
ZPRAVODAJZPRAVODAJ
R a d y  m ě s t a  F r ý d k u - M í s t k u
Září 2007 č. 17 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek• • • •

slovo primátorky

PLNO NA FOTBALE: Zaplněná tribuna při pohárovém utkání s Baníkem, stejně jako výhra domácích v tomto 
zápase, jsou důkazem, že fotbal je ve Frýdku-Místku na vzestupu. I proto na zasedání zastupitelstva náměstek 
primátorky Petr Cvik prohlásil, že radnice se bude zabývat dalšími možnostmi podpory, která je u dospělých 
dosud výrazněji věnována jen účastníkům nejvyšších soutěží. Také informoval o tom, že město stále čeká na kon-
krétní nabídku ze strany vlastníka kvůli případnému odkoupení stadionu ve Stovkách.           Foto: Petr Pavelka

V okamžiku, kdy se na 
zasedání zastupitelstva začal 
projednávat bod pojmenova-
ný Nabytí pozemků – lokalita 
„Za Nemocnicí“, k. ú. Frýdek, 
zaznělo poprvé slovo „hos-
pic“ a následná časově vyčer-
pávající debata naznačila, že 
zastupitelé mají nové téma 
suplující „aquapark“ v minu-
lém volebním období.

Výstavba hospice ve Frýdku-
-Místku figuruje v oficiálních plá-
nech radnice v Programovém 
prohlášení rady města Frýdku-
Místku. Opozice není v zásadě 
proti, ovšem i tak kritické připo-
mínky již v této fázi projektu, kdy 
si město zatím pouze připravuje 
potřebné pozemky, vydala na 
hodiny. Například Petr Hartmann 
se k záměru radnice vyjadřoval 
kladně, upozorňoval na duchovní 
rozměr poslední služby na cestě 
ke smrti, ale hlavně jej zajímalo 
vyjádření nemocnice, zda o dané 
území sama nestojí. Na to reago-
vala primátorka Eva Richtrová, že 
nemocnice o pozemky evidentně 
zájem neprojevila, protože se jed-
ná o pozemky soukromníků, s kte-
rými mohla sama již dříve jednat. 
Náměstek primátorky Miroslav 
Dokoupil ji doplnil, že nemocnice 
se nepochybně lépe domluví s 
městem než s několika soukromý-
mi vlastníky. „My předpokládáme, 
že by hospic provozovalo město, 

Zastupitelstvo diskutovalo o potřebě hospiceZastupitelstvo diskutovalo o potřebě hospice

NA ZASTUPITELSTVU: Náměstek primátorky Miroslav Dokoupil předkládá informace k plánované 
výstavbě hospice.     Foto: Petr Pavelka

ale počítáme s propojením pro-
vozu s nemocnicí,“ řekl Miroslav 
Dokoupil a vyjmenoval oblasti 
možné spolupráce například v 
otázce stravování či prádelny. 

Igor Svoják pro změnu kriti-
zoval, že v připravených kupních 
smlouvách figurují dvě rozdílné 
ceny za výkup pozemků a navrho-
val je sjednotit. Když mu náměs-
tek primátorky Petr Cvik opono-
val, že dobrovolným přistoupením 
na vyšší cenu u všech vlastníků 
by město přišlo o velké peníze a 
nechovalo se hospodárně, vydal 
se Igor Svoják v dalším upřesnění 
své myšlenky opačným směrem, 
než si většina v sále myslela. Ani 
pro výzvu k sjednocení na spodní 
hranici ovšem nenašel u radních 
pochopení a u zastupitelů pro 
jeho návrh zvedlo ruku jen deset 
přítomných. „Kdybychom chtěli u 
případů, kde jsme domluvili cenu 
300 korun za metr, najednou 200 
korun, tak by byla ta lokalita zabi-
ta. Kupní smlouvy máme pode-
psané a to by nás vrátilo znovu 
na začátek a dalo prostor speku-
lantům. My jsme šli cestou vyjed-
nání kupních smluv a až nyní vše 
probíráme v zastupitelstvu, aby-
chom se spekulacím s pozemky 
vyhnuli,“ vysvětluje náměstek pri-
mátorky Miroslav Dokoupil. Ten 
má projekt na starosti, protože na 
radnici dohlíží na investiční akce, 
a vyzval opozici, aby podobně 

jako u aquaparku nehanila vždy 
vše hned v zárodku. „Nečekám 
u vás přijetí výstavby hospice s 
jásotem, ale chtěl bych korekt-
nost. Jsem smířen s tím, že si tím 
vždycky musíme projít. Nakonec 
tu hospic bude, stejně jako je tu 
aquapark, a nikdo už se nad tím 
pozastavovat nebude, jako by 
tu byl odjakživa,“ předpokládá 
náměstek Dokoupil. Ke zvolené 
lokalitě vysvětlil, že odpovídá 
územnímu plánu, v němž je právě 
zde plánovaná rezerva pro zdra-
votnictví, a nastínil, že v budouc-
nu by byl v dané lokalitě prostor 
i pro další záměry, například 
městské arboretum. „Naše město 
si svým významem a spádovostí 

hospic zaslouží. Současná medi-
cína jde stále dopředu, umíme 
zachraňovat a prodlužovat životy, 
ale přesto i dnes musíme někdy 
konstatovat, že se člověk vyléčit 
nedá. Je na místě umožnit mu 

důstojně odejít z tohoto světa, 
aby byl obklopen blízkými a měl 
co nejmenší bolesti,“ sdělil hlav-
ní poslání plánované výstavby 
hospice radní Miroslav Adam, 
pracující ve zdravotnictví. (pp)

HASIČTÍ DOBROVOLNÍCI: Primátorka Eva Richtrová jim ve velké zase-
dací síni magistrátu poděkovala za jejich činnost.      Foto: Petr Pavelka

Vážení spoluobčané,
ve středu 12. září 2007 ve velké zase-

dací síni našeho magistrátu zasedlo 59 
zasloužilých hasičů Moravskoslezského a 
Olomouckého kraje. V rámci svého každo-
ročního setkání tentokráte navštívili okres 
Frýdek-Místek i naše město. 

Titulem zasloužilý hasič se může pochlu-
bit pouze ten člen Sboru dobrovolných hasi-
čů, který se významnou měrou zasloužil o záchranu lidských životů 
a majetků a zároveň dosáhl věkové hranice 60 let. Titul zasloužilý 
hasič je udělován od r. 1995, v Moravskoslezském kraji bylo dosud 
těchto titulů uděleno 209, z toho 193 mužům a 16 ženám. V našem 
okrese žije 30 zasloužilých hasičů, z toho 28 mužů a 2 ženy, nej-
starším zasloužilým hasičem je pan Stanislav Kozák z Frýdlantu nad 
Ostravicí, kterému je 89 let. Olomoucký kraj se může dnes pochlubit 
80 zasloužilými hasiči, z tohoto počtu je 76 mužů a 4 ženy. 

Po zhlédnutí filmu o Euroregionu Beskydy se tématem diskuze stala 
nejen historie a současnost našeho města, ale také práce dobrovolných 
hasičů, jejich technické vybavení  a podmínky pro jejich  práci. Velmi pozi-
tivně přítomní přijali mé konstatování o uvolnění finančních prostředků na 
nákup nového automobilu pro technickou jednotku dobrovolných hasičů 
v Zelinkovicích ve výši 300.000,- Kč a na pořízení nové cisterny, která si 
vyžádá více než 4 mil. Kč z našeho rozpočtu a 2 mil. státní dotace.

Chtěla bych touto cestou poděkovat za celoživotní práci všem 
nositelům titulu zasloužilý hasič a zároveň všem dobrovolným hasi-

čům. Vždyť bez 
jejich pomoci 
si neumíme 
představit ani 
likvidaci požárů, 
ani odstraňo-
vání následků 
povodní, tak jak 
to dokázali i v 
minulých dnech.
Eva Richtrová
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krátce

Poslední prázdninové sobot-
ní odpoledne v Parku pod 
zámkem patřilo příznivcům 
dechovky, kterým byla určena 
závěrečná akce veleúspěšné-
ho Beskydského Veseléta. Po 
Velkém dechovém orchestru 
Válcoven plechu, Straňance 
a Mistříňance, kteří vystoupili 
v červenci ve Smetanových 
sadech, tentokrát 1500 diváků 
tleskalo Frýdlantskému hudeb-
nímu spolku, Bojanům a Mora-
vance Jana Slabáka.

„Poprvé nám v den konání akce 
letošního Veseléta pršelo, nicmé-
ně všichni svatí se opět přiklonili 
na naši stranu a průběh akce pro-
vázela blankytně modrá obloha,“ 
ulevilo se Milanovi Andělovi, který 
dával celý prázdninový program 
Veseléta dohromady. Pro druhé 
pokračování letošního Odpoled-
ne s dechovkou přivedl do města 

Dechové odpoledne zakončilo VeselétoDechové odpoledne zakončilo Veseléto
to nejlepší z moravské dechové 
hudby. Vše navíc nahrával Český 
rozhlas Ostrava, a tak se účinku-
jící i publikum překonávali. „Atmo-
sféra byla fakt perfektní, takovou 
by si určitě přáli i muzikanti jiných, 
spíše komerčních žánrů,“ pochva-
loval si Milan Anděl. 

Na pódiu se představili i 
zástupci pořadatelů, tedy Statu-
tárního města Frýdek-Místek a 
sdružení Region Beskydy – pri-
mátorka Eva Richtrová a radní 
Petr Rafaj. Ti divákům slíbili, že 
se letní kulturní akce ve Frýdku-
-Místku uskuteční i napřesrok. 
„Měli jsme perfektní diváckou 
odezvu, která nás přesvědčila, 
že jsme se znovu trefili do toho, 
co město potřebuje. Dokázali 
jsme připravit přes letní měsíce 
zábavu pro všechny generace 
a žádná nás nezklamala. Kdy 
naposledy jsme například měli 

MORAVANKA: Vrchol akce v Parku pod zámkem. Foto: Petr Pavelka
lidmi zcela zaplněné místec-
ké náměstí?“ libovali si politici. 
Udržet nasazenou laťku ovšem 
nebude jednoduché, což doka-
zují i statistické údaje. „V rámci 
seriálu se konalo celkem devět 
akcí, které trvaly jednadvacet dní. 
Na pódiích i mimo ně se předsta-
vilo více než sto účinkujících, na 
jejichž vystoupení si našlo cestu 

zhruba 37 tisíc diváků. To zna-
mená, že průměrná denní náv-
štěva šplhá ke dvěma tisícovkám 
diváků. Dlouhá léta se o Frýdku-
-Místku říkalo, že je v létě kultur-
ně „mrtvým“ místem, po letošním 
Veselétu lze říci, že se město této 
nálepky definitivně zbavilo,“ shr-
nul Milan Anděl z Beskydského 
informačního centra.  (pp)

Opoziční zastupitelé na 
posledním zasedání zastu-
pitelstva kritizovali dlouhé 
lhůty vyřizování žádostí o 
příspěvek na péči, který je 
novinkou v sociálních služ-
bách po zavedení nového 
zákona. Pro magistrát je vel-
mi nešťastné, že jeho úřední-
ci stojí na začátku a na konci 
tohoto procesu, ale nemohou 
ovlivnit celý jeho průběh.

„Jsme na špici v sociálních 
šetřeních, chyba není na naší 
straně, případy váznou na úřadu 
práce,“ bránil se kritice dlouhých 
lhůt radní Ivan Vrba. Poskytování 
příspěvku na péči se uskutečňuje 
na základě složitého procesu za 
účasti různých institucí. „Nejprve 
občané podají žádost o příspě-
vek na péči na odboru sociálních 

Příspěvek na péči prochází Příspěvek na péči prochází 
složitým správním procesemsložitým správním procesem

KYTICE ZA DEMOKRACII: Politikové si na začátku zastupitelstva 
připomenuli srpnové události z roku 1968.      Foto: Petr Pavelka

Regenerace památek
Rada města schválila poskytnu-

tí účelových finančních prostředků 
na obnovu nemovitých kulturních 
památek v rámci Programu rege-
nerace městských památkových 
rezervací a městských památko-
vých zón v roce 2007 v souladu 
s rozhodnutími ministerstva kul-
tury. Financí se dočkají soukromé 
osoby, ale také římskokatolická 
farnost či 1. základní škola.

Rekonstrukce úřadu
Odbor správy obecního majet-

ku už sídlí v rekonstruovaných 
prostorách, nyní se řemeslníci 
činí i na hlavní budově magistrátu. 
„Konečným cílem je zlepšit pra-
covní podmínky zaměstnancům 
a aby byli občané v prostorách 
úřadu obsluhováni bez stresu. 
Vše děláme nadčasově, takže 
po úpravách se zase nějakých 
deset patnáct let nebudou muset 
do těchto prostor vkládat peníze,“ 
vysvětlil na zastupitelstvu náměs-
tek primátorky Miroslav Dokoupil.

Podzimní soutěžní den 
V sobotu 22. září od 14 hodin 

se v jezdeckém areálu pod Štan-
dlem uskuteční Malá olympiáda 
her a soutěží, zábavné dětské 
odpoledne plné her, kde nebude 
chybět jízda na koních ani příjem-
né posezení u ohně s opékáním 
párků. Vstupným pro tuto akci 
jsou kostky cukru, jablíčko nebo 
mrkev, děti za ně obdrží odmě-
nu – překvapení. Na toto dětské 
odpoledne srdečně zve občan-
ské sdružení Levicový klub žen 
Růže 92 společně s ostatními 
pořadateli. V případě velmi nepří-
znivého počasí se akce nekoná!

Pochod seniorů
Zdravotní ústav se sídlem v 

Ostravě, Pečovatelská služba 
Frýdek-Místek a Oblastní spolek 
Českého červeného kříže srdečně 
zvou na II. ročník akce Pochod pro 
seniory. Sraz bude 27. září v 9 
hodin u Hájku ve Frýdku. Připrave-
na je tříkilometrová trasa od Hájku 
vedlejší zpevněnou komunikací do 
Sedlišť k restauraci Lašská jizba. 
Pro zájemce je připravena pro-
hlídka Lašského muzea a galerie 
i prastarého dřevěného kostelíka 
Všech svatých z roku 1638. Účast-
níci pochodu obdrží účastnické 
listy, vítězové věcné ceny.

Bruslení veřejnosti
Bruslení veřejnosti se připra-

vuje na příští měsíc. Od října 
bude probíhat každou středu od 
16 do 17.30 klasické bruslení 
veřejnosti, v sobotu od 8.30 do 
9.30 bruslení rodičů s dětmi a v 
neděli od 16 do 17.30 znovu kla-
sické bruslení veřejnosti.     (pp)

POZVÁNÍ 
na besedu se zastupiteli 

města Frýdku-Místku zvolený-
mi za KSČM, která se uskuteč-
ní v úterý 18. září od 17 hodin 
v Národním domě – místnost č. 
10. Na téma Reforma veřejných 
financí a Současná situace ve 
společnosti se můžete zeptat 
pozvaných hostů – poslankyně 
Parlamentu ČR PaedDr. Mila-
dy Halíkové a Prof. PhDr. Jana 
Kellera, CSc. 

služeb a sociální péče zdejšího 
magistrátu. Od této chvíle je 
zahájeno vlastní správní řízení. 
Následně probíhá sociální šetře-
ní v domácím prostředí žadatele 
sociálními referenty. Po usku-
tečněném šetření dochází k pře-
rušení řízení a příslušná spisová 
dokumentace je předána na stát-
ní instituci – Úřad práce ve Frýd-
ku-Místku. Zde posudkoví lékaři 
zabezpečují posouzení zdravotní-
ho stavu žadatele. Po uskutečně-
ném posouzení zdravotního stavu 
se příslušná dokumentace zasílá 
zpět na magistrát a následně se 
vydává konkrétní rozhodnutí o při-
znání konkrétní výše příspěvku na 
péči,“ popsal nutné úřední koleč-
ko Petr Mikulec, vedoucí odboru 
sociálních služeb a sociální péče 
Magistrátu města Frýdku-Místku. 

Po úspěchu účastníků Bes-
kyd Rallye, kteří potěšili davy 
lidí na frýdeckém náměstí,
se 11. září dočkali i návštěvníci 
místeckého centra. Na Náměstí 
svobody dorazila padesátka 
historických vozidel, jedno, 
pravda, na odtahovém vozidle.

Akci měl tentokrát na svědo-
mí Veteran Car Club Ostrava a 
byla zařazena do prestižní kate-
gorie mezinárodní soutěže FIVA 
„Polovinu účastníků máme ze 
zahraničí. Jsou z Polska, Němec-
ka, Dánska, Francie, Belgie, 
Švédska, také přijeli Angličané, 
kteří prostě vyrazili ze své domo-
viny a teď jsou tu. To je pro mě 
nepředstavitelné, jak takovou tra-
su ujeli,“ obdivoval se i Jiří Lukeš, 
viceprezident pořádajícího klubu. 

I do Místku dorazili veterániI do Místku dorazili veteráni

Podle něj zdánlivě jednoduchý 
proces trvá řadu měsíců. „Když 
zdejší magistrát již nyní ve velmi 
krátké časové lhůtě provádí sociál-
ní šetření, poměrně ke značnému 
zpoždění dochází při posouzení 
zdravotního stavu lékaři lékařské 
posudkové služby úřadu práce,“ 
vysvětli Mikulec a poskytl několik 

ilustračních údajů k 6. září, které 
se k vyřizování agendy příspěvku 
na péči vztahují:

Počet přijatých žádostí od kli-
entů: 1838

Počet uskutečněných sociál-
ních šetření magistrátem: 1747

Počet přerušených řízení - 
čekají na posouzení zdravotního 
stavu na úřadu práce: 1002

Počet vydaných rozhodnutí 
magistrátem: 745

„V současné době čeká na 
provedení sociálního šetře-
ní pouze 46 nových žádostí, 
což představuje 2,5 procenta 
z celkového počtu podaných 
žádostí v letošním roce. Občany 
samozřejmě oprávněně zajímá 
to, aby svou žádost měli vyří-
zenou v co nejkratším možném 
termínu. Bohužel magistrát tuto 
skutečnost může ovlivnit pouze 
omezeně,“ vysvětlil radní Ivan 
Vrba. Ujistil však, že příslušní 
zaměstnanci odboru sociálních 
služeb a sociální péče zdejšího 
magistrátu, kteří vyřizují přísluš-
ný příspěvek na péči, věnovali a 
věnují maximální úsilí k zabezpe-
čení řádného výkonu tohoto úseku 
státní správy, za což si zaslouží 
poděkování, ne kritiku.           (pp)

VETERÁNI V MÍSTKU: Nadšence s historickými vozidly z různých 
koutů Evropy vítala primátorka Eva Richtrová.  Foto: Petr Pavelka

Ten označil za hvězdy „pelotonu“ 
Laurin & Klement z roku 1912 
či Škodu Popular Monte Carlo. 
Právě toto unikátní vozítko ovšem 
mělo o pár kol navíc, protože bylo 

naloženo na odtahovku. „Tako-
vé věci se stávají. Vypadá to na 
ulomený zub na převodovce. Ale 
všechno se dá spravit.

(pokračování na straně 3)
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I do Místku dorazili veteráni
(pokračování ze strany 2)

Existují také nadšenci, kteří 
jsou schopni zrepasovat úplně 
všechno. Dokážou vyrobit odlitky 
dle potřeb, vím také například o 
člověkovi, který spravuje staré 
tachometry bez nadsázky celému 
světu,“ řekl nám Jiří Lukeš. Ten 
chválil zastávku na místeckém 
náměstí, protože po přeháňkách 
na předchozí trase přivítal vete-

rány Frýdek-Místek v posledních 
dnech vzácným sluníčkem. „Já 
jsem velmi ráda, že podobně 
jako u Veseléta i této akci vyšlo 
počasí. O důvod víc, aby k nám 
veteráni přijeli znovu. Naše měs-
to je u různých skupin těchto nad-
šenců v oblibě, protože frýdecké 
i místecké náměstí nabízí jejich 
strojům důstojnou kulisu,“ řekla 
primátorka Eva Richtrová.  (pp)

První zářijový den bylo okolo 
tří set lidí zvědavo na výsledek 
opravy kaple u pramene v 
Hájku. Sešli se zde všichni, kteří 
přiložili ruce k dílu a kterým není 
osud tohoto místa lhostejný. 
Své zástupce vyslala frýdecko-
místecká radnice, která rekon-
strukci podpořila finančně, 
přítomní byli i místní sponzoři, 
ze strany církve jedinečnost 
chvíle podtrhla účast biskupa 
Františka Lobkowitze.

Zájem dokumentovala auta, 
která lemovala přístupovou cestu 
až do Sedlišť. „Společná věc se 
podařila a ve městě tak máme 

Kaple se otevřela se slávou
další opravenou oázu klidu, kam 
mohou lidé zavítat načerpat energii 
ztracenou v městském shonu,“ 
hodnotila výsledek snažení primá-
torka Eva Richtrová. Podle míst-
ního osadního výboru bude pros-
tor využívat i lískovecká základní 
škola, zejména kvůli přilehlému 
Frýdeckému lesu s naučnou 
stezkou. „Zazněl námět propojit 
pramen v Hájku s Frýdeckým 
lesem až po Bezručovu vyhlídku 
a zviditelnit tuto lokalitu i turistickou 
značkou,“ naznačil další možnosti 
Petr Rafaj, předseda Regionu Be-
skydy. Radní Ivan Vrba jej doplnil, 
že se město ještě pokusí zlepšit 

přístupnost až k samotnému pra-
menu pro vozíčkáře a maminky s 
kočárky.  (pp)

OTEVŘENÍ KAPLE V HÁJKU: 
Slavnostní událost v Lískovci.

V červenci poznávali komu-
nální dění ve Frýdku-Místku 
zástupci Gradačacu, družební-
ho města v Bosně a Hecegovi-
ně, na konci prázdnin vyslala 
na pracovní cestu svou dele-
gaci pro změnu naše radnice.

Kromě partnerského města 
primátorka Eva Richtrová a radní 
Petr Rafaj navštívili také Saraje-
vo. „Vyjeli jsme na pozvání sta-
rosty města Gradačac Ferhata 
Mustafiče při příležitosti konání 
34. ročníku zemědělské výstavy. 
V průběhu návštěvy proběhla 
jednání o další spolupráci obou 
měst především v oblastech 
turistického ruchu, kulturních 

Frýdek-Místek oplatil návštěvu

V BOSNĚ: Spolupráce Frýdku-Místku s Gradačacem už se přenesla 
i na parlamentní úroveň.

aktivit – vzájemných výměnách 
souborů – a aktivit podnikatel-
ských,“ přiblížila primátorka. 
Petr Rafaj, který je současně 
poslancem, našel svou parketu 
v Sarajevu, kde byla delegace 
přijata předsedou parlamentu 
a předsedou komise pro státní 
rozpočet. „Diskuse byla zamě-
řena na výměnu zkušeností při 
tvorbě legislativy státní i pro 
města a obce a jejím zaváděním 
do reality,“ prozradil Petr Rafaj. 
Podle něj by rozhovory měly 
nyní pokračovat na parlamentní 
úrovni v pracovních skupinách 
pro spolupráci České republiky 
a Bosny a Hercegoviny.  (pp)

Zástupci frýdecko-místecké 
radnice spolu s členy Svazu 
bojovníků za svobodu a pamět-
níky se 3. září znovu sešli u 
památníku zavražděných vlas-
tenců za vlakovým nádražím 
v Lískovci, aby si připomenuli 
pohnutou dobu fašistické oku-
pace a hrdinství místních lidí.

Tragickou událost před 64 lety 
v úvodu popsala primátorka Eva 
Richtrová, která se pietního aktu 
zúčastnila spolu s radním Ivanem 
Vrbou. „V pátek 3. září 1943 o 
půl čtvrté odpoledne v Lískovci u 
železniční tratě byla provedena 
veřejná poprava pěti mladých 
mužů ve věku 22-28 let. Před 
popravou po celém kraji Němci 
zveřejnili vyhlášku, dle níž se z 
příkazu Karla Hermanna Franka 
odsuzují k trestu smrti slévač 
Josef Lichnovský, hutník Zdeněk 
Žáček, zemědělský dělník Jan 
Ermis, dělník Josef Drozd a krejčí 
Bohumil Janáček. Jmenovaní se 
měli dopustit „velezrádných činů 
a ohrožovali bezpečí veřejnosti, 
jakož i podporovali osoby vele-
zrádně činné“,“ ocitovala histo-
rické prameny primátorka. Podle 
nich se brněnský kriminální rada 
Kozlovský nemohl smířit s neú-
spěchy svých akcí proti skupině 

Na hrdinství v Lískovci se nezapomínáNa hrdinství v Lískovci se nezapomíná

U PAMÁTNÍKU: Primátorka Eva Richtrová a radní Ivan Vrba v Lís-
kovci s pamětníky i pozůstalými.  Foto: Petr Pavelka
Jiskra a skupině štramberských 
partyzánů. Čekal proto na vhod-
nou příležitost k pomstě. Ta se mu 
naskytla 1. září 1943, kdy skupina 
Bílá lvice provedla destrukci na 
železniční trati nedaleko nádraží 
v Lískovci. Po výbuchu Kozlovský 
požádal nadřízené o souhlas k 
provedení popravy pro výstrahu. 
Těla popravených u tratě visela 
po dva dny a projíždějící vlaky 
podle nařízení měly mít roztažené 
záclonky, aby bylo vidět oběšené. 
„A tak možná i někteří z vás mají 
dodnes hrůzný obrázek u tratě v 
Lískovci před očima. Jiní prožívali 
děsivou událost jako rodinní pří-
slušníci. Vzpomínají a samozřej-

mě nikdy nezapomenou,“ řekla 
Eva Richtrová.

Místopředseda svazu bojovníků 
připomněl, že se jednalo o těžkou 
dobu, kdy byla v sázce existence 
našeho národa. „Na jedné straně 
se národ nesmířil s chystaným 
osudem, což projevoval různými 
formami odporu. Naproti tomu 
fašisté používali všechny metody 
potlačení tohoto odporu – koncen-
trační tábory, vraždění vlastenců 
střílením, oběšením i upalováním 
zaživa. Vraceli do moderní doby 
krutý středověk,“ oživoval vzpo-
mínky na drsnou dobu, jejímž 
typickým obrazem byly i události v 
Lískovci, Rudolf Daňo.  (pp)

Primátorka Eva Richtro-
vá informovala na zasedání 
zastupitelstva o změnách v 
chlebovické průmyslové zóně, 
kde byla připravována roz-
sáhlá investice korejské firmy 
Hanil E-Hwa. Podle informací 
přímo ze společnosti Hyundai 
ovšem nezískala u ní zakázku, 
což zásadně mění situaci.

„Víme, že korejská společnost 
Hanil E-Hwa uzavřela s městem 
Frýdek-Místek smlouvu o investici, 
bohužel společnosti Hanil E-Hwa 
se nepodařilo sjednat úspěšně 
kontrakt s naší společností Hyundai 
Motor Manufacturing Czech. Místo 
ní se naším dodavatelem stala 
společnost Antolin a já tímto potvr-

Do Chlebovic míří Španělé
zuji, že tato společnost bude k nám 
dodávat významné objemy kompo-
nentů,“ informoval primátorku prezi-
dent společnosti Kim Eok-jo.

Podle primátorky firma Grupo 
Antolin již městu potvrdila záměr 
výstavby nového výrobního závo-
du v průmyslové zóně v Chlebo-
vicích a na dalším řešení situace 
se bude intenzivně pracovat mezi 
všemi zainteresovanými stra-
nami. Z dostupných informací o 
španělské firmě je zřejmé, že pra-
cuje s řadou renomovaných svě-
tových automobilek, operuje ve 
23 zemích a má zhruba deset tisíc 
zaměstnanců. Svou stopu už má 
i v České republice, v Chrastavě, 
Mladé Boleslavi a Turnově.  (pp)

Rozpočet posílil, město investuje
Zastupitelé na svém zase-

dání 10. září schválili 4. změnu 
rozpočtu pro letošní rok. Příjmy 
města se vyvíjejí příznivěji, než 
se očekávalo, a tak mohlo zastu-
pitelstvo rozhodnout o použití 
dalších téměř 47 milionů.

Zastupitelé schválili desítky 
položek, na poslední chvíli radní 
pamatovali i na Galerii Langův 
dům, pro kterou schválili příspě-
vek na provoz ve výši 50 tisíc 
korun, 800 tisíc museli vyčlenit 
na odstranění havárie rozvodu 
teplé a studené vody v areálu 8. 
základní školy. „V průběhu prázd-
nin došlo k úniku teplé vody, která 
je v současné době odstavena. 
Bylo nutné přistoupit k odkrytí top-
ného kanálu a v řešení je výměna 
potrubí teplé i studené vody mezi 
pavilony,“ vysvětlil náměstek pri-
mátorky Petr Cvik. 

Návrh 4. změny rozpočtu 
řeší zapojení příjmů z pronájmu 
autobusového nádraží, poskyt-
nutí dotací z jednotlivých fondů či 
použití odvodu sázkové kancelá-
ře Chance na veřejně prospěšné 

účely. Těchto 200 tisíc je určeno 
na nákup vysílaček pro jednotku 
dobrovolných hasičů Frýdek, na 
dovybavení zahrady MŠ Slezská, 
na vybavení Jeslí a na pořízení 
kamery a nového stanoviště k 
monitorování problémových míst 
na území města. 

V diskuzi nad změnami roz-
počtu opozice kritizovala umís-
tění i celkové náklady nového 
autobusového stanoviště, Pavlovi 
Kocichovi se nepozdával ani výdaj 
na zřízení služebny městské poli-
cie v křížovém podchodu. „Když 
se nám podařilo získat dotaci a 
domluvit dlouhodobý pronájem 
ve výši 20 milionů korun, zdálo 
se nám nepraktické nezahájit 
stavbu. Naše rozhodnutí se jeví 
jako správné, v návaznosti na 
nošovickou průmyslovou zónu. 
Co se týče ceny, tak všichni víme, 
že se nastřelí cena do zásobníku, 
pak přijde projekt, výběrové řízení 
na zhotovitele a případné víceprá-
ce. Ty v daném případě souvisí 
se stavbou, týkaly se například 
zabezpečovacího zařízení nebo 

označení zastávek,“ říká náměs-
tek primátorky Miroslav Dokoupil. 
„Když se staví stavba za dva mili-
ony, jsou s ní problémy. Tato je za 
šedesát milionů,“ vysvětloval. Ke 
křížovému podchodu prohlásil, 
že radnice vždy deklarovala, že 
předchozí rekonstrukce je pouze 
první etapou, a že především díky 
bezpečnosti a vandalství se nyní 
z druhé etapy vyčleňuje přednost-
ně výstavba služebny. „Doufáme 
v další finanční prostředky a jed-
nou se ta druhá etapa provede 
celá. Prostory podchodu jsou 
velice cenné a jednou to tam bude 
komerčně žít,“ doufá Dokoupil. 
Náměstek primátorky Petr Cvik 
jej doplnil, že služebna městské 
policie je v podchodu zapotřebí a 
jedná se i o vstřícný krok k místním 
podnikatelům na náměstí.  (pp)
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S ÚSMĚVEM: První školní den byl v pohodě nejen náměstek pri-
mátorky Petr Cvik s ředitelem 4. ZŠ Janem Slováčkem, ale i většina 
školáků, včetně prvňáčků.   Foto: Petr Pavelka

Školáci návrat do školních 
lavic většinou nevítají, prvňáč-
ci zase nevědí, jestli se mají 
těšit nebo obávat, ale učitel-
ský sbor na Základní škole 
Frýdek-Místek, Komenského 
402, měl 3. září důvod k osla-
vě. Slavnostně se zde otevíra-
la jazyková učebna. I proto si 
tuto školu k přivítání prvňáčků 
vybral náměstek primátorky 
Petr Cvik, který má ve městě 
na starosti školství.

Čtyřka zapsala pro letoš-
ní školní rok 43 prvňáčků, což 
vedení školy bere jako ideální 
počet. „Máme dvě první třídy a 
stejně jako loni jsme je umístili 
v rekonstruovaných prostorách 
bývalé mateřské školky u parku, 
kde naleznou klid pro aklimatizaci 
na nové povinnosti. V této školní 
budově nám například nezvoní a 
zdejší prostředí mnohé děti znají 

Na 4. ZŠ začal školní rok oslavouNa 4. ZŠ začal školní rok oslavou
ze školky, kde předtím docháze-
ly. Také už jako předškoláci měli 
možnost se trochu seznámit, co je 
po prázdninách čeká,“ vysvětlila 
zástupkyně ředitele pro I. stupeň 
Šárka Nahodilová. Když se Petr 
Cvik ptal, jestli se někdo z prvňáč-
ků do školy jít bál, uslyšel poměr-
ně jasné „néé“, i když některé děti 
žmoulaly v ručkách kapesníček. 
Ujistil je tedy, že o ně bude dob-
ře postaráno a že zrovna jejich 
paní učitelky jsou velmi hodné, 
stejně jako pan ředitel, i když ten 
vypadá poněkud přísně. Šárka 
Nahodilová si zase přála, aby do 
ředitelny nikoho z dětí nemusela 
vodit kvůli prohřeškům, ale pou-
ze kvůli dosaženým úspěchům. 
Ředitel Jan Slováček pak vyjádřil 
přesvědčení, že si rodiče školu 
vybrali dobře a že většina dětí zde 
absolvuje ve spokojenosti celou 
základní školní docházku.

Pro netradiční přímo pohád-
kové zahájení školního roku 
se rozhodli v Mateřské škole 
Frýdek-Místek, Anenská.

Za dětmi přišel „Český Hon-
za“. Zatímco ráno ve třídách 
nestačily paní učitelky novým 
dětem otírat slzičky, Honzovi se 
podařilo mrňousy rozesmát oka-
mžitě. Roztančil a představil jed-
notlivé třídy, paní učitelky i paní 
ředitelku. Stejně jako v pohádce i 
náš Honza se se svým ranečkem 
plným buchet vydal do světa. 
Kluky a holky vzal s sebou. Na 
veselé cestě světem je čekala 
spousta dobrodružství. Zahráli 
si na malé Indiány, na rybáře, 

Český Honza ve školce

pomohli princezně posbírat a 
navléknout korále, nakrmit kaš-
párka buchtami a zdolat vysokou 
horu. Rodiče, kteří se přišli na své 
ratolesti podívat, se nestačili divit. 
Děti se pomalu pouštěly jejich 
ruky, zato stále častěji žádaly o 
pomoc tu „svou“ paní učitelku. 
Nakonec ještě taneček a pak už 
zase zpátky do školičky. 

Touto akcí však program 
Mateřské školy Anenská nekončí. 
Naopak projekt „Český Honza na 
cestě kolem světa“ bude děti pro-
vázet celý letošní školní rok. Děti 
tak se svým kamarádem proces-
tují kus světa a při tom se mnoho 
naučí.  Kolektiv MŠ Anenská

Loňský rok patřil na 2. ZŠ k 
těm velmi povedeným. Oslavili 
jsme 40. výročí založení naší 
školy a dokončovali jsme nový 
školní vzdělávací program 
nazvaný „Cesta abecedou živo-
ta“. Přes takto nabitý rok jsme 
zaznamenali řadu úspěchů.

Naši sportovci jsou tradičně 
postrachem florbalových turnajů. 
Naši bývalí žáci jsou dnes repre-
zentanti předních klubů v tomto 
dynamickém, moderním sportu. 
Z dosavadních sedmi ročníků 
florbalového turnaje „O pohár 
ředitele ISŠ“ jsme čtyřikrát zvítě-
zili a nikdy jsme neskončili bez 
medailového umístění. 

Kolektivní sporty jsou to, co 
nám opravdu jde. Probojovali 
jsme se do krajského kola ve 
výborně obsazeném Coca-Cola 
cupu a jen pověstný krůček nás 
dělil od postupu do celorepubliko-
vého finále. Z individuálních spor-

„Dvojka“ má na co navazovat„Dvojka“ má na co navazovat
tů se věnujeme skoku vysokému. 
Celoroční příprava přinesla své 
ovoce. Kromě tradiční Vánoční 
laťky, která našim žákům zpříjem-
ňuje „čekání na Vánoce“, jsme 
získali první místa v tomto sportu v 
jednotlivcích i družstvech v okres-
ních soutěžích. Výkon 175 cm je 
rekord naší školy a patří k těm, za 
které se nemusíme stydět. 

Velkou radost nám dělají naši 
mladí „debrujáři“, kteří nás aktiv-
ně reprezentovali na dvouden-

ním celostátním setkání mladých 
nadšenců pokusů a objevů v 
Třinci. Jsme rádi, že máme mezi 
sebou budoucí „superstar“, kte-
rá zvítězila v Eurotalentu 2006. 
Za nepřehlédnutelný úspěch 
považujeme postup do finále v 
přírodovědné soutěži Velká cena 
ZOO, která je každý rok kvalitně 
a v hojném počtu obsazena. 

Toto je jen malý výčet úspěchů 
našich žáků, a proto máme na co 
a chceme na ně navazovat.

Primátorka přivítala prvňáky na Jedenáctce
Nové třídy a zajímavý školní 

vzdělávací program nazvaný „Zele-
ná do života“ čekal v pondělí 3. září 
na nové prvňáčky ze základní školy 
Jiřího z Poděbrad. Do školních lavic 
je přišla přivítat i primátorka Frýdku-
-Místku Eva Richtrová.

Barevné a veselé prostředí 
nově vybavených tříd čekalo první 
zářijové pondělí na pětapadesát 
malých prvňáčků, kteří poprvé 
zasedli do školních lavic. „Jsem 
moc rád, že nám letos naše 
organizace školního roku umož-
nila otevřít hned tři první třídy s 

optimálním počtem žáků,“ zdů-
raznil ředitel školy Jiří Adámek. 
Jedenáctce se tak podařilo zúro-
čit dlouholeté pracovní úsilí peda-
gogů i vedení školy a podle slov 
ředitele tím vyhověli jak rodičům, 
tak i přáním pedagogů. „Výuka v 
menším kolektivu dětí dává větší 
prostor pro využití netradičních 
metod a forem práce,“ vysvětlila 
učitelka prvňáků Martina Brunc-
líková a dodala: „To je i náplň 
našeho nového školního vzdě-
lávacího programu, který klade 
důraz na aktivitu žáků a tvořivou 

činnost.“ Prvňáci na Jedenáctce 
se tak mohou těšit na výuku for-
mou her, písniček a zábavy. 

Školní prostředí Jedenáctky 
však pro prvňáky není ničím 
novým. Se školou se seznámili 
už v minulém školním roce při 
akcích klubu Předškoláček a 
podle mínění Martiny Brunclíko-
vé a jejích kolegyň tak děti vstu-
pují do známého prostředí bez 
obav a zbytečného stresu.

Z prvního školního dne však 
byli nadšení i sami prvňáci. Pře-
mek Baláž se hodně těšil, líbila 
se mu zejména třída a oma-
lovánka pampelišek. I Matyáš 
Papaj je spokojený: „To sluníčko 
na stěně je moc pěkné a mám 
tady fůru kámošů.“ Veronika 
Kubaláková zase našla mezi 
spolužáky bývalé kamarádky ze 

Náměstek primátorky Petr Cvik 
se poté vydal prohlédnout novou 
jazykovou učebnu a probral s 
vedením další možnosti rozvoje 
školy. Po zkráceném vyučování 
prvního dne se v učebně sešli i 
učitelé, aby oslavili další vylepšení 
zdejších podmínek výuky. 4. ZŠ se 
podařilo na základě zpracovaného 
projektu Brána jazyků otevřená 
získat nadační příspěvek Nadace 
ČEZ ve výši 300 tisíc korun, za 
který vybudovala v průběhu prázd-
nin zcela novou jazykovou učebnu 
s nejmodernější audiovizuální 
technikou. Učebna bude sloužit 
dennodenně až do páté hodiny 
jazykové výuce na druhém stupni, 
v pozdějších hodinách i jiným akti-
vitám, při nichž se využije kvalitní 
technické vybavení. Na Čtyřce se 
děti od třetí třídy učí angličtinu a v 
šestém ročníku si přibírají druhý 
cizí jazyk. Z didaktických pomůcek 

na zdech nové učebny je zřejmé, 
že další volbou může být němči-
na nebo ruština. Škola si zakládá 
na tom, že má pro jazyky kvalitní 
aprobované učitele. „Chtěl bych 
poděkovat všem, kteří se na vybu-
dování nové učebny podíleli. Pře-
devším panu Žárskému, předse-
dovi naší školské rady, který nám 

ukázal cestu, jak získat příspěvek 
z nadace, a taky mé zástupkyni 
Ywetě Vítkové, protože učebna 
je vlastně „její dítě“,“ poděkoval 
ředitel Slováček zúčastněným. A 
jak jsme se dozvěděli, zástupkyně 
se nechce spokojit s jedináčkem. 
Podobná učebna by mohla vznik-
nout i na prvním stupni.  (pp)

školky. A v družině si dokonce 
hraje i s druhačkou Anetkou.

Na nové prvňáky z Jedenáct-
ky se přišla podívat i primátorka 
města Eva Richtrová. „Rodiče si 
paní primátorku vyslechli s oprav-
dovým zájmem. Při svém uvítání 
zdůraznila, že město se snaží 
podporovat rozvoj školství a spor-
tu, což je na naší sportovní škole 
skvěle skloubeno dohromady,“ 

doplnila Martina Brunclíková.
Pro dobré jméno školy jsou 

však důležité i vycházející roč-
níky. „Letos od nás odcházejí tři 
devítky. Budeme se maximálně 
snažit připravit naše deváťáky 
na další středoškolská studia 
tak, aby co nejlépe uspěli nejen 
při přijímacím řízení, ale i při 
následném studiu,“ uzavřel Jiří 
Adámek.  Renata Spustová
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz
Aquapark na Olešné

Z ATLETIKY

Fotbalový los
MSFL - podzim 2007 (muži)

6.k. NE 16.9. 10:15 FC Vysočina Jihlava B - Fotbal FM
7.k. SO 22.9. 10:15 Fotbal FM - 1.FC Slovácko B
8.k. SO 29.9. 16:00 Slovan Břeclav - Fotbal FM

MSDD - podzim 2007 (dorost)
6.k. SO 15.9. 10:15-12:30 Fotbal FM - SK UNEX Uničov
7.k. NE 23.9. 10:15-12:30 FC Ostrava-Jih - Fotbal FM (stadion NH)
8.k. SO 29.9. 10:15-12:30 Fotbal FM - FC Vítkovice B

MSŽL - podzim 2007 (žáci)
4.k. NE 16.9. 11:00-12:45 Fotbal FM - 1.FC Přerov
5.k. SO 22.9. 10:00-11:45 FC Baník Ostrava - Fotbal FM (Šoupalka)
6.k. SO 29.9. 11:00-12:45 MFK Karviná - Fotbal FM (Bažantnice)

Na ten zápas se všichni ve 
Frýdku-Místku těšili. Možná 
i hráči Baníku Ostrava, které 
mělo čekat ve 2. kole Poháru 
ČMFS snadné sousto a ještě 
navrch setkání s bývalým hrá-
čem Radkem Látalem. Jenže 
rámec utkání pozměnilo poča-
sí. Bylo tak nepříjemné, jak jen 
počátek září dovolí, takže o žád-
né pohodě nemohla být řeč.

Domácí ovšem šli do zápasu 
s jasnou vizí, že „budou jezdit po 
zadku“ a vhledem k charakteru 
terénu jim to šlo velice dobře. Při 
jednom ze skluzových soubojů 
dokonce padl první gól. Ve 12. 
minutě si mohly Stovky zaplněné 
4755 diváky zakřičet gól, když si 
v nepřehledné situaci srazil míč 
do vlastní sítě Bystroň. Baník 
znervózněl, a když ještě do polo-
času inkasoval podruhé zásluhou 
Němce, voda neustále se snáše-
jící z oblohy šla výhradně na mlýn 
Frýdku-Místku. Do kabin se šlo 
zvesela a úkol pro druhý poločas 
zněl jasně – hlavně nedostat brzy 
kontaktní gól. Domácí se zaměřili 
na defenzívu, směrem dopředu už 
toho mnoho nevymysleli, na půli 
soupeře se spíše snažili co nejdéle 
podržet míč. Příliš jim to proti v lize 
dosud neporaženému celku nešlo, 
Baník si ovšem v ofenzivě nevedl 
o moc lépe. Když už vyrobil závar, 
brankáře v několika případech 
zastoupili obránci. Gólman Dittert 
tak za vydatné pomoci spoluhráčů 
udržel čisté konto a superpřekva-
pení bylo na světě. Hráči Frýdku-
-Místku mohli v hloučku křepčit a 
nakonec poděkovat divákům ještě 
jedním hromadným skluzem. 

Trenér domácích Radek 
Látal zažíval první opravdu velký 
úspěch své trenérské kariéry, proti 
svému bývalému zaměstnavateli 
se skutečně jeho svěřenci vytáhli. 
Ostravský trenér Karel Večeřa 
musel připustit, že domácí vyhráli 
zaslouženě. Stejný názor měl i 
náměstek primátorky Petr Cvik, 

Atletky postupují
Ženy bojovaly v posledním 

kole atletické 2. ligy družstev. 
Kvůli nemocem a zranění se 
nesešly v nejsilnější sestavě a 
skončily až na 4. místě. Konečné 
třetí místo však stačí na postup 
do baráže o 1. ligu. Ve svých dis-
ciplínách zvítězila Lenka Kalábo-
vá na 800 m, Zuzana Pavelková 
na 3000 m, Jana Kučerová ve 
výšce, ta přidala i třetí místo v troj-
skoku. V tyči nám zásluhou Vero-
niky Moškořové a Anny Šmídové 
patřilo druhé a třetí místo a Jana 
Lepíková byla druhá v kladivu. 
Doufejme, že na baráž se děvča-
ta sejdou opět kompletní a budou 
bojovat o co nejvyšší příčku.

Muži v baráži
V Opavě se konalo poslední 

kolo II. ligy soutěže mužů. Velice 
oslabené mužstvo Slezanu Frý-
dek-Místek obsadilo až 5. místo. 
Nakonec to však málem stačilo 
na posun na celkové 2. místo, 
protože Hranice skončily ještě 
o dvě příčky níže, a tak v nepro-
spěch oddílu rozhodly pouhé čtyři 
pomocné body. Přesto konečné 
3. místo znamená jasný postup 
do baráže o 1. ligu. Ve svých dis-
ciplínách zvítězili Pavel Michna na 
10000 m před Martinem Kotkem, 
Roman Říha zvítězil v chůzi na 10 
km, Miroslav Lepíček na 400 m 
překážek a byl druhý na hladkých 
400, dvě druhá místa vybojoval 
Michal Štefek na 400 m překážek 
a ve výšce. Třetí na 1500 m době-
hl Petr Lukeš. V baráži přejeme 
mužům co nejlepší výkony. 

Starší žačky
Družstvo starších žaček Sle-

zanu Frýdek-Místek potvrdilo roli 
favorita a s přehledem dokázalo 
zvítězit v krajském finále družs-
tev. Zajistilo si tak postup do finále 

Mistrovství Moravy a Slezska, kde 
bude rovněž patřit k aspirantkám 
na medaile. Děvčata neponechala 
nic náhodě a od prvních disciplín 
se usadila v čele a svůj náskok už 
nepustila až do konce. Vítězství 
ve svých disciplínách vybojovaly 
Katka Klepáčová na 150 m, Alice 
Pišová na 800 m, Ivana Matuško-
vá na 1500 m, Nikola Horňáčková 
na 200 m překážek, Beáta Marko-
vá ve skoku o tyči, Eva Šašinková 
v hodu kladivem a obě štafety 4x 
60 ve složení Klepáčová, Radová, 
Liberdová, Svobodová a 3x 300 
ve složení Radová, Slováková, 
Pišová. Děvčatům blahopřeje-
me a přejeme úspěch v bojích o 
medaile jak ve finále Mistrovství 
Moravy, tak věříme, že i ve finále 
mistrovství ČR. 

Starší žáci 
Ve Vítkovicích proběhlo kraj-

ské finále atletické soutěže družs-
tev starších žáků. Do něho se 
probojovali i žáci Slezanu Frýdek-
-Místek a měli postupové ambice. 
Bohužel se sešli ve velice oslabe-
né sestavě, a tak nakonec přes 
výborné výkony obsadili těsně 
čtvrtou nepostupovou pozici. 
Na ni je odsunuli až v závěreč-
ných štafetách domácí Vítkovice. 
Malou útěchou jim mohou být 
další dva splněné limity na mis-
trovství České republiky, které 
proběhne v Břeclavi. Vítězství ve 
svých disciplínách vybojovali Petr 
Lukeš na 1500 m a Dimitris Kri-
stalas na 1500 m překážek, jehož 
čas 4:49.12 minuty ho pasoval do 
role jednoho z favoritů mistrovství 
ČR. Na druhé místo se prosadil 
Tomáš Filipec na 300 i 800 m a 
Martin Trybula v dálce výkonem 
609 cm, čímž se rovněž dostal 
na mistrovství ČR. Druhé místo 
přidala i štafeta na 3x300 m ve 
složení Lukeš, Němec, Ludvík.

Fotbalový svátek kazilo jen počasí
Frýdek-Místek – Baník Ostrava 2:0!Frýdek-Místek – Baník Ostrava 2:0!

LIJÁK POMOHL: Fotbalisté Frýdku-Místku v nevlídném počasí proti 
favoritovi zabojovali.   Foto: Petr Pavelka

který zápas sledoval v hledišti. 
„Musím říct, že to byl parádní záži-
tek. Kdyby vyšlo počasí, tak by 
určitě byly plné i ochozy. Fotbalisté 
ukázali, že již nějakou dobu pracují 

skutečně koncepčně, že fotbal 
ve Frýdku-Místku jde nahoru a 
zaslouží si naši pozornost a pod-
poru,“ hodnotil fotbalové galapřed-
stavení Petr Cvik.  (pp)

Platnost ceníku od 1. 9. 2007
HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

- účtování po minutách (na krytém AP – při odchodu odečtena doba 
přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny (vstupné na abonentku je levnější než jednorá-
zové vstupné)
- žádné fronty (abonent se nezdržuje ne recepci platbou za vstup a 
rovnou vstupuje přes turniket, až do naplnění kapacity bazénu)
- abonentka je použitelná pro návštěvu letního i krytého aquaparku, sau-
nového provozu i k zaplacení občerstvení u baru v krytém aquaparku
- 1 abonentka je určena pro vstup 1 osoby do prostoru bazénu i well-
nes, nebo letního areálu

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

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

Cena čipu
Cena čipového náramku 150,00 Kč
Min. výše prvního nabití 500,00 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Plavání veřejnosti
Středa 19.00-20.00, 20.00-21.00
Čtvrtek 20.00-21.00
Pátek 18.00-19.00, 19.00-20.00
Ceny: Dospělí 30 Kč
 Děti do 10 let 20 Kč
 Záloha na klíč 20 Kč

Bazén uzavřen v období škol-
ních prázdnin, státních svátků, 

sanitárních dnů a havárie. 
Telefon – bazén: 558 425 538, 

kancelář: 558 425 520

Bazén na 11. ZŠ
Plavenky:

Pondělí 20.00 - 21.00 
Úterý 20.00 - 21.00
Středa 19.00 - 20.00
Čtvrtek 19.00 - 20.00
Pátek  17.00 - 18.00
cena plavenky: 20 vstupů – 
500,- pro dospělé, 250,- pro děti
Platnost plavenky je omezena 
od 10. 9. 2007 do 27. 6. 2008. 
Od 3. 9. 2007 je venkovní brouz-
daliště uzavřeno.

Tělocvična kunčické 
základní školy se od 19. do 
24. srpna stala dočasným 
domovem mladých gymnastů 
z frýdecko-místecké „Jede-
náctky“. Třífázový trénink 
doplněný zábavným progra-
mem stmelil tým gymnastic-
kých nadějí vedených Pavlou 
Raškovou, Alenou a Petrou 
Bařinovými a Veronikou Gor-
nou a vybičoval sportovce k 
novým a hlavně dokonalejším 
výkonům.

Pětatřicet dětí, čtyři trenéři a 
pedagogové byli opravdu důklad-
ní. „Posilování, vytrvalost, zpev-
ňování svalstva a hlavně rozsah 

Na soustředění pilovali vrtaná salta

a kloubní pohyblivost byla náplní 
počátečních hodin soustředění,“ 
řekla Pavla Rašková a pokračo-
vala: „Bičovali jsme především 
akrobatické řady, skok na tram-
políně, kde jsme pilovali vrtaná 

salta. Na pořad dne přišla i nová 
pódiová skladba nazvaná Žáby. 
U ní jsme se hodně nasmáli, a 
tak krkolomné prvky nakonec 
našly hladkou odezvu.“

(Pokračování na straně 6)
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Na soustředění pilovali vrtaná salta
(Pokračování ze strany 5)

Velký sportovní pokrok učinili 
podle slov trenérky Raškové 
i prvňáci z Jedenáctky, kteří 
zvládli mimo jiné přemety vpřed 
i vzad a salta na trampolíně.

Kus práce odvedly i Daniela 
Cmíralová a Anička Nováková, 
které na sobě nejvíce zapraco-
valy a zdokonalily své skoky na 
trampolíně. „Pokroky však udělali 
všichni. Katka i Hanka Kohou-
tovy, Petra Tobiášová, Karolína 
Machalová, Anička Větříšková, 
Denisa Sochací, Vendula Heny-
chová a další a další,“ chválila 
gymnastky Pavla Rašková, která 
s týmem trenérů připravovala i 

odpočinkový program. „Trénovalo 
se až do večera. Ale snažili jsme 
se zařadit do programu i trochu 
zábavy. Běhali jsme, plavali, 
závodili, povedl se orientační běh 
a švihadlová soutěž, ale i výtvar-
né činnosti,“ vysvětlila závěrem 
Pavla Rašková a dodala: „Ovšem 
nejlepší výstup si děvčata necha-
la na bouřku, když svorně ječela 
hrůzou.“ Úspěch celého soustře-
dění by se však podle Pavly Raš-
kové neobešel bez houževnatého 
přístupu malých gymnastů, bez 
obětavé práce všech trenérů, kte-
ří se dětem věnovali i v mimotré-
ninkovém čase, a ani bez finanční 
pomoci mateřské TJ VP.  (rs) 

EXTRALIGA HÁZENÉ - SKP ARCIMPEX Frýdek-Místek
domácí utkání základní části 2007/2008 – hala ZŠ Pionýrů 400

Neděle 16. 9. 17,00 SKP Arcimpex FM - HBC RONAL Jičín 
Neděle 30. 9. 17,00 SKP Arcimpex FM - HC Gumárny Zubří
Neděle 14. 10. 10,30 SKP Arcimpex FM - HK A.S.A. Město Lovosice
Středa 17. 10. 18,00 SKP Arcimpex FM - KH Kopřivnice 
Neděle 4. 11. 17,00 SKP Arcimpex FM - TJ Jiskra Lázně Třeboň
Středa 28. 11. 18,00 SKP Arcimpex FM - Házená Legata Hustopeče 
Neděle 9. 12. 17,00 SKP Arcimpex FM - TJ Lokomotiva Plzeň
Neděle 3. 2. 17,00 SKP Arcimpex FM - TJ Cement Hranice
Neděle 17. 2. 17,00 SKP Arcimpex FM - TJ Bystřice pod Hostýnem
Středa 27. 2. 18,00 SKP Arcimpex FM - HC Dukla Praha
Neděle 2. 3. 17,00 SKP Arcimpex FM - Tatran Prešov
Neděle 9. 3. 17,00 SKP Arcimpex FM - HCB OKD Karviná

Mladé extraligové sokol-
ky z volejbalového oddílu TJ 
SOKOL Frýdek-Místek zahá-
jily v minulém měsíci sezónu 
čtrnáctidenní fyzickou přípra-
vou, kterou zakončily týden-
ním pobytem na Slovensku v 
Mošovcích, odkud odjížděly na 
kvalitně obsazené Mezinárodní 
mistrovství Slovenska juniorek 
na antuce konané ve Vyhních.

„Tato obec s volejbalovou 
tradicí se nachází 18 kilometrů 
od Žiaru nad Hronom. Turnaje 
se zúčastnilo dvanáct družstev 
převážně ze Slovenska, dvě 
družstva Mislinja a Maribor ze 
Slovinska a dva zástupci z Čes-
ké republiky,“ přiblížila asistent-
ka trenéra Pavla Pavelková.

Juniorky Sokola pod vedením 
trenéra Tibora Bridy porazily 
postupně ve skupině VK Poltar, 
ŽOK Mislinja, Prievidzu, Senec 
2:0. „Bojovné finále skupiny se 
Sportovním gymnáziem z Nitry 
skončilo v náš neprospěch 1:2. 
V této základní skupině jsme 
se umístily na 2. místě. Další 

Úspěch na Mistrovství Slovenska
den turnaje pokračovaly boje o 
postup do finále s Bílikovou Bra-
tislava. Tento zápas se stal nád-
hernou ukázkou touhy po vítěz-
ství, z něhož se mladé sokolky 
probojovaly do finále. Zde se 
opět utkaly s děvčaty SG Nitra, 
kterým po velkém boji podlehly 
2:1 (15:13) v tie-breaku,“ shrnu-
la Pavla Pavelková.

Celkové pořadí: 1. SG Nitra, 2. 
TJ Sokol FM „A“, 3. Bílikova Brati-
slava, 4. Mislinja (Slovinsko) atd.

Mladé družstvo kadetek hrálo 
proti starším hráčkám velmi vyrov-
nané partie, bohužel to v závěru 
utkání nedotáhlo do vítězného 
konce a s dvěma vítězstvími se 
umístilo na 10. místě. „Naše hráč-
ka Helena Kojdová z TJ Sokol FM 
„A“ byla vyhlášena nejlepší hráč-
kou celého turnaje. Doufejme, že 
tento turnaj byl dobrým startem do 
nadcházející sezóny, kde se sešly 
nejen výborně sehraná děvčata, 
ale hlavně skvělý kolektiv, který 
má jeden společný cíl, umístit se 
co nejvýše v extralize,“ uzavřela 
Pavelková.  (pp)

STŘÍBRNÉ DRUŽSTVO: Horní řada zleva: Veronika Závodná, Andrea 
Zajícová, Markéta Jašková, Barbora Cidlíková, Petra Křivová.
Spodní řada: Daniela Pavelková, Lenka Siudová, Helena Kojdová.

Dorost
HC Frýdek–Místek – HC Orlová 
6:5 (0:4, 3:0, 3:1)
Branky: 22. Alina (Koneč-
ný, Slípek), 22. Slípek (Fiala, 
Konečný), 26. Blahuta (Slípek, 
Konečný), 41. Fiala (Slípek), 58. 

Kimla (Herman), 60. Golasovský 
(Herman)
HC Frýdek–Místek – TJ Nový 
Jičín 6:5 (2:1, 3:2, 1:2)
Branky: 8. Sovadník, 9. Mičulka, 
30. Mičulka (Fiala), 37. Slípek 
(Sovadník), 39. Sovadník (Dub-

čák), 54. Dubčák (Sovadník)
7. třída

HC Frýdek-Místek – HC Sareza 
Ostrava 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Branky: 16.Fojtík (Vančo-Mina-
řík, Volný), 44. Rykala (Vančo-
Minařík, Flegr)

MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ

Fotbalová přípravka ročník 
1999 si na úvod podzimní čás-
ti pozvala věhlasného soupe-
ře. Stejně staří hráči Baníku 
Ostrava si odvezli výhru 5:3, 
bylo vidět, že přes prázdniny 
zaháleli míň než Frýdecko-
-Místečtí, kteří z předchozích 
zápasů vycházeli vítězně.

„O prázdninách jsme měli 
jenom pár tréninků v srpnu, Baník 
Ostrava měl dokonce i soustře-
dění. Nebyli jsme proto na tom 
příliš dobře fyzicky a Ostrava byla 
i sehranější. My jsme viděli něk-
teré z kluků o prázdninách vůbec 
poprvé, ale chtěli jsme, aby si na 
začátek podzimu zahráli zápas s 
velkým soupeřem,“ hodnotil tre-
nér Josef Ostrák, který byl rád, že 
jeho tým poznal, že je před ním 
perná práce, aby se znovu dostal 
do formy jako před prázdninami, 

Fotbalová přípravka začala s BaníkemFotbalová přípravka začala s Baníkem

kdy zaznamenal řadu turnajo-
vých úspěchů. Výjimkou nebyl 
ani ten poslední předprázdnino-
vý turnaj, kdy sice také mužstvo 
nebylo vzhledem k termínu v 
ideální sestavě, ale dokázalo 
kolektivním výkonem získat bronz 
z turnaje v Konicích, kterého se 
mimo jiné zúčastnily i týmy ligo-

vých Tescomy Zlín či Sigmy Olo-
mouc. „S tímto turnajem jsem byl 
velmi spokojený, protože jsme 
neměli brankářskou jedničku ani 
další kluky ze základní sestavy, 
ale ostatní bojovali a bronzové 
medaile si zasloužili,“ vrátil se 
k předprádzninovému výsledku 
trenér Ostrák.  (pp)

PROTI BANÍKU: Nejmladší fotbalisté se na začátek podzimní sezo-
ny střetli se stejně starými Baníkovci.  Foto: Petr Pavelka

Šachový svaz ČR nominoval 
na „Mistrovství Evropy mládeže 
2007“ hned sedm členů Bes-
kydské šachové školy: Kristýnu 
Novosadovou, Magdalénu Mituro-
vou, Vendulu Novákovou, Tomáše 
Pechu, Jiřího Kočiščák, Tomáše 
Bujnoška a Matěje Svobodu. 

Mistrovství se pořádá v chor-
vatském Šibeniku v termínu 14.-
23. září. Jistým druhem vyzna-
menání pro frýdecko-místecký 
šach je určitě i nominace dvou 

Mladí šachisté na Mistrovství Evropy
trenérů Beskydské školy Serge-
je Berezjuka a Pavla Benča do 
realizačního týmu pro ME.

Naši zástupci to nebudou mít 
na ME mládeže nikterak jedno-
duché, vždyť k dnešnímu dni je 
akreditováno celkem 734 hráčů 
ze 42 zemí: ALB, ARM, AUT, 
AZE, BEL, BIH, BLR, BUL, CRO, 
CZE, DEN, ENG, ESP, EST, FIN, 
FRA, GEO, GER, GRE, HUN, 
ISL, ISR, ITA, LTU, LUX, MDA, 
MKD, MNE, NED, NOR, POL, 
POR, ROM, RUS, SCO, SLO, 
SRB, SUI, SVK, SWE, TUR, 
UKR. Také pohled do startovních 
listin a nasazení vypovídá o tom, 
že se s našimi hráči v konečném 
pořadí spíše počítá pro střed nebo 
druhou polovinu listin. I přes tuto 
skutečnost věříme, že šachisté 
Beskydské šachové školy podají 
stoprocentní výkony a dočkáme 

se výborných umístění. 
Beskydská šachová škola by 

ráda touto cestou poděkovala 
Statutárnímu městu Frýdek-Mís-
tek za podporu, kterou Beskyd-
ské šachové škole již dlouhé roky 
věnuje a za podporu startu našich 
nadějí na ME mládeže 2007! 
H10 – 85 hráčů 
Matěj Svoboda, nasazen č.74 
H12 – 88 hráčů 
Tomáš Bujnošek, nasazen č.50 
H16 – 88 hráčů 
Tomáš Pecha, nasazen č.40 
H18 – 73 hráčů 
Jiří Kočiščák, nasazen č.53 
D10 – 58 hráček 
Vendula Nováková, nasazena č.40 
D14 – 70 hráček 
Magdaléna Miturová, nasazena č.30 
D18 – 52 hráček 
Kristýna Novosadová, nasazena č.29
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Fotbalový klub ve Frýd-
ku-Místku chce nadále 
zlepšovat svou image, a 
tak zvolil čestným předse-
dou klubu bývalého fotba-
listu a hlavně velkého tre-
nérského odborníka Ivana 
Kopeckého.

Cílem vedení angažovat 
trenérského odborníka Kopec-

Ivan Kopecký je čestným předsedou
kého bylo zlepšit nejen image 
klubu, ale také i samotné jeho 
jméno. „Panu Kopeckému pře-
jeme hodně úspěchů a hlavně 
spoustu radostných dní ve 
frýdecko-místecké kopané,“ 
popřál čestnému předsedovi 
Radomír Myška, který je v klubu 
sportovním ředitelem. Ostatní 
funkce ve vedení fotbalového 

klubu zůstávají nezměněné. 
Pouze přibyl další člen výboru, 
kterým se stal další bývalý fot-
balista Frýdku-Místku, ale také 
i Baníku Ostrava, Vítkovic či 
Opavy Miroslav Onufer. Ten je 
momentálně ve Frýdku-Místku 
šéfem sportovních tříd a záro-
veň také i hlavním trenérem u 
A staršího dorostu.

K 5. září byly vydány Šacho-
vým svazem ČR mládežnické 
žebříčky. Je potěšitelné, že čle-
nové Beskydské šachové školy 
si v žebříčcích opět své pozice 
vylepšili, mnozí ve svých kate-
goriích dominují či jsou výrazně 
na špici. 

Tento fakt dává příznivcům 
královské hry ve Frýdku-Míst-
ku velkou naději, že se v nové 
sezóně 2007/2008 podaří BŠŠ 
všechny sportovní cíle splnit a 
navázat tak na úspěšnou loň-
skou sezónu. 

Děkujeme všem našim 
šachistům za skvělá umístění v 
celostátním žebříčku a přejeme 
mnoho sportovních úspěchů v 
nové sezóně! 

Jak si tedy šachisté BŠŠ Frý-
dek-Místek vedou?

1988 
12. Slovák Petr 2130 

Celostátní šachové žebříčky mládeže
1990 
1. Rojíček Vojtěch 2345 
13. Novosadová Kristýna 

2026 (3.místo-dívky) 
14. Štukner Šimon 1996 
26. Milat Patrik 1883 
1991 
8. Mitura Karel 2019 
1992 
1. Krejčí Jan 2394 
4. Pecha Tomáš 2177 
18. Pavelková Michaela 1906 

(3.místo) 
1993 
1. Kočiščák Jiří 2279 
18. Kozel Jan 1857 
26. Miturová Magdaléna 1779 

(4.místo-dívky) 
1994 
2. Rabatin Jakub 2058 
5. Langnerová Karolína 1883 

(1.místo-dívky) 
17. Mojžíšek Marek 1626 
31. Walek Pavel 1481 

48. Kotrbatý Pavel 1382 
49. Tvrdoň Radek 1381 
1995 
5. Bujnošek Tomáš 1820 
6. Langner Jakub 1794 
12. Fiala Petr 1686 
25. Nováková Veronika 1557 

(2.místo-dívky) 
47. Rohovská Tereza 1376 

(5.místo-dívky) 
52. Medvec Tomáš 1335 
1996 
2. Kozel Jiří 1852 
20. Bok Ondřej 1454 
1997 
1. Pavelek Tomáš 1794 
2. Svoboda Matěj 1753 
6. Nováková Vendula 1629 

(1.místo-dívky) 
10. Rabatin Martin 1488 
22. Chromík Tomáš 1330 
1998 
10. Kula Dominik 1353 
12. Pečinka Ondřej 1265

Fotbalisté Frýdku-Místku 
naplno bodovali až ve čtvr-
tém kole Moravskoslezské 
ligy. V domácím prostředí si 
poradili s rezervním týmem 
ligového Zlína.

Mladičký hostující tým od 
začátku utkání tahal za kratší 
provaz. Na domácích hráčích 
byla znát mírná nervozita, ale 
odhodlání poprvé získat tři body 
za vítězství. O první vzruch se 
postaral v 7. minutě Cesnek. Na 
zranění Kufy reagovali hostující 
zadáci odehráním míče do autu. 
Cesnek samozřejmě míč sou-
peři vracel, jenže jeho oblouček 
doplachtil přímo na břevno bran-
ky brankáře Ruckschlosse. Ve 
20. minutě se valcíři opět dostali 
na dostřel hostující branky. 
Fujerík se důrazem prodral přes 
stopera Číhala, ten jej před šest-
náctkou fauloval a z následného 
trestného kopu trefil Prčík pouze 
místo, kde stál brankář Zlína. Z 
následného rohového kopu se 
míč dostal až k Macurovi a jeho 
hlavička skončila poprvé za zády 
gólmana Ruckschlosse. Frýdek 
tak poprvé v domácím prostředí 
v letošní sezóně skóroval. 

Po změně stran začali aktiv-

FRÝDEK-MÍSTEK – TESCOMA ZLÍN B 4:2 (1:0)
Ve čtvrtém kole první výhra

něji hosté a po šancích Elšíka a 
Otruby měli valcíři i štěstí. Uklid-
nění na domácí kopačky přinesla 
až 52. minuta. Že velkou zbraní 
domácí družiny jsou standardní 
situace, měli opět možnost vidět 
i zástupci prvoligového Baníku, 
kteří se na svého příštího soupe-
ře v Poháru ČMFS přišli podívat. 
Němec zahrál rohový kop, míč 
se dostal v šestnáctce k volné-
mu Literákovi. Tomu ještě ránu 
mezi tři tyče brankář Zlína vyra-
zil, ale na následnou dorážku 
exzlínského Fujeríka již ochrán-
ce hostující svatyně neměl – 2:0. 
V 73. minutě předvedli krásnou 
kombinační akci dva střídající 
hráči Frýdku. Cabák si vymě-
nil míč s Pleškem, který mu jej 
před šestnáctkou soupeře vrá-
til, a následná Cabákova střela 
skončila u pravé tyče – 3:0. V 
86. minutě přišel nejkrásnější 
moment zápasu. Němec roze-
hrál standardní situaci nakrát-
ko s Cesnekem a ten výstavní 
trefou z dobrých 25 metrů trefil 
přímo šibenici hostující branky. 
Hosté se již předtím prosadili 
díky vlastnímu gólu domácích 
a v poslední minutě upravili 
konečný stav na 4:2.

Házenkáři Frýdku-Místku 
bojovali na úvod extraligy s nad-
šením nováčka soutěže, a jak 
se ukázalo, i s obranou fází a 
absencí střelce Vojtěcha Petrov-
ského, který přestoupil do mis-

Házenkáři začali u nováčka zle
trovské Karviné. Frýdek-Místek 
prohrál v Hustopečích 35:29. 

První poločas se ještě domá-
cí rozkoukávali, ale hosté toho 
patřičně nevyužili. Zkušenost 
postupně vítězila nad mládím.

V prvním přípravném 
utkání pro hokejovou sezó-
nu 2007/2008 přivítali muži 
HC Frýdek-Místek na svém 
ledě hosty z Kopřivnice. Do 
naší branky se jako první z 
brankářské dvojice postavil 
Martin Feber. 

Už ve 3. minutě však lovil 
jako první puk ze své sítě, i když 
při vlastním oslabení. Naši muži 
však postupem času získali 
herní převahu na svou stranu a 
byli na ledě lepším mužstvem. 
Vyrovnat se ale nedařilo, k tomu 
scházelo střelecké štěstí. Díky 
nepřesnosti a taky smůle jsme 
první třetinu prohráli 0:1.

Do druhé třetiny nastoupila 
obě mužstva se stejným herním 
stylem, ale Frýdek-Místek si 
vytvářel daleko více šancí než 
v předchozí třetině. Do poloviny 
druhého dějství se na výsledku 
nic nezměnilo, naopak po jasné 
herní převaze bylo všem pří-
tomným velice úzko, když se ve 
32. minutě hosté trefili podruhé. 
Naštěstí vzápětí jsme se poprvé 
v této sezóně dočkali i my. Ve 
35. minutě rozjásal naše barvy 
Roman Šupolík – 1:2. O necelé 
dvě minuty později si hlouček 
fandů zakřičel podruhé, když 

První přípravné utkání hokejistů
HC Frýdek-Místek – HC Kopřivnice 6:3 (0:1, 3:1, 3:1)

David Kappel vyrovnal ve spo-
lupráci s Martinem Novákem a 
Romanem Šupolíkem na 2:2. 
Za nerozhodného stavu se 
tedy začínalo znova. Hosté své 
zbraně rovněž nepoložili, jenže 
při svém snažení zapomněli na 
obranu, kterou proklouzl po při-
hrávce Davida Kappela střelec 
Marek Říhošek a poslal tak naše 
barvy poprvé do vedení. Výsled-
kem 3:2 skončila druhá dvaceti-
minutovka.

Třetí třetinu jsme nezačali 

vůbec dobře. Hostující Martin 
Opačitý po 64 vteřinách hry 
vyrovnal na 3:3. Naštěstí David 
Kappel svou druhou brankou 
v zápase vrátil našim barvám 
vedení. Hosté, kteří se snažili 
odpovědět, se dopustili další 
chyby a Ondřej Čára spolu s 
Martinem Wlakou trestali pátou 
brankou. Za stavu 5:3 se hrálo 
už daleko lépe a byla vidět i her-
ní převaha, kterou ve 46. minutě 
využil Martin Wlaka a vstřelil 
šestou branku. 

pro 4.-5. třídu na 11. ZŠ
pondělí 15:00-16:45
středa 15:45-17:15 
(trenér Podola)
žačky 7.-9. třída na sokolovně

Volejbalová přípravka pro děti
úterý, čtvrtek, pátek 15:30-17:00 
(trenérka Gorecká)
Kdo má zájem o volejbal, přijďte 
mezi nás!

Sokol Frýdek-Místek
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NABÍDKA ZÁJMOVÝCH AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
A ESTETIKA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
- Kresba, malba, jednoduché 
výtvarné techniky.
- Věk: 8 – 11 let
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
- Pro všechny, kteří se chtějí zdo-
konalit v malbě, kresbě, grafice a 
připravit se na talentové zkoušky.
- Věk: 10 – 15 let
SRDÍČKO
- Malujeme, kreslíme, stříháme, 
modelujeme pro radost.
- Věk: 5 – 7 let
GRAFIKA PRO KAŽDÉHO
- Linoryt, suchá jehla, lepenkový 
tisk, monotyp.
- Věk: 10 – 18 let
MOZAIKA
- Zajímavý kroužek pro děvčata, 
která si zde mohou zkusit gra-
fiku, batikování, malbu na sklo, 
keramiku, výrobu dekoračních 
předmětů, práci s textilem apod.
- Věk: 8 – 15 let
VÝROBA ŠPERKŮ A ODĚV-
NÍCH DOPLŇKŮ
- Věk: od 12 let
KERAMIKA
- Začátečníci, pokročilí.
- Základy práce s hlínou, točení 
na kruhu, odlévání z forem.
- Věk: 7 – 18 let
PALIČKOVÁNÍ
- Postupně se naučíte základní 
techniky a dle předloh si udělá-
te jednoduché motivy z paličko-
vané krajky.
- Věk: od 9 let + dospělí
ŠITÍ
- Základy šití, stehování, šití na stro-
ji, práce podle základního střihu.
- Práce se střihy z módních 
časopisů.
- Věk: 9 – 15 let
KOŠÍKÁŘSKÝ KROUŽEK
- Pletení z pedigu a proutí. 
Základní techniky, výrobky.
- Věk: 9 – 18 let
TEXTILNÍ TECHNIKY
- Základy tkaní na rámu, šití, tex-
tilní doplňky, kombinace technik.
- Věk: 10 – 18 let
KOŠÍKÁŘSKÝ KURZ (10 lekcí)
- Pletení z pedigu a proutí, 
základní techniky, výrobky, 
materiál je v ceně.
- Věk: dospělí
TEXTILNÍ TECHNIKY - KURZ
(10 lekcí)
- Tkaní na rámu, šití, textilní 
doplňky, kombinace technik, 
materiál je v ceně.
- Věk: dospělí
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
(5 lekcí)
- Základy práce s hlínou, glazování.
- Věk: dospělí

TANEC, SPORT A POHYB
VOLEJBAL HROU

Středisko volného času Klíč
- Rekreační míčové sporty se 
zaměřením na volejbal.
- Věk: 8 – 15 let
BATŮŽEK
- Pohyb a pobyt v přírodě. Bude-
me jezdit na kole, poznávat příro-
du pěšky. V zimě vyměníme kolo 
za sjezdové a běžecké lyže. Nau-
číme se pracovat s mapou a buzo-
lou, vázat uzly, zakládat ohniště. 
Čekají nás hry a soutěže.
- Věk: 7 – 15 let
VODNÍ HRÁTKY PRO PŘED-
ŠKOLÁKY
- S vodou budeme kamarádi. 
Hravou formou se seznámíme 
se základy plavání, dýchání do 
vody, potápění.
- 10 lekcí
- Věk: 4 – 7 let
TANEČNÍ AEROBIK
- Aerobik spojený s nácvikem 
moderních tanců. Nácvik sestav. 
Účast na soutěžích a vystoupeních.
- Věk: 11 – 15 let
TANEČNÍ SKUPINA AKTIV
- Nábor začátečníků do taneční 
skupiny.
- Věk: 12 – 18 let
KRŮČKY
- Základy aerobiku a moderního 
tance. Hravou formou se naučíte 
základní prvky aerobiku a vnímat 
hudbu a pohyb.
- Věk: 4 – 7 let
MINIAEROBIK
- Základy aerobiku a moderního 
tance pro mladší děti.
- Věk: 8 – 11 let
AEROBIK
- Základy aerobiku a moderního 
tance pro starší děti.
- Věk: 12 – 18 let
TANCE
- Moderní tance (disko tance, 
HIP-HOP apod.). Nácviky cho-
reografií, účast na soutěžích a 
vystoupeních.
- Věk: 12 – 15 let
MALÍ SPORTOVCI
- Hry, soutěže, míčové hry, 
cvičení na nářadí a s náčiním, 
víkendové výlety, koupání. Vše 
probíhá hravou a zábavnou for-
mou.
- Věk: 4 – 7 let
LATINSKO-AMERICKÉ TANCE
- Seznámení se základními tech-
nikami latinsko-amerických tan-
ců. Naučíte se porozumět hudbě 
a vyjádřit ji pohybem.
- Věk: 10 – 15 let
JÓGA
- Tradiční relaxační a meditační 
cvičení.
- Věk: 4 – 10 let
KUNG-FU
- Známé bojové umění.
- Věk: 9 – 18 let
ORIENTÁLNÍ TANCE
- Věk: 8 – 15 let

TANEČNÍ KROUŽEK
- 2. ZŠ, J. Čapka, Frýdek
- Věk: od 7 let
PILATES A ZDRAVOTNÍ CVI-
ČENÍ (DOSPĚLÍ)
- Věk: dospělí
CVIČENÍ PRO ŽENY (dospělí)
- Věk: dospělí

VÝPOČETNÍ TECHNIKA
PRÁCE S PC
- Začátečníci, pokročilí.
- Základy práce na PC (MS Win-
dows, Word, Excel, Internet, E-
mail apod.)
- Věk: od 8 let
PROGRAMOVÁNÍ
- Začátečníci, pokročilí.
- Programování v moderním 
jazyce a v moderním prostředí. 
Programovací jazyk: C#, VISU-
AL STUDIO .NET. Programování 
je rozděleno do několika úrovní 
od začátečníků po pokročilé v 
půlročních kurzech. Na konci 
každého kurzu účastník může 
získat osvědčení a postoupit tak 
do další úrovně. Výukový pro-
gram je připraven jako víceletý, 
lze absolvovat i jednotlivé půl-
roční kurzy samostatně. Získa-
ná osvědčení jsou dokladem o 
absolvování zájmového vzdělá-
vání a dosažení jisté úrovně zna-
lostí. Můžete je použít např. jako 
přílohu k přihláškám na školu.
- Věk: od 9 let
WEB - tvorba webových stránek
- Začátečníci, pokročilí.
- Tvorba internetových stránek 
(HTML, PHP, MySQL, grafika 
a další).
- Věk: od 9 let
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
- Vektorová a rastrová grafika, 
skenování, úpravy fotografií, výro-
ba vizitek, letáků, obalů a další.
- Věk: od 9 let
PRÁCE S PC PRO RODIČE S 
DĚTMI
- Naučte se ovládat počítač spo-
lečně.
HRY S PC
- Pro členy PC kroužků: 200,- Kč.
- Věk: od 7 let
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
- Pro všechny zájemce o foto-
grafování a zpracování digitální 
fotografie. Úpravy fotografií, 
publikování, fotomontáže apod.
- Věk: od 10 let
POČÍTAČE PRO PŘEDŠKOLÁKY
- Děti se naučí ovládat počítač 
zábavnou formou.
- Věk: 5 – 7 let
POČÍTAČ PRO KAŽDÉHO 
(dospělí)
- Začátečníci, pokročilí.
- Základy práce s MS Windows, 
Word, Excel, Internet, E-mail. Kurz 
je akreditován MŠMT, po jeho 
dokončení obdržíte osvědčení.

- Věk: dospělí
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
(10 lekcí, dospělí)
- Pro všechny zájemce o foto-
grafování a zpracování digitální 
fotografie. Úpravy fotografií, 
publikování, fotomontáže apod.
- Věk: dospělí

TECHNIKA
ELEKTROKUTIL
- Pro všechny kutily, kteří rádi 
montují a vyrábějí různé malé 
přístroje. Naučíte se pájet a 
základům elektrotechniky
- Věk: od 9 let
PLASTIKOVÝ MODELÁŘ
- Pro všechny, kteří se zajímají o 
historii bojové techniky a make-
ty. Účast v soutěžích
- Věk: od 9 let
L E T E C K O - T U R I S T I C K Ý 
KROUŽEK
- Pro všechny, které zajímá výro-
ba letadel, práce s balsou, lepení, 
řezání a pobyt na čerstvém vzdu-
chu při létání s vyrobenými letadly. 
Víkendová soustředění, soutěže.
- Věk: od 9 let

HUDBA A JAZYKY
KYTARA
- Začátečníci, pokročilí.
- Pro všechny, kterým se hra na 
tento hudební nástroj líbí.
- Věk: od 8 let
FLÉTNA
- 2. ZŠ, J. Čapka, Frýdek
- Věk: od 7 let
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
- Začátečníci, pokročilí.
- Nejrozšířenější jazyk zábavnou 
formou ve skupinách podle věku 
a pokročilosti.
- Věk: 5 – 7 let
ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ 
(15 lekcí)
- Začátečníci, mírně pokročilí.
- Věk: dospělí
ITALŠTINA
- Začátečníci, mírně pokročilí.
- Naučíte se gramatice, základ-
ním konverzačním tématům a 
proč mít rád italský jazyk.
- Věk: od 13 let a dospělí

KLUBY
AMOS
- Klub pro všechny, kteří se zají-
mají o práci s dětmi. Vyzkoušíte 
si přípravy akcí a projektů pro 
děti a mládež. Získáte základní 
teoretické i praktické zkušenos-
ti. Na konci obdržíte osvědčení, 
které lze využít například jako 
příloha k přihláškám na pedago-
gické školy.
- Věk: 14 – 25 let

ŠACHY A DESKOVÉ HRY
ŠACHOVÉ KROUŽKY
- Děti se seznámí s historií 
šachové hry, naučí se partie 
zapisovat a hrát s hodinami, 
zúčastní se víkendových sou-

středění a mnoha turnajů.
- Věk: 5 – 18 let
GO A DESKOVÉ HRY
- Tradiční japonská desková hra 
doplněná o Oware, Magic a dal-
ší deskové hry.
- Věk: od 12 let

OSTATNÍ
VAŘÍME A VYDÁVÁME 
KUCHAŘKU
- Suroviny jsou v ceně ZÚ
- Věk: 8 – 15 let
REDAKCE
- Láká vás prostředí mediálních 
prostředků? Pojďme spolu tvořit 
jedinečné noviny a připravovat 
zajímavé reportáže z našeho 
města.
- Věk: od 10 let
VĚŠTÍRNA
- Klub pro všechny, které láká 
tajemno. Společně si vyzkouší-
me vykládání karet, nahlédneme 
do chiromantie, budeme bádat 
nad záhadami spiritismu.
- Věk: od 11 let
FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK
- Naučíte se fotografovat, vyvo-
lávat filmy, navštívíte zajímavé 
výstavy, seznámíte se s pracemi 
známých umělců.
- Věk: od 10 let
HLAVOLAMY, KŘÍŽOVKY, 
SUDOKU
- Pro všechny, kteří si rádi lámou 
hlavu.
- Věk: od 7 let
VÝTVARNĚ-DRAMATICKÝ 
KROUŽEK
- 2. ZŠ, J. Čapka, Frýdek
- Věk: od 7 let
MEDITAČNÍ ODPOLEDNE
- Seznámíme vás se širokou 
nabídkou meditačních tech-
nik, které převážně vypracoval 
Osho. Pomocí jednoduchých 
úkonů a postupů se naučíte 
zpracovávat stres.
- Věk: od 12 let + dospělí
Změny vyhrazeny.
Podrobnou nabídku včetně cen, 
termínů apod. získáte:

Středisko volného času Klíč,
příspěvková organizace
Pionýrů 752, Frýdek-Místek
Telefon: 558 434 154,
 558 434 525
Web: www.klicfm.cz,
 www.svcfm.cz,
 www.ddmfm.cz
E-mail: info@klicfm.cz
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Stanice mladých turistů Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 764, 738 02 Frýdek-Místek

Škola TaeKwon-Do ITF 
Frýdek-Místek

ČSA 570 (8.ZŠ), 738 01 Frýdek-
-Místek
Tel.: 603 710 604
E-mail: tkdfm@taekwondo.cz,
Web: tkdfm.taekwondo.cz 
předseda Ing. Miroslav Sýkora, 
IV.Dan
Výuka korejského bojového umění 
a sebeobrany - TaeKwon-Do ITF
5. 2. 1992, první trénink oddílu 
TaeKwon-Do ITF, cvičilo se 
při Okresním ředitelství Policie 
ČR, poté pod Sportovním klu-
bem policie, od r. 1998 činnost 
vyvíjena ve spolupráci s 8. ZŠ 
– rovněž vznik sportovních tříd, 
kroužku Centra sportu města 
F-M, od r. 1997 se naši zúčast-

ňují mezinárodních soutěží za 
ČR, reprezentovali jsme na ME 
a MS v Koreji, Indii, Malajsii, 
Austrálii, Portoriku, Argentině, 
Skotsku, Irsku, Holandsku, 
Německu, Slovinsku, Rusku, 
Řecku, Španělsku, Itálii, Bul-
harsku, Slovensku aj.
Pro děti pohybová přípravka 
na 8. ZŠ středy a pátky a také 
v Palkovicích ve čtvrtky, ve 
Frýdlantě v pátky, v Havířově 
pondělky a pátky, další tréninky 
pondělky, úterky, čtvrtky na 8. 
ZŠ a Gymnáziu P. B. – korej-
ské bojové umění sebeobrany 
s možností absolvovat zkoušky 
a semináře vedené korejským 
mezinárodním instruktorem 
Mistrem Hwang Ho Yonga, VIII.

Dan, pro dospělé další skupiny 
podle barevných pásů, závodní 
tým připravující se na Mistrov-
ství ČR a mezinárodní soutěže, 
výuku vedou absolventi FTVS 
UK Praha, reprezentanti ČR 
a medailisté ME a MS včetně 
mistra světa a nejúspěšnějšího 
závodníka Evropy – Bc. Michala 
Košátka, II.Dan a mistryně světa 
Bc. Jany Hoňkové, DiS., I.Dan
Věk: 6-x let bez požadavků na 
fyzickou kondici, zájemci z řad 
dospělých se mohou dále zdo-
konalovat nejen v Taekwon-Do 
ITF, ale také v Hapkido a v boji 
proti noži
Cena: 0-300 Kč měs. 
Místo: Frýdek-Místek (zejména 
8.ZŠ, Gymnázium P. Bezruče, 

Palkovice, Frýdlant n.O., čás-
tečnou výuku vedeme také v 
Havířově!)
Přihlášení: nejlépe přímo na 
trénincích na 8. ZŠ osobně, pří-
padně volejte tel. 603 710 604, 
využijte e-mail tkdfm@taekwon-
do.cz 
LOK YIU WING CHUN - ŠKO-
LA TRADIČNÍHO KUNG FU

B. Václavka 2783,
Frýdek-Místek
Tel.: 603 212 945,
Si-Fu Petr Kozár
E-mail: wingchun@centrum.cz 
Web: www.wingchunkungfu.cz 
Ve škole se vyučuje styl kung 
fu jižní Číny, který neobsahuje 
akrobatické prvky a vyznaču-
je se velkou účinností v reál-

né sebeobraně. Škola nabízí 
kroužek pro děti, ve kterém je 
vedeme po malých krocích k 
tajemstvím tradičního kung fu. 
Cvičení pro dospělé začíná v 
základním kurzu a pokračuje v 
tradiční škole.
Věk: děti od 7 do 14 let, dospělí 
od 15 let
Místo: B. Václavka 2783, Frý-
dek-Místek
Přihlášení: Nábor probíhá 
během září a října, přihlásit se 
lze telefonicky nebo emailem

Junák – svaz skautů a 
skautek ČR, středisko Kruh 

Frýdek-Místek
Skautský dům, Kostikovo nám. 
638, Frýdek-Místek, 73801 Tel.: 
724 777 454

Kytara-děti
věk od 12 let
vedoucí Antonín Žáček
den, hod po 15-18
místo konání SMTu
cena/rok 600 Kč

Turistika T.O.R I.
věk 6-11 let
vedoucí Kubicová
den, hod čt 15-18
místo konání SMTu
cena/rok 500 Kč

Turistika T.O.R. II.
věk 6-11 let
vedoucí Tomáš Chrobák
den, hod čt 15-18
místo konání SMTu
cena/rok 500 Kč

Horský klub
věk 6-18 let
vedoucí Milena Šrubařová
den, hod čt 16-18
místo konání SMTu
cena/rok 550 Kč

Horomrňata
věk 5-8 let
vedoucí Bc.Martin Gavlas
den, hod út 15-16
místo konání SMTu
cena/rok 550 Kč

Horopřípravka
věk od 8 let
vedoucí Bc.Martin Gavlas
den, hod st 16-18
místo konání SMTu
cena/rok 550 Kč

Volný klub Lavina
věk 6-15 let
vedoucí Mgr Petr Vítek
den, hod pá 16-18,30
místo konání SMTu
cena/rok 500 Kč

Deskové hry
věk 7-18 let
vedoucí Václav Šimek
den, hod st 15-19 
místo konání SMTu
cena/rok 550 Kč

Turistika KAM I.
věk 6-11 let
vedoucí Bc.Jiří Šnapka
den, hod pá 15,30-19

místo konání SMTu
cena/rok 500 Kč

Turistika KAM II.
věk 6-11 let
vedoucí Gašková
den, hod pá 15,30-19
místo konání SMTu
cena/rok 500 Kč

Cykloturistika
věk 6-13 let
vedoucí Pavla Kozáková
den, hod po 16-18
místo konání SMTu
cena/rok 500 Kč

Mažoretky
věk 6-12 let
vedoucí Petra Chudíková
den, hod po 15-18
místo konání SMTu
cena/rok 600 Kč

Stolní tenis I. - III.
vedoucí Eva Ševcová
 Mgr. M. Hrachová
den, hod bude upřesněno 
 v září
místo konání hala stolního tenisu
 Frýdlant n. O.
cena/rok 450 Kč

Dětský koutek
věk 1. stupeň
vedoucí Mgr. E. Majerová
den, hod  bude upřesněno 
 v září
místo konání 9. ZŠ
cena/rok 450 Kč

Angličtina
věk 4.-5. tř
vedoucí Mgr. A. Hrabcová
den, hod  bude upřesněno 
 v září
místo konání 9. ZŚ
cena/rok 450 Kč

Šikovné ruce
věk 1. stupeň
vedoucí Mgr. V. Kurečková
den, hod bude upřesněno 
 v září 
místo konání 9. ZŠ
cena/rok 550 Kč

Angličtina
věk 2.-3. tř
vedoucí Mgr. V. Kurečková

den, hod  bude upřesněno 
 v září
 místo konání 9. ZŚ
cena/rok 450 Kč

PC I.-III.
vedoucí Pavel Babiš
den, hod bude upřesněno 
 v září 
místo konání 9. ZŚ
cena/rok 450 Kč

Keramika
věk 2.stupeň
vedoucí Mgr. O. Lahnerová
den, hod bude upřesněno 
 v září
místo konání 9. ZŠ
cena/rok 550 Kč

Angl. konverzace
věk 5. tř
vedoucí Mgr. V. Kurečková
den, hod bude upřesněno 
 v září 
místo konání 9. ZŠ
cena/rok 450 Kč

Angličtina hrou
věk 1. stupeň
vedoucí Mgr. E. Šopková
den, hod  bude upřesněno 
 v září 
místo konání 9. ZŚ
cena/rok 450 Kč

Biologický kroužek
věk 2. stupeň
vedoucí Mgr. M. Nováková
den, hod  bude upřesněno 
 v září
místo konání 9. ZŠ
cena/rok 450

Výtvarný kroužek
věk 2.stupeň
vedoucí Mgr. Roman Bret
den, hod bude upřesněno
 v září 
místo konání 9. ZŠ
cena/rok 500 Kč

Country tance
věk 1. stupeň
vedoucí Mgr. J. Kavečková
den, hod bude upřesněno 
 v září
místo konání 9. ZŠ
cena/rok 450

Šikovné ruce
věk 1. stupeň
vedoucí Mgr. J. Kavečková
den, hod bude upřesněno 
 v září
místo konání 9. ZŠ
cena/rok 550 Kč

Anglická konverzace
věk 2. stupeň
vedoucí Ing. Kanioková
den, hod bude upřesněno 
 v září
místo konání 9. ZŠ
cena/rok 450

Keramika I. - III.
vedoucí Mgr. M. Kuchařová
 R. Zahradníková
 Mgr. N. Baranová
den, hod bude upřesněno 
 v září
místo konání 5. ZŠ
cena/rok 550 Kč

Šikovné ruce
vedoucí A. Pavlásková
den, hod  bude upřesněno 
 v září
místo konání 5. ZŠ
cena/rok 550 Kč

Sborový zpěv
vedoucí Mgr. Jana Dvorská
den, hod bude upřesněno 
 v září
 místo konání 5. ZŠ
cena/rok 450 Kč

Aerobik
vedoucí Mgr. M. Veselková
den, hod bude upřesněno 
 v září 
místo konání 5. ZŠ
cena/rok 450 Kč

Turistický kroužek
vedoucí Mgr. P. Buchtová
den, hod bude upřesněno 
 v září
místo konání 5. ZŠ
cena/rok 450 Kč
Turistika
vedoucí Renata Bortlíčková
den, hod bude upřesněno 
 v září
místo konání 5. ZŠ
cena/rok 450 Kč

Vaření
vedoucí Renata Bortlíčková
den, hod bude upřesněno 
 v září 
místo konání 5. ZŠ
cena/rok 550 Kč

Vybíjená
vedoucí Mgr. Jiří Martínek
den, hod bude upřesněno 
 v září 
místo konání 5. ZŠ
cena/rok 450 Kč

Country tance
vedoucí Renata Bortlíčková
den, hod bude upřesněno 
 v září 
místo konání 5. ZŠ
cena/rok 450 Kč

Turistika Marťani
věk 10-15 let
vedoucí S.Krakowczyková
den, hod st 15-17
místo konání 1. ZŠ
cena/rok 400 Kč

Turistika Koloušci
věk 6-10 let
vedoucí Pavla Kozáková
den, hod st 15-17
místo konání 1. ZŚ
cena/rok 400 Kč

Kurzy pro dospělé
Angličtina pokročilí

vedoucí Mgr. M. Bayerová
den, hod čt
místo konání SMTu
cena/rok 1000 Kč

Trampská kytara
vedoucí Antonín Žáček
den, hod po
místo konání SMTu
cena/rok 1000 Kč

Paličkování
vedoucí Mgr. J. Kolofíková
den, hod út
místo konání SMTu
cena/rok 40/lekce

Kairos
vedoucí Lucie Vávrová
den, hod pá
místo konání SMTu
cena/rok 40/lekce
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E-mail: p.kika@seznam.cz
Web: www.skauting.cz/frydek
Možnost prožití volného času 
různorodými aktivitami v dobré 
partě.
Věk: od 7 let výše (horní hranice 
neomezena)
Cena: cca 350 Kč/rok
Místo: Klubovny střediska se 
nachází ve Skautském domě a 
jedna klubovna v Dobré.
Přihlášení: Během září na uve-
dené kontakty. 

Baseball klub Klasik
Frýdek-Místek

Revoluční 556, Frýdek-Místek
Tel.: 777 119 760
E-mail: frydek@baseballnet.cz
Web: www.baseballnet.cz
1) Baseball – chlapci
Baseball a všeobecná sportovní 
příprava
Věk: 6-15
Cena: různé dle zařazení
Místo: Stadión TJ Slezan – Frý-
dek
Přihlášení: celoročně na par-
dik@baseballnet.cz, tel.: 777 
119 760
2) Softball – dívky
Softball a všeobecná sportovní 
příprava
Věk: 6-15
Cena: různé dle zařazení
Místo: Stadión TJ Slezan – Frý-
dek
Přihlášení: celoročně na 
kopec@baseballnet.cz, tel.: 774 
126 029

SDH Místek Bahno
Místek Bahno 738 02
Tel.: 724 073 771, Lenka Roz-
brojová
E-mail: mladihasici.bahno@
seznam.cz
Během školního roku se děti 
budou učit základům požární 
ochrany, první pomoci, topo-
grafii a uzlování. Budeme se 
zúčastňovat hasičských soutěží, 
kde si děti změří své získané 
schopnosti s ostatními, výletů 
a jiných akcí, jako jsou Karne-
val, Den dětí, Mikuláš, Vánoční 
besídka aj.
Věk: mladší žáci 6-11, starší žáci 
11-15 let, dorost 15-18 let
Cena: 200 Kč na rok
Místo: Schůzky se konají kaž-
dý pátek v hasičské zbrojnici v 
Místku Bahně od 15:30 do 17 
Hod. První trénink je 7. 9. 2007. 
S sebou si vezmi sportovní obuv 
(v případě špatného počasí 
přezůvky) a oblečení a dobrou 
náladu.
Dětský aerobikový klub Flash 

TJVP Frýdek-Místek
Tel.: 724 123 424,
Šárka Číhalová
E-mail: sarka.cihalova@cent-
rum.cz
Web: www.flashtjvp.wz.cz
Věk: 6-15 let
Místo: 5. ZŠ, pátek odpoledne

Přihlášení: Termín a čas bude 
upřesněn na internetových 
stránkách. Přihlásit se lze přímo 
na tréninku

TJ voltiž Frýdek-Místek
adresa: Staríč 587, 739 42 Frý-
dek-Místek 
Tel.: 777 944 377
E-mail: tjvoltizfm@seznam.cz, 
xmichaelax@seznam.cz
Web: www.voltizfm.wz.cz
gymnastické cvičení na koni
Věk: 6- 18
Cena: 200 Kč/měsíc
Místo: Jízdárna na Panských 
Nových dvorech, tělocvična 
sokolovna ve Frýdku (od září)
Přihlášení: telefonicky nebo 
na jízdárně každý čtvrtek od 
15:30, ve školním roce také 
každou středu v sokolovně ve 
Frýdku od 18 hod.
Sportovní klub policie F-M, 

oddíl házené
Pionýrů 2069, 73802 F-M
Tel.: 558 647 125, 731558 642
E-mail: handball.skp.cz
Web: www: Handball.skp.cz
1) házená – přípravka
Věk: 7-11
Cena: 50 Kč měsíčně
Místo: Hala SOU F-M, 2x týdně 
od 15 hod
Přihlášení: telefonicky, kde 
budou podány bližší informace
2) házená – mladší žáci
Věk: 12-13
Cena: 100 Kč měsíčně
Místo: Hala SOU F-M, 3x týdně 
od 16 hod
Přihlášení: telefonicky, kde 
budou podány bližší informace
3) házená – starší žáci
Věk: 13-15
Cena: 100 Kč měsíčně
Místo: hala SOU F-M, 3x týdně 
od 16:30 hod
Přihlášení: telefonicky, kde 
budou podány bližší informace
Výuka Alternativní Obrany o.s.
Pod Školou 132, F-M
Tel.: 724 711 250
E-mail: baumruk.d@centrum.cz
Web: www.vao.wz.cz
Militari and Security Combat 
systém – jedná se o sebeobran-
ný systém určený pro každou 
věkovou skupinu. Pro děti a 
mládež je pak připraven další 
volnočasový program. Více na 
našich stránkách 
Věk: od 12 let 
Cena: 200 Kč
Místo: Tréninky 1. ZŠ, každou 
Ne od 10 do 12 h.
Přihlášení: přes internet nebo 
každou neděli na tréninku.
Český svaz včelařů, o.s. ZO 

Frýdek-Místek
4. května 209
Tel.: 603 542 619
E-mail: vcelarifm@seznam.cz
Web: www: vcelaricifm.wz.cz
Přiblížení oboru včelařství v teorii 
i praxi, včelařské a jiné pobyty.

Věk: od 7 let
Místo: Dům včelařů Fojtství 
Chlebovce, schůzky co 14 dní a 
dle dohody
Přihlášení: do 30. 9. na marie.
knodlova@seznam.cz, nebo tel: 
603 542 619
Foosballový sportovní klub 

Frýdek-Místek
Zámecké náměstí 1262
Tel.: 736 618 515
E-mail: fssk@seznam.cz Web: 
www.fssk.cz
Výuka stolního fotbalu hráčů 
všech věkových kategorií.
Věk: nad 10 let
Cena: Do 15 let 100 Kč/měsíc, 
16 až 18 let 150Kč/měsíc, nad 
18 let 250Kč/měsíc.
Místo: Zámecké náměstí 1262 
(vchod z ulice Hasičská, z druhé 
strany restaurace Bierhaus)
Přihlášení: Do konce září 
prostřednictvím mailu fssk@
seznam.cz, nebo telefonicky na 
736 618 515.

Malá Ostravica
Lískovec 305
Tel.: 777 074 664
E-mail: ostravica@seznam.cz
Web: www.ostravica.com
1) Nejmladší taneční skupina
Taneční hry, jednoduché kro-
kové variace, říkadla a písně z 
horalského Lašska. Zkoušky 2x 
týdně 1,5 hod, veřejná vystou-
pení, 10-denní letní taneční 
tábor, další akce. 
Věk: 6-7 let, přijímáme pouze 
chlapce!
Cena: 600 Kč za školní rok
Místo: Zkoušky v MŠ na ulici Lís-
kovecké, Frýdek. 
Přihlášení: během září, telefo-
nicky: 777 074 664.
2) Střední taneční skupina
Jednoduché choreografie, tan-
ce, písně, říkadla z horalského 
Lašska. Zkoušky 2x týdně 2 
hodiny, veřejná vystoupení, 
účast na mezinárodních festi-
valech, 10-denní letní taneční 
tábor, další akce. 
Věk: 8-13 let, přijímáme pouze 
chlapce!
Cena: 800 Kč za školní rok
Místo: Lískovec 305
Přihlášení: během září, telefo-
nicky: 776 868 717.
3) Nejstarší taneční skupina
Taneční a pěvecká příprava na 
vstup do dospělé taneční sku-
piny, tance, písně. Zkoušky 1-2 
týdně 3 hodiny, veřejná vystou-
pení, účast na mezinárodních 
festivalech, 10-denní letní taneč-
ní tábor, další akce. 
Věk: 13-16 let, přijímáme hlavně 
chlapce, dívky omezeně. 
Cena: 800 Kč za školní rok 
Místo: Lískovec 305
Přihlášení: během září, telefo-
nicky: 775 146 698.

Sbor dobrovolných hasičů 
Lískovec

Tel.: 605 249 385, 604 349 015
E-mail: sarka.cernakova@
seznam.cz
Mladí hasiči – Celoroční činnost 
je zaměřena na rozvoj znalostí, 
vědomostí, dovedností a zís-
kávání návyků v jednotlivých 
oblastech činnosti ve specifické 
oblasti požární ochrany. Cílem 
je soutěžní formou podporovat 
celoroční mimoškolní činnost 
dětí se zájmem o požární ochra-
nu. Nejen získávání informací 
v rámci požární prevence, ale 
i bohatá sportovní činnost je 
obsahem pravidelných schůzek, 
které se konají vždy v pátek v 
době od 15.45 hod. do 18.00 
hodin. Zapojit do činností MH se 
mohou i děti z širokého okolí z 
důvodu dobré dosažitelnosti v 
rámci MHD.
Věk: 6-15 let
Cena: 150 Kč
Místo: Hasičská zbrojnice v Lís-
kovci
Přihlášení: 7. 9. v 15.45 hodin 
– první schůzka po prázdninách. 
Lze využít e-mailu pro získání 
bližších informací o činnosti Mla-
dých hasičů.

T. O. R. (Turistický Oddíl 
Radegast)

SMTU ul. Pionýrů 764 Frýdek-
-Místek 738 01
Tel.: 732 167 029
E-mail: chrobakt@seznam.cz
Web: www.toradegast.cz
T.O.R. je turistický oddíl již s 
dlouholetou tradicí. Oddílové 
schůzky probíhají vždy ve čtvr-
tek od 15:30 hod. na SMTU v 
Místku. O víkendech vyrážíme 
na jednodenní akce za město 
nebo výletně zdoláváme okolní 
hory. Během podzimních, jar-
ních či velikonočních prázdnin 
pak pořádáme vícedenní akce, 
které se konají obvykle na turis-
tických základnách v bližším či 
vzdálenějším okolí. Letní prázd-
niny jsou ve znamení stanového 
tábora, který trvá od 14 do 21 
dní. Náplní jak oddílovek, tak 
vícedenních akcí jsou především 
hry různorodého a roztodivné-
ho charakteru – na žádné akci 
nechybí oheň, kytara a pohodo-
vá parta lidí.
Věk: 8-13
Cena: 500 Kč

Místo: SMTu, ul. Pionýrů 764
Sportovní klub orientačního 

běhu Frýdek-Místek
Místek, Nad Potokem 2047
Tel.: 558 435 578, 604 298 997
E-mail: vmutina@centrum.cz
Web: www.skob-bfm.estranky.cz
Samostatné občanské 
sdružení zaměřené na sport 
– orientační běh. Klub regis-
trován na Českém svazu ori-
entačního běhu v Praze. Ve 
Frýdku-Místku od roku 1993. 
Soutěží v Moravskoslezském 
žebříčku (ročně až 20 závodů), 
zemském žebříčku – Morava 
(ročně 9 závodů). Zaměření 
výhradně na mládež.
Aktivity: běhání s mapou a buzo-
lou v přírodě, výkonnostní sport 
pro zdraví, tréninky, účast na 
závodech OB, vrcholový sport 
pro aktivně trénující členy 
Věk: od 9 let, mládež, dospělí
Cena: 500-800 Kč ročně dle věku
Místo: 6. ZŠ v Místku
Přihlášení: kdykoli v průběhu 
roku, mailem, telefonicky

Bruslařský klub F-M
Na Příkopě 3162, F-M
Tel.: 680 578 315
E-mail: bkfm@seznam.cz
Nábor nových členů do bruslař-
ského klubu. Cílem je naučit děti 
správným pohybovým návykům 
a základům bruslení, aby se v 
budoucnu mohly věnovat kra-
sobruslení, lednímu hokeji nebo 
využít u nás získaných doved-
ností v jiném sportu.
Věk: 4-6 let
Přihlášení: 3. a 10. září v 17.45 
hod a 14. září v 15.30 hod. ve 
Víceúčelové sportovní hale ve 
F-M (sraz u vrátnice)
TJ Důl Staříč Frýdek-Místek, 

oddíl judo
Lubomír Černý, K. H. Máchy 
1619, Frýdek-Místek
Tel.: 608 821 513
E-mail: judofm@atlas.cz
Tréninky juda, sebeobrany, hry, 
soutěže, turnaje.
Věk: Od 8 let výše
Cena: 200 Kč měsíčně
Místo: Tělocvična 9. ZŠ, ul. El. 
Krásnohorské 139
Přihlášení: od 10. září do konce 
října. Vždy od 16.30 do 18 hodin, 
po, st, pá, osobně, telefonicky 
nebo e-mailem 
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IŮfůrmšţť†š†ŤůtšźŹ†Ůš†776†643†357
www.ŢrisŮitšŮţť.Ůťt

Havlíčkova 233, 738 01 Frýdek-Místek
nabízí: Rekvalifikační kurzy

- účetnictví s využitím výpočetní techniky 1.10. – 26.11.07
- základy obsluhy osobního počítače se zaměřením na 
skladové hospodářství 8.10. – 2.11.07
- základy podnikání formou fiktivní firmy 22.10.07 – 21.3.08

 Ostatní kurzy - čeština pro cizince
Dále nabízíme : pronájem učeben

kontakt: č.tel.: 558 647 546, 603 384 101, fax: 558 438 609
e-mail: akademie@akademiefm.cz, www.akademiefm.cz

Akademie Jana Amose Komenského, o.s.

Nábor nováčků

od 1. října 2007
Policejní kasárna,  

Frýdek-Místek Bahno
sraz v 17:45 před hl. bránou

Tréninky: Po, St 19:15 - 21:00
Oblečení a přezůvky s sebou!

AIKIDO
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

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

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

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

u Kauflandu  18.9. - 20.9.
u Billy  25.9. - 27.9.

Provozní doba mobilní sběr-

Sběr nebezpečných a 
velkoobjemových odpadů

ny je vždy úterý, středa, čtvr-
tek od 10:00 do 18:00 h. (dle 
harmonogramu).

Upozornění na splatnost místního poplatku
za komunální odpad a místního poplatku ze psů

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

Místní poplatky je možno platit 
převodem z účtu, poštovní pou-
kázkou prostřednictvím pošty, 
případně v hotovosti na finanč-
ním odboru Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční č.p. 
1148, oddělení místních daní a 

poplatků, přízemí budovy.
Při platbách v hotovosti na 

finančním odboru je nutno počí-
tat s delší čekací dobou.

Úřední hodiny na oddělení 
místních daní a poplatků:

Po, St: 8.00 – 17.00 h.
Čt: 8.00 – 15.00 h.

Upozorňujeme občany, že 
mimo tyto hodiny nelze záležitos-
ti místních poplatků na finančním 
odboru vyřídit.

Druh práce: stavební technik
Místo výkonu práce: Magistrát 
města Frýdku-Místku, Radniční 1148
Platová třída: 9
Doba výkonu práce: na dobu 
neurčitou

Požadované předpoklady:
1. minimálně středoškolské vzdě-
lání, a to střední průmyslová ško-
la technická, nebo vysokoškolské 
vzdělání – technická fakulta, nej-
lépe stavebního zaměření
2. obecné předpoklady dle § 4 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích územně samosprávných celků
3. občanská bezúhonnost dolože-
na výpisem z evidence rejstříku 
trestů ne starším než 3 měsíce
Pokud zájemce nebude mít k dis-
pozici výpis z evidence rejstříku 
trestů v termínu do 21. září 2007, 
postačí k tomuto datu předložit 
písemnou žádost o poskytnutí 
tohoto dokumentu. Originál doku-
mentu bude dodatečně předložen 
při samotném výběrovém řízení.
4. znalost 
• zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a jeho 
prováděcích vyhlášek

• zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů
• zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů
• práce s PC (Word, Outlook, 
práce s internetem)
5. řidičský průkaz skupiny B
6. osvědčení o odborné způsobi-
losti výhodou

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče.
K přihlášce nutno doložit tyto doklady:
• ověřenou kopii dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání 
• životopis s uvedením údajů o dosa-
vadních zaměstnáních a o odbor-
ných znalostech a dovednostech
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte do 21. září 2007 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
stavební úřad
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení
na místo stavebního technika stavebního úřadu magistrátu

Statutární město Frýdek-Mís-
tek, odbor životního prostředí a 
zemědělství, který má v kompe-
tenci nakládání s komunálním 
odpadem, připravil ve spolupráci s 
Frýdeckou skládkou, a. s., zajišťu-
jící svoz komunálního odpadu 
na území města Frýdku-Místku, 
harmonogram svozu objemného 
odpadu v roce 2007, tzv. podzim-
ní úklid, a to formou přistavení vel-
koobjemových kontejnerů. 

V letošním roce na podzim 
budou velkoobjemové kontejne-
ry přistaveny na 50 svozových 
místech, jak je uvedeno v har-
monogramu. Přistaveny budou 
vždy dopoledne uvedeného dne, 
nejpozději do 11. hod., a vyve-
zeny budou následující den opět 
dopoledne, nejpozději do 11. hod. 
Upozorňujeme, že odpad smí být 
odkládán pouze do kontejnerů! 
Jakékoliv odkládání odpadu mimo 
kontejner bude považováno za 
odkládání odpadu mimo vyhra-
zené místo dle ust. § 47 odst. 1 
písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, s možností udělení 
pokuty až do výše 50000,- Kč. V 
době konání svozu bude Městská 
policie Frýdek-Místek provádět 
pravidelné kontroly konkrétních 
stanovišť a bude sankcionovat na 
místě ty, kteří se dopustí přestup-
ku proti veřejnému pořádku, tj. 
odloží odpad mimo kontejner. 

Pro informace se můžete 
obrátit na Magistrát města Frýd-
ku-Místku, odbor životního pro-
středí a zemědělství, tel. 558 609 
489, nebo přímo na Frýdeckou 
skládku, a. s., tel. 558 623 546.

Harmonogram svozu objemného odpadu
ve městě a jeho okrajových částech

HARMONOGRAM SVOZU, TZV. PODZIMNÍ ÚKLID:
Datum přistavení: Místo přistavení
1.10. a 15.10. Frýdek, Panské Nové Dvory – u pana Kalety a u has. 

zbrojnice, ul. K Hájku – u obchodu a u č. p. 2958, ul. 
Bruzovská – u vodárny

 Místek, ul. Kollárova – u pečovatelských domů, ul. Fibi-
chova – poblíž gymnázia, ul. Pionýrů – u č. p. 803-805

2.10. a 16.10. Frýdek, ul. K Lesu – naproti kříže, ul. Vršavec – u 
lesa, ul. Mánesova-Žižkova – u pivnice

 Místek, ul. Beethovenova – na parkovišti, ul. 
Myslbekova – u rozvodny, ul. Ke Splavu – u nádob na 
separovaný odpad

3.10. a 17.10. Frýdek, ul. Slezská – na parkovišti, ul. Černá cesta 
– u obchodu, ul. Křižíkova – autobusové stanoviště 
VP, ul. J Hakena – u večerky „Maják“, ul. Tolstého – u 
telefonní budky

 Lískovec – za výrobnou krůtích výrobků
4.10. a 18.10. Frýdek, ul. I. P. Pavlova – vedle č. p. 284, ul. Nad 

Mostárnou – u lávky, ul. J. Skupy – za kulturním domem, 
ul. Cihelní – u gymnázia a SOŠ (dříve 10. ZŠ), ul. Klicpe-
rova – u popelnic, ul. Slunečná – naproti č. p. 290

8.10. a 22.10. Místek, ul. Hálkova-Březinova – u výměníku, ul. ČSA 
– u č. p. 1935 (na parkovišti), ul. Anenská – poblíž č. p. 
632, ul. Zd. Štěpánka – za restaurantem, ul. Bezručova 
– u betonových zábran, ul. K Olešné – u č. p. 1332

9.10. a 23.10. Místek, ul. J. Trnky – u restaurace Morava, ul. Dr. Vacu-
líka – parkoviště za 8. ZŠ, ul. Frýdlantská – u věžáků

 Lysůvky – u telefonní budky, naproti zahradnictví 
 Zelinkovice – poblíž mateřské školy, u nádob na 

separ. odpad
 Chlebovice – u transformátoru a u pošty
10.10. a 24.10. Frýdek, ul. Novodvorská – Čapkova, ul. M. Chasáka – u 

domu č. p. 3149, ul. Pekařská – naproti domu č. p. 3057
 Místek, ul. Pavlíkova – u nádob na separovaný odpad, ul. 

Lesní – za domem č. p. 505, ul. Palkovická – u podchodu
11.10. a 25.10. Lískovec – u hasičské zbrojnice a u hřbitova
 Skalice – u kulturního domu, u vrby (pouze dne 11.10.!), 

Záhoří, u žampionárny (pouze dne 25.10.!), u kostela
 Místek, ul. Polní – u hřiště, ul. Kolaříkova – naproti 

domu č. p. 1589, ul. Spořilov – za domem č. p. 1612, 
ul. Čelakovského – bývalá prodejna

V době od 12.10 do 15.10 bude umístěn velkoobjemový kontejner 
také na ul. Míru, a to v místě u prádelny a u hřiště. Kontejner bude 
umístěn v pátek dne 12.10. v dopoledních hodinách, stažen bude v 
pondělí 15.10. také v dopoledních hodinách.

TŘÍDIT ODPAD NENÍ TĚŽKÉ: 
Plast (žlutý), papír (modý), sklo 
(zelený). Lokalita ul. Černá cesta 
ve Frýdku, v místě na parkovišti 
u firmy Nadřez, ale dokazuje, že 
ne všichni třídění odpadů zvládají. 
NEBO NECHTĚJÍ?? Každý z nás 
zaplatil v srpnu za svoz tříděné-
ho odpadu 8,- Kč. A každý z nás 
zaplatil 0,80 Kč za to, že někteří 
občané nedbají základních pravidel 
a nelámou si hlavu, co kam odložit. 
Vážně chceme doplácet za druhé?

Historicky první ročník foto-
grafické soutěže s názvem „Tep-
lo, jak má být…“, kterou letos 
vyhlásila společnost Distep, má 
již své vítěze. 

Odborná porota, v níž vedle 
primátorky Frýdku-Místku Evy 
Richtrové zasedli také ředitel 
Společnosti Distep Petr Jonas, 
vedoucí marketingu Svatopluk 
Eliáš, konzultantka Soňa Plháko-
vá a fotograf Ivan Korč, rozhodně 
neměla lehkou práci. Hned první 
zářijový týden musela z mnoha 
zaslaných snímků vybrat šest 
nejlepších fotografií ve dvou kate-
goriích. Hodnotné ceny si vítězo-
vé převezmou 19. září v sídle 
společnosti Distep na Ostravské 
ulici ve Frýdku-Místku.

V kategorii nad patnáct let 

Fotosoutěž Distepu zná vítězeFotosoutěž Distepu zná vítěze
získává první cenu, kterou je 
finanční poukázka v hodnotě 10 
000 Kč, Martin Duží. Poukázku v 
hodnotě 7 500 Kč obdrží Veroni-
ka Sýkorová a poukázku v hod-
notě 5 000 Kč si odnese Alice 
Majerová.

V kategorii děti do patnácti let 
se hrálo o digitální fotoaparáty. 
Fotoaparát v hodnotě 7 000 Kč 
vyhrává jedenáctiletá Natálie 
Strašilová, z fotoaparátu v hod-
notě 5 000 Kč se může radovat 
Tereza Maroszczyková a třetí 
fotoaparát v hodnotě 4 000 Kč si 
převezme Pavel Vráblík.

Vedle šesti oceněných sním-
ků byly vybrány rovněž necelé tři 
desítky nejzdařilejších fotografií, 
jež se objeví v tradičním kalendáři 
společnosti Distep na příští rok.
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22. září - Sejdeme 
se na hoře

Společný turistický 
výšlap na Lysou 

horu se Sportovním 
klubem vozíčkářů F-M.

odkud: zastávka Krásná, Nižní Mohelnice, 
rozc.Lysá hora
čas: od 9 hodin

Informace: Bc.M.Gavlas
1. října - Zahájení zábavných lekcí

pro mateřské školy
místo: SMTu

čas: 9-11 hodin
cena: 25 Kč/dítě

Informace: P.Kozáková
2. října - Zahájení činnosti

kurzu paličkování
místo: SMTu

čas: 15-17 hodin
kursovné: 40 Kč/ 2 hodiny

Informace: P.Kozáková
5. října - Country odpoledne na Hatích

Pokud máte rádi hudbu a tanec, tak 
zveme děti i jejich rodiče na zábavné 

odpoledne na Hatě.
Občerstvení zajištěno.

čas: od 16 hodin
vstupné: 20,- Kč

Informace: R.Bortlíčková

V Ekologickém středisku Hatě začíná 
17. září podzimní běh výuky „O příro-
dě v přírodě“. Program je připraven 

pro žáky základních škol
a končí 30. listopadu. 

Bližší informace o připravovaných akcích a 
letáky s podrobnostmi získáte přímo na SMTu, 
tel. 558 435 067 nebo 558 647 594 nebo 

na http://smtufm.cz

Stanice mladých turistů Frýdek-Místek,
příspěvková organizace,

Pionýrů 764, 738 02 Frýdek-Místek 

Stanice mladých turistů

Zahrádkářské spolky ve 
městě před časem zorganizova-
ly nádhernou výstavu květin ve 
frýdecké bazilice, nyní už přišel 
čas na jinou praktickou činnost 
– moštování. V této činnosti 
jsou nejlepší nadšenci z ZO 
ČZS Místek Riviéra, kteří na Hli-
níku mění kilogramy jablek na 
výborný, vitamínů plný nápoj.

„Mošt jsou tekuté vitamíny, kte-
ré v obchodech nenajdete. Místo 
toho se pijí džusy, které nemají 
takový ovocný podíl a samozřejmě 
jsou plné nejrůznějších éček. Taky 
musím říct, že vím, jak to ve velkých 
zpracovatelských závodech chodí. 
Nikdo se příliš netrápí tím, jak dlou-

Zahrádkáři už začali moštovat
ho jablka čekala na zpracování a v 
jakém jsou stavu. Když přijdete se 
svými jablky k nám, za pár minut 
je zpracujeme ve výborný nápoj, 
přímo před očima, takže každý má 
jistotu kvality,“ říká Jaroslav Vícha, 
předseda organizace.

Zahrádkáři očekávají, že hlav-
ní nápor pro moštování přijde v 
říjnu, ale už v září mají otevřeno 
v pondělí a pátky od 12 do 17 
hodin, další měsíc pak přidají ješ-
tě jeden moštovací den – středu. 
„Loni bylo jablek požehnaně, ale 
liší se to oblast od oblasti. Letos 
jsme spokojeni s úrodou i my na 
zahrádkách našich členů, loni to 
tak dobré nebylo. Je obvyklé, že 

stromy nezarodí naplno každý 
rok, musí si i odpočinout,“ přidá-
vá zkušenosti z praxe. Protože 
moštuje léta, radí, jak s moštem 
naložit, aby nevydržel pouze dva 
dny, než začne kvasit. Doporuču-
je sterilizování s teplotou okolo 
80 stupňů, na dvacet minut, mošt 
pak prý vydrží i roky. Moštárna 
na Hliníku disponuje moderním 
vybavením, jako jediná v okolí 
má i tzv. pračku, která ovoce 
před sešrotováním pročistí. Je 
i výkonná, takže to na Hliníku 
pěkně „odsejpá“, vlastně „odté-
ká“. Objednat se na přesný čas 
můžete na telefonu 776 603 742.

Zahrádkáři ZO ČZS Místek 

SEZONA MOŠTŮ: Loni zde zahrádkáři zpracovali čtyřiadvacet tun 
ovoce.   Foto: Petr Pavelka
Riviéra se dali dohromady už 
v roce 1967, vedou si kroniku, 
takže jejich činnost nezůstává 
zapomenuta. Vzpomínání v ní 
vypadá například takto: „Byl 6. 
březen 1976. Stál jsem to mrazivé 
ráno u hlavní brány naší zahrád-
kářské osady. Slunečná nedě-
le a přede mnou ležela osada 
pocukrovaná popraškem nového 
a jak jsem doufal už posledního 
sněhu letošního roku. Osada se 
svými cestičkami, záhonky, ale-
jemi stromků a chatkami. Osa-
dou se hemžili naši zahrádkáři. 
Pozorovali, plánovali jarní práce, 

ořezávali stromky a uvažovali, 
co bude třeba ještě letos udělat. 
Hlavou mi vířily vzpomínky. Jak 
to vlastně začalo? Kdo první při-
šel na nápad zřídit na bývalém 
těžišti cihlářské hlíny pro blízkou 
cihelnu zahrádkářskou osadu? 
Na takovém jílovišti chcete dělat 
zahrady? ptali se tenkrát lidé...“ 
Dnes už se nikdo nediví. Ale v 
moštárně slova údivu občas ještě 
zazní. „Pokud k nám přijdou lidé 
se zkušenostmi odjinud, jsou pří-
jemně překvapeni, jak to u nás s 
moštováním chodí,“ uzavřel Jaro-
slav Vícha.  (pp)

Psal se červenec roku 2007, 
když se hrstka odvážných 
horolezců vydala na Višňovku, 
odhodlaná pokořit horu Qogir, 
více známou pod názvem K2. 

Výstup nebyl vůbec jednodu-
chý. Kdekdo by si myslel, že v 
létě svítí sluníčko a je horko. My 
jsme si namísto plavek oblékali 
zimní čepice, rukavice a po ruce 
měli vždy píšťalku s cepínem pro 
případ, že by se valila lavina. 
Kromě horolezeckého vybave-
ní v našem základním táboře 
nechyběla vlajka, Čhorten, soš-
ka Buddhy a výstupová kniha 
– předměty, které nám měly 
dopomoci k úspěšnému výstupu 
na druhou nejvyšší horu světa. 

Museli jsme plnit těžké úkoly: 
ošetřit a následně přetranspor-
tovat naše zraněné spoluhoro-

Expedice Qogir 2007Expedice Qogir 2007

Letní tábor Expedice Qogir uspořádala Stanice mladých 
turistů Frýdek-Místek.

lezce do bezpečí, komunikovat a 
spolupracovat s šerpy či rozdělat 
oheň v nepříznivých podmínkách. 
Nejdůležitější však byla týmová 
spolupráce, vzájemná pomoc a 
kamarádství mezi horolezci! Vše 
jsme zvládli na jedničku.

Když nám 24. 7. ve 22 hodin 
večer nahlásila meteorologická 
stanice, že je nejlepší počasí 
pro poslední a nejtěžší výstup, 
neváhali jsme a odhodlaně se 
vydali dobýt vrchol. Byl to náročný 
výstup a zužitkovali jsme všechny 
vědomosti a dovednosti, které 
jsme se za pobyt v základním 
táboře Višňovka naučili. A jak to 
všechno dopadlo? Horu Qogir 
jsme úspěšně zdolali a jsme při-
praveni na další a další výstupy. 

 Daniela Kozáková,
oddílová vedoucí

Lidé, pokusme se společně zachránit hnízdiště ptáka na sídliš-
tích, který je již dnes na listině ohrožených druhů, chráněn zákonem 
č. 114/1992 Sb., jedná se o rorýse obecného, apus apus. Je to ten, 
který nám dělá každoročně v období od měsíce května do měsíce srp-
na radost svým typickým projevem – rychlým letem ve skupinách s 
radostným pískotem. Stačí opravdu málo, neuzavírat otvory, které jsou 
na domech v jejich horních částech (pod střechou, nad okny horních 
pater) a tito nádherní ptáci se budou mít kde vracet z dalekých zemí. Je 
totiž pak velmi smutné vidět, jak se tito ptáci věrně vracejí, létají kolem 
svých hnízdišť, kde si již svá hnízda nevybudují díky zásahu člověka. 

Pokud byste měli zájem o rozsáhlejší informace týkající se ochrany 
hnízdišť těchto ptáků, je možno tyto najít na adrese www.birdlife.cz.

Děkuji všem.   Jarmila Glombicová

senioři informují
Informační středisko Svazu 

důchodců ČR
Městská organizace ve Frýdku-

-Místku k rozšíření propagace své 
činnosti otevřela své Informační 
středisko v Obchodním domě 
JEŠTĚR - prodejně levných knih, v 
přízemí. Každý den od 8 do 17,30 a 
v sobotu od 8 do 11,30 máte mož-
nost získat informace o akcích, kte-
ré organizace pro seniory pořádá, 
případně si zakoupit zájezd apod.

Rekondiční pobyt seniorů
Svaz důchodců ČR, městská 

organizace Frýdek-Místek, ve 
spolupráci se Zdravotním ústa-

vem Ostrava pořádá v krásném 
prostředí Těšínských Beskyd v 
hotelu Javor Řeka od 1. do 5. října 
rekondiční pobyt pro 40 seniorů 
pod vedením MUDr. Lydie Ryša-
vé. Účastníkům při pobytu bude 
kromě zdravotního cvičení také 
přizpůsobena zdravá výživa. Vět-
šina účastníků dlouhodobě pečuje 
o své zdraví při účasti pořádaných 
kondičních cvičení a zdravotního 
cvičení v bazénu, které také měst-
ská organizace pořádá.

Soutěž seniorů v bowlingu
Městská organizace SD ČR ve 

Frýdku-Místku připravuje pod zášti-

tou primátorky Evy Richtrové sou-
těž družstev a jednotlivců v bow-
lingu – o přeborníka-seniora města 
Frýdku-Místku pro rok 2007.

Soutěž se uskuteční ve čtvrtek 
22. listopadu od 13 do 15 hod. 
v restauračním zařízení Riviera 
vedle Kina P. Bezruče. Bližší pro-
pozice budou zájemcům předány. 
Přihlášky přijímá pan F. Nytra.

Výzva

Hlavní cena Sága podbeskyd-
ských aviatiků - Eduard Mocek
Cena města Škola života-
expedice včely - Zdeněk Zícha
1. cena Kamarádi - Bohuslav Cihla
2. cena Zastavení poslední 
- Petr Baran
3. cena Helfštýn - Václav Fořt
Cena poroty Tvarůžek a 
Holešovice - Bohumil Kheil
Cena diváka Škola života-
expedice včely - Zdeněk Zícha
Čestná uznání:
Libosad - Jan Stráník
Malíř švestkových knedlíků 
- Jaromír Jadomek
Kronikářova zahrádka - Karel 
Hlosta
Hurban pre Žilinu - Lubor Patsch

Výsledky soutěže Beskydský ještěr
Ivančický viadukt a jeho blu-
es - Miroslav Černý
První a poslední - Jan Pospíšil

BESKYDSKÝ JEŠTĚR: 
Ceny předával náměstek pri-
mátorky Michal Pobucký. Bla-
hopřál hned v šesti případech 
domácím autorům. 

Foto: Petr Pavelka



14 Září 2007

 

Programová nabídka

NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelený 
obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. 
Historicko-etnografická část prezentuje 
nyní na 800 sbírkových předmětů, doku-
mentujících tradiční zemědělství, řemesla, 
obchod, železářství a další. Řada origi-
nálních přístrojů, hracích skříní a dalších 
předmětů dokládá zábavu a využití volné-
ho času od poloviny 19. století.
V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskyd-
ské pahorkatiny a MS Beskyd, je vystave-
no 200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 růz-
ných zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů 
a hornin a přibližně 100 herbářových 
položek. K nejcennějším exponátům patří 
zkamenělina druhohorní cykasové rostli-
ny benetitového typu a dva dermoplastic-
ké preparáty savců – losa evropského a 
medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zámku. 
Nabízí Rytířský sál, s erbovními obrazy 
slezské šlechty, zámecké interiéry insta-
lované v reprezentačních prostorách, 
vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. Barbo-
ry a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbo-
ry. Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil 
k nejznámějším a k nejnavštěvovanějším 
mariánským poutním místům ve Slezsku. 
Expozice je obohacena o sochy Nejsvě-
tějšího Srdce Pána Ježíše a Neposkvrně-
ného Srdce Panny Marie, které byly pře-
stěhovány z poutního kostela Navštívení 
Panny Marie – Baziliky minor.

Čtvrtek 27. září v 19.00 h - frýdecký zámek
VIOLONCELLOVÝ RECITÁL K JUBI-
LEU L. v. BEETHOVENA

Jiří Hošek – violoncello, Božena 
Kronychová – klavír

Jiří Hošek je pokládán za jednu z nej-
výraznějších postav interpretačního umění 
současnosti. Má velmi bohatý repertoár 
od hudby barokní až po dnešek a je vůbec 
mnohostranným hudebníkem. Božena 
Kronychová je rodačkou z Frýdku-Místku, 
proslula především svou rozsáhlou aktivitou 
precizní a vyhledávané hráčky. S J. Hoškem 
vystupuje již od konzervatoře. Předplatitelé 
Zámeckých koncertů 2007/2008, Vstupné: 
150 a 80 Kč (důchodci, děti)

Výstavy:
4. září - 31. října - chodby Národního domu
Cestopisné fotografie – Karel Friš
„Obrázky z celého světa“
KURZOVNÍ ČINNOST

Nabídka pohybových kurzů - zahájení 
kurzů v 2. polovině září 2007

THAI-BOX-ROBICS
Optimální spojení filozofie dálného 

Východu s efektivním tréninkem západ-
ního typu, jehož cílem je tělesná a psy-
chická rovnováha. Lekce jsou inspirová-
ny bojovým uměním, ale přizpůsobeny 
pohybovým možnostem klientů. Meditace 
se střídá s procvičováním prvků bojového 
umění v rychlém tempu rytmické hudby. 
Při cvičení dochází k efektivnímu spalo-
vání tuků, zpevňování partií břicha, hýždí, 
stehen, posílení svalů zad… 

KICK BOX AEROBIK
Aerobní kondiční cvičení, které využívá 

prvků bojového umění Kick box (kopy, úde-
ry, postoje). Přináší výrazné výsledky při 
formování postavy a je vhodnou alternati-
vou klasického aerobiku. Boxování působí 
zejména na horní partie těla, zatímco výko-
py zvyšují celkovou intenzitu cvičení. Pra-
cují zde velké svalové partie – nohy, hýž-
dě, ramena, paže, záda a břicho. Dochází 
ke zlepšení srdečně cévní zdatnosti, pro-
storové orientace, smyslu pro rovnováhu a 
uvolnění negativních emocí.

FIT BALL
Aerobně méně náročné kondiční cviče-

ní na velkých míčích. Jedná se o balanční, 
dynamické i statické cvičení, které protahu-
je i zpevňuje svaly celého těla, procvičuje 
stabilizaci páteře a preventivně předchází 
bolesti zad. Používají se cviky známé z 
aerobiku, které se liší pouze tím, že se při 
nich sedí na míči. Pomalejší tempo cvičení 
je vhodné i pro jedince trpící nadváhou.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Nedostatek pohybu, sedavý způsob 

života, špatná životospráva - to vše způso-
buje, že páteř je nesprávně zatěžována a 
svalstvo, které má rozhodující vliv na udržo-
vání jejího správného postavení, ochabuje. 

Při klidné hudbě se naučíme soubory 
cviků na protažení, posílení i uvolnění 
svalů celého těla.

KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ
Lekce jsou zaměřeny na zpevňování a 

formování svalových skupin.
PILATES
Důmyslně propracovaný systém cvi-

ků zaměřený na koordinaci intenzivního 
dýchání a pohybu.

Posilování bez zátěže, pouze vlastním 
tělem zlepšuje pružnost a ohebnost klou-
bů a páteře, působí pozitivně na zlepšení 
rovnováhy, odstranění bolesti zad, zmír-
ňuje únavu a stres. Zvyšuje svalovou 
sílu a vytrvalost s cílem vypěstovat dlou-
hé, štíhlé svaly a ploché břicho. Cvičení 
vyžaduje plné soustředění na přesné pro-
vedení, což vede k lepšímu uvědomění a 
ovládnutí celého těla. Vhodný pro každé-
ho bez rozdílu věku a s jakoukoli kondicí.

MTV-DANCE
Jedná se o specifické taneční hodiny. 

Choreografie je inspirována tanečními 
videoklipy. Pohyby a prvky jsou přizpůso-
beny populární hudbě, funky, hip- hopu a 
také muzikálové hudbě.

SALSA
Kubánský tanec, který se vyznačuje 

houpavým pohybem. Jedná se o párový 
tanec, ovšem dámy, nebojte se, můžete 
tancovat i s kamarádkou.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
Výuka tance pro ženy bez rozdílu věku 

i hmotnosti. Přispívá ke zpevnění těla, 
napravuje jeho špatné držení, uvolňuje 
klouby, působí proti stresu, napětí.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE PRO DĚTI
Výuka orientálního tance pro dívky od 

9 do 14 let.
POHYBOVÁ A TANEČNÍ PRŮPRAVA
Kurz je určen pro děti od 7 do 9 let. Děti 

se naučí správnému držení těla, vnímá-
ní rytmu, základním tanečním pohybům. 
Hravou formou zvládnou základní krůčky 
i variace. Bude probíhat každý čtvrtek od 
15:30 do 16:30 h. Kurzovné na 10 lekcí činí 
400 Kč. Zahájení: čtvrtek 27. 9. v 15:30 h. 

Další informace na tel.č. 558 438 083, 
775 222 709 p. Kateřina Kubalová
e-mail: katerina.kubalova@kulturafm.cz

14.-16.9. v 19.00 h.
JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉHO 

NASAZENÍ
Zdálo se, že jde o idylické městečko, ale 
kdesi pod povrchem číhá zlo. Zastavit jej 
může jen jeden jediný muž! Komedie z 
policejního prostředí s originální zápletkou.

19.-20.9. v 19.00 h.
FANTASTICKÁ ČTYŘKA A SILVER 

SURFER
Čtveřici superhrdinů tentokrát čeká dosud 
nejtěžší protivník – tajemný posel z ves-
míru Silver S.

21.-23.9. v 16.30 h.
ŽELVY NINJA

22. září v 19.00 hodin
Divadlo Na Jezerce

Yasmina Reza
KUMŠT

Komedie o třech nerozlučných kamará-
dech. Jde o uzavřený pánský spolek, kte-
rý se stal snad tím jediným bodem v jejich 
životě. Poklidné vztahy nejednou naruší 
zprvu banální spor nad modernistickým 
obrazem, který přeroste v hádku a nako-
nec v úporný zápas o uznání a hodnoty 
v umění. Hrají: Jan Tříska, Jan Kačer, 
Jan Hrušínský. Režie: Jan Hřebejk. Mimo 
předplatné. Vstupné: 450 a 400 Kč

27. září v 19.00 hodin
Těšínské divadlo

MARIBEL A PODIVNÁ RODINA
Předplatitelská skupina FMC

PŘIPRAVUJEME:
Neděle 7. října

Divadlo na Vinohradech, Ken Ludwig
LO STUPENDO aneb TENOR NA 

ROZTRHÁNÍ
Bláznivý příběh talentovaného, ale 
nesmělého a opomíjeného človíčka, který 
čeká na svoji životní příležitost.
Hrají: Václav Vydra, Simona Postlerová, 
Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Zlata Ada-
movská/Jana Boušková, Jana Malá, Gabriela 
Vránová, Michal Novotný/Ladislav Hampl
Režie: Jan Novák
Předplatitelská skupina B
Vstupné: 350 a 300 Kč

VÝSTAVA:
6. září - 31. října

Fotovýstava Milana Víchy
FILMOVÝ KLUB

17.9. v 19.00 h. - ZÁPISKY O SKANDÁLU 
Starší učitelka (Judi Denchová) nabídne přá-
telství mladší kolegyni (Cate Blanchettová). 

Ta se nešťastně zamiluje do svého pat-
náctiletého žáka. 
18.9. v 19.00 h. - POCTA I. BERGMA-

NOVI: SEDMÁ PEČEŤ 
Snímek švédského režiséra na motivy 
středověkých kostelních maleb: potulní 
kejklíři, Smrt hrající v šachy, čarodějnice 
na hranicích a křižácké výpravy… 
24.9. v 19.00 h. - FAUNŮV LABYRINT 

Temná pohádka o dívce, která se raději než 
ve skutečném světě španělské občanské 
války pohybuje ve světě vlastní fantazie. 
Autorský film režiséra Giullerma del Toro. 

25.9. v 19.00 h. - BABEL
Osudy čtyř skupin lidí na třech kontinen-
tech protne jeden náhodný výstřel. 

BIJÁSEK
21.9. v 10.00 h. - KYTICE POHÁDEK IV.
Kamarádi ze seriálu ZAHRADA, Mach a Šebe-
stová, Krtek a další pohádkové postavičky.

Zelení bojovníci – Leonardo, Raphael, 
Michelangelo a Donatello jsou zpět! Ani-
mované dobrodružství s českými titulky.

21.-23.9. v 19.00 h.
HOSTEL II

Pokračování hororu E. Rotha tentokrát 
zavede tři mladé Američanky do řeznického 
ubytovacího zařízení kdesi na Slovensku.

26.9. v 19.00 h.
ZODIAC

David Fincher se znovu vydává po stopě 
masového vraha, který zabíjí v Kalifornii 
od konce šedesátých let. Ten však nemá 
v oblibě smrtelné hříchy, ale zvěrokruh. 

28.-30.9. v 16.30 h.
TRANSFORMERS

Akční sci-fi podívaná o válce dvou mimo-
zemských civilizací. Jsou to mluvící skládací 
roboti z vesmíru, kteří se dovedou změnit v 
dopravní prostředek a jsou ovládáni lidmi.

28.-30.9. v 19.00 h.
WARHOLKA

Příběh Edie Sedgwick, milenky Andyho 
Warhola, která žila krátce, leč vydatně. A 
zároveň také životopisný film o divokém 
životě A. Warhola, jednoho z nejkontro-
verznějších umělců 20. století.



15 Září 2007Programová nabídka

Beskydský magazín    TV Prima, středy od 16:20
Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

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

Výstavy:
KRAJKOVÉ OBRAZY JAROSLAVY PERÉNY

Autorka, původem z východních 
Čech, žije střídavě v České republice a v 
Německu. Techniku paličkování si osvo-
jila v roce 1979. Její paličkované obrazy 
se vyznačují svéráznými prvky, jako je 
způsob znázornění hlav a postav, detailní 
znázornění rukou. Charakteristický je její 
jednotný styl, její oblé linie. Ráda zobra-
zuje květiny, ptáky a koně. Vernisáž za 
účasti autorky se koná ve čtvrtek 6. září 
ve výstavních síních frýdeckého zámku 

Potrvá do 18. listopadu 2007.
VI. BESKYDSKÉ TRIENÁLE NEPRO-
FESIONÁLNÍCH ŘEZBÁŘŮ 2007

„Dřevo je čistá příroda“
Pravidelné prezentaci tvorby řezbářů 

z Pobeskydí je zasvěceno Beskydské 
trienále neprofesionálních řezbářů, které 
pořádá Muzeum Beskyd Frýdek-Místek v 
součinnosti s institucemi: Kysucké osveto-
vé stredisko v Čadci, Muzeum Beskidzkie 
ve Wisle a Regionalny Osrodek Kultury v 
Bielsku-Bialej. 

Trienále je soutěžní výstavou děl autorů z 
České republiky, ze Slovenska a z Polska. 

I. ročník Beskydského trienále nepro-
fesionálních řezbářů proběhl v roce 1992. 
V roce 2007 realizuje Muzeum Beskyd již 
VI. ročník této přehlídky.

Potrvá do 25. listopadu 2007
V pátek 5. října 2007 od 9 do 16 hodin 

proběhne řezbářský plenér, tj. pracovní 
setkání tvůrců řezbářů a ostatních zájemců 
o tento druh umění, které by mělo být inspi-
rací, předáváním zkušeností a nápadů. 

PROGRAMY, KONCERTY
Sobotu 15. září ve 14 hodin – Rytířský sál
VZPOMÍNKOVÉ ODPOLEDNE 
ke 140. výročí narození P. Bezruče. 

Pořad připravil Literární klub P. Bezruče. 
Verše „slezského barda“ přednesou čle-
nové literárního sdružení Místecká Viola.

Neděle 16. září 15,00 hodin – muzejní 
expozice
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽNÍHO KVÍZU

Vylosování správných luštitelů a pře-
dání odměn

Spojeno s prohlídkou výstavy „Křídla 
nad Mošnovem“

Připravujeme:
Pondělí 1. října 18,30 hodin – Rytířský 

sál frýdeckého zámku
TAJEMSTVÍ LÉČIVÉHO ZVUKU

Tomáš Pfeiffer rozezní vodnářský 
zvon-nástroj starý řadu století. Poslucha-
či se mohou zaposlouchat do alikvotních 
tónů, které dle prastaré tradice nejen rezo-
nují s naši duchovní podstatou, ale léčí i 
naše tělo. Zajímavostí je i to, že součástí 
hudebního nástroje je vodní hladina, která 
během hry vytváří rezonanční obrazce a 
ve fortisimu dochází až k její levitaci do 
výše řady centimetrů. Hudební zážitek je 
tak doplněn i silným zážitkem vitálním.

Koncert pořádá Dimenze 2+2 Praha
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY:
Čtvrtek 27. září 17,00 hodin
přednáškový sál v Zeleném domě na 

Zámecké ulici ve Frýdku
DĚDEČEK AUTOMOBIL – PŘÍBĚH 

NEJMENŠÍCH AUTÍČEK NA NAŠICH 
CESTÁCH

Před 50 lety se zrodily dva legendární 
automobily – Trabant P 60 (1955) a Fiat 
500 Nuova (1957). Měly řadu nástupců 
i současníků (Fiat 600, 850 Berlina, 126 
P, Trabant 601…). Byla to nejmenší vel-
kosériově vyráběná auta na světě. Před-
náška přiblíží historii těchto automobilů 
a také nadšence, kteří jimi dodnes jezdí. 
Doplněno video a data projekcí. Připra-
veno ve spolupráci s Trabant klubem a s 
Fiat klubem Ostrava k 50. výročí založení 
tohoto klubu.

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

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

KLUB NEZBEDA
pro děti a mládež

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

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

Cílová skupina: 6-18 let
provozní doba od 13. do 17. hodiny

21. 9. Navlékání jeřabin a šípků, obráz-
ky z barevného listí
Nejdříve nás čeká procházka parkem, 
kde si nasbíráme vše potřebné. Potom si 
vytvoříme zajímavé výrobky.
25. 9. Návrat na trh práce
Přednáška Mgr. Jarmily Chromcové z ÚP. 
Dozvíme se, jak napsat životopis a jak se při-
pravit na výběrové řízení. Začátek v 10.00 h.
V pátek 28. 9. je státní svátek, proto 
bude v KM Broučci zavřeno!
ANGLIČTINA HROU - pro děti od 3-15 let
Kurzy budou probíhat 2x týdně, dle zájmu 
v dopoledních nebo odpoledních hodi-
nách. Cena 25 Kč/vyuč.h. Bližší informa-
ce u p.Martinové – tel.608 888 630
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ – na rehabi-
litačních míčích pod vedením zkušené 
porodní asistentky. Hlídání dětí zajištěno.
Každou středu v 10.00 h. Cena 40 Kč/h.

17. září - Luštitelské odpoledne
24. září - Tvořivé odpoledne – „tužkovníky“

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

www.lidovydum-mistek.wz.cz

Úterý 25. září v 17.00 hodin – velký sál 
Lidového domu
A proto zpívám – večer vzpomínek a 
poezie s Mgr. Vlastou Kurkovou, první 
ředitelkou biskupského gymnázia v Ostra-
vě a Mons. Josefem Veselým, knězem a 
básníkem z Opavy.

GALERIE LIBREX
Jaroslav Pešat - PAROHÁČI

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

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

Muzea v Chlebovicích

GALERIE POD SVÍCNEM
1. 9. - 6. 10. - Petr Pavlán: komiks

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

Telefon: 558 434 154, 558 434 525
www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

Nabídku pravidelných kroužků a 
kurzů na školní rok 2007/2008 

najdete na akci Ahoj prázdni-
ny, která se koná 8. 9. 2007 

od 9:00 hodin na Náměstí Svobody v Místku a 
na internetových stránkách www.klicfm.cz

15. 9. - AUTOBUSOVÝ VÝLET DO 
MUCHOVIC

Program: Návštěva stájí huculských 
koní. Projížďka na koních. Hry a soutěže, 
opékání párků.

S sebou si vezměte průkaz zdravotní 
pojišťovny, vhodné oblečení, svačinu a 
pití (párky na opékání jsou zajištěny).

HUDEBNÍ KLUB STOUN
15. 9. sobota NAA:SH:UP
NEW DNB PARTY, FLU, YADEL / dvoi-
ka.troika, JAMAUMBA / rebellions, 3MAN 
/ uhv PICKFICK / cyberfire, EDDY J , 
SMARIO / MKTbros + MC COREHARD 
/ MKTbros SPECIAL SOUND, LIGHTS, 
2xROSENGARD
17. 9. pondělí N. E. W. PARTY – Never 
Ending Weekend
HIP-HOP, RNB, BLACK MUSIC PARTY,DJ 
BURCHAK – ANEB VÍKEND NEKONČÍ, 
2XROSENGARD, VIDEOPROJEKTION, 
LIGHTS, ENTRY FREE!!! 18:00 – 02:00!!!
19. 9. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE. ENTRY FREE!!!
20. 9. čtvrtek ROCK FROM KASHMIR
60-LÉTA NEJSOU MRTVÁ, DJ KASHMIR 
A SPOUSTA DOBRÉ MUZIKY OD NÁS I 
ODJINUD. ENTRY FREE!!!
21. 9. pátek POSITIVE VIBEZ 
No.4+ZION SQUAD
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH REGGAE 
KAPEL, LION MOVEMENT DJS A S NIMI: 
REGGAE, RAGGAJUNGLE, DANCEHALL
22. 9. sobota METALOVÁ VICHŘICE 

DJ ESTET A RAVY VÁM DAJÍ OKUSIT 
KVALITNÍ HARDROCK A METAL!!!
24. 9. pondělí N. E. W. PARTY – Never 
Ending Weekend
HIP-HOP, RNB, BLACK MUSIC PARTY, 
DJ BURCHAK – ANEB VÍKEND NEKONČÍ, 
2XROSENGARD, VIDEOPROJEKTION, 
LIGHTS, ENTRY FREE!!! 18:00 – 02:00!!!
26. 9. středa BASS DOME / GABBER.CZ 
BASSDOME PRESENT NEW PARTY, 
GABBER.CZ, DJ DARKT, MC FUCK, 
HARDCORE NEVER DIE. ENTRY FREE!!!
27. 9. čtvrtek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPE-
CIÁL!!!
ZÍTRA SE NEJDE DO PRÁCE A 
DÝDŽEJKA BARUCHA TO VÍ, HITY 
DOBY NEDÁVNO MINULÉ A SPOUSTA 
SOUTĚŽÍ + AKCE NA BARU!
28. 9. pátek H16 + HIP-HOP PÁRTY 
PO ROCE HÁJEDNAŠESTKA, KTE-
RÁ JE ČERSTVÁ JAKO CHLEBA Z 
TESCA, S NOVÝMI VĚCMI A DJS:
LOWA,BURCHAK, FREE BREAK ZONE!
29. 9. sobota MUSIC SESSION Vol. 2
WEBLOID, EXISTENC, PARKINSON, 
ANEB DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠ-
NÉHO MINIFESTIVÁLKU

Cena: 100,- Kč
Místo a čas: Sraz u SVČ Klíč, Pionýrů 

752 v Místku v 8:45 hodin
Informace a přihlášky do 12. 9.: Marie 

Cidlíková, telefon 558 434 154, 736 150 
088, e-mail: sport@klicfm.cz

19. 9. - SBÍRKA PRO SVĚTLUŠKU
Program: Světluška je dlouhodobý, 

stěžejní projekt Nadačního fondu Českého 
rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli 
lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým 
trochu světla. Světluška pomáhá dětem a 
dospělým s těžkým zrakovým postižením. 
Je oporou pro ty, které nelehký životní osud 
postavil před každodenní výzvu: znovu a 
znovu se učit životu ve tmě – bez pomoci 
jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. 
Doprovodný program ke sbírce bude probí-
hat od 13:00 hodin před SVČ Klíč.

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propagační materiály 

jednotlivých akcí, ze kterých se dozvíte 
konkrétní informace.

Bližší informace, přihlášky apod.
22. 9. - AUTOBUSOVÝ VÝLET DO 

OPAVY A OSTRAVY
Program: Opava – interaktivní výstava 

ORBIS PICTUS (Informace o výstavě: 
www.pampaedia.cz)

Ostrava – výstava hraček od firmy 
Ferrero z Kinder vajíček KINDER PŘE-
KVAPENÍ a výstava miniatur MINIUNI 
(Informace o výstavách: www.miniuni.cz)

Děti bez doprovodu rodičů od 7 let.
Cena: Dospělí - 230,- Kč, děti: 210,- Kč
Odjezd: V 9:00 hodin od krytého bazé-

nu v Místku. Informace a přihlášky: 558 
434 154, 732 646 125, 731 167 721, E-
mail: info@klicfm.cz
Přihlášky podejte nejpozději do 20. 9. 2007.

Festiválek sv. Jan session
15. až 16. září 2007

u kostela sv. Jana Křtitele, Frýdek
- Bratři Orffové

- Poletíme?
- 4Dohody
- Credenc

- Beata Bocek
- Longital
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