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slovo primátorky

Po náročném povodňovém 
týdnu se v pondělí 24. května 
sešli frýdecko-místečtí za-
stupitelé. Na začátku jednání 
byly pro ilustraci předcho-
zích dramatických událostí 
promítány snímky zdivočelé 
Ostravice a úsilí všech, kteří 
pomáhali její probuzený tem-
perament zvládnout. Na kon-
ci jednání pak zazněla slova 
chvály. Frýdek-Místek totiž 
velkou vodu zvládnul.

„Bylo to náročné. Řešení nikde 
nenacvičíte, nic vás neprověří 
než situace sama v reálu. Poprvé 
jsme se sešli z neděle na pondělí 
ve tři hodiny ráno, povodňová 
komise se po dvou dnech překlo-
pila v krizový štáb, jehož činnost 
ještě neskončila. Důležitým oka-
mžikem bylo navezení lomového 
kamene Povodím Odry tam, kde 
hrozilo prolomení cyklostezky 
a možnost proniknutí vody do 
parku, na bývalé autobusové 
stanoviště a na samotný průtah 
městem. Neobešli bychom se bez 
technických služeb, které připravi-
ly 3 500 pytlů s pískem, dobrovol-
níků z Českého červeného kříže, 
bez městské a republikové poli-
cie, která hlídala jednotlivé lávky 
a lidi, kteří si nebyli schopni uvě-
domit, že na zapáskovanou lávku 
by neměli vcházet. Součinnost 
byla maximální, všichni dělali, co 
mohli,“ rekapitulovala primátorka 
Eva Richtrová.

„I pochvala do vlastních řad 
se někdy hodí, proto bych chtěl 
vyzdvihnout kolegu Michala 
Pobuckého, vedoucího odboru 
životního prostředí a zeměděl-
ství Jaroslava Zezulu a ředitele 
městské policie Milana Sněhotu, 
kteří napnuli všechny síly bez 
spánku 35 prvních povodňových 

Město se pralo s divokou řekouMěsto se pralo s divokou řekou

SITUACE JE VÁŽNÁ: Na Ostravici se do Frýdku-Místku přijel podívat hejtman Jaroslav Palas, kterému 
problematická místa ukazují primátorka Eva Richtrová s náměstkem primátora Michalem Pobuckým, za 
nimi ministr vnitra Martin Pecina s náměstkem primátora Petrem Cvikem.   Foto: Petr Pavelka

VYMÍLANÉ BŘEHY: Těžká technika a lomový kámen se úspěšně 
postavili zdivočelé řece.   Foto: Petr Pavelka

Vážení spoluobčané,
v neděli 16. května mnozí z vás častěji 

než jindy sledovali aktuální počasí a s oba-
vami očekávali předpověď na další hodiny. 
Přívaly vody byly extrémní, předpověď kata-
strofální a nebylo na co čekat ani se svolá-
ním povodňové komise. Ta se sešla poprvé 
v noci z neděle na pondělí ve tři hodiny ráno 
v budově Hasičského záchranného sboru 
a ráno se přesunula do budovy magistrátu 
města. Po vyhlášení stavu ohrožení hejtma-
nem Moravskoslezského kraje se změnila komise na krizový štáb a 
dosud jeho činnost nebyla ukončena. I nyní, kdy srážky již nejsou tak 
intenzivní a řeka Ostravice se vrátila do své téměř normální hladiny, kri-
zový štáb začíná sčítat napáchané škody, řeší přímé důsledky povodní a 
hledá pomoc při zabezpečení následků, například sesuvů svahů – napo-
sledy v pátek 21. května na sjezdovce v Chlebovicích.

Chtěla bych však už nyní poděkovat za spolupráci všem, kteří v 
kritických hodinách pomohli nejvíce – především hasičům profesionál-
ním i dobrovolným, pracovníkům Povodí Odry, Policii České republiky 
a městské policii, zaměstnancům našich technických služeb, Distepu, 
Lesostaveb, dobrovolníkům z Červeného kříže i Adry i mnohým dalším, 
kteří nám svou pomoc nabídli. Chci poděkovat i všem členům povod-
ňové komise a krizového štábu za maximální nasazení. Eva Richtrová

hodin,“ doplnil náměstek pri-
mátora Petr Cvik. Vysloveného 
absolutoria se dočkali i hasiči, 
profesionálové i dobrovolníci. 
„Jsou to lidé na svých místech, 
není nikdo, kdo bych chtěl zpo-
chybňovat jejich existenci a pod-
poru,“ zdůraznila primátorka.

V noci to začalo
Vedení města bylo z neděle 

na pondělí 17. května na nohou. 
Řeka Ostravice ve Frýdku-Místku 
dosáhla 3. stupně povodňové ak-
tivity, což představuje stav ohro-
žení. V místní části Panské Nové 
Dvory a v lokalitě sadů Bedřicha 
Smetany se řeka již nad ránem 
vylila z břehů a obdobná situace 
byla i na dalších místech. Už ve tři 
hodiny ráno zasedla povodňová 
komise, která rozhodla o uzavření 
lávek pro pěší přes řeku Ostravici.

Zaplavené silnice
Voda přinesla komplikace pro 

řidiče. Lokality Bahno – ulice Če-
lakovského, Chlebovice – Pod 
Kabáticí, u Muroňky a spojka 
mezi Baškou a Skalicí – ve smě-
ru od přehrady se staly neprů-
jezdné. Město informuje občany 
o povodňové situaci místním roz-
hlasem a aktuálními informacemi 
na webových stránkách města, 
které zažívají rekordní návštěv-
nost. Zprávu o vyhlášení stavu 
nebezpečí si přečetlo neuvěřitel-
ných sedmdesát tisíc uživatelů.

Staví se zátarasy
Členové povodňové komise 

ve Frýdku-Místku každou hodinu 
vyjíždějí do terénu zmapovat situ-
aci kolem řeky Ostravice. V sou-
činnosti s hasiči vytipovali lokali-
ty, ve kterých budou postaveny 
protipovodňové zátarasy z pytlů 
s pískem – k lávce pro pěší u 
VSH, v Sadech B. Smetany u te-
nisových kurtů, v lokalitě U Žida.

U Selika voda zatopila cyk-
lostezku a její hladina dosaho-
vala až k pouličnímu osvětlení. 
Lidé jsou neustále vyzýváni, aby 
potlačili zvědavost u rozbouře-
ného vodního toku a nepohybo-
vali se v nebezpečných místech. 

Stav nebezpečí
Hladina řeky Ostravice stále 

stoupá. Primátorka města Eva 
Richtrová požádala krajský úřad o 
povolení vyhlásit stav nebezpečí. 
Řeka Ostravice je v celém svém 
toku vylitá z břehů, místy chybí jen 
pár desítek centimetrů a voda se 
přelije přes mosty a lávky. Situa-
ce začíná být vážná. V lokalitě U 
Žida zmizela pod vodou přístupo-
vá část na lávku, v lokalitě u ulice 
Míru jsou pod vodou koleje, takže 
České dráhy uzavřely trať mezi 
Frýdkem-Místkem a Ostravou. Na 
situaci ve Frýdku-Místku se přijel 
podívat ministr vnitra Martin Peci-
na i hejtman Moravskoslezského 
kraje Jaroslav Palas.

Voda se nevzdává
Voda v řece Ostravici podemí-

lá břehy v Sadech Bedřicha Sme-
tany ve Frýdku-Místku. Situace je 
dramatická u červené lávky pro 
pěší, kousek od okresního archi-
vu. Policisté a strážníci se snaží 
park u řeky Ostravice vyklidit. 
Majitelé Sokolíku a provozovatel 
Nové scény Vlast byli vyzváni k 
přenesení techniky z přízemí do 
prvního patra budov. „Voda uku-
sovala břeh na několika místech 
doslova před očima. Obavy ze 
zničení násypu s cyklostezkou, po 
kterém by se voda nekontrolova-

ně rozlila do parku, byly opodstat-
něné,“ vrací se k nejdramatičtější-
mu okamžiku povodní náměstek 
primátora Michal Pobucký.

Kámen pomáhá
Povodňová komise spolu s 

Povodím Odry zajistila těžkou 
techniku, která do inkriminovaných 
míst dopravila lomový kámen. To 
se později ukázalo jako klíčové. 
Kameny zpevnily břehy na vymí-
laných místech. Zemina je ale na-
sáklá vodou a další srážky, které 
podle předpovědi mají ještě sílit, 
už nepřijímá. Vodohospodáři navíc 

musí upouštět větší a větší průtoky 
z přehrad Šance a Morávka.

Hráz se zvětšuje
Kvůli umožnění přístupu těžké 

technice musely být přerovnává-
ny pytle s pískem, připravené pro 
zvýšenou hladinu řeky. Dobrovol-
níci je dávali zpět na místo a při-
dávali ještě jednu vrstvu. „Máme 
tady dobrovolníky z Čeveného 
kříže, pomáhají také lidé z našich 
městských společností,“ sdělil v 
úterý kolem poledne náměstek 
primátora Michal Pobucký.

(Pokračování na straně 10)
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krátce
Zastupitelů bude více

Poslední zasedání zastupitel-
stva města rozhodlo o tom, že 
pro příští volební období se počet 
zastupitelů ze stávajících čtyřiceti 
navýší na 43. Rada města byla 
původně pro zachování počtu za-
stupitelů, který je zde zvykem už 
téměř dvacet let, ale na požadavky 
na zamezení patového výsledku li-
chým počtem reagovala poradou 
v jednotlivých politických klubech. 
Pro 43 zastupitelů v dalším období 
se pak vyslovilo 21 zastupitelů.

Hospodaření schváleno
Zastupitelstvo města schválilo 

23 hlasy celoroční hospodaření 
statutárního města Frýdek-Mís-
tek a závěrečný účet statutárního 
města Frýdek-Místek za rok 2009 
včetně zprávy nezávislého audi-
tora o výsledku přezkoumání hos-
podaření bez výhrad. Závěrečný 
účet statutárního města Frýdek-
-Místek obsahuje základní údaje o 
rozpočtovém hospodaření, včetně 
zadluženosti města či hospodaření 
městských příspěvkových organi-
zací a obchodních společností.

Město musí apelovat
na vlastníky pozemků

Několik podnětů k nápravě ve 
městě přineslo zasedání městské-
ho zastupitelstva. Ne vždy je však 
řešení v moci radnice, která je čas-
to odkázána pouze na upozorňo-
vání institucí, v jejichž kompetenci 
je problém vyřešit. „Apelujeme, 
žádáme – to je vše, co můžeme,“ 
řekl náměstek primátora Petr Cvik 
například k pro řidiče krajně ne-
bezpečné nepokosené trávě na 
středovém pruhu průtahu. Ředitel-
ství silnic a dálnic přislíbilo zjednat 
nápravu do konce týdne. Nepořá-
dek kolem kolejové tratě pod Rubi-
kovou křižovatkou je pro změnu v 
kompetenci Českých drah.

Omezení v nemocnici
Z důvodu demolice chirurgic-

kého pavilónu je omezen až do 
odvolání pohyb pěších osob v 
areálu nemocnice. Návštěvníci 
nemocnice jsou vyzýváni, aby při 
průchodu areálem dbali vytýče-
ných tras označených nápisem 
„Trasa pro pěší“ a nevstupovali 
do prostor označených značkou 
Zákaz vstupu chodců. Zároveň 
je omezen průjezd areálem pro 
osobní automobily. Řidiči by měli 
využívat záchytné parkoviště 
u vjezdu B z ulice El. Krásno-
horské a respektovat dopravní 
značky Zákaz vjezdu umístěné v 
okolí chirurgického pavilonu, kde 
probíhají stavební činnosti.

Den proti rakovině
I ve Frýdku-Místku 12. květ-

na probíhala celostátní veřejná 
sbírka Český den proti rakovi-
ně, známá jako Květinový den. 
Za nabízené kvítky měsíčku lé-
kařského organizátoři získávají 
finance na nádorovou prevenci 
a onkologický výzkum. (pp)

Po návštěvě spisovatele 
Michala Viewegha frýdecko-
-místecká radnice uvedla v 
život další dílčí počin v rám-
ci projektu Celé Česko čte 
dětem. Na květnovém vítání 
občánků rodiče a jejich děti 
dostali kromě obvyklých po-
zorností První knihu, která 
upozorňuje na prospěšnost 
čtení už od útlého věku.

V obřadní síni frýdeckého 
zámku rodiče a jejich děti vítal 
tentokrát náměstek primátora 
Petr Cvik, který si vzal ve městě 
za svůj projekt Celé Česko čte 
dětem. „Vítejte mezi námi na 
tomto světě. Na světě, který se 
mění za pochodu, na světě, kte-
rý upaluje neuvěřitelnou rychlos-
tí vpřed, a přece je pořád stejný. 
Stejný je v tom, že žádná sebe-
lepší technologie, technika ani 
jiné vymoženosti nemohou ani 
v nejmenším konkurovat tomu 
nejkrásnějšímu, nejzodpověd-
nějšímu, k čemu je člověk před-
určen – tedy k vytvoření rodiny 
a výchově potomstva,“ promluvil 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ: Náměstek primátora Petr Cvik předává rodičům mimo jiné i První knihu v rámci 
zapojení města do projektu Celé Česko čte dětem.    Foto: Petr Pavelka

náměstek primátora Petr Cvik. 
„Věřte, a sám to mám vyzkou-
šené, že skutečně není na světě 
nic krásnějšího, než se pochlu-
bit svým dítětem. Dítětem, kte-
ré budete muset vychovávat, 
vzdělávat, chránit, povzbuzovat, 

motivovat, sem tam si s ním 
povedete spor a určitě se ne-
smíte vzdát v momentě, kdy se 
sám přihlásí o svoje já,“ dodal. 
Rodiče byli vyzváni k zápisu do 
pamětní knihy a byli osloveni i 
knihou pohádkovou. „Kniha se 

22 hlasy frýdecko-místecké 
zastupitelstvo rozhodlo uza-
vřít smlouvu o revolvingovém 
úvěru s Komerční bankou, 
která městu poskytne úvěro-
vý rámec ve výši 200 milionů 
korun na předfinancování a 
spolufinancování dotovaných 
projektů a investičních akcí 
schválených radou města, kte-
ré jsou v zásobníku investic.

„Vše je postaveno na tom, 
že finanční zdraví města je v 
pořádku. Stanovili jsme si ma-
ximální zadlužení města ve výši 
osm procent, s velkou rezervou 
splňujeme i stanovené limity mi-
nisterstva financí,“ uvedla primá-
torka Eva Richtrová.

Zisk dotačních peněz je pro 
město velkou příležitostí. Město 
má dotační příležitosti zmapova-
né a uchází se v této chvíli o té-
měř půl miliardy korun. „Náklady, 
které by město na tyto projekty 
vynaložilo, jsou 693 milionů, do-

Dotace jsou příležitost
tace 452 milionů. Každá dotační 
koruna, kterou získáme, byť za 
cenu spolufinancování, je výhod-
ná. Pokud by se teoreticky poda-
řilo získat všechny dotace, o kte-
ré se ucházíme, vytvořili bychom 
mnohem větší hodnotu majetku. 
Nemluvě o tom, že třeba zatep-
lení budov má další návratnost 
v úspoře nákladů na vytápění,“ 
vysvětluje náměstek primátora 
Miroslav Dokoupil, který ujistil, 
že úvěr bude sloužit na předfi-
nancování a dofinancování do-
tačních projektů, který by město 
pouze ze svých finančních zdrojů 
nebylo schopno realizovat. Širší 
použití úvěru vidí do budoucna 
jako výhodné pro případy, kdy by 
se město dostalo do potíží.

V letošním roce by město při 
realizaci dotačních projektů mělo 
předfinancovat 140 milionů korun, 
120 milionů by se přitom ještě le-
tos mělo do rozpočtu vrátit formou 
dotace po realizaci díla.  (pp) 

Vítání občánků s knihouVítání občánků s knihou

Na zasedání frýdecko-místec-
kého zastupitelstva je v posled-
ní době téma rekonstrukce ne-
mocnice natolik silné, že vedení 
města znovu pozvalo na posled-
ní jednání náměstka hejtmana 
Karla Konečného, aby zastupi-
telům podal zprávy z první ruky.

Náměstek hejtmana informo-
val o tom, že Moravskoslezský 
kraj podal na ministerstvo žádost 
na výstavbu pavilonu chirurgické-
ho pavilonu na základě aktualizo-
vané projektové dokumentace, 
která snížila náklady o 75 milionů 
na 547 milionů korun. „Pro rok 
2010 jsou k dispozici prostředky 
na realizaci bouracích prací opuš-
těného pavilonu, které by měly 
být dokončeny v polovině června. 
7. května bylo poslední jednání 
na ministerstvu zdravotnictví, kde 
nám pro letošní rok bylo přislíbeno 
10 milionů na samostatně kolau-
dovatelné energocentrum. Cílem 
je zakotvit v rozpočtu 2011 po-

Nemocnice je i pro zastupitelstvo vážné téma
třebné finance na vlastní výstav-
bu,“ uvedl Karel Konečný.

Poté ředitel nemocnice Miro-
slav Přádka přiblížil postup demo-
ličních prací a spolu s náměstkem 
hejtmana čelil palbě dotazů. V 
kontextu zveřejněné informace, že 
záchovné provizorní provozy jsou 
zkolaudovány pouze dočasně do 
12. března 2013, se například rad-
ní Miroslav Adam dotazoval, zda 
má kraj i „plán B“, pokud se po-
třebné peníze ve státním rozpočtu 
nenajdou. „Co když to bude trvat 
delší dobu, kdo tam bude praco-
vat, když okolní špitály nám kradou 
mozky?“ dotazoval se.

„Časový limit, kterému čelíme, 
je hraniční, ale reálný, aby provi-
zorně zřízené prostory byly nahra-
zeny definitivním řešením,“ ujiš-
ťoval Miroslav Přádka. Náměstek 
hejtmana Konečný dále zdůraznil, 
že se kraj zabývá optimalizací 
zdravotnických zařízení a frýdecká 
nemocnice je zařazena do páteřní 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Přítomen byl i náměstek hejtma-
na Karel Konečný (vlevo), který informoval o situaci ve frýdecké 
nemocnici.   Foto: Petr Pavelka

sítě a má pevné místo v daném 
systému. „Kraj je připraven pokrýt 
padesátiprocentní podíl, i když je 
enormní. Jedná se skutečně o 
velký balík peněz, protože do zdra-
votnictví ročně kraj dává okolo 170 
milionů korun,“ ubezpečil, že naše 
nemocnice není na okraji zájmu, 
Karel Konečný. Jeho kolega, navíc 
frýdecko-místecký zastupitel, ná-
městek hejtmana Svatomír Rec-
man se posléze ohradil vůči kritice 
postupu kraje od opoziční ODS. 
„Pávě tato politická strana mohla 

otázku frýdecko-místecké nemoc-
nice v předchozím volebním ob-
dobí na kraji řešit,“ upozornil. Proti 
opozičním výtkám, že se město 
také mohlo do spolufinancování 
nemocnice zapojit, se rázně ohra-
dil náměstek primátora Miroslav 
Dokoupil. „Bylo by absurdní doto-
vat zařízení kraje, jednalo by se o 
porušení zákona o obcích. Takové 
nesmysly byste na zastupitelstvu 
neměli říkat, podívejte se, k čemu 
mají sloužit prostředky města,“ re-
agoval Miroslav Dokoupil.  (pp)

může zdát obyčejnou, ale věřte, 
že pravidelné čtení vaše pouto 
s dítětem ještě posílí. Věřím, že 
stejně jako končí šťastně příbě-
hy v těchto pohádkách, skončí 
šťastně i vaše role rodičovská,“ 
uzavřel Petr Cvik.  (pp)
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městská policie

Další okrajovou částí, kde 
proběhly Hovory s občany, 
se stala Skalice. Náměstek 
primátora Petr Cvik sezná-
mil přítomné s opatřeními 
v souvislosti s povodněmi, 
vedoucí odborů odpovída-
li na spoustu dotazů, ale 
mohla být také oznámena 
aktuální radostná zpráva, že 
čeští hokejisté postoupili na 
nájezdy do semifinále mis-
trovství světa.

„Během uplynulých dnů 
jsme v rámci krizového štábu 
řešili spoustu věcí. Pro vás je 
nejpalčivější propad na Záhoří. 
Na toto jsme reagovali okamži-
tě a znemožnili jsme průjezd 
tímto místem. Město ale není 
vlastníkem komunikace, o to 
je to složitější. V následujících 
dnech dojde ke zklidnění situ-
ace a budeme řešit následky 
povodní,“ informoval na úvod 
náměstek primátora Petr Cvik. 
Lidé byli také vyzváni, aby se 
svěřili s případnými poznatky 
na zanesené a nefunkční pří-
kopy, které budou v nejbližších 
dnech kontrolovány. „Začát-
kem příštího měsíce by měla 
proběhnout oprava spojovací 

Hovory s občany ve SkaliciHovory s občany ve Skalici

HOVORY VE SKALICI: Vedení města v této okrajové části zastupuje náměstek primátora Petr Cvik.
Foto: Petr Pavelka

komunikace mezi silnicí na 
Raškovice a cestou na Příčni-
ci, která je plánována dlouho-
době,“ potěšil přítomné vedou-
cí odboru dopravy a silničního 
hospodářství Miroslav Hronov-
ský, který rovněž vysvětlil, že 
vyčištění toků provádí vždy 
vlastník, tedy Povodí Odry, a 
slíbil zmapování veškerých po-
vodňových škod. 

Skaličané se dotazovali na 
možnosti rozšíření některých 

místních komunikací, pro zá-
stupce měli ale i podněty pří-
mo z Frýdku-Místku, například 
co se týče dalších přechodů 
pro chodce. Zatímco jeden 
z tipů – u nového autobuso-
vého stanoviště – bude letos 
skutečně vyznačen, u bývalé 
vojenské správy vidí zástupci 
radnice přechod jako nepří-
nosný. „Přechody mají své 
normy, ve městě proběhla 
jejich revize, máme vypraco-

vánu studii. Bereme přitom v 
úvahu i statistiku policie, pod-
le níž se 90 procent vážných 
nehod stane právě na pře-
chodech. Není prostě řešení, 
namalovat všude zebru. Cho-
dec je svéprávný, konkrétně u 
vojenské správy má skutečně 
bezproblémový výhled. Nej-
horší je to domnění, že chodec 
má na přechodech absolutní 
přednost,“ vysvětloval Miro-
slav Hronovský.  (pp)

Vandalové zadrženi
7. 5. hodinu před půlnocí 

oznámil hlídce městské policie 
dispečer, že na ulici Frýdlantská 
se nachází skupinka čtyř mladí-
ků, kteří rozkopali výlohu. Hlídka 
po příjezdu na místě zahlídla 
odcházející skupinku, kterou 
vyzvala k prokázání totožnosti 
a následnému vrácení k výloze. 
Na místo se dostavila státní po-
licie, která si celou věc převza-
la. K této události se přihlásili i 
svědci, kteří viděli tyto mladíky 
po rozbití výlohy odcházet.

Bušila na dveře
8. 5. v půl třetí ráno městská 

policie domlouvala ženě, která 
na ulici Mozartova bušila do ci-
zích dveří a nechtěla odejít. Žena 
se chtěla dostat domů, jenže si 
spletla vchod. Podnapilé ženě 
bylo vysvětleno, že se spletla, a 
byla nasměrována domů.

Zaťal sekeru
8. 5. ve tři hodiny si obsluha 

kamerového systému všimla, 
že po ulici T. G. Masaryka běží 
muž a za ním několik občanů 
vietnamské národnosti. Muž byl 
dostižen na ulici Těšínská hlíd-
kou městské policie i obsluhou 
z restaurace Hong Kong, která 
uvedla, že muž poobědval v re-
stauraci, nezaplatil útratu v hod-
notě 136 korun a utekl. Přestup-
ce musel obsluze zaplatit útratu 
a strážníkům blokovou pokutu 
ve výši tisíc korun. 

Výuka reklamace
22. 5. v deset hodin dopoled-

ne na základnu městské policie 
přišla žena, která si koupila v 
obchodě hodinky, ale nenecha-
la si vystavit paragon. Hodinky 
jí spadly na zem a ona žádala 
o navrácení peněz. „Jenže tuto 
vadu jí neuznali, a proto žádala 
strážníky o pomoc. Žena byla 
poučena o tom, že při koupi si 
musí nechat vystavit paragon a 
že na každou vadu se reklama-
ce nevztahuje. Smutné bylo, že 
žena zřejmě přišla v podnapilém 
stavu a ještě po nevyřízené si-
tuaci byla na strážníky agresiv-
ní. Nakonec situaci pochopila a 
odešla s nepořízenou,“ shrnula 
„případ“ Lenka Biolková. 

Opilí na hřišti
22. 5. v podvečerních hodi-

nách prováděla hlídka městské 
policie kontrolu dětského hřiště 
na ulici Puškinova, kde si stráž-
nici všimli čtyř starších dětí, jak 
obtěžuji hrající si děti. Při kont-
role těchto osob, které na hřišti 
pro svůj věk neměli být, si jeden 
ze strážníků všiml, že jedno ne-
zletilé a dvě mladistvé děti jsou 
v podnapilém stavu. Pro děti si 
na místo přišli rodiče a celá věc 
byla oznámena sociálním pra-
covníkům.  (pp)

Těžká stavební technika 
vystřídala na okraji Frýdku-
-Místku geodety v reflexních 
vestách, kteří zde dokončili 
vyměřování trasy nové rych-
lostní silnice R48 spojující 
Rychaltice a Frýdek-Místek a 
vytyčování místních inženýr-
ských sítí.

„Investorem stavby je Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR a fi-
nancována bude z prostředků 
Státního fondu dopravní infra-
struktury a dotací EU v rámci 
Operačního programu Dopra-
va,“ připomněl náměstek pri-
mátora Michal Pobucký. Sta-
vebníci zde nyní skryjí ornici a 

Na stavbě R48 nastupuje těžká technika
po dokončení archeologické-
ho průzkumu odvezou náklad-
ní auta přebytečnou ornici na 
vybraná místa v okolí Frýdku-
Místku. Podle informací rea-
lizující stavební firmy budou 
do konce prázdnin provedeny 
přeložky plynovodů, vodovo-
dů, sdělovacích kabelů a roz-
vodů elektřiny a  naplno bu-
dou zahájeny zemní práce v 
hlavní trase budoucí dálnice v 
úseku od motorestu Hroch po 
konec stavby před Frýdkem-
-Místkem.

„Větší provoz na stavbě a v 
jejím okolí bude mít vliv i na ži-
vot místních obyvatel. Zvýší se 

především provoz nákladních 
aut na místních komunikacích 
a na frekventované silnici I/48. 
Obyvatele proto žádáme o tr-
pělivost a řidiče o opatrnost,“ 
řekl Jiří Kučera, hlavní stavby-
vedoucí. „Firma deklaruje, že 
bude místní komunikace pravi-

delně čistit a že je připravena 
řešit i jakékoli jiné potíže, kte-
ré by se v souvislosti se stav-
bou objevily. My budeme vše 
samozřejmě sledovat a jsme 
připraveni sbírat podněty ob-
čanů,“ ujistil Michal Pobucký. 

 (pp)

V pondělí 17. května se 
znovu změnila dopravní situ-
ace na rekonstruované ulici 
8. pěšího pluku. Pro osobní 
automobily je nyní uzavřena 
část ulice 8. pěšího pluku, a 
to v úseku od polikliniky po 
křižovatku s ulicí Hlavní. 

„Průjezd tímto úsekem je 
umožněn pouze autobusům 
hromadné dopravy a vozi-
dlům zásobování a záchranné 
služby. Řidiči budou moci bez 
omezení využívat již rekon-
struovanou část, a to od ulice 
Ostravská po křižovatku s uli-
cemi Malý Koloredov a Pivo-
varská. Dopravní uzavírka je 
plánována do konce června,“ 
informoval náměstek primátora 
Petr Cvik.

Revitalizace 8. pěšího plu-
ku na ulici bulvárového typu 
byla zahájena vloni koncem 
června a letos koncem června 
by měla být dokončena. „Cí-
lem bylo a je zklidnit dopravu v 

Uzavírka na 8. pěšího pluku
lokalitě poblíž polikliniky, mís-
tecké nákupní zóny a náměstí, 
ale také zkulturnit tuto část 
města,“ připomněl náměstek 
primátora Miroslav Dokoupil.

V již zrekonstruované čás-
ti jsou jednotlivé jízdní pruhy 
odděleny parkovacími místy, 
která jsou silně využívána a 
celkem jich vznikne 287, a ve 
středu komunikace vznikla 
plocha pro pěší s výsadbou ze-
leně a lavičkami. Změněn byl 
také systém veřejného osvět-
lení, asfaltové chodníky jsou 
minulostí, nyní mají  povrch 
ze zámkové dlažby a žulových 
kostek. Vysázeny zde byly také 
nové stromy a keře. „V rámci 
plánované dopravní uzavírky 
na ulici 8. pěšího pluku prosí-
me řidiče o trpělivost a žádáme 
o důsledné dodržování do-
pravního značení, které bude 
sledovat městská policie,“ 
upozornil náměstek primátora 
Michal Pobucký.  (pp)

SETKÁNÍ S VELVYSLANCEM: Primátorka Eva Rrichtrová s 
náměstkem Michalem Pobuckým přijali na radnici nového velvy-
slance Korejské republiky, s nímž probírali soužití města s auto-
mobilkou Hyundai.                                             Foto: Petr Pavelka
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Již potřetí se 30. dubna 
slétli čarodějové a čarodějni-
ce na tradičním Sletu Pod So-
vou. Už od rána létala košťata 
a potulovaly se tu čarodějnice 
všech oborů a velikostí. 

Vyměňovaly si zkušenosti z 
přípravy lektvarů, z neúspěšné-
ho používání kouzel a ze sběru 
čerstvých netopýrů. Mladé ča-
rodějnice se zdokonalovaly v 
Havětíně, v Lektvárně a v Ča-
rodílnách. Stále v obležení byl 
obchod U Pavouka, kde největší 
úspěch měla havěť, pavouci a 
hadi. „Nezahálel rovněž servis 
košťat a hůlek. Probíraly se také 

Jednička opět čarodějnickým centremJednička opět čarodějnickým centrem

nejnovější trendy v péči o bra-
davice. Na závěr byly předány 
výuční listy a licence čarodějům 

1. stupně,“ popsala za všechny 
zúčastněné Mušímůra, tiskový 
mluvčí Sletu čarodějnic.

První z celé řady exkurzí v 
rámci projektu Spojení potřeb 
trhu práce s volbou povolání 
žáků naší školy absolvovali 
žáci osmých ročníků z frýdec-
ko-místecké Jedenáctky.

„Náš projekt financovaný z 
prostředků Evropské unie je 
zaměřen na budoucí volbu po-
volání žáků a rozvíjení vztahu k 
technickým oborům,“ vysvětlila 
výkonná manažerka projektu 
Lucie Butkovová a pokračo-
vala: „Proto jsme pro prvotní 
seznámení vybrali školu, která 

Osmáci se seznámili s technickými obory

se výukou technických oborů 
zabývá – střední školu strojí-
renskou a dopravní ve Frýd-
ku-Místku.“ Výchovný poradce 
Tomáš Havlásek seznámil 
žáky z Jedenáctky s bohatým 
výběrem studijních a učebních 
oborů a předvedl zájemcům 
prostředí školy, v němž probí-
há výuka, i interiér autodílny 
pro praktickou výuku. 

Součástí exkurze byla i 
prohlídka dílen a střediska 
praktického vyučování v areá-
lu bývalých Válcoven plechu. 

„Naši žáci si tak mohli pod do-
hledem odborníků prohlédnout 
dílny, v nichž probíhala výuka 
zámečníků, obráběčů kovu či 
svářečů, a vyzkoušet si speci-
alizované práce v praxi,“ doda-
la Lucie Butkovová a na závěr 
uvedla: „Přímé propojení výu-
ky s každodenní praxí si pak 
mohli všichni účastníci exkurze 
prohlédnout na pracovišti firmy 
Bess, která provádí údržbář-
ské a opravárenské práce v 
areálu Acelloru Mital.“  

 Renata Spustová

Statutární město Frýdek-
-Místek je předkladatelem pro-
jektu FM-Education, ve kterém 
je zapojeno 13 partnerských 
základních škol. Projekt je 
zaměřen na zvyšování úrov-
ně vzdělávání, inovaci ŠVP 
a zavedení moderních forem 
výuky ve všech zúčastněných 
školách. Na projekt město zís-
kalo téměř 15,4 milionů korun 
z Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschop-
nost. Co tento projekt přinesl 
už teď nám, lískovecké škole?

Především materiální vybave-
ní – tři notebooky, dva datapro-
jetory a jednu interaktivní tabuli. 
Velmi významná jsou i častá 
inspirativní setkávání tvůrců s 
bohatou výměnou nápadů pro 
zkvalitnění vyučovacího procesu.

I pro naše žáky má tento pro-

Co lískovecké škole přinesl 
projekt FM-EDUCATION

jekt velký přínos. Žáci 6. ročníku 
se zúčastnili prožitkového adap-
tačního kurzu zaměřeného na 
stmelení nově vytvořeného kolek-
tivu, zlepšení sociálního klimatu 
ve třídě, navázání dobrých vztahů 
nejen mezi žáky, ale i mezi žáky a 
pedagogem-třídním učitelem.

Program byl vytvořen ve spo-
lupráci s pracovníky Centra nové 
naděje ve Frýdku-Místku. Formou 
netradičních her a plněním roz-
ličných úkolů se žáci učili komu-
nikovat, přijmout nové spolužáky 
jako rovnocenné partnery. Žáci a 
učitelé měli možnost se seznámit 
v jiném než školním prostředí.

Projekt F-M Education je spo-
lufinancován Evropským sociál-
ním fondem a státním rozpočtem 
České republiky. Ukončen bude 
v roce 2011. Mgr. Jan Petr,

 Mgr. Veronika Sochací 

V Galerii Pod Sovou na ZŠ 
nár. um. P. Bezruče byla ve 
středu 19. května zahájena 
výstava Barevný svět dětí, 
která se koná k 60. výročí za-
ložení školních družin. 

Návštěvníci si zde mohou 
prohlédnout malby, koláže, 
výrobky z keramiky i přírodních 
materiálů, prezentace jednotli-
vých školních družin. Všechny 

Výstava Barevný svět dětí
vystavené práce vyrobily děti 
ze školních družin ve Frýdku-
-Místku, pod vedením svých 
vychovatelek. Dětskou fantazii 
a tvořivost šlo obdivovat do 
čtvrtku 27. května. Pedago-
gickým pracovníkům i dětem 
ve školních družinách přejeme 
hodně dalších úspěchů i v bu-
doucích letech. 

Bc. Jaroslava Marášková

V průběhu měsíců dubna a 
května proběhly v Základní ško-
le Frýdek-Místek, Komenského 
402 (4. ZŠ) celkem čtyři kurzy 
činnostního učení ve výuce ma-
tematiky v 1.-2. ročníku, které 
pro učitele místních i okolních 
základních škol připravila a lek-
toruje učitelka 1. stupně Mgr. 
Miluše Koňaříková. 

Na odpoledních tříhodinových 
seminářích předložila účastní-
kům výhradně zkušenosti z pra-
xe, konkrétní postupy a metody 
práce. Seznámila je s činnostní-
mi postupy učení v matematice, 
které umožňují aktivní zapojení 
všech žáků do výuky, osvojení 
základního učiva a utváření klí-
čových kompetencí žáků.

„Naše škola je jednou ze 747 
základních škol, které se při-
hlásily do sítě Tvořivých škol a 
zavádějí systematicky činnostní 
učení do své školní praxe. Od 
1. 9. 2007 jsme začali vyučo-
vat v 1.-3. a v 6. ročníku podle 
školního vzdělávacího programu 

Lektorkou Tvořivé školy 
je učitelka ze 4. ZŠ ve F-M

s názvem Důvěra – Porozumě-
ní – Radost – Poznávání, který 
využívá základními principy čin-
nostního vyučování. Podstatou 
programu je probouzení zájmu a 
nabývání nových poznatků žáky 
názorně, vlastní činností a proží-
váním, za pomoci vhodných me-
todických materiálů a pomůcek. 
A právě v tomto způsobu výuky 
patří Miluše Koňaříková ke špič-
kovým kantorům, “ řekla Jiřina 
Raszková, ředitelka 4. ZŠ.

Činnostní učení se rovná 
metodě objevování. Žáci obje-
vují principy a zákonitosti jevů a 
problémů sami, na základě kroků 
doporučených učitelem. Vlast-
ním objevováním, manipulací 
s pomůckami a vlastní tvorbou 
úloh si žáci poměrně rychle a 
především trvale osvojí praktické 
zkušenosti, k čemu bude nový 
poznatek a dovednost sloužit. 
Například v matematice potřeb-
né algoritmy a pravidla, aniž 
by počítali sloupce zbytečných 
příkladů bez porozumění. Učivo 

se procvičuje na konkrétních pří-
kladech a situacích, které přináší 
každodenní život kolem nás, a 
tak má pro žáky osobní smysl, 
zároveň se zaměřuje na zvlád-
nutí podstatných jevů. Příklady 
a názory učí žáka vnímat učení 
jako činnost důležitou pro vlastní 
život i existenci okolního světa. V 
průběhu vzdělávacích procesů je 
žák veden k sebekontrole, sebe-
hodnocení a samostatnému roz-
hodování. Učí se pracovat sám a 
spolupracovat v týmu.

„Podobně jako paní učitelka 
Miluše Koňaříková vyučuje naše 
žáky řada erudovaných učite-
lů, kteří se pravidelně účastní v 
rámci Tvořivé školy různých se-
minářů v průběhu celého roku a 
letních kurzů během prázdnin. 
V letošním roce jsme se aktivně 
zapojili do kurzů ve výuce mate-
matiky a fyziky také na 2. stupni. 
Celoživotní vzdělávání kantorů je 
dnes nutností. Jen tak se principy 
moderního učení dostanou až k 
žákům,“ dodala ředitelka školy.
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Když slaví svátek všechny 
mámy, v Domě s pečovatel-
skou službou na Zámeckém ná-
městí býváme vítanými hosty. 
Jeho obyvatelky by mohly být 
našimi prababičkami. Za naše 
vystoupení se nám vždy od-

Děti zatančily a potěšily babičky.

Děti z Mateřídoušky zazpívaly babičkám k svátkuDěti z Mateřídoušky zazpívaly babičkám k svátku
mění milým úsměvem, pěkným 
slůvkem i sladkou pozorností. 

Víte, jak byly překvapeny, ko-
lik jsme si toho pro ně připravili? 
Přišli jsme za nimi s něžnými 
slovy básniček a krásnými pís-
němi o maminkách a babičkách, 

přidali pár veselých tanečních 
krůčků a nezapomněli ani na 
malý dárek – ptáčka z barevné 
látky, který určitě nebude jen na 
ozdobu, ale také pro vzpomínku 
na blahopřání dětí z Mateřídouš-
ky ze sídliště Slezská.

Základní umělecká ško-
la ve Frýdku-Místku přijímá 
nové žáky pro školní rok 
2010-2011. Přijímáme děti od 
šesti let, vyučujeme hře na 
většinu hudebních nástrojů a 
zpěv. Kromě hudby vyučuje-
me výtvarný, taneční a literár-
ně-dramatický obor.

Rovněž připravujeme studenty 

ZUŠ hledá nové talenty
ke studiu na středních a vysokých 
školách s uměleckým zaměřením.

Příjem nových žáků do všech 
oborů proběhne v pondělí 14. 
června ve všech budovách školy 
od 14 do 16 hodin, v budově vý-
tvarného oboru pouze v 15 hodin.

Bližší info na tel. 558 431 
375, e-mail: zusfm@tiscali.cz, 
http://www.zusfm.cz

Duben je měsíc bezpečnos-
ti, proto přišli 28. dubna školní 
družinu na Osmičce navštívit 
pánové z Policie ČR pprap. Lu-
káš Kern a prap. Radek Platoš. 

Povídali nám o své každo-
denní práci, předvedli policejní 

Den s Policií ČR na Osmičce

auto a ukázali výzbroj a výstroj 
zásahové jednotky. Velice moc 
jim děkujeme za návštěvu naší 
školní družiny a trpělivé zodpo-
vězení všech otázek našich zví-
davých dětí. Kamila Zemanová,
  vedoucí vychovatelka

V pátek 14. května se žáci i 
učitelé 9. ZŠ probudili do svá-
tečního dne. Byl to den oficiál-
ních oslav 30. výročí založení 
školy. K této příležitosti žáci 
připravili škole pod vedením 
svých vyučujících dárek v po-
době akademie, jejíž přípravou 
žili celý tento školní rok. 

Slavnostní den prožili spolu 
s rodiči i milými hosty z řad bý-
valých zaměstnanců a zástupců 
města. Žáci svým bezprostřed-
ním a radostným vystupováním 
mile překvapili své učitele, pu-
blikum v sále Kulturního domu 
Frýdek nakazili pohodou a smí-
chem. Odměnou jim byl bouřlivý 
potlesk diváků, který chvílemi 
opravdu „otřásal kulturákem“. 

Za tuto mimořádně zdařilou 
akci, která prezentovala práci 
dětí i pedagogů za uplynulé ob-
dobí školy, vedení děkuje v prvé 
řadě žákům za jejich spontán-
nost při nácviku jednotlivých čí-
sel, učitelům, za jejich trpělivost, 
obětavost a tvořivost při přípravě 
celé akademie. Dík také patří ro-

Devítka otřásla kulturákemDevítka otřásla kulturákem

dičům žáků za podporu a vstříc-
nost, dále p. Tobolovi, Smo-
lanovi a Krajčovi za technické 
zabezpečení celé akce.

Akce se rodičům velmi líbila, jak 
je vidět z některých jejich reakcí: 

„Dovoluji si mnohokrát podě-
kovat za překrásnou, úžasnou 
akci, která dokonale vykreslila 
ve všech barvách, jak bezvad-
nou, originální školou Devítka 
je. Myslím si, že každý, kdo toto 
představení navštívil, odcházel 
dokonale pobaven, potěšen 
a vzpomínky bude mít ukryty 
hluboko ve svém srdíčku. Bylo 
velice příjemné pozorovat, jak 
moc se podařilo nadchnout a 
zapojit děti do realizace akade-
mie. Z každého vystoupení bylo 
patrné, jak si žáci, ale i učitelé 
tuto společnou akci užívají. 
Smekám nad všemi, kdo se na 
této akci podíleli, a nezbývá než 
opět napsat, jsem šťastná, že 
výběr školy pro naše děti byl 
ten správný. Děkuji vám všem a 
přeji mnoho úspěchů do dalších 
let. S přáním krásných, pohodo-

vých dnů Hrušková Renata.“
„Děkujeme všem za úžasný 

zážitek, hlavně všem učitelům 
a učitelkám, kteří byli schopni 
dnešní mládež zpacifikovat k ně-
jakému výkonu, za jejich trpělivost 
při nácviku – stálo to za to!!! Celý 
program byl hravý, přirozený, no 
super!!! Přejeme hodně síly a ra-
dosti ve vaší práci. Barošovi“

K přání jsme, jako každý 
rok, připojili, písničky, bás-
ničky, tanečky, milý úsměv a 
pohlazení.

Zpívání, říkání a tančení jsme 
předvedli co nejlépe, aby babič-
ky a dědečkové viděli, že vše je 
pro ně.

Už jsme předškoláci – stří-
hání a lepení nám jde od ruky, 
takže vytvoření dárečků bylo pro 
nás hračkou.

Rozloučili jsme se se sta-
roušky z Domu pokojného stáří 
u Panny Marie Frýdecké a v 
autobuse jsme pak dořešili to 
tajemství. Babička je maminka 
naší maminky.

Děti z MŠ Pastelka
U Gustlíčka

Přání maminkám maminek
….K svátku bych Ti, babi, přála, abys byla zase malá…
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Plavání na 11. základní škole
Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

FOTBAL FRÝDEK-MÍSTEK – 1. HFK OLOMOUC   
mistrovské utkání (Stovky)

Utkání odložené na středu 2. 6. 2010, 17:30
29. kolo (sobota 5. června) - stadion Stovky - v 10.15 h

Fotbal Frýdek-Místek – SK Sigma Olomouc B

Jarní rozlosování MSFL

OKRESNÍ FOTBALOVÝ PŘEBOR - jaro 2010
25. kolo (sobota - 5. června) - Chlebovice - v 17.00 h

Fotbal Frýdek-Místek B – SK Metylovice
14. kolo (sobota - 19. června) - Chlebovice - v 17.00 h

Fotbal Frýdek-Místek B – SK Návsí

SPORTOVNÍ KLUB CAPP FM
tel. +420 608 741 124, +420 777 709 500,

e-mail: rafty@sport-klub.cz, www.sport-klub.cz
VELKÝ LETNÍ VODÁCKÝ TÁBOR 13. - 24. 8. 2010 na řece Hron.
16. ročník vodáckého putování, her a posezení u táborového ohně.

Přihlášky a informace: WWW.SPORT-KLUB.CZ

Přijďte na hřiště
Od 6. dubna je možné si pronajmout sportovní areál u ZŠ Komenské-

ho ve Frýdku-Místku. K dispozici je víceúčelové hřiště (kopaná, volejbal, 
tenis, badminton, florbal, streetball, vybíjená, házená), hřiště s umělou 
trávou (nohejbal, kopaná, volejbal), běžecká dráha a skok do dálky (běhy, 
skoky do dálky a závodivé hry). Provozní doba Po a Pá (16,00 – 20,00 
h.), Út, St a Čt (15,00-20,00 h.). Volné dny a prázdniny (9,00 – 20,00 h.). 
Cena 100 Kč/hod. Kontakt na správce: Jan Lištvan (tel.: 604 525 324).

Léto na koni
Sportovní klub Skalický dvůr pořádá v prvních pěti týdnech letních 
prázdnin týdenní tábory. Kontakt: Kamila Adámková – 602 540 381.
Více na www.skalickydvur.wz.cz

AQUA AEROBIC 

Plavání pro veřejnost:
Termín platnosti plavenek: 1.10.2009 – 28.6.2010

Cena plavenky: 500 Kč čtvrtletní – 12 vstupů
Otevírací doba:

Pondělí: 19:00 – 20:00, Úterý: 16:00 – 17:00, 18:00 – 19:00,
Čtvrtek: 19:00 – 20:00, Pátek: 19:00 – 20:00

Možnost pronájmu bazénu pro veřejnost: Cena pronájmu: 850,- Kč / 
hodina. Maximální počet osob v bazénu: 45

Informace na tel.č. 558 425 538, 558 425520, 777 561 522

SOU technické v Místku, každou středu od 18.00 hodin.
Informace: 608 745 605, lenka.kolarcikova@seznam.cz, 

http://home.tiscali.cz/aquaaerobic

Výrazného úspěchu na za-
čátku květnových dnů dosáhly 
mladé volejbalistky TJ Sokola 
Frýdek-Místek na Mistrovství 
republiky ve volejbalu starších 
žákyň, kde dokázaly vybojovat 
stříbrné medaile a završit tak 
úspěšnou sezónu, ve které se 
rovněž staly přebornicemi Mo-
ravskoslezského kraje. Sokol-
kám v kavárně Radhošť podě-
kovala za reprezentaci města 
primátorka Eva Richtrová.

„Dosáhly jste v podstatě prv-
ního velkého výrazného úspěchu 
ve vaší sportovní kariéře, doufá-
me, že budete nadále pokračo-
vat a přes další věkové kategorie 
vás jednou uvidíme i v extraligo-
vém družstvu žen,“ motivoval na 
úvod mladé volejbalistky předse-
da oddílu Jiří Zaoral.

STŘÍBRNÁ DĚVČATA: Úspěšné volejbalistky „pozvala na zrmzku“ primátorka Eva Richtrová. Foto: Petr Pavelka

Stříbro z mistrovství republikyStříbro z mistrovství republiky
„Cesta na Mistrovství repub-

liky je velmi náročná,“ vysvětlo-
vala trenérka Danuše Górecká. 
„Družstvo se musí umístit v dlou-
hodobé soutěži v kraji na prvním 
nebo druhém místě, pak po-
stoupí na kvalifikaci. Osmičlen-
né kvalifikační skupiny jsou na 
čtyřech různých místech České 
republiky. Celkem se tedy po-
stupového klání na Mistrovství 
republiky zúčastní 32 družstev. 
Pouze 16 družstev pak získá 
postup do závěrečných bojů o 
titul Přeborníka České repub-
liky. Družstvo TJ Sokola Frý-
dek-Místek letos postoupilo do 
kvalifikační skupiny do Prostě-
jova jako Přeborník Moravsko-
slezského kraje. Během tří dnů 
porazilo všech sedm soupeřů, 
neztratilo ani jeden set a postou-

pilo bez zaváhání na Mistrovství 
republiky,“ přiblížila cestu za re-
publikovým stříbrem.

V samotném závěrečném tur-
naji mladé sokolky nejdříve zdo-
laly všechny soupeře základní 
skupiny bez ztráty setu, pak ve 
vyřazovacích bojích DDM Brno. 
O postup do semifinálové čtve-
řice zdolaly po dramatickém boji 

2:1 KP Brno. O postup do finále 
pak zcela přesvědčivě zdolaly 
Slávii VŠ Plzeň 2:0.

Ve finále sokolky narazily 
na velmi silný Olymp Praha. 
Přestože předváděly moderní 
volejbal, založený na účinném 
podání, pestrém útoku a rychlé 
hře středem, tentokrát to na sou-
peře nestačilo.

„Závěrem bych chtěla podě-
kovat městu Frýdek-Místek za 
podporu mládežnického sportu, 
všem obětavým učitelům z 11. 
základní školy, se kterou Sokol 
Frýdek-Místek příkladně spolu-
pracuje, všem trenérům, kteří se 
podíleli na růstu frýdecko-mís-
teckých volejbalových nadějí,“ 
uzavírá Danuše Górecká.

Někomu by se mohlo zdát, 
že tohle Herakleitovo motto 
ze starověkého Řecka je v 
dnešních dnech záplavami 
sužované Moravy kruté. Ale 
pro chlapce z 11. ZŠ Jiřího z 
Poděbrad je to důkaz, že i ta-
koví antičtí myslitelé měli své 
myšlenky dvojsečné.

Je to téměř na rok a den přes-
ně, co se loni podařilo o rok star-
ším spolužákům vyhrát krajské 
finále Novinářského kalamáře 
mladších žáků a postoupit na 
národní finále do Prahy.

Nevstoupíš dvakrát do téže řeky?

Zleva nahoře učitel Martin Strnadel, Tomáš Latocha, Patrik Slavík, René Ruffer, Jakub Lednický, Jiří Jež, Přemysl 
Barvík. Dole: Lukáš Vančura, Patrik Pruchnický, Jiří Dolák, Petr Olka, Martin Kocich, Petr Dulava, Jakub Stříž.

Kraj hraný v Kopřivnici 18. 
května se stal cennou kořistí pro 
reprezentanty našeho města, 
kteří v konkurenci domácí Kop-
řivnice, rivala z Karviné a neda-
leké Ostravy nezakusili hořkost 
porážky a s přehledem zvítězili 
a zaslouženě opět postoupili do 
Prahy.
Výsledky krajského finále No-
vinářského kalamáře (soutěž v 
házené pro žáky 6.-7. tříd ZŠ):

ZŠ E. Zátopka, Kopřivnice – 
11. ZŠ Jiřího z Poděbrad, Frý-
dek-Místek 7:19 (4:10), 

ZŠ Nádražní, Ostrava – 11. 
ZŠ Jiřího z Poděbrad, Frýdek-
-Místek 4:13 (3:5)

11. ZŠ Jiřího z Poděbrad, 
Frýdek-Místek – ZŠ Slovenská, 
Karviná-Hranice 16:11 (12:6). 

Konečné pořadí:
1. 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad, 

Frýdek-Místek 6 b. (48:22)
2. ZŠ Slovenská, Karviná-

Hranice 3 b. (36:35)
3. ZŠ E. Zátopka, Kopřivnice 

3 b. (26:35)
4. ZŠ Nádražní, Ostrava 0 b. 

(21:39).
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z atletiky

Před každými letními prázd-
ninami řada rodičů přemýšlí, 
kam s dcerou či synem bě-
hem svých pracovních povin-
ností. Atletický oddíl přichází 
již několik let s řešením. Po-
řádá totiž týdenní příměstský 
sportovní tábor PRÁZDNINY V 
POHYBU, na kterém se kvalifi-
kovaní trenéři atletiky postara-
jí o dítě v době od 9 do 17 ho-
din. Letošní tábor je pořádán 
v termínu 12.-16. července a 
je určen dětem narozeným
r. 1997-2003.

Jak říká předsedkyně oddílu a 
hlavní garant Prázdnin v pohybu 
Klára Maštalířová: „Máme dlouho-
leté zkušenosti s tímto sportovním 
kempem. O děti je postaráno po 
stránce sportovní – pořádáme 
soutěže, učíme je základy atletic-

Atletický příměstský tábor
Prázdniny v pohybu opět bude! 

kých disciplín i některých kolektiv-
ních sportů, máme vždy výlet na 
bazén a na nějaký vrcholek do 
Beskyd a pobyt je vždy ukončen 
závěrečnou olympiádou. Samo-
zřejmostí je plnohodnotná strava, 
dvakrát denně svačina a teplý 
oběd v restauraci, celodenní pitný 
režim a pojištění dětí.“ 

A volná místa? „V letošním roce 
je již kapacita z poloviny naplněna, 
ale ještě volná místa jsou. Vloni 
jsme se postarali o 40 dětí. Cena 
pětidenního pobytu je 1000 Kč. 
Bohužel není možno přihlásit dítě 
pouze na některé dny, ale pou-
ze na týdenní pobyt. Zájemcům 
stačí kontaktovat www.slezanfm.
naproti.cz (zde najdete přihlášku 
ke stažení) či na tel. 723 973 856 
nebo si přijít pro přihlášku rovnou 
na stadion denně od 15-17 hodin.“

Úvod utkání přinesl na ve-
lice těžkém terénu vyrovnaný 
fotbal. Až v 10. minutě si vy-
měnil míč Němec s H. Proke-
šem a po následném centru 
mířil Cesnek těsně vedle do-
mácí branky. O čtyři minuty 
později se v nadějné pozici 
ocitl H. Prokeš, jenže jeho hla-
vička mířila přesně do míst, 
kde stál brankář Slavičína. 

Domácí tým zahrozil po čtvrt-
hodince hry, rohový kop odvrací 
hlavou Hrdlička do bezpečí. V 
18. minutě zahrávají domácí 
fotbalisté standardní situaci a 
střelu z 25m vyráží Prepsl na 
rohový kop. Podobně dopadla 
i střela Literáka na druhé stra-

Ve Slavičíně bez branek
FC TVD SLAVIČÍN – FOTBAL F-M 0:0

ně hřiště. Když se pak v závěru 
první půle neprosadil dvakrát 
Němec, skončil poločas bez-
brankovou remízou.

Také druhá pětačtyřicetimi-
nutovka nabídla spoustu šancí 
na straně hostujícícho celku, ale 
bez efektu. „Již v prvním poloča-
se jsme mohli vyhrávat rozdílem 
dvou branek. My si tu vypracuje-
me snad pět brankových příleži-
tostí, ale bohužel je nedokážeme 
proměnit. I trenér domácích sou-
hlasil, že dnes měli více štěstí. 
Je to sice desátý zápas v řadě, 
kdy jsme neprohráli, ale dnes 
jsme tady ty dva body ztratili. Je 
to zklamání,“ smutnil po utkání 
asistent trenéra Tomáš Chlebek.

Soutěže družstev
Jako první vstoupili do atle-

tických soutěží družstev junioři 
a juniorky Slezanu Frýdek-Mís-
tek. Na stadiónu ve Vítkovicích 
si v 1. kole nevedli vůbec špat-
ně. Družstvo juniorů obsadilo 
4. místo za Opavou, Olomoucí 
a Vítkovicemi. Nejlépe si vedl 
Aleš Rovenský, který zvítězil na 
400 metrů v čase 51.14 s, a Petr 
Lukeš, který vyhrál suverénně 
3000 metrů za 9:18.26 minuty. 
Martin Trybula skončil druhý ve 
výšce výkonem 1.99 m a třetí v 
trojskoku 12.75 m. Třetí místo 
přidal David Štefek v dálce 6.60 
m. Juniorkám patří po prvním 
kole šesté místo. Mezi nejlep-
ší trojici se prosadily ve svých 
disciplínách Nikola Horňáčková 
v oštěpu výkonem 34.17 m a 
Jana Lepíková v kladivu 39.70 
m. Mladým atletům držíme palce 
do dalších kol.

Zima a déšť
Velice chladné počasí a vytr-

valý déšť provázel 6. ročník Me-
moriálu Karla Szotkowského v 
Jablunkově. To však nezabránilo 
mladým běžcům Slezanu Frýdek-
-Místek ve výborných výkonech. 

Z 30 medailí jich 20 putuje 
do Frýdku. Ve svých kategoriích 
zvítězili Lukáš Holub v přípravce, 
Kristýna Škanderová v předžač-

kách, Pavel Szymala ve starších 
žácích, Petra Čaganová a Tomáš 
Filipec v dorostu. Druhá místa 
vybojovali Petra Pavlásková, 
Helena Benčová, Veronika Sie-
beltová, Lucie Slováková, Patrik 
Říha, Vladimír Šmiřák a Ladislav 
Šútora. Na bronzový stupínek se 
postavili Klára Willingová, Karolí-
na Hustá, Eva Pišteková, Kateři-
na Siebeltová, Kateřina Klepáčo-
vá, Šimon Skuplík, Adam Krhut a 
Pavel Buchta. Rovněž v hlavním 
závodě se Slezanští prosadili. 
Mezi ženami na trati 4 km zvítězi-
la Petra Pastorová a třetí doběh-
la Alice Pišová, na dvojnásobné 
trati vybojoval Peter Mikulenka 
druhé místo mezi muži.

Štramberská desítka
Skupina mladých běžců Sle-

zanu Frýdek-Místek se vypravila 
na 30. ročník Štramberské desít-
ky. Hlavnímu závodu dospělých 
předcházely závody mládeže a 
v Národním sadu ve Štramberku 
si naši vedli opravdu výborně – 
dvanáct účastníků = dvanáctkrát 
stupně vítězů! Celkem získali 6 
prvních, 4 druhá a 2 třetí mís-
ta. Na děvčata 6-7 let čekala 
trať 120 metrů a zvítězila Klára 
Ningerová před Terezou Gajdo-
šíkovou. Děvčata 8-9 let běžela 
již 400 metrů a jasně vyhrála 
Eliška Kopcová a třetím místem 
ji doplnila Barbora Pavlosková. 
Kategorii stejně starých chlapců 
vyhrál s náskokem Lukáš Holub. 
Děvčata 10-11 let běžela 600 
metrů a Kristýna Škanderová 
vyhrála před Karolínou Hustou, 
mezi chlapci doběhl druhý Jan 
Kváš a třetí Tomáš Szymala. 
Mladší žákyně na trati 800 me-
trů vyhrála s náskokem Helena 
Benčová před Evou Pištekovou. 
Pro starší žáky byla připravena 
trať 1000 metrů a vyhrál Mira 
Benčo. Všem slezanským běž-
cům blahopřejeme a děkujeme 
za vzornou reprezentaci. 

Sledoval jsi mistrovství Evropy
házené v Rakousku? Jak si počínali naši 

reprezentanti?
Tvá chvíle je právě tady:

Přijď si i ty vyzkoušet a zahrát hru jmé-
nem HÁZENÁ.

PROČ? Poznáš nové kamarády, bu-
deš běhat, skákat, házet, střílet góly a 
to vše dohromady, najednou, při tomto 
pestrém sportu.

Než přijdeš na první trénink, zjisti, kdo je to:
FILIP JÍCHA, MARTIN GALIA, HONZA FILIP či PETR ŠTOCHL…
Pomůže ti televize, noviny nebo internet (www.chf.cz/reprezentace),

a když to nebudeš vědět, povíme ti to rádi my!
Nábor dětí 3. a 4. tříd bude probíhat v měsíci červnu každé pon-

dělí, středu a pátek, vždy od 15 do16 hodin hala SOU-t
(krytý bazén v Místku). S sebou sportovní oblečení a obuv.

Bližší info: Martin Strnadel 603 979 339, www.handball.skp.cz

I TY MŮŽEŠ BÝT HÁZENKÁŘSKOU HVĚZDOU!

DOROST
starší dorost A – FC Vítkovi-

ce 0:3 (0:1)
„Dnes jsme podali velice špat-

ný výkon, prakticky po celé utká-
ní jsme se nedostali do hry. Sou-
peř nám dal lekci z jednoduchosti 
a produktivity,“ hodnotil po utkání 
trenér Miroslav Onufer.
mladší dorost A - FC Vítkovi-

ce 2:3 (1:1) 
Střalka K., Blažek

FC Hlučín - starší dorost A 
2:0 (0:0) 

FC Hlučín - mladší dorost A 
1:1 (0:1) 

Šigut
ŽÁCI

starší žáci A
Aliboron Cup 2010 1. místo

mladší žáci A 
Aliboron Cup 2010, Fotbal FM 1 
5.-8. místo (prohra ve čtvrtfiná-

le), Fotbal FM 2 11. místo
starší žáci C - ČSAD Havířov 6:1
mladší žáci C - ČSAD Havířov 

9:1 (6:1) 
Vojkovský 3, Mrkvička 2,

Baďura 2, Urbiš 2
PŘÍPRAVKA

ročník 2000 – Staré Město  
9:1, 1:0, 11:0, 20:0 

ročník 2001 – Baška 
2:0, 2:0

ročník 2001 – Čeladná 
3:1, 7:1 

OSTATNÍ
MC Donald’s Cup v kopané 

žáků 4.-5. tříd ZŠ
Dne 11. 5. se konalo krajské 

finále MC Donald‘s Cup v kopa-
né žáků 4.-5. tříd ZŠ v Ostravě.

Za účasti šesti škol obsadila 9. 
Základní škola výborné 2. místo.

Na tomto velkém úspěchu se 
podíleli tito žáci: Hruška Jan, Pa-
jurek Dominik, Vávra Jan, Filipec 
Jan, Wojčík Alexandr, Válek Filip, 
Hruška Dalibor, Kisza Martin – 
5.A, Koloničný Karel a Špok Sta-
nislav – 5.B. Trenér: Sláma Josef

fotbal mládeže

Starší dorostenci házen-
kářského oddílu SKP F-M sla-
ví úspěšnou sezónu. Po roce 
stráveném ve druhé lize se ra-
dujeme z postupu do nejvyšší 
soutěže. Cíl před sezónou byl 
jasně daný, co nejrychlejší 
návrat mezi dvanáct nejlep-
ších družstev republiky. 

Od prvního kola jsme se usadili 
na čele tabulky a nikoho už před 
sebe nepustili. V předposledním 
kole po vítězství nad Přerovem 
35:26 mohly vypuknout postupo-
vé oslavy. Tým s bilancí 18 výher, 
1 remízy a 2 proher, po celou 
dobu předváděl rychlou házenou 
s kolektivním pojetím hry. V týmu 
je hodně srdcařů a kvalitních hrá-
čů. Po celou dobu kádr doplňovali 
nejperspektivnější mladší doros-
tenci a byli nedílnou součástí 
týmu. V brance čaroval Vít Pyško, 
který už nyní sbírá zkušenosti v 
extralize mužů a je v kádru repre-
zentační osmnáctky. Sezóna byla 
dlouhá a náročná. Kluci do zápa-
su museli často nastupovat se se-

Po roce zpátky mezi elitou

bezapřením. Úsilí se ale vyplatilo 
a patří jim dík za to, že po celou 

dobu vzorně reprezentovali klub a 
město.  Jan Hrabec 

Nahoře zleva: Jan Hrabec (trenér), Lukáš Somr, Lukáš Komárek, 
Dalibor Mynář, Leoš Petrovský, Jan Stachovec, Radek Majer, Ro-
man Butschek (vedoucí družstva), Tomáš Horáček (trenér mladšího 
dorostu), Michal Vrubel, Ondřej Matuschek, Vít Pyško, Daniel Golka, 
Jiří Dolák, Jiří Tégláš, Martin Pomichálek, Aleš Ligotský.

Od 3. června se otevírá na 6.ZŠ 
přípravka korejského taekwondo 
pro děti a mládež ze základních i 
středních škol. Přihlásit se můžete 

i od září 2010.  Frýdecko-Místec-
ké taekwondo – moderní korejské 
bojové umění sebeobrany, je 
jedním z nejúspěšnějších tělový-
chovných a sportovních umění a 
sportů v kraji. Ti nejlepší taekwon-
disté z Frýdku-Místku jsou repre-
zentanti ČR, získávají pravidelně 
mimořádné republikové, evropské 
(Mistři Evropy) a světové úspěchy 
(Mistři světa), více se dozvíte na 
www.taekwondo.cz

Otevírá se přípravka taekwondo
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V oblasti bezpečnosti města chceme:V oblasti bezpečnosti města chceme:
Podporovat všechny programy prevence kriminalityPodporovat všechny programy prevence kriminality

PŘED PODPISEM SMLOUVY: Setkání zástupců institucí zapojených do Systému včasné intervence. 
Foto: Petr Pavelka

Na 25. zasedání Zastupi-
telstva města Frýdku-Místku, 
konaném 24. května, byly 
schváleny dílčí projekty Měst-
ského programu prevence 
kriminality na rok 2010.  První 
je úplnou novinkou pod ná-
zvem Motivačně vzdělávací 
letní tábor pro děti, druhý se 
týká systému včasné inter-
vence, který se dočká rozšíře-
ní informačního systému.

„Zpracování Městského pro-
gramu prevence kriminality 
2010 a jeho schválení zastu-
pitelstvem města je jednou z 
podmínek následného čerpání 
finančních prostředků, které 
jsou každoročně vyčleňovány 
ze státního rozpočtu na prevenci 
kriminality, s cílem dále zvyšovat 
pocit bezpečí občanů a snižovat 
míru závažnosti trestné činnosti. 
Letos v dubnu ministerstvo vni-
tra vyhlásilo opětovnou výzvu 
pro předkládání projektů pre-
vence kriminality v oblasti práce 
s osobami mladšími 18 let a na 
realizaci projektů Systémů včas-
né intervence. Toho jsme využili 
a předkládáme dva projekty,“ 
vysvětlil náměstek primátora Mi-
chal Pobucký.

Motivačně vzdělávací letní 
tábor pro děti připravuje měst-
ská policie a Magistrát města 
Frýdku-Místku pro děti ohrožené 
sociálně patologickými jevy a 
s rizikovým chováním ve věku 
6-12 let s cílem výchovného 
působení na děti a potlačení 
poruch chování. „Pracovníci 
městské policie a oddělení so-
ciálního poradenství pro mládež 

ve spolupráci s externími lektory 
se budou u dětí snažit o získá-
ní potřebných společenských a 
hygienických návyků, o osvojení 
základů společenského chová-
ní ve vzájemném kontaktu i ve 
vztahu k dospělým a životnímu 
prostředí, posilování sebekon-
troly, ale i zvýšení právního vě-
domí přiměřené věku dětí,“ uve-
dl Michal Pobucký.

Dětem z rizikových skupin 
bude tak smysluplně naplněn 
volný čas s důrazem na rozvoj 
individuality, posílení týmové 
práce, udržování pořádku či uvě-
domění si „co je zodpovědnost“. 
Měly by získat větší samostat-
nost a sebekontrolu, a to nenásil-
nou formou nevšedních zážitků.

Tábor by měl být realizován v 
srpnových dnech v jednom z re-
kreačních zařízení v Beskydech 
a děti v jeho průběhu budou mít 
možnost zažít pocit úspěšnos-
ti, naučí se zvládat zátěžové 
situace i dodržování pravidel 
a stanoveného řádu. A jako na 
každém táboře nesmí chybět 
celotáborová hra. Tady půjde o 
„poklad zbojníka Ondráše“. „Hra 
je založená na místní legendě o 
zbojníku Ondrášovi a pověsti o 
tajemném jezírku v Lysé hoře. 
Je tvořena jednotlivými etapa-
mi, které budou realizovány 
každý den tábora. Jednotlivé 
etapy jsou přizpůsobené cílové 
skupině se zaměřením na práci 
s pravidly, práci ve skupině, se-
bekontrolu a podobně. V rámci 
celotáborové hry se odehraje 
například Netradiční olympiáda, 
Trifidi, Písmenkovačka, Otevření 

tajemné jeskyně a výlov pokla-
du,“ přiblížila policejní preven-
tistka Lenka Biolková.

Městská policie Frýdek-Mís-
tek, která v průběhu tábora bude 
prezentovat svou práci i techni-
ku, zajistí například i atraktivní 
ukázku kynologů, o širší záběr 
se pak budou starat externí spo-
lupracovníci. Například Centrum 
nové naděje připraví prožitkově 
vzdělávací programy zaměřené 
na informování dětí dle zvole-
ného tématu, jako je například 
šikana, xenofobie, rasismus, 
závislosti, domácí násilí.  

Pro děti jistě bude atraktivní 
i plánovaná ukázka života indi-
ánů a jejich výrobky, oblečení, 

UKÁZKA MĚSTSKÉ POLICIE: Městští strážníci se snaží při nejrůznějších příležitostech přibližovat dětem 
a mládeži svou práci i vychovávat.      Foto: Petr Pavelka

včetně jízdy na koni.
Finanční spoluúčast Statu-

tárního města Frýdku-Místku 
na realizaci dílčích projektů 
Městského programu prevence 
kriminality na rok 2010 činí dva-
cet procent z nákladů projektů, 
zbytek tvoří dotační peníze, pří-
padně příspěvek rodičů.

Druhý projekt se dotýká sys-
tému včasné intervence, který 
je důležitou součástí boje s dět-
skou kriminalitou, kriminalitou 
mládeže a kriminalitou pácha-
nou na dětech. Participuje na 
něm město, Probační a mediač-
ní služba, státní i městské poli-
cie, Okresní státní zastupitelství 
ve Frýdku-Místku, Okresní soud 
Frýdek-Místek a ministerstvo 
vnitra. V praxi jde o vytvoření 
jednotného informačního pro-
středí, díky kterému například 
soudce, který má posuzovat 
mladistvého delikventa, rychle 

nalezne ve speciálně vytvoře-
ném počítačovém systému kom-
plexní informace o jeho případu.

Cílem tohoto projektu, zařa-
zeného do Městského programu 
prevence kriminality na rok 2010, 
je odklon od kriminální kariéry 
dítěte a indikace ohrožení dítěte. 
Všechny instituce, do jejichž pů-
sobnosti spadá péče o rizikové, 
ohrožené a delikventní děti, se 
snaží chování klienta změnit po-
mocí rychlé, adekvátní a efektní 
reakce. „Cílovou skupinou jsou 
děti, které se dopustily protipráv-
ního jednání, děti s nařízenou 
ústavní nebo odloženou ochran-
nou výchovou, na útěku ze zaříze-
ní nebo rodiny, děti se závažnými 
výchovnými problémy,“ vysvětlila 
primátorka Eva Richtrová.

Dotační titul vyřeší požadav-
ky na nezbytný software, radni-
ce i v tomto případě uhradí pou-
ze pětinu potřebné částky.  (pp)

ATRAKTIVNÍ UKÁZKA: Děti lze zaujmout nevšedními zážitky, které 
dokážou zprostředkovat i bezpečnostní složky. Na jednu z nedáv-
ných preventivních akcí se byl podívat i náměstek primátora Petr 
Cvik.   Foto: Petr Pavelka
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slovo radního

Jak vyplývá ze shora uvedené ta-
bulky, očekáváme v blízké budoucnosti 
nárůst počtu seniorů starších 65 let. To 
s sebou přinese i zvýšení počtu seniorů 
se zhoršeným zdravotním stavem, kteří 
se nebudou moci postarat o sebe sami 
nebo se nebudou moci spolehnout na 
pomoc svých blízkých. 

V současné době město Frýdek-Mís-
tek patří v sociální oblasti k nejlepším 
statutárním městům v republice. V po-
měru počtu lůžek pro seniory k celkové-
mu počtu obyvatel jsme dokonce obsadili první místo mezi statutární-
mi městy. V příspěvkových organizacích města (Domov pro seniory, 
Penzion pro seniory) a v domech s pečovatelskou službou je seniory 
využíváno celkem 1026 lůžek. V zařízeních Charity (Dům pokojného 
stáří a Oáza pokoje) je to dalších 134 lůžek. Dále je v současné době 
využíváno pro odlehčovací službu šest lůžek, s maximálním vytížením. 

Naším cílem v péči o seniory je umožnit jim co nejdelší pobyt v 
domácím prostředí v kruhu svých nejbližších. Aby bylo dosaženo co 
největšího pohodlí jak pro seniory, tak i pro osoby, které o ně pečují, 
to zajišťuje na velmi dobré úrovni půjčovna rehabilitačních a kompen-
začních pomůcek Centra pečovatelské služby. Rehabilitační a kom-
penzační pomůcky si v roce 2009 půjčilo 583 občanů a jejich počet 
neustále roste, stejně jako počet a sortiment pomůcek.

Abychom co nejlépe uspokojovali potřeby našich občanů, průběžně 
zvyšujeme kapacity. Ještě do konce letošního roku dojde k dalšímu 
zvýšení počtu lůžek v domech pro seniory o 18 lůžek a dalšímu zvý-
šení počtu lůžek odlehčovací péče až o 13 lůžek. V současné době je 
zpracováván v pořadí již druhý „Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb ve městě Frýdek-Místek na léta 2011 až 2013“, který bude po 
projednání předložen ke schválení na zasedání Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku ještě v letošním roce. Tento plán určí hlavní směry další-
ho vývoje v sociální oblasti ve Frýdku-Místku pro příští léta. Ivan Vrba

Věkový Obyvatelstvo k 31. 12. 2009 rozdíl
interval muži ženy celkem 2009-2008

0 - 4 1596 1544 3140 + 119
5 - 9 1198 1151 2349 - 295

10 - 14 1197 1151 2348 - 499
15 - 19 1781 1728 3509 - 569
20 - 24 2125 2093 4218 - 1
25 - 29 2048 2017 4065 - 224
30 - 34 2467 2436 4903 - 459
35 - 39 2468 2435 4903 + 30
40 - 44 2167 2134 4301 - 329
45 - 49 2166 2134 4300 + 297
50 - 54 2078 2046 4124 - 147
55 - 59 2078 2045 4123 - 453
60 -64 2363 2699 5062 + 1099
65 - 69 1256 1591 2847 - 75
70 - 74 1117 1452 2569 + 872
75 - 79 402 755 1157 - 308
80 - 84 456 809 1265 + 286
85 - 89 91 345 436 - 21

90 + 59 129 188 + 63
celkem 29113 30694 59807 - 614
Z tabulky vyplývá, že občanů starších 65 let k 31. 12. 

2009 bylo 8462, což představuje 14,2 % z celkového po-
čtu obyvatel Frýdku-Místku. Občanů ve věku 60-64 let bylo 
5062. Ti se v průběhu následujících pěti let posunou do 
kategorie 65-69 let. Lze odhadnout, že koncem roku 2014 
se bude počet občanů starších 65 let pohybovat kolem čís-
la 12000, což bude představovat, při odhadovaném počtu 
58000 obyvatel, 20,3 %.

Výhled věkového složení občanů ve Frýdku-Místku
Věkové složení obyvatel města Frýdku-Místku v roce 2009:

Plánování rozvoje města 
v sociální oblasti se neobe-
jde bez socio-demografické 
analýzy. Proto byla v roce 
2008 provedena odborní-
ky z Ostravské univerzity 
analýza se zaměřením na 
budoucí vývoj věkového 
složení městské populace 
ve Frýdku-Místku.

Z této analýzy vyplynulo, 
že v našem městě dojde k 
výrazným přírůstkům v po-
čtu nejstarších věkových 
skupin nad 65 let věku. Oče-
kává nás hlubší proces stár-
nutí. Trend stárnutí občanů 
našeho města bude rychlej-
ší než celostátní průměr.

Věkové složení obyvatel 
města v roce 2009 a porov-
nání s výsledky roku 2008 
tento předpoklad potvrdil. 

KLUBY DŮCHODCŮ: Partička karet, to je obvyklá zábava seniorů.    Foto: Petr Pavelka

AKTIVNÍ STÁŘÍ: Dnes se senioři nebojí ani nových aktivit, například 
bowlingu.   Foto: Petr Pavelka

DOMOV DŮCHODCŮ: Do frýdecko-místeckého domova pro seniory přicházejí lidé ve stále pozděj-
ším věku.     Foto: Petr Pavelka
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(Pokračování ze strany 1)
V tuto dobu měli napilno také 

hasiči u nově vybudované lávky 
pro pěší, kde odstraňovali ná-
nosy dřevin, i za pomocí moto-
rové pily. „Pokud voda stoupne, 
budeme muset před zanesením 
hlídat zejména červenou lávku 
„u krmelce“, která je níž nad 
hladinou vody. Jakékoliv zane-
sení, například větším stromem, 
může být velmi nebezpečné,“ 
varoval tehdy náměstek primá-
tora Petr Cvik.

Voda pod kontrolou
Práce na zabezpečení kri-

zových míst na březích Os-
travice, především v lokalitě 
Sadů Bedřicha Smetany a 
bezprostředním okolí, jsou od-
poledne u konce. „Sledujeme 
všechny dostupné informace 
hydrometeorologů a vodo-
hospodářů, jsme v přímém 
kontaktu se všemi zaintereso-
vanými institucemi. Co jsme 
ve městě dosud udělat mohli, 
to jsme zabezpečili, a vypadá 

Město se pralo s divokou řekouMěsto se pralo s divokou řekou

OLEŠNÁ: I situace na přehradě byla dramatická.    Foto: Petr Pavelka

to, že by voda neměla živelně 
opustit koryto nad dosavadní 
maxima,“ hlásil splněný úkol 
náměstek primátora Petr Cvik.

Bude už lépe?
Jako ukolébavka po dvou 

probděných nocích zní informa-
ce meteorologů, že by násle-
dující den už mohlo být nebe 
shovívavější. Ale na frýdecko-
-místecké radnici ani tehdy ne-
spí. Členové krizového štábu 
byli neustále připraveni v přípa-
dě potřeby zasáhnout a ovlivňo-
vat ve spolupráci s policií, hasiči 
i dobrovolníky dění v terénu.

Voda opadá
Ve středu zasedl ve Frýdku-

-Místku krizový štáb, který v 
rámci povodní koordinuje po-
moc, ale také nutná opatření v 
souvislosti s danou situací. Láv-
ky pro pěší přes řeku Ostravici 
zůstávají stále zavřené. Jejich 
stav musí posoudit statik. Vy-
datné deště ustávají. Hladina i 
průtok Ostravice se postupně 
dostává na nižší úroveň. 

Sčítání škod
„Voda ve Frýdku-Místku 

ve srovnání s okolními městy 
naštěstí nenapáchala velké 
škody. Velkou zásluhu na tom 

mají také vodohospodáři, kteří 
upouštěli vodu z nádrží Šance 
a Morávka v takovém množ-
ství, aby bylo město v bezpečí 
a současně aby nehrozilo pro-
tržení hrází. V opačném přípa-
dě by ve Frýdku-Místku byly až 
čtyři metry vody,“ uvedla pri-
mátorka Eva Richtrová.

Škodu na městském majet-
ku ve spojitosti s povodní zjiš-
ťuje a vyčísluje odbor správy 
obecního majetku magistrátu. 
Nejvyšší škody jsou evidová-
ny na zanesených příkopech 
kolem komunikací, zatopených 
stožárech a rozvaděčích ve-
řejného osvětlení, vymletých 
částech nezpevněných komu-
nikací zejména v okrajových 
částech města a částečně také 
na cyklostezkách. Výše škody 
je odhadována na 2-3 miliony 
korun. Další poškození komu-
nikací se může projevit až po 
opadnutí vody a až s delším 
časovým odstupem.

Lávky jsou průchodné
Krizový štáb rozhodl o dal-

ším zmapování terénu v okolí 
řeky Ostravice. Lávky přes řeku 
jsou nepoškozené, podle sta-

MĚŘÍCÍ BOD: Tady měla Ostravice i přes pět metrů.    Foto: Petr Pavelka

PYTLE PŘIPRAVENY: Voda už je hodně divoká.      Foto: Petr Pavelka

ZATOPENÁ CYKLOSTEZKA: Na druhé straně řeky byly zatopené 
koleje.   Foto: Petr Pavelka

tika není důvod, aby byly dále 
zavřené. Proto se odstranily 
zátarasy, které bránily vstupu 
do parku i na lávky, a vše bylo 
znovu průchozí. Plno práce mají 
také hasiči. Domy v blízkosti 
řeky Ostravice mají problémy 
se spodní vodou, která se jim 
tlačí do sklepů. Hasiči odčerpá-
vali vodu ze sklepních prostor 
domů v ulicích K. H. Máchy a 
Wolkerova. Krizový štáb začal 
pracovat také s požadavky na 
zapůjčení vysoušečů a přista-
vení velkoobjemových kontej-
nerů. Město má k dispozici přes 
stovku vysoušečů, největší zá-
jem je o ně ve Skalici. 

Sesuv v Chlebovicích
Krizový štáb Frýdku-Místku 

vyjížděl koncem týdne k sesuvu 
půdy v Chlebovicích. Pod tamní 
rozhlednou na sjezdovce do-
šlo k sesuvu půdy o rozměrech 
zhruba 150 x 200 x 2 metry. Na 
místo přijel geolog s odborníky, 
kteří mapují situaci a hledají nej-
vhodnější řešení pro zamezení 
dalších možných sesuvů. 

Chlebovičtí tuto situaci v ži-
votě nezažili.

(Pokračování na straně 11)
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přistavení 11.6. 25.6. 9.7. 23.7. 6.8. 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 29.10.
stažení 14.6. 28.6. 12.7. 26.7. 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11.

Svoz pytlů od zahrádkářů a odpadu od zahrádkářských osadSvoz pytlů od zahrádkářů a odpadu od zahrádkářských osad
Zahrádkářské osady:

Kontejnery budou přistaveny vždy 
v pátek a staženy budou následu-
jící pondělí; svoz bude probíhat v 

intervalu co 14 dnů, a to od 30. 4. 
do 1. 11. (viz. harmonogram):

Velkoobjemové kontejnery bikram:
- Zahrádkářská osada Hliník – 2 

VOK, - Zahrádkářská osada Pol-
ní (Olešná) – 2 VOK

- Zahrádkářská osada Nová 
Osada – 1 VOK

přistavení 11.6. 25.6. 9.7. 23.7. 6.8. 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 29.10.
stažení 14.6. 28.6. 12.7. 26.7. 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11.

Kontejnery 1 100 l:
- Zahrádkářská osada U vodár-
ny (ul. Bruzovská) – 1 kontejner,

- Zahrádkářská osada Valcíř I., 
II., III., IV. – 4 kontejnery

Svoz pytlů: Harmonogram svozu pytlů od zahrádkářů:
den svozu 14.6. 28.6. 12.7. 26.7. 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11.

FRÝDEK
Bruzovská - pod zahrádkářskou 

osadou „U vodárny“
Horní - za č. p. 1765 (u zahrádek)
J. Pešiny - u křižovatky (poblíž 

č. p. 1823)
K Lesu - za nemocnicí

Nové Dvory - Hlíny - u lípy
Nové Dvory - Podhůří - U Morávky I.

Nové Dvory - Podhůří
- U Morávky II.

Nové Dvory - Vršavec
- u č. p. 3261

Nové Dvory - Vršavec - naproti 
č. p. 2759 a 2760

Panské Nové Dvory - naproti č. 
p. 2460

Panské Nové Dvory - vedle 
autobazaru

Pod Zámečkem - Pod Řehánkem

MÍSTEK
17. listopadu - u Hypernovy

Bahno - Příkopy - nad cihelnou
Bahno - Příkopy - u zahrádek 

poblíž kapličky
Bahno - Příkopy - u slepičárny
Bahno - Příkopy - naproti č. p. 

1180 (za Slezanem)
Družstevní - zahrádkářská 

osada „Družstevní“
K Olešné - u brány zahr. osady 

mezi č. p 1324 a 1325
Kvapilova - od ul. Luční směrem 

k Olešné
U Ostravice - za č. p. 1480

CHLEBOVICE
Ke Kotlině - zahrádkářská osada

Ke Kotlině - u č. p. 118
Ke Kůtám - u č. p. 214

Pod Kabáticí - u č. e. 21

Svozová místa budou označena vývěskou, kde budou uvedena data svozu.
MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA

Pod Kabáticí - u č. e. 26
Vodičná - u č. p. 12

LÍSKOVEC
mezi domy č. p. 123 a 128

zahrádkářská osada „Šajárka“
zahrádkářská osada „Za lesem“

LYSŮVKY - Na dolinách
SKALICE

- Na Baštici
- Pod Strážnicí, za zast. autobusu
- u vrby, vedle stanoviště nádob 

na separovaný sběr
- vrchy pod obchodem (u chatek)
Kamenec - hl. brána zahrádkářů

Kamenec - vedle č. e. 120
Kamenec - vedle č. e. 72

Kamenec - křižovatka (bývalé 
stanoviště VOK)
ZELINKOVICE

- Příborská - u č. p. 72

1. 6................Čapkova ................................................................8. 6.
3. 6................Chasáka ..............................................................10. 6.
8. 6................Tyrše ...................................................................15. 6.
10. 6..............J. z Poděbrad ......................................................17. 6.
15. 6..............V. Závady ............................................................22. 6.
17. 6..............Nádražní ..............................................................24. 6.
22. 6..............Mozartova ...........................................................29. 6.
24. 6..............1. máje ..................................................................1. 7.
29. 6..............Talicha ...................................................................7. 7.
1. 7................Beethovenova .......................................................8. 7.
7. 7................Myslivečka ...........................................................13. 7.
8. 7................Vaculíka ...............................................................15. 7.
13. 7..............M. Majerové ........................................................20. 7.
15. 7..............Nezvala ...............................................................22. 7.
20. 7..............Foerstrova ...........................................................27. 7.
22. 7..............Wolkerova ...........................................................29. 7.
27. 7..............K. H. Máchy ...........................................................3. 8.

Datum osazení DZ  ulice datum blok. čištění
Blokové čištění pro rok 2010 + čištění vpustí

(pokračování ze strany 7)
Zůstávají klidní. Zhruba 

deseti lidem ze tří rodinných 
domů pod svahem byla na-
bídnuta pomoc města, ať už v 
podobě náhradního ubytování 
či odvozu věcí, kterou s díky 
odmítli.

Pomoc ČSSD
Primátorka Eva Richtro-

vá se v Bohumíně setkala s 
hejtmany Moravskoslezského 
a Jihomoravského kraje a také 
se zástupci měst Karviná a 

Město se pralo s divokou řekouMěsto se pralo s divokou řekou

NOVÁ LÁVKA: Hasiči uvolňují nánosy, které by mohly být nebezpečné.  Foto: Petr Pavelka

U ŽIDA: Přístupová cesta na lávku byla zatopena.     Foto: Petr Pavelka

Bohumín, s nimiž si předali in-
formace o povodňovém průbě-
hu. Setkání, na němž zaznělo 
mnoho získaných podnětů 
ohledně zvládnutí povodňové 
situace do budoucna, mělo 
ještě jeden důvod. Frýdek-
-Místek získal, stejně jako Bo-
humín a Karviná, půl milionu 
korun na zmírnění následků 
povodní od ČSSD, která pře-
rušila předvolební kampaň a 
ušetřené finance uvolnila tam, 
kde jsou zapotřebí.  (pp)

NÁNOSY DŘEVA: Co přinesla voda.  Foto: Petr Pavelka

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
Krizová linka: 558 609 300; 558 609 301
(vysoušeče, velkoobjemové kontejnery)

E-mail: krize@frydekmistek.cz
Informace o možnosti čerpání dávky mimořádné okamžité 

pomoci: 558 609 665; 558 609 643
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytové prostory o výměře 19,97 m2 (V.NP)
4) Objekt čp. 72, ul. J. Trnky

- nebytové prostory o výměře 43,31 m2 (II.NP)
5) Křížový podchod, směr Ostravská
- nebytový prostor o výměře 24,70 m2

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 604, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VII.NP a VIII.NP)
2) Objekt čp. 606, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (II.NP, VII.NP)

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 

Nebezpečné odpady: Mazací a 
motorové oleje, olejové filtry, zbyt-
ky barev, laků, ředidel, autobaterie 
a monočlánky, použité obaly od 
postřiků a jiné chemikálie, prošlé a 
nepotřebné léky, zářivky a výbojky.

Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebrané: 
lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.
Mobilní sběrna:
u kina P. Bezruče 8. 6. - 10. 6.
u krytého bazénu 15. 6. - 17. 6.
park. u Kauflandu 22. 6. - 24. 6.
parkoviště u Billy 1. 6. - 3. 6.

26. 6.
Skalice

Záhoří – u žampionárny
07,30 - 08,00

u kostela 08,10 - 08,40
u kulturního domu 08,50 - 09,20
Kamenec rozcestí 09,30 - 10,00
Kamenec u lávky na Dobrou
 10,10 - 10,40
u vrby 11,20 - 11,50

Lískovec
u hřiště 12,20 - 12,50
u hasičské zbroj. 13,00 - 13,30
točna Hájek 13,40 - 14,10

V obcích Skalice, Lískovec 
bude prováděn zároveň se sbě-
rem nebezpečného odpadu i 
sběr velkoobjemového odpadu.
Sběrné dvory:
Collo louky, Pod estakádou
Provoz: 
Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 14.00

Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel. 558 440 062, 
558 440 061, 558 440 078. 

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

Odkaz na praktický a přehledný seznam úřadu s telefonními kontakty
na jednotlivé osoby, včetně čísla kanceláře:

http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/telefonni-seznam/

Všeobecný odkaz na životní situace,
které je magistrát kompetentní řešit:

http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/zivotni-situace/

Komunálním odpadem je 
veškerý odpad vznikající na 
území obce při činnosti fyzic-
kých osob, s výjimkou odpadů 
vznikajících u právnických osob 
nebo fyzických osob oprávně-
ných k podnikání.

Komunální odpad je hetero-
genní směs různých druhů od-
padů, které pocházejí z různých 
činností na území obce. Tyto 
činnosti souvisejí se životem do-
mácností a službami, které zajiš-
ťuje obec pro své občany (např. 

Komunální odpad
údržba veřejné zeleně, péče o 
hřbitovy, údržba ulic, odpadkové 
koše atd.) Převážnou část ko-
munálního odpadu tvoří: 

Domovní odpad – komunál-
ním odpadem z domácností a z 
činností spojených s úklidem ob-
jektů ve vlastnictví fyzických osob 
(občanů). Průměrná produkce na 
občana je kolem 180 kg/rok.

Biologický odpad – tvoří 
především kompostovatelné 
odpady z údržby sadů, parků a 
lesoparků, sídlištní zeleně, trav-

natých ploch a hřišť apod. Prů-
měrná produkce na občana je 
kolem 25 kg/rok.

Nebezpečný odpad – tvoří 
především baterie a akumulá-
tory, rozpouštědla, oleje, zbytky 
barev apod. Průměrná produkce 
na občana je kolem 1 kg/rok.

Objemný odpad – je odpad 
větších rozměrů (nábytek, ko-
berce apod.), který nevyhovuje 
ukládání do běžných sběrných 
nádob. Průměrná produkce na 
občana je kolem 50 kg/rok.

o celkové výměře 46,84 m2 

nacházející se v I.NP objektu čp. 
159, ul. Komenského, k.ú Místek, 
obec Frýdek-Místek (věžový dům 
u křížového podchodu-prodejna 
keramiky). Nebytové prostory 
byly kolaudovány jako prodejna. 

Statutární město Frýdek-Místek - nabízí k pronájmu nebytové prostory

- část pozemku p.č. 3064/1 ostat-
ní plocha – ostatní komunikace o 
výměře 250 m2, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Pivovarská)

Nabídkové licitační řízení
Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji níže uvede-

ného osobního automobilu formou nabídkového licitačního řízení:
- osobní automobil ŠKODA Octavia 1.9, rok výroby 2003. Nej-

nižší nabídnutá cena může být 40.500 Kč.
Prodej formou nabídkového licitačního řízení se uskuteční dne 

10. 6. 2010 ve 13,00 hod. v zasedací síni v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Radniční č. 10, Frýdek-Místek. Účastník 
nabídkového licitačního řízení se před jeho konáním prokáže plat-
ným občanským průkazem a dokladem o zaplacení jistiny. Jistina 
je stanovena ve výši 5.000 Kč. Jistinu je nutno uhradit na účet 
SMFM vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Frýdek-Místek, 
a to na číslo účtu 6015-928781/0100, VS 36393113, nejpozději v 
den nabídkového licitačního řízení (nutno uhradit hotově vkladem 
na účet, nikoliv převodem mezi účty). Doplatek kupní ceny musí 
být zaplacen před podpisem kupní smlouvy. Bližší informace na 
odboru správy obecního majetku MMFM, tel. 558 609 177.

Statutární město Frýdek-Místek informuje o záměru pronajmout níže uvedené nemovitosti
za účelem realizace dostavby – Pivovarská I.

- p.č. 135/1 ostatní plocha – zeleň 
o výměře 608 m2, p.č. 135/2 ostat-
ní plocha – zeleň o výměře 118 m2 
a část pozemku p.č. 3047/1 ostat-
ní plocha – ostatní komunikace o 

výměře 350 m2, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Pivovarská)
Písemné žádosti zasílejte na Ma-
gistrát města Frýdku-Místku, odbor 
správy obecního majetku, a to nej-

později do 30. 6. 2010. Po uplynutí 
tohoto termínu budou zájemci in-
formováni o dalším postupu.
Bližší informace tel. 558 609 
173, 558 609 175.

Písemné žádosti zasílejte na Ma-
gistrát města Frýdku-Místku, odbor 
správy obecního majetku, a to nej-
později do 30. 6. 2010. Po uplynutí 

tohoto termínu budou zájemci in-
formováni o dalším postupu.
Bližší informace tel. 558 609 
173, 558 609 175.

Statutární město Frýdek-Místek informuje o záměru pronajmout níže uvedenou
nemovitost za účelem realizace dostavby – Pivovarská II.

Výše nájemného v místě ob-
vyklá je 1.470 Kč/m2/rok. Žádosti 
o pronájem s nabízenou výší ná-
jmu (zvlášť v zapečetěné obálce 
s nápisem „Neotvírat-pronájem 
NP čp. 159“) a informací, za ja-
kým účelem  budou neb. prosto-

ry užívány, zasílejte na adresu 
Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148 maximálně do 25. 
6. 2010 13.00 hodin.
Případné dotazy na telefonním 
čísle 558 609174, p. Prihodová.
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U příležitosti chystaných oslav 40. výročí založení pivovaru Ra-
degast, obracíme se na Vás s prosbou o darování či zapůjčení do-
bových fotografií (od položení základního kamene, přes výstavbu, 
po dokumentaci všech významných událostí), reklamních předmě-
tů,  pivovarských nástrojů či čehokoli co s pivovarem, jeho výrobky 
nebo názvem Radegast souvisí.

Uvítáme kontakt či typ na pamětníka nebo osobu, která má za-
jímavou vzpomínku na pivovar, která 

si zaslouží zaznamenat.
Za nejzajímavější exponát (co do počtu a atraktivnosti) je při-

pravena prémie ve formě piva Radegast na celý rok, tj. 160 litrů 
piva (160 l piva je roční spotřeba piva, na jednoho obyvatele ČR). 
Rádi za Vámi i přijedeme.
Výzva platí do 15. 6. 2010.
Prosím obraťte se
písemně na adresu:
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Pivovar Radegast
Vedoucí
návštěvnického centra
739 51 Nošovice
e-mail: martina.sikorova@pilsner.sabmiller.com

VÝZVA

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ
FRÝDEK-MÍSTEK,
telefon: 558 434 154,

558 434 525,

SVČ
FR
te

e-mail: info@klicfm.cz 
www.klicfm.cz,

5. 6. - BĚH DO LIPINSKÝCH SCHO-
DŮ + TÁBORNICKÝ PĚTIBOJ
Program: V této skvělé soutěži po-
běžíte na čas do lipinských schodů. 
Nejrychlejší vyhrává. V cíli bude 
zajištěno občerstvení pro účastníky 
závodu. V tábornickém pětiboji si 
vyzkoušíte střelbu ze vzduchovky, 
skákání přes lano, poznávání dřevin 
a květin, opičí dráhu a stavbu stanu.
Start: Start a cíl je na zahradě MŠ Lís-
kovecká ve Frýdku. Prezence: 9:00 - 
10:00 hodin. Start: v 10:00 hodin.
Startovné: 30 Kč
Informace: Renata Bortlíčková, te-
lefon: 558 435 067, 731 080 964, 
email: renata@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.
12. – 13. 6. - ZÁLESÁCKÝ VÍKEND
Program: Víkend, který prověří 
naše zálesácké dovednosti. Spí-
me ve stanech a sami si vaříme 
v kotlíku. Budeme se učit řezat a 
sekat dřevo, zkusíme vyřezávání 
ze dřeva. Své znalosti si ověříme v 
soutěži zálesáckých zdatností.
Místo a čas: ZŠ Janovice. Sraz: v 
sobotu v 8:00 hodin na nádraží ČD. 
Návrat: V neděli v 15:20 hodin na 
místo srazu. Ubytování ve stanech 
(za nepříznivého počasí v budově).

Cena: 210 Kč (doprava, ubytování, 
strava, materiál, doprovod, pojištění)
Přihlášky a informace: Pavla Kozá-
ková, telefon: 732 646 127, e-mail: 
pavla@klicfm.cz
Je třeba se přihlásit do 9. 6. 2010.
19. 6. - S KLÍČKEM DO POHÁD-
KOVÉHO SVĚTA
Program: Pohádkové odpoledne 
pro děti i jejich rodiče. Na zahradě 
rodinného centra vás čekají hry, 
soutěže a pohádkové úkoly.
Místo a čas: Rodinné centrum Klí-
ček, Slezská 749, Frýdek,
Vstupné: 10 Kč
Informace: Pavla Kozáková, telefon: 
732 646 127, e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.
22. 6. - VÝTVARNÝ ATELIÉR 
DEA – MALBA NA SKLO
Program: Přijďte si vyzkoušet tech-
niku podmalby a práci s konturou.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budo-
va A, Pionýrů 752, Místek, 17:00 
- 20:00 hodin
Cena: 250 Kč (lektor, materiál)
Přihlášky a informace: Karolína Le-
píková, telefon: 731 167 010, 558 
434 154, e-mail: karolina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste e-mailem 
nebo telefonicky do 18. 6. 2010.
25. 6. - AHOJ PRÁZDNINY
Program: Zábavný program pro malé 
i velké k zahájení celoprázdninového 
programu Prázdniny ve městě.
Hry, soutěže, výtvarná dílna, des-
kové hry, nabídka volnočasových 
aktivit prázdniny. Akce probíhá 
za finanční podpory Statutárního 
města Frýdek-Místek.

Místo a čas: Ulice Pionýrů před 6. 
základní školou a budovami A a B 
SVČ Klíč FM, 9:00 – 17:00 hodin
Cena: zdarma
Na akci se nemusíte předem hlásit.
NABÍDKA LETNÍCH POBYTO-

VÝCH TÁBORŮ 2010
– POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

Uvádíme zde pouze letní tábory, na 
kterých jsou ještě volná místa. Ob-
sazené tábory zde uvedeny nejsou.

11. – 20. 7. 2010
TAJEMNÁ KRONIKA

Místo: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty, 
okres Frýdek-Místek

Ubytování: Zděná budova, stany 
s podsadou
Věk: 6-12 let

Cena: 3 500 Kč
Přihlášky a informace: Martin 

Gavlas, telefon: 732 372 637, 558 
435 067, e-mail: martin@klicfm.cz

21. – 31. 7. 2010
THE WEST ANEB HORKÉ 

LÉTO V DIVOČINĚ
Místo: Třemešek u Oskavy, okres 

Šumperk
Ubytování: Chatky

Věk: 8-16 let
Cena: 3 900 Kč

Přihlášky a informace: Patrik Sie-
gelstein, telefon: 732 646 125, 558 
434 154, e-mail: patrik@klicfm.cz

31. 7. – 8. 8. 2010
CESTOU NECESTOU

Místo: Třemešek u Oskavy,
okres Šumperk

Ubytování: Chatky
Věk: 8-15 let

Cena: 4 000 Kč
Přihlášky a informace: Martin 

Gavlas, telefon: 732 372 637, 558 
435 067, e-mail: martin@klicfm.cz

13. – 22. 8. 2010
PODIVUHODNÉ PATÁLIE 
SHERLOCKA HOLMESE

Místo: Chata Teplárna, Ostravice, 
okres Frýdek-Místek

Věk: 9-15 let
Ubytování: Zděná budova

Cena: 3 700 Kč
Přihlášky a informace: Eva Otýp-
ková, telefon: 736 150 088, 558 
434 154, e-mail: eva@klicfm.cz
NABÍDKA LETNÍCH PŘÍMĚST-

KÝCH TÁBORŮ 2010
Máte program pro vaše děti na 
celé prázdniny? Víte, co budou 
dělat v době, kdy budete v práci?
Nabízíme vám celodenní prázdni-
nové programy plné her, soutěží, 
výletů, výtvarných a sportovních 
aktivit, zábavy i poznání. Každý 
den je pro děti připraven program, 
který začíná vždy v SVČ v 8 a kon-
čí v 16 hodin.
Tábory budou probíhat v budovách 
SVČ Klíč FM: Budovy A a B, Pioný-
rů 752 a 764, Místek a Rodinném 
centru, Slezská 749, Frýdek

Dle stavu přihlášených budou jed-
notlivé tábory probíhat ve Frýdku, 
Místku nebo v obou lokalitách.
Hlídání dětí je zajištěno od 6:30 h.

Cena: 1 000 Kč/1 týden
Zahrnuje stravu (2 x svačina, 1 x 
oběd), dopravu, vstupné, materiál, 
pedagogický a zdravotnický dopro-
vod, pojištění. Děti lze přihlásit i na 
jednotlivé dny za 200 Kč/1 den.

Termíny
12. – 16. 7. 2010
ČÁRYMÁRY FUK
19. – 23. 7. 2010
STROJ ČASU

26. – 30. 7. 2010
CESTA KOLEM SVĚTA

2. – 6. 8. 2010
POHÁDKOVÉ LÉTO

2. – 6. 8. 2010
ZÁKLADY VOLEJBALOVÉ 

ABECEDY
9. – 13. 8. 2010

PIRÁTI Z KARIBIKU
16. – 20. 8. 2010

VESELÉ PRÁZDNINY
23. – 27. 8. 2010
CESTOVATELÉ

Informace a přihlášky:
Anna Křistková, telefon: 558 434 
154, 736 740 256, e-mail: anic-
ka@klicfm.cz; Hana Smolánová, 
telefon: 558 434 154, 731 650 223, 
e-mail: hanka@klicfm.cz
Více informací na www.klicfm.cz.

Ve Frýdku-Místku a jeho okolí 
jsou ideální podmínky pro cyklo-
turistiku ve formě rekreačních tras 
pro rodiny s dětmi. Tyto cyklotrasy 
jsou dobrou příležitostí pro aktivní 
odpočinek obyvatel Frýdku-Míst-
ku a jeho nejbližšího okolí včetně 
našich polských sousedů, kteří 
jsou na prvním místě v žebříčku 
návštěvnosti našeho regionu. 

V současnosti má cykloturisti-
ka stoupající tendenci, víc zájmů 
o tento sport projevují senioři a 
rodiny s dětmi. Stávají cyklotrasy 
vedoucí Frýdkem-Místkem nebo 
jeho blízkým okolí jsou co se týče 
délky náročnější a nejsou vedeny 
kolem zajímavých míst, u kterých 
by se cyklista mohl zastavit a 
spojit tím sportování s poznáním 
regionu. V blízkém okolí města 
se nacházejí atraktivity, které 
občané vůbec neznají, a přitom 
jsou velice zajímavé. Z těchto 
důvodů se Beskydské informační 
centrum rozhodlo rozšířit nabídku 
cykloturistiky o poznání zajíma-
vých míst ve Frýdku-Místku a 
jeho okolí formou přeznačení stá-
vajících cyklotras, které daly za 
vznik čtyřem novým tematickým 
cyklookruhům.

Tyto tematické okruhy jsou ve-
deny přes přilehlé obce Frýdku-
Místku (Chlebovice, Palkovice, 
Skalice, Lískovec, Panské Nové 
Dvory, Staré město, Dobrá) a 
město samotné. Pro jednodu-
chou orientaci jsou okruhy ozna-

Frýdkem-Místkem na kole
čeny barvami a vlastními názvy. 
Součástí tematických okruhů 
jsou informační tabule s mapový-
mi podklady a legendou v české, 
polské a anglické mutaci. Pro 
usnadnění orientace v terénu na 
cyklotrase a poskytnutí informací 
o zajímavých místech na trase 
jsou vydány propagační materi-
ály tištěné ve třech jazykových 
mutacích, které jsou k dispozici v 
informačních centrech na české 
i polské straně. Součástí projek-
tu je také vydání propagačního 
tištěného materiálu „Zajímavosti 
Frýdku-Místku a okolí“. Cílem 
vydání materiálu bylo poskytnout 
návštěvníkům ucelené informace 

o zajímavostech Frýdku-Místku 
a jeho nejbližšího okolí také v 
českém, polském, anglickém a 
německém jazyce, a to nejen 
na cyklotrasách, ale i mimo ně a 
informovat tak o dalších příleži-
tostech k cestování a poznávání. 

Propagační materiály jsou k do-
stání zdarma na všech pobočkách 
Beskydského informačního centra.

Tento projekt je spolufinanco-
ván z prostředků ERDF v rámci 
OPPS CZ-PL 2007-2013 Fond 
mikroprojektů Euroregionu Bes-
kydy/Beskidy 

Region Beskydy pořádá
11. – 19. června 2010
Řezbářské sympozium

„Kouzlo pohádky ve dřevě zakleté“
Místek, u fontány před knihkupectvím L. Bílek

Denně budou lidoví řezbáři z připravených kmenů tesat sochy 
pohádkových bytostí, které po ukončení sympozia ozdobí veřej-

ná prostranství města.
Doprovodná akce: 

soutěž pro děti MŠ – Namaluj kouzlo pohádky
soutěž pro děti 1. stupně ZŠ – O nejhezčí hoblinku

(soutěž o nejhezčí dřívko)
Dětské práce označené jménem, adresou nebo názvem školy 
odevzdejte nejpozději do pátku 18. 6. 2010 do poboček BIC 
Frýdek-Místek (Frýdek-Zámecké náměstí, Místek – Náměstí 

Svobody), nebo zašlete poštou na adresu Region Beskydy, Ná-
městí Svobody 6, 738 01  Frýdek-Místek. Všichni obdrží drobnou 
pozornost a autoři nejkrásnějších kreseb či plastik drobný dárek.
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NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
Výstava Základní umělecké školy ve 
Frýdku-Místku: Ondřej Bělica, Žofie 

Milatová, Jonáš Kolařík

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,
Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040, 

www.divadloctyrlistek.cz

GALERIE POD SVÍCNEM

MaMiCentrum
Služby pro maminky a miminka

Aquapark Olešná, Místek, tel.: 608 575 384
e-mail: info@mamicentrum.eu
Web: www.mamicentrum.eu

Sobota 5. června v 19 hodin
DIVADELNÍ SKLIZEŇ

120 let ochotníků v našem městě
divadelní soubory DUO, DS Čtyřlístek, 

ING Kolektiv, 21 gramů a SERUM se vám 
představí na slavnostním galavečeru, slo-
ženém z výstupů nejen činoherních, ale i 

hudebně tanečních. Vstupné 100 Kč

Novinka!!! – Cvičení rodičů s dětmi 
ve věku 10-18 měsíců (od května v 

prostorách Dětského světa Pohoda v 
bývalém Kině Petra Bezruče)

- Návštěvní služba (řešení individuál-
ních problémů – psychomotorický vývoj 

miminka, péče o miminko…)
- Aromaterapeutické masáže těhotných 
(v ceně je možné využít sprchu i infra-

saunu, bylinkový čajíček zdarma)
- Půjčovna pomůcek (kojenecké váhy, kojí-
cí polštáře, odsávačky mateřského mléka)

- Laktační poradna (v pohodlí vašeho 
domova nebo v MaMiCentru)

- Výživová poradna – pro maminky i 
tatínky

- Prodej aromaterapie pro těhotenství, 
porod, šestinedělí a péči o děti

- Nastřelování náušnic miminkům i do-
spělým (v pohodlí vašeho domova nebo 

v MaMiCentru)
Termíny přednášek a kurzů:

TĚHOTENSKÝ KURZ – 1. lekce: sobo-
ta sobota 19. 6. v 9.30

Další lekce kurzu je vždy za týden ve 
stejném čase. Před jednotlivými lekcemi 

těhotenského kurzu, který zahrnuje 
přípravu k porodu a přípravu na kojení, 
můžete využít hodin aquatěhobiku – 

cvičení ve vodě pro nastávající maminky. 
Vše pod vedením zdravotníků.

PÉČE O NOVOROZENCE
A KOJENCE: středa 16. 6. v 9.45
Přednášku spojenou s praktickým 

nácvikem je vhodnější absolvovat ještě v 
těhotenství.

DĚTSKÉ MASÁŽE SE ZÁKLADY ARO-
MATERAPIE – 1. lekce: středa 23. 6. v 9.45
Druhá lekce kurzu je za týden ve stejném 
čase. Kurz s praktickým nácvikem je 

možné absolvovat už v těhotenství nebo 
až s miminkem.

ŠÁTKOVÁNÍ – NOŠENÍ DĚŤÁTKA V 
ŠÁTKU: sobota 19. 6. v 15.00 

Přednášku spojenou s praktickým 
nácvikem několika druhů úvazů je možné 

absolvovat už v těhotenství nebo až s 
miminkem.

SPRÁVNÁ VÝŽIVA KOJENCE
A BATOLETE: středa 9. 6. v 9.45

Přednášku je vhodné absolvovat až po 3. 
měsíci věku dítěte.

Čtvrtek 3. června v 19 hodin – Bazilika 
Navštívení Panny Marie ve Frýdku

XXXV. Mezinárodní hudební festival 
Janáčkův Máj

7. koncert KPH 2009/2010
KANTÁTOVÝ VEČER

Antonín Dvořák: Stabat mater, oratorium 
pro sóla, sbor a orchestr op. 58 na text 

Jacopone da Todiho
Účinkují: Gabriela Beňačková, Jana 

Sýkorová, Tomáš Černý, Peter Mikuláš – 
sóla, Pražský filharmonický sbor, Lukáš 
Vasilek – sbormistr, Janáčkova filharmo-

nie Ostrava, Ondrej Lenárd – dirigent
Vstupné: 200 a 100 Kč (důchodci a děti)

Neděle 20. června v 19 hodin – Kino 
Petra Bezruče

GALAKONCERT 16. MEZINÁRODNÍHO 
FOLKLORNÍHO FESTIVALU CIOFF
Vstupné: 90 a 60 Kč (důchodci, děti a 

členové FOS)
Výstavy:

1. 6. – 30. 6. – chodby Národního domu
Mezinárodní folklorní festival

– „Když prší“
ve fotografiích Radka Klímka a Luďka 

Krulikovského
Připravujeme:

ZPÍVÁNÍ POD LÍPOU
Čtvrtek 15. července v 19 hodin – Frý-

decký zámek 
PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ

Koncert jihočeské folkové skupiny. Loňské 
album Blázen tančí dál přináší nevšední spo-
jení vokálů matky s dcerou a pěvecký projev 

skupiny získává plný a originální rozměr.
Pavlína Jíšová – kytara, zpěv

Adéla Lounková – kytara, zpěv, irské flétny
Jakub Racek – kytary, zpěv

Pavel Peroutka – kontrabas, zpěv
Vstupné: 150 Kč

Čtvrtek 29. července v 19 hodin – Frý-
decký zámek

LAURA A JEJÍ TYGŘI
Černé kalhoty a funky drive, černé brýle a 
soulová naléhavost, černé kravaty a jazzo-
vá elegance, bílé košile a rocková energie.

Koncertní vystoupení 
k 25. výročí založení skupiny.

Vstupné: 150 Kč
Čtvrtek 12. srpna v 19 hodin – Frýdecký 

zámek
POUTNÍCI

Koncertní vystoupení u příležitosti 40. vý-
ročí založení skupiny, ve kterém uslyšíte 
všechny známé hity – Panenka, Hotel 
Hillary, Pojďme se napít, Napsal jsem 

jméno svý na zdi a jiné.
Jan Máca – zpěv, mandolína, kytara

Peter Mečiar – banjo, dobro
Jakub Bílý – akustická kytara, mandolína, 

zpěv
Jiří Karas Pola – kontrabas, zpěv

Vstupné: 130 Kč
Středa 25. srpna v 18 hodin – Frýdecký 

zámek
ŽALMAN A SPOL.

Koncertní vystoupení legendární folkové 
skupiny.

Vstupné:150 Kč
V případě nepříznivého počasí Rytířský 

sál nebo Nová scéna Vlast.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
SEZONA 2010/11

Předplatitelská skupina A
7 představení - cena: 2.450 Kč a 2.100 

Kč (důchodci a ZTP)
Předplatitelská skupina B

7 představení - cena: 2.450 Kč a 2.100 
Kč (důchodci a ZTP)
Prodej předplatného

Pro loňské abonenty: od 23. 8. do 3. 9.
Pro nové zájemce: od 6. 9. do 17. 9.

Změna programu vyhrazena!
Skupina A 2010/11

Slezské divadlo Opava 
Andrej Saramonowicz

TESTOSTERON
Divadlo Metro Praha

– Černé divadlo F. Kratochvíla
Michal Urban

LIFE IS LIFE – ŽIVOT JE FAJN
Studio Dva Praha

Michael Frayn/Petr Zelenka
HERCI

Malá scéna Zlín
Dodo Gombár

MEZI NEBEM A ŽENOU
Palace Theatre Praha 

Marc Camoletti
MILÁČEK ANNA

Umělecká agentura Česká Lípa
Richard Baer

SMÍŠENÉ POCITY
Divadelní společnost Háta Praha

Neil Simon
JAKEOVY ŽENY

Skupina B 2010/11
Divadlo Rity Jasínské Praha 

William Shakespeare 
RICHARD III 

Umělecká agentura All Art Praha
P. Liška/J. Polášek/M. Zbrožek
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
Produkční agentura POINT

Rob Becker
CAVEMAN

Studio Dva Praha
Phillippe Claudel

O LÁSCE
Divadlo Vizita Praha

Don Miguel Ruiz
ČTYŘI DOHODY

Divadlo Ungelt Praha
Pierre Palmade a Christophe Duthuron

NA ÚTĚKU
Radošinské naivné divadlo

Stanislav Štepka
NESLADÍM

Taneční pro mládež
začátečníci září – prosinec 2010

Jsou určeny zejména pro studenty střed-
ních škol, gymnázií a učilišť. Lekce jsou se-
staveny tak, aby studenty bavily, zajímaly 
a rozvíjely jejich obzor. Součástí těchto lek-
cí jsou i základy společenského chování.
Skladba kurzů:
Středa od 16.45 do 19.15 hodin a od 
19.30 do 22.00 hodin,
vedou taneční mistři – J. Jaglarz a J. Šodková
Pátek od 16.45 do 19.15 hodin a od 19.30 
do 22.00 hodin,

vedou taneční mistři – manželé Gebauerovi
Neděle od 15.45 do 18.15 hodin a od 
18.30 do 21.00 hodin,
vedou taneční mistři – J. Jaglarz a J. Šodková
12 lekcí po třech vyučovacích hodinách 
a dva večery – prodloužená a závěrečná 
lekce v délce trvání pět hodin.
Kurzovné 1 250 Kč
Přihlášky přijímáme osobně v kanceláři 
útvaru kultury – poslední volná místa
Platba kurzů od 31. 5. 2010 každé pondělí 
a čtvrtek od 13.00 do 15.00 hodin a ve 
středu od 13.00 do 16.30 hodin.
Kurz je nutno zaplatit do 17. 6. 2010, po 
tomto termínu se všechny rezervace ruší 
a přijímáme nové zájemce.
Další informace na webových stránkách 
www.kulturafm.cz nebo na telefonním čís-
le 558 432 011 H. Janáčková.

Čtvrtek 10. června v 19 hodin 
William Shakespeare

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
I když patří tato Shakespearova komedie k 
těm nejhranějším, každá doba v ní nachází 
něco nového, co dovede diváka nejenom 
oslovit, ale především pobavit. Trampoty 

milenců, kteří si nedokážou poradit se svý-
mi city, šestice roztomilých popletů, kteří 

nacvičují divadelní představení a zlomyslné 
kousky škodolibého skřítka Puka rozesmá-
vají diváky v průběhu staletí snad na celém 
světě. A nejen postavy pozemské, ale také 
Oberon, král víl má problémy se svojí paní 
Titánií. Jejich vzájemné úklady jsou oboha-

cením této vpravdě divácké komedie.
Pro skupinu FMC (prodej vstupenek 
hodinu před začátkem představení)

Čtvrtek 24. června v 19 hodin
STRÝC ANDER Z KOŠIC

Nový celovečerní zábavný pořad, ve kterém 
vystoupí jako host pěvecký duet Galánečky: 

Markéta Luskačová a Kamil Barták.
Vstupné: 150 a 100 Kč

Výstavy:
1. 6. – 30. 6.

Mezinárodní folklorní festival
– „Když prší“

ve fotografiích Radka Klímka a Luďka 
Krulikovského

Vernisáž: 4. 6. v 17 hodin v NS Vlast

Cesta domů
Výstava fotografií Liny Németh
Výstava potrvá do 25. června.

Jiráskova 506 – ústředí
7. 6. 12.30 – 16.00 hod.
Výtvarná dílna (pro děti)

Hlavní 111 
2. 6. 8.30 – 10.30

Výuka základů na PC (nutno předem 
objednat)

9. 6. 12.30 – 14.30
Výstava jazykových učebnic Cambridge 

University Press 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA F-M
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MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

tel.: 558 435 449,
mobil: 732 628 731,

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

KLUB NEZBEDA Hudební hospůdka U Arnošta

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: kulturnidumfm@seznam.cz
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

Péče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

tel.: 558 680 281, info@pomadfm.cz,
www.budumaminka.cz 

Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (pouze 

porodních asistentek a fyzioterapeutů)

Těhotenské a poporodní centrum

ul. Těšínská (areál TJ Slezan)
738 01 Frýdek-Místek

tel.: 603 145 217 603 145 217
email: john@kajkery.cz

web: www.Arnost.f-m.cz, www.uArnosta.cz

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

Mobil: 739 511 380, web: kmbroucci.blog.cz
e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

1. 6. Zmrzlinová párty - zábavné odpoled-
ne (hry, soutěže, scénky, oslava Dne dětí)
8. 6. Kimovy hry
17. 6. Diskuse na téma – Šikana
25. 6. 3D
akce klubu MSK v Českém Těšíně
30. 6. Výlet Ke Zbujovipátek 4. 6. - Školní akademie 5.ZŠ

„Cesta kolem světa“ k 55. výročí
založení školy.

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)

- Návštěvní služba porodní asistentky 
(ZDARMA – na základě indikace lékaře)

- Masáže těhotných i po porodu
(klasické i aroma)
- Laktační poradna

- Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

- Poradna stravování pro maminky aneb 
„Jak po dětech zdravě hubnout“

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠ-
KA - ZDARMA – na základě indikace 

ošetř. gyn. - 9. 6. v 16:00 
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

8. 6. v 16:45
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

15. 6. v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ - 23. 6. v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb Porod 

s epidurálem - 7. 6. v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 8:45, 10:00, 15:45

Čtvrtek – 8:45, 10:00, 15:45, 17:00
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – TANEC

Úterý – 11:30 
POPORODNÍ CVIČENÍ

Úterý – 17:00
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 

MANIPULACE
aneb „jak dítěti dopomoci správně růst“

(obsahová náplň: praktické nácviky mani-
pulace s dítětem, masáže kojenců, metodi-
ka správného krmení, relaxační polohy pro 
zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců
25. 6., 2. 7., 9. 7. – 9:30

II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců
25. 6., 2. 7., 9. 7. – 10:45

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:

ŽELEZNIČNÍ MODELY ANEB PÁRA 
NA KOLEJÍCH

Potrvá do 19. září 2010.
FRÝDECKÝ ZÁMEK

Výstava přibližuje vývoj a historii frýdecké-
ho zámku od jeho středověkých počátků 

po dnešek. Vernisáž ve čtvrtek 10. června 
v 17 hodin ve výstavních síních frýdecké-

ho zámku. Potrvá do 29. srpna 2010.
Doprovodné akce:

Zámek za Oppersdorfů a Pražmů – před-
náška čtvrtek ve 24. 6. v 17.00 hodin

Speciální prohlídka zámku
 – neděle 22. 8. v 15.00 hodin

PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE:
Neděle 13. června 13,00 – 17,00 hodin – 

nádvoří frýdeckého zámku
ZÁMECKÁ NEDĚLE S PÁROU

Předvedení „Sičovy drobné železnice“ na 
nádvoří zámku

Spojeno s prohlídkou výstavy „Železniční 
modely aneb pára na kolejích“

Úterý 15. června v 16,30 hodin – Langův 
dům na ulici Hluboká

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a 

minerálů, doplněné výměnou poznatků 
a materiálu, poradenská služba, video-

projekce.
Čtvrtek 17. června v 19,00 hodin – ná-

dvoří frýdeckého zámku
KONCERT MUZIK

Vystoupení hudebních souborů v rámci 
16. mezinárodního folklorního festivalu 

Frýdek-Místek 2010
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
Čtvrtek 17. června 2010, sraz u Baziliky 
minor Navštívení Panny Marie ve Frýdku 

v 16.00 h.
POJĎTE S NÁMI DO HÁJKU

Čtvrtek 24. června v 17,00 hodin – frý-
decký zámek

ZÁMEK ZA OPPERSDORFŮ A PRAŽMŮ
Sobota 26. června, sraz u krytého bazé-
nu v Místku – Koloredově v 8.00 hodin

POJĎTE S NÁMI OKOLO MÍSTKU

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56,

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

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

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

4. 6. – kapela HUMBUK
výborní mladí muzikanti zahrají na oslavu 

Dne dětí
6. 6. – ARNOŠT v novém kabátku má 

JEDEN ROK
překvapení pro štamgasty

9. 6. – OKOLO FRÝDKU PÍSNIČKA
pouštíme písničky frýdecko-místeckých 

kapel a hudebníků
19. 6. – DIVADLO ING u Arnošta

známí divadelníci uvedou tři jednoak-
tovky

23. 6. – OKOLO FRÝDKU PÍSNIČKA
pouštíme písničky frýdecko-místeckých 

kapel a hudebníků
25. 6. – PRÁZDNINY JSOU ZA DVEŘMA
nastávající pohodové měsíce otevírá živá 
muzika; CELÝ MĚSÍC VÝSTAVA OBRA-

ZŮ STANISLAVA KREJČÍHO POCTA 
JAZZOVÉ SEKCI

2. 6. Dětský den - Oslava Dne dětí 
proběhne na zahradě – budou připraveny 

úkoly pro děti, sladké odměny a také 
dárečky! Začátek v 10.00 hod.

4. 6. Výtvarka – Trháme a lepíme z barev-
ného papíru - Jednoduchá práce pro děti a 

jejich maminky. Materiál k dostání u nás.
8. 6. Výlet ke koním - Tradiční exkurze 
Broučků do jízdárny. Bližší informace u 

hospodyňky.
11. 6. Výtvarka – Roztíratelné pastelky - 

Přijďte si s dětmi vyrobit jednoduchý obrázek!
15. 6. Tatínku, pojď si hrát! - Zábavné 

odpoledne určené hlavně pro tatínky a je-
jich děti. Začátek programu v 15.30 hod.
18. 6. Výtvarka – Tvoříme z plastelíny 
- Děti mohou vyrobit z plastelíny jednodu-

ché postavičky.
21. 6. Návrat na trh práce - Další přednáš-

ka pracovnice Úřadu práce ve F-M, tento-
krát na téma „Jak se připravit na výběrové 
řízení“. Vhodné pro maminky, kterým končí 
mateřská dovolená! Začátek v 10. hodin.
25. 6. Výtvarka – Malování kamínků - 

Děti si mohou nabarvit donesené kamínky!
30. 6. Broučci se loučí se školním rokem

Dětem připravíme slavnostní ukončení 
školního roku – nebudou chybět tanečky, 

zpívání, možná nás čeká i překvapení!
DŮLEŽITÁ ZPRÁVA : 

Broučci budou fungovat i o prázdninách!!!
Každý den v dopoledních hodinách bude-
me mít otevřeno. Můžeme využívat ven-
kovní terasu s posezením pro maminky, 
s pískovištěm a skluzavkou. Za teplého 
počasí napustíme dětem bazének! Pro 

děti bude připraven jednoduchý program!
Pravidelný program:

Pondělí – maňásková pohádka pro děti 
Úterý – dopoledne Mimi koutek, odpoled-

ne veselá říkadla a tanečky
Středa – cvičení maminek s dětmi

Čtvrtek – zpívánky 
Pátek – výtvarka

MIMI koutek
Každé úterý 9.30 – 11.30 hod. Zveme 

všechny maminky s miminky a dětmi do 1,5 
roku. Batolátka si mohou hrát v herně bez 
přítomnosti starších dětí a jejich pobyt zde 
je proto bezpečnější. Děti čeká cvičení na 
rehabilitačních míčích s veselými říkadly.

Cvičení těhotných maminek 
na rehabilitačních míčích pod vedením 
zkušené porodní asistentky je vždy ve 
středu v 9.00 hod. Starší děti si mohou 
hrát v herně Broučků. Cena 50 Kč/hod. 
Možnost proplacení zdravotní pojišťov-
nou! Při zakoupení permanentky sleva!
Konverzace v anglickém jazyce pro 

mírně pokročilé
Přidat se můžete kdykoliv. Ještě máme 
několik volných míst! Cena 60 Kč/hod. 

Nabízíme hlídání dětí v době výuky. 
Každý pátek 9.00-10.00 hod. 

HORSKÝ KLUB TOMBI
http://horskyklub.blog.cz

Neformální spolek lidí vyznávajících hor-
skou turistiku. Aktuální akce na webu.

P O Z O R!
OD ČERVNA OTEVŘENA NOVÁ LETNÍ 

SCÉNA STOUNU V ZAHRADĚ NÁRODNÍ-
HO DOMU: 6KW SOUND, NADSTŘEŠE-

NÉ SEZENÍ PRO 300 LIDÍ, 2x BAR
VSTUPNÉ ZAPLATÍTE JEN JEDNO – 2 

SCÉNY JEDNO VSTUPNÉ!!!
3. 6. čtvrtek MATURITNÍ VEČÍREK – SOU-
KROMÁ AKCE – VSTUP JEN PRO ZVANÉ
4. 6. pátek HIP-HOP PÁRTY WARM UP 
SWEETSEN 10 -VSTUP ZDARMA! UKÁZ-
KA TOHO, CO MŮŽEŠ VIDĚT NA NEJVĚT-
ŠÍM FRÝDECKO-MÍSTECKÉM MEJDANU: 
DJs: BURCHO, BJALY, SHUPSTA + MCs: 
TART, JANYS A DALŠÍ
5. 6. sobota ŽIVÉ KVETY, PROUZA, ZELE-
NÉ ZLATO - OBLÍBENÉ MÍSTNÍ PARTIČKY A 
JEJICH VÝJIMEČNÍ HOSTÉ ZE SLOVENSKA
11. 6. pátek METALOVÁ VICHŘICE - DJ ES-
TET A POSLEDNÍ METALOVKA SEZÓNY! TY 
NEJLEPŠÍ METALOVÉ A ROCKOVÉ PECKY
12. 6. sobota REGGAE PARTY - VEČER 
V RYTMU POZITIVNÍCH VIBRACÍ, DANCE-
HALL, REGGAE, RAGGAJUNGLE
18. 6. pátek NAA:SH:UP-SSD WARM UP - 
NA:SH:UP WARM UP SSD-NO MONEY/2.3, 
WENKOW SOUND SYSTÉM, SMARIO, 
AKCE NA BARU! DOPÍJENÍ STOUNU!
PROGRAM LETNÍ SCÉNY – ZAHRADA 

NÁRODNÍHO DOMU
4. 6. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ – 
VSTUP ZDARMA!!! - VSTUP ZDARMA 
NA OTVÍRACÍ HITY NOVÉ, LETNÍ SCÉNY 
STOUNU, DJ KAMIL & BARUCHA
5. 6. sobota LETNÍ KINO – OPEN – TRA-
INSPOTTING - VSTUP ZDARMA!!! OTVÍ-
RACÍ AKCE PRAVIDELNÝCH VIDEOPRO-
JEKCÍ, NA ZAČÁTEK KULTOVNÍ FILM: 
PRACHY, NÁSÍLÍ A SEX VE SPÁRECH 
DROGOVÉ ZÁVISLOSTI
10. 6. čtvrtek LETNÍ KINO: GYMPL - 
VSTUP ZDARMA, FILMOVÁ KOMEDIE 
TOMÁŠE VORLA (DIV. SKLEP), MÁDL, 
ŠTEINDLER A DALŠÍ
11. 6. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ - DJ 
KAMIL & BARUCHA A NEJLEPŠÍ HITY KLI-
PY 80. A 90. LET, SOUTĚŽE, VIDEOPRO-
JEKCE, VSTUP 30 KČ
12. 6. sobota BALKÁNSKÁ DISKOTÉKA – 
VSTUP ZDARMA - VEČER V RYTMU TĚCH 
NEJCHYTLAVĚJŠÍCH BALKÁNSKÝCH 
RYTMŮ, DJ JUAN A VSTUP ZDARMA
13. 6. neděle BIG BANG THEORY 1. SÉ-
RIE - NEDĚLNÍ PROJEKCE NAŠLAPANÉ-
HO SERIÁLKU: 1-3 DÍL, VSTUP ZDARMA
17. 6. čtvrtek LETNÍ KINO: MECHANICKÝ 
POMERANČ - VSTUP ZDARMA: KULTOV-
NÍ DÍLO S. KUBRICKA O ULTRANÁSILÍ
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16. MEZINÁRODNÍ

FOLKLORNÍ

FESTIVAL

CIOFF

FRÝDEK-MÍSTEK 2010

15. – 21. ČERVNA 2010


