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Vážení spoluobčané,
v našem Zpravodaji Rady města 

Frýdku-Místku jsem vás informova-
la o tom, že Zastupitelstvo města 
Frýdku-Místku na svém jednání v 
prosinci 2004 učinilo vstřícný krok 
směrem k neplatičům. Svým roz-
hodnutím o tzv. „amnestii“ umožni-
lo dlužníkům města Frýdek-Místek, 
kteří zaplatí celý svůj dluh, souvise-
jící s užíváním obecního bytu (dluh, 
který vznikl do 30. 11. 2004), aby jim byly prominuty poplatky a 
úroky z prodlení. Tato výhoda byla podmíněna tím, že dlužník 
uhradí celý svůj dluh v období od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2005 a u 
dlužníka nebude evidován žádný dluh vyplývající z užívání bytu, 
ve kterém je (případně byl) nájemcem.

Po uplynutí termínu možné úhrady dluhů mohu konstatovat, 
že výhody dané zastupitelstvem města využilo celkem 112 osob, 
které splnily podmínky pro prominutí poplatků a úroků z prodlení 
a celý svůj dluh související s užíváním obecního bytu uhradilo. 
Celková výše uhrazeného dluhu byla 547.380,- Kč.

V sobotu 10. září Skalice oslavovala výročí svého založení. Při 
této příležitosti bych chtěla poděkovat celému osadnímu výboru ve 
Skalici a členům zájmových organizací ze Skalice za jejich podíl 
na přípravě a průběhu oslav 700. výročí založení Skalice.

Oslavy se opravdu vydařily, na místní pospolitost byla radost se 
dívat. Jsem ráda, že Skalice je živou součástí Frýdku-Místku a věřím, 
že tomu tak bude i v budoucnu.                                   Eva Richtrová

Místostarosta Ivan Vrba a 
radní Jiří Zaoral navštívili ve 
dnech od 30. 8. - 4. 9. město 
Gradačac na severovýchodě 
Bosny a Hercegoviny. Setkání 
zástupců obou měst proběhlo 
již potřetí, z toho podruhé pří-
mo v Bosně.

„Dohodli jsme se na vzájemné 
spolupráci v oblasti kultury, sportu 
a školství. Bosna a Česká republi-
ka jsou dvě velice rozdílné země a 
toto vzájemné propojení by mohlo 
být přínosné i z hlediska cestovní-
ho ruchu,“ uvedl Ivan Vrba. Prvním 
společným počinem obou měst by 
měla být přátelská sportovní akce. 
„V Gradačacu hrají volejbalistky
1. ligu stejně jako u nás, a tak jsme 
předběžně na první pololetí příští-
ho roku domluvili přátelské utkání 
ve Frýdku-Místku. Kromě volejba-

Radní navštívili Bosnu a Hercegovinu
listek žen jsme také pozvali muže 
házenkáře,“ prozradil Jiří Zaoral. 
Bosenskou stranu také velice zau-
jalo naše Centrum pro mentálně 
postižené a vedení města požáda-
lo zástupce Frýdku-Místku, zda by 
jim v těchto otázkách neporadili. 

Ivan Vrba a Jiří Zaoral měli 
možnost zúčastnit se i zahájení 
tamního proslulého potravinářské-
ho festivalu zvaného SAJAM, kde 
okusili typická zdejší jídla. „Všude 
nám nabízeli pršut, ale především 
hovězí a jehněčí, protože zde žije 
mnoho muslimů. Z ovoce tady 
byla převážně jablka a slívy, ze 
kterých vyrábějí svou typickou 
slivovici. S tamními výrobci jsme 
probrali možnosti spolupráce s 
našimi podnikateli. Obě strany 
tuto myšlenku uvítaly,“ podotkl 
Vrba. Starosta Ferhat Mustafić, 
který je volen přímo občany, takže 
jediným jeho kontrolním orgánem 
jsou voliči, zprostředkoval našim 
radním také návštěvu Sarajeva. 
„Je to šedivé město, které má 
pořád spoustu šrámů po válce 
v devadesátých letech a vzpa-
matovává se z ní pomalu. Využili 
jsme příležitost a podívali se do 
asi 850 metrů dlouhého tunelu 

pod letištěm, který byl během 
války používán k transportu zásob 
a raněných. Bylo to velice působi-
vé,“ líčí své dojmy místostarosta. 
Připouští však, že jinak je Bosna 
a Hercegovina nádherná země s 
kouzelnou přírodou a Gradačac je 
malebné město s velice pohostin-
nými a příjemnými lidmi. „Starosta 
Gradačacu se během setkání 
seznámil s navrhovanou deklarací 
o spolupráci, která bude podepsá-
na. Její znění frýdecko-místečtí 
radní již odsouhlasili, 19. září 
ještě musí projít zastupitelstvem,“ 
připomněla Kateřina Piechowicz, 
tisková mluvčí Městského úřadu 
Frýdek-Místek.        (pp) 

Obec Skalice oslavila 700. výročí svého založení 
Další mimořádná kapito-

la do obecní kroniky Skali-
ce byla zapsána v sobotu
10. září, kdy zde proběhly 
oslavy 700. výročí založení 
obce. Skalice oslavami sku-
tečně žila, což se mohl každý 
přesvědčit už při vjezdu do 
obce, kde byla připomínka 
mimořádného data už u cedu-
le označující její začátek.

„Sedm set let trvání své obce, 
či ještě výstižněji 700 let uply-
nulých od první písemné zmínky 
v roce 1305 v listině vratislav-
ského biskupství, si v letošním 
roce připomenulo již několik 
obcí našeho regionu. Dnes slaví 
i Skalice, od roku 1980 městská 
část Frýdku-Místku, s nímž však 
přímo nesousedí, neboť ji od 
celistvého města odděluje obec 
Staré Město,“ připomněla místní 
raritu starostka Eva Richtrová 
ve svém slavnostním projevu. 
Skalici vykreslila jako malebnou 
oblast, která je vyhledávána pro 
stavbu nových rodinných domků 
i k rekreaci, a pochválila místní 

společenský život. Oslavujícím 
Skaličanům pak nabídla i malé 
přirovnání. „Podíváme-li se na 
naše město jako na náš společ-
ný dům, vidíme jednotlivé měst-
ské části jako jeho důležité sou-
části. Pro život v něm je stejně 
důležitá střecha jako například 
fungující elektroinstalace, kana-
lizace, je důležitá údržba oken, 
dveří, fasády a všeho, co je pro 
funkci domu nezbytné. Většina 
z nás si dokáže představit, kolik 
práce, starostí a péče takový 
fungující dům vyžaduje. Všichni 
si přejeme, aby ten pomyslný 
dům, tedy naše město, bylo co 
nejhezčí, nejupravenější, aby 
obyvatelům skýtalo pohodlí a 
nabízelo jim co nejlepší zázemí 
pro pracovní i zájmové aktivity. 
I když by bylo jistě příjemné 
neohlížet se na stav naší měst-
ské peněženky, musíme zůstat 
realisty. Město však na Skalici 
rozhodně nezapomíná,“ ujišťuje 
starostka. Čísla jí dávají zaprav-
du. I přes omezené finanční 
možnosti v loňském roce město 

jako zřizovatel Základní školy a 
mateřské školy Frýdek-Místek 
– Skalice vložilo do této pří-
spěvkové organizace téměř 1,7 
milionu korun. Odbor životního 
prostředí a zemědělství přibliž-
ně 460 000 korunami pamatoval 
na údržbu zeleně a skalického 
hřbitova. Odbor dopravy a sil-
ničního hospodářství vynaložil 
na zimní údržbu, čištění vozo-
vek, na výtluky, také na údržbu 
veřejného osvětlení, energie, 
místní rozhlas skoro 10 milio-
nů korun. Z toho asi 8 milionů 
bylo vynaloženo na výstavbu 
chodníku od kulturního domu 
k základní škole. Letos výstav-
ba chodníků v obci pokračuje 
– chystá se jejich výstavba 
směrem ke kostelu, dále u poš-
ty, na zastávce U Vrby, vybudo-
ván už byl chodník na Kamenci. 
Tyto investice si v konečném 
zúčtování vyžádají z rozpoč-
tu města více než 14 milionů 
korun. Také v kulturním domě, 
v objektu pošty a zdravotního 
střediska byly v průběhu loň-

700 LET SKALICE: Místní lidé oslavami skutečně žili.   Foto: Petr Pavelka 

ského a letošního roku reali-
zovány rekonstrukční práce a 
údržba. V kulturním domě byla 
například opravena podlaha 
malého sálu, provedeny nátěry 
oken, nová elektroinstalace a 
vyměněny nosné konstrukce 
podlahy velkého sálu. Městem 
byly podpořeny také sportovní 
a kulturní aktivity Skaličanů – 
Sportovní klub Skalický dvůr, TJ 
Sokol Skalice, provoz muzea,
140 000 korunami město při-
spělo na opravu kostela sv. 

Martina. Město podporuje 
stejně jako v ostatních okrajo-
vých částech i akce aktivu pro 
občanské záležitosti, osadní 
výbor, hlasatele a kronikáře. 

„Přeji vám, aby minulost 
skrytou ve skleněných vitrínách 
Skalického muzea každým 
rokem obohacovala současnost 
samými pozitivními zprávami ze 
života Skalice,“ rozloučila se se 
Skaličany starostka Eva Richtro-
vá, které se dostalo velmi vlídné-
ho přijetí.        (pp)
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krátce Město uctilo památku popravených
Opět po roce proběhl piet-

ní akt u památníku v Lískov-
ci, který připomíná hrůznou 
událost, jež se stala v pátek 
3. září 1943 o půl čtvrté 
odpoledne. Nacisté tehdy 
provedli veřejnou popravu 
pěti mladých mužů, z nichž 
nejmladšímu bylo 22 a nej-
staršímu 28 let.

Vzpomínky se zúčastnila 
starostka Eva Richtrová, která 
promlouvala k hrstce občanů, již 
tvořili rodinní příslušníci a členo-
vé svazu bojovníků za svobodu. 
Ti si posteskli, že za pár let se 
na válečné události a s nimi spo-
jené hrdinství definitivně zapo-
mene. Pouze nejstarší generace 
totiž cítí potřebu každoročně si 
připomenout, že pamatujeme i 
jiné než mírové časy. Samotný 
památník v Lískovci navíc není 
příliš na očích, ani dostupný. Od 
vlakového nádraží v Lískovci je 
to k němu ještě pěkná procház-
ka cestou-necestou. 

„Dříve, než byla poprava 

oběšením vykonána, po celém 
kraji byla zveřejněna němec-
ko-českými plakáty vyhláška, 
dle níž se z příkazu Karla Her-
manna Franka odsuzují k trestu 
smrti slévač Josef Lichnovský, 
hutník Zdeněk Žáček, země-
dělský dělník Jan Ermis, dělník 
Josef Drozd a krejčí Bohumil 
Janáček za to, že se údajně 
dopustili velezrádných činů a 
ohrožovali bezpečí veřejnosti, 
jakož i podporovali osoby vele-
zrádně činné. Ve skutečnosti 
se brněnský kriminální rada 
Kozlovský nemohl smířit s neú-
spěchy svých akcí proti skupině 
Jiskra a skupině štramberských 
partyzánů. Čekal proto na 
vhodnou příležitost k pomstě. 
Ta se mu naskytla 1. září 1943, 
kdy skupina Bílá lvice proved-
la destrukci na železniční trati 
nedaleko nádraží v Lískovci. 
Po výbuchu Kozlovský požádal 
nadřízené o souhlas k prove-
dení popravy pro výstrahu. A 
tak pět jmen, která neměla se 

sabotáží nic společného, dva 
dny poté zhaslo na místě, kde 
si každoročně položením květin 
připomínáme tragickou událost, 
kterou někteří z pamětníků pro-
žili na vlastní kůži, třebaže byli 
ještě dětmi,“ připomněla historii 
starostka Eva Richtrová. Ta u 
památníku pozdravila všech-
ny rodinné příslušníky obětí a 

pamětníky, kteří dosud mají 
před očima smutnou vzpomín-
ku. Mohla přivítat i paní Annu 
Šauerovou, která k lískovecké-
mu pomníčku poprvé po mnoha 
letech zavítala až z Prahy. Hrůz-
nou událost tehdy sledovala svý-
ma dětskýma očima. Jak sama 
říká, bohužel na ni nikdy nemůže 
zapomenout.                       (pp)

PIETNÍ AKT: Památník v Lískovci připomíná rok 1943.   Foto: Petr Pavelka

Do školství se investovaly miliony
Prázdninové měsíce jsou 

obdobím realizace investič-
ních akcí ve školství. I před 
zahájením letošního školního 
roku měli v mnoha objektech 
sloužících ke vzdělávání děl-
níci hodně napilno.

„Školství je naší prioritou a 
každoročně investované milio-
ny dokazují, že se této oblasti 
skutečně věnujeme. Myslím, 
že požadavky škol jsme již z 
velké části uspokojili, i když je 
jasné, že vždy se mohou obje-
vit další nutné opravy. Více se 
nyní chceme věnovat objektům 
mateřských škol,“ sdělil mís-
tostarosta Petr Cvik.

8. ZŠ se dočkala výměny 

prosklených ploch za více než 
dva miliony korun, podobnou 
sumu město vydalo na spojo-
vací krček mezi 5. a 9. ZŠ, kde 
se další milion investoval do 
rekonstrukce kuchyně.

„V červenci a srpnu se na 
naší škole realizovala druhá eta-
pa rekonstrukce školní jídelny a 
kuchyně, vše se stihlo zkolau-
dovat 30. srpna. Na naší škole 
teď vaříme téměř tisíc obědů pro 
naše žáky, ale i žáky sousední 
5. ZŠ a ZŠ v Lískovci. Proto byl 
vybudován i spojovací krček 
mezi oběma školami na ulici
E. Krásnohorské, aby žáci nemu-
seli chodit přes dvůr. Je to řeše-
ní, aby město nemuselo inves-

tovat peníze do další kuchyně,“ 
vysvětlil Lubomír Bartek, ředitel 
Základní školy Frýdek-Místek,
E. Krásnohorské 139. Spokojen 
je i jeho kolega Jiří Adámek, 
ředitel Základní školy Frýdek-
Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, 
kde se přes prázdniny uskutečni-
la další etapa nátěru oken. „Pře-
stože je škola v provozu teprve 
od roku 1993, je naprosto jasné, 
že potřebuje údržbu. Venkovní 
nátěry oken jsou nutné i u tak 
nové školy, protože okna rychle 
podléhají povětrnostním vlivům. 
Ještě nám zbývá ošetřit jídelnu, 
tělocvičnu a první stupeň. Dou-
fáme, že budeme v nátěrech 
pokračovat,“ řekl Jiří Adámek. 

Nátěry oken proběhly také na
2. ZŠ, ve Skalici se dočkali 
generální opravy elektroinstala-
ce za 873 tisíc korun, v Lískovci 
se proinvestovalo 1,69 milionu 
korun při generální opravě škol-
ní výdejny. Spoustu práce se 
podařilo udělat také v mateř-
ských školkách. MŠ Trnky má 
novou elektroinstalaci a jídelnu 
(celkem kolem 3 mil. korun), 
která se opravovala také na 
MŠ Myslivečka, kde se vyspra-
vila také střecha se zateplením 
(celkem 3,4 mil. korun). Nátěry 
oken se prováděly na MŠ Čej-
ky a MŠ Mateřídouška, drobné 
opravy také na MŠ Gogolova a 
MŠ J. Lady.       (pp)

29. září je vyhlášen Den pro zdraví
Město Frýdek-Místek ve 

spolupráci se Zdravotním 
ústavem se sídlem v Ostravě 
a Oblastním spolkem České-
ho červeného kříže pořádá 
pod záštitou starostky Evy 
Richtrové již druhý ročník 
Dne pro zdraví.

„Celodenní program zaměře-
ný na zdravý životní styl, výživu 
a pohyb se bude konat 29. září 
od 9 do 18 hodin v prostorách 
Národního domu. Návštěvníky 
čeká řada přednášek, které jsou 
rozděleny do dvou bloků a probí-
hat budou v jednotlivých sálech,“ 
sdělila tisková mluvčí radnice 
Kateřina Piechowicz. Dopolední 
program je určený dětem školou 
povinným. Připraveny jsou před-

nášky na téma život s drogou, 
zdravá výživa a poskytování 
první pomoci. Od 14. hodiny 
budou probíhat přednášky pro 
dospělé. Pozvání mimo jiné 
přijal také MUDr. Karel Paiger, 
CSc., který bude hovořit o pre-
venci rakoviny tlustého střeva 
a konečníku. Následovat budou 
besedy o zdravé výživě s Mgr. 
Michaelou Remešovou, MUDr. 
Zbyněk Luňáček prozradí také 
něco o homeopatii. Kromě před-
nášek bude v předsálí probíhat 
prezentace různých zdravotních 
výrobků a pomůcek neziskových 
organizací a firem. Jako součást 
diskuze u posterů bude ochut-
návka zdravé výživy, moučníků 
a nápojů. „Stejně jako vloni, tak 

i letos dostanou lidé příležitost 
nechat si zdarma změřit krevní 
tlak, cholesterol v krvi, zvážit se a 
podstoupit funkční vyšetření plic. 
O tyto činnosti je velký zájem, a 
proto bude pro tento účel vyhra-
zena samostatná místnost,“ pro-
zradila starostka Richtrová.

Součástí celodenního progra-
mu bude také výstava snímků 
frýdecko-místeckého fotografa 
Lukáše Horkého na téma men-
tální anorexie a bulimie. Autor 
jimi překvapil již na výstavách 
v Brně a Ostravě a každá expo-
zice měla velkou odezvu. Jejím 
smyslem je především poukázat 
na důležitost zdravé výživy, ale 
zároveň varovat před následky 
její špatné interpretace.      (pp)

Bezplatná služba ČOI
Po prázdninovém volnu byl 

od 1. září znovu zahájen pro-
voz bezplatné služby České 
obchodní inspekce pro samo-
správu obcí. Využít jej můžete 
každý lichý čtvrtek v dopoledních 
hodinách od 8 do 13.30 hodin v 
budově Radniční 10, č. dv. 208 
ve Frýdku. Bližší informace na 
ústředně radnice 558 609 111. 
Stálá služba ČOI funguje v 
Ostravě (tel.: 596 964 675).

Aktivní senioři
Městská organizace SD ČR 

ve Frýdku-Místku připravuje 
počítačové kurzy pro senio-
ry, které proběhnou v období 
říjen-prosinec (24 vyučovacích 
hodin). Na 6. ZŠ Pionýrů a
9. ZŠ E. Krásnohorské proběh-
ne kurz pro začátečníky a kurz 
pro pokročilé, na 8. ZŠ ČSA kurz 
zaměřený na internet pro pokro-
čilé. Přihlášky s úhradou školné-
ho je možno podat do 16. září v 
kanceláři MěO SD ČR na ul. 17. 
listopadu 147 – budova DPS. 

Mládež a volný čas
Na náměstí Svobody v Míst-

ku proběhne 16. září od 13 do 
17 hodin za podpory města již 
avizovaný 2. ročník prezentační 
akce „Děti, mládež, volný čas“. 
Akce je koncipována jako pří-
ležitost pro prezentaci organi-
zací, nabízejících volnočasové 
aktivity pro děti a mládež ve 
městě a jeho okolí. 

Pozitivní myšlení 
Pokud se chcete naučit pozitiv-

ně myslet, můžete zkusit navštívit 
přednášku Petra Poláčka v úterý 
18. října od 18 do 19:30 hodin 
v Národním domě, kde budete 
seznámeni s principy pozitivního 
myšlení. Dozvíte se o příčinách 
negativních pocitů a myšlenek a 
metodách, kterými se dají trans-
formovat. Lektor se jedenáct 
let věnuje rádža józe a osmým 
rokem učí kurzy pozitivního myš-
lení a meditace ve Velké Británii, 
kde v současné době žije.

Akce pod Štandlem
Levicový klub žen Růže 92 zve 

děti a rodiče na zábavné odpo-
ledne Kufrování pod Štandlem. 
Podzimní setkání dětí s hledáním 
pokladu proběhne v areálu Jíz-
dárny ve Sviadnově 24. září od 
13 hodin. Pro děti je připraven 
bohatý a pestrý program na celé 
odpoledne se soutěžemi, hrami 
a branným závodem s hledáním 
pokladu. Děti si mohou vyzkoušet 
jízdu na koních, opékat párky a 
za své výkony dostanou mno-
ho sladkých a věcných odměn. 
Vstupné je pouze pár kostek cuk-
ru a mrkev. V případě velmi nepří-
znivého počasí se akce nekoná.

Olympiáda na Slezanu 
Pod záštitou města se 23. září 

za mezinárodní účasti uskuteční 
IX. ročník celostátní sportovní 
olympiády v lehké atletice pro 
mládež s mentálním postižením. 
Na atletickém stadionu TJ Slezan 
Frýdek-Místek změří sílu například 
v hodu kriketovým míčkem, v pře-
tahování lanem či štafetě.      (pp)

Zasedání 
zastupitelstva

Ve velké zasedací síni 
Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek se v pondělí 19. září od
8 hodin uskuteční 21. zase-
dání Zastupitelstva města 
Frýdek-Místek.

Na programu je například 
návrh 4. změny rozpočtu pro 
rok 2005, prominutí penále 
za porušení rozpočtové 
kázně Nemocnici ve Frýdku-
Místku, rozdělování dotací z 
nejrůznějších fondů, obecně 
závazné vyhláška o trvalém 
označování psů. Zajímavý 
nepochybně bude přehled eko-
nomických výsledků střediska 
Aquapark Olešná městské 
společnosti Sportplex.         (pp)
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městská policieAquapark na Olešné zakončil první sezonu

AQUAPARK SKONČIL SEZONU: Sluníčka jsme si letos příliš neužili. 
Foto: Petr Pavelka

Jestli se v první sezoně 
provozu frýdecko-místecké-
ho aquaparku něco skutečně 
nepovedlo, pak je to počasí. 
Ale to, jak známo, ovlivnit nelze. 
Poslední vlna teplejšího počasí 
v prvních zářijových dnech už 
návštěvnost nemohla vytrh-
nout, a protože meteorologo-
vé již těžko mohou nabídnout 
teploty, které by lidi přiměly 
masově jít znovu do plavek, 
společnost Sportplex v sobotu 
10. září ukončila sezonu.

„Nechtěli jsme jenom tak zavřít 
brány, chtěli jsme se rozloučit 
zábavnou tečkou. Připravili jsme 

ve spolupráci s Fitpointem znovu 
jakýsi sportovní den, kdy se lidé 
mohli pobavit na trenažérech nebo 
při spinningu. Velmi povedené 
bylo také představení gymnastek. 
Myslím, že když se celá rodina 
rozhodla zažít pěkné poslední 
koupání, určitě byla spokojena. 
Kromě stálých atrakcí měla i něco 
navíc,“ hodnotil poslední den 
provozu ředitel městské společ-
nosti Sportplex Petr Slunský. Ten 
musel přiznat, že léto bylo objek-
tivně velmi špatné, ale hospodář-
ský výsledek vzhledem k tomuto 
extrému předběžně odhaduje na 
pouze minimální ztrátu. „Měli jsme 

v podstatě pouze deset opravdu 
hezkých dní, což je málo. Za 
červenec aquapark navštívilo 45 
tisíc lidí, srpen, nejteplejší měsíc v 
roce, však totálně zklamal a náv-
štěvnost byla jen okolo 22 tisíc. A 
to vše ještě zachraňovaly úplně 
poslední dny prázdnin, jinak by to 
bylo ještě horší,“ přiblížil Slunský. 

Faktor počasí je jedním z argu-
mentů pro chystanou výstavbu 
kryté části aquaparku, která může 
značně ovlivnit provoz. Ten nepo-
chybně dozná už do další sezony 
několika změn. „Budeme dále 
optimalizovat dopravu a parko-
vací místa, také chceme lidem 
dále vyhovět v jejich požadavcích 
na větší množství stínu v areálu. 
Jinak podle našich průzkumů byla 
drtivá většina občanů s naším 
aquaparkem spokojená, často 
až nadšená. Dokázali jsme se 
prosadit v konkurenci těchto zaří-
zení, přijížděli k nám lidé i z míst, 
kde mají svá koupaliště,“ uvedl 
místostarosta Petr Cvik. Logic-
kou absenci vzrostlejších stromů 
v nově vybudovaném prostoru 
aquapark řešil stovkou sluneč-
níků, které bývaly bezezbytku 
využívány. „Některá místa ale byla 
přetěžována, a proto bychom rádi 
lidi dostali i do dalších částí aqua-

parku, které nebyly tolik využity. 
Nad hřištěm například uvažujeme 
o viditelných změnách – lehát-
kách a občerstvení s obsluhou,“ 
sdělil Petr Slunský, který věří, že 
se novinky chytnou, stejně jako 
večerní koupání. To zaznamenalo 
stejný úspěch jako doprovodné 
programy aquaaerobicu či spin-
ningu. „S večerním koupáním 
jsme maximálně spokojeni, místy 
byla zaplněnost bazénu podob-
ná jako přes den, protože večer 
neleží tři tisíce lidí na dece, ale ty 
stovky přišly výhradně za koupá-
ním a tobogány,“ vysvětluje. 

A jaké jsou vyhlídky na příští 
sezonu? Určitě si všichni přejeme 
stabilnější léto bez tolika teplot-
ních výkyvů jako v letošním roce. 
Do vody v aquaparku na Oleš-
né budeme moci znovu skočit, 
pokud to počasí dovolí, klidně už 
počátkem května. „Je reálné ote-
vřít třeba prvního května, záleží 
na počasí. Chce to teplotu kolem 
dvacítky, vodu umíme přihřát na 
přijatelnou teplotu, takže můžeme 
být prvním zařízením svého dru-
hu, kde se s koupáním začne,“ 
říká ředitel Sportplexu, který upo-
zorňuje všechny majitele čipů s 
nevybranými vstupy, že je budou 
moci uplatnit v příští sezoně. (pp)

Napadal přítelkyni
26. 8. po osmé hodině strážníci 

Městské policie ve Frýdku-Míst-
ku zasahovali proti podnapilému 
jednačtyřicetiletému P. Ž. z Frýdku-
Místku poté, co jej viděli při kontrole 
ulice Malý Koloredov a okolí, jak 
fyzicky napadá na veřejné komu-
nikaci svou přítelkyni. Vzhledem k 
tomu, že muži nestačila ani domlu-
va strážníků a výzva k zanechání 
protiprávního jednání, byl muž 
převezen k vystřízlivění, ve spolu-
práci s Policií České republiky, na 
frýdeckou protialkoholní záchytnou 
stanici. Napadená žena odmítla 
jakékoliv lékařské ošetření.

Budil pohoršení
28. 8. na základě telefonní-

ho oznámení zasahovala hlídka 
městské policie ve čtvrt na jede-
náct večer v ubytovacím zařízení 
BETHEL, známém jako Přístřeší, 
na ulici Bahno-Příkopy proti dvaa-
čtyřicetiletému I. K. z Frýdku-Míst-
ku, se kterým si již občané nevě-
děli rady. Tento silně opilý muž 
obtěžoval ostatní spolubydlící a 
budil veřejné pohoršení. Ani stráž-
níci na něj neměli vliv větší než 
alkohol, a protože nejevil tendenci 
ke zklidnění, byl mu „naordinován“ 
klid na lůžku nemocničním. 

Pokuta nemajetnému
3. 9. městští strážníci znovu 

zasahovali v objektu na ulici Bah-
no-Příkopy, který poskytuje střechu 
nad hlavou nemajetným. Leč ti ne-
jsou nemajetní natolik, aby neměli 
na alkoholové dýchánky. Jeden 
takový skončil před osmou večer 
zákrokem městské policie, čtyřia-
padesátiletý E. R. z Frýdku-Místku 
v silně podnapilém stavu napadal 
ostatní spolubydlící. Muž nebyl příliš 
ochoten se strážníky komunikovat 
a na jejich výzvy nereagoval. Uvidí-
me, jak bude reagovat na blokovou 
pokutu nemalé výše.

Honička se zlodějem
6. 9. v půl třetí v noci strážníci 

Městské policie ve Frýdku-Místku 
zadrželi na základě telefonického 
oznámení čtyřiadvacetiletého M. K. 
z Frýdku-Místku, který se pokoušel 
vykrást novinový stánek u nemoc-
nice na ulici E. Krásnohorské. Mla-
dík se pokoušel strážníkům utéct 
parkem přes areál nemocnice, ale 
strážníci projevili dobrou atletickou 
připravenost a ještě v areálu jej 
chytili a předali příslušníkům Poli-
cie České republiky.

Rozbíjeli pivní lahve
9. 9. v půl desáté večer hlídka 

zakročovala po telefonickém ozná-
mení občanů vůči dvojici chlapců 
ve věku 17 a 18 let na ulici Tolstého 
ve Frýdku, kde tito podnapilí mladí-
ci rozbíjeli pivní láhve. Při jednání 
se strážníky městské policie se 
starší výtečník choval vůči hlídce 
nepřiměřeným způsobem tak, že 
vzbuzoval důvodnou obavu hlídky 
v pokračování své protiprávní čin-
nosti i po jejím odjezdu. Proto se 
strážníci rozhodli mladého muže 
převézt na záchytku k vystřízlivění. 
Následné projednávání přestupku 
vyústilo v blokovou pokutu, kterou 
by si měl zapamatovat, i když má 
třeba na svůj incident vzpomínky 
jen mlhavé.                              (pp)

Rada města doporučí 19. září 
zastupitelstvu, aby schválilo 
novou obecně závaznou vyhláš-
ku o trvalém označování psů. 

„Částka, kterou nyní ročně 
město vynaloží za odchyt zatoula-
ných psů a jejich ustájení, se blíží 
milionu korun. Čipy, které by pod-
le vyhlášky postupně nahradily 
psí známky, by mnoho problémů 
podle zkušeností z jiných měst 
vyřešily,“ informovala tisková 
mluvčí Městského úřadu Frýdek-
Místek Kateřina Piechowicz. Jiná 
města, kde se čipování zavedlo, 
nakonec vydělala. „Kdybychom 
na toto řešení přistoupili, odpadla 
by nám řada potíží s neukázněný-
mi chovateli. Někteří se například 
při kontrole vymlouvají na to, že 
mají zvíře půjčené. Na sídlišti 
Slezská jsme dokonce zjistili, že 
čtyřicet procent psů je zde drženo 
načerno,“ nastínil situaci ředitel 
městské policie Václav Buček a 
dodal, že to je jen příklad z řady 
fint, které pejskaři zkoušejí.

Pořízení čipu by lidem hradilo 
město. Pokud by odmítli a jejich 

Zastupitelstvo projedná čipování
zvíře se později zaběhlo, městští 
policisté by ho čipem označili 
dodatečně, avšak náklady by už 
musel držitel psa zaplatit sám. 
Pokud by se chtěl pak vymluvit 
třeba na to, že jeho čtyřnohý milá-
ček čip nemá z důvodu přihlášení 
v jiné obci, musel by se prokázat 
známkou, kterou zakoupil tam. 

„Všechno se tím velice zrych-
lí. Z čipu si přečteme rychle a 
snadno veškeré potřebné údaje 
o psovi. Výhody tohoto systému 
už zaznamenali v Karviné, kde 
nyní počet zatoulaných psů klesl 
na minimum,“dodal Buček.

„Je možné, že zastupitelé o 
návrhu povedou širokou diskuzi, 
protože i mezi nimi jsou pejskaři, 
kteří se třeba na tuto problemati-
ku dívají z jiného úhlu. Věřím ale, 
že nakonec dojdeme ke společ-
nému závěru, a to, že čipování 
bude pro město přínosem,“ 
uvedla starostka Eva Richtrová. 
Město Frýdek-Místek eviduje asi 
4500 psů. Čipování by městskou 
pokladu stálo kolem dvou milio-
nů korun.        (pp)

Od srpna funguje v novém 
režimu kamerové centrum 
Městské policie ve Frýdku-
Místku. Již více než měsíc jej 
obsluhuje trojice operátorů ve 
třísměnném provozu. Výsledky 
se již projevují. Od nového roku 
přibudou další dva zaměst-
nanci, takže město bude pod 
drobnohledem již nepřetržitě 
24 hodin každý den.

„Kamerový systém město využí-
vá již řadu let, ale nyní jsme mohli 
zřídit oddělené pracoviště se speci-
alisty. Předtím měly kamery na sta-
rosti osoby, které měly daleko širší 
náplň – dispečer a vedoucí směny. 
Na nově zřízená pracovní místa 
nám přispívá úřad práce,“ sdělila 
starostka města Eva Richtrová, 
která stojí v čele městské policie. 

„V minulosti jsme také měli 
možnost manipulace se všemi 
kamerami na území města, ale 
na dispečinku vzhledem k jeho 
vytíženosti nešlo zajistit maximál-
ní využití tohoto systému. Proto 
jsme požádali městskou radu o 
navýšení počtu zaměstnanců, 
aby se nestávalo, že kamery byly 
natočeny zrovna jinam, než bylo 
zapotřebí,“ vysvětlil ředitel měst-
ské policie Václav Buček. 

V současné době má měst-
ská policie k dispozici obrázky z 
šestnácti kamer, další stacionár-
ní kamery jsou v podchodu Čes-
kých drah a se stejným typem 
zařízení se počítá i pro křížový 
podchod, který je nyní rekon-
struován. O další mobilní kame-
ru má město požádáno v rámci 
projektu ministerstva vnitra, kte-
ré již přislíbilo kamerový systém 
ve Frýdku-Místku rozšířit. 

Kamerové centrum městské 
policie má za sebou prázdnino-

Kamerové centrum se vyplácí
vý měsíc, a i když noví zaměst-
nanci musí ještě získávat zkuše-
nosti z policejní praxe, mohou 
se již pochlubit slušným výčtem 
úspěchů. „Víme, na co se zamě-
řit, a lidem, kteří přišli z civilu, 
předáváme zkušenosti, aby byli 
ve své činnosti stále lepší. Bude-
me je také dále vzdělávat, aby z 
nich byli brzy skuteční specialis-
té,“ přiblížil Václav Buček.

Kamery v srpnu například 
odhalily vykradení trafik u polikli-
niky a na ulici Ostravská, monito-
rovaly také průběh vykradení auta 
u Kauflandu, ale i loupežné pře-
padení, vandalismus či propagaci 
nejmenované sekty, která obtěžo-
vala kolemjdoucí. „Jsme rádi, že 
nám systém pomáhá i na úseku 
dopravy. Zaznamenané doprav-
ní nehody pomáhají při zajištění 
plynulosti dopravy ve městě i 
dopravním policistům jako důkaz-
ní materiál. Strážníci mohli opera-
tivně zjednat pořádek, když viděli 
parkovat vozidlo přímo na chodní-
ku před restaurací Radhošť nebo 
na zastávce autobusu,“ pochválil 
městskou policii místostarosta 
Petr Cvik. Ten oceňuje i kamero-
vou pomoc při zajištění přemístění 
sběrného místa z ulice Lískovec-
ká na parkoviště u Kauflandu. „V 
této souvislosti jsme měli devět 
záznamů a většinou jsme lidi, 
kteří odkládali odpad tam, kde 
neměli, stihli odchytit. Problema-
tické místo budeme ještě nějaký 
čas monitorovat,“ potvrdil Václav 
Buček. Ředitel městské policie 
vidí velký přínos i v tom, že někte-
ré trestné činy zůstávají ve stadiu 
pokusu, s menší škodou, protože 
hlídka okamžitě vyjíždí, pokud 
kamery zaznamenají podezřelou 
činnost.                                   (pp)

KAMEROVÉ CENTRUM: Město je pod dohledem.   Foto: Petr Pavelka
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Kupujte to nejlepší z naší země!
Prozatím to známe spíše z cest po Evropě: ve Francii Appelation d´Origin Controlée či Irské The Food Island. Tak jsou označeny ty výrobky, které projdou 
náročnou kontrolou a teprve pak získávají možnost na označení originálního původu. Řada zemí se tak hrdě hlásí ke kvalitním výrobkům své země. Není přitom 
pochyb, že i čeští potravináři dokáží dodat na trh výrobky velmi kvalitní a přitom za přiměřené ceny. Proto má i Česká republika svojí národní značku kvality 
– značku KLASA. 

Tuto značku na obalu mohli spotřebitelé na začátku srpna najít na obalu 772 výrobků od 130 výrobců. KLASA pomáhá všem, kteří téměř denně nakupují potraviny, najít 
snadno v široké nabídce právě ty kvalitní, domácí potravinářské výrobky. 

Výrobky musí před udělením značky KLASA projít náročným procesem kontroly jejich kvality. Požadavky pro udělení značky KLASA jsou přitom přísnější, než standardní 
hygienické a potravinářské normy. Výrobce musí předložit certifikát ISO nebo certifikát systému kritických bodů, musí dodržovat pravidla výrobní a hygienické, případně 
zemědělské praxe, a pokud například některá surovina nahrazuje základní surovinu (např. sója maso), musí tuto skutečnost zřetelně uvést na obalu.

Díky přísným pravidlům má spotřebitelská veřejnost záruku, že výrobek pochází z tuzemských surovin a je vyroben stoprocentně v České republice. Mléčné, masné, 
drůbeží, rybí a mlynářské výrobky, těstoviny, chléb a běžné pečivo musí obsahovat minimálně 90 % tuzemských surovin. Výsekové maso a jiné tepelně nezpracované masné 
produkty musí být 100 % tuzemské. U výrobků, u kterých je nezbytné používat suroviny z dovozu, je spotřeba tuzemských surovin minimálně 40 %. 

Značka KLASA je udělována pouze na tři roky, poté může být její platnost prodloužena. Dozorové orgány, především Státní zemědělská a potravinářská inspekce, mají 
povinnost přísně dohlížet na dodržování stanovených parametrů potravin se značkou KLASA a při jejich porušení může být ocenění odebráno. Důvodem k odebrání značky 
KLASA může být i změna složení výrobku.

Prestižní národní značku kvality KLASA spravuje marketingový odbor Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). A protože si kvalitní 
domácí potraviny podporu zaslouží, připravil SZIF od června letošního roku mediální kampaň s ambicí výrazně zvýšit znalost značky KLASA. 

S propagací Klasy se mohou spotřebitelé setkat na obrazovkách televize, v tisku, na billboardech i jiných venkovních inzertních plo-
chách. V první fázi jde podle SZIF hlavně o podporu znalosti značky a posílení zájmu kupujících o výrobky, které ji nesou.

Tradiční české potraviny prezentují Českou republiku i za hranicemi. V červnu se výrobky s označením Klasa předvedly na mezinárodní 
výstavě Royal Show v anglickém Stoneleigh, kde měla každá z nově přistupivších zemí Evropské Unie možnost předvést svou země-
dělskou a potravinářskou produkci. V polovině srpna mohli naše výrobky ochutnat spotřebitelé na Slovensku. Na mezinárodním veletrhu 
Agrokomplex v Nitře vystavovalo své výrobky v expozici Státního zemědělského intervenčního fondu 13 výrobců. Stánek s potravinami 
značky KLASA navštívil i slovenský prezident Ivan Gašparovič. Na konci září se KLASA ukáže na veletrhu Polagra-Food v Poznani. 

Národní hrdost na domácí produkty ve velké míře pomáhá podnikatelům při odbytu jejich produkce. Pro spotřebitele pak značka KLASA 
na výrobku znamená důležitou informaci: „Víte, co kupujete“.

Základní školu Lískovec si 
vybral první školní den k účasti 
při slavnostním zahájení škol-
ního roku místostarosta Petr 
Cvik, který si zde mohl vychut-
nat „rodinnou“ atmosféru ško-
ly, která patří k těm menším.

„Byť je tato škola malá, patří 
mezi největší co se týče díl-
čích úspěchů. Dobře pracuje s 
výpočetní technikou, což se v 
praktickém životě hodí, a má za 
sebou řadu úspěšných projektů. 
Patří k nejlepším, co ve městě 
máme,“ utvrzoval přítomné rodi-
če, že zapsáním svých ratolestí 
do Lískovce rozhodně neudělali 
chybu, místostarosta Petr Cvik. 
Zdůraznil, že město i školám 
v okrajových částech věnuje 
patřičnou pozornost. V Lískovci 
byla v nedávné minulosti zre-
konstruována tělocvična a i po 
těchto prázdninách se všichni 
mohli těšit na další posun k lep-
šímu. „Investovali jsme okolo 
dvou milionů korun do výdejny, 
která získala mnohem věští kul-
turu. Určitě ji oceníte,“ sliboval 
ještě před prvním obědem mís-
tostarosta. Za zrekonstruova-
nou výdejnu městu poděkoval 
ředitel Jan Petr, který se nechal 
slyšet, že je rád, že se každým 
rokem ve škole „něco děje“ i o 
prázdninách. Vzápětí mimo-

Dětem už to zase začalo

řádně dlouhým výčtem kroužků 
informoval, co se může dít ve 
školních prostorách po klasic-
kém vyučování. Počet kroužků 
si v ničem nezadá s mnohem 
většími školními zařízeními. 
Připraveni jsou pedagogové 
pro výuku hry na flétnu, kyta-
ru a klavír, pro německý, 
anglický a ruský jazyk, dále 
kroužek dramatický, ekologic-
ký, pěvecký, výtvarný a zkrátka 
nepřijdou ani debrujáři a ti, co 
si oblíbili výpočetní techniku. 
Pohybové aktivity zastupuje 
například florbal, aerobic, ale 
i další míčové a pohybové hry. 
„V minulém školním roce na 

škole úspěšně probíhal projekt 
EU Internet spojuje generace, 
nyní jsme mezi dvacítkou škol 
v republice, které budou plnit 
zásady eko school. Všichni se 
budeme snažit dětem nabíd-
nout znovu vlídnou, podnětnou 
a klidnou atmosféru,“ ujistil 
ředitel Jan Petr.

Zvláštní péče a pozornost 
patřila 1. září samozřejmě prv-
ňáčkům. V Lískovci byli jmeno-
vitě vyvoláváni a představováni 
starším kamarádům a zástup-
kyně ředitele Alena Cittová jim 
přála, aby jim jako pěkná vzpo-
mínka v budoucnu zůstal nejen 
první školní den.                  (pp)

Příprava a rozjezd nového 
školního roku na Základní 
škole Frýdek-Místek, Pionýrů 
400, byl pro začínající rekon-
strukci elektroinstalace velmi 
obtížný. Přesto se všichni 
svých úkolů zhostili velmi 
dobře a starší žáci připravili 
pod vedením p. uč. Rzymano-
vé a Eschnerové pro uvítání 
prvňáčků velmi pěkný kultur-
ní program. 

Po jeho zhlédnutí byli prv-
ňáčci pozváni na pódium, kde 
byli slavnostně šerpováni na 
právoplatné žáky školy. Čer-
vené šerpy dívenek a zelené 
chlapců s vyznačením data 

Šerpování prvňáčků ZŠ Pionýrů
započetí školní docházky jim 
tento slavnostní okamžik budou 
určitě dlouho připomínat. Děti 
byly očividně potěšeny i osob-
ním přivítáním ředitelkou ško-
ly, která každému prvňáčkovi 
předala kytičku a propagační 
materiál s novým logem školy.

Věřme, že tak, jak se vyda-
řil první den, bude úspěšný 
celý školní rok, v němž čeká 
žáky i pedagogy řada význam-
ných úkolů, z nichž dominantní 
bude přijetí do sítě škol podpo-
rujících zdraví a v rámci pro-
jektu Comenium spolupráce 
se školami v Turecku, Velké 
Británii, Polsku a Slovensku.

Děti školní družiny 5. ZŠ ve 
Frýdku-Místku během školního 
roku 2004/2005 žily a pracovaly 
projektem „Máme rádi zvířata“.

Vyvrcholením tohoto projektu 
byla velká výtvarná soutěž „Můj 
pejsek šikula“, kterou pořádal 
DDM ve Frýdku-Místku ve spo-
lupráci s útulkem pro zvířata. 
Na prvním místě se umístila MŠ 
Lískovecká, druhé místo obsa-
dila Kristýna Barochová a třetí 
místo patří Lukáši Curylovi.

„Z těchto výtvarných prací 
bude vydán kalendář pro rok 
2006. Mezi vybrané obrázky 

Projektová činnost školní družiny
do kalendáře ještě patří práce 
dalších našich dětí: Šudková, 
Ďurčová, Lampa, Brantalová, 
Pořízková. Všem dětem gra-
tulujeme a těšíme se na jejich 
další úspěchy,“ pochválila děti 
za jejich výkon Marie Smutná, 
vedoucí vychovatelka škol-
ní družiny. Ta věří, že i letos 
děti zvládnou tradiční besíd-
ku pro rodiče s nápaditým 
programem. Ta poslední, s 
hudebními, pohybovými a dra-
matickými vystoupeními, měla 
u rodičů velký ohlas a úspěch.

(pp)

ZAČÁTEK S HYMNOU: Do lískovecké školy 1. září zavítal mís-
tostarosta Petr Cvik.   Foto: Petr Pavelka
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Uzavření manželství
Kde lze uzavřít manželství?

Manželství lze uzavřít 
a) před městským nebo obec-
ním úřadem, který je pověřen 
vedením matrik
b) před orgánem státem regis-
trované církve
c) před orgánem státem registro-
vané náboženské společnosti
d) před jakýmkoli obecním úřa-
dem, je-li život toho, kdo chce 
uzavřít manželství, ohrožen
e) v cizině před kapitánem lodi plu-
jící pod vlajkou České republiky, 
kapitánem letadla registrované-
ho v České republice i velitelem 
vojenské jednotky České republiky 
v zahraničí (pouze však v případě, 
je-li život toho, kdo chce uzavřít 
manželství, přímo ohrožen)
f) před zastupitelským úřadem 
České republiky v cizině.

Co potřebujete předložit?
a) vyplněný dotazník k uzavření 
manželství
b) rodný list
c) doklad o státním občanství
d) potvrzení o místě trvalého poby-
tu a o rodinném stavu (tyto doklady 
většinou nahradí občanský průkaz)
e) je-li některý ze snoubenců 
ovdovělý - úmrtní list zemřelého 
manžela (manželky) nebo soudní 
rozhodnutí o prohlášení za mrtvého 
opatřené doložkou o právní moci
f) je-li některý ze snoubenců rozve-
den - soudní rozhodnutí o rozvodu 
opatřené doložkou o právní moci
g) byl-li rozvod vysloven cizím 
soudem a jeho rozsudek není v 
České republice účinný - roz-
hodnutí Nejvyššího soudu ČR o 
uznání rozsudku
h) jde-li o osobu nezletilou (ale 
starší 16 let) - rozhodnutí soudu o 
povolení uzavřít manželství opat-
řené doložkou o právní moci
i) jde-li o osobu stiženou dušev-
ní poruchou - rozhodnutí soudu 
o povolení uzavřít manželství 
opatřené doložkou o právní moci
j) jde-li o cizince - vysvědčení 
o právní způsobilosti k uzavření 
manželství.
Uzavření manželství zástupcem

Z důležitých důvodů může 
krajský úřad povolit, aby pro-
hlášení snoubence o tom, že 
vstupuje do manželství, učinil 
jeho zástupce. V tomto případě 
se však dá zastoupit jen jeden 
ze snoubenců a musí být stej-
ného pohlaví jako zastoupený. 
Zástupce předloží písemnou 
plnou moc s úředně ověřeným 
podpisem zmocnitele, která 
musí obsahovat přesné označe-
ní zástupce a obou snoubenců, 
dohodu o příjmení snoubenců, 
případně dohodu o příjmení dětí, 
pokud si snoubenci ponechají 
svá dosavadní příjmení. Dále 
prohlášení, že zmocniteli ne-
jsou známy okolnosti vylučující 
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V OBŘADNÍ SÍNI: Při slavnostních okamžicích 
na Frýdeckém zámku město zastupuje napří-
klad radní Eliška Brožová. Foto: Petr Pavelka

uzavření manželství, že snou-
benci navzájem znají svůj zdra-
votní stav a že zvážili úpravu 
budoucích majetkových vztahů, 
uspořádání budoucího bydlení a 
hmotné zajištění rodiny po uza-
vření manželství. Pokud žádá 
cizí státní příslušník o povolení 
uzavření manželství zástupcem, 
musí kromě plné moci předložit 
ještě potvrzení, že v jeho stá-
tě bude manželství uzavřené 
zástupcem uznáno za platné.
Uzavření církevního sňatku

Pokud chcete uzavřít církev-
ní sňatek, je třeba si předem 
obstarat osvědčení o splnění 
všech požadavků zákona pro 
uzavření platného manželství. 
Bez tohoto „osvědčení“ nelze 
církevní sňatek uzavřít - manžel-
ství by nevzniklo. Osvědčení 
vydává matriční úřad, v jehož 
obvodu bude manželství uzavře-
no. K vydání osvědčení se před-
kládají doklady jako při uzavření 
manželství. Správní poplatek se 
za vydání osvědčení neplatí.

Správní poplatky
Správní poplatek ve výši 3 000,- 

Kč se platí za uzavření manželství 
mezi snoubenci, nemají-li trvalý 
pobyt na území České republiky.

Správní poplatek ve výši 
2000,- Kč se platí za uzavření 
manželství mezi snoubenci, z 
nichž pouze jeden má trvalý 
pobyt na území České republiky.

Správní poplatek ve výši 
1000,- Kč se platí za vydání 
povolení uzavřít manželství 
mimo stanovenou dobu nebo 
mimo úředně určenou místnost.

Správní poplatek ve výši 
500,- Kč se platí za vystavení 
vysvědčení o právní způsobilosti 
k uzavření manželství v cizině.

Změna jména a příjmení
Kam se obrátit?

a) v České republice
- na příslušný městský nebo 

obecní úřad pověřený vedením mat-
rik v místě trvalého nebo posledního 
trvalého pobytu žadatele v ČR

b) na Městském úřadě Frý-
dek-Místek 

- na zaměstnance oddělení 
matriky, které naleznete v budo-
vě Palackého 115 v kanceláři č. 
153 v úředních hodinách, které 
jsou stanoveny takto:

Pondělí od 8.00 do 17.00 h
Středa od 8.00 do 17.00 h
Čtvrtek od 8.00 do 15.00 h.
Co potřebujete předložit?
a) písemnou žádost, žádost 

se může vztahovat na jednu 
osobu, na nezletilé dítě nebo 
na celou rodinu

b) rodné listy osob, kterých se 
má změna týkat

c) oddací list a souhlas manžela 
(uzavřel-li žadatel manželství)

d) průkaz totožnosti (občan-
ský průkaz, cestovní pas ČR)

e) u slovenských občanů povo-
lení k trvalému pobytu pro cizince

f) u občanů ČR, nevlastnících 
uvedené doklady
- osvědčení o státním občanství ČR
- platný cestovní pas
- potvrzení o posledním trvalém 
pobytu na území České republiky.

Poznámka: Jde-li o změnu 
společného příjmení manželů 
nebo o změnu příjmení rodičů 
a nezletilých dětí, vydává se 
pouze jedno správní rozhodnutí. 
Ve všech ostatních případech se 
vydává rozhodnutí pro každou 
osobu samostatně.

Správní poplatky
(hradí se v hotovosti)

Správní poplatek ve výši 
100,- Kč se platí

a) při změně příjmení hanlivé-
ho, výstředního, směšného, zko-
moleného nebo cizojazyčného

b) při změně příjmení roz-
vedeného manžela - manželky 
na předešlé příjmení (pokud je 
žádost podána déle jak jeden 
měsíc od právní moci rozsudku 
o rozvodu manželství)

c) za povolení změny příjmení 
dítěte svěřeného do náhradní 
rodinné péče na příjmení opa-
trovníka, na společné příjmení 
pěstounů nebo příjmení dohod-
nuté pro jejich vlastní děti, pokud 
opatrovníky nebo pěstouny jsou 
prarodiče nebo sourozenci rodi-
čů nezletilých dětí.

V ostatních případech se platí 
správní poplatek ve výši 1 000,- Kč.
Změna příjmení po rozvodu

(Oznámení o přijetí svého 
dřívějšího příjmení, popřípadě 
upuštění od užívání společného 
příjmení vedle příjmení dřívější-
ho po rozvodu manželství)

Kam se obrátit?
Do jednoho měsíce od práv-

ní moci rozsudku o rozvodu 
manželství podejte písemné 
oznámení, že opět přijímáte 
příjmení, které jste měl(a) před 
uzavřením manželství, a to u 
kteréhokoli matričního úřadu.

Co potřebujete předložit?
a) platný úřední průkaz, kterým 
prokážete svoji totožnost
b) oddací list
c) rozsudek o rozvodu manželství 
s doložkou o nabytí právní moci.

Upozornění: Po opětov-
ném přijetí dřívějšího příjmení 
požádejte o vydání nového 
občanského průkazu.

Správní poplatek
Správní poplatek se neplatí.
Oprava jména a příjmení

Kam se obrátit?
a) máte-li pravopisně nespráv-

ně zapsané jméno nebo příjmení 
v tuzemské matrice, obraťte se 
na matriční úřad, u kterého je 
zápis proveden 

b) máte-li pravopisně nespráv-
ně zapsané jméno v matrice cizí-

ho státu, informujte se 
u matričního úřadu v 
místě trvalého bydliště.

Správní poplatek
Správní poplatek 

se u výše uvedených 
případů neplatí.

Hlášení trvalého 
pobytu

Místo trvalého
pobytu obecně
Místem trvalého 

pobytu se rozumí 
občanem zvolená 
adresa pobytu v Čes-
ké republice. Občan 
České republiky může 
mít jen jedno místo 
trvalého pobytu, a to v 
objektu, který je určen 
pro bydlení, ubytová-
ní nebo individuální 
rekreaci a je označen 
číslem popisným nebo 
evidenčním, popř. orientačním.
Kde občan hlásí změnu místa 

trvalého pobytu?
Změnu místa trvalého pobytu 

občan ohlásí ohlašovně v místě 
nového trvalého pobytu, tedy

a) v České republice
- na obecním úřadě obcí s 

rozšířenou působností, v hlavním 
městě Praze, městské části urče-
né Statutem hlavního města Pra-
hy, a ve městech Brno, Ostrava a 
Plzeň magistráty těchto měst

- na obecním úřadě, v hlavním 
městě Praze a ve městech Brno, 
Ostrava a Plzeň úřady městských 
částí nebo městských obvodů, 
pokud tak stanoví statuty těchto 
měst, a na území vojenských 
újezdů újezdní úřady

b) na Městském úřadě Frý-
dek-Místek 

- na oddělení evidence oby-
vatel, občanských průkazů a 
cestovních dokladů, které nalez-
nete v budově Palackého 115 
na přepážkových pracovištích 
ve 2. NP v úředních hodinách, 
které jsou stanoveny takto:

Pondělí od 8.00 do 17.00 h
Středa od 8.00 do 17.00 h
Čtvrtek od 8.00 do 15.00 h.

Kde občan oznámí ukončení 
trvalého pobytu na území 

České republiky?
Občan, který se rozhodl 

ukončit trvalý pobyt na území 
České republiky, oznámí tuto 
skutečnost ohlašovně podle 
místa svého trvalého pobytu. Při 
písemném oznámení je nutný 
úředně ověřený podpis občana.

Jaké doklady při změně 
místa trvalého pobytu občan 

předkládá?
a) občanský průkaz, u něhož 

není v důsledku změny místa 
trvalého pobytu oddělena jeho 
vyznačená část

b) doklad o vlastnictví domu 
nebo bytu (např. výpis z katast-

ru nemovitostí) nebo doklad o 
oprávnění užívat byt (např. 
nájemní smlouva) anebo úředně 
ověřené písemné potvrzení 
oprávněné osoby o souhlasu 
s ohlášením změny místa trva-
lého pobytu.

Občan po předložení těchto 
dokladů vyplní a podepíše Přihla-
šovací lístek k trvalému pobytu.

Poznámka: Nemůže-li občan 
po ukončení pobytu v cizině nebo 
po nabytí státního občanství Čes-
ké republiky předložit doklady výše 
uvedené, je místem jeho trvalého 
pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž 
územním obvodu na území Čes-
ké republiky měl občan poslední 
místo trvalého pobytu nebo hláše-
né místo pobytu podle zvláštních 
předpisů. Neměl-li občan pobyt 
na území České republiky nebo jej 
nelze zjistit, je místem jeho trvalé-
ho pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž 
územním obvodu se narodil, nebo 
sídlo zvláštní matriky v případě, že 
se narodil v cizině.

Kdo hlásí změnu místa 
trvalého pobytu?

a) za občana mladšího 15 let 
jeho zákonný zástupce, popřípa-
dě pěstoun

b) za občana zbaveného způ-
sobilosti k právním úkonům nebo 
za občana, jehož způsobilost k 
právním úkonům byla rozhodnutím 
soudu omezena tak, že není způ-
sobilý hlásit změnu místa trvalého 
pobytu, jeho zákonný zástupce

Za občana může změnu 
místa trvalého pobytu hlásit jím 
pověřený zmocněnec na zákla-
dě ověřené plné moci.

Správní poplatky
Za ohlášení změny místa 

trvalého pobytu zaplatí občan 
správní poplatek 50,-Kč.

Od poplatku jsou osvobozeny 
osoby mladší 15 let.

(pokračování příště)
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Dovolená
na Slovensku
Hory - Termály

od 1750,- Sk / týden

00420 902 900 282
www.hotel-lesak.sk

Volejte Provident 844 555 555.  Půjčujeme rádi, půjčujeme s úsměvem!

Provident vám půjčí peníze, když potřebujete a na co chcete.

Stačí jednoduše zavolat a bez zbytečných průtahů a formalit vám obchodní

zástupce přinese peníze až domů. Nabídku vám ušije na míru, takže splátky

budou nízké tak, jak potřebujete, bez skrytých poplatků a obchodní zástupce

si pro ně bude pravidelně chodit k vám.

Chcete peníze?

Pro inzerci 
volejte

603 249 743
Petr Pavelka

AREAL SOKOLÍK
Sobota 1. října
ve 20.00 hodin

Koncert
legendárních 

punkrockových 
skupin:

E!E, Totální nasa-
zení, Zeměžluč
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„Rádi bychom se tu vráti-
li s podobnou pompou jako 
Cézar do Říma,“ říkali před 
odjezdem členové WALMARK 
Českého týmu, kteří se vydali 
na extrémní cyklistický závod 
Le Tour Direct 2005 s podtitu-
lem Le Tour de France v jedné 
etapě. Protože přes 4000 km 
dlouhý závod vyhráli, oslavu 
si rozhodně zaslouží.

Parta cyklistických nad-
šenců z Frýdku-Místku a okolí 
zdolala tuto trasu: Po 200 km 
relativní roviny v Nizozemí a 
Belgii začalo mírné stoupání. 
To pokračovalo celou Francií 
zhruba 1200 km. Po této vzdá-
lenosti se závodníci dostali do 
Alpského podhůří. Následovaly 
legendární alpské kopce Col 
de Madeleine 2000m, Col du 
Glandon 1924m, Alpe d´Huez 
1780m, Col de L´Auteret 
2058m či Col d´Izoard 2360m. 
Po sjezdu z Col d´Izoard přijde 
200 km kolem jezera Embrum 
přišlo stoupání na pompézní 
Mount Ventoux 1962m. Po 
projetí regionu Provence se 
závodníci ocitli v Pyrenejích, 
kde je čekala další těžká stou-
pání, jmenovitě Portet d´Aspet 
1069m, Col de Mente 1349m, 
Col de Pyresourde 1526m a 
Col d´Aspin 1489m. Po prů-
jezdu poutním městem Lour-
des a regionem Champagne 
se tým skrze nížinatou Belgii 
dostal zhruba po 120 hodinách 
nazpět do Gilze-Rijen. Už jen 
tento výčet vzbuzuje respekt 
k jejich výkonu – trasu zvládli 
za 5 dní, 8 hodin a 45 minut a 
další tým v pořadí dorazil až za 
deset hodin. 

Závodníci na tiskové konfe-
renci před závodem přiblížili, 
co vše museli závodu obětovat. 

Cyklističtí vytrvalci triumfovali

Každý z nich se těšil, jak koneč-
ně zúročí několikaletý trénink 
a několikaměsíční přípravy. 
Úplně na začátku byl jeden z 
členů týmu Tomáš Celta oslo-
ven přímo ředitelem proslulého 
závodu, takže se rozhodl dát 
dohromady tým, s nímž by se 
mohl úspěšně dostat do cíle. 
V týmu byl prodavač, skladník, 
mechanik řidič a další základní 
profese, z nichž je patrné, že tito 
lidé jsou nadšenci, nikoliv profe-
sionálové. Jejich výkony si však 
s těmi, kteří se cyklistikou živí, 
nezadají. Například David Man-
ďák je zapsán v knize rekordů, 
protože ve dvojici s partnerem 
dokázali zdolat za 24 hodin 911 
kilometrů. „Děkujeme našim 
zaměstnavatelům, že nám toto 
dobrodružství umožnili, stejně 
jako manželkám a přítelkyním,“ 
chválili na dálku své okolí závod-
níci. Nyní je čas na pochvalu z 
druhé strany. Na Le Tour Direct 
2005 neměli jezdci stanoven cíl. 
„Pro nás je obrovské vítězství už 
to, že vůbec můžeme jet. Samo-
zřejmě do toho dáme všechno,“ 
slibovali. A jak řekli, tak udělali. 

Jejich dojmy ze závodu vám 
přineseme v příštím čísle. „Na 
závod se těšíme i pro tu tamější 
atmosféru. Lidé vás tam plácají 
po zádech, je to paráda,“ těšili 
se cyklisté před závodem. A my 
si počkáme, nakolik se jejich 
očekávání naplnila.              (pp) 

WALMARK ČESKÝ TÝM: Cyklisté na tiskové konferenci před odjezdem.
Foto: Petr Pavelka

22. září vstoupí na půdu města Frýdku-Místku již počtvrté bojovníci 
– gladiátoři. Galavečer v thajském boxu ARÉNA IV. REVOLUCE ote-
vře své bojiště znovu na frýdeckém fotbalovém stadionu „STOVKY“. 

„Na začátek bude několik zahřívacích zápasů nováčků. Poté uvidí-
me tvrdé bojovníky v superfightu Gondu, Lidáka, Šimonka, Prokopa 
a Čecha. Šampiónem Arény se tentokrát stane vítěz pyramidy v thaj-
ském boxu,“ informoval pořadatel Martin Vaňka. O titul budou bojovat 
Sýkora (šampión v taekwondo, vítěz KO z Arény Gladiátorů), Wampír 
Šlehober (mistr Moravy v thajském boxu, vítěz KO nad Gruzíncem na 
Aréně Gladiátorů) a dva nové talenty Martin Kovář a Honza Prášek.

„K vrcholům večera bude patřit zápas bez pravidel, v němž se 
střetne thajský boxer Dan Švarc proti ultimátnímu zápasníkovi Danu 
Chromulákovi. Dalším zajímavým zápasem bude zápas taekwondo 
vs thajský box, v němž se utká frýdecký bojovník, druhý z mistrov-
ství světa, Radim Tomášek. Své bojové umění taekwondo bude hájit 
proti chomutovskému Šifaldovi, jehož trenér je mistr světa v thajském 
boxu Jiří Žák,“ láká na zajímavou konfrontaci stylů Martin Vaňka.

Lístky budou v předprodeji na vybraných místech, více se můžete 
dozvědět na www.como-3.com.          (pp)

Aréna přinese šampióna

Družstvo starších žákyň 
A TJ Sokol Frýdek-Místek se 
může na začátku sezony poch-
lubit pěkným úspěchem. V prv-
ním zářijovém víkendu mladé 
volejbalistky vyhrály meziná-
rodní turnaj v Bratislavě.

Na mezinárodní volejbalový 
turnaj do Bratislavy se družstvo 
starších žákyň dostalo díky své 
vynikající reputaci. Ukázalo se, že 
frýdecko-místecké volejbalistky 
na mezinárodním turnaji doved-
ly zabodovat. „Kromě vítězství 
získala naše Lenka Siudová z 
11. základní školy titul nejlepší 
hráčky turnaje,“ uvedla trenérka 
děvčat Danuše Gorecká. 

Úroveň slovenských hráček hod-
notily naše volejbalistky velmi vyso-
ko. „Jsou pohyblivé, dobře sehrané 
a vládne tam týmový duch,“ řekla 
Iva Ryzáková z jedenáctky a dále 
pokračovala: „Při zápase se sloven-

Porazily slovenský výběr

ským výběrem jsme zpočátku měly 
trochu problémy, to jsme prohrály 
2:1. Hrály jsme poprvé v podobné 
sestavě a chvíli nám trvalo, než 
jsme se sehrály.“ 

Svou skupinu však naše nadě-
je vyhrály a postoupily do finále. 
Nejdramatičtějším byl poslední 
zápas s družstvem z Poláru, rodiš-
tě slovenského prezidenta. „Zpo-
čátku jsme byly trochu nervózní, 
šlo nám o všechno,“ osvětlila 
ovzduší finálového zápasu Tereza 
Černochová a doplnila: „Postupně 
jsme získávaly stále větší jistotu. 
Musely jsme si dávat velký pozor 
na příjem, protože jedna z hráček 
v předchozích zápasech ulívala a 
hrála na druhou přes.“ 

Dramatický konec nakonec 
vedl k vítězství našich. „Děvčata 
porazila Poltár 2:0. Třetí skončilo 
družstvo slovenského výběru,“ 
uzavřela Gorecká.       (rs)

SPOKOJENOST PO VÍTĚZSTVÍ: Tento tým sbírá jeden úspěch 
za druhým.              Foto: Archiv

UMÍ VOLEJBAL: Na tradičním turnaji smíšených družstev v Dolní 
Moravici Frýdek-Místek reprezentoval i radní Jiří Zaoral s předsedou 
Regionu Beskydy Petrem Rafajem. Spolu s Petrem Pavelkou a mlá-
dežnickým klanem Zaoralů (Jana, Jiří a Eva v dolní řadě) vybojovali 
poprvé v historii postup do semifinálové části turnaje.  Foto: Archiv

MEMORIÁL E. KUČERY: Tradiční turnaj starších žaček skončil 
vítězstvím domácího Sokola A, který si poradil ve finále s Mittalem 
Ostrava, třetí skončil výběr moravskoslezského kraje před KP 
Brno. „B“ tým Sokola obsadil dvanáctou příčku. Foto: Petr Pavelka

Bruslení veřejnosti - září 2005
sobota 17.9.  08:30 – 09:30  hod. bruslení rodičů s dětmi
neděle 18.9. 17:00 – 18:30 hod. veřejné bruslení
středa  21.9. 16:15 – 17:30 hod. veřejné bruslení
sobota 24.9.  08:30 – 09:30  hod. bruslení rodičů s dětmi
neděle 25.9. 17:00 – 18:30 hod. veřejné bruslení
středa  28.9. 16:15 – 17:30 hod. veřejné bruslení

Mistrovská utkání a akce 
HC Frýdek-Místek ve VSH 

PÁ 16.9.
18,30 dorost - SK Karviná

NE 18.9.
9,00 4+5.tř. - HC Vítkovice

PÁ 23.9.
18,30 dorost - HC Orlová

SO 24.9.
10,00 8+9.tř. - SK Karviná

SO 24.9.
17,00 muži - TJ H.Benešov

NE 25.9.
9,00 6+7.tř. - SK Karviná

ST 28.9.
12,00 4+5.tř. - HC Opava

PÁ 30.9.
18,30 dorost - HC Znojmo

SO 1.10.
10,00 3.tř. - HC Studénka

NE 2.10.
9,00 4+5.tř. - HC Sareza Ostrava

13,30 junioři - HC Bohumín
PÁ 7.10.

18,30 dorost - HC Žďár n.Sázavou
SO 8.10.

10,00 8+9.tř. - HC Kopřivnice
14,00 3.tř. - HC Kopřivnice
17,00 muži - HC Kopřivnice

NE 9.10.
9,00 6+7.tř. - HC Kopřivnice
13,30 dorost - HK Šumperk
19,15 junioři - HC Studénka

SO 15.10.
10,00 8+9.tř. - HC Havířov

NE 16.10.
9,00 4+5.tř. - HC Třinec

13,30 dorost - HC Prostějov

Hokejový klub pořádá kaž-
dé pondělí a čtvrtek v 17,00 a 
v sobotu v 7,15

Nábor žáků ročníku 1996 a 
mladších do hokejové přípravky.

Tréninky přípravky:
pondělí v 17,15
 čtvrtek v 17,15
 sobota v 7,30
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TJ Důl Staříč Frýdek-Místek
Oddíl JUDO

K. H. Máchy 1619
Tel: 608 821 513

Judo, sebeobrana, závody, 
soustředění
Věk: 8-15 let

Tréninky: ZŠ E. Krásnohorské 139
Po 16.30 -18.00 hod
Čt 17.00 - 19.00 hod.

Přihlášení: Osobně od 12. 9. 

Sportovní klub policie
Oddíl házené
Pionýrů 2069

Tel: 603 979 339
sportovní oddíl házené

pro chlapce
Věk: roč. 1996 a starší

Tréninky: ZŠ Pionýrů 40, 
SOUT Pionýrů 2069, ZŠ Jiřího z 

Poděbrad 3109
Přihlášení: září 2005
(telefonicky, osobně)

Lok Yiu Wing Chun Kung Fu
B. Václavka 2783

Tel: 603 212 945, 776 212 945
Web: www.wingchunmorava.com 

škola bojového umění
Věk: děti od 7 let,
dospělí od 15 let

Přihlášení: září 2005
 telefonicky, osobně

Como-3 gym
Střelniční 347

Tel: 608 753 906
Web: www.como-3.com

Thajský box, K1
bojový sport

Věk: 5 až 99 let
Místo: sklady restaurace RÁJ
Přihlášení: nábor celoročně

Vaness models Blanky Somrové
J. Čapka 3097

Tel: 603 548 968
E-mail: vanessmodels@applet.cz
Modelingová agentura Vaness 

models Blanky Somrové, zabývající 
se přípravou manekýnek a mane-
kýnů formou pravidelných tréninků 

+ pohybová průprava a výuka 
základů společenského chování 

Věk: 5-18 let
Místo: La Brisa, Frýdek-Místek
Přihlášení: telefonicky, mailem 
či písemně po celé září a dále 

kdykoliv v průběhu roku.

Škola Taekwon-Do ITF
Frýdek-Místek
ČSA 570 (8.ZŠ)

Tel: 603 710 604, 558 432 013
Web: www.tkdfm.taekwondo.cz 
korejské bojové umění sebeo-

brany TaeKwon-Do ITF
pro děti pohybová přípravka 
na 8.ZŠ, základy korejského 

bojového umění sebeobrany s 
možností absolvovat zkoušky 

pod dohledem korejského Mistra 
Hwang Ho Konga, VIII.Dan, mož-
nost začlenění dětí do sportovních 

tříd TaeKwon-Do ITF na 8.ZŠ 
(2. třída, 3. třída - výuka je v tom 
případě zdarma!!!), pro dospělé 
další skupiny podle barevných 

pásů, Závodní tým připravující 
se na Mistrovství ČR a mezinár. 
soutěže, výuku vedou absolventi 
FTVS UK Praha, reprezentanti 
ČR a medailisté ME a MS včetně 

Mistra světa Michala Košátka, II.Dan
Věk: 6-x let bez požadavků na 
fyzickou kondici, zájemci z řad 

dospělých se mohou dále zdokona-
lovat nejen v Taekwon-Do ITF, ale 
také v Hapkido a v boji proti noži

Místo: Frýdek-Místek (zejména 8. 
ZŠ, 6. ZŠ, Gymnázium P. Bezruče)

Přihlášení: Nejlépe od září 
odpoledne a v podvečer na 
8. ZŠ, případně tel. 603 710 
604, e-mailem na tkdfm@

taekwondo.cz 

Dětský folklorní
soubor Ondrášek

Plavební 114, Staré Město
738 01 Frýdek-Místek 

Tel: 605 557 167
tanec, zpěv, seznamování se s 

folklorními tradicemi regionu
Věk: 6-10 let

Místo: Mateřská škola Beruška 
Frýdek

Přihlášení: 7.9. (a další středy) 
v 16 hod. na zkouškách souboru

FEDÍK
Klub Fedík

Panské Nové Dvory 2412
Tel: 608 949 999, 558 638 455
Web: www.fedd.frydecko-mistecko.cz

mezinárodní spolupráce, klub 
pomáhá při realizaci mezinárodní-
ho festivalu FEDD, kulturní akce

Věk: od 12 let
Přihlášení: září 2005, 

Klub Fedík - taneční skupina
základy moderního tance, hip-

hop, disco tance aj.
Věk: I. kat.: 10-15 let,

II. kat.: 15 - 18 let

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ A KRÁSU
pro děti s vadným držením těla 

a plochonožím
ZŠ Pionýrů 400, Frýdek-Místek (6.ZŠ)

Tel.: 724 078 935
E-mail: pavlazurkova@post.cz
Cvičení a hry zaměřené na nápra-
vu vad s využitím velkých a malých 

balančních míčů, tyčí, elast. lan,
trampolínky, masážních a 

balančních podložek.
Věk: 6-14 let

Přihlášení: telefonicky v průbě-
hu září a dále kdykoli

HC Frýdek-Místek
Víceúčelová sportovní hala

Na příkopě 3162
738 01Frýdek-Místek

Tel.: Bystroň Jaroslav - 558 630 
622, 776 049 988, Kurajský Mar-
tin - 558 630 622, 603 785 852
V našem oddíle se mladí chlapci 
zpočátku učí základům bruslení, 
tzv.bruslařské abecedě, později 
základům a pravidlům hokejové 
hry. V rámci Moravskoslezského 
kraje se již od třetí třídy zúčastňují 

pravidelné soutěže v minihokeji, od 
čtvrté třídy již hrají normální hokej 

na celé ploše. Všechna žákovská 
družstva HC Frýdek-Místek hrají ve 
svých kategoriích nejvyšší soutěž v 

ČR - žákovskou ligu.
Věk: r. 1996 a mladší 

Přihlášení: Každé pondělí a 
čtvrtek v 17,00 hod a v sobotu 

v 7,15 hod. před tréninkem 
přípravky HC Frýdek-Místek ve 
Víceúčelové sportovní hale u 

přítomných trenérů. 

BABY CLUB KENNY
Poštovní 604, Třinec 1, 739 61

Centrum BC Kenny ve FM 
- Dům pokojného stáří, Mari-

ánské náměstí 1278
Tel.: 736 520 414

Web: www.kenny.cz
Péče o dítě a manipulace s dítětem

Výuka nastávajících rodičů a 
rodičů s dětmi od narození do 
5. měsíců jak o dítě správně 
pečovat a manipulovat s ním 
v souladu s jeho potřebami a 
psychomotorickou vyspělostí.
Místo: Dům pokojného stáří, 

Mariánské náměstí 1278
Přihlášení: Telefonicky co 

nejdříve, zájemci budou pozváni 
na první lekci zdarma.

Plavání novorozenců, kojen-
ců, batolat a dětí do 8 let
Pro rodiče s dětmi do 4 let 
radostná hra za doprovodu 

písniček s výukou základních 
plaveckých dovedností, pro děti 
od 4 let výuka ZPD, plaveckých 
pohybů a plaveckých způsobů.

Věk: 0-8 let
Místo: 0-9. měs - Dům pokoj-
ného stáří, Mariánské náměstí 

1278, 9. měs. - 8 let - Bazén při 
11. ZŠ na Slezské ve Frýdku
Přihlášení: Telefonicky co 

nejdříve, zájemci budou pozváni 
na informativní schůzku.
Programy a cvičení pro 

rodiče s dětmi
Program rozvíjející psychomoto-
rický vývoj dítěte, otužilost, fyzic-
kou zdatnost, koordinaci pohybů, 
rovnováhu, zručnost, rozumový 

vývoj a řeč hravou formou.
Věk: 2. měsíce - 4 roky

Místo: Dům pokojného stáří, 
Mariánské náměstí 1278

Přihlášení: Telefonicky co 
nejdříve,zájemci budou pozváni 

na informativní schůzku.
Miniškolička

Tříhodinový program pro děti 
od 1 roku do 4 let, umožňující 

rodičům vyřídit si vše potřebné.
Věk: děti od 1 roku do 4 let bez rodičů

Místo: Dům pokojného stáří, 
Mariánské náměstí 1278

Přihlášení: Telefonicky co 
nejdříve, zájemci budou pozváni 

na informativní schůzku.

4. oddíl skautů Místek,
„MÍSTECKÁ ČTVERKA“

Skautská klubovna, ul. 28. října 
(naproti autobusové zastávky 

Riviéra - kotelna)
Martin Hapala, tel. 775 656 597, 
email: m.hapala@centrum.cz

Souhrn nabídek zájmových aktivit pro školní rok 2005/2006
Rostislav Přidal, tel. 604 311 

569, email: rpridal@gmail.com
Web: www.ctverka.net

Aktivity: kromě pravidelných 
schůzek 1x týdně (forma příprav 

na větší akce), výpravy do přírody, 
v létě na 2-3 týdenních táborech, 

horolezectví, jachting, lanové 
stavby, výpravy do jeskyň nejen 
na jižní Moravě a mnoho dalších 
adrenalinových aktivit různoro-

dého zaměření, v zimě pořádání 
zimních týdenních táborů v 

horských chatách v Beskydech
Věk: 

I. kat. - skauti: 9 - 15 let
II. kat. - roveři: 15 - 18 let

Přihlášení: po telefonické či 
emailové domluvě.

Filadelfie
J. z Poděbrad 3109 Frýdek-Místek

Tel.: 558 435 637
Web: www.filadelfie.cz

E-mail: u-kryt@seznam.cz
U-KRYT

nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež

(kryt pod 11 ZŠ)
VSTUP ZDARMA
Otevírací doba:

13-18 let
PO: 14:00-19:00
ÚT: 14:00-18:00
ST: 14:00-19:00

PÁ: 18:00-20:30 klub 
POD POVRCHEM

6-12 let
ČT: 14:00-19:00
PÁ: 14:00-17:00

POD POVRCHEM
září 2005

2.9. “Muži jsou z Marsu, ženy 
jsou z Venuše”

9.9. Filmová čajovna
16.9 FREE- příprava na klubáč

23.9. Příchod na svět ( klub 
pro dívky, diskuse s bc. Ivanou 

Grussmannovou o porodu)
30.9. Klubový večer

27.10. BENEFIČNÍ KONCERT 
EVY HENYCHOVÉ

Radioklub Frýdek-Místek 
/OK2KQQ/

ul. Malý Koloredov 811, 
P.O.BOX 51

738 02 Frýdek-Místek
Tel: 603 498 882

Web: http://www.qsl.net/ol7q
Radiotechnický kroužek

základy radiotechniky, komuni-
kační prostředky dneška, amatér-

ská radiokomunikační služba
Věk: od 10 let

Tréninky: Malý Koloredov 811
Přihlášení: telefonicky 

ŠKOLA TAEKWON-DO ITF 
JOOMUK F-M
Na Aleji 2715

738 01 Frýdek-Místek
Tel: 558 624 665 / 605 807 148
E-mail: jozef.juhas@seznam.cz
Web: www.taekwondo.cz/joomuk

Taekwon-Do ITF Joomuk
Škola moderního korejského 
umění sebeobrany. Žáci se 

učí jednotlivé techniky podle 
obtížnosti pro cvičení sestav 
- Tulu, sportovní boj - Matso-
gi, speciální techniky - Tki, 

silové přerážení - Wirok, zásady 
Taekwon-Do je zdvořilost, čest-
nost, vytrvalost, sebeovládání, 

nezkrotný duch.
Věk: cvičení pro děti a mládež od 6 let

Tréninky: ZŠ TGM - út, čt 
15,30, ne 17,30, ZŠ J. z Podě-

brad, po, st 18.00, čt 17,30
Cena: 250-300 měsíčně

Přihlášení: osobně v rámci 
tréninku

Národní dům 
Palackého 134, 738 02 F-M

Tel.: 558 432 011, 777 728 094
Web: www.kulturafm.cz

Jazykové kurzy 
angličtina, němčina, francouz-

ština, italština
Výuka 1x týdně 2 vyučovací 

hodiny
Věk: 14 let a výše (studenti)

Cena: po 20% slevě 2.640 Kč 
na školní rok

Místo: učebny - Národní dům
Přihlášení: uzávěrka přihlášek 
do 12. 9. 2005, platba a zápisy 

14. 9 a 15. 9. 2005 od 10.00 
do 17.00 hod. a 16. 9. 2005 od 

9.00 do 12.00 hod.
TANEČNÍ HIP HOP pro volný 

čas a zábavu
Vhodné pro začátečníky. Určen 

těm, kteří se chtějí naučit 
skvělé taneční vazby a bavit se 
tancem. Kurz probíhá 1x týdně 

každé pondělí od 15.00 do 
16.00 hod.

Věk: 7-15 let
Cena: 300 Kč za 10 lekcí 1x 

týdně 1 hodina
Místo: Národní dům - sál

Přihlášení: uzávěrka přihlášek 
do 13. 9. 2005, platba kurzů 13. 

9. a 14. 9. 2005 od 16.00 do 
18.00 hodin v přístavbě Národ-
ního domu - vchod zahradou. 
Zahájení kurzu v pondělí 19. 

9.2005 v 15.00 hodin - velký sál
TANEČNÍ PRO PÁRY

HOBBY DANCE
speciální taneční kurz, ve 

kterém se učí latinskoamerické 
a speciální párové tance (salsa, 
merenge, mambo, tango argen-
tino..). Přijďte páry i jednotlivci!

Věk: 7-20 let
Cena: 900 Kč za 10 lekcí 1x 

týdně 3 vyučovací hodiny
Místo: Národní dům - sál

Přihlášení: uzávěrka přihlášek 
do 13. 9. 2005, platba kurzů 13. 9. 
a 14. 9. 2005 od 16.00 do 18.00 

hodin v přístavbě Národního domu 
- vchod zahradou. Zahájení kurzu 

v pondělí 19. 9. 2005 v 15.00 hodin 
- velký sál a pak každou středu od 

17.30 do 19.45 hodin.
PŘEDSOUTĚŽNÍ A SOUTĚŽNÍ 

MODERNÍ TANEC
tanec ve stylech disco, free styl, 

show dance, hip hop…
Věk: 7-10 let, 11-15 let

Cena: 7-10 let - 1 000 Kč za 10 
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lekcí 2x týdně po 2 vyučovací hodi-
ny, 11-15 let - 1 250 Kč za 10 lekcí 
2x týdně 2 a 3 vyučovací hodiny

Místo: Národní dům - sál
Přihlášení: uzávěrka přihlášek 

do 13. 9. 2005, platba kurzů 13. 9. 
a 14. 9. 2005 od 16.00 do 18.00 

hodin v přístavbě Národního domu 
- vchod zahradou. Zahájení kurzu 

v pondělí 19. 9. 2005 v 15.00 hodin 
- velký sál a pak každou středu od 

17.30 do 19.45 hodin.
TANEČNÍ DISKO DANCE

pro volný čas i zábavu všech 
věkových kategorií

Věk: 7-20 let
Cena: 300 Kč za 10 lekcí 1x 

týdně 1 hodinu
Místo: Národní dům - sál

Přihlášení: uzávěrka přihlášek 
do 13. 9. 2005, platba kurzů 13. 9. 
a 14. 9. 2005 od 16.00 do 18.00 

hodin v přístavbě Národního domu 
- vchod zahradou. Zahájení kurzu 

v pondělí 19. 9. 2005 v 15.00 hodin 
- velký sál a pak každý čtvrtek od 

16.00 do 17.00 hodin.
JÓGA PRO DĚTI

podporuje zdravý tělesný vývoj, 
rozvíjí tvořivost, představivost, 

soustředění. Dají se snížit 
úzkosti, deprese a dokonce i 
zlepšovat školní prospěch. 

Věk: 7-11 let 
Cena: 300 Kč za 10 lekcí 1x 

týdně 1 hodinu
Místo: Národní dům - učebna
Přihlášení: uzávěrka přihlášek 
do 30. 9. 2005, platba kurzů 

3. 10. 2005 od 15.00 do 18.00 
hodin v přístavbě Národního 

domu - vchod zahradou. Zahá-
jení kurzu v pondělí 10. 10. 2005 

v 15.00 hodin - učebna č. 1.

Bruslařský klub Frýdek-Místek
Na Příkopě 3162, 738 01 

Frýdek-Místek
Tel.: 603 578 315

Web: www.sweb.cz/bkfm
Kurz bruslení na ledě

Výuka bruslení na ledě v rozsa-
hu 2 hod týdně + tréninky mimo 

led rovněž v rozsahu 2 hod 
týdně (celkem 4 hod týdně)

Věk: 4-6 let
Cena: 600,- Kč/měsíc (září - březen)
Místo: Víceúčelová sportovní 

hala Frýdek-Místek
Přihlášení: 15. září 2005 v 

16:30 na místě.

TOM 19070 KAM Frýdek-Místek
Jeronýmova 423, 738 01, 

Frýdek-Místek
Tel.: 737 117 491

Web: www.kamaci.wz.cz
turistický oddíl – turistika, sport, 

bojovky, soutěže a hry
Věk: 7-11 let

Cena: 450,-/školní rok 2005-06
Místo: Klubovna na SMTU, uli-
ce Pionýrů 764, Frýdek-Místek
Každý pátek 15.30-18.30 na 
SMTU (osobně či telefonicky)

Sdružení Klubko
Tel: 731 409 953

Souhrn nabídek zájmových aktivit pro školní rok 2005/2006
Web: www.klubkofm.cz

Turistický oddíl Krok
Smíšený dětský oddíl zaměřený 

na turistiku a všeobecnou 
zájmovou činnost
Věk: 9 – 15 let

Místo: Sokolovna Staré Město 
(klubovna)

Schůzky: v úterý od 16.15 
– 18.15

Přihlášení: každé úterý v září v 
klubovně v 16.15 hod.

Baseballový klub KLASIK 
Frýdek-Místek

Marcel Pardík, Revoluční 556, 
738 01 Frýdek-Místek

Tel.: 777 119 760
Web: www.baseballnet.cz

Baseballový (chlapci) a soft-
ballový (dívky) klub, zaměřený 
nejen na pálkovací sporty, ale 
i  na další všestranný tělesný 

rozvoj dětí a mládeže.
Věk: kategorie do 10 let, 10 - 12 let, 

12 - 14 let, 14 - 16 let, nad 16 let
Cena: 2 500,- Kč na rok

Místo: letní příprava – škvárové 
hřiště na atletickém stadionu 
TJ SLEZAN ve Frýdku, zimní 

příprava - tělocvična
Přihlášení:

Telefonicky: 777 119 760 
- Marcel Pardík

E-mail: nabor@baseballnet.cz
Osobně: pondělí až pátek od 

16:00 hod  přímo na hřišti

SK Taekwondo Frýdek-Místek
Kozlovice 200. PSČ: 739 47

Tel.: 604 256 521, 603 530 634.
E-mail: taekwondofm@centrum.cz

Web: www.sktkd.info
Korejské bojové umění 

TAEKWONDO WTF, sportovní 
boj-olympijský sport, sebeobrana.
tréninky: 11. ZŠ J. z Poděbrad 

- po, čt. od 17:10 hod
Věk: 6-12, 13-?

Přihlášení: od října 2005 
(telefonicky, osobně)

TJ Slezská – 2. ZŠ Frýdek-Místek
Mgr. Rudolf Jelen
Tel.: 723 559 836

stolní tenis
klubová činnost – tréninky, přebor 
oddílu, pátky: září – červen 17h 

20min – 19h 30min, středy: listopad 
– duben 17h 50min – 20h, soboty: 
přebor oddílu, Vánoční turnaj, aj., 
doplňkový trénink: sálová kopaná, 

softtenis, odbíjená, nohejbal,
Věk: 12 – 14 let

Cena: 500,- Kč + 300,- Kč 
Místo: tělocvična ZŠ J.Čapka 

na sídlišti Slezská,
Přihlášení: osobně v době a 

místě určeném pro činnost, vstup 
boční brankou u školní družiny 

Základní škola Frýdek-Místek, 
Československé armády 570

Tel.: 558 445 130
Web: www.osmicka.cz

Sportovní hry – sportovní 
aktivita pro chlapce a děvčata 

– pohybová přípravka pro 
zaměření na míčové hry

Věk: ročníky 1994, 1995 (4. a 5.tř.)
Cena: zdarma

Místo: Tělocvična 8.ZŠ (Česko-
slovenské armády 570)

Přihlášení: pondělky a středy 
od 15:30 do 17:00 v tělocvičně 

školy nebo na čísle 558 445 157

Oddíl atletiky TJ Slezan 
Frýdek-Místek

Josef Nejezchleba
Tel.: 606 257 453

Web: www.slezanfm.naproti.cz    
V současné době má oddíl 

více než 300 členů, převážně 
mládeže. V soutěžích družstev 

přihlášeno 10 družstev od mlad-
šího žactva po dospělé. Všechny 
tréninky probíhají nyní na stadió-

nu TJ Slezan ve Frýdku. Tréninky 
přípravky (ročníky 1995-1999) 
se konají každé úterý a čtvrtek 

od 14.30 do 16.00 hodin, ostatní 
věkové kategorie mají tréninky 

po-út-st-pá od 15.30 hodin. 

T.O.R. TOM 19073 
Novodvorská 3051

Hnátová Petra 
Turistický oddíl – turistika, víken-
dovky, tábory, vodáctví, turistické 
závody, hry ve městě a v přírodě
termíny setkání (tréninku apod.), 

čtvrtek 15:30 hod 
Věk: 7-15 let 

Místo: Stanice mladých turistů 
ve Frýdku-Místku

TJ VOLTIŽ Frýdek-Místek
Michaela Růžičková, Lysůvky 

587, 738 02 Frýdek-Místek 
Tel.: 777 944 377

Web: http://voltizfm.wz.cz
Voltiž – gymnastické cvičení 

na koni
Věk: od 6-14 let

Cena: 200 Kč/měsíc
Místo: Jízdárna na Panských 

Nových Dvorech – naproti měst-
ského hřbitova ve Frýdku

trénink: 2 x týdně jízdárna ve 
Frýdku – na koni, 1 x týdně tělo-
cvična v Sokolovně ve Frýdku 
Přihlášení: měsíc září, říjen, 

vždy ve středu v Sokolovně ve 
Frýdku (vedle parku), v malé 
tělocvičně od 18 do 19 hod., 

nebo na tel. 777 944 377.

Basketbalový klub Frýdek-Místek
Sportovní hala K-Sport, ul. 28. 
října 939, Místek (Za střední 

průmyslovou školou)
Tel.: 558 647 341

basketbalová družstva žáků 
a žákyň

Tréninky a soutěžní zápasy v 
basketbalu hochů i dívek
termíny setkání: denně 

pondělí až pátek v 15:00 ve 
sportovní hale K-Sport

Věk: 9-13 let, hoši i dívky

Dobrovolnické centrum ADRA
Adra, Radniční 1242

Tel: 558 436 261

Středoškolský dobrovolnický 
klub realizuje akce pro děti a 

klienty sociálních organizací ve 
Frýdku-Místku a okolí. Nabízí 

možnosti seberealizace mladým 
lidem a poznání soc. práce. 
Klub např. realizuje akce v 

uprchlickém táboře, soc. ústa-
vech, pořádá dětské dny apod. 

Web: www.klubkofm.cz
Věk: od 15 let

Schůzky: středy v sudé týdny 
od 17.00 hod

Přihlášení: kdykoliv

FLASH TJVP FRÝDEK-MÍSTEK
Šárka Číhalová

Tel.: 724 123 424,   
Web: www.flashtjvp.wz.cz
DĚTSKÝ AEROBIK- Flash 

navštěvují děti od 6 do 15 let.
Pro každou věkovou kategorii 
je připraven jiný plán tréninku. 
Užijete si spousta legrace, pohy-

bu a akcí (bazén, aerobicové 
soutěže, aerobicové soustředění)
Přihlášení: Zápis bude probíhat 

30. 9. 2005 (pátek) v tělocvičně na 
5. ZŠ v 17:00, zároveň proběhne 
rozdělení do skupin (začátečníci, 

mírně pokročilí, pokročilí)

Sportovní klub orientačního 
běhu Frýdek-Místek

Místek, Nad Potokem 2047
Tel.: 558 435 578, 604 298 997
E-mail: vlastimil.mutina@skf.com

Web: www.bfm.webpark.cz
Sportovní klub orientační-
ho běhu Frýdek-Místek je 

samostatné občanské sdružení 
zaměřené na sport – orien-

tační běh. Klub registrován na 
Českém svazu orientačního 

běhu v Praze. Ve Frýdku-Místku 
od roku 1993. Soutěží v Morav-
skoslezském žebříčku (ročně 

16 závodů), zemském žebříčku 
– Morava (ročně 8 závodů). 

Zaměření výhradně na mládež.
Aktivity: běhání s mapou a 

buzolou v přírodě, výkonnostní 
sport pro zdraví, tréninky, účast 

na závodech OB, vrcholový 
sport pro aktivně trénující členy 
Věk: od 9 let, mládež, dospělí

Cena: 500-800Kč ročně dle věku
Místo: 6. ZŠ v Místku

Přihlášení: kdykoli v průběhu 
roku, emailem, telefonicky.

Oddíl házené SKP Frýdek-Místek 
Mgr. Martin Strnadel,

vedoucí trenér mládeže
Tel.: 731 558 642.

Web: www.handbal.cz
Oddíl házené SKP vznikl na 

počátku 90. let, jakožto mužský 
oddíl, pod který postupně pře-

cházela i mládežnická družstva 
zanikajícího oddílu házené 

TJ Slezan. Zlomovým rokem 
pro budování mládežnických 

složek se stal rok 1997, kdy náš 
oddíl získal od MŠTV status 

sportovních tříd na 11. ZŠ Jiřího z 
Poděbrad a začala systematická 
příprava mládeže. Oddíl házené 

SKP je jedním z nejdynamičtěji 
se rozvíjejících sportovních klubů. 

Pro srovnání v roce 1996 nás 
reprezentovala 4 mládežnická 
družstva zařazená do mistrov-

ských soutěží o celkovém počtu 
cca 60 členů. K 1. 9. 2005 nás 
reprezentuje 8 mládežnických 
družstev, která hrají nejvyšší 

soutěž, o celkovém počtu cca 200 
členů a 5 družstev přípravných. K 
dosavadním největším úspěchům 
mládežnické házené patří 1. místo 
mladších žáků v celostátním kole 
základních škol, 3. místo straších 
žáků v celorepublikovém finále 

žákovské ligy, 3. místo mladšího 
dorostu v 1. lize a konečně postup 

staršího dorostu do 1. extraligy. 
Samostatnou kapitolu tvoří 

mnohaleté úspěchy seniorské-
ho družstva.

Družstva minižáků ročníků naro-
zení 1995 a mladší trénuji každé 

pondělí 15-16.30h, úterý 15-
16.30h, čtvrtek 15-16.30h, pátek 
15-16.30h – vše SOU-t v Místku. 
Jedná se o družstva minižáků A i 

B (tel.: 737 456 009

Soubor lidových písní a tanců 
Ostravica – Malá Ostravica

Lískovec 305, 739 30, Frýdek-Místek
Daniela Dvorská, tel.: 776 868 717
Silvie Slavíková, tel.: 608 753 241
E-mail: ostravica@seznam.cz

Web: www.ostravica.com
Dětský soubor Malá Ostravica 
vychovává nástupce dospělé 

taneční skupiny SLPT Ostravica. 
Děti se scházejí ve třech věkových 

skupinách 2x týdně. Repertoár 
tvoří říkadla, písně a tance horal-

ského Lašska a moravsko-sloven-
ského pomezí. Kromě nácviků a 
zkoušek, vystoupení a koncertů, 
pořádá soubor společné výlety, 
dětský den, letní tábor a další.
Konkurz pro chlapce: zveme 
pohybově a pěvecky nadané 
chlapce ve věku 8-10 let na 

výběrovou zkoušku do Kulturní-
ho domu Lískovec v pondělí 26. 
9. 2005 od 16.00 hod. S sebou 

cvičky nebo piškoty, tepláky 
nebo kraťasy a tričko.

Rehabilitační tým Jezdecké-
ho klubu Frýdek-Místek 

Pod Štandlem ve Sviadnově 
podzimní hipoterapie - děti byla 

zahájena dne 5. září 2005. Hipo-
terapie pro dětské klienty do 18 let  
(veřejnost) probíhá za příznivého 
počasí vždy v pondělí od 16,00 

hodin a ve středu od 15,15 hodin 
v jezdeckém areálu. Informace a 
možnost telefonické objednávky 
777 645 535 – Darja Hrůzková.

Nutno předložit doporučení 
odborného lékaře.

Cena 1 cvičební jednotky 50,- Kč.
Dětem pojištěným u VZP posky-
tujeme hipoterapii ZDARMA na 
základě spolupráce Územního 

pracoviště Všeobecné zdravotní 
pojišťovny ve Frýdku-Místku a 

Jezdeckého klubu Frýdek-Místek.
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Turistika a kluby volného času
KAM I. a II. pátek 6-11 let    450 Kč rok
T.O.R. čtvrtek 6-11 let    450 Kč
Deskové hry   30 Kč/ 2h
Lavina pátek  6-15 let 450 Kč
Taneční
Mažoretky I.přípr. pondělí 6-14 let 650 Kč
Maž. II.pokr.malé úterý 6-12 let 650 Kč
Horolezectví
Horský klub I. čtvrtek 6-18 let 450 Kč
Horo přípravka středa od 8  450 Kč
Horo mrňata středa 5-8 let 450 Kč
Cyklistika
Cyklistika Frýdlant  od 10 let 400 Kč
Cykloturistika SMTu pondělí  6-13 let 450 Kč
Stolní tenis Frýdlant n.O. 400 Kč
Kytara
trampská + zpěv pondělí od 12 let 700 Kč

začátečníci i pokročilí

Zájmové útvary na 9.ZŠ
Šikovné ruce Mgr.H.Štochlová 450,- Kč 
Šikovné ruce Mgr.M.Sysalová 450,- Kč 
Keramika Mgr.J.Kavečková 450,- Kč
Keramika Mgr.A.Hrabcová 450,- Kč
Keramika Mgr.O.Lahnerová 450,- Kč
Angličtina 1.tř. Mgr.V.Kurečková 400,- Kč
Angličtina 2.tř. Mgr.V.Kurečková 400,- Kč
Angličtina 3.tř. Mgr.V.Kurečková 400,- Kč
Sborový zpěv Mgr.Z.Poledníková 400,- Kč
Hud.-taneční Mgr.T.Krajčová 200,- Kč/II.p.
Termín schůzek bude upřesněn dle rozvrhu dětí.

Zájmové útvary na 1.ZŠ
Marťani (1.ZŠ) středa 10-15 let 400 Kč
Turist.přípravka středa 6-10 let 400 Kč

Kurzy SMTu
Kytara dospělí A.Žáček 10 měs.   800,- Kč
Tai-či P.Lišková 10 měs. 30,-/ os.lekce

Stanice mladých turistů tř. Pionýrů 764, Frýdek-Místek
Paličkování Mgr.J.Kolofíková 30,-/ os.lekce
Kairos M.Kuča 10 měs. 30,-/ os.lekce

Znovu zveme děti a jejich učitelky z MŠ na 
zábavné lekce na Stanici.

Lekce MŠ P.Kozáková 20,- Kč 

Nabízíme organizacím a skupinám využití 
lanového centra v Ekologickém středisku Hatě.
Adrenalinové sporty M.Gavlas 
-nízké lana 50,- Kč/h
-vysoká lana 800,- Kč skupina (min.5 osob)

Stanice mladých turistů
je provozovatelem TZ Višňovka

ve Vyšních Lhotách. Tato základna je využívána 
školami a kolektivy k výletům, víkendovým akcím, 
školám v přírodě, táborům apod.

V případě zájmu volejte A.Kubalákovou.

Jak se stát členem:
odevzdat řádně vyplněnou přihlášku a včas za-

platit zápisné (nejlépe na 1.schůzce),
- možno platit 2x ročně 
- den a termín schůzek bude upřesněn dle potřeb 

dětí a vedoucích
Informace:
- veškeré informace získáte přímo na Stanici 

mladých turistů nebo na  Dni otevřených dveří 
ve středu 7. září od 15 hodin.
- e-mail: smtu.fm@worldonline.cz 
- v ceně zápisného není zahrnuto úrazové pojištění
- pokud člen ukončí během školního roku do-

cházku, zápisné se nevrací
Naši členové využívají zdarma krytý bazén 

každé 2. a 4. pondělí v měsíci od 17 do 18 hodin
Jaro, léto, podzim, zima

se Stanicí vždycky prima!
Soutěže, tábory, výlety,
přijď mezi nás také TY.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A ESTETIKA
Název ZÚ Věk Cena
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 8 – 11 400,-
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 10 – 15 400,-
(malba, kresba, grafika)
MOZAIKA  8 – 15 400,-
(batika, dekorační předměty, doplňky …)
KERAMIKA (začátečníci, pokročilí) 7 – 18 450,-
PALIČKOVÁNÍ od 9+ dospělí 350,-
ŠITÍ 9 – 15 400,-

SPORT A POHYB
Název ZÚ Věk Cena
DÍVČÍ AEROBIK A ROZTLESKÁVAČKY od 11 450,-
DĚTSKÝ AEROBIK 6 – 11 450,-
JÓGA PRO DĚTI 5 – 8 400,-
MÍČOVÉ SPORTY od 7 400,-
BATŮŽEK (malí turisté) 4 – 7 400,-
MALÍ SPORTOVCI 5 – 7 400,-
(CYKLO)TURISTIKA od 9 350,-
KUNG-FU od 9 400,-
AEROBIK PRO ŽENY dospělí 500,-
ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK dospělí 500,-

VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
Název ZÚ Věk Cena
 PRÁCE S PC od 8 550,-
(MS Windows, Word, Excel, internet, E-mail …)
PROGRAMOVÁNÍ V DELPHI od 10 550,-
(začátečníci, pokročilí)
WEB – tvorba webových stránek od 10 550,-
(HTML, PHP, MySQL)
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE od 12 550,-
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA od 10 550,-
PRÁCE S PC PRO RODIČE S DĚTMI  pár 300,-
HRY S PC  500,- 

TECHNIKA
Název ZÚ Věk Cena
LETECKOTURISTICKÝ KROUŽEK od 9 400,-
PLASTIKOVÝ MODELÁŘ od 9 400,-
KLUB AUTOMODELÁŘŮ od 12 + dospělí M 250,-
ELEKTROKUTIL od 9 400,-

TANCE
Název ZÚ Věk Cena
AKTIV – MODERNÍ TANEC od 9 450,-
DISKOTANCE od 12 450,-
DISKOFUNKY od 11 450,-
LATINSKO-AMERICKÉ TANCE 6 – 10, 11 – 15 450,-
MODERNÍ TANEC PRO DĚTI 6 – 9 450,- 
ORIENTÁLNÍ TANEC od 7 350,-

HUDBA A JAZYKY
Název ZÚ Věk Cena
KYTARA (začátečníci, pokročilí) od 8 450,-
FLÉTNA (začátečníci, pokročilí) od 5 400,-
ANGLIČTINA (začátečníci, pokročilí) 5 – 10 450,- 

PRO PŘEDŠKOLÁKY
Název ZÚ Věk Cena
KLUBÍČKO 3 – 6 400,-
(dopolední program, 1 x týdně 4 hodiny)
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ 5 – 7 450,-
(začátečníci, pokročilí)
SRDÍČKO (výtvarná výchova) 5 – 7 400,-
JÓGA PRO NEJMENŠÍ 5 – 8 400,-
AEROBIK PRO PŘEDŠKOLÁKY 4 – 6 400,-
HVĚZDIČKA (tanečky, písničky, říkadla) 4 – 6 400,-
POČÍTAČE PRO PŘEDŠKOLÁKY 5 – 7 400,- 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, FRÝDEK-MÍSTEK, PIONÝRŮ 752 
NAB ÍDKA  KROUŽKŮ   NA  ŠKOLN Í   ROK   2005 / 2006

KLUBY
Název ZÚ Věk Cena
KLUB SPRÁVNÝCH HOLEK 8 – 15 300,-
STUDENTSKÝ KLUB SŠ 0,- 

ŠACHY A DESKOVÉ HRY
Název ZÚ Věk Cena
ŠACHOVÉ KROUŽY, KLUBY 5 – 18 R 800,-
GO od 12 300,-
DESKOVÉ HRY od 11 R 400,-
(Osadníci z Katanu, Scrabble, Carcassone)

OSTATNÍ
Název ZÚ Věk Cena
VAŘÍME A VYDÁVÁME KUCHAŘKU 8 – 15 400,-
REDAKCE (vydáváme noviny) od 10 350,-
MILÁČCI (zvířátka, příroda …) od 7 360,-
VĚŠTÍRNA od 11 300,-
VIZÁŽISTKA SŠ 400,-
VIZÁŽISTKA PRO DOSPĚLÉ dospělí 500,-
KOUMÁCI (rébusy, hlavolamy, hádanky) od 8 360,-

PRO DOSPĚLÉ
Název ZÚ Věk Cena
POČÍTAČ PRO KAŽDÉHO dospělí 1 400,-
(začátečníci, pokročilí)
JEDNODENNÍ POČÍTAČOVÉ KURZY dospělí od 100,-
(různé)
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE dospělí 700,-
PSANÍ VŠEMI DESETI dospělí 1 000,-
AEROBIK PRO ŽENY dospělí 500,-
ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK dospělí 500,-
ANGLIČTINA (začátečníci) dospělí 1 200,-
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ dospělí 500,-/5 lekcí

KOMPLETNÍ NABÍDKU 
VČETNĚ POPISU KROUŽKŮ 

ZÍSKÁTE V DDM FM.
Dům dětí a mládeže, Frýdek-

Místek, Pionýrů 752
Telefon: 558 434 154, 558 434 

525, 558 637 670
http://www.ddmfm.cz,

e-mail: info@ddmfm.cz
Ceny kroužků jsou uvedeny

na pololetí
(pokud není uvedeno jinak)
Zápisné na celý školní rok je 
označeno písmenem R před 

cenou a na měsíc písmenem M.
Kroužky se zpravidla scházejí 1 
x týdně a předpokládaný počet 

schůzek je 30 za školní rok.
Kroužky jsou otevřeny po zapsá-

ní stanoveného počtu členů.
Kroužky začínají pracovat v 
průběhu září a října 2005.

ZMĚNY VYHRAZENY



stalo se před rokem

Historie 11 Září 2005

16. září se konalo v místeckých kasárnách republikové cvičení, které 
ukázalo akceschopnost záchranného integrovaného systému při simulo-
vané reakci na teroristický útok – výbuch bomby s radioaktivním obsahem. 
Zásahu přihlíželi i ministr vnitra František Bublan a starostka města Eva 
Richtrová. Důležitou roli tu sehráli studenti Střední odborné školy požární 
ochrany MV a Střední zdravotnické školy z Frýdku-Místku. V Kině P. Bez-
ruče vystoupením souboru Ostravica započal benefiční koncert houslisty 
Pavla Šporcla nazvaný Cesta k srdcím. Výtěžek 61 000 Kč byl určen Spor-
tovnímu klubu vozíčkářů F-M na přestavbu mikrobusu alternativní dopravy 
těžce postižených dětí i dospělých. PhDr. Jitka Noušová uvedla výstavu 
Kytice Věry Tošenovské. Její artprotisy, kresby a barevné litografie jsme 
mohli zhlédnout ve výstavních prostorách Muzea Beskyd. U této příležitos-
ti zazněl v podání Mgr. Lukáše Michela výběr z cyklu Leoše Janáčka Po 
zarostlém chodníčku. Od pátku 17. září se konal na zahradě u kostela sv. 
Jana Křtitele tradiční třídenní hudebně divadelní festival Sv. Jan session. 
Na náměstí Svobody bojovali účastníci Velké ceny města Frýdku-Místku v 
olympijském šplhu. 18. září mnozí malí i velcí využili neobyčejné příležitosti 
projet se vlakem taženým parní lokomotivou. Historická souprava jezdila 
mezi Frýdkem a Nošovicemi, kde se konal Den Radegastu. Jubilejní 130. 
výročí založení místeckého hasičského sboru si připomenuli místečtí dob-
rovolní hasiči. V areálu Střední odborné školy požární ochrany uspořádali 
již 5. ročník soutěže v požárním útoku mužských i ženských družstev O 
putovní pohár starosty SDH Místek. 20. září jednalo Zastupitelstvo města 
Frýdku-Místku. Radní podpořili myšlenku konání celostátního Dne bez 
aut konkrétním zajištěním dopravy zdarma v autobusech MHD po celé
22. září. 23. září uspořádal Spolek Katolický lidový dům ve spolupráci s 
žáky ZUŠ duchovní hudby literární podvečer o díle místeckého občana 
pátera Zdislava Škrabala. 24. září bojovali v lehkoatletických disciplínách 
na stadionu TJ Slezan hendikepovaní mladí lidé z ČR, Slovenska, Polska a 
Německa o putovní pohár na olympiádě mládeže s mentálním postižením. 
VIII. ročník pod patronací města F-M uspořádala Škola života. Pět dnů 
patřily obě divadelní scény – Vlast i Čtyřlístek – 4. ročníku divadelního 
festivalu Beskydská Thálie. V kavárně Nové scény Vlast vystoupil jako 
host festivalu na literárním večeru básník Theofil Halama, který trvale žije v 
Kalifornii. 27. září si přišli na své milovníci hudby, kteří si v místecké poboč-
ce městské knihovny vyslechli koncert Jiřího Stivína. Na následky tragic-
ké nehody na přejezdu v Lískovci zemřel 29. září občan z Lískovce. 30. 
září v evangelickém kostele účinkovalo Wallingerovo kvarteto se sólistou 
Igorem Františákem, které uvedlo skladby Dvořáka, Janáčka a Brahmse. 
Kino P. Bezruče bylo místem konání semifinále a večer i finále pěvecké 
soutěže TALENT. Z reprezentantů našeho města si nejlépe vedl Jan Uvi-
ra ze ZŠ národního umělce P. Bezruče. Ve finále obsadil 2. místo. Mgr. 
Jana Hradilová uvedla vernisáž výstavy olejomaleb a akvarelů výtvarnice 
Elišky Servátkové v Galerii U Jakuba. Sympozium nazvané Beskydské 
ortopedické dny se konalo ve Frýdku-Místku 30. září a 1. října.

V prvním měsíci školního 
roku s ohledem na výročí 
ukončení II. světové války, 
kterému jsme se na tomto 
místě věnovali již dříve, je na 
místě zavzpomínat, v jakém 
stavu byla u nás v pováleč-
ných letech oblast školství.

V posledním roce války bylo 
školství hodně zanedbáno, 
neboť od Vánoc do května 1945 
byly školy ve městě úplně uza-
vřeny. Čeští učitelé nečekali na 
žádný úřední pokyn vyšších míst 
a 15. května 1945 zahájili vyučo-
vání na frýdeckých měšťanských 
i obecných školách.

Na místeckých školách začínal 
život 21. května. Nejvíce si pospí-
šilo s otevřením reálné gymnázi-
um uzavřené 8. října 1941. Velký 
průvod žáků, kteří se nečekaně 
brzy a skoro všichni vrátili ke své-
mu ústavu, profesoři a veřejnost 
symbolicky šli z náměstí ke škole, 
kde po projevech správce ústavu 
prof. Jana Plocka za ředitelství, 
Jaroslava Kavana, žáka VIII. tří-

Jaké bylo školství ve Frýdku-Místku před 50-60 lety
dy za žactvo, ing. Vlad. Kořínka 
za rodičovské sdružení a kapitá-
na Savinova za Rudou armádu 
byl otevřen vchod do osvoboze-
ného gymnázia. Vyučování bylo 
zahájeno příštího dne 22. května. 
Ve Frýdku byla znovu otevřena 
obchodní akademie a v Místku 
vznikla odborná škola pro ženská 
povolání. Pro zřízení obou škol 
nelitovali zástupci města nákladů 
a zejména členové MNV Seviolo, 
Janša a Brunner se přičinili, aby 
se jim dostalo řádného vybavení. 
Toto zaznamenává kronika měs-
ta v roce 1945.

K 1. 9. 1954 byly v našem měs-
tě tyto školy: jedna jedenáctiletá 
škola, čtyři osmileté, jedna národ-
ní a dvě zvláštní školy. Ve městě 
bylo celkem 13 mateřských škol, z 
nichž v místecké části bylo šest a 
ve frýdecké sedm mateřinek. Dále 
tu byly hudební škola s odděleními 
v Místku, zdravotnická a pedago-
gická škola, která byla postupně 
rušena – v roce 1955 už nebyly 
prováděny zápisy do 1. ročníku.

Osmileté střední školy měly 
tyto počty tříd a žáků:

Ve Frýdku, tř. Rudé armády 
- 35 tříd s 1 212 žáky.

Ve Frýdku, Bruzovská ul. - 18 
tříd se 629 žáky.

V Místku, ul. Palackého - 12 
tříd se 432 žáky.

V Místku - Fučíkova - 22 tříd 
se 758 žáky.

Jedenáctiletá střední škola v 
Místku měla tehdy 9 tříd a 331 
žáků. Hospodářská škola ve 
Frýdku vyučovala v 10 třídách 
s 332 žáky. Pedagogická škola 
měla ve čtyřech ročnících 6 tříd 
a 161 žáků, zdravotnická vyučo-
vala ve dvou ročnících 48 žáků. 
Zemědělská účetnická škola v 
Místku připravovala 84 žáků dvou 
ročníků. Odborné učiliště pracov-
ních záloh ve Frýdku mělo 12 tříd 
s 378 žáky. Závodní učňovská 
škola při n. p. Slezan vyučovala 
116 žáků. Do mateřských škol 
přicházelo celkem 650 dětí a do 
národních, středních a zvláštních 
škol 3 854 žáků. Mládež starší 14 

ŠKOLA KDYSI: Školní relikvie dokážou probouzet vzpomínky. 
Foto: Petr Pavelka

let se vzdělávala v počtu 1 435 
žáků. Hudební školu navštěvova-
lo 480 dětí. Mateřské školy byly 
polodenní (289 dětí), celodenní 
(313 dětí) a celotýdenní (48 dětí).

V městské části Frýdek chy-
běly učebny, proto se v někte-
rých třídách vyučovalo na „dvě 
směny“. Z těchto důvodů bylo 
přistoupeno ke stavbě nové 
školní budovy s 19 třídami. Stav-
ba budoucí ZŠ na ul. El. Krás-
nohorské 2254 byla zahájena 
29. dubna 1954. Z plánovaných 
5 mil. korun bylo prostavěno v 
roce 1954 1,5 mil. korun.

Vyučování v nové moderní 
osmileté střední škole na Síd-
lišti započalo 1. října 1955. Za 
krásného počasí vyšel průvod 
dětí od Bezručovy školy a před 
novou školou mládež uvítali 
ředitel Ferdinand Mrozek, škol-
ní inspektor Vít Sklář, předseda 
MNV Jan Pavelka, předseda ZR 
Železáren Stalingrad a mnoho 
občanů, zvláště rodičů.

O současnosti této školy 
se jistě dovíme více v blízké 
době, neboť se její žáci i vede-
ní školy připravují na oslavy 
padesátiletého jubilea.     (an)

Upozornění pro žadatele o přidělení obecního bytu
Rada města Frýdek-Místek na své 67. schůzi konané dne 17. 5. 2005 schválila Směrnici č. 1/2005 

Rady města Frýdek-Místek o pronájmu bytů ve vlastnictví města Frýdek-Místek. Tato směrnice 
upravuje zejména způsob pronájmu obecních bytů, možnost podnájmu v obecních bytech a evidenci 

žádostí o přidělení bytu. V této části došlo ke zpřísnění Podmínek pro přijetí a vedení žádosti o 
přidělení bytu, které pro informaci uvádíme:

Město Frýdek-Místek eviduje žádosti občanů o přidělení bytu, kteří splňují v době podání a po celou 
dobu vedení žádosti všechny následující podmínky: 

a) žadatel musí být občanem České republiky,
b) žadatel musí mít trvalé bydliště na území města Frýdku-Místku,

c) žadatel musí v den podání žádosti dovršit 18 let věku,
d) žadatel nesmí mít možnost užívat samostatně bytovou jednotku, 

e) žadatel nesmí obývat neoprávněně obecní byt,
f) před podáním a po dobu vedení žádosti nesmí mít žadatel u města Frýdek-Místek evidovaný 

žádný dluh (např. poplatek za domovní odpad, pokuty, poplatek za psa, dluh vyplývající z užívání 
bytu, ubytovny, nebytových prostor aj.)

g) žadatelé, kteří mají podanou žádost o byt a přitom mají závazek vůči městu Frýdek-Místek, musí tyto 
závazky uhradit do 31. 12. 2005.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud bude po lhůtě 1. 1. 2006 evidován u žadatele jakýkoliv neu-
hrazený dluh, bude žádost o byt bez dalšího upozornění vyřazena z evidence. 

(an)



Info z odborů 12 Září 2005

Sběr nebezpečných a velko-
objemových složek komunální-
ho odpadu je zajištěn pomocí 
mobilní sběrny, která parkuje 
vždy v úterý, středu a čtvrtek na 
vybraných parkovištích.

V nejbližší době je možno tyto 
odpady odevzdat na těchto místech: 

parkoviště u krytého bazénu: 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
20. 9. - 22. 9.
parkoviště u Kauflandu: 27. 

9. - 29. 9. (mimo den svátku; 
nově vzniklé stanoviště, nahra-
zuje zrušené stanoviště u Mari-
ánského kostela)

S účinností od 1. 7. došlo ke 
změně provozní doby mobilní 
sběrny -  sběrna bude přistave-

na vždy v době od 10 do 18 h.
Se svými náměty a připomín-

kami se můžete obrátit na Frý-
deckou skládku, a.s.

Tel.: 558 627 047, 558 636 251
nebo Městský úřad Frýdek-

Místek, odbor životního prostředí 
a zemědělství, Palackého 115.

Tel.: 558 609 489

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí
o výměře 33,75 m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 50,64 m2

(III.NP - kanc. č. 53)
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2

(IV.NP - kanc. č. 58)
3) Objekt čp. 811 - budova „B“
(nad restaurací), ul. Malý Koloredov 
- nebytové prostory o výměře 41,54 m2

(II.NP - kanc. č. 206)
- nebytové prostory o výměře 43 m2

(IV.NP - kanc. č. 406, soc. zařízení samostatné)
- nebytové prostory o výměře 43 m2

(III.NP - kanc. č. 306)
- nebytové prostory o výměře 43 m2

(V.NP - kanc. č. 506)
4) Objekt čp. 811 - budova „A“, ul. Malý Koloredov 

- nebytové prostory o výměře 114,02 m2 (I.NP - 
kanc. č. 17-25)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 25,34 m2 a 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP) 
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 37 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

3) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 206,84 m2 (I.PP)
4) Objekt čp. 1146, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 42,42 m2 (II.NP)
5) Objekt čp. 591, ul. Národních mučedníků

INFORMACE: MěÚ - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174

Upozornění
na splatnost 

místního poplatku
za komunální 

odpad a místního 
poplatku ze psů

Jiří Bača – Pohřební ústav, se 
sídlem Frýdek-Místek, Radnič-
ní 12, oznamuje, že došlo k 
přemístění vývěsní skříňky na 
parte, která se původně nachá-
zela na domě čp. 13, ul. Štur-
sova, v Místku (naproti drogerie 
„dm“). Parte jsou umísťována 
ve výkladní skříni nově ote-
vřené provozovny pohřebního 
ústavu, kterou najdete v domě 
čp. 518, na Malém náměstí, v 
Místku. Objekt najdete, pokud 
projdete podchodem od auto-
busového stanoviště v kom-
plexu budov po pravé straně, 
ze strany od tržiště.

Přemístění vývěsní skříňky na parte

Dovolujeme si připo-
menout, že splatnost 
těchto poplatků na II. 
pololetí roku 2005 je do 
30. 9. 2005. 

Místní poplatky je 
možno platit převodem z 
účtu, poštovní poukázkou 
prostřednictvím pošty, ale 
i v hotovosti na finančním 
odboru Městského úřadu 
Frýdek-Místek, Radnič-
ní č.p. 1148, oddělení 
místních daní a poplatků, 
přízemí budovy.
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Vernisáž výstavy Elišky 
Servátkové v Muzeu Beskyd 
množstvím lidí a stylem uká-
zala, že tato výtvarnice je 
skutečnou místní celebritou, 
která si v devadesáti letech 
naplno vychutnává uznání, 
které se jí hojně dostává. 

Slavnostní zahájení si 
nemohla nechat ujít ani starost-
ka města Eva Richtrová, která 
umělkyni poděkovala za její 
celoživotní dílo a lásku, kterou 
věnovala městu Frýdek-Místek a 
lidem, kteří v něm žijí. „Velice si 
vážím toho, že jsme Elišce Ser-
vátkové mohli svěřit symbolický 
klíč od města, který kromě ní má 
už jen bývalý prezident Václav 
Havel,“ připomněla starostka. 

Výstava Elišky Servátkové 
v zámeckých prostorách je již 

Výtvarná celebrita Eliška Servátková

v pořadí třetí a její autoři ji roz-
hodně nepojali jako nějaký piet-
ní akt. Zaměřili se na soubory 
novějších prací, ze starších děl 
připomněli hlavně keramiku, 
mezi níž se vyjímal znovuobje-
vený nádherný betlém. „Autorka 
původně navrhovala, abychom 
výstavu pojmenovali podle výro-
ku, který občas slýchává: A ona 
ještě žije? Ale tuto provokaci 
jsme nepřipustili, i když humor-
ně ironický podtext je Elišce Ser-
vátkové vlastní. Soustavně tvoří 
od padesátých let, zastavuje 
přitom čas a obrázky brojí proti 
tyranii okamžiku. Dokáže kon-
frontovat minulost s dneškem, 
ale její díla nejsou nostalgic-
ká. Mají v sobě hluboké lidské 
poselství, a protože setrvává u 

realistické výtvarné tradice, je v 
tom i kus aristokratičnosti, kte-
rý má původ v jejích rodinných 
evropských kořenech. Díky ces-
tám po Evropě získala nadhled 
a lásku k prostým lidem, s nimiž 
soucítí. Eliška Servátková je 
proti malichernosti, vulgárnosti a 
můžeme se u ní poučit, co je to 
krása. Mnohý dnešní člověk vidí 
krásu v pokosení trávy motoro-
vou sekačkou, ale v jejím pojetí 
je krása v bohatosti, čili v louce 
před kosením. Když se zamě-
říme na její květinové motivy, 
zjistíme, že kytice skládá napříč 
biotopy a bez ohledu na dobu 
květenství. I to je příznačné pro 
její lehce ironické dílo,“ rozjímal 
na vernisáži nad tvorbou Elišky 
Servátkové Karel Bogar.     (pp)

MÁLO ZNÁMÉ: Figurky z betlému byly překvapením výstavy.
Foto: Petr Pavelka

HRDÁ AUTORKA: Eliška Ser-
vátková si vychutnává úspěch, 
poblahopřát jí byla i starostka Eva 
Richtrová.       Foto: Petr Pavelka

Ne poprvé se ve školní 
Galerii Pod Sovou představují 
svými výtvory žadatelé o azyl 
z přijímacího střediska Správy 
uprchlických zařízení Minis-
terstva vnitra České republiky 
ve Vyšních Lhotách.

Prostřednictvím výtvarných 
potřeb tito lidé filtrují své pocity, 
nálady, vzpomínky. Jejich díla 
vyjadřují stesk po domově. Ved-
le exotických krajinek a zvířat 
na obrázcích uvidíte i výjevy tak 
obyčejné, jako je krmení drůbeže 
na dvorku. Žadatelé o azyl si 
docela libují i v portrétech.

V přijímacím středisku je 
výtvarná činnost významnou 
alternativou trávení volného 
času. Kromě klasických výtvar-
ných prací, které vede Klarisza 
Ondráčková, mají cizinci k dispo-
zici keramickou dílnu a poměrně 
nedávno se jim začal věnovat 

Uprchlíci v Galerii Pod Sovou

také řezbář Tomáš Cidlík. „Mys-
lím že je tato činnost pro ně velmi 
důležitá. Moc jiných možností 
nemají, a tak jen posedávají a 
kouří. My je přece jen můžeme 
trochu zabavit. Musím říct, že ta 
keramika a kresby jsou pro ně 
přece jen jednodušší než vyřezá-
vání, ale už jsem měl pár jedinců, 
kterým to docela šlo, zejména 
z Mongolska a taky Nigeru. Ti 
samozřejmě zkoušeli ty své pro 
nás exotické masky a podobně, 
takže jsme se vlastně inspiro-
vali navzájem,“ prohlásil Tomáš 
Cidlík, který se rovněž chystá 
v budoucnu výsledky společné 
práce prezentovat.

Výstava prací uprchlíků 
potrvá do konce září, pak ji 
vystřídá cyklus Osvalda Laba-
je Kytky a po něm se představí 
fotograf Petr Prudký se svými 
Dolomity.                            (pp)

ŽENY: Uprchlíci vzpomínají štětcem.                   Foto: Petr Pavelka

Rozezněly se bubny, rozsvíti-
ly taverny, v záři ohňů rytířské-
ho ležení na kolbiště vstoupili 
rytíři. Tak nějak začal 9. ročník 
tradičních Frýdeckých slavnos-
tí, i když to spíš vypadá na zápis 
středověkého kronikáře. 

Slavnosti potvrdily, že si za 
dobu své existence našly zástu-
py příznivců, které neodradila ani 
nepřízeň počasí v druhý den akce. 
Před prapory a erby nazdobené-
ho pódia večer nadšeně přihlíželo 
na pět set diváků a i přes uplaka-
né nedělní dopoledne přišlo více 
diváků než v minulých letech.

„Slavnost jsme poprvé přesu-
nuli do nově otevřeného parku 
Pod Zámkem, čímž akce podle 
mého názoru získala díky krás-

Frýdecké slavnosti se povedly
nému prostředí nový rozměr a 
velkolepost. Park takové zatížení 
čas od času bez problémů une-
se, žádné dramatické škody jsme 
nezaznamenali,“ pochvalovala si 
starostka Eva Richtrová.

I příští rok se tak občané 
Frýdku-Místku i okolí mohou 
těšit na zdejší rytířská a taneč-
ní show, které si vybojovali i 
mohutným a nadšeným „ano!“ 
při závěrečné ceremonii, kdy 
se jich herold ptal, zda za rok 
přijdou zase. Jubilejní desátý 
ročník přinese určitě další nové 
zážitky, letos největší nadšení 
vzbuzovala ukázka lovu dra-
vých ptáků, zvláště pak démo-
nického supa létajícího přímo 
mezi diváky.                       (pp)

VEČERNÍ ATMOSFÉRA: Dokonalé historické divadlo.  Foto: Petr Pavelka

Jak již se stalo dobrou tra-
dicí, září v historickém centru 
Frýdku patří podzimnímu dílu 
hudebně-divadelní akce pod 
názvem sv. Jan session – fes-
tiválek lidí volajících a naslou-
chajících. Akce s názvem 
odvozeným od patrona zdej-
šího farního kostela, v jehož 
blízkosti se koná, má svou 
kontinuitu od roku 1995. 

Před deseti lety tehdy nově 
vzniklá skupina Hrozen založila tra-
dici, která se rozvíjí a dvakrát ročně 
pravidelně naplňuje prostory farní 
zahrady poblíž Zámeckého náměs-
tí ve Frýdku lidmi hledajícími hudbu 
a divadlo, které většinou neuvidí v 
televizi a neuslyší v rádiu.

„Akce je otevřená mnoha smě-
rům, důraz je při výběru kladen na 
zajímavý, nekomerční a objevný 
přístup autorů a interpretů a na 
obsah sdělení. Účastníci se mohli 
na festiválku setkat třeba s kape-
lami Tara Fuki, Jablkoň, Maraca, 
Oboroh, Veselá Zubatá, Sestry 
Steinovy, s osobnostmi jako Vla-
dimír Merta nebo Pavel Fajt, z 
divadel třeba s Teátrem Víti Mar-
číka, ze Slovenska například Suí 
Vesan, Credo, Mimicry, Heaven´s 
Shore a mnoha dalšími,“ zve na 
festival Miroslav Přikryl. 

Podzimní díl festiválku sv. Jan session
22. pokračování festiválku bylo 

zahájeno již v neděli 11. září kon-
certem domácí skupiny Hrozen, 
stěžejní část festivalu proběhne až 
tento víkend. Už v pátek 16. září 
od 19 hodin rozezní prostory farní 
zahrady vedle zajímavé pražské 
alternativně folkové kapely Noi 
například progresivní slovenská 
kapela Dlhé diely kombinující pís-
ničkářský přístup s elektronickou 
rytmikou. Dále zahraje kapela Jar-
ret z Liberce, která hraje na poetic-
kých textech postavený energický 
folkrock. V sobotu 17. září od 16 
hodin se pak na farní zahradě a 
v přilehlých prostorách odehraje 
hlavní festivalový program. Kromě 

hudebních skupin, z nichž lze jme-
novat například výbornou českou 
dechno kapelu Traband, kterou 
jsme již ve zpravodaji představili, 
veselou rockovou partičku Bou-
dapsova z Brna, ale třeba rovněž 
zajímavý písničkářský projekt 
bubeníka kapely Znouzecnost 
Caine, se můžete těšit také na 
divadlo v podání souboru skryté-
ho pod názvem Badzimmer Ans-
ambl a na tanečně pantomimické 
představení klientů ústavu sociální 
péče z Olomouce. 

Festival, pořádaný sdružením 
Filip Neri a skupinou Hrozen, je 
realizován s podporou Města Frý-
dek-Místek.                     (pp) 
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STANICE MLADÝCH TURISTŮ
Pionýrů 764, Frýdek-Místek

tel.: 558 435 067, 558 647 694
e-mail: smtu.fm@worldonline.cz

http://smtu.fm.web.worldonline.cz

NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

15. až 18. září v 19.00 hod.
PŘÍŠERNÁ TCHYNĚ /USA/
Jennifer Lopez, Jane Fonda v hl. rolích 

romantické komedie na vděčné zábavné téma.
Mládeži do 12 let nevhodný, 102 min
19. září v 19.00 hod.
ZOSTANE TO MEDZI NÁMI /SR, ČR/
Milostné drama řešící vztah jedné ženy 

a dvou mužů, hrají T. Hanák, M. Dlouhý a 
Danica Jurčová.

Mládeži do 15 let nevhodný, 90 min
20. až 21. září v 19.00 hod.
BATMAN ZAČÍNÁ /USA/
Batman - maskovaný bojovník, který 

používá svoji sílu, inteligenci a řadu svých 
technických vymožeností k boji proti zlověst-
ným silám, které ohrožují město Gotham...

Mládeži do 12 let nevhodný, 134 min
22. až 25. září v 17.00 hod.

KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU /USA/
Johny Depp v hl. roli nové adaptace 

knížky Roalda Dahla.
Velkolepá přehlídka barevných vizí z bizarní-

ho světa plného sladkých vynálezů a čokoládo-
vých skřítků. Film je uváděn v českém znění !!!

Mládeži přístupný, 105 min
22. až 25. září v 19.00 hod.
FANTASTICKÁ ČTYŘKA /USA/
Populární komiksoví superhrdinové se 

představují v akční komedii.
Mládeži přístupný, 106 min
26. až 28. září v 19.00 hod.
3:15 ZEMŘEŠ /USA/
Příběh o nemovitosti ovládané zlem v 

městečku Amityville.
Mládeži do 12 let nevhodný, 90 min
30. září v 17. a 19.00 hod.
KUNG - FU MELA /Hongkong, Čína/
Nejlepší kung-fu film všech dob. Dynamic-

ky, moderně natočený film je přehlídkou klasic-
kých situací a citací z legendárních děl žánru.

Mládeži přístupný, 99 min

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

1. září - 30. září 2005
chodby Národního domu
ARCHITEKTURA OHNĚ - IGNIS BRU-

NENSIS 2005
Fotografie Boleslava Kaňky z Řepišť

AKCE NÁRODNÍHO DOMU
Pátek 16. a sobota 17. září 2005 
BESKYDSKÝ JEŠTĚR
KLUB FILMOVÝCH AMATÉRŮ
Neděle 25. září 2005 v 15.00 hodin
Divadlo DUO Frýdek-Místek
PŘÍHODY MEDVÍDKA ŤUPÍNKA
Autor: Jan Wilkowski 
Přehlídka amatérské filmové tvorby
Čtvrtek 29. září 2005 v 19.00 hodin 
Těšínské divadlo
Richard Kalinoski
MĚSÍČNÍ BĚS
Pro předplatitele Frýdek-Místek - sk. FMA
Pátek 30. září 2005 v 19.00 hodin 
Divadlo Bez zábradlí
Terrence McNally
FRANKIE A JOHNY VE SVITU LUNY
Vtipná, optimistická, ale zároveň závaž-

ná výpověď o hledání lásky a sbližování 
dvou osamělých lidí.

Hrají: Barbora Hrzánová a Radek Holub
Režie: Oto Ševčík
Předplatitelská skupina B
Sobota 22. října 2005 v 18.00 hodin 
“ING IV. aneb Intelektuálně Nevy-

vážená Galasuperšou”
Hraje DS Čtyřlístek Frýdek-Místek 

“ING kolektiv”
FILMOVÝ KLUB

19. září v 19.00 hod.
HLAS MOŘE /2004-Španělsko/
Režie: Alejandro Amenábar
Javier Bardem v hl. roli ve strhujícím psy-

chologickém dramatu podle skutečného příbě-
hu. Nejúspěšnější světový titul loňského roku.

Mládeži do 15 let nevhodný, 125 min
26.září v 19.00 hod.
NA DOTEK /2004-USA/
Režie: Mike Nichols
Julia Roberts, Natalie Portman, Jude Law, 

Clive Owen ve filmové adaptaci úspěšné diva-
delní hry anglického dramatika Patrika Marbera.

Mládeži do 15 let nevhodný, 105 min

27. září v 19.00 hod.
ONG BAK /2003-Thajsko/
Režie: Prachya Pinkaew
První thajský snímek v české distribuci 

- poměrně drsný film osciluje na pomezí 
akční podívané a milé naivity.

Mládeži do 12 let nevhodný, 105 min
DĚTSKÁ FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ
23. září v 10.00 hod.
DÁŠENKA I /ČR/
Pásmo veselých pohádek o Dášen-

ce, pohádky Bububu, Medicína a nesmí 
scházet i Krtek a ježek.

Mládeži přístupný, 65 min
23. září v 13.30 hod.
ROBOTI /USA/
Komediálně laděný sci-fi příběh ze 

světa robotů uváděný v českém znění!
Mládeži přístupný, 90 min

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a záro-

veň jednomu městu Frýdek-Místek. Kaž-
dé z nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném 
historickém území, které oddělovala jen 
„..šumivá, divoká Ostravice“. Vzdálená i 
blízká, historická, a zároveň moderní byla 
a jsou města Frýdek a Místek. Zaslouží 
si, aby lidé v nich žijící byli připomínáni a 
jejich činy zaznamenávány.

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu 

frýdeckého rodáka, který byl a je světově 
uznávaným básníkem a překladatelem. 
(po-pá 8,00 - 15,00 po domluvě i mimo 
termín).

Výstavy:
MODELY SPECIÁLNÍCH VOZIDEL - 

od sanitky po obrněný transportér
Prezentace sbírek i vlastních výrobků 

modelářů a zájemců o historii automobi-
lové dopravy. Autojeřáby, auta nákladní, 
hasičská, policejní, vojenská, sanitní, aj., 
stavební stroje a další vozidla budou na 
výstavě doplněna fotografiemi, technic-
kou dokumentací a videozáznamem.

Autorem scénáře je František Pavelčík 
a dále spolupracovali: Josef Jendřišak, 
Václav Langer, Jiří Pavelka, Marek Kas-
sa, Jaromír Krejčí, MUDr. Dalibor Cha-
loupka, Zdeněk Kroček, Ludovít Holan, 
Regionální muzeum v Kopřivnici o.p.s., 
RK MODEL Brno, Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje, územní 
odbor Frýdek-Místek, Sbor dobrovolných 

hasičů Dobrá. 
Potrvá do 6. listopadu 2005.
OHLÉDNUTÍ ELIŠKY SERVÁTKO-

VÉ-ROSENFELDOVÉ
Výstava je uspořádána k devade-

sátinám keramičky, grafičky a malířky. 
Výstava Elišky Servátkové je další dílčí 
rekapitulací její bohaté tvůrčí činnosti, kte-
rou věnovala městu Frýdku-Místku a kra-
ji, ve kterém žije. Výběr prací na výstavě 
mapuje celé její dílo od tvůrčích počátků 
ve čtyřicátých letech až do současnosti. 
Návštěvník se po létech setká s výbě-
rem její keramiky, vybraným souborem 
grafiky, hlavně pracemi z raného obdo-
bí. Novinkou bude menší výběr portrétní 
tvorby, doplněný květinovými motivy. 
Další novinkou bude výběr prací z cest, 
které většinou nebyly doposud vystave-
ny. Pamatováno je i na výběr současné 
malířské tvorby, zaměřené hlavně na prá-
ce vzniklé po roce 2000. 

Patronát nad výstavou převzalo Město 
Frýdek-Místek a Pobeskydský klub přátel 
výtvarného umění ve Frýdku-Místku. 

Vernisáž proběhla ve čtvrtek 8. září 
2005 v 17.00 hodin v Rytířském sále 
frýdeckého zámku. Výstavu zahájila 
ředitelka Muzea Beskyd PhDr. Zuzana 
Břízová a starostka Města Frýdku-Místku 
Eva Richtrová. O autorčině díle promluvil 
autor výstavy PhDr. Karel Bogar. 

Potrvá do 9. října 2005.
PROGRAMY, KONCERTY
18. září ve 13,00 - 17,00 hodin - nádvo-

ří frýdeckého zámku
AUTOMOBILOVÁ SHOW
Ludovít Holan předvádí své automobi-

lové modely na nádvoří zámku.
Součást výstavy „Modely speciálních 

vozidel“.
25. září v 15,00 hodin - zámecký klub
POETICKÉ ODPOLEDNE S JINDŘI-

CHEM ZOGATOU
V cyklu „Nedělní chvilka poezie“
Účinkuje Místecká Viola
Návštěvníci si mohou prohlédnout 

výstavu obrazů Elišky Servátkové.
BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A VLASTI-

VĚDNÁ SPOLEČNOST
15. září v 17,00 hodin - přednáškový 

sál v Zeleném domě
FRÝDECKÝ ZÁMEK, JAK JEJ NEZNÁTE

Prvopočátky frýdeckého hradu, sta-
vební proměny, dosavadní výsledky 
archeologického a stavebně historického 
průzkumu, frýdecký zámek na starých 
mapách, podzemí zámku a další. Doplně-
no studijní výstavou.

24. září v 8,00 hodin - sraz u mostu 
přes řeku Morávku ve Starém Městě u 
Frýdku
POJĎTE S NÁMI PROTI PROUDU BAŠTICE

Historicko-archeologická vycházka 
ze Starého Města u Frýdku do Bašky. 
Pravěké nálezy, zaniklé plavební kaná-
ly, zaniklé hamry a železná huť v Bašce, 
drobné středověké opevnění v Bašce a 
další. Nazpět do Frýdku-Místku vlakem 
nebo autobusem (kolem 13. hodiny).

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

Pátek 16.9.2005
KAMIKADZE ARMAGEDON
Techno - párty
Velký sál KD,20.00 - 06.00 hodin.

KD VÁLCOVEN PLECHU

16. 9. - Děti, mládež a volný čas 
(Místecké náměstí - pátek odpoledne)

17. 9. - Mezinárodní mistrovství v turis-
tickém závodě mládeže - prostory SMTu 

a ekologického střediska Hatě
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HUDEBNÍ KLUB STOUN

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

Tel.: 558 435 401, 558 437 336
e-mail:lidovydum.fm@centrum.cz

http://www.webpark.cz/katolicke-domy/Mis-
tek/Mistek.htm

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

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

telefon: 558 434 154, 558 434 525, 558 628 240
www.ddmfm.cz, e-mail:info@ddmfm.cz

GALERIE KRÁSNO

16. 9. - ETNO WORLD MUSIC nO.1
NOVÁ AKCE! NÁZEV OBSAHUJE VŠE A KVALITU ZAJISTÍ DJ A MODERÁTOR 
RÁDIA HEY 105kG
17. 9. - TANKER 
PRVNÍ UCELENÝ DVOUHODINOVÝ KONCERT MÍSTNÍ METALOVÉ PARTIČKY SE 
SKVĚLÝM ŽENSKÝM VOKÁLEM
19. 9. - IN MEMORIAM EXIT PÁRTY (RETRO)
DJ KLEGA A HITY DOBY RUDÝCH ŠÁTKŮ 
23. 9. - WHIZZ nO.4
Oli + SMario (mtkbros.org), Rippa (btb), Pierdus (btb), Local Heroes
24. 9. - ROCKOTÉKA
DJ JURA A VEČER PLNÝ SKVĚLÉ MUZIKY
26. 9. - IN MEMORIAM EXIT PÁRTY (RETRO)
STARÝCH A OSVĚDČENÝCH HITŮ NENÍ NIKDY DOST A DJ KLEGA TO DOBŘE VÍ...
27. 9. - HITY ZE ZÁHROBÍ SPECIÁL!!!
ZÍTRA JE SVÁTEK A VE STOUNU SE PAŘÍ DO 4, AKCE, SOUTĚŽE A DOBRÁ PAŘBA
28. 9. - KOLLERBAND
KONCERT MĚSÍCE! FRONTMAN SKUPINY LUCIE DAVID KOLLER A SPOUSTA 
SKVĚLÝCH MUZIKANTŮ V NOVÉ KAPELE!!!
29. 9. - POHODOVÁ ROKOŠKA
KLIDNÝ POPÍK K TANCI, SKLENIČCE A VSTŘEBÁNÍ VČEREJŠÍHO ZÁŽITKU HRA-
JE DJ PATRICK
30. 9. - SUPERCROO!!!
HIP-HOPOVÁ PECKA CO MÁ JASNÝ NÁZOR NA SUPERSTAR!! (PÍÍÍP)

OTEVŘENO:
PONDĚLÍ 18:00 - 24:00, PÁTEK A SOBOTA 18:00 - 04:00

ZAČÁTKY AKCÍ V 19:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00, ZAČÁTKY KIN VE 20:00 ADRE-
SA: HUDEBNÍ KLUB STOUN, JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 558 62 62 13 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ WWW.STOUN.F-M.CZ 

Centrum pro mentálně postiženou 
mládež Frýdek-Místek připravilo výsta-
vu pod názvem „ŽIVOT, RADOST, 
FANTAZIE“, která se uskuteční ve 
dnech od 2. 9. 2005 do 30. 9. 2005. 
Výstava představí výrobky zhotovené v 
ústavních dílnách, jedná se o vyrobené 
koše, keramiku, koberce, výšivky a jiné 
dekorativní a užitné předměty.

u kostela sv. Jana a Pavla v Místku
Tel.: 558 436 024, 732 471 892

Provoz galerie: Po-Pá od 9-17.30 
hodin, sobota od 9-12 hodin

Seniorklub:
22. 9. - Zájezd Klubu seniorů na Raduň a okolí

NÁRODNÍ PROGRAM POČÍTAČOVÉ 
GRAMOTNOSTI (NPPG)
- vzdělávací program vyhlášený Minister-
stvem informatiky
- kurzy probíhají v DDM na ulici Pionýrů 
752 v Místku
- kurz 1: Základy práce s PC, kurz 2: 
Základy práce s textovým editorem, kurz 
3: Internet a elektronická pošta, kurz 4: 
Portál veřejné správy
- doba trvání jednoho kurzu: 2 - 3 hodiny
- cena za 1 kurz: 100,- Kč (zbytek hradí 
Ministerstvo informatiky)
- absolvent všech modulů získává osvěd-
čeni od Ministerstva informatiky ČR
- Informace a přihlášky: Patrik Siegels-
tein, telefon: 558 434 154, 732 646 125
- zářijové termíny: informace telefonicky, 
osobně v DDM, nebo na www.ddmfm.cz

15. 9. - DEN PRO SVĚTLUŠKU
- celostátní sbírka na podporu nevido-
mých a slabozrakých

15. 9. - DEN BEZ ÚRAZU
- soutěže a hry pro děti na téma prevence 
dětských úrazů
- zároveň se můžete seznámit s nabídkou 
aktivit DDM FM pro děti i dospělé
- DDM Místek, 13:00 hodin

16. 9. - DĚTI, MLÁDEŽ, VOLNÝ ČAS
- prezentace organizací, které se věnují 
práci s dětmi a mládeží ve volném čase
- informace, přihlášky, nabídky, ukázky 
činnosti apod.
- Náměstí Svobody v Místku, 13:00 - 17:00 h

19.9. v 10.00 h. - Maňásková pohádka 
20.9. v 10.00 h. - Rady o kojení
Přednáška p. Vojkovské 
26.9. v 10.00 h. - Maňásková pohádka 
3.10. - 14.10. - Burza dětského oblečení
a obuvi.
3.10. Příjem oblečení 
14.10. Vyúčtování a výdej oblečení
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