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slovo primátorky

Kandidáti do Senátu
Jednání zastupitelstva už vyčerpalo všechny body, včetně diskuze, a zůstal už jen prostor vyhraze-

ný dotazům občanů. V rámci něj se o slovo jako občan přihlásil i zastupitel Igor Svoják (ODS), který 
chtěl vědět, zda kandidáti do Senátu z řad zastupitelů v případě úspěchu setrvají v zastupitelstvu. „Je 
to předčasná otázka a já vždycky řeším situaci, až když nastane. Nebudu spekulovat, ale neuvažovala 
jsem o tom, že bych opustila v případě úspěchu řady zastupitelů Frýdku-Místku,“ reagovala primátorka 
Eva Richtrová, kandidátka ČSSD. Svatomír Recman z KSČM reagovat nechtěl a Petr Hartmann z 
KDU-ČSL řekl: „Taky to zatím neřeším, museli bychom to řešit spolu, Igore, protože kandidátka byla 
společná. Udělat místo někomu lepšímu by bylo dobré, ale rozhodně bych chtěl, aby byl z KDU.“ 

Srpnové události
Na programu jednání zastupitelstva byla zpráva o činnosti rady města, ale Igor Svoják v tomto bodě cítil, 

že je pravý čas předstoupit před zastupitele s připomenutím 40. výročí srpnových událostí, které, podle něj, 
neměla rada města nechat bez povšimnutí. S povstáním a chvilkou ticha neměl nikdo problém, zastupitelé 
nakonec i pověřili náměstka primátorky Petra Cvika, aby se spolu s Igorem Svojákem postarali v městských 
prostorách o realizaci výstavy Konfederace politických vězňů pod názvem Aby se to už neopakovalo. Možná 
by se ani nemělo opakovat, aby někdo kritizoval to, co činí sám. „Kolegové z ODS nás obvinili, že se rada 
nezabývala významným výročím srpnových událostí. Před deseti lety bylo také kulaté výročí srpnových udá-
lostí, seděli tady oni a my jsme nenašli, že by se tím kdy v radě zabývali. Zkuste mě opravit, jestli je to jinak,“ 
vyzvala opoziční zastupitele primátorka Eva Richtrová. Ale následovala jen další chvilka ticha.  (pp)

Vážení spoluobčané,
další investiční akce, která se začala 

realizovat v těchto dnech, jsou stavební 
úpravy objektu č. p. 1 v Chlebovicích 
nazývaného „Na Fojtství – Dům včelařů“. 
Oprava objektu ve finančním objemu 
téměř 4,8 milionů korun bude zajímat 
především občany Chlebovic. A snad ji 
ocení i návštěvníci včelařského muzea.

Bude provedena nová zpevněná 
parkovací plocha, rekonstrukce vnitř-
ních rozvodů vody a kanalizace a napojení kanalizace do stávající 
žumpy, výměna elektroinstalace, provedení přípojky plynu pro 
kuchyni, její rekonstrukce, stejně jako rekonstrukce WC. Budou také 
opraveny vnitřní i vnější omítky a vyměněny dřevěné podlahy. Také u 
střechy budou vyměněny poškozené části a natřeny klempířské prv-
ky. Stavební úpravy se budou týkat také části půdního prostoru, kde 
budou vyměněny poškozené části krovu a opravena podlaha. Termín 
dokončení je smlouvou stanoven na 15. 2. 2009.  Eva Richtrová

NA FOJTSTVÍ: Objekt slouží i společenským událostem, byl využit i 
při zahájení školního roku.   Foto: Petr Pavelka

Frýdecké historické slavnosti 
v poslední srpnový víkend byly 
i poslední akcí letošního veleú-
spěšného Veseléta. To má před 
sebou ještě poslední dozvuk, 
21. září se uskuteční druhý díl 
Odpoledne s dechovkou.

Park pod zámkem patřil tra-
dičně po dva dny historii. Večerní 
sobotní program nabízel před-
stavení Don Quijote de la Ancha, 
didaktickou klauniádu na motivy 
známého románu, uchopenou dle 
vzoru velkého českého emigranta 
Jana Ámose Komenského. Po 
Divadle klauniky Brno bylo na pro-
gramu ohňové kejklování. Stovky 
lidí ovšem zamířily na slavnosti o 
den později, takovou návštěvnost 

Frýdecké historické slavnosti stále táhnou

Zastupitelstvo města při-
jalo na svém jednání 15. 
září novou obecně závaznou 
vyhlášku o zákazu konzuma-
ce alkoholických nápojů na 
veřejných prostranstvích ve 
městě, jejímž cílem je vymezit 
některé lokality, na kterých 
se zakazuje konzumovat 
alkoholické nápoje. Mají se 
tím vytvořit lepší podmínky k 
ochraně veřejného pořádku, 
dobrých mravů a k ochraně 
před škodami na zdraví půso-
benými alkoholem zejména u 
dětí a mladistvých.

Primátorka Eva Richtrová 
hledala pro návrh vyhlášky širší 
podporu v zastupitelstvu a upo-
zornila, že podobná vyhláška je 
již přijata v patnácti městech v 
republice. K právní regulaci kon-

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Své postoje si vyříkávají náměstek primátorky Petr Cvik (zleva), radní a 
poslanec Petr Rafaj a náměstek primátora Miroslav Dokoupil.    Foto: Petr Pavelka

Zastupitelstvo přijalo „alkoholovou“ vyhláškuZastupitelstvo přijalo „alkoholovou“ vyhlášku
zumace alkoholu na veřejném 
prostranství přistoupila v našem 
kraji například již Opava, Český 
Těšín, Karviná, Bílovec, Krnov či 
Nový Jičín. „V současné době 
existuje několik lokalit, u nichž 
si občané minimálně jednou 
za týden stěžují na uživatele 
alkoholu. Především na ploše u 
válcovenského kulturního domu, 
pak například v Parku pod zám-
kem, kudy už si někteří občané 
odmítají zkracovat cestu, protože 
mají obavu, na koho zde narazí,“ 
vysvětlovala primátorka, která 
je současně velitelkou městské 
policie a vyhláškou hodlá pomo-
ci strážníkům, aby mohli účinněji 
zasahovat. Jistá individua se jich 
totiž s lahví v ruce ptají, co vlast-
ně porušují, a pouze paragrafy 
o veřejném pohoršení či zne-

čištění veřejného prostranství 
na jejich vykázání do jiných míst 

nestačí. Odpůrci přijetí vyhlášky 
přesto argumentovali, že sou-
časný právní stav je dostačující 
a vyhláška nepotřebná. Jako 
příklad neúčinnosti zavádění 
nových pořádků byl uváděn 
bodovací systém a někteří opo-

ziční zastupitelé neváhali vyhláš-
ku označit za „módní záležitost a 
plácnutí do vody“. Podle názoru 
Miloslava Merty se dokonce dal-
ší města k vyhlášce připojují jen 
z jakési falešné solidarity.

(Pokračování na straně 2)

VE ZBROJI: Jednotlivá vystoupení měla znamenitou diváckou kulisu.
Foto: Petr Pavelka

tato akce nepamatuje. Při před-
staveních byl zcela zaplněn zdejší 
přírodní amfiteátr a i na dalších 

místech areálu davy lidí vstřebáva-
ly jednotlivé připomínky historie.

(Pokračování na straně 2)
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krátce

(Pokračování ze strany 1)
„Nejsou to žádní pitomci. 

Kolegové primátoři a starostové 
mě ubezpečovali, že vyhláška je 
účinná. Určitě není všemohoucí, 
ale je to začátek. Městská poli-
cie dostane šanci obtěžující lidi 
řešit. Nemám iluze o vymahatel-
nosti pokut u těchto problémo-
vých lidí, ale umíme je vymístit 
na místa, která nebudou ostatní 
občany zásadním způsobem 
obtěžovat,“ snažila se postih-
nout hlavní smysl vyhlášky Eva 
Richtrová. Někteří zastupitelé 
ovšem nechtěli pochopit, že 
vyhláška nemá ambice zato-
čit s alkoholismem, ale pouze 
vymýtit nešvar popíjení alkoholu 
na veřejnosti z důležitých míst, 
které jsou ve vyhlášce obsaže-
na. „To neznamená, že lidé 
nemohou popíjet jinde. Nechce-
me je ale kolem škol, kostelů 
nebo zdravotnických zařízení,“ 
vyjmenovala primátorka. Návrh 
vyhlášky o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů se vzta-
huje na Městskou památkovou 
zónu Frýdek, park u Komerční 
banky, Sady Svobody, autobu-

sové a vlakové nádraží a okolí 
do 50 m od budovy nádraží, oko-
lí do 50 metrů od areálu Kulturní-
ho domu a od areálu Nemocnice 
ve Frýdku-Místku. V Místku pak 
na oblast Městské památkové 
zóny Místek, Malý park, Janáč-
kův park, Koloredovský park, 
Sady B. Smetany, Náměstí 
Evropy, okolí do 50 metrů od 
budovy restaurace Jadran, od 
bývalé fontány na ulici Pionýrů i 
od polikliniky.

„Já se jednoznačně přihlašu-
ji k tomu, že se mi stav, kdy se 
na určitých veřejných místech 
shromažďují alkohol popíjející 
lidé, nelíbí, a jsem na straně 
těch občanů, kteří požadují, 
aby město začalo něco řešit,“ 
vybízela k přijetí vyhlášky primá-
torka. Ředitel městské policie 
Václav Buček na popud zastupi-
telů vysvětloval konkrétní přínos 
vyhlášky: „Určitě bude přínosem 
pro udržení veřejného pořádku a 
samozřejmě, že nám pomůže. 
Dnes můžeme opilce řešit za 
buzení veřejného pohoršení, to 
ale na něj musí poukázat dva-tři 
lidé, dále, když něco odhodí, za 

Zastupitelstvo přijalo „alkoholovou“ vyhláškuZastupitelstvo přijalo „alkoholovou“ vyhlášku
znečištění prostranství, ale když 
prostě jen pijí alkohol, tak na ně 
nemůžeme. Po přijetí vyhlášky 
už nebudeme potřebovat reak-
ci občanů, že je chování opilců 
pohoršuje, a budeme moci opil-
ce z určitých prostor vykázat,“ 
vysvětloval Václav Buček.

„Nemusí pršet, hlavně když 
kape. Nějaký nástroj to dává, 
to je nepochybné,“ připustil pak 
například Zdeněk Stolař, který 
jen vyjádřil obavy z nárůstu neú-
čelné administrativy. Smířlivější 
k vyhlášce byli i zástupci z lékař-

ských kruhů. Ačkoliv zaznělo 
i upozornění na fakt, že naše 
společnost je k alkoholu velmi 
tolerantní, nakonec se potřeb-
ných 21 hlasů pro přijetí vyhláš-
ky napříč politickým spektrem 
našlo. Protože bezprostředně 
potom vystartoval k primátorce 
Evě Richtrové Miloslav Merta, 
aby jí poblahopřál „k tomuto 
předvolebnímu vítězství“, podal 
důkaz o tom, že debata nad 
vyhláškou byla u některých poli-
tická a nesledovala pouze zájmy 
občanů.  (pp)

Frýdecké historické 
slavnosti stále táhnou

(Pokračování ze strany 1)
Jako obvykle k nejoblíbenějším 

stanovištím patřila katovna, kde si 
návštěvníci mohli vyslechnout, jak je 
fajn, že žijí v dnešní době a taky ve 
Frýdku-Místku. „Nemyslete si – ještě 
stále na tomto světě najdete dost 
míst, kde dochází k ukamenování, 
k mučení a podobně,“ tvrdil chlapík 
v červené haleně, který v některém 
z minulých životů klidně mohl být 
popravčí. S chutí vysvětloval, nač 
se používaly jednotlivé kousky jeho 
nádobíčka, a těm, co se kvůli foto-
grafii nechali „uvěznit na pranýři“, 
vysvětloval: „Takhle to vypadá, že to 
zas tak velký trest nebyl, že se to dá 
vydržet. Jenomže takto znehybně-
né osoby byly na veřejných místech 
vystaveny reakcím davu, který uměl 
být dost krutý. Házení shnilého ovo-
ce přitom bylo to nejmenší.“

Děti kromě kata hltaly i jednotli-
vá šermířská představení, v nichž 
bylo i trochu pyrotechniky, takže 
boje vypadaly velmi autenticky. 

Však také při jednom ze soubojů 
došlo na zlomení zbraně a zraně-
ní. Tak jako se ale ve středověku 
na nějakou tu oběť nehledělo, tak 
stejně kolegové šermíři pokračova-
li v klání, zatímco jejich parťák byl 
ošetřován v zákulisí. V tom kontex-
tu vypadaly některé hrátky s hala-
partnou směrem k publiku docela 
nebezpečně, ale o to větší zážitek 
měly nejen první řady nadšených 
diváků. Spousta mrňat, která si 
už ve svém boji s rodiči vydobyla 
dřevěnou maketu meče, by se v tu 
ránu do soubojů zapojila.

„Obrovské množství lidí na akci 
znovu dokázalo, že Veseléto umí 
pobavit celé rodiny a my jsme rádi, 
že jsme se před léty nebáli pustit 
do úpravy tohoto prostoru, který 
se dnes k podobným příležitostem 
velice hodí. Historickými slavnost-
mi už nežil pouze Park pod zám-
kem, ale celé frýdecké náměstí, 
což nás těší,“ shrnul náměstek 
primátorky Petr Cvik.  (pp)

Pošta ve Skalici
I na jednání zastupitelstva se 

debatovalo o nepříjemném zru-
šení pošty ve Skalici. Primátorka 
Eva Richtrová ujistila, že město 
by udělalo pro její zachování 
cokoliv. „Problém nebyl v nájem-
ních prostorech, tyto ekonomické 
důvody za tím nebyly. Chtěli jsme 
v tomto směru vyjít vstříc, ale to 
prý poště neřeší problém. Pro 
ně jsou ekonomicky rozhodující 
mzdové náklady na zajištění této 
pošty,“ uvedla primátorka.

Díky za Prázdniny
Odbor školství, kultury, mládeže 

a tělovýchovy frýdecko-místeckého 
magistrátu děkuje všem organi-
zacím zapojeným do pořádání 
letošního třetího ročníku Prázdnin 
ve městě. Prázdnin ve městě se 
zúčastnilo téměř dva tisíce dět-
ských návštěvníků. Do realizace 
programu se zapojilo 24 organizací, 
které připravily 54 akcí pro děti.

Blokové čištění
Radnice ve spolupráci s tech-

nickými službami TS a. s. a měst-
skou policií pokračuje v blokovém 
čištění města. Nejbližší termín je 
18. září na Růžovém pahorku, 23. 
září musí řidiči přeparkovat na ulici 
M. Magdonové, 25. na ulici Škara-
belova, 30. na A. Staška. 2. října se 
blokové čištění dotkne ulice Třa-
novského a 7. ulice Wolkerova.

Návštěva z Amesu
Od 25. do 30. září bude ve 

Frýdku-Místku pobývat delega-
ce družebního města Ames ze 
Spojených států.

Nejlepší varhaníci 
Pod názvem Organum regium 

proběhla v Pardubicích prestižní 
soutěž varhaníků. Všichni tři účast-
níci ze ZUŠ Frýdek-Místek zane-
chali velmi dobrý dojem a dovezli 
mimořádná ocenění. Absolutním 
vítězem se již podruhé stal patnác-
tiletý Marek Kozák ze třídy učitel-
ky Martiny Zelové. Druhou cenu 
získal Marek Šigut a třetí Vendula 
Maulerová – oba ze třídy učitelky 
Ivy Mrověcové. „Potvrdila se tak 
vysoká úroveň výuky hry na varha-
ny v naší škole,“ těší jejího ředitele 
Ladislava Muroně.

Výstava zahrádkářů
Český zahrádkářský svaz, 

základní organizace Frýdek-
-Místek 1, pořádá ve dnech 24. 
- 26. září výstavu květin, ovoce 
a zeleniny. Výstava se koná v 
přízemí 6. ZŠ na ulici Pionýrů v 
Místku a můžete ji navštívit vždy 
v době od 8 do 17 hodin.

Podpořte jabloň
Až do 10. října lze hlasovat v 

anketě Strom roku 2008 pro nej-
sympatičtější strom. Organizátoři 
zaznamenali už téměř 13 tisíc 
hlasů, ovšem mezi tuctem finalis-
tů si příliš dobře nevede přibližně 
400 let stará Jabloň skalická hra-
bůvka, která získala jen dvacet 
hlasů. Pokud to chcete změnit, 
najděte si podrobnosti na www.
stromzivota.cz/anketa.  (pp) MISTR POPRAVČÍ: Mučidla lákala.  Foto: Petr Pavelka

Na zářijovém zasedání frý-
decko-místeckého zastupitel-
stva zazněly znovu i informace 
o rekonstrukci Nemocnice ve 
Frýdku-Místku, které přednesl 
její ředitel Miroslav Přádka.

„Program investičních akcí 
na letošní rok postupuje podle 
harmonogramu, k dnešnímu 
datu se uskutečnily další kroky, 
které se týkají především roz-
voje oboru chirurgie a urologie, 
v nemocnici došlo v nedávné 
době k ukončení stavební čin-
nosti u nového operačního sálu 

Investice v nemocnici pokračují
pro tyto obory, byla dokončena 
investiční akce související s pře-
sunutím traumatologického rent-
genu. Naplňuje se tak postupně 
záměr, aby v poměrně značném 
konkurenčním prostředí nemoc-
nice byla konkurenceschopná a 
aby i do budoucna nabízela kva-
litní zdravotní péči,“ sdělil Miro-
slav Přádka, který připustil, že 
klíčový bude až následný rozvoj 
v dalších letech. „Bližší informa-
ce nemohu poskytnout, celý ten 
proces je ve vývoji,“ neprozradil 
už více ředitel nemocnice.  (pp)

U LÍSKOVECKÉHO PAMÁTNÍKU: Primátorka Eva Richtrová s  
Břetislavem Vlčkem, pamětníkem tragických událostí před 65 lety, 
kdy zde byli popraveni nevinní lidé. Jejich památku město každoroč-
ně uctívá spolu s bojovníky za svobodu.           Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místečtí zastu-
pitelé znovu otevřeli debatu 
nad problematikou střetu 
zájmů. Rafael Kučík kritizoval 
případy, kdy po konkrétním 
oznámení zastupitele, že je ve 
střetu zájmu, následuje hlaso-
vání, které může rozhodnout, 
že ve střetu zájmů není.

Na jeho názor, že by toto věci 
měli rozhodovat právníci, rea-
goval tajemník magistrátu Petr 
Menšík, který situaci kolem toho-
to paragrafu sleduje. Připomněl, 
že praxe frýdecko-místeckého 
zastupitelstva odpovídá právní 
normě, kdy člen zastupitelstva, 
u něhož skutečnosti nasvědčují 
tomu, že by mohl mít z výsled-
ku jednání prospěch, je povinen 
toto sdělit před zahájením jed-

Diskuse o střetu zájmů
nání orgánu obce. „O tom, zda 
existuje důvod z projednávání 
a rozhodování v této záležitosti 
jej vyloučit, skutečně rozhoduje 
právě tento orgán obce. Všichni 
ale tvrdí, že je to v přímém roz-
poru s ústavou, protože mandát 
člena zastupitelstva musí být 
vykonáván svobodně a nesmí 
mu být upíráno právo, byť by byl 
ve střetu zájmu stokrát, rozho-
dovat o těchto záležitostech. Co 
já vím, nikdy se to nedostalo k 
soudu. To hrozí, když zastupitel 
trvá na tom, že chce hlasovat, i 
když jej orgán z hlasování vylou-
čí. Neexistují však ani sankce, 
takže je to věc poslanecké sně-
movny a senátu, aby to dali do 
pořádku,“ předložil drobný práv-
ní exkurz Petr Menšík.  (pp)
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městská policie
Klasika s napadením

1. 9. krátce po jedné hodině 
odpoledne bylo oznámeno na 
tísňovou linku 156, že v jednom 
bytě dochází k napadení ženy, 
zřejmě jejím opilým přítelem. 
Hlídka po příjezdu na místo 
situaci uklidnila. „Tak jak to 
bývá běžné, žena nechtěla nic 
hlásit. Oba byli řádně poučeni o 
svých právech. Zásahy policistů 
v bytech bývají velmi problema-
tické a obtížné. Lidé většinou 
pozvou policisty dovnitř, ale pak 
se může situace změnit. Druh s 
družkou nebo manželé se uklid-
ní, nebo mají strach jeden z dru-
hého a nechtějí nic hlásit. Svou 
roli hraje velmi často alkohol. 
Situace se může často obrá-
tit proti policistům, kdy nako-
nec jsou obvinění, že do bytu 
vstoupili bez souhlasu majitelů 
nebo uživatelů. Pokud by však 
nezasahovali, byli by trestáni 
za nečinnost,“ vysvětlil okolnosti 
tohoto typu případů policejní 
preventista Luděk Blecha.

Volala a odvolala
4. 9. kolem sedmé hodiny 

večerní oznámila podobný pří-
pad s napadením paní, která byla 
v bytě obtěžována svým bývalým 
přítelem, jenž nechtěl byt opustit. 
Ještě než hlídka dojela na místo, 
žena celou věc telefonicky odvo-
lala. „Hlídka je oprávněna z bytu 
majitele vykázat osobu, která zde 
nemá trvalé bydliště. Jak pro-
blém v tomto bytě skončil, však 
nikdo neví. Je častým jevem, že 
v těchto případech dochází čas-
to k domácímu násilí. Pokud tak 
nastane, na telefonní lince 156 
vám vždy pomohou nebo pora-
dí,“ ujišťuje Luděk Blecha.

Na štíru s hygienou
6. 9. v půl páté odpoledne bylo 

telefonicky městské policii ozná-
meno, že před večerkou u zábav-
ního střediska Kraken vykonává 
velkou potřebu neznámé „indivi-
duum“. Hlídka nikoho nenalezla, 
dokonce ani výsledek údajné čin-
nosti neznámého muže. Ovšem i 
na takové případy musí městská 
policie reagovat a řešit je. 

Prodejci pod lupou
9. 9. ve čtyři odpoledne přišlo 

telefonní číslo na městskou policii 
vhod osobě, která chtěla upozor-
nit na prodej neznámého zboží 
dvěma rumunskými občany. 
Hlídka po příjezdu na místo zjis-
tila u obou mužů jejich totožnost. 
Nic protiprávního ovšem neděla-
li, a tak mohli jít dál svou cestou. 
„Všímavost občanů a důslednost 
policie často odradí pokoutné 
nebo podvodné prodejce nekva-
litního zboží, kterých je pořád 
dost. I když jsou občané neustále 
informováni o tomto nebezpečí, 
stále předražené nekvalitní nebo 
dokonce kradené zboží kupují,“ 
konstatoval Luděk Blecha.  (pp)

Město Frýdek-Místek dokon-
čilo další naučnou stezku. Slav-
nostní otevření naučné stezky 
Okolo Morávky ve Skalici pro 
veřejnost se uskuteční 30. září 
v 9 hodin, symbolicky u tabu-
le č. 1 – v blízkosti restaurace 
Zanzibar ve Skalici na Kamenci 
u mostu přes řeku Morávku.

„Polovinu nákladů hradilo 
město ze svého rozpočtu, polo-
vinu z dotace Nadačního fondu 
Hyundai,“ přiblížil financování 
Michal Pobucký, náměstek pri-
mátorky. Odbor je přesvědčen, 
že naučná stezka vede územím, 
které je z mnoha hledisek velmi 
zajímavé. „V tomto území se 
nacházejí lokality zahrnuté do 
soustavy Natura 2000, národ-
ní přírodní památky Skalická 
Morávka a přírodní památky Pro-
fil Morávky. Je zde možné vidět 

Otevření nové naučné stezky
zajímavé geologické a geomorfo-
logické jevy. Většina trasy vede 
zdravými smíšenými lesy s poly-
funkční účinností. Je to území 
velmi významné pro krátkodobou 
rekreaci obyvatel Frýdku-Místku a 
je zde mnoho rekreačních objek-
tů. Po trase je i několik zajímavých 
vyhlídkových míst i kulturně-histo-
rických objektů,“ láká k procházce 
Jiří Lederer.

Radnice vybudovala stezku 
s přesvědčením, že její trasa je 
vhodná nejen pro místní oby-
vatele, školní výuku, ale i pro 
turisty. „Občané tu mohou najít 
krátkodobý odpočinek, dál od 
ruchu ulic a dopravy, v příjem-
ném prostředí na odpočívadle s 
lavičkami s pohledem do přírody 
či na řeku nebo s výhledem na 
Místek a na panorama Beskyd. 
(Více o stezce na straně 5)  (pp)

Jak jsme slíbili v minulém 
vydání zpravodaje v souvis-
losti s kritikou nečinnosti rea-
lizující firmy na výstavbě kru-
hového objezdu na křižovatce 
ulic Slezská a Staroměstská, 
přinášíme stanovisko inves-
tora akce – krajského úřadu, i 
reakci stavební společnosti.

Lidem se nelíbí dlouhé fronty 
u provizorních semaforů, protože 
na této komunikaci neviděli odpo-
vídající pracovní úsilí. „1. etapa, 
která zahrnuje nejvíce přeložek 
inženýrských sítí (silniční kanali-
zace, vodovod, veřejné osvětle-
ní, místní kabely O2 a nízkotlaký 
plynovod), bude dokončena ještě 
v září. Následné dvě etapy včet-
ně dokončovacích prací budou 
rychlejší a nepřekročí plánovaný 
termín dokončení stavby. Práce 
probíhají podle harmonogramu 
předloženého dodavatelem sta-
vebních prací. Termín dokončení 
stavby kruhového objezdu na 
křižovatce ulic Slezská a Staro-
městská je 26. 11. 2008,“ uvedla 
Barbara Odstrčilíková, tisková 
mluvčí Krajského úřadu Morav-
skoslezského kraje, podle které je 
stavba kruhového objezdu v loka-
litě Slezská rozdělena do tří etap, 
aby byl po celou dobu výstavby 
umožněn průjezd křižovatkou.

Dodavatel stavby, společnost 
ODS – Dopravní stavby Ostrava, 
byl přece jen sdílnější a uvedl, 
proč se občanům Frýdku-Místku 
může zdát, že práce neprobíhají 
dostatečně rychle a aktivně. „Sou-
částí první etapy výstavby nové 
okružní křižovatky (v části sjezdu 
k restauraci Knihovna) jsou také 
přeložky inženýrských sítí. Postup 
těchto prací však komplikují rozdí-

Výstavbu komplikují sítě
ly mezi zakreslenými inženýrský-
mi sítěmi a skutečností. Z toho 
vyplývají částečné změny v tech-
nickém řešení přeložek. Stavbaři 
proto musí postupovat velmi opa-
trně, aby tyto sítě nepoškodili, což 
značně zpomaluje a komplikuje 
postup výstavby,“ vysvětlil výkon-
ný ředitel ODS Dopravní stavby 
Ostrava a.s. Jiří Dohnal. 

Nová okružní křižovatka bude 
mít tři obousměrné vjezdy a 
výjezdy oddělené zvýšeným dělí-
cím ostrůvkem. „Střední ostrůvek 
křižovatky bude osázen zelení a 
lemován betonovým prstencem. 
V místech rozšíření křižovatky 
bude nová konstrukce vozovky 
včetně nových živičných vrstev. 
Celou komunikaci budou lemovat 
kamenné obrubníky s dvojřádkem 
ze žulových kostek. Chodníky v 
okolí okružní křižovatky získají 
rovněž nový povrch ze zámkové 
dlažby a v místech přechodů pro 
chodce budou opatřeny bezbarié-
rovou úpravou s naváděcími pásy 
pro nevidomé. Nebude chybět ani 
nové vodorovné a svislé doprav-
ní značení a veřejné osvětlení 
celého prostoru křižovatky včet-
ně nasvícení přechodů pro pěší. 
Celá okružní křižovatka bude 
vybavena bezpečnostním řetízko-
vým zábradlím,“ přiblížil podobu 
nového kruhového objezdu na 
Slezské Jiří Dohnal.

„Kruhový objezd na křižovat-
ce ulic Slezská a Staroměstská 
by měl v těchto místech zvýšit 
bezpečnost silničního provozu, 
ale také zjednodušit a přitom 
zefektivnit průjezd frýdeckou 
částí Slezská,“ připomíná smysl 
investiční akce náměstek primá-
torky Petr Cvik.  (pp)

Magistrát města Frýdku-
-Místku podpoří opět Evrop-
ský den bez aut. Tato kam-
paň se již tradičně realizuje v 
rámci Národní sítě Zdravých 
měst, jejímž členem se Sta-
tutární město Frýdek-Místek 
stalo v červnu letošního roku, 
a upozorňuje na problémy se 
stále narůstající automobilo-
vou dopravou ve městech.

„V rámci kampaně se rovněž 
prezentují možnosti a výhody 
udržitelných druhů dopravy. 
Letos se akce nese ve zname-
ní hesla „Čistý vzduch všem“. 
Téma zlepšení kvality ovzduší 
v našem městě je samozřejmě 
velmi aktuální,“ řekl náměstek 
primátorky Michal Pobucký, 
zodpovědný za projekty Zdra-
vého města. Zapojit se tentokrát 
může opravdu každý, kdo chce 
pomoci snížit emise skleníko-
vých plynů. Evropská unie přišla 
s akcí Be a Changer. Stačí se 
vyfotografovat, jak pomáháte v 
boji proti změnám klimatu napří-
klad tím, že snižujete teplotu 
vytápění o několik stupňů nebo 
jak během čištění zubů nene-
cháváte zbytečně téci vodu z 
kohoutku či jedete do práce na 
kole, a na stránce www.chan-
ger2008.eu se zaregistrovat. 
„Ve svém profilu pak budete 
mít zveřejněn svůj závazek vůči 

životnímu prostředí, který jste 
dobrovolně přijali, a vaši přátelé 
a rodina vás pak mohou podpořit 
svým hlasem v soutěži,“ přiblížil 
Michal Pobucký.

Město Frýdek-Místek se snaží 
dopravě ve městě ulehčit, jak 
jen to jde. Nyní například probí-
há výstavba okružní křižovatky 
na ulici Staroměstská. K této 
investici přimělo město kraj v 
rámci výstavby průmyslové zóny 
v Nošovicích. „Objezd přinese 
plynulejší průjezd tímto doprav-
ním uzlem a tím i snížení emisí 
výfukových zplodin v ovzduší,“ 
vysvětlil náměstek primátorky 
Michal Pobucký. Rozhodující 
přínos životnímu prostředí ve 
městě však přijde až s vybudová-
ním obchvatu. „Jeho výstavba by 
mohla být zahájena již v příštím 
roce, po svém dokončení uleví 
značné části obyvatel města od 
vysokých koncentrací exhalací 
a polétavého prachu v ovzdu-
ší vznikajícího z dopravy,“ řekl 
Michal Pobucký.

Lepšímu životnímu prostředí 
ve Frýdku-Místku přispívá i pravi-
delné blokové čištění ulic města, 
při kterém jsou navíc odtahovány 
vraky vozidel, které hyzdí město 
a zabírají parkovací místa.

Evropský den bez aut letos 
připadá na pondělí 22. září.

(Pokračování na straně 15)

Evropský den bez aut 2008

Když přijdou zástupci 
městské policie do některé z 
mateřských škol, znamená to 
pro děti vždy vítané zpestření. 
Tentokrát bylo o to větší, že se 
neobjevili sami. Měli s sebou 
dalšího hosta, ze zvířecí říše. 
Obrovitá plyšová panda jim má 
pomoci v dopravní výchově.

Medvěd panda, kterému 
mohou nejmenší říkat Panďák 
nebo Pandík, je maskotem 
projektu, který je zaměřen na 
dopravní výchovu a bezpečnost 
dětí v silničním provozu. Jeho 
symbol se objevil i na reflexních 

Strážníci předávají dětem reflexní vestyStrážníci předávají dětem reflexní vesty
vestách, které počátkem měsíce 
v mateřinkách dostávaly jed-
notlivá oddělení. „Není to vesta 
obyčejná, je to vesta kouzelná. 
Díky ní budete lépe vidět řidiči a 
vaše procházky městem budou 
bezpečnější. Ale budou dávány 
jen za odměnu těm nejhodněj-
ším, takže nezlobte, ať si nošení 
vesty zasloužíte. Samozřejmě, 
že to platí nejen pro školku, ale 
poslouchat musíte i doma,“ pro-
mlouval k dětem Tomáš Zaple-
tal, takže plyšák by měl mít i širší 
výchovný efekt.

„Cílem projektu, který reali-

V MŠ ANENSKÁ: Reflexní vesty se projevily i před fotoaparátem. 
Foto: Petr Pavelka

zuje útvar prevence při městské 
policii, je zvýšení bezpečnosti 
dětí při vycházkách, ale také 
jejich motivace k dopravní 
výchově. V rámci projektu stráž-
níci navštíví mateřské školy, 
kde zábavnou formou naučí 
děti předškolního věku jak se 
pohybovat v silničním provozu, 
jak se chovat na přechodu pro 
chodce, jaké povinné vybave-
ní má mít jízdní kolo, kdy musí 
mít na hlavách ochranné přilby 
a podobně. Mimo to strážníci 
dětem vysvětlí, proč nemají ni-
kam chodit s cizími lidmi, ukážou 
jim nebezpečné předměty, které 
mohou nalézt na pískovišti, a 

naučí je také například telefonní 
čísla tísňových linek,“ vysvětlil 
Luděk Blecha z útvaru prevence 
městské policie. Strážníci se ve 
městě chystají rozdat celkem 
160 reflexních vest, které byly 
pořízeny z finančního příspěvku 
fondu prevence kriminality Sta-
tutárního města Frýdku-Místku.

Panda s reflexními vesta-
mi už udělal radost například 
v mateřince na Anenské ulici. 
Děti se s ním i pomazlily, vyfo-
tografovaly a už se těší na další 
jeho návštěvu. Vesty byly hitem, 
takže paní učitelky děti k jejich 
nošení určitě nebudou muset 
přemlouvat.  (pp) 
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Skalická škola má novou kuchyň

KUCHYŇ V NEREZU: Ve Skalici se dočkali moderního vybavení.
 Foto: Petr Pavelka

Tak se to ve Skalici stih-
lo. Od nového školního roku 
zde chodí děti do nové školní 
jídelny a vyvařováno jim je v 
moderně vybavené kuchyni. 
Zdárně se povedlo do prázd-
ninových oprav zahrnout i 
přístupové schodiště, které 
mohlo zkazit celkový dojem.

„Vzhledem k menšímu počtu 
žáků jsme samozřejmě téměř tří-
milionovou investici velmi zvažo-
vali, padaly totiž i úvahy o dovozu 
stravy, ale jsem rád, že jsme se 
rozhodli nakonec pro rekonstruk-
ci, protože jídlo, které se vyrobí 
v místě konzumace, nemůže 
konkurovat dováženému. Zvlášť 
když má Skalice atypickou polohu 
s velkou dojezdovou vzdáleností 
z města. Rozhodlo však i to, že 

jsme chtěli stravování nabídnout 
i místním lidem,“ vysvětlil náměs-
tek primátorky Petr Cvik, který 
doufá, že počin radnice je pro 
místní obyvatele dalším signálem, 
že tato okrajová část Frýdku-Míst-
ku rozhodně není na okraji jejího 
zájmu. O tom rozhodně nemusel 
přesvědčovat Věru Melichaříko-
vou, ředitelku Základní školy a 
mateřské školy Frýdek-Místek – 
Skalice 192, příspěvková organi-
zace. Ta neskrývala nadšení, jaký 
kus práce se v suterénu budovy 
za prázdninové měsíce odvedl. 
„My se u nás ve škole snažíme 
dodržovat 3 P – pozdrav, popros, 
poděkuj. Takže já vás tady zdra-
vím, a děkuji, že byly vyslyšeny 
naše prosby a můžeme se tu 
dnes sejít v rekonstruovaných 

prostorách. Vzhledem k tomu, 
jaký tu máme v kuchyni kolek-
tiv, jsem přesvědčena, že nám 
tu bude všem chutnat. Také 
jsme rozhodnuti nabízet stravo-
vání nejen školákům, ale také 
místním obyvatelům, aby byla 
kuchyň naplno využita,“ prozradi-
la ředitelka, že i ve Skalici hodlají 

zavést systém, který velmi dobře 
funguje na některých školách ve 
městě, kde „externí“ strávníci tvoří 
významnou část odbytu kuchyně. 
„Budeme slavit 80 let školy, takže 
přestavbu kuchyně s jídelnou 
beru jako takový velmi milý dárek 
s předstihem,“ radovala se ředitel-
ka Věra Melichaříková.  (pp)

SLAVNOSTNÍ PÁSKA: Náměs-
tek primátorky Petr Cvik s ředitel-
kou školy Věrou Melichaříkovou 
byli rádi, že se mohla mašle uvá-
zat už před schodištěm do jídelny, 
s jehož rekonstrukcí se původně 
nepočítalo. Foto: Petr Pavelka

1. ZŠ: Prvňáčci na Základní škole národního umělce Petra Bezruče, 
Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, pracují podle projektu Začít 
spolu. A když spolu, tak spolu. V prvním týdnu jim často byli oporou 
ve třídě rodiče. A na rozdíl od jiných škol mohou být přímo součástí 
vyučování i kdykoliv v průběhu školního roku.   Foto: Petr Pavelka

Na Základní škole Frýdek-
-Místek, Komenského 402, 
vyroste spojovací krček mezi 
budovami 1. a 2. stupně. Tuto 
pro školu historickou událost 
(původní záměr vznikl už někdy 
před 19 lety) zastiňuje ovšem 
mediální kritika vykácení tří 
stromů, které musely výstav-
bě ustoupit. I ony však stínily 
– krajním učebnám, kde se 
muselo zbytečně svítit, a navíc 
by zasahovaly do novostavby.

„Spojovací krček škole velmi 
pomůže, rodiče o něj usilovali 
dlouho. Proto mi debaty několika 
jednotlivců nad třemi poraženými 
stromy vadí. Ty stromy stínily do 
tříd, brzy by nám určitě začaly 
zvedat rekonstruovaný chodník, 
podobně jako u sousedního hřiště, 
navíc by přesahovaly nad střechu 
přístavby a byly by překážkou 
před hlavním vchodem. Kdo ví, 
co tu má vzniknout, tak kritizovat 
nemůže,“ zlobí se ředitel školy Jan 
Slováček, který doufá, že realizu-
jící firma zkusí projekt dokončit do 
konce tohoto roku (oficiální termín 
má až v lednu), protože by slav-
nostní otevření mohlo být spojeno 
s jeho chystaným odchodem do 
důchodu. Jeho nástupce už by se 
mohl radovat z několika cílů, které 
přístavba splní. Spojovací krček 
ZŠ Komenského bude sloužit jako 

Škole vyroste spojovací krčekŠkole vyroste spojovací krček

4. ZŠ: Několik stromů muselo ustoupit stavbě spojovacího krčku. 
Foto: Petr Pavelka

hlavní vstup do školy a propojí obě 
stávající budovy, řeší tedy i přesu-
ny do tělocvičny a jídelny. Vyřeší 
se však i šatny a další prostorové 
potřeby školy, stávající botníky 
na chodbách a věšáky ve třídách 
nevyhovují. Zastřešení poskytne 
také ochranu žákům čekajícím na 
ranní otevření školy před deštěm či 
sněhem a vzniklé prostory budou 
využity i pro ostrahu a školní bufet. 

Úředníci z životního prostředí 
k povolení skácení tří kusů javo-
ru mléče sdělují: „Bylo vydáno v 
návaznosti na komplexní řešení 
prostou před ZŠ Komenského 
a výstavbu spojovacího krčku 
mezi historickými budovami této 
školy. Nejednalo se o chráněné 
dřeviny ani o významný krajin-
ný prvek. Vzhledem k malému 
funkčnímu a estetickému význa-
mu dřevin a faktu, že v bezpro-
středním okolí je množství dal-

ších dřevin, které funkce dřevin 
kácených nahradí, nebyla pře-
depsána náhradní výsadba.“ 

Komplexní řešení prostoru 
představuje nové chodníky v 
okolí a také dětské hřiště s hra-
cími prvky.  (pp)

VIZUALIZACE: Že stromy musely stavebnímu záměru ustoupit, je jasné.

Na svůj první školní 
den, 1. září 2008, letoš-
ní prvňáčci na 2. ZŠ 
určitě hned tak neza-
pomenou. Malí žáčci 
se spolu se svými 
rodiči usadili ve školní 
jídelně, kde je uvítal 
nejen pan ředitel s paní 
zástupkyní a paními 
učitelkami, ale také 
žákyně 9.A, které si pro 
malé spolužáky sepsa-
ly a nazkoušely vlastní 
moderní pohádku O 
Červené Karkulce. 

Po představení se z 
babičky, Karkulky, vlka, 
myslivce, maminky a 
vypravěče vyklubaly 
budoucí starší spolužač-
ky a každého prvňáčka 
obdarovaly „kouskem 
svého štěstí“ v podobě velkého 
kornoutu plného dárečků.

Hned 2. září se ve školní 
jídelně shromáždili žáci opět. 
Tentokrát to byli šesťáci, neboť 

Dvojka začala školní rok nově

2. ZŠ: Šesťáci-druhostupňáci“.
– zcela nově a netradičně – měli 
být uvedeni do stavu „žáka-dru-
hostupňáka“. O slavnostní paso-
vání se nyní postarali žáci 9.C. 
Budoucí spolužáky seznámili 
s tím, jak to na 2. stupni chodí, 

a poté musel každý nový „dru-
hostupňák“ pokleknout a složit 
slavnostní slib. Každý šesťák si 
ze slavnosti odnášel kromě dob-
rého pocitu i pravou pasovací 
listinu s pečetí.
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Základní školu a mateřskou 
školu Frýdek-Místek – Chle-
bovice, Pod Kabáticí 107, si 
vybral první školní den ke své 
návštěvě náměstek primá-
torky Petr Cvik, který má na 
starosti oblast školství. 1. září 
zde pojali slavnostně, když se 
všichni na zahájení sešli ve 
zdejším kulturně-společen-
ském stánku Na Fojtství.

Ředitelka školy Alena 
Hadwigerová na úvod přivítala 
všechny přítomné žáky i rodi-
če, představila učitelský sbor 
i vzácnou návštěvu z magis-
trátu. Větší pozornost si pak 
vysloužili prvňáčci, kteří se ve 
zdejší škole určitě budou mít 
pohádkově, protože hned na 
úvod byla první třída překřtěna 
na Sněhurku a sedm trpaslíků. 
První slova tu bude totiž sklá-

Sněhurka a sedm trpaslíkůSněhurka a sedm trpaslíků
dat a číst pouze jedna díven-
ka obklopená sedmi hochy. 
Někteří z nich projevili kus 
odvahy, když se nebáli projevit 
básničkou či písničkou před 
shromážděnými kamarády, jiní 
k tomu přistoupili pošmudlov-
sku, ale všechny potěšil dárek, 
který děti dostaly pro upomínku 
prvního školního dne. 

„Škola v Chlebovicích urči-
tě patří k těm nejlepším, které 
ve městě máme. Menší počet 
žáků umožňuje učitelům se 
dětem individuálně věnovat 
a takový ten venkovský cha-
rakter školy se podepisuje 
na vlídné atmosféře, která 
ve škole vládne,“ pochválil 
chlebovickou školu náměstek 
primátorky Petr Cvik. Pro jeho 
slova se našel důkaz i na slav-
nostním zahájení. Na začátku 

se hrála česká hymna a ke 
konci školní hymna opěvující 

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ: Dětem z první třídy dodával v první den odvahu do školního života i náměstek 
primátorky Petr Cvik.     Foto: Petr Pavelka

školu Pod Kabáticí, při níž se 
řada dětí spontánně chytla 

kolem ramen a s chutí a hrdě 
si o své škole zazpívala.  (pp)

Již v posledním prázdni-
novém týdnu obcházeli žáci i 
rodiče nedočkavě kolem školy 
a nevěřícně kroutili hlavou: 
„To přece nemohou stihnout, 
škola nezačne!“ Pro některé 
žáky základní školy Naděje 
to byla spíše nepochopitelná 
situace: „Vždyť škola začíná 1. 
září!“ Ale všichni se dočkali.

Pracovníci firmy pracovali s 
maximálním nasazením, a tak 
rodiče i žáci vstoupili 1. září do 
školy zářící novou barevnou 
fasádou a krásnými bílými okny. 
Dalším překvapením pro žáky 
byly nové okenní parapety a 
na základě realizovaných sta-
vebních úprav jiné vnitřní uspo-
řádání tříd. Třídy dostaly zcela 
jiný rozměr zazděním oken na 
krátké straně tříd a žáci se učí v 
novém prostoru orientovat. Nyní 
mohou učitelé připravovat žákům 
rozmanitější názorné pomůcky a 

Nový školní rok v novém šatěNový školní rok v novém šatě
využívat didaktickou techniku na 
vzniklých prostorných stěnách ve 
třídách. Nového šatu se dočkala 
také střecha a byla upravena 
otopná soustava školy.

Na začátek školního roku při-
šla pozdravit žáky vedoucí odbo-
ru školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy Ilona Nowaková. V 
každé třídě se na ni usmívali prv-
ňáčci – buď ze základní školy, 
praktické školy nebo speciální 
základní školy. Pro žáky 6. roč-
níku praktické školy byla přítom-
nost zástupce radnice tak novou 
informací, že o ní pak dlouze dis-
kutovali s paní učitelkou. Rodiče 
dávali upřímně najevo radost, že 
se jim takto pomáhá řešit jejich 
nelehké životní situace. Vede-
ní školy i všichni zaměstnanci 
kvitují, že se naší škole věnuje 
pozornost. 

PaedDr. Dana Zemánková, 
ředitelka školy

ZŠ NADĚJE: Nová fasáda a okna školu prozářila.     Foto: Petr Pavelka

Deset zastavení na naučné stezce
Naučná stezka Okolo 

Morávky ve Skalici má deset 
zastavení. Hned to první 
ukazuje zajímavý geologický 
útvar – profil Morávky, jako 
příklad kaňonovitého neu-
praveného toku s hlubokými 
tůněmi i mělčinami a vystupu-
jícími skalnatými prahy. 

Druhé zastavení popisuje 
strukturu a význam lužních lesů 
doprovázejících vodní toky, a to jak 
z hlediska přírody, tak z hlediska 
funkcí vůči vodnímu toku, napří-
klad ochrany před povodněmi. Na 
třetím zastavení lze získat informa-
ce o jedné z posledních divočících 
toků – Morávky, jež je předmětem 
ochrany (na to navazuje zastavení 
10). Čtvrté zastavení v místě listna-
tého lesa návštěvníky seznámí s 
hlavními bylinami v podrostu, které 
hlavně na jaře tvoří rozkvetlý kobe-
rec. Geologie území postiženého 
rozsáhlými sesuvy, které byly v 
minulosti příčinou poškození budov 

i hlavní silnice mezi Skalicí a Raš-
kovicemi, je obsahem zastavení 
pátého. Šesté zastavení seznámí 
návštěvníka s historií bývalé obce, 
dnes části města Skalicí, její histo-
rií a kulturními a stavebními zají-
mavostmi. Sedmé, s nádherným 
výhledem na Moravskoslezské 
Beskydy a jejich podhůří, popisuje 
stavbu Karpat a Moravskoslez-
ských Beskyd a jednotlivé viditelné 
vrcholy v půlkruhovitém výhledu. 
Osmé zastavení, opět s výhledem 
do krajiny pod Beskydami, ukazuje 
význam rozptýlené zeleně v kraji-
ně solitérních stromů, stromořadí 
a remízků. Význam příměstských 
lesů ze všech hlavních hledisek 
(rekreačního, ekologického, klima-
ticko-hygienického, ekonomického 
apod.) je na deváté tabuli. Desáté 
zastavení navazuje na informace 
z tabule č. 3 a přibližuje chování 
divočícího toku a jeho významné 
rostliny a živočichy.

Celé řešené území má poten-

ciál vzhledem k členitému terénu 
a protáhlému tvaru území naplnit 
bezkonfliktně potřeby všech těch-
to zájmových skupin a minimál-
ně nebo vůbec nenarušit zájmy 
ochrany přírody. Stezka začíná 
u restaurace Zanzibar, která je 
velice známým výletním místem, 
snadno dostupným soukromou 
(místní komunikace Skalice – Dob-
rá) i veřejnou dopravou (žel. st. ČD 
Dobrá, autobus Dobrá, Skalice). 

Trasa navazuje na značenou 
turistickou trasu Dobrá, Sedliště a 
Frýdek-Místek nebo neznačenými 
trasami po obou březích Morávky 
do Frýdku-Místku. Druhý konec 
je v centrální části Záhoří (místní 
části Skalice), který je dopravně 
přístupný také jak soukromou (sil-
nice Frýdek-Místek – Raškovice) i 
veřejnou dopravou (autobus Ska-
lice, Nižní Lhoty). Pokračovat lze i 
pěšky po značené turistické trase 
do Janovic, nebo neznačených do 
Nižních Lhot, Nošovic a Dobré. 

KONEC PRÁZDNIN VE MĚSTĚ: Středisko volného času Klíč 
připravilo na závěr programu hry, soutěže i losování o ceny. 
Nejvíce v permanenci byla lezecká stěna.  Foto: Petr Pavelka
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

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

Cena čipu

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

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

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

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

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

sezona 2008/2009 – rozlosování
kolo den datum čas Soupeř
7. kolo SO 20.9. 10.15 Fotbal FM – Olomouc B
8. kolo   27.-28.9.   1.SC Znojmo - Fotbal FM
9. kolo SO 4.10. 10.15 Fotbal FM – FC Hlučín
10. kolo SO 11.10. 10.15 Fotbal FM - Uničov
11. kolo   18.-19.10.   Zlín B – Fotbal FM
12. kolo SO 25.10. 10.15 Fotbal FM - Zábřeh
13. kolo   1.-2.11.   Mutěnice – Fotbal FM
14. kolo SO 8.11. 10.15 Fotbal FM - Bystrc
16. kolo   15.-16.11.   Břeclav – Fotbal FM

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA

7. kolo (20. a 21. září): Milíkov - Fotbal FM B
8. kolo (27. a 28. září): Fotbal FM B – Pržno
9. kolo (4. a 5. října): Lučina - Fotbal FM B
10. kolo (11. a 12. října): Fotbal FM B – volno
11. kolo (18. a 19. října): Janovice B - Fotbal FM B
1. kolo (25. a 26. října): Paskov - Fotbal FM B

Okresní soutěž mužů

Začátky zápasů v 17 h. v tělocvičně 6. ZŠ na ul. Pionýrů 400 ve F-M.
27. 9. TJ SOKOL F-M - VK KP Brno 
11. 10. TJ SOKOL F-M - TJ Mittal Ostrava 
29. 10. TJ SOKOL F-M - VK Prostějov 
08. 11. TJ SOKOL F-M - TJ Tatran Střešovice 
15. 11. TJ SOKOL F-M - PVK Olymp Praha
13. 12. TJ SOKOL F-M - VK TU Liberec 
10. 1. TJ SOKOL F-M - PVK Přerov 
24. 1. TJ SOKOL F-M - SK Slavia Praha 
14. 2. TJ SOKOL F-M - SK UP Olomouc 

II. liga - ženy
Začátky zápasů 10 a 14 h. v sokolovně na ul. Novodvorská 667 ve F-M.

4. 10. TJ SOKOL F-M - TJ Tatran Litovel
25. 10. TJ SOKOL F-M - TJ Sokol Křenovice
8. 11. TJ SOKOL F-M - TJ Lanškroun
29. 11. TJ SOKOL F-M - TJ DDM Brno
13. 12. TJ SOKOL F-M - VK KP Brno B

Extraliga juniorky
Začátky zápasů v 12 a 16 hod v tělocvičně 7. ZŠ na ul. 1. máje 

1700 ve F-M. (vchod do tělocvičny z ul. 28. října)
27. 9. TJ SOKOL F-M - TJ Mittal Ostrava 
18. 10. TJ SOKOL F-M - PVK Přerov 
8. 11. TJ SOKOL F-M - TJ Sokol Šternberk
13. 12. TJ SOKOL F-M - TJ Junior Brno 

Extraliga kadetky 
Začátky zápasů v 10 a 14 hod v tělocvičně 7. ZŠ na ul. 1. máje 

1700 ve F-M. (vchod do tělocvičny z ul. 28. října)
27. 9. TJ SOKOL F-M - PVK Přerov
18. 10. TJ SOKOL F-M - TJ Nový Jičín
8. 11. TJ SOKOL F-M - SK UP Olomouc

Volejbalová Extraliga - ženy

Když los Poháru ČMFS 
dal frýdecko-místeckému 
fotbalu šanci ke konfrontaci 
s pražskou Spartou, byla to 
velká výzva a sen. Ten se po 
výhře 4:2 v domácím prostředí 
nad druholigovými, ale trápící-
mi se Vítkovicemi stal skuteč-
ností! Frýdek-Místek se těší na 
velký fotbalový svátek!

Ve 2. kole Poháru ČMFS Frý-
dek-Místek ukázal, že mu to doma 
zkraje sezony střílí. Skóre otevřel 
Staněk utěšenou hlavičkou, ale 
hosté lacino srovnali. Ani to ale 
nepřeklopilo misky vah a valcíři 
měli stále navrch, což dokázali 
zúročit i brankově. Ani vedení 3:1 
však neznamenalo klid, zvlášť 
když do šatny se šlo po povede-
né ostravské standardce za stavu 
3:2. Naštěstí brzy po změně stran 
pochyby definitivně vyvrátil kapitán 
Němec, který dostal příliš prostoru 
ve vápně. Soupeř už se pak do 
zápasu nevrátil a diváci i hráči si 

Přes Vítkovice jdeme na Spartu!Přes Vítkovice jdeme na Spartu!

POHÁROVÝ POSTUP: Vítkovičtí hráči měli důvod držet se za hlavu 
poměrně často.   Foto: Petr Pavelka

tak mohli vychutnat vítězství s pří-
slibem dalšího skvělého zážitku.

„Za vítězství a postup jsme 
nesmírně rádi. Kluci na hřišti dřeli 
a přišlo docela dost diváků, kte-
ří vytvořili výbornou atmosféru. 

Doufám, že na Spartu bude plný 
dům,“ přeje si asistent domácího 
kouče Látala Roman Vojvodík. 
Podrobnosti o zápase s obháj-
cem pohárové trofeje Spartou 
najdete na jiném místě.  (pp)

Nechali za sebou mladé 
fotbalisty z olomoucké Sigmy 
i ostravského Baníku, ale tým 
frýdecko-místecké příprav-
ky ročník 2000 po skončení 
domácího turnaje Arcelor-
Mittal Cup na chlebovickém 
stadionu příliš nadšený nebyl. 
Tak je to vždycky, když na vás 
zbude bramborová medaile.

ArcelorMittal Frýdek-Místek 
se stal partnerem již zimního 
halového turnaje a stejná spolu-
práce s nadšeným týmem orga-
nizátorů z řad rodičů přinesla i po 
všech stránkách perfektně při-
pravený turnaj v letním období. 
„Jsem rád, že se našemu oddílu 
podařilo uspořádat tak kvalitní 
turnaj a pozvat řadu výborných 
mužstev této kategorie,“ sdělil 
Kamil Raška, trenér frýdec-
ko-místeckých hráčů a hlavní 
organizátor turnaje. „Děkujeme 
hlavnímu sponzorovi turnaje a 
věříme, že nám zůstane naklo-
něn i v budoucnu.“ Klání fotbalo-

ArcelorMittal Cup v ChlebovicíchArcelorMittal Cup v Chlebovicích

STOP V SEMIFINÁLE: Tomáš Ostrák (s míčem) byl tahounem týmu. 
Foto: Petr Pavelka

vých benjamínků si nenechal ujít 
ani zástupce hlavního sponzora 
Marcela Blachová-Mikšová, 
finanční ředitelka společnosti 
ArcelorMittal Frýdek-Místek. 
„Na turnaji jsme měli možnost 
vidět výborné výkony malých 
fotbalistů, kteří se možná za pár 
let budou prohánět po ligových 
trávnících u nás či v zahraničí,“ 
řekla Marcela Blachová-Mik-
šová. Ta bohužel nakonec 
nemohla pověsit medaile na krk 
domácím, na které zbylo „až“ 
čtvrté místo. Frýdek-Místek sice 
porazil Baník Ostrava 1:0 (Kři-
žák) a po prohře s Prostějovem, 
pozdějším vítězem, 1:2 (Pavel-
ka), výhře nad Čadcou 5:1 
(Lasák 2, Dryák, Zima, Ostrák) a 
remíze s Olomoucí 2:2 (Ostrák, 
Dryák) postoupil do semifiná-
le, ale na víc už týmu nestačily 
síly. Už s Olomoucí vedl 0:2, ale 
nakonec zápas skončil remí-
zou, v semifinále pak prohrál s 

Vítkovicemi 0:2 a v boji o třetí 
příčku znovu neudržel vedení a 
podlehl 1. Valašskému 1:2 (Kři-
žák). „Bohužel po soustředění v 
Beskydech, které jsme skončili 
před týdnem, nám onemocnělo 
deset kluků. A přímo na turnaji 
nám scházeli čtyři hráči. Vlivem 
nemocí nám v závěru scházely 
síly,“ uvedl trenér Radek Šmíd. 

Vítězem mezinárodního fot-
balového turnaje benjamínků 
ArcelorMittal Cup se stali hráči 
1. SK Prostějov, kteří ve finále 
porazili celek Vítkovic 2:0.  (pp)

PŘEDÁVÁNÍ CEN: Malým fotba-
listům blahopřála i Marcela Bla-
chová Mikšová, finanční ředitelka 
společnosti ArcelorMittal Frýdek-
-Místek. Foto: Petr Pavelka

TJ Sokol F-M – florbal
přijímá další zájemce

ve věku 10-15 let
pondělí a pátek
14.30 – 16.30

Tel.: 732 280 616
(p. Havlík)
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Pohárové utkání se Spartou Praha
3. kolo Poháru ČMFS, čtvrtek 25. září, 16.30 hodin (stadion Stovky)

VSTUPNÉ: Hlavní tribuna – 120 Kč
Ochozy – v předprodeji 60 Kč, v den utkání 80 Kč

Děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma 
Permanentky a volné vstupy zdarma (tribuna)

V rámci lepší orientace budou 
lístky na hlavní tribuně očíslovány 
přímo na místo a sektory na stání 
budou rozděleny na sektory za 
brankami a sektor naproti hlavní 
tribuny. Předprodej lístků začne 
v pondělí 15. září a bude probíhat 
každý den v těchto termínech: 
9.00 - 11.00 hodin (sekretariát klu-
bu), 14.00 - 17.00 hodin (poklad-
na č. 1 na stadionu Stovky).

Klubové vedení prosí všech-
ny fanoušky, nechť se na utkání 
dostaví s časovým předstihem 
(brány stadionu budou otevřeny 
již od 14 hodin), aby nedošlo ke 
zbytečným průtahům a frontám 
těsně před začátkem utkání. 

Pokladny – 5 pokladen u hlav-
ního vchodu na stadion, 1 poklad-

na při vchodu od škvárového hřiš-
tě a 1 pokladna ve spodní části od 
hlavní tribuny vpravo.

Parkoviště - prosíme hlavně 
místní fanoušky, nechť přijdou 
na utkání raději bez dopravního 
prostředku. Kapacita parkovišť 
je značně omezena. Parkoviště 
budou u stadionu, na škvárové 
ploše a další odstavná parko-
viště se budou řešit s městem 
a Policií ČR. 

Jelikož se tým Sparty Praha 
vrací do Stovek po 32 letech, chtěli 
bychom vyzvat naše fanoušky, aby 
vytvořili hráčům nádhernou fotba-
lovou kulisu a pokud možno se k 
utkání dostavili v hojném počtu a 
také v bílém či modrém oblečení 
(což jsou klubové barvy).

Region Beskydy ve spolupráci se Statutárním městem 
Frýdek-Místek pořádá v úterý 30. září mezinárodní leh-
koatletické závody žáků základních škol z české, polské 
i slovenské části Euroregionu Beskydy s názvem „O pohár 
prezidenta Euroregionu Beskydy“. Závody se uskuteční na 
stadionu TJ Slezan Frýdek-Místek. Slavnostní zahájení spor-
tovních soutěží je naplánováno od 10 hodin. 

Malí závodníci z Polska, Slovenska a České republiky budou sou-
těžit ve čtyřech kategoriích – mladší žákyně, starší žákyně, mladší 
žáci a starší žáci a utkají se v disciplínách – běh 60 m, 300 m, 800 m, 
skok do dálky, vrh koulí a hod kriketovým míčkem, štafeta 3x300m. 

Region Beskydy pořádá závody s cílem prohloubení a utužení 
vzájemné spolupráce a vztahů mezi partnery v rámci Euroregi-
onu Beskydy a navazuje tak na tradici společných sportovních 
a kulturních aktivit.

O víkendu 6. -7. září se 
uskutečnil již 24. ročník 
Memoriálu Evžena Kučery v 
odbíjené starších žákyň. Mezi 
šestnáctkou kvalitních družs-
tev nechybělo pět zástupců ze 
Slovenska a tým z Polska, kte-
ré ve Frýdku-Místku přivítala 
primátorka Eva Richtrová.

Memoriál Evžena Kučery

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ: Děvčatům přišla popřát hodně zdaru i 
primátorka Eva Richtrová.   Foto: Petr Pavelka

V překrásném prostředí haly 6. 
ZŠ sehrála družstva po oba dva dny 
spousty vyrovnaných a napínavých 
duelů. V bojovnosti a nasazení si 
mladé volejbalistky v ničem neza-
daly se zápasy extraligových žen, 
které jsme zvyklí na této palubovce 
vídat. Mladé naděje Frýdku-Místku 
vstoupily do nové sezóny na domá-

cí palubovce poněkud smolně. Po 
náročném soustředění, které absol-
vovaly společně se svými staršími 
kamarádkami z družstva extraligo-
vých kadetek a juniorek v překrás-
ném prostředí slovenských hor v 
Mošovcích, zaznamenaly povzbu-
divý úspěch v Uherském Hradišti. 
Na jihu Moravy dokázaly frýdec-
ko-místecké volejbalistky nechat 
za sebou 11 družstev z Moravy a 
Slovenska. V turnaji nezaváhaly 
a přivezly do Frýdku-Místku velmi 
cenné 1. místo.

„Na turnaj ve Frýdku-Místku 
jsme se těšily už od poloviny 
prázdnin, kdy jsme zahájily tré-
ninky. Moc jsme si přály turnaj 
doma vyhrát,“ přiznala kapitánka 
týmu Katka Vašinová. 24. ročník 
Memoriálu Evžena Kučery ovšem 
nakonec zaslouženě vyhrálo 
družstvo TJ Mittalu Ostrava, kte-
ré tak obhájilo loňský triumf, když 
ve finále zdolalo svého soupeře 
z Poltáru. Třetí příčku vybojovalo 
družstvo Lanškrouna. Na domácí 
volejbalistky z Frýdku-Místku zby-
lo „jen“ 5. místo, které je i přesto 
velkým příslibem, když si uvědo-
míme, že před sokolkami skončila 
dvě družstva ze Slovenska.

Zleva sedící: Míša Křibíková, Veronika Štěrbová, Iva Vašinová, Nikola 
Madejová, Katka Vašinová, Petra Siudová, trenérka Danuše Górec-
ká. Zleva stojící: Saša Šimíková, Sára Silvestrová, Adéla Morávková, 
Petra Kašparová, Barbora Grygarová, trenér Petr Vrba.

„S družstvem starších žákyň 
pracuji už více než osm let, ale 
takový smolný los na Memoriálu 
nepamatuji. V turnaji jsme pro-
hrály pouze jedno utkání, ale to 
nás odsunulo k bojům „pouze“ o 
5. až 8. místo. Tak to ovšem ve 
sportu bývá. Vždy je třeba i trochu 
štěstí. Společně s trenérem Pet-
rem Vrbou věříme, že to potřeb-
né štěstí teprve přijde. A nejlépe 
by bylo, kdyby tomu tak bylo na 
Přeboru republiky,“ řekla trenérka 
Dana Górecká.

Cíl pro tuto sezónu si už trenéři 
i hráčky stanovili – probojovat se 
na Mistrovství České republiky. 
Tým je složen ze čtyř hráček, které 
budou letos startovat i za extraligo-

vé kadetky, ale hlavně z mladých a 
nezkušených hráček. Oddíl volej-
balu má zásluhou města Frýdek-
-Místek i TJ Sokola Frýdek-Místek 
opravdu vynikající podmínky pro 
práci s mládeží, a proto se jistě na-
jdou další šikovná děvčata, která v 
budoucnu navážou na dosavadní 
vynikající mládežnické výsledky. 
„Ráda bych znovu oslovila ty nej-
mladší dívky a jejich rodiče, kterým 
se volejbal líbí, ať přijdou mezi 
nás. Často si kladu otázku, kam 
se poděly dívky, které mají zájem 
o sportování. A proto neváhejte a 
kontaktujte nás,“ vyzývá trenérka 
Górecká. Vše potřebné najdete na 
internetové adrese TJ Sokola Frý-
dek-Místek www.volejbalfm.cz.

Krasobruslaře čekají první ostré závody
Bruslařský klub Frýdek-Místek se již naplno 

připravuje na ledové ploše na první ostré závo-
dy, které jej čekají v říjnu. Příprava na sezonu 
ovšem začala již v květnu soustředěním, zamě-
řeným na kondiční přípravu, gymnastická a 
skoková cvičení.

Spolu s aerobikem, pohybovou a baletní průpra-
vou tato cvičení tvoří tzv. suchou přípravu, po níž 
následuje intenzivní příprava na ledě. Jádro klubu 
tvoří šest dětí v rozmezí 9-11 let, které jsou prvními 

odchovanci klubu. Další šestice je ve věku 6-8 let 
stejně jako z přípravky příchozích osm dětí, které 
se zapojily do náročné srpnové přípravy. „Řady 
závodníků by se tak mohly rozrůst – počítáme, že 
v průběhu podzimu bude závodit 10-12 a od led-
na dalších 3-5 dětí. Současně jako každým rokem 
chystáme nábor pro nejmenší ve věku 4-6 let, 
abychom měli v zásobě další věkovou skupinku,“ 
sdělila trenérka klubu Monika Brzá. 

Bruslařský klub Frýdek-Místek pořádá nábor 
dětí ve věku 4-6 let do kurzu brusle-
ní na ledě ve čtvrtek 18. a 25. září v 
16:30 hodin v tělocvičně 4. základní 
školy na ulici Komenského v Místku 
(sportovní obuv a oblečení s sebou, 
sraz u hlavního vchodu do školy.)

Letošní krasobruslařská sezona bude 
u dětí poznamenána změnou systému 
hodnocení, přechází se na ten, který 
se praktikuje i v kategorii dospělých. 
„Nový systém hodnocení je velmi přís-
ný na preciznost provedení, měl by být 
ale spravedlivější, protože v předchozím 
hodnocení bylo příliš mnoho subjektivity. 
Naštěstí u dětí to ještě samozřejmě není 
o tom, jaké mají u rozhodčích jméno. 
Buď zajedou, nebo ne. Každopádně se 
všichni budou muset s novým způso-
bem hodnocení sžít,“ říká Monika Brzá, 
která by byla ráda, kdyby se její nejstarší 
svěřenkyně mladší žačky Sandra Guň-
ková a Terezie Šostá kvalifikovaly na 
mistrovství republiky. „Budeme rovněž 
spokojeni, když se někteří další naši 
malincí krasobruslaři zařadí od ledna 
mezi závodníky. To znamená, že musí 
do té doby splnit příslušné výkonnostní 
testy. Je to poměrně důležité, protože 
děti potřebují nejen bruslit, ale i závodit, 
aby měly další motivaci trénovat,“ uza-
vřela Monika Brzá.                           (pp)

KRASOBRUSLAŘKY: „Ostřílené“ závodnice Sandra Guňková 
(vlevo) s Terezkou Šostou mají mezi sebou nováčka-benjamín-
ka Martinu Zemkovou.                                  Foto: Petr Pavelka
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NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009
Adresa: Pionýrů 752, Frýdek-Místek, telefon: 558 434 154, 558 434 525, 558 435 067, 558 647 694, web: www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

ESTETIKA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Věk: 9 – 14 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč, Místek
Charakteristika: Osvojíte si základy 
výtvarných technik, grafiku, kresbu, 
malbu. Kreslení portrétu, krajiny, 
zátiší apod.
Kontakt: Ivana Kulhánková

SRDÍČKO
Věk: 5 – 7 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč, Místek
Charakteristika: Výtvarný krou-
žek zaměřený na osvojení zá-
kladních dovedností – stříhání, 
kreslení, lepení, modelování atd.
Kontakt: Ivana Kulhánková

MOZAIKA
Věk: 8 – 15
Cena: 450,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč, Místek
Charakteristika: Všehochuť pro 
všechny, kteří si chtějí zkusit gra-
fiku, batikování, malbu na sklo, 
keramiku, výrobu dekoračních 
předmětů, práci s textilem…
Kontakt: Ivana Kulhánková

KERAMIKA
Věk: 7 – 18 let
Cena: 450,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč, Místek
Charakteristika: Při tvořivé práci s 
hlínou se děti naučí pracovat s plá-
tem, modelovat, odlévat, glazovat 
a základy točení na kruhu.
Kontakt: Ivana Kulhánková

KERAMIKA PRO RODIČE
S DĚTMI

Cena: 500,- / 5 lekcí
Místo: SVČ Klíč, Místek
Charakteristika: Přijďte tvořit spo-
lečně. Základy práce s hlínou, 
modelování …
Kontakt: Ivana Kulhánková

PALIČKOVÁNÍ
Věk: 7 – 18 let
Cena: 350,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč, Místek
Charakteristika: Naučíte se základ-
ní techniky paličkování a dle před-
loh si vyrobíte jednoduché motivy 
touto uměleckou technikou.
Kontakt: Ivana Kulhánková

POHYB, TANEC, TURISTIKA
CYKLOTURISTIKA

Věk: od 9 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: 7. ZŠ, 1. Máje 1700, Místek
Charakteristika: Vyjížďky na kole 
a poznávání blízkého okolí. Za 
nepříznivého počasí a v zimním 
období tréninky v tělocvičně. Celo-
denní výlety o víkendech, v zimním 
období na lyžích a běžkách.
Kontakt: Marie Cidlíková

CYKLOTURISTIKA
Věk: 6 – 13 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Využíváme hez-
kého počasí k vyjížďkám do oko-
lí. V zimě se učíme zdravovědu, 
dopravní značky, anatomii kola, 
drobné opravy. Zkusíme to na 
cvičné horolezecké stěně nebo 
jdeme na krytý bazén.
Kontakt: Pavla Kozáková

BATŮŽEK
Věk: 4 – 10 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo:

Charakteristika: Kroužek má roz-
víjet vztah dětí k přírodě a učit 
pobytu v přírodě. Jsou plánovány 
víkendové výlety.
Kontakt:
Marie Cidlíková

VODNÍ HRÁTKY
PRO PŘEDŠKOLÁKY

Věk: 4 – 6 let
Cena: 1 000,- / 10 lekcí
Místo: Krytý bazén, Pionýrů 2069, 
Místek
Charakteristika: S vodou budeme 
kamarádi. Hravou formou se děti 
seznámí se základy dýchání do 
vody, plavání, potápění.
Kontakt: Marie Cidlíková

KRŮČKY
Věk: 4 – 7 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: NEREST, J. Kavky 648, 
Frýdek
Děti se seznámí se základními 
prvky aerobiku, hravou formou 
se naučí vnímat hudbu a pohyb. 
Nácvik sestav, vystupování …
Kontakt: Marie Cidlíková

MALÍ SPORTOVCI
Věk: 4 – 7 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: 1. ZŠ, třída TGM 454, Frý-
dek – Obchodní akademie, Palac-
kého 123, Místek
Charakteristika: Pohyb zábavnou 
a hravou formou. Hry, soutěže, 
míčové hry, cvičení na nářadí, 
víkendové výlety, koupání.
Kontakt: Marie Cidlíková

AEROBIK
Věk: 8 – 11 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: Obchodní akademie, Palac-
kého 123, Místek
Charakteristika: Základy aerobiku 
a moderního tance.
Kontakt: Marie Cidlíková
LATINSKO-AMERICKÉ TANCE

Věk: 10 – 18 let
Cena: 450,- / pololetí
Místo: Obchodní akademie, Palac-
kého 123, Místek
Charakteristika: Seznámíte se se 
základy latinskoamerických tanců.
Kontakt: Marie Cidlíková

MODERNÍ TANCE
Věk: 12 – 15 let
Cena: 450,- / pololetí
Místo: Obchodní akademie, Palac-
kého 123, Místek
Charakteristika: Zvládnete taneč-
ní choreografie moderních tanců, 
např. hip-hop …
Kontakt: Marie Cidlíková

AKTIV – TANEČNÍ SKUPINA
Věk: 8 – 15 let
Cena: 450,- / pololetí
Místo: Obchodní akademie, Palac-
kého 123, Místek
Charakteristika: Taneční skupina 
– moderní tance.
Kontakt: Marie Cidlíková

COUNTRY TANCE
Věk: 7 – 14 let
Cena: 500,- / rok
Místo: 9. ZŠ, E. Krásnohorské 
139, Frýdek
Charakteristika: Seznámení s 
kroky, figurami a tanci. Účast na 
vystoupeních.
Kontakt: Renata Bortlíčková

MAŽORETKY
Věk: 6 – 12 let
Cena: 600,- / rok

Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Nácviky sestav, 
vystoupení, soutěže.
Kontakt: Jiří Šnapka

KUNG-FU
Věk: od 9 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: 4. ZŠ, Komenského 402, 
Místek
Charakteristika: Známé bojové 
umění.
Kontakt: Marie Cidlíková

HOROMRŇATA
Věk: 4 - 6 let
Cena: 600,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Základy pohybu 
na cvičných lezeckých stěnách, 
seznámení s horolezeckými 
pomůckami pro bezpečné pro-
vozování lezeckého sportu, hry a 
soutěže nejen na cvičné lezecké 
stěně.
Kontakt: Martin Gavlas

HOROPŘÍPRAVKA
Věk: 6 - 12 let
Cena: 600,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Základy pohybu 
na cvičných lezeckých stěnách, 
seznámení s horolezeckými 
pomůckami a materiálem pro 
bezpečné provozování lezeckého 
sportu. Hry a soutěže nejen na 
cvičné lezecké stěně. Základy 
vysokohorské turistiky. Výlety a 
výpravy nejen do horolezeckých 
oblastí regionu.
Kontakt: Martin Gavlas

HORSKÝ KLUB
Věk: 12 – 18 let
Cena: 600,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Volný klub se 
zaměřením na lezení. Cvičná stě-
na, skály. Turistické výpravy.
Kontakt: Martin Gavlas

VÝKONNOSTNÍ TURISTIKA
Věk: od 10 let
Cena: 600,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Pravidelná turis-
tická příprava (významná místa, 
dosažená kilometrová vzdálenost, 
dosažené vrcholy-nadmořská 
výška), noční přechody, dálkové 
pochody, zimní přechody – pěšky, 
sněžnice i běžky, orientace v teré-
nu, pobyt v přírodě – táboření.
Kontakt: Martin Gavlas

TURISTICKÝ ODDÍL – KAM
Věk: 7 – 13 let
Cena: 550,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Jsme oddíl s 
všestrannou činností. Hrajeme 
hry v lese, tělocvičně, ve městě, 
v klubovně i ve vodě. Pronikáme 
do kouzel míčových her, bojujeme 
o body, učíme se základy turistic-
kých dovedností.
Kontakt: Jiří Šnapka

TURISTICKÝ ODDÍL – T.O.R.
Věk: 7 – 13 let
Cena: 550,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Náš oddíl je 
zaměřený všestranně. Věnujeme 
se pěší turistice, závodům, spor-
tům a hrám ve městě a v přírodě. 
Na schůzkách se učíme různým 
dovednostem. O víkendech pořá-
dáme jednodenní nebo vícedenní 

výpravy.
Kontakt: Jiří Šnapka

ŠMEJDÍLCI
Věk: 6 – 15 let
Cena: 500,- / rok
Místo: 9. ZŠ, E. Krásnohorské 
139, Frýdek
Charakteristika: Přijďte mezi nás. 
Přes týden hry a soutěže v klubovně, 
o víkendech výlety do okolí.
Kontakt: Renata Bortlíčková

LAVINA
Věk: 9 – 13 let
Cena: 550,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Oddíl věnující se 
převážně hrám na hřišti (ringo, base-
ball). V klubovně probíráme biblické 
příběhy nebo se připravujeme na 
orientační závod hlídek „Biblická 
stezka“. Každoročně pořádáme dvě 
víkendovky na chatách. Nabízíme 
možnost zúčastnit se letního stano-
vého tábora.
Kontakt: Jiří Šnapka

POČÍTAČE A TECHNIKA
PRÁCE S PC

Věk: od 7 let
Cena: 550,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Základy práce s 
počítačem zajímavou a zábavnou 
formou.
Kontakt: Patrik Siegelstein
WEB – TVORBA WEBOVÝCH 

STRÁNEK
Věk: od 9 let
Cena: 550,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Vektorová a ras-
trová grafika, skenování, úpravy 
fotografií, výroba vizitek, letáků, 
obalů a další.
Kontakt: Patrik Siegelstein

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
Věk: od 9 let
Cena: 550,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Tvorba interne-
tových stránek (základy HTML, 
PHP, MySQL, grafika a další).
Kontakt: Patrik Siegelstein

POČÍTAČE PRO RODIČE
S DĚTMI

Cena: 300,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Naučte se ovládat 
počítač společně. Cena za pár 
(dítě + člen rodiny).
Kontakt: Patrik Siegelstein

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
Věk: od 10 let
Cena: 550,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Pro všechny 
zájemce o fotografování a zpra-
cování digitální fotografie. Úpravy 
fotografií, publikování, fotomon-
táže apod.
Kontakt: Patrik Siegelstein

ELEKTROKUTIL
Věk: od 9 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Pro kluky se 
zájmem o elektro, výrobu drobných 
přístrojů – houkačka, zvonek aj.
Naučíte se pracovat s pájkou, 
cínem, kalafunou, měřit elektrické 
obvody apod.
Kontakt: Alena Fabíková

PLASTIKOVÝ MODELÁŘ
Věk: od 9 let

Cena: 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Pro všechny se 
zájmem o plastikové nelétající 
modely, bojovou techniku apod.
Naučíte se zručnosti, přesnosti, 
trpělivosti a seznámíte se s dějina-
mi leteckého průmyslu.
Kontakt: Alena Fabíková

LETECKÝ MODELÁŘ
Věk: od 9 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: 2. ZŠ, J. Čapka 2555, Frý-
dek
Charakteristika: Pro všechny, kteří 
mají zájem o létající modely letadel 
z balzy a mají trpělivost.
Procvičíte si zručnost, důslednost 
při práci s balzou, ale i techniku 
létání u vyrobených modelů leta-
del.
Kontakt: Alena Fabíková

RC AUTOMODELÁŘI
Věk: od 7 let
Cena: 1.200,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Pro všechny, kteří 
mají rádi auta, závody a rychlou 
jízdu. 
Kontakt: Alena Fabíková

ŠACHY, DESKOVÉ HRY
ŠACHOVÝ KROUŽEK

Věk: 5 – 18 let
Cena: 800,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Náplní šachových 
kroužků budou přednášky na jed-
notlivá šachová témata. Děti se 
seznámí s historií šachové hry, 
naučí se partie zapisovat a hrát se 
šachovými hodinami. Zúčastní se 
víkendových soustředění a mnoha 
šachových turnajů.
Kontakt: Antonín Surma
ŠACHOVÝ KROUŽEK PRO MŠ

Věk: 4 - 6 let
Cena: 700,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Děti se naučí 
základním pravidlům šachové hry. 
Budou moci hrát šachové partie. 
Zúčastní se šachových turnajů a 
simultánek.
Kontakt: Antonín Surma

MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE V 
ŠACHU

Věk: od 7 let
Cena: 300,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Členové klubu 
budou pravidelně hrát šachové 
turnaje „Městské ligy mládeže v 
šachu“. Mohou si také vyzkoušet 
své šachové umění v konkurenci 
150 členů klubu nejen z Frýdku-
-Místku, ale i Třince a okolí.
Kontakt: Antonín Surma

DESKOVÉ HRY
Věk: od 8 let
Cena: 500,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Moderní deskové 
hry. Novinky, turnaje apod.
Kontakt: Jiří Šnapka

DRAČÍ DOUPĚ
Věk: od 8 let
Cena: 250,- / rok
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Přijďte si zahrát 
tuto známou a oblíbenou hru.
Kontakt: Jiří Šnapka

HUDBA A JAZYKY
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ



9 Září 2008Zájmové aktivity

mají rády hudbu – základy hry na 
flétnu. Děti se naučí správnému 
dýchání.
Kontakt: Alena Fabíková

OSTATNÍ
AMOS

Věk: 14 – 25 let
Cena: 0,-
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Klub pro všechny, 
kteří se zajímají o práci s dětmi. 
Vyzkoušíte si přípravy akcí a projek-
tů pro děti a mládež. Získáte základ-
ní teoretické i praktické zkušenosti. 
Na konci obdržíte osvědčení, které 
lze využít například jako příloha k 
přihláškám na pedagogické školy.
Kontakt: Ivana Kulhánková

VĚŠTÍRNA
Věk: od 10 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Klub pro všech-
ny, které láká tajemno. Společně 
si vyzkoušíme vykládání karet, 
nahlédneme do chiromantie, 
budeme bádat nad záhadami spi-
ritismu.
Kontakt: Ivana Kulhánková

REDAKCE
Věk: od 10 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Láká vás prostře-
dí mediálních prostředků? Pojďme 
společně tvořit jedinečné noviny a 
připravovat zajímavé reportáže z 
našeho města.
Kontakt: Ivana Kulhánková

MEDITAČNÍ ODPOLEDNE
Věk: od 15 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Seznámíme vás 
s širokou nabídkou meditačních 

Věk: 5 – 8 let
Cena: 450,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Nejrozšířenější 
jazyk zábavnou formou her, sou-
těží ve skupinách podle věku a 
pokročilosti.
Kontakt: Ivana Kulhánková

ANGLIČTINA 
Věk: od 12 let
Cena: 1.200,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Začátečníci, 
pokročilí. Naučíte se gramatice a 
osvojíte si konverzaci v nejrozšíře-
nějším světovém jazyce.
Kontakt: Ivana Kulhánková

ITALŠTINA 
Věk: od 12 let
Cena: 800,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Naučíte se gra-
matice italského jazyka, základ-
ním konverzačním tématům a 
samozřejmě to, proč mít rád italský 
jazyk. Rozdělení výuky dle pokro-
čilosti účastníků.
Kontakt: Ivana Kulhánková

HRAJEME SI, ZPÍVÁME 
Věk: 4 – 7 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Pro děti, které 
rády hrají, zpívají a tančí. Na děti 
čeká zvonkohra, činelky a jiné 
hudební nástroje.
Pohybový doprovod k písním, říka-
dlům, pěvecký sboreček.
Kontakt: Alena Fabíková

FLÉTNA 
Věk: od 4 let
Cena: 360,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek – 2. ZŠ 
F-M, J. Čapka 2555
Charakteristika: Pro děti, které 

STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU KLÍČ, příspěvková organizace
technik. Pomocí jednoduchých 
postupů a úkonů se naučíte zba-
vovat stresu.
Kontakt: Ivana Kulhánková

DO PŘÍRODY CESTOU 
NECESTOU

Věk: od 7 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Pro děti, které 
mají rády zvířata, přírodu – zoo, 
agility apod. Při vycházkách poří-
díme amatérské fotografie, pak 
společně uspořádáme výstavy 
zajímavých fotografií přírody, 
zvířat, krajin. Budeme bádat nad 
záhadami FM a okolí.
Kontakt: Alena Fabíková

DEBRUJÁŘI
Věk: od 7 let
Cena: 400,- / pololetí
Místo: 4. ZŠ, Komenského 402, 
Místek
Charakteristika: Fyzika, pokusy a 
záhady zábavnou formou.
Kontakt: Alena Fabíková

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
Věk: od 8 let
Cena: 250,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Základy rybolovu 
i rybolovné techniky. Příprava pro 
získání rybářského lístku i účast na 
soutěžích v rybolovné technice.
Kontakt: Ivana Kulhánková

DOSPĚLÍ
PALIČKOVÁNÍ
PRO DOSPĚLÉ

Věk: dospělí
Cena: 350,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Naučíte se základ-
ní techniky paličkování a dle před-
loh si vyrobíte jednoduché motivy 
touto uměleckou technikou.

Kontakt: Ivana Kulhánková
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ – 5 

LEKCÍ
Věk: dospělí
Cena: 500,- / 5 lekcí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Základy práce s 
hlínou, glazování apod.
Kontakt: Ivana Kulhánková

ITALŠTINA PRO DOSPĚLÉ
Věk: dospělí
Cena: 800,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Naučíte se gra-
matice italského jazyka, základ-
ním konverzačním tématům a 
samozřejmě to, proč mít rád italský 
jazyk.
Kontakt: Ivana Kulhánková

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ
Věk: dospělí
Cena: 1.200,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Začátečníci, 
pokročilí. Naučíte se gramatice a 
osvojíte si konverzaci ve světovém 
jazyce.
Kontakt: Ivana Kulhánková

FRANCOUZŠTINA PRO 
DOSPĚLÉ

Věk: dospělí
Cena: 1.200,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Začátečníci, 
pokročilí. Naučíte se gramatice 
a osvojíte si konverzaci ve svě-
tovém jazyce.
Kontakt: Ivana Kulhánková

PILATES A ZDRAVOTNÍ 
CVIČENÍ

Věk: od 18 let
Cena: 350,- / 12 lekcí
Místo: NEREST, J. Kavky 648, 
Frýdek
Charakteristika: Zdravotní cvičení 

pro všechny. Jednotlivé lekce: 40,- 
Kč / 1 lekce
Kontakt: Marie Cidlíková

POČÍTAČ PRO KAŽDÉHO
Věk: dospělí
Cena: 1 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Začátečníci, 
pokročilí. Základy práce s MS 
Windows, Word, Excel, internet, 
e-mail. Kurz je akreditován MŠMT, 
po jeho dokončení obdržíte osvěd-
čení.
Kontakt: Patrik Siegelstein, 732 
646 125, patrik@klicfm.cz
WEB – TVORBA WEBOVÝCH 

STRÁNEK
Věk: dospělí
Cena: 1 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Začátečníci. Nau-
číte se, jak si vytvořit svou vlastní 
webovou prezentaci od úplných 
základů.
Kontakt: Patrik Siegelstein
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA PRO 

DOSPĚLÉ
Věk: dospělí
Cena: 1 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Začátečníci. Vekto-
rová a rastrová grafika, skenování, 
úpravy fotografií, výroba vizitek, 
letáků, obalů a další.
Kontakt: Patrik Siegelstein
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE 

– 10 LEKCÍ
Věk: dospělí
Cena: 1 400,- / pololetí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Charakteristika: Pro všechny zájem-
ce o fotografování a zpracování digi-
tální fotografie. Úpravy fotografií, 
publikování, fotomontáže apod.
Kontakt: Patrik Siegelstein

Sportovní klub Skalický dvůr
adresa: Skalice 77,
Frýdek-Místek 10
telefon: 602708697
E-mail: skalicky.dvur@atlas.cz
Web: www.skalickydvur.wz.cz

Nevýkonnostní a turistický 
jezdecký klub 

Určeno pro všechny, kdo mají 
zájem a přátelský vztah ke koním, 
jiným zvířatům a přírodě.
Věk: cca od 10 let
Cena: členské příspěvky dle stanov
Místo: Skalice 77, jízdárna (v 
dosahu MHD)
Přihlášení: nové členy přijímáme 
od 1. 9. do 30. 4.

TJ VOLTIŽ Frýdek - Místek
adresa: 739 43 Staříč 587
telefon: 777 944 377
E-mail: xmichaelax@seznam.cz
Web: www.voltiz-fm.firemky.cz

Voltiž
Gymnastické cvičení dětí na koni
Věk: 6-12
Cena: 200 Kč/měsíc
Místo: jízdárna Nové Dvory Frýdek 
– Místek 2 x týdně, sokolovna Frý-
dek-Místek 1 x týdně
Přihlášení: Telefonicky, mailem, 
každou středu v sokolovně ve 
Frýdku od 18 do 19 hod.
SK Taekwondo Frýdek-Místek

adresa: Kozlovice 200
telefon: 604 256 521
E-mail:  taekwondofm@centrum.cz

Přehled zájmových aktivit pro školní rok 2008/2009Přehled zájmových aktivit pro školní rok 2008/2009
Web: www.sktkd.info

TAEKWONDO 
Věnujeme se korejským bojovým 
uměním Taekwondo WTF a Hapkido.
Věk: od 6 let
Cena: 300 Kč měsíčně
Místo: 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad,
út: 17:15 - 18:15, čt: 18 -19 h od října.
Přihlášení: od října 2008 v místě 
tréninku nebo tel.: 604 256 521

NUNCHAKU
Tréninky se zbraní nunchaku. Jed-
noruč, obouruč, kombinace, sesta-
vy. Možnost zkoušek v ČR.
Věk: od 7 let
Cena: 150 Kč/měsíčně
Místo: Sokolovna, Novodvorská 667
Přihlášení: pondělí od 19:00 do 
20:00 od října 2008 v místě trénin-
ku nebo tel.: 604 256 521

Sbor dobrovolných hasičů 
Lískovec

adresa: SDH Lískovec,
K Sedlištím 370
kontakt: 
Čerňáková Šárka - 737 335 161,
Straková Dana - 604 349 015. 
  sarka.cernakova@seznam.cz

Mladí hasiči
Zapojení do celoroční postupové 
hry PLAMEN se zaměřením na 
požárně-sportovní disciplíny (Závod 
požárnické všestrannosti, požární 
útok s vodou a CTIF, štafety požár-
ních dvojic, 4x60m,CTIF) vzdělávací 
oblast – získávání první odbornosti 

mladého hasiče (preventista, kroni-
kář, strojník, cvičitel, velitel), kulturní 
a společenská činnost.
Věk: 6 – 15 let
Cena: 150 Kč/členský příspěvek
Místo: Hasičská zbrojnice Lísko-
vec (lze dojet MHD č. 5)
Přihlášení: první schůzka po prázd-
ninách 5. 9. – v době schůzky, které 
se konají pravidelně každý pátek v 
době od 15.45 hod. do 18.00 hod.

Flash TJVP Frýdek-Místek 
– dětský aerobik

mail: sarka.cihalova@centrum.cz
Web: www.flashaerobik.cz

Flash TJVP Frýdek-Místek 
– dětský aerobik

Věk: děti 6-15 let
Místo: 9. ZŠ
 pondělí – čtvrtek 18:00 - 20:00
Přihlášení: první informační schůz-
ka pro rodiče 26. 9. v 18:00 na 
9.ZŠ v tělocvičně
Plavecký oddíl Frýdek-Místek

adresa: Novodvorská 3067,
738 01 Frýdek-Místek
telefon: 
Ličmanová Iveta 608 75 18 47, 
Polachová Martina 723 439 914, 
Šimková Michaela 739 572 685 
E-mail: I.Licmanova@centrum.cz,
 M.Polachova@centrum.cz
- přípravka – základní plavecký 
kurz (děti od 5 let)
- zdokonalovací pl. kurz (všechny sty-
ly) + vypilování pro závodní plavání

- dálkové plavání
- zdokonalování plavání a pří-
pravka vodní póla (podle počtu 
zájemců)
Podle počtu dětí a zájmu přizpůso-
bíme naše aktivity.
Pokud budou děti šikovné a rády 
by měřily síly s jinými dětmi, je 
možnost domluvy závodů i v 
zahraničí. Máme tři zkušené býva-
lé plavce jako trenéry. Protože 
jsme začínající oddíl, plánujeme 
1x, max. 2x týdně tréninky na 
bazéně při 11. ZŠ a na bazéně 
v Místku. Budeme trénovat i na 
otevřené vodě, doprovodné loď-
ky máme k dispozici. Vezmeme i 
starší děti, které rády plavou. Se 
všemi trenéry jsme se shodli, na 
tom, že náš oddíl nebude „drilový“, 
vztah k vodě je o pocitu z vody 
a citu pro vodu. A jestli budou 
mít děti rády vodu v dospělosti a 
pochopí, že je to obrovský způsob, 
jak se odreagovat, jak zvládnout 
problémy a krize v životě, jak najít 
cílevědomé kamarády a budou se 
cítit u nás dobře, máme vyhráno. 
Přijmeme jakoukoliv radu, nápad 
od kohokoliv. Prosíme laskavě i o 
jakoukoli pomoc a dar, aby mohly 
děti více trénovat. 
Věk: od 5 let do 100 let (plavat i 
dálkově může každý)
Cena: 500 Kč měsíčně (při 1 hod. 
týdně) + 1x ročně oddílový příspě-

vek (250 Kč)
Místo: Bazén při 11. ZŠ – každý 
pátek od 15 hodin (osobně od 12. 
září)
Přihlášení: možnost využít e-mail, 
telefon, přijít osobně

VANESS MODELS
adresa: Tréninky probíhají každou 
středu od 15-17 hodin ve sportov-
ním klubu Fitpoint ve Frýdku
telefon: 603 548 968
E-mail: vanessmodels@applet.cz
Web: www.vanessmodels.cz
Agentura Vaness models Blan-
ky Somrové se věnuje výchově 
nových talentů nejen v oblasti 
modelingu, ale také herectví a tan-
ce. Děti získají vyšší sebevědomí, 
naučí se práci s mimikou, koordi-
naci těla, práci s rytmem, získají 
přehled v oblasti společenského 
chování a vystupování, to vše pod 
vedením profesionálních lektorů.
Přihlášení: telefonicky nebo e-
mailem

WING CHUN KUNG FU
adresa: B. Václavka 2783, Frýdek-
Místek
Škola Lok Yiu Wing Chun Kung 
Fu přijímá nové zájemce o cvičení 
tohoto bojového umění. Tréninky 
jsou pro dospělé od 15 let a zvlášť 
pro děti od 7 let. 
telefon: 603 212 945 (Vodafone)
web: www.wingchunkungfu.cz
Přihlášení: telefonicky
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Č
ís

lo Název
programu

Popis Kdo může žádat
Omezení výše

fin. podpory
Ukončení 

příjmů žádostí

1. Inovace II

Inovované produkty 
nebo zavádění ino-
vovaného výrobního 

procesu

Malý a střední podnik, velký 
podnik, alespoň 2 uzavřené 
po sobě jdoucí zdaň. obdo-
bí; zapsaný v OR působící 
v odvětvích NACE 10-11, 

13-33, 38.32, 58, 59.20, 60, 
62, 63.1, 71.2, 95.1 (mimo 
CZ-NACE 19.10 a 30.11)

1 - 75 mil. Kč
– inovace 
produktu a 
procesu;

do 2 mil. Kč
- organizační a 
marketingová 

inovace

30. 9. 2008, 
18:00 hod

2.

Adaptabilita
a

konkurence
-schopnost

Zvyšování adaptabi-
lity zaměstnanců a 
konkurenceschop-

nosti podniků

Malý a střední podnik

Minimální výše: 
0,5 mil. Kč

Maximální výše:
3 mil. Kč

15. 10. 2008

3.
Eko-

energie II

Všechny typy 
energetických úspor, 
zvyšování energetic-
ké účinnosti, využití 
obnovitelných zdrojů 
energie, pro podporu 
výroby briket a pelet

Malý a střední podnik

Minimální výše:
0,5 mil. Kč

Maximální výše:
100 mil. Kč

příjem
registračních
žádostí bude 
spuštěn od
1. 12. 2008

4.
ICT

v podnicích II

Rozšíření nebo zave-
dení informačních 
a komunikačních 

technologií

Malý a střední podnik, 
alespoň 2 uzavřené po 

sobě jdoucí zdaň. období; 
ekonom. činnost musí smě-
řovat do zpracovatelského 
průmyslu – CZ-NACE C10-

C33 (vyjma 12 a 19)

Minimální výše:
 0,5 mil. Kč

Maximální výše:
 20 mil. Kč

28. 2. 2009

5. Potenciál II

Investice do zřízení 
nebo rozšíření vývo-
jového centra zamě-
řeného na výzkum a 
vývoj výrobků nebo 

technologií

Podnik
bez ohledu na velikost

Min. investice
5 mil. Kč;

velké společnosti
10 mil. Kč;

max. výše dotace:
100 mil. Kč

30. 9. 2009

Aktuální možnosti získání dotací EU pro podnikatele
V současné době jsou pro podnikatele vyhlášeny následující programy

pro čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie:

Více informací pro programy č. 1, 3, 4, 5: http://www.czechinvest.org, telefon: 595 198 480-4, e-mail: 
ostrava@czechinvest.org. Více informací pro program č. 2: http://www.esfcr.cz; e-mail: esf@mpsv.cz.

V současné době se v působ-
nosti odboru sociálních služeb 
realizují investiční akce a cíle 
Komunitního plánu rozvoje soci-
álních služeb, které lze rozdělit 
do čtyř oblastí:

Oblast péče o seniory
1) Domov pro seniory Frýdek-

-Místek, p. o., 28. října – zastřeše-
ní a oprava balkonů. Práce byly 
zahájeny v srpnu a budou ukon-
čeny do listopadu tohoto roku.

2) Zvyšování počtu ošetřova-
telských lůžek.

Probíhá zpracování projekto-
vé dokumentace pro částečnou 
transformaci penzionu pro senio-
ry na domov pro seniory; probíhá 
rekonstrukce prádelny a sušárny 
v penzionu. V areálu Penzionu 
pro seniory probíhá generální 
opravu balkónů, zahájená v 
dubnu 2008. Práce by měly být 
ukončeny v září 2008. Náklady 
na tuto akci činí cca 6,3 mil. Kč.

3) Zřízení Centra pečovatel-
ských služeb.

Probíhá celková rekonstruk-
ce budovy na ul. Zámecká 1266, 
předpokládaný termín kolauda-
ce IV. čtvrtletí 2008.

4) Vybudování hospice.
Průběžné mapování situace 

v možnostech financování toho-
to zařízení a zajištění účelného 
využití služeb; informativní náv-
štěvy okolních hospiců v Ostra-
vě a Valašském Meziříčí.

5) Rozšíření center volnoča-
sových aktivit pro seniory.

V současné době je v provozu 
11 klubů důchodců, probíhají opra-
vy prostor klubů a budování záze-
mí. Svaz důchodců Frýdek-Místek, 
městská organizace otevřel v 
srpnu 2008 bezplatnou finanční 
poradnu, sídlí v Domě s pečovatel-
skou službou na ulici 17. listopadu 
147 a je určena pro držitele průka-
zů ZTP, ZTP/P, seniory, sociálně 
slabší rodiny a rodiny s dětmi.

Oblast péče o děti a mladistvé:
1) Rozšíření kapacity Jeslí 

Frýdek-Místek, p. o.
Od dubna 2008 probíhaly práce 

na původním pavilónu „B“, v němž 
byly dříve umístěny učebny Aka-
demie J. A. Komenského; předpo-
klad navýšení kapacity o 18 míst. 
Náklady činí cca 4,4 mil. Kč. 

2) Podpora sociální prevence 
formou přímé práce s mládeží.

Rozvoj služeb a technického 
zázemí v nízkoprahových klubech 
pro děti a mládež. Prostřednictvím 
odboru získaná dotace z MPSV 
na činnost obou nízkoprahových 
klubů ve výši 945 000 Kč.

Oblast podpory pro osoby se 
zdravotním postižením: 

1) Rozvoj služeb pro občany 

Největší úkoly odboru v letošním roce
s mentálním postižením.

Žirafa – Integrované centrum 
Frýdek-Místek, p. o. – zpracovává 
se projektová dokumentace jako 
povinná příloha k podání žádosti 
o dotace v rámci vyhlášených 
grantových výzev ROP Morav-
skoslezsko pro II. pol. 2008 na 
vybudování půdní vestavby pro 
vznik chráněného bydlení.

2) Zvýšení informovanosti 
veřejnosti o sociálních službách.

16. 9. se v Národním domě 
v Místku konal „Den sociálních 
služeb“ – akce , která bude pre-
zentovat a informovat občany 
města Frýdku-Místku o poskyto-
vaných sociálních službách.

3) Zvyšování zaměstnanosti 
občanů se zdravotním postižením. 

V realizaci jsou přípravy na ote-
vření chráněné kavárny Empatie, 
tzn. nácvikové pracoviště v rámci 
sociální rehabilitace pro osoby s 
duševním onemocněním; provo-
zovatelem je Slezská Diakonie, 
středisko Rút; předpokládaný 
termín otevření září 2008.

4) Zvyšování schopnosti 
poskytovatelů soc. služeb získá-
vat finanční prostředky.

V září 2008 budou zastupitel-
stvem města schváleny zásady 
pro poskytování dotací z rozpočtu 
Statutárního města Frýdek-Místek 
a vyhlášeny dotační programy 
na podporu a rozvoj sociálních a 
navazujících služeb pro rok 2009.

Oblast podpory pro osoby v 
nepříznivé sociální situaci:

1) Vybudování azylového 
zařízení pro ženy a osamělé 
matky s dětmi. Zahájeno jedná-
ní se zástupcem firmy Arcellor 
Distribuce – CZ s.r.o. o odkupu 
budovy na ulici Sokolská.

2) Pomoc lidem závislým na 
alkoholu. Navázána spolupráce 
se Slezskou Diakonií v rámci 
poradny „Modrý kříž“.

3) Prevence ztráty bydlení.
Spolupráce mezi odborem 

sociálních služeb, odborem 
sociální péče, odborem správy 
obecního majetku a terénními 
pracovnicemi přispívá k včasné-
mu zachycení a řešení problému 
ztráty bydlení u osob ohrožených 
sociálním vyloučení. Byl vypraco-
ván přehled ubytovacích kapacit 
ve městě Frýdek-Místek.

Etnické menšiny:
1) Podpora volnočasových 

a vzdělávacích aktivit pro před-
školáky, děti a mládež v lokali-
tách s vyšším rizikem sociálního 
vyloučení.

Na ulici Míru bylo v květnu 
2008 otevřeno komunitní cent-
rum, kde probíhá doučování dětí 
a volnočasové aktivity.

V minulém čísle zpravodaje 
jsme představili Jarmilu Koz-
lovou, novou vedoucí odboru 
sociálních služeb frýdecko-
-místeckého magistrátu. Dnes 
přinášíme další informace, 
které z rozhovoru vyplynuly a 
nastiňují, kudy se bude tento 
odbor magistrátu ubírat.

Jak široké služby by měl váš 
odbor poskytovat? 

„Všichni si přejeme mít své 
místo a roli v životě společnosti, 
tam, kde žijeme a pracujeme. 
Sociální služby mají za cíl pomoci 
lidem udržet si nebo znovu nabýt 
místo v životě jejich komunity, 
pokud toho nejsou sami schopni. 
Potřeby jednotlivců se liší případ 
od případu stejně jako potřeby 
jednotlivých společenství. Lidé a 
obce mají svůj vlastní charakter, 
historii, schopnosti, preference 
a zdroje. To znamená, že musí 
být k dispozici taková nabídka 
sociálních služeb, která tyto 
různé potřeby bude schopna 
flexibilně uspokojit. Nabídka v 
oblasti sociálních služeb musí 
být tak rozmanitá, aby služby 
mohly být využívány jednotlivě 
nebo v různých kombinacích a 
vyhovovaly potřebám lidí. Jedním 
ze základních rysů moderního 
systému sociálních služeb je, že 
reaguje na potřeby. Potřeba je to, 
co pohání rozvoj služeb, potřeba 
určuje, kdo službu přijímá a jaké 

Sociální služby jsou o lidech a lidé jsou sociální tvorové
služby jsou poskytovány.“ 

Jak pomáhá ve tvorbě sociál-
ních služeb komunitní plánování?

„Komunitní plánování je hlav-
ním nástrojem rozvoje sociálních 
služeb sloužícím k vytvoření opti-
malizace sociální sítě na území 
města Frýdku-Místku a reagujícím 
na potřeby občanů v konkrétních 
návaznostech na dostupné zdro-
je. Na základě znalostí potřeb 
na místní úrovni lze vytvořit pro-
pojenou a funkční síť sociálních 
služeb. Schválený „Komunitní 
plán rozvoje sociálních služeb 
ve městě Frýdek-Místek na léta 
2007-2010“ je strategickým doku-
mentem při realizaci priorit a cílů v 
sociální oblasti na území statutár-
ního města Frýdku-Místku.“

Disponuje odbor dostateč-
ným počtem pracovníků k zajiš-
tění výkonu všech činností, které 
přináší nový zákon?

„Systém sociálních služeb 
doznal z důvodu přijetí nového 
zákona o sociálních službách řadu 
významných změn, které zasáhly 
i samotný výkon zaměstnanců 
odboru sociálních služeb, Magis-
trátu města Frýdku-Místku. Těmto 
potřebám se musela přizpůsobit 
nová organizační struktura odboru 
včetně přepracování pracovních 
náplní jednotlivých zaměstnanců. 
Byla zřízena funkce koordinátora 
pro osoby společensky nepřizpů-
sobené, který začal řešit i proble-

matiku bezdomovců a azylových 
domů, přepracovaly se pracovní 
náplně u sociálních pracovníků 
včetně vymezení veřejných opat-
rovníků pro osoby zbavené způso-
bilosti k právním úkonům, zřídila se 
funkce koncepčního a analytické-
ho pracovníka, který bude zajišťo-
vat veškeré činnosti související se 
střednědobým plánem sociálních 
služeb, informacemi a publicitou 
sociálních služeb a koncepční prá-
ci na základě analýz potřebnosti 
z jednotlivých pracovních skupin 
komunitního plánování. Ostatní 
činnosti vyplývající ze zákona o 
sociálních službách se rozdělily 
jednotlivým sociálním pracovní-
kům. Byla zřízena funkce poradce 
pro národnostní menšiny a byly 
uzavřeny smlouvy na dobu neurči-
tou u dvou zaměstnanců na terén-
ní práci v ohrožených romských 
lokalitách. Získali jsme dotace z 
Úřadu vlády ČR na krytí mzdových 
výdajů a ostatních výdajů spoje-
ných s terénní prací na rok 2008. 
Na oddělení ekonomicko-správ-
ním byla zřízena funkce referenta 
pro dotace, který bude zajišťovat 
dotační politiku odboru sociálních 
služeb.“

Do budoucna máte určitě 
spoustu plánů, co je třeba k 
jejich naplnění?

„Rozvoj a strategie odboru 
sociálních služeb je dlouhodobý 
projekt, na který je třeba dostatek 

energie a oddanosti pro práci v 
sociálních službách. Realiza-
ce plánů v sociálních službách 
je týmová práce zaměstnanců 

odboru, poskytovatelů sociálních 
služeb, uživatelů a neobejde se 
bez podpory politické reprezenta-
ce našeho města.“
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Velký výběr
kontaktních čoček
za skvělé ceny!
Oční ambulance

Mudr. Aleše Mašína
poliklinika
6. patro.

tel.: 558 900 369

Ředitelé škol, pozor!
V rámci zdravého životní-

ho stylu pro Vaše žáky a stu-
denty diplomovaný dentální 
hygienista polikliniky-Místek 
s.r.o. uspořádá přednášku 
s názornou výukou péče o 
dutinu ústní a čištění chrupu. 
Bezplatná přednáška u Vás 
v dopoledních, příp. odpoled-
ních hodinách. 

Tel.: 558 900 388,
        558 900 343,
        603 254 322.

Poliklinika-Místek s.r.o.
přijme za výborných
platových podmínek 

fyzioterapeuta s praxí,
příp. absolventa. 

Je možnost
zaměstnání

na částečný úvazek,
případně při MD.

603 254 322
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

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

- nebytový prostor o výměře 33,82 m2 
k. ú. Frýdek
1) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)

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

Velkoobjemové odpady: skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní - nerozebrané !!!

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
lednice, mrazničky, sporáky, 

pračky, mikrovlnné trouby, frito-
vací hrnce, vařiče, myčky nádobí, 
vysavače, žehličky, váhy, zářivky, 
výbojky, monitory, tiskárny, televi-
zory, rádia, videorekordéry, telefo-
ny a ostatní domácí spotřebiče

Mobilní sběrna
U krytého bazénu 16. - 18. 9.
U Kauflandu 23. - 25. 9.
U Billy   30. 9. - 2. 10.
Provoz:  Út, St, Čt 10.00-18.00 

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

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

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

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

Z - značky na odpadech

Upozornění na splatnost poplatku 
za komunální odpad a ze psů

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

Úřední hodiny na oddělení 
místních daní a poplatků:

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

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

V letošním roce probíhá 
poslední etapa povinné výměny 
občanských průkazů, která se 
vztahuje na všechny typy občan-
ských průkazů bez strojově čitel-
ných údajů, které byly vydány 
do 31. prosince 2003. Povinná 
výměna je zdarma.

O výměnu dokladů je nezbyt-
né požádat nejpozději do 30. 
listopadu 2008. Z tohoto důvo-
du vyzýváme všechny občany, 
kterých se tato povinná výměna 
týká, aby tak učinili již nyní a 
nečekali až na konec stanovené 
lhůty. Předejdou tak nepříjem-
nostem, které jsou s nesplně-
ním povinnosti vyměnit si včas 
občanský průkaz spojené. 

Povinná výměna se nevzta-
huje na občanské průkazy vyda-
né občanům narozeným před 1. 
lednem 1936, pokud v nich není 
doba ukončení platnosti vyzna-
čena konkrétním datem a všech-
ny údaje uvedené v občanském 

průkazu jsou aktuální.
Dále není třeba měnit občan-

ské průkazy se strojově čitel-
nými údaji (zelené karty), které 
byly vydány do 31. 12. 2003. 
Tyto doklady platí po dobu v nich 
uvedenou.

Žádost o vystavení občan-
ského průkazu můžete ve Frýd-
ku-Místku podat na oddělení 
evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Palackého 115 (2. NP, přepáž-
kové pracoviště). Informace o 
platnosti vydaných občanských 
průkazů získáte také v kancelá-
řích č. 252 a č. 251).

Úřední hodiny oddělení evi-
dence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů:
pondělí a středa 08:00 – 17:00
čtvrtek 08:00 – 15:00

Vaše případné dotazy rádi 
zodpovíme na telefonních číslech 
558 609 455 nebo 558 609 458.

Povinná výměna občanských průkazů

Každý obal je vyroben z 
nějakého materiálu a někdy je 
velmi obtížné poznat, z čeho 
je obal vyroben. Proto jsou na 
obalech různé značky, které nás 
informují, jak máme s takovým 
obalem po použití naložit. 

Šipky s číslem nebo 
zkratkou nás informují 
o materiálu, z něhož 
je obal vyroben. Pod-

le nich poznáme, do kterého 
kontejneru máme obal později 
vyhodit. V tabulce jsou nejčas-
tější kódy: 
Materiál Písm. kód Čís. kód 
Papír  PAP  22 
Vlnitá lepenka  PAP  20 
Bílé sklo  GL  70 
Zelené sklo  GL  71 

Hnědé sklo  GL  72 
Hliník  ALU  41 
Polyethylentereftalát    PET  1 
Polypropylén  PP  5 
Polystyrén  PS  6 
Polyetylén (lineární)  HDPE  2 
Kombinovaný obal  C/
 obal je vyroben z více materiálů 

a ten za lomítkem převládá 
Nápojový karton  C/PAP
 81 a 84 kombinovaný obal, kde 

převládá papír 
Panáček s košem 

znamená, že použitý 
obal máme hodit do příslušné 
nádoby na odpad. Pokud se 
jedná o obaly od chemických 
výrobků, přečtěte si informace 
od výrobce, zda obal nevyžadu-
je specifický způsob nakládání. 

Pokud obsahuje nějaké nebez-
pečné látky, odnáší se do sběrny 
nebezpečných odpadů nebo na 

sběrné dvory. 
ZELENÝ BOD v 
České republice:

Značka ZELENÝ 
BOD je ochrannou známkou. 
Označení obalu značkou ZELE-
NÝ BOD znamená, že za tento 
obal byl uhrazen finanční příspě-
vek organizaci zajišťující zpětný 
odběr a využití obalového odpadu 
v souladu se Směrnicí ES 94/62. 
Použití ochranné známky ZELE-
NÝ BOD na výrobcích distribuo-
vaných v ČR je možné pouze se 
souhlasem autorizované obalové 
společnosti EKO-KOM, a. s., která 
je nositelem práv na území ČR. 

Z důvodu organizačně-tech-
nických změn dojde od 39. týdne 
tohoto roku, tj. od 22. 9. 2008, 
ke změně harmonogramu svozu 
odpadů z popelnicových nádob 
P110 v části Frýdek. Jedná se 
o svoz v těchto ulicích: Třanov-
ského, Střelniční, B. Václavka, 
Okružní, Třešňová, Na Vyhlídce, 
Malá, U Zavadily, Jiráskova, J. 
Hory, J. Úprky, Cihelní, Máneso-

va, Žižkova, Legionářská, Huso-
va, Švermova, Smetanova, P. 
Holého, Dr. Vančury, Klicperova, 
TGM, Těšínská, Horymírova, 
Hasičská, Farní, Radniční, Na 
Blatnici, Řeznická, Na Půstkách, 
Zámecké náměstí, Zámecká, 
Hluboká, Krátká, Potoční, Na 
Příkopě, Nádražní, Slezská – po 
PNS, Bavlnářská, Na Veselé, 
Dr. Petra, Pekařská, J. Kavky, 

Kostikovo náměstí. V současné 
době probíhá svoz odpadů z 
těchto ulic v pondělí, plánovanou 
změnou se svozový den přesune 
na čtvrtek. V prvním týdnu změny 
harmonogramu bude svoz prove-
den nejen v pondělí, ale i nově ve 
čtvrtek. Od 40. týdne, tj. od 29. 9. 
2008, bude svoz prováděn již jen 
ve čtvrtky. Děkujeme za pocho-
pení.  Frýdecká skládka, a.s. 

Oznámení o změně harmonogramu svozu odpadů

Druh práce: projednávání přestup-
ků na úseku veřejného pořádku, 
občanského soužití, proti majetku, 
další přestupky obsažené v záko-
ně č. 200/1990 Sb. o přestupcích 
ve znění pozdějších předpisů či v 
jiných zvláštních zákonech včetně 
správních deliktů 
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek 
Platová třída: 9 (platový stu-
peň podle délky uznané praxe 
v souladu s nařízením vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě; 
možnost postupného přiznání 
osobního příplatku dle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů) 
Pracovní poměr doba neurčitá

Požadované předpoklady:
1. úplné střední vzdělání; vyšší 
odborné vzdělání nebo vysoko-
školské vzdělání právního směru 
výhodou 
2. obecné předpoklady dle usta-
novení § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o 
úřed. územně samospráv. celků
3. občanská bezúhonnost dolo-
žená výpisem z evidence rejstříku 
trestů, ne starším než 3 měsíce. 

Pokud uchazeč nebude mít k dis-
pozici výpis z evidence rejstříku 
trestů v termínu do 25. září 2008, 
postačí k tomuto datu předložit 
písemnou žádost o poskytnutí 
tohoto dokumentu. Originál doku-
mentu bude dodatečně předložen 
při samotném výběrovém řízení.
4. časová flexibilita, komunikativ-
nost (včetně dobré vyjadřovací 
schopnosti i v písemném proje-
vu), asertivní chování a vystupo-
vání, zvládání zátěžových situací 
5. základní znalosti násl. zákonů:
- č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů
- č. 200/1990 Sb. o přestupcích 
ve znění pozdějších předpisů
- č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění
- zvláštních zákonů v platném zně-
ní upravující přestupky (např. zákon 
č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech, zákon č. 329/1999 Sb., 
o cestovních dokladech)
6. uživatelská znalost práce s PC 
7. řidičský průkaz sk. B - výhodou

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul 
b) datum a místo narození 
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu 

e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit 

mj. tyto doklady:
- životopis, ve kterém se 

uvedou údaje o dosavadních 
zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech 

- ověřená kopie dokladu o 
nejvyšším dosaženém vzdělání

Zaslané materiály budou 
uchazeči vráceny spolu s písem-
ným vyrozuměním o výsledku 
výběrového řízení, pokud s ním 
nebude uzavřen pracovní poměr.

Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte v zalepené 
obálce s označením „Výběrové 
řízení – neotvírat“ a s uvedením 
adresy podavatele do 25. září 
2008 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
odbor vnitřních věcí
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek 

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

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na místo zaměstnance 
přestupkového oddělení odboru vnitřních věcí Magistrátu města Frýdku-Místku

o celkové výměře 116,02 m2 

nacházející se v I.NP objektu čp. 
1146, tř. T. G. Masaryka, k.ú. Frý-
dek, obec Frýdek-Místek (byla zde 
v provozu prodejna kol). Smlouva 
o nájmu na dobu neurčitou, dopo-
ručená výše nájemného 2.280 
Kč/m2/rok. Prostory nebudou pro-
najímány za účelem provozování 
herny, restaurace apod.

Žádosti o pronájem s nabí-

Statutární město Frýdek-Místek nabízí
k pronájmu nebytové prostory

zenou výší nájmu (zvlášť v 
zapečetěné obálce s nápisem 
„Neotvírat“ – čp. 1146, velký pro-
stor) a informací, za jakým úče-
lem budou nebytové prostory 
využívány, doručte na podatelnu 
Magistrátu města Frýdek-Místek, 
Radniční 1148 maximálně do 6. 
10. 2008, 17.00 hodin.

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 174.
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Programová nabídka

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

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

JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ

OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00, PÁ a SO 18:00 - 04:00
ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

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

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

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

Národním domem – ZÁŘÍ 
POHYBOVÉ KURZY
KICK BOX AEROBIK
– začátečníci, pokročilí

ČCHI-KUNG – zdravotní cvičení
TAI-ČI

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKY PILATES
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

CVIČENÍ PRO SENIORY
FIT BALL

TANEČNÍ KURZY
TANEČNÍ RYCHLOKURZ PRO DOSPĚLÉ

TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ PÁRY A 
DVOJICE – začátečníci

SALSA
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí
MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY

COUNTRY TANCE PRO DĚTI
COUNTRY TANCE PRO DOSPĚLÉ

STEPOVÝ TANEC PRO DĚTI
STEPOVÝ TANEC PRO DOSPĚLÉ

JAZYKOVÉ KURZY
Anglický jazyk
Německý jazyk

Ruský jazyk
Francouzský jazyk 

Přihlášky v recepci Národního domu nebo 
na našich internetových stránkách.
Informace na www.kulturafm.cz nebo na tel. čís-
lech 558 432 011, 775 222 709 p. Kateřina Kuba-
lová, e-mail: katerina.kubalova@kulturafm.cz

Výstava:
1. - 30. září – chodby Národního domu

Žijeme svobodně nebo na okraji společnosti?
Výstava fotografií I. Vebra

Připravujeme:
16. října v 19 h – Kino Petra Bezruče

VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY
Koncertní vystoupení složené z největších 

hitů 60. - 80. let,
Kdo vchází do tvých snů, Stín katedrál, Dr, 

Dam, Di Dam, Čaroděj Dobroděj, Ša-la-la-la-
li, Chrám sv. Víta, Massachusetts, Lékořice aj.

Vstupné: 250 a 200 Kč
Divadelní předplatné sezona 2008/2009

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

Předplatitelská skupina A
7 představení

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

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

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

Nabídka tanečních kurzů
v Kulturním domě Frýdek:

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

17. 9. středa STOUNDRUM + TURNAJ 
FOTBÁLEK
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE + LOCAL DJs
ENTRY FREE!!! + TURNAJ VE FOTBÁLKU
18. 9. čtvrtek F-MCITY PARTY
NEPRAVIDELNÁ ČTVRTEČNÍ HIP-HOP 
POSLECHOVKA, DJS BURCHAK, BJALY, 
SHUPSTA
19. 9. pátek FATAL TERROR FACTORY-
LIVE
DJS: TEMPER D (UK)!!!KANO (UK)!!!, 
ELVIS (EXDUST), MOREBEAT (CITRUS), 
MARIO, MC COREHARD, SPECIAL SOU-
ND, LIGHTS, VIDEOPROJECTION
20. 9. sobota MADFALLS + GUEST - 
KŘEST
PRVNÍ KONCERT NOVÉ SEZÓNY, KŘEST 
DESKY MADFALLS (PUNKROCK, F-M) 
„CATCH! THIS“, SUPPORT:CRIMINAL 
COLECTION (PUNKROCK), GENERACE 
(PUNK), BAD JOKE (CROSSOVER-ROCK)
22. 9. pondělí N. E. W. OLDIES PÁRTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRAJE 

DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁNÍ, 
VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
23. 9. úterý LENKA DUSILOVÁ – LIVE
PO DLOUHÉ DOBĚ JE DUSILENKA OPĚT 
VE STOUNU A PŘIVÁŽÍ S SEBOU AME-
RICKÉ MUZIKANTY
24. 9. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…
25. 9. čtvrtek ALEŠ BRICHTA BAND-LIVE
OSOBNOST ČESKÉHO ROCKU POPR-
VÉ VE STOUNU, SUPPORT: ORCHIDEA, 
RYGOL(F-M)
26. 9. pátek H16!!!-NEW ALBUM
OPEŤ H16 V TVOJOM KLUBE, TERAZ S 
NOVÚ PLATŇU, AKCE MĚSÍCE!!!!! DJS: 
BURCHAK,SHUPSTA,BJALY….
27. 9. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ SPECIÁL
DJ BARUCHA A HITY CO TĚ BUDOU 
BAVIT
29. 9. pondělí N. E. W. OLDIES PÁRTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRAJE 
DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁNÍ, 
VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!

16.9. - Výlet na rozhlednu
Na Okrouhlé ve Staříči

Sraz v 10.15 hod. před rozhlednou, popř. v 
9.45 u kostela ve Staříči. Autobus do Staříče 
odjíždí v 9.21 z aut. st. ve Frýdku. Při vytrva-
lém dešti se výlet ruší. 

19.9. - Koláže z listů
Na první podzimní dekorace použijeme 

barevné listy.
22.9. - Otazníky kolem dávek Státní 

sociální podpory 
Beseda o dávkách SSP s pracovnicí Úřadu 
práce F-M. Začátek v 10.00 hod. 

26.9. - Obrázky z prstových barev
Děti si samy vytvoří zajímavé obrázky.

29.9. - Prezentace výrobků EURONA 
Paní Jana Hlostová nám představí ekologic-
ké prací prostředky EURONA.
Začátek v 10.00 hod.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti

Úterý – dopoledne ZAVŘENO !!!
Středa – cvičení maminek s dětmi

Čtvrtek – zpívánky

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

Tel.: 558 647 366, Mob.: 739 511 380 
web: kmbroucci.blog.cz

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 12.00 h.

Nově Út dopoledne zavřeno!!!

Akce:
Neděle 28. září v 19.00 h

Studio Dva Praha
Miro Havran

VŠE O ŽENÁCH
Komedie o mužích, kteří se domnívají, že 
všechno ví, a to nejen o ženách. Herecký 
koncert tří skvělých hereček, z nichž se 

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

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

Režie: Jana Janěková
Předplatitelská skupina A

vstupné: 400, 380 Kč (doprodej)
Kino

Středa 17. 9. v 19.00 hod. a čtvrtek 18. 9. 
v 17.00 hod.

OKO BERE/USA
Pět studentů, jeden skvělý plán a Las 

Vegas na lopatkách. V hlavních rolích Kate 
Bosworth a Kevin Spacey.
Čtvrtek 18. 9. v 19.30 hod.

CLONA/USA
Americký horor na asijský způsob o fotogra-
fovi pracujícím v Tokiu. Nejprve fotografoval 

první, pak druhou. Ale to už ta první byla 
mrtvá a nechtěla se s tím smířit.

Pátek 19. – neděle 21. 9. v 16.00 hod.
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN/USA
Druhý díl úspěšné fantasy ságy o kouzelné 

zemi podle knihy C. S. Lewise. 
v 19.30 hod. /WANTED/USA

Angelina Jolie v akčním snímku podle 
komiksové předlohy, zčásti natáčeném i v 

České republice.
Středa 24. 9. v 19.00 hod.

SOUDNÝ DEN/VB 
Futuristický akční thriller z Velké Británie o sna-
ze zachránit lidstvo před zhoubnou nákazou.

Pátek 26. – sobota 27.9. 
v 16.30 hod. / LOVCI DRAKŮ/Francie

Animovaná fantasy o výpravě za drakem.
v 19.00 hod. /NEUVĚŘITELNÝ HULK/USA
Po pěti letech se vrací zfilmovaný komiks 
na plátna kin. Tentokrát s tváří Edwarda 

Nortona v režii Louise Leterriera.
FILMOVÝ KLUB

Pondělí 15. 9. v 19.00 hod.
Ozvěny LFŠ: RENÉ/ČR

Celovečerní dokument o 20 letech autentic-
kého osudu českého kriminálníka.

Úterý 16. 9. v 19.00 hod.
Hudební film: COMMITMENTS/Irsko,VB
Film sleduje radostný vzestup a následný 
pád irské soulové kapely, která se snaží 

vymanit z dělnické třídy v Dublinu.
Pondělí 22. 9. v 19.00 hod.

Ozvěny LFŠ: DOKONALÝ TRIK/USA

Napínavý a vzrušující thriller plný magie a 
rafinovanosti z prostředí Londýna přelomu 
19. a 20. století. Nominace na dva Oscary.

Úterý 23. 9. v 19.00 hod.
Klub náročného diváka: SLADKÝ 

ŽIVOT/Itálie
Fellini se ve svém mistrovském díle nechal 

unést atmosférou konce 50. let. Novinář sle-
duje skandály, účastní se divokých večírků 

ve vilách bohatých známých.
Pondělí 29. 9. v 19.00 hod.

Ozvěny LFŠ: STRACH(Y) ZE TMY/Francie
Šest ze současných nejlepších fran-

couzských výtvarníků a animátorů oživilo 
odvěký strach ze tmy a vytvořilo jedinečný 

animovaný film.
Úterý 30. 9. v 19.00 hod.

Klub náročného diváka: SLONÍ MUŽ/VB
Legendární dílo kultovního režiséra Davida 
Lynche. Příběh člověka s groteskně zde-
formovaným obličejem odehrávající se v 

časech viktoriánské Anglie. 
BIJÁSEK

Pátek 19. 9. v 10.00 hod.
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA/ČR

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ – Krá-

lovna Koloběžka I., Krteček, Dorotka a další
Sobota 20. 9. ve 14.00 hod.

PAN VČELKA/USA
Rozkošná animovaná pohádka o netradič-
ním přátelství mezi newyorskou květinářkou 

a maličkou včelkou.
FILMY PRO SENIORY

Středa 24. 9. v 10.00 hod.
CARMEN /Španělsko

Taneční film španělského režiséra C. Saury 
zachycuje přípravu inscenace Carmen 

souborem Antonia Gadese. Souběžně s 
rodícím se tanečním představením vzniká i 
milostný vztah choreografa k mladé před-

stavitelce Carmen.
Výstava:

5. - 30. září
Podpisy herců II. – výstava Viléma Vlka
Vernisáž v rámci Beskydského ještěra.

Připravujeme:
Neděle 12. října v 19.00 h
STRÝC ANDER Z KOŠIC

Nový celovečerní zábavný pořad, dále účin-
kuje duet Galánečky – Markéta Luskačová 

a Kamil Barták.
vstupné: 150 a 120 Kč

Pátek – výtvarka
Cvičení těhotných maminek na rehabili-
tačních míčích pod vedením zkušené porod-
ní asistentky je vždy ve středu v 10.00 hod. 
Hlídání dětí zajištěno. Cena 40 Kč/hod. 
Angličtina pro nejmenší
Zahajujeme výuku angličtiny pro děti s rodi-
či. Zápis od 1. 9. u hospodyňky. Termín bude 
upřesněn podle zájmu.
Orientální tance pro maminky
Zájemkyně o výuku břišního tance se mohou 
hlásit u hospodyňky. Termín bude upřesněn.
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KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

KOUZELNÝ KOUTEK

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

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

F. Čejky 450, F-M (v budově Lidového domu)
tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,

klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Cílová skupina: 6-18 let

KLUB NEZBEDA

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

otevřeno duben-říjen 
v pátek 9-17 h., sobota 9-12 hod.

Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.
Info: www.vcelaricifm.cz, 603 542 619

Muzea v Chlebovicích

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

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

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

www.galeriepodzamkem.cz

Výtvarná díla předních současných 
malířů a grafiků

1. místecký živý orloj
Lukáš Oboda, Ivan Korč,

Lukáš Horký, Michal Popieluch

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

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

FERDIŠ DUŠA – ŽIVOT A DÍLO
Ferdiš Duša (1888 – 1958) byl význam-

ným malířem, grafikem, ilustrátorem a kera-
mikem. Životní osudy tohoto frýdlantského 
rodáka byly velmi rozmanité. Krátce vedl 
keramickou dílnu bratří Jaroňků v Rožnově, 
poté založil a provozoval keramickou dílnu 
ve Velkých Kunčicích (Kunčicích pod Ond-
řejníkem) a ve Frýdlantu nad Ostravicí. Po 
1. světové válce vznikly jeho první grafické 
cykly (např. Těšínsko, Život člověka a Peklo 
práce). Grafice se věnoval i později, ať už to 
byl cyklus Bán Strachinič, Dolu Váhom nebo 
Tatry. Věnoval se také kresbě a malbě. Na 
svých obrazech zachycoval krajinu v okolí 
rodného Frýdlantu nad Ostravicí, slovenskou 
krajinu, různá pražská zákoutí, ostravské 
doly a hutě, bídu průmyslového dělnictva. 
Zabýval se fotografováním, ilustroval řadu 
knih. Z nich stojí za zmínku pohádky U jas-
ného plamene Vojtěcha Martínka, Slezské 
písně Petra Bezruče nebo Devět pávů, výbor 
jihoslovanských národních pohádek. 

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 18. září v 17.00 
ve výstavních síních frýdeckého zámku.

Potrvá do 23. listopadu. 
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY:
Čtvrtek 25. září v 16,30 h
Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku 
ŠUMNĚ NEŠUMNÝ MÍSTEK
Pátek 26. září v 16,00 h
Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku 
SLEZSKÉ ZEMI
Úterý 30. září v 16,00 h
Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku 
ČESKOSLOVENSKÁ ZEĎ

GALERIE POD SVÍCNEM
30. 8. - 3. 10.

Marie Vránová - Proměny duhy
obrazy, tisky, deníky

JIŘÍ VALOCH
Konceptuální tvorba ze sbírek přátel.

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

Šigut, Jan Wojnar)

ŽELJKO DELIČ
Zblízka s bleskem

náměstí Svobody 16
www.kouzelnykoutek.cz

e-mail: kouzelny.koutek@seznam.cz
mobil: 737 518 840

- hlídání dětí
- cvičení rodičů s dětmi
Podzimní program:

- programy a cvičení rodičů s dětmi od půl 
roku věku

- hlídání dětí jednorázově i dlouhodobě 
- podzimní rodinný tábor v Beskydech pro 

rodiče s malými dětmi
9. - 12. 10.: program pro děti, soutěže, 

hry, karneval, program pro rodiče, besedy, 
kreativní večery, plná penze

- Poradna pro maminky - kurzy manipulace 
s dítětem, předporodní příprava, masáže dětí

GALERIE U ARNOŠTA
Lukáš Oboda

Babetománie 2004-2006

Provozní doba přes školní rok
je od 13:00 do 17:00 h

17. září - Výtvarné odpoledne
24. září - Nezbednické pečení - jablkové dobroty
29. září - „7 x 7“ – vědomostní soutěž

(Pokračování ze strany 3)
„Po celý tento den bude městská hro-

madná doprava pro občany zdarma a 
uskuteční se cyklojízda městem a okol-
ním. Start je naplánován na 17 hodin na 
Zámeckém náměstí ve Frýdku,“ sdělil 
za magistrát, jak město k tomuto dni při-
stoupí, Pavel Osina. A radí, jaké mohou 

Evropský den bez aut 2008
být další, byť malé příspěvky ke zlepšení 
životního prostředí. „Stačí k tomu málo, 
místo auta použijte vlastní nohy, kolo, 
nebo prostředky MHD, recyklujte odpad-
ky, nenechávejte zbytečně svítit světla 
nebo vypínejte spotřebiče úplně, ne jen 
do režimu „standby“. Možností je mnoho, 
chce to jen chtít,“ uzavřel.                  (pp)

ALTERNATIVA
Festival zdraví, esoteriky a sebepoznání
Spolek přátel Frýdku-Místku o.s.
Areál Sokolík, Hlavní třída 109, Frýdek-Místek
Zveme příznivce alternativního přístupu 
k životu ve dnech 19. až 21. září 2008 na 
cestu po stopách zdraví, zdravé výživy a 
duchovních praktik.

V průběhu festivalu bude probíhat 
doprovodný program:

• meditační, etnická a duchovní hudba
a zpěv

• orientální břišní a africké tance
• prodejní výstava obrazů a produktů

 práce s energií
• prezentace firem zabývajících se

zdravím a výživou
• malování léčebných mandal

pod odborným vedením
• měření antioxidantů 

- ukazatele obranyschopnosti 
• promítáním filmů o Fair trade, józe a Tibetu

V neděli 21. září proběhne poslední akce 
letošního vydařeného frýdecko-místeckého 
Beskydského Veseléta. Do parku pod frýdec-
kým zámkem se sjedou slovenské dechovko-
vé kapely, první vystoupí již od 13 hodin. 

První letošní dechovkové odpoledne se 
povedlo a organizátoři věří, že se poslucha-
či především z řad seniorů dostaví v hojném 
počtu i na druhý festivalový den festivalu 
Odpoledne s dechovkou. Důvod je více než 
jasný, ve Frýdku-Místku se představí aktu-
álně velice oblíbené slovenské dechovkové 
kapely. Jmenovitě se jedná o Bučkovanku, 
Bojnickou kapelu a Maguranku. 

Druhý festivalový den nese podtitul „Slo-
venské odpoledne“, to proto, že se představí 
výhradně kapely zpoza naší východní hra-
nice. První vystupující, kapela Bučkovanka, 
oslavila v minulém roce 100 let své existen-
ce a ve své hudbě odráží atmosféru Pod-
javorínského regionu. Druhá v pořadí – Boj-
nická kapela – je rovněž tradiční kapelou s 
více než osmdesátiletou historií. 

Konec VESELÉTA
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