: jiri.
snapka@seznam.cz
Info: Čekají vás deskové a karet-
ní hry v klubovně a míčové hry na 
hřišti. S sebou si vezměte sportov-
ní oblečení, přezůvky, svačinu a pití.

25. 8. – SEBEOBRANA
Organizátor: TaeKwon-Do ITF 
JOOMUK
Místo: Tělocvična 11. ZŠ na ulici 
J. z Poděbrad ve Frýdku (zelená 
za sokolovnou)
Čas: 9 – 12 h (průběžná akce)
Kontakt: Jozef Juhás, Telefon: 
605 807 148, E-mail: jozef.ju-
has@seznam.cz
Informace: Nauč se základům se-
beobrany. Poznej své pohybové 
schopnosti v rozvoji umění sebe-

obrany. Akce je určena dětem od 
7 let. S sebou si vezměte sportov-
ní oblečení a obuv, svačinu a pití.

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

26. 8. – DOPOLEDNE HER
A SOUTĚŽÍ

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

27. 8. – MNOHO TVÁŘÍ
ZÁBAVY

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

28. 8. – MNOHO TVÁŘÍ
ZÁBAVY

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

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

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

31. 8. – PRÁZDNINOVÉ
TRIČKO

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

AKTIV DAY: 10. srpna si na své přišla především děvčata. Středisko volného času Klíč připravilo 
dopoledne s taneční skupinou Aktiv. Její členky se snažily naučit příchozí základy moderních tanců.

Foto: Petr Pavelka

TURNAJ VE FOTBÁLKU: 6. srpna uspořádala Filadelfie v U-krytu na Slezské turnaj dvojic ve stolním 
fotbale. Na výsledcích bylo vidět, kdo si přišel tuto zábavu vyzkoušet a kdo už je zkušeným harcovní-
kem.                  Foto: Petr Pavelka
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Důležité je uvést, že dle záko-
na o odpadech jsou fyzické oso-
by (tedy občané) povinny odklá-
dat komunální odpad na místech 
k tomu určených a ode dne, kdy 
tak obec stanoví obecně závaz-
nou vyhláškou, komunální od-
pad odděleně shromažďovat, tří-
dit a předávat k využití a odstra-
ňování podle systému stanove-
ného obcí, pokud odpad samy 
nevyužijí v souladu se zákonem 
a zvláštními právními předpisy. 

Systém shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních od-
padů, včetně systému nakládání 
se stavebním odpadem na úze-
mí města Frýdku-Místku je stano-
ven obecně závaznou vyhláškou 
č. 15/2005, kterou na svém zase-
dání dne 12. 12. 2005 vydalo Za-
stupitelstvo města Frýdku-Místku 
(dále jen „vyhláška“).

Na obalech můžete najít sym-
bol Panáčka s ko-
šem. Tento symbol 
znamená, že použitý 
obal máme hodit do 

příslušné nádoby na odpad. Po-
kud se jedná o obaly od chemic-
kých výrobků, přečtěte si infor-
mace od výrobce, zda obal ne-
vyžaduje specifický způsob na-
kládání. Pokud obsahuje něja-
ké nebezpečné látky, odnáší se 
do sběrny nebezpečných odpa-
dů nebo na sběrné dvory. 

Zelený bod 
znamená, že je 
za obal zaplaceno 
do systému EKO-
KOM, jenž zajišťu-

je sběr a využití obalových od-
padů. Pokud si koupíte obal, na 
kterém je značka ZELENÝ BOD, 
znamená to, že výrobce zapla-
til za jeho recyklaci. Takže obaly 
od výrobků odhoďte do barevné-
ho kontejneru! 

Víme tedy, jaký odpad kam 
odkládat. A víte, že čím více vy-
třídíme papíru, nápojových kar-

Vývoj množství tříděného odpadu ve městě Frýdku-Místku

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA
tónů, plastu a skla, tím větší od-
měnu získáme od společnosti 
EKO-KOM, a. s.? A co je to ta 
společnost EKO-KOM, a. s.? 

EKO-KOM, a.s je autorizo-
vaná obalová společnost, která 
zajišťuje sdružené plnění povin-
nosti zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů, na základě roz-
hodnutí o autorizaci, které spo-
lečnosti EKO-KOM, a. s. udělilo 
Ministerstvo životního prostředí 
ČR dne 28. března 2002 a které 
nabylo právní moci dne 30. břez-
na 2002. Rozhodnutím minister-
stva životního prostředí ze dne 
29. 3. 2005 byla platnost uve-
deného rozhodnutí o autoriza-
ci prodloužena do 31. 12. 2012. 

K tomuto účelu uzavírá EKO-
KOM, a. s., smlouvy o sdruženém 
plnění. Povinnost zpětného odběru 
a využití odpadů z obalů mají pod-
le zákona č. 477/2001 Sb., o oba-
lech, ve znění pozdějších předpisů, 
osoby, které uvádějí obaly na trh 
nebo do oběhu, tzn. vyrábějí, do-
vážejí nebo prodávají. Více infor-
mací naleznete na internetových 
stránkách www.ekokom.cz.

V roce 2008 získalo město 
Frýdek-Místek od společnos-
ti EKO-KOM, a. s. odměnu ve 
výši 3 892 tis. Kč; náklady na 
separaci činily 6 252 tis. Kč. 

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Mezi nebezpečné odpady pa-

tří: léky, galvanické články – ba-
terie, zářivky, vysloužilé elektro-
spotřebiče – lednice, mraznič-
ky, tiskárny, atd., dále oleje, laky 
nebo jimi znečištěné látky. Ne-
bezpečné odpady nelze odklá-
dat do kontejnerů (1 100 l) a po-
pelnic (110 l), ani do velkoobje-
mových kontejnerů. Nesmí se 
odkládat ani k těmto nádobám. 

Nebezpečné odpady lze od-
ložit na sběrných dvorech nebo 
mobilní sběrně, popř. prošlé léky 
nebo baterie lze odložit do ná-

dob umístěných v lékárnách a 
vybraných obchodech. Nebez-
pečné odpady jsou ve sběrných 
dvorech a v mobilní sběrně ode-
bírány zdarma. 

Sběrné dvory jsou umístěny 
ve Frýdku, ul. Hlavní („pod es-
takádou“ – u vjezdu do objektu 
závodu Slezan 09), a v Místku, 
ul. Svazarmovská 88 (za Lidlem 
– objekt společnosti Sběrné dvo-
ry, s.r.o.). Sběrné dvory jsou ote-
vřeny Po-Pá od 8.00-18.00 ho-
din, So 8.00-14.00 hodin.

Mobilní sběrna střídá 4 par-
koviště ve městě, a to u Kina P. 
Bezruče, u krytého bazénu, u 
Kauflandu a u Billy. Mobilní sběr-
na je v provozu vždy od úterý do 
čtvrtku, od 10.00 – 18.00 hodin.

Dvakrát ročně je prováděn 
sběr nebezpečných odpadů v 
místních částech města Frýdku-
Místku, a to Lysůvky, Chlebovice, 
Zelinkovice, Skalice a Lískovec. 

Dvakrát měsíčně je prováděn 
svoz prošlých léků, baterií a mo-
nočlánků z vybraných lékáren a 
obchodů.
VELKOOBJEMOVÉ ODPADY

Mezi velkoobjemové odpady 
patří skříně, ostatní nábytek, ko-
berce, matrace, které nelze od-
kládat do popelnic kontejnerů. 

Velkoobjemové odpady je 
možné zdarma odkládat ve 
sběrných dvorech a v mobil-
ní sběrně. Je zakázáno odklá-
dat velkoobjemové odpady ved-
le popelnic a kontejnerů. 

Dvakrát ročně je prováděn 
sběr velkoobjemových odpadů v 
místních částech města Frýdku-
Místku, a to Lysůvky, Chlebovice, 
Zelinkovice, Skalice a Lískovec. 

KOMPOSTOVATELNÉ
ODPADY

Jedná se o odpady, které je 
možné kompostovat, tj. tráva, 
listí, větve. Dle článku 11 vyhláš-
ky každá osoba, která produkuje 
odpad vhodný ke kompostování 
(např. odpad ze zeleně) a není 
schopna ho sama kompostovat, 
je povinna tento odpad předat 
pověřené organizaci, např. kom-
postárně v Bruzovicích.

STAVEBNÍ ODPADY
Dle článku 13 vyhlášky si kaž-

dá osoba, při jejíž činnosti vzni-
ká odpad zařazený dle Katalo-
gu odpadů (§ 5 zákona o odpa-
dech vyhláška Ministerstva život-
ního prostředí České republiky č. 
381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebez-
pečných odpadů a seznamy od-
padů a států pro účely vývozu, do-
vozu a tranzitu odpadů a postup 
při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Kata-
log odpadů)) jako stavební odpad, 
si zajistí jeho využití nebo odstra-
nění prostřednictvím oprávněné 
osoby (dle živnostenského záko-
na), a to na vlastní náklady.

KRBYKRBY
Návrhy a realizace vnitřních

a venkovních krbů, kachlových
obestaveb a krbových kamen.

Tel.: 737 041 541
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 13,26 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2 (II.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) objekt bez čp./če. (ul.Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2

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

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

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

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíž-
dí mobilní sběrna, a na sběrné 
dvory může občan města Frý-
dek-Místek bezplatně přinést 
tyto nebezpečné odpady, vel-
koobjemové odpady a elektro-
zařízení: - nebezpečné odpady 
a ostatní odpady: mazací a mo-
torové oleje, olejové filtry, zbyt-
ky barev, laků, ředidel, televizo-
ry, obrazovky, monitory, počíta-
če, autobaterie a monočlánky, 
použité obaly od postřiků a jiné 
chemikálie, prošlé a nepotřebné 
léky, lednice, mražáky, zářivky, 
výbojky, sporáky, pračky, rádia.

Velkoobjemové odpady: skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace

Zpětný odběr elektrozařízení, 

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

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

Mobilní sběrna
U Kina P. Bezruče 18. 8. - 20. 8.
U krytého bazénu 25. 8. - 27. 8.
Provoz:  Út, St, Čt 10.00-18.00 

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

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

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

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nabídkové licitační řízení se
uskuteční 16. 9. ve 13.00 h.
v zasedací síni v budově Ma-
gistrátu města Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 10, Frýdek-Místek. 

Nabídkové licitační řízení
Účastník nabídkového licitač-

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

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

Bližší informace na odbo-
ru správy obecního majetku 
MMFM, tel. 558 609 174, 558 
609 176.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabíd-
kového licitačního řízení:

- garáž bez č.p./č.e. na po-
zemku p.č. st. 252 a pozemek 
p.č. st. 252 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 98 m2, k.ú. 
Skalice u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek. Vyvolávací cena 
činí 245.000 Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 16. 9. 2009 ve 
13.30 h. v zasedací síni v budově 
Magistrátu města Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 10, Frýdek-Místek. 

Nabídkové licitační řízení

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabíd-
kového licitačního řízení:

- bytová jednotka č. 232/1 v bu-
dově č.p. 232 na pozemku p.č. 403 
zastavěná plocha a nádvoří včet-
ně podílu o velikosti 3357/33540 
na společných částech budovy 
č.p. 232 a pozemku p.č. 403 zast.
pl. a nádv., k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek (ul. Havlíčkova) za cel-
kovou vyvolávací cenu 500.000 Kč

- bytová jednotka č. 232/2 v bu-
dově č.p. 232 na pozemku p.č. 403 
zastavěná plocha a nádvoří včet-
ně podílu o velikosti 3357/33540 
na společných částech budovy 
č.p. 232 a pozemku p.č. 403 zast.
pl. a nádv., k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek (ul. Havlíčkova) za cel-
kovou vyvolávací cenu 500.000 Kč

- bytová jednotka č. 232/6 v bu-
dově č.p. 232 na pozemku p.č. 403 
zastavěná plocha a nádvoří včet-
ně podílu o velikosti 3357/33540 
na společných částech budovy 
č.p. 232 a pozemku p.č. 403 zast.
pl. a nádv., k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek (ul. Havlíčkova) za cel-
kovou vyvolávací cenu 500.000 Kč

Nabídkové licitační řízení 
- bytová jednotka č. 232/8 v bu-

dově č.p. 232 na pozemku p.č. 403 
zastavěná plocha a nádvoří včet-
ně podílu o velikosti 3408/33540 
na společných částech budovy 
č.p. 232 a pozemku p.č. 403 zast.
pl. a nádv., k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek (ul. Havlíčkova) za cel-
kovou vyvolávací cenu 500.000 Kč

- jednotka (nebytový pro-
stor) č. 1752/12 v budově č.p. 
1751,1752,1753 na pozemcích 
p.č. 3482/26,3482/27,3482/28 
vše zastavěná plocha a ná-
dvoří včetně podílu o velikosti 
1242/234879 na společných čás-
tech budovy č.p. 1751,1752,1753 
a pozemcích p.č. 3482/26, 
3482/27, 3482/28 zast.pl. a nádv., 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(ul. Josefa Suka) za celkovou vy-
volávací cenu 125.805 Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 16. 9. 2009 ve 13.45 
hod. (jednotky – nebytové prosto-
ry) a ve 14.15 hod. (bytové jednot-
ky) v zasedací síni odboru správy 
obecního majetku Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, ul. Radniční 10. 
Účastník nabídkového licitačního 
řízení se před jeho konáním proká-

že platným občanským průkazem 
a dokladem o zaplacení jistiny. 
Výše jistoty je stanovena na 10% 
z vyvolávací ceny a je splatná nej-
později v den licitačního řízení na 
účet Statutárního města Frýdek-
-Místek, č.ú. 6015-928781/0100, 
var. symbol 31121111. Bližší infor-
mace – Magistrát města F-M, tel.: 
558 609 172, 558 609 171.

Účastník nabídkového licitač-
ního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským 
průkazem a dokladem o zapla-
cení jistiny. Jistina je stanove-
na ve výši 24.500 Kč. Jistinu je 
nutno uhradit na účet Statutární-
ho města Frýdek-Místek vedený 
u Komerční banky, a.s., a to na 
číslo účtu 6015-928781/0100, 
VS 36133112, nejpozději v den 
nabídkového licitačního řízení. 

Bližší informace na odbo-
ru správy obecního majetku 
MMFM, tel.: 558 609 174, kde je 
možno domluvit prohlídku.

Po velkoobjemovém odpadu 
paří vyřazené elektrozařízení mezi 
nejčastěji odevzdávané odpady na 
všech sběrných místech ve Frýd-
ku-Místku. Jedná se především o 
chladničky, mrazničky, televizory, 
monitory, mikrovlnné trouby, počí-
tače, tiskárny, vysavače, pračky, 
videorekordéry, zářivky aj.

Město Frýdek-Místek pro-
střednictvím Frýdecké skládky, 
a.s. zajišťuje předání vyřazených 
elektrických a elektronických za-
řízení v režimu zpětného odběru 
oprávněným firmám (Elektrowin, 
Asekol, Ekolamp, Ekobat), kte-
rá se starají o konečnou likvidaci 

těchto spotřebičů.
Je důležité, aby odevzdáva-

né spotřebiče byly kompletní, ji-
nak se nejedná o zařízení, kte-
ré jsou v režimu zpětného odbě-
ru (zdarma), ale o odpady v ně-
kterých případech i nebezpeč-
né (např. ledničky bez motoru) a 
jedná se s nimi v režimu odpa-
dů (vysoké náklady na likvidaci 
těchto odpadů). 

Vyřazené elektrozařízení mů-
žou občané Frýdku-Místku a 
všech okolních obcí odevzdat 
zdarma na jakémkoliv sběrném 
místě, které je k těmto účelům 
provozováno. Ve Frýdku-Míst-
ku se od 1. 9. 2009 otevírá nový 
sběrný dvůr „Collo-louky“ ved-
le hypermarketu Tesco, kde mů-
žete rovněž tato zařízení a další 
odpady odevzdat.

Vyřazené zařízení

Dne 31. 8. 2009 bude 
ukončen provoz sběrného 
dvora umístěného v Místku 
na ulici Svazarmovská 88 
(za Lidlem – objekt společ-
nosti Sběrné dvory, s.r.o.). 

Tento sběrný dvůr bude 
přemístěn do Místku - Collo 
louky (vedle supermarketu 
Tesco). Dne 1. 9. 2009 bude 
otevřen sběrný dvůr v Míst-
ku – Collo louky (vedle su-
permarketu Tesco).

Provozní doba zůstává 
zachována: Po-Pá (8.00 – 
18.00) So (8.00 – 14.00).

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

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

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

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

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

Přihlášky do výběrového
řízení zasílejte pouze
písemně na adresu:

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

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU

Informace

Zájmové sdružení práv-
nických osob Region Besky-
dy, jehož členem je i Statutár-
ní město Frýdek-Místek, spo-
lečně se slovenským partne-
rem Sdružením Región Bes-
kydy připravuje nové periodi-
kum pod názvem Vítejte v Eu-
roregionu Beskydy.

Magazín bude vydáván pra-
videlně do září 2010, s periodi-
citou co dva měsíce. Každé vy-
dání zaměříme na jiný kout Eu-
roregionu Beskydy. Jednotli-

Vítejte v Euroregionu Beskydy
vá čísla vám představí historii, 
současnost i zajímavosti morav-
ských mikroregionů, členů Regi-
onu Beskydy a turistických ob-
lastí slovenské části Euroregio-
nu Beskydy. První vydání je vě-
nováno oběma sídelním měs-
tům euroregionu – Frýdku-Míst-
ku a Žilině.

Co všechno v magazínu Ví-
tejte v Euroregionu Beskydy 
najdete?

Především naleznete spous-
tu aktuálních informací o kul-
turních či sportovních aktivi-
tách prezentovaného území a 
celé oblasti. Na anketní otázky 
vám odpoví starostové a primá-
toři obcí a měst. Pozveme vás 
na zajímavý výlet. Seznámíme 
vás s historií třeba právě vaše-
ho města a nabídneme některé 
kulturní či sportovní akce kona-
né na území euroregionu.

Kde magazín Vítejte v Eu-
roregionu Beskydy naleznete?

V rámci projektu bude vytiště-
no zhruba 16 000 kusů periodi-
ka, které budou k dispozici ob-
čanům na pultech Beskydské-
ho informačního centra ve Frýd-
ku-Místku, Frýdlantě nad Os-
travicí, dále budou distribuová-
ny obcím a městům euroregio-
nu, a to dle aktuálního územní-
ho dopadu daného vydání. Po-
chopitelně budou také jednotli-
vá vydání zveřejněna na webo-
vých stránkách Regionu Besky-
dy v rubrice Euroregion – Slo-
vensko, i na stránkách partnera 

projektu Sdružení Region Bes-
kydy se sídlem v Žilině. Částeč-
ně bude magazín Vítejte v Eu-
roregionu Beskydy distribuován 
také na slovenském území.

Periodikum Vítejte v Eurore-
gionu Beskydy je realizováno v 
rámci projektu „Cezhraničný tu-
rizmus v Euroregióně Beskydy“, 
který je spolufinancovaný z Ev-
ropského fondu pro regionální 
rozvoj v rámci Operačního pro-
gramu přeshraniční spolupráce 
Slovenská republika – Česká re-
publika 2007-2013.

Hlavním cílem celého projek-
tu je zvýšení atraktivity regionu, 
zvýšení ekonomického významu 
turismu v Euroregionu Beskydy, 
zvýšení domácí i zahraniční ná-
vštěvnosti euroregionu, vzájem-
ná informovanost o dění v sou-
sední části euroregionu a v ne-
poslední řadě podpora spoluprá-
ce obcí a měst na obou stranách 
hranice se zaměřením na využí-
vání fondů EU. 

V rámci projektu budou zpra-
covány a distribuovány obcemi, 
turistickými informačními centry 
a prostřednictvím veletrhů ces-
tovního ruchu další image a pro-
pagační materiály. Region Bes-
kydy již zpracovává obrázkovou 
publikaci o městě Frýdek-Mís-
tek a okolí „Frýdek-Místek srdce 
Regionu Beskydy“. Slovenský 
partner Sdružení Region Besky-
dy připravuje tištěné propagač-
ní materiály a informační cedule 
euroregionu. Celý projekt bude 

ukončen v říjnu 2010.
Projekt „Cezhraničný turiz-

mus v Euroregióně Beskydy“ za-
padá do celkové koncepce roz-
voje cestovního ruchu euroregi-
onu, navazuje na aktivity sdru-
žení Region Beskydy realizova-
né v minulosti a doplňuje para-

lelně realizovaný projekt Společ-
ně poznáváme Euroregion Bes-
kydy a jeho sídelní města, kte-
rý v červenci 2009 uvedl Regi-
on Beskydy společně s polskou 
částí euroregionu do života.

Dagmar Valášková,
sekretář Regionu Beskydy
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Středa 26. srpna v 18 h. – Frýdecký zámek
ŽALMAN A SPOL.

Koncertní vystoupení legendární folkové 
skupiny. Vstupné: 150 Kč
V případě nepříznivého počasí se koncer-
ty konají v Nové scéně Vlast.
Divadelní předplatné sezóna 2009/2010

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

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

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

Úterý 20. října v 19 hodin
Divadlo Radka Brzobohatého Praha

James Goldman
LEV V ZIMĚ

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

Neděle 8. listopadu 
Bratislavské hudobné divadlo

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

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

Peter Shaffer
VEŘEJNÉ OKO

Komorní komedie. Příběh, který na první 
pohled vypráví o velmi nečekaném a nety-
pickém manželském trojúhelníku, je však 
při hlubším pohledu především něžným 
příběhem o lásce, bláznovství a moudrosti. 
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Jirešová a On-
dřej Čermák. Režie: Ondřej Zajíc

Studio Dva Praha – leden 2010
Miro Havran

VŠE O MUŽÍCH

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

Divadlo Sem Tam Fór Slavičín
– únor 2010
Ray Cooney

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

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

Ken Ludwig
DNES HRAJEME CYRANA

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

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

Divadlo Na Fidlovačce Praha
Eric Emmanuel Schmidt

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

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

spolek Frída Brno
Callie Khouri

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

Středa 25. listopadu v 19 hodin
Divadlo Na prádle Praha

D. Margulies
VEČEŘE S PŘÁTELI

Satirická komedie poprvé uvedena v New 
Yorku v roce 1999, ověnčená řadou cen 
včetně té nejprestižnější – Pulitzerovy ceny. 
Dva manželské páry jsou od studií neroz-
lučnými přáteli, společně prožívali svatbu, 
narození dětí, dovolené. Odchod Toma od 
Beth zasáhne celou čtveřici. V sérii konfron-
tací vycházejí najevo nečekané souvislosti.
Hrají: Milena Steimasslová, Daniel Rous, 
Kateřina Březinová, František Kreuzmann 
Režie: Petr Hruška

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

Alma de Groen
MRCHY ANEB ŘEKNI MI PRAVDU

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

Komorní scéna Aréna Ostrava
– únor 2010

Sean O´Casey – Jiří Krejčík
PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY

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

Čtvrtek 25. března 2010
Kašpar – Divadlo v Celené Praha

Edmont Rostand
CYRANO

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

Sobota 17. dubna 2010 v 19 hodin
Radošinské naivné divadlo 

Stanislav Štepka
MÁM OKNO

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

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

Jára Cimrman/Zdeněk Svěrák/Ladislav 
Smoljak

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

Úterý 24. listopadu v 19 hodin
Divadlo Sklep Praha

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

Divadlo Ungelt Praha – květen 2010
Keith Waterhouse

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

Julek Neumann. Česká premiéra
XLVI. CYKLUS KONCERTŮ 2009-2010

Koncerty Kruhu přátel hudby
Při Národním domě Frýdek-Místek

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

vodní slovo
MARKÉTA CIBULKOVÁ – klavír

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

Hess, A. Piazolla
2. koncert

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

ČEŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO

Simona Houda-Saturová – soprán
Petr Fiala – dirigent

3. koncert
Sobota 14. listopadu v 19.00 hodin

– Národní dům
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

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

4. koncert
Čtvrtek 3. prosince v 19.00 hodin – 

chrám sv. Jana a Pavla v Místku
BONI PUERI

Adventní koncert
5. koncert

Březen 2010 – Národní dům
JARNÍ KONCERT SYMFONICKÉHO 

ORCHESTRU F-M
6. koncert

duben 2010 – Národní dům
BRNĚNSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO

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

7. koncert
Květen, červen 2010

(v jednání)
Změna programu vyhrazena!

KURZY V NÁRODNÍM DOMĚ
– ZAHÁJENÍ V ZÁŘÍ 2009

POHYBOVÉ KURZY
KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ

Lekce jsou zaměřeny na zpevnění a for-
mování svalových skupin. Pravidelným 
cvičením můžeme „formovat“ svoje tělo, 
u žen zejména problémové partie jako 
boky, stehna, břicho. Hodiny jsou připra-
veny tak, aby si naplno zacvičili začáteč-
níci i pokročilí.
Každé pondělí od 17.30 do 19.00 hodin.
Zahájení: 7. 9. 2009

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Cvičení pro zdraví je fyzicky nenáročnou 
formou péče o svou kondici a zdraví. Má 
uklidňující efekt, zbavuje každodenního 
stresu a zlepšuje koordinaci. Tělesná ak-
tivita působí také jako prevence mnoha 
zdravotních problémů a nemocí. Při klid-
né hudbě se naučíme cviky na protažení, 
posílení i uvolnění svalů celého těla. 
Každou středu od 17.30 do 19.00 hodin.
Zahájení: 23. 9. 2009

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
S PRVKY PILATES

Při klidné hudbě se naučíte soubory cvi-
ků zaměřené na zlepšení držení těla, ná-
pravu nerovnováhy pohybového systé-
mu, protažení, atd. Obnovuje celkovou vi-
talitu, zmírňuje chronickou únavu a stres.
Každé úterý od 16.00 do 17.00 hodin.
Zahájení: 22. 9. 2009

CVIČENÍ PRO SENIORY
Cvičení pro osoby ve věku nad 50 let si 
klade za cíl přispět k udržení dobrého fy-
zického i duševního stavu. Cvičení s prv-
ky jógy, pomáhá překonat bolesti zad, 
ztuhlost svalů, kloubů. To vše při klidné 
hudbě a v pomalém tempu. Vhodné pro 
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NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kinovlast.cz, vlast@kulturafm.cz

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

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

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

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

KLUB NEZBEDA

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

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

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

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

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

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

GALERIE POD SVÍCNEM

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Mírně erotická výstava
místních i přespopolních výtvarníků

s názvem Ze šuplíčku.

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic
otevřeno duben-říjen 

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

Info: www.vcelaricifm.cz,
603 542 619

Muzea v Chlebovicích
21. – 23. 8. v 16.00 h.

CRAZY GANG A ROCK‘N ROLL/Norsko 
Egon, který má zrovna v dětském domo-
vě domácí vězení, by se chtěl stát rockovou 
hvězdou. A tak s kamarády vytvoří hudební 
skupinu „Dynamiti“ a přihlásí se do soutěže. 

21. – 23. 8. v 18.00 h.
ZNOVU 17/USA 

Sedmatřicetiletý Mike je přesvědčen, že 
se v sedmnácti špatně rozhodl pro životní 
kariéru. Dostane šanci si vše zopakovat...

21. – 23. 8. ve 20.00 h.
DVOJÍ HRA/USA, Německo 

Příběh dvou špionů, kteří chtěli hrát sami 
pro sebe. V hlavních rolích Clive Owen a 
Julia Roberts.

28. – 31. 8. v 18.00 h.
CRAZY GANG A ZÁHADA STŘÍBRNÉ-

HO DOLU/Norsko 
Velká klukovská legrace z Norska o pá-
trání v dole. 

28. – 31. 8. ve 20.00 h.
SYNECDOCHE, NEW YORK/USA 

Životní příběh divadelního režiséra jako 
jeho vlastní inscenace.

FILMOVÝ KLUB FRÝDEK-MÍSTEK 
17. 8. ve 20.00 h.

Nejúspěšnější filmy Projektu 100 2009 
– ANTÉNA/Argentina

Surrealistický příběh s okázalou inspirací 
v němých filmech. Ocenění: Ceny Asocia-
ce argentinských film. kritiků – režie, střih, 

zvuk a další.
24. 8. ve 20.00 h.

MALÁ MISS SUNSHINE/USA
HIT festivalu Sundance. Neobyčejný 
film, který s nadsázkou portrétuje neleh-
ký rodinný život i děsivé dětské soutěže 
krásy. Ocenění: 2007 – 2 Oscary – Alan 
Arkin – VR, scénář, dalších 41 cen a 48 
nominací.

31. 8. ve 20.00 h.
VICKY CRISTINA BARCELONA/USA, 

Španělsko
Úžasné herecké výkony Javiera Barde-
ma, Penélopy Cruz a Scarlett Johansson 
ve šťavnaté a lehké komedii.
Ocenění: Oscar – 2009 – Penélope Cruz 
a dalších 19 cen a 23 nominací.

BIJÁSEK 
21. 8. v 10.00 h.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ – 
O studánce s živou vodou/ČR

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

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

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

VŠEM DĚTEM PŘEJEME POHODOVÉ 
A BEZPEČNÉ PRÁZDNINY!

V srpnu bude
v KM Broučci zavřeno!!!

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

zyka pro cizince!
Kurz bude bezplatný v rámci projek-

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

Filmový plakát - Do 28. srpna

NOVINKY:
Štěpán Krhut, Roman Schmucker,

Karel Demel

Stálé expozice:
- BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

- ZÁMECKÝ OKRUH
- FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

- FRÝDEK A MÍSTEK
- PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
HOUBY ZBLÍZKA

VLADIMIR KLEIN – SKLO
Touto výstavou ukazujeme autora jako 

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

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

Středa 26. srpna v 18 hodin
ŽALMAN A SPOL

Koncertní vystoupení legendární
folkové skupiny

OZ Českého svazu včelařů Frýdek-Mís-
tek pořádá v sobotu 29. srpna

v Domě včelařů Fojtství v Chlebovicích
VČELAŘSKÝ DEN

Program:
9.00 h – přednášky Ladislava Šuby

a Jaroslava Kopečka
13.00 h – zábavné odpoledne s hudbou 

a tancem, kolem štěstím a medovým
občerstvením

15.00 h. – vyhlášení soutěže O MED a 
MEDOVINU PANA FOJTA 2009 

Sběr vzorků medů (květový, smíšený, 
medovicový, pastový) po 0,5 kg a medo-
viny (max. 3 po 0,5 l) ve včelařské pro-

dejně (pá 15-18 hod., so 9-12 hod – nej-
později 29.8. do 9.00 hod.)

Po celý den otevřeno včelařské muzeum, 
včelařská prodejna a občerstvení včetně 
domácích medových zákusků a mícha-

ných medových nápojů.
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.

muže i ženy.
Každý úterý a čtvrtek od 9.00 do 10.00 
hodin. Zahájení: 29. 9. a 1. 10. 2009

POWERJÓGA
Cvičební styl založený na opakování zá-
kladních jógových pozic, které jsou dyna-
micky řazeny za sebou s prvotním zamě-
řením pozornosti na dech. Vhodná jako 
prevence bolesti páteře a kompenzace 
jednostranného zatížení. Zlepšuje flexibi-
litu, zachovává přirozenou hybnost klou-
bů, tvaruje problémové partie.
Každé úterý od 17.15 do 18.15 hod. a 
každý čtvrtek od 18.45 do 20.00 hodin. 
Zahájení: 22. 9. a 24. 9. 2009

PILATES
Důmyslně propracovaný cvičební systém, 
který vede k posílení a protažení svalů ce-
lého těla a snaží se přitom využít vyváže-
né spolupráce těla a mysli. Cvičení rozví-
jí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a 
dýchání. Obnovuje celkovou vitalitu, zmír-
ňuje chronickou únavu a stres.
Každý čtvrtek od 17.30 do 18.30 hodin.
Zahájení: 24. 9. 2009

FIT BALL
Jedná se o méně náročné aerobní cviče-
ní, při kterém se maximálně šetří kloubní 
systém a kde se posiluje celé tělo na vel-
kých míčích a overballech.
Každé úterý od 18.30 do 19.30 hod.
Zahájení: 22. 9. 2009

TANEČNÍ KURZY
STEPOVÝ TANEC – ZAČÁTEČNÍCI 

Je to krokový tanec rychlého tempa, ve 
kterém je zdůrazňován rytmus podupu 
špiček, pat nebo celých chodidel. Je to 
ten nejlepší pohyb pro ty z vás, kteří máte 
rádi rytmus a rádi při něm odpočíváte.
Každý pátek od 16.30 do 17.30 hodin. 
Zahájení: 25. 9. 2009

STEPOVÝ TANEC – POKROČILÍ
Každý pátek od 16.30 do 18.00 hodin.
Zahájení: 25. 9. 2009
MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY
Výuka latinskoamerických tanců, salsy, 
merenge, samby, flamenga, swingu…
Každou středu od 19.30 do 20.30 hodin.
Zahájení: 16. 9. 2009

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
ZAČÁTEČNÍCI, MÍRNĚ POKROČILÍ

Uvolňuje napětí celého těla, odbourává 
stres, léčí bolesti zad a krční páteře. Jeli-
kož je orientální tanec zaměřen na ladné 
koordinované pohyby, šetří klouby celého 
těla, odpadá svalové napětí i křeče. Lektor-
ka pocházející z Asie se tanci věnuje již od 
dětství a do kurzů vnese nádech Orientu.
Hodinové kurzy budou každé pondělí od 
16:15 do 19:45 hodin.
Zahájení: 28. 9. 2009

TRIBAL
Tribal v sobě spojuje folklór, orient, fla-
menco, tango a dokonce i balet. V triba-
lu se stává žena hrdou, krásnou, důstoj-
nou, pyšnou, smyslnou a silnou, jak jen 
ženská energie může být. Základními prv-
ky jsou pohyby boků, měkké a pomalé po-
hyby trupu a paží.
Každé pondělí od 17:30 do 18:30 hodin.
Zahájení: 28. 9. 2009
TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ PÁRY A 

DVOJICE – ZAČÁTEČNÍCI
+ POKROČILÍ

Párům všech věkových kategorií, jež se 
chtějí naučit základům standardních nebo 
národních tanců. Nabízíme kurz, který 
bude ukončen závěrečným plesem jak 
začátečníků, tak u pokročilých.
Každé pondělí od 19.30 do 22.00 hodin.
Zahájení: 28. 9. 2009

JAZYKOVÉ KURZY
ANGLICKÝ JAZYK

1. ročník - pondělí 21. 9. 2009
od 17:35 do 19:05 hodin

1. ročník - středa 23. 9. 2009
od 16:00 do 17:30 hodin

2. ročník - pondělí 21. 9. 2009
od 16:00 do 17:30 hodin

2. ročník - čtvrtek 24. 9. 2009 
od 16:00 do 17:00 hodin

3. ročník - úterý 22. 9. 2009 
od 16:00 do 17:30 hodin

3. ročník - čtvrtek 24. 9. 2009 
od 17:35 do 19:05 hodin

4. ročník - úterý 22. 9. 2009
od 17:35 do 19:05 hodin

NĚMECKÝ JAZYK
1. ročník - středa 23. 9. 2009 od 16:00

do 17:30 hodin
1. ročník - středa 23. 9. 2009 od 17:35

do 19:05 hodin
RUSKÝ JAZYK

1. ročník – úterý 22. 9. 2009 od 17:30
do 19:05 hodin

1. ročník – středa 23.9. 2009 17:30
do 19:05 hodin

FRANCOUZSKÝ JAZYK
1. ročník – středa 23. 9. 2009

od 16:00 do 17:30 hodin
5. ročník - středa 23. 9.2009

od 17:35 do 19:05 hodin
KURZY PRO DĚTI

STEPOVÝ TANEC PRO DĚTI
Step je určen pro dívky a chlapce ve věku 
7-15 let. Krokový tanec rychlého tempa, 
ve kterém je zdůrazňován rytmus podu-
pu špiček, pat a celých chodidel. Pro děti, 
které mají rády rytmus a rády při něm od-
počívají, je to ten nejlepší pohyb.
Každý pátek od 16.00 do 17.00 hodin.
Zahájení: 25. 9. 2009

STREET DANCE – PŘIPRAVUJEME
Zahrnuje všechny „pouliční tance“. V tom-
to volném stylu patří mezi nejznámější Hip 
Hop, Break Dance, New Style…
Zahájení: Říjen 2009
Přihlášky obdržíte v recepci Národní-
ho domu nebo na našich internetových 
stránkách www.kulturafm.cz
Další podrobné informace na tel. čísle 558 
432 011 (K. Kubalová) nebo
katerina.kubalova@kulturafm.cz
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Nová zábava ve VSH - CURLING na koberci
558 631 351

Provozní doba od 600 do 2100 Cena 80 Kč/h


