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slovo primátorky
Statutární město Frýdek-

-Místek, coby investor, se 
dočkalo ocenění Dopravní 
stavba roku 2009 v kategorii 
Stavby zvyšující bezpečnost 
a plynulost dopravy bez ur-
čení rozpočtu a zdrojů finan-
cování realizací stavby Bez-
pečný přechod pro chodce 3. 
generace Frýdek-Místek, Ost-
ravská – Novodvorská. Vyhla-
šovateli soutěže jsou Minis-
terstvo dopravy ČR a Státní 
fond dopravní infrastruktury.

„Tato cena z rukou předních 
odborníků na dopravu a dopravní 
systémy má jistě svou váhu a těší 
nás, že se město Frýdek-Místek 
znovu nebálo být u něčeho no-
vého, nevyzkoušeného a sklidilo 
za to s odstupem času uznání a 
ocenění. Jsme rádi, že jsme toto 
řešení v blízkosti dvou škol zvolili, 
v současné době zvažujeme po-
užití těchto přechodů i na dalších 
místech ve městě,“ řekl náměs-
tek primátora Petr Cvik.

Frýdek-Místek byl svého času 
prvním městem v republice, kde 
se v rámci zvyšování bezpeč-
nosti chodců začalo zavádět na-

Úspěch: Dopravní stavba roku 2009!

BEZPEČNÝ PŘECHOD: Na Ostravské ulici ke všem bezpeč-
nostním prvkům přidávají další ochranu školákům městští stráž-
níci.   Foto: Petr Pavelka
světlování přechodů pro chodce 
svítidly „Zebra“, které je dnes ve 
městě naprostým standardem. 
Radnice se loni nebála vyzkou-
šet i přechody třetí generace, 
které se řídí požadavkem vidět 
a být viděn. Realizované úpravy 
zvýrazňují výskyt chodce na pře-
chodu do zorného pole řidičů.

Bezpečné přechody třetí gene-
race jsou vybaveny LED návěsti-
dly zapuštěnými uprostřed bílých 
pruhů ZEBRA, dopravní značkou 

přechodu pro chodce s blikačem 
oranžové barvy ve tvaru chodce 
a svítidly. Součástí přechodu je 
také detekční zóna, která zahr-
nuje celou plochu přechodu pro 
chodce společně s částí chodníku 
těsně přiléhajícího k přechodu pro 
chodce. Při vstupu chodce do této 
detekční zóny začnou svítící LED 
návěstidla ve vozovce barevně 
blikat a rozsvítí se oranžové LED 
indikátory ve tvaru vykračujícího 
chodce na dopravní značce.  (pp)

Vážení spoluobčané,
již od roku 2002 Plzeňský Prazdroj kaž-

doročně vyhlašuje program Prazdroj lidem, 
jehož prostřednictvím podporuje formou 
finančních darů projekty regionů, ve kterých 
působí. Stejně je tomu tak i v našem regio-
nu Ostravska, Frýdecko-Místecka, Třinecka 
a Jablunkovska, kde v právě vyhlášeném
9. ročníku vítězné projekty získají částku 2,5 
milionu korun. Příspěvkové i neziskové orga-
nizace mají možnost až do 31. července to-
hoto roku požádat o příspěvek na své aktivity pro zlepšování kvality života 
v našem regionu. Největší naději na úspěch mají projekty s dlouhodobou 
působností a co největší potenciální skupinou těch, kteří z nich budou mít 
užitek. Nejvyšší požadovanou částkou může být až 300 tisíc korun. 

Projekty ohodnocené Radou reprezentantů jako nejpřínosnější pro 
náš region vám budou představeny v průběhu října a listopadu v Morav-
skoslezském Deníku, na Rádiu Čas i na plakátech. Následně pak svým 
hlasováním prostřednictvím kuponů, darovacích zpráv (DMS) nebo inter-
netu můžete vybrat podle vás ty nejlepší projekty, které získají finanční 
podporu. Podrobná pravidla včetně přihlašovacího formuláře najdete na 
www.prazdrojlidem.cz. Jeden projekt vyberou i zaměstnanci plzeňského 
pivovaru a jeden projekt vybere Rada reprezentantů, jíž jsem členkou.

A které organizace z našeho města již finanční částku obdržely? 
V minulosti například folklorní sdružení Ostravička, Škola života, 
dobrovolní hasiči ze Skalice, Centrum pečovatelské služby, kavárna 
Empatie, Charita Frýde-Místek, ŽIRAFA – Integrované centrum Frý-
dek-Místek, Beskydská šachová škola a další.

Snad v letošním ročníku přibudou další úspěšné oceněné projekty 
z našeho města.   Eva Richtrová

Město získalo rekordní dotaceMěsto získalo rekordní dotace
Statutární město Frýdek-

-Místek je mimořádně úspěšné 
ve získávání dotačních financí. 
Naposledy získalo dotace v 
celkové výši 86,5 milionů ko-
run z Operačního programu 
Životní prostředí. S přispěním 
Evropské unie tak město vy-
mění okna a zateplí obvodové 
stěny a střechy celkem jede-
nácti školních budov v celkové 
hodnotě 158 milionů korun!

„Je to mimořádná suma a 
jsme rádi, že se znovu podařilo 
připravit projekty v takové kva-
litě, že uspěly,“ těší náměstka 
primátora Michala Pobuckého, 
který má získávání dotačních 
peněz pro město na starosti. Že 
finance skončí v oblasti školství, 
je podle jeho kolegy náměstka 
primátora Petra Cvika jasným 
dalším důkazem, že oblast škol-
ství je jednoznačnou prioritou 
současné radnice. „Je obtížné už 
vyjmenovat všechny investiční 
akce, které přispěly ke zkvalit-
nění vzdělávacího prostředí jed-
notlivých škol. Stačí vzpomenout 
jen jednotlivá školní hřiště, která 

PŘIBUDOU DALŠÍ!: Dalších jedenáct školních budov bude díky získané dotaci jako ze škatulky.
Foto: Petr Pavelka

jsme za poslední roky vybudova-
li. Ale otázka údržby budov, jejich 
zkvalitnění, byla pro město přece 
jen velkým finančním soustem. 
Věděli jsme, že se musíme sou-
středit na příslušné dotační tituly, 
pokud chceme i v tomto směru 
udržet krok,“ vysvětlil Petr Cvik.

A podařilo se! Po Základní a 
mateřské škole na ulici Jana Čap-
ka, kde loni v září oslavovali sní-
žení energetické náročnosti kom-
plexu školních budov po rekordní 
investici okolo 38 milionů korun, 
na kterou radnice získala finanční 
prostředky z Evropské unie, se 
dočkají i další školy. Zde je jejich 
výčet: ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-
-Místek, Škarabelova 562, bu-
dova K Hájku 2972; ZŠ a MŠ 
Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 
2254; ZŠ Frýdek-Místek, ČSA 
570; ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lís-
kovec, K Sedlištím 320; MŠ Frý-
dek-Místek, J. Myslivečka 1883; 
MŠ Frýdek-Místek, J. Myslivečka 
1883, budova F. Čejky 420; MŠ 
Frýdek-Místek, J. Myslivečka 
1883, budova Lysůvky, Příbor-
ská 37; ZŠ a MŠ Frýdek-Místek 

- Chlebovice, Pod Kabáticí 107, 
budova Chlebovice 193; ZŠ a MŠ 
Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, 
budova Slezská 770; ZŠ Frýdek-
-Místek, Pionýrů 400; ZŠ Frýdek-
-Místek, El. Krásnohorské 139.

Stavební práce budou probí-
hat postupně, na prvních školách 
budou zahájeny už v letních měsí-
cích a ukončeny budou nejpozději 

v příštím roce. Tím by ale výčet 
frýdecko-místeckých školních bu-
dov, které se dočkají zateplení, 
končit nemusel. Ve hře jsou ještě 
mateřinky. „Další dotace ve výši 
téměř osmnáct milionů korun na 
zateplení a výměny oken dalších 
pěti školních budov by měly být 
ještě schváleny. Celkové náklady 
na tyto úpravy jsou předpokládá-
ny ve výši 38,7 milionů,“ potvrdil 
náměstek primátora Michal Po-

bucký. Jedná se o tyto mateřské 
školy: MŠ Sněženka, Frýdek-
-Místek, Josefa Lady 1790, MŠ 
Frýdek-Místek, Anenská 656, bu-
dova J. Trnky 63, MŠ Sněženka, 
Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790, 
budova 8. pěšího pluku 821, MŠ 
Beruška, Frýdek-Místek, Nad 
Lipinou 2318, MŠ Beruška, Frý-
dek-Místek, Nad Lipinou 2318, 
budova Olbrachtova 1421.

(Pokračování na straně 2)
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krátce

Volby ve městě vyhrála ČSSD
Ve Frýdku-Místku volby do 

poslanecké sněmovny vyhrála 
ČSSD, které hlas odevzdalo téměř 
30 procent voličů, kteří k volbám 
dorazili. Za ČSSD skončila ODS 
se 17 %, Věci veřejné získaly 13, 
KSČM 12 a TOP 09 deset procent 
hlasů. Volební účast ve Frýdku-
-Místku činila zhruba 58 procent.

Povodňové díky
Rada města vyslovila podě-

kování České straně sociálně 
demokratické za dar městu ve 
výši půl milionu korun na pomoc 
při odstraňování následků živelné 
pohromy – povodňových škod, 
způsobených letošními záplava-
mi. Za spolupráci při zvládnutí kri-
zového stavu pak hasičskému zá-
chrannému sboru, dobrovolným 
hasičům, městské i státní policii, 
pracovníkům TS a Distepu, Povo-
dí Odry, Lesostavbám, dobrovol-
níkům z Červeného kříže a Adry, 
stejně jako povodňové komisi a 
krizovému štábu města.

Nová střecha a kuchyň
Rada města rozhodla o výbě-

ru zhotovitele na akci Základní 
škola Frýdek-Místek, Komen-
ského 404 – výměna střešní 
krytiny a výběru zhotovitele na 
akci Rekonstrukce kuchyně v 
Národním domě. Školní střecha 
bude rekonstruována za zhruba 
1,5 milionu a kuchyň v restaura-
ci za zhruba 2,7 milionu korun.

Nové jídelny
Rada města rozhodla o vý-

běru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku na akci Mateř-
ská škola Pohádka, objekt MŠ 
Gogolova – rekonstrukce školní 
jídelny za cenu okolo 3,6 milionu 
korun. Podobná zakázka u ma-
teřské školy Beruška přijde na 
zhruba 4,2 miliony korun.

Evropský svátek hudby
Svátek muzikantů známý pod 

názvem Evropský svátek hudby 
se v naší zemi stal již tradicí. V 
době letního slunovratu tak hud-
bou, zpěvem a tancem vítáme 
příchod léta. Ve Frýdku-Místku 
se tato slavnost uskuteční již po-
jedenácté a stejně jako v minu-
lých letech i letos bude tuto akci 
organizačně zajišťovat místní 
základní umělecká škola. V pá-
tek 18. června se od 14,30 do 17 
hodin na pódiu místeckého ná-
městí Svobody představí školní 
rocková kapela, taneční kapela 
Šuba-duba band, dětský pěvec-
ký sbor Písnička a další soubory. 

Město Frýdek-Místek po-
skytlo prostor pro slavnostní 
předání charitativních darů pro 
bývalého hasiče Tomáše Maly-
jurka, který utrpěl v roce 2001 
vážný pracovní úraz, jehož ná-
sledkem je doživotně upoután 
na lůžko s trvalou asistencí při 
všech životních úkonech. 

Invalidní hasič obdržel od 
zástupců Nadace policistů a ha-
sičů, Hasičského záchranného 
sboru Moravsko-slezského kraje, 
primátorky města Evy Richtrové 
a sponzorů elektrický vozík za 
300 tisíc korun a další dary spo-
jené s lázeňským pobytem.

Město Frýdek-Místek ne-
zůstalo stranou, a tak mohla 
primátorka města předat panu 
Malyjurkovi šek na 14 tisíc ko-

I město pomohlo postiženému hasičiI město pomohlo postiženému hasiči
run, které uvolnili radní z měst-
ského rozpočtu. „Z peněz budou 
uhrazeny služby asistenta, který 
bude bývalého hasiče dopro-
vázet a starat se o něj v rámci 
týdenního ozdravného pobytu v 
Lázních Luhačovice. Dosud se o 
postiženého starali rodiče, kteří 
do lázní pojedou taktéž, aby si 
zde odpočinuli a načerpali nové 
síly. Službu asistenta pro své-
ho syna využijí vůbec poprvé,“ 
přiblížila primátorka města Eva 
Richtrová. Ta znovu vyzdvihla 
výbornou spolupráci města s 
profesionálními i dobrovolnými 
hasiči a poděkovala jim, že čas-
to i s nasazením vlastního zdraví 
zabraňují ve městě škodám na 
životech a majetku.

Nákup elektrického invalid-

POMOC HASIČI: Město Frýdek-Místek se zapojilo do charitativní po-
moci bývalému hasiči Tomášovi Malyjurkovi.  Foto: Petr Pavelka

ního vozíku za 300 tisíc korun, 
přizpůsobeného k ovládání bra-
dou, zajistila Nadace policistů a 
hasičů.  Třicetiletý Tomáš Ma-
lyjurek z Frýdku-Místku byl pří-
slušníkem Hasičského záchran-
ného sboru Moravskoslezského 

kraje. Vážná dopravní nehoda 
se mu stala v říjnu 2001 při ná-
vratu ze služební cesty. Od té 
doby bojuje se svým postižením 
a stále věří, že se bude moci 
více a více zapojovat do normál-
ního života.  (pp)

V prostorách Střední ško-
ly gastronomie a služeb se 
uskutečnily v pátek 11. červ-
na pod záštitou primátorky 
Evy Richtrové letošní tradiční 
Hry seniorů. 

Do IV. ročníku Her seniorů 
se zapojili klienti Centra pe-
čovatelské služby, Domova 
pro seniory, Penzionu pro se-
niory a Svazu důchodců ČR. 
Barevně rozlišení se s vervou 
i nadhledem pustili do šesti 
soutěžních disciplín. Hned ta 
první vzbudila všeobecné ve-
selí, protože koše s prádlem 
určené pro soutěž „Obleč, co 
můžeš“ skýtaly pánské i dám-
ské svršky. Výsledné kombi-
nace byly pak velmi bizarní. I 
další disciplíny tříbily smysly, 
do některých se zapojili i míst-
ní studenti, kteří se podíleli na 

Senioři se bavili na svých hráchSenioři se bavili na svých hrách

Město Frýdek-Místek je již 
pošestnácté centrem Meziná-
rodního folklorního festiva-
lu, na kterém v tomto týdnu 
vystoupí přes 600 tanečníků, 
muzikantů a zpěváků z růz-
ných koutů světa. Statutární 
město Frýdek-Místek podpo-
řilo konání festivalu částkou 
500 tisíc korun, záštitu nad 

Mezinárodní folklorní festival začíná
festivalem převzala primátor-
ka města Eva Richtrová. 

„Mezinárodní folklorní festival 
Frýdek-Místek patří k sedmi fes-
tivalům mezinárodní organizace 
CIOFF v České republice,“ při-
pomněla prezidentka festivalu 
Eva Geryková. Ta avizuje vedle 
domácích souborů zahraniční ta-
nečníky, muzikanty a zpěváky z 

Arménie, Slovenska, Moldavska, 
Černé Hory, Chile a Mexika.

Veřejnosti se folklorní sou-
bory představí ve čtvrtek 17. 
června na nádvoří frýdeckého 
zámku, kde od 19 hodin pro-
běhne „Koncert muzik“. Hlavní 
program vypukne v pátek 18. 
června v 18 hodin na náměs-
tí Svobody v Místku, kde se v 
pozdějších večerních hodinách 
uskuteční také lidová veselice. 
Pro návštěvníky festivalu bude 
na náměstí Svobody zajištěno 
bohaté občerstvení, včetně po-
sezení u pódia. V případě ne-
příznivého počasí se program 
přesune do Kina Petra Bezruče.

„V sobotu dopoledne projde 
městem slavnostní průvod ta-
nečníků a muzikantů, kteří za-
míří od Kina Petra Bezruče na 
místecké náměstí Svobody, kde 
budou předvádět své dovednos-

ti. Večer se pak návštěvníci mo-
hou pobavit na lidové veselici s 
písněmi bez hranic,“ zve na další 
část programu náměstek primá-
tora Petr Cvik. 

V neděli v 9 hodin bude festi-
val na náměstí pokračovat a vy-
vrcholí v 16 hodin Galakoncer-
tem v Kině Petra Bezruče, kde 
diváci zhlédnou to nejhezčí, co 
soubory ze svých zemí a oblastí 
ČR přivezly. 

„Že se festival v termínu od 
16.-20. června nakonec uskuteč-
ní, na tom má hlavní podíl město, 
které zajistilo téměř polovinu po-
třebných prostředků,“ připomíná 
Eva Geryková, která je přesvěd-
čena, že umění našich prarodičů 
pořád žije, protože lidové prvky 
pronikají do módy, do interiérů 
domovů i do repertoáru zpěváků 
všech žánrů, takže se snaha udr-
žet festival vyplatí.  (pp)Do Frýdku-Místku zavítají i Černohorci.

HRY SENIORŮ: Soutěžící i diváky na úvod přivítal radní Ivan Vrba. 
Foto: Petr Pavelka

proměně zástupců z publika i 
na výrobě nápojů v barman-
ské soutěži. Soutěžní klání 
zpestřoval zábavný program, 
zaujaly „babky mažoretky“ i 
cimbálovka Radhošť. 

„Cílem her je podpořit aktiv-
ní způsob života seniorů, zvýšit 
jejich sebevědomí a odstranit 
z jejich života stereotyp. Hry 
seniorů letos pořádala pří-
spěvková organizace Centrum 
pečovatelské služby Frýdek-
-Místek, která na jejich pořádání 
získala z rozpočtu města částku 
68 tisíc korun,“ sdělil radní Ivan 
Vrba, který má ve městě na sta-
rosti sociální oblast. 

Ačkoliv pořadí nebylo zda-
leka to nejdůležitější, prven-
ství si z letošních Her seniorů 
odnesli zástupci Penzionu pro 
seniory.  (pp)

(Pokračování ze strany 1)
„Chtěl bych upozornit, že kro-

mě již zmiňované 2. ZŠ jsme v 
rámci úspor energie ve školních 
budovách zrekonstruovali také ZŠ 
a MŠ Škarabelova 562, kde bylo 
investováno přes šest milionů a 

zhruba polovina byla pokryta do-
tací,“ doplnil náměstek primátora 
Petr Cvik. Podle něj je cílem radni-
ce nejen zlepšit tepelně-technické 
vlastnosti školních budov a dosáh-
nout tak úspor energie, ale i napo-
moci chránit životní prostředí.  (pp)

Město získalo rekordní dotace
Školy končí dříve

Na žádost některých ře-
ditelů skončí školní rok dříve 
u těchto škol: 4. a 8. ZŠ 25. 
června a 1. a 11. ZŠ 28. červ-
na. Důvodem jsou začátky 
investičních akcí většího roz-
sahu, u 1. ZŠ společné vzdě-
lávací aktivity školního sboru.
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městská policie

Mladistvý na záchytce
28. 5. při projíždění ulice Příbor-

ská v jednu hodinu ráno si hlídka 
městské policie na zastávce hro-
madné dopravy všimla skupinky 
osob, která byla zkontrolována. 
Jeden z mladíků nedovršil ještě 
osmnácti let a pro svou silnou 
podnapilost byl rychlou záchranou 
službou převezen do nemocnice k 
vystřízlivění. „Také byl předvolán 
na městskou policii k dořešení pře-
stupku, který spáchal tím, že zne-
čistil veřejné prostranství rozbitím 
lahví od piva. Osoba, která podala 
alkohol mladistvému, byla řešena 
v blokovém řízení. A o celé věci byl 
informován odbor sociální péče,“ 
shrnula případ policejní preventist-
ka Lenka Biolková.

Nespokojený v bance
28. 5. požádal zaměstnanec 

jisté banky, že mají problém s 
klientem a neví si s ním rady. 
Na místě se nacházel klient, 
který si chtěl vybrat ze svého 
účtu peníze. Ale protože neměl 
u sebe doklad totožnosti, ale jen 
vystavený náhradní doklad bez 
fotografie, pokladní mu nemoh-
la vyhovět. Klient v bance nebyl 
spokojený a dožadoval se vydá-
ní peněz. Až přijeli strážníci na 
místo a situaci mu znovu vysvět-
lili, dal si říct a v klidu odešel.

Podomní prodej
28. 5. bylo oznámeno na 

městskou policii obtěžování ob-
čanem, který na ulici Heydukova 
nabízí a prodává zboží. Na místě 
se nacházel cizí státní příslušník, 
který opravdu prodával zboží, a 
protože vyhláška města Frýdku-
Místku tento prodej neumožňuje, 
byla mu udělena bloková pokuta.

Kamera pomohla
29. 5. po šesté hodině odpoled-

ne bylo oznámeno na městskou 
policii, že na ulici 8. pěšího pluku 
se pohybuje muž, který na vozík 
nakládá železné armatury. Po 
příjezdu hlídky se nikdo na místě 
nenacházel. Ale k hlídce se přihlá-
sila osoba, která uvedla, kterým 
směrem se muž se ženou vydali. 
Kamerovým systémem byly tyto 
dvě osoby zachyceny na ulici 
Pionýrů, informace byla briskně 
předána hlídce a ta páreček i s vo-
zíkem zajistila. Protože na vozíku 
bylo velké množství armatury, byl 
případ předán Policii ČR.

Našli pohřešované
1. 6. ve tři hodiny ráno stráž-

níci se služebním psem jménem 
Deus Lonadar prováděli kontrolu 
okolí řeky Morávky, když se na-
jednou služební pes rozběhl smě-
rem k zalesněnému porostu, kde 
začal intenzivně označovat svým 
štěkáním místo, kde byl postave-
ný stan a v němž spalo několik 
osob. „V tomto stanu se nachá-
zelo pět nezletilých a mladistvých 
osob, které byly pohřešované. 
Osoby byly ještě v ranních ho-
dinách předány na Policii ČR,“ 
informovala policejní preventistka 
Lenka Biolková.  (pp)

Statutární město Frýdek-
-Místek má za sebou první elek-
tronickou aukci, která proběhla 
on-line ve velké zasedací síni 
magistrátu. Byla to dramatická 
podívaná, vyplavující adrenalin 
jako při sportovních zápasech. 
I tady se totiž například „pro-
dlužovalo“, o čemž bylo něko-
likrát rozhodnuto v posledních 
možných sekundách.

„Aukce byla vypsána na do-
davatele elektřiny pro příspěvko-
vé organizace města, obchodní 
společnosti města, ale také pro 
budovy ve vlastnictví města, včet-
ně obytných domů,“ připomněla 
primátorka Eva Richtrová. O tuto 
zakázku soutěžilo pět zájemců 
s jediným kritériem, kterým byla 
cena. Elektřina je v tomto směru 
nejjednodušší komoditou, protože 
její dodávky jsou ošetřeny záko-
nem, nemusí se řešit její kvalita 
ani způsob dodávky a podobně.

Profesionální management 
výběrového řízení na dodavatele 
zajistila společnost eCentre, a.s., 
ve spolupráci s odborem správy 
obecního majetku, která vypra-
covala audit současného stavu 
odběru elektrické energie pro 34 
subjektů města, zpracovala zadá-
vací dokumentace pro výběrové 
řízení formou elektronické aukce, 
vytvořila e-aukční síň a oslovila 
licencované obchodníky s elek-
trickou energií. „Občas se při své 
práci setkáváme s neochotou při 
dodávání potřebných podkladů, 
ale spolupráce s městem Frýdek-
-Místek byla jednou z nejlepších. 
Sběr dat byl naprosto bezpro-
blémový, jednotlivé organizace 
pochopily prospěšnost věci a vše 
potřebné bylo dodáno velmi rych-
le. Ta dynamika celého procesu 

Elektronická aukce ušetřila 3,5 milionuElektronická aukce ušetřila 3,5 milionu

NAPĚTÍ A OČEKÁVÁNÍ: Sledování průběžných výsledků aukce.      Foto: Petr Pavelka

byla opravdu výjimečná,“ pochvá-
lil Frýdek-Místek Lubor Alex, ob-
chodní ředitel eCentre.

Celkem město díky aukci 
ušetří přes 3,5 milionu korun. 
„Výsledek je to velice slušný. 
Všichni víme, že v městských 

rozpočtech se dnes velmi obtíž-
ně hledají i daleko menší částky,“ 
hodnotil výsledek Lubor Alex.

Vítězní dodavatelé budou 
městu dodávat energii od 1. 8. 
2010 do 31. 12. 2011.

„Elektronické aukce jsou dnes 

jedním ze způsobů, jak dosáhnout 
úspor. My jsme nyní ušetřili přes tři 
a půl milionu korun. Jsem přesvěd-
čena o tom, že naše rozhodnutí jít 
touto cestou pro snižování výdajů 
města bylo správné,“ zhodnotila 
primátorka Eva Richtrová.  (pp)

Frýdek-Místek se posta-
vil do čela aktivity Regionu 
Beskydy, který zorganizoval 
pro širokou veřejnost řezbář-
ské sympozium pod názvem 
„Kouzlo pohádky ve dřevě za-
kleté“, jehož cílem je přiblížit 
lidové řemeslo – řezbářství – 
a hlavně seznámit nejmladší 
generaci s kouzlem dřeva a s 
možnostmi jeho zpracování. 

Hmatatelným výsledkem pak 
budou obří sochy, které bu-
dou krášlit frýdecko-místecké 
parky a školní zahrady.

Řezbáři už začali své dílo v 
pátek minulý týden, šanci vidět 
je při práci máte až do 19. červ-
na. Určitě se přijďte na místec-
ké náměstí před knihkupectví 
u podchodu podívat. Práci s 
motorovou pilou na hrubé opra-

cování už zřejmě nestihnete, ale 
jemnější práci hoblíky a dláty 
vykreslující již konkrétní podobu 
soch určitě ano. 

„Inspirací nám bylo družební 
město Žilina, kde podobná akce 
již proběhla dvakrát s velkým 
úspěchem,“ prozradila primátorka 
Eva Richtrová. Dagmar Valáš-
ková, sekretář sdružení Region 
Beskydy, ji doplnila, že i ve Frýd-
ku-Místku se představují hned 
čtyři zástupci ze slovenské strany. 

„Když něco děláme, vždycky 
máme představu, že to není jedno-
rázová akce, že pomůžeme něče-
mu, co má smysl a může se stát 
tradicí. I tady chceme zasít pomy-
slné semínko a uvidíme, co z toho 
vzejde,“ řekla Dagmar Valášková. 

Kouzlo pohádky ve dřevě za-
kleté je spojeno se soutěžemi 
pro děti. Ty ve věku do sedmi 
let se mohou zúčastnit soutěže 
„Namaluj kouzlo pohádky“. Stačí 
odevzdat do 18. června do některé 
z poboček Beskydského informač-
ního centra Frýdek-Místek vlast-
noručně namalovaný obrázek po-

hádkové postavičky, za kterou dítě 
obdrží drobnou odměnu. Děti ve 
věku od 7 do 12 let budou soutěžit 
o „nejkrásnější hoblinku“. Soutěž 
spočívá ve výtvarném ztvárnění 
dřevěného odřezku – hobliny, 
kterých při výrobě soch bude jistě 
nespočetně. „Děti mohou odřezky 
opracovat na místě konání sympo-
zia, nebo doma, vybarvit je podle 
své fantazie a opět odevzdat do 
některé z poboček Beskydského 
informačního centra Frýdek-Mís-
tek,“ vysvětlila Valášková.

„Rádi jsme tento projekt 
podpořili, protože kulturně oži-
ví město nejen v době konání 
sympozia, ale i po něm, pro-
střednictvím soch, které řezbáři 
vyprodukují. První dny ukázaly, 
že veřejnost řezbářství pod ši-
rým nebem zaujalo,“ hodnotil 
náměstek primátora Petr Cvik. 

Projekt Kouzlo pohádky ve 
dřevě zakleté je spolufinanco-
vaný z prostředků ERDF v rámci 
OPPS SK-CZ 2007-2013 pro-
střednictvím Fondu mikroprojek-
tů Regionu Bílé Karpaty.  (pp)

Kouzlo pohádky ve dřevě zakleté

ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM: Co dokážou udělat z dvoumetrových 
topolových kmenů?                                               Foto: Petr Pavelka

Na pobočkách Beskydského 
informačního centra Frýdek-
-Místek si můžete vyzvednout 
kapesní program Beskydského 
Veseléta 2010. Dozvíte se v něm 
důležité informace ke všem ak-
cím Veseléta jako místo konání, 
čas zahájení a popisy akcí s pro-
gramem. Jednotlivým akcím se 
samozřejmě průběžně budeme 
věnovat i ve zpravodaji.

„Většina akcí Beskydského 
Veseléta 2010 se bude konat 
na březích nebo v blízkosti řeky 
Ostravice,“ prozradila Lenka 
Bardoňová z Beskydského in-
formačního centra.

„Úvod tohoto seriálu kulturních 

Nový program Beskydského Veseléta
akcí obstará, už tradičně, Meziná-
rodní folklórní festival, který nabízí 
své jednotlivé akce už v tomto týd-
nu,“ připomíná náměstek primá-
tora Petr Cvik. Vyznavači folkloru 
možná budou i příznivci dechové 
hudby, na které program rovněž 
znovu pamatuje. „Opět jsme sáh-
li do hvězdných řad a bude se 
opravdu na co těšit,“ slibují pořa-
datelé. Ti nemohli vynechat tolik 
oblíbené řádění kovbojů a indiánů, 
které je nasměrováno na břeh řeky 
Ostravice, kde se malí, ale i velcí 
mohou snadněji přenést do doby, 
kdy házení tomahavkem a jízda 
na koni patřily k běžným umě-
ním. „Na začátek prázdnin je také 

připravena streetová show plná 
adrenalinu a extrémních variací 
na speciálních překážkách. Mezi 
další tradiční akce patří i jazzové 
odpoledne, které svou typickou 
melodií rozezní místecké náměs-
tí. Po loňském, velice úspěšném 
startu akce s názvem Beskydské 
rekordy, kdy jsme stoupali spo-
lečně na vrchol Mount Everestu, 
se budeme opět snažit ustanovit 
rekord,“ vyjmenovávají pořadatelé, 
ale konkrétnější ještě být nechtějí. 
Stejně jako u Hvězd nad řekou Os-
travicí, které jsou letošní novinkou 
v akcích Veseléta. Nebe nad Frýd-
kem-Místkem mají přijet rozzářit 
světové pop stars.  (pp)
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5. základní škola, ul. E. 
Krásnohorské ve Frýdku-Míst-
ku, si připomněla své 55. vý-
ročí trvání. Oslavy se konaly 
4. června a byly rozděleny do 
dvou částí. Žáci a učitelé při-
pravili pro rodiče, hosty, býva-
lé učitele, zaměstnance školy 
a širokou veřejnost školní 
akademii nazvanou „Letem 
světem“, překrásnou, vtipnou 
a dojemnou podívanou, poja-
tou netradičně a spojenou s 
atraktivní technikou. 

Do posledního místečka za-
plněný sál vítaly na velkoploš-
né obrazovce záběry z prostře-
dí školy. Rozběhl se svižný a 
velmi působivý program, ve 
kterém vystoupili žáci školy, 
děti z mateřské školy Lísko-
vecká a s velkým aplausem v 
humorných scénkách také uči-
telé školy. Žáci nám předvedli, 

Pětka si připomněla 55 letPětka si připomněla 55 let
jak si vedou v hodinách cizích 
jazyků, jak dovedou tvořit mo-
dely šatů z netradičních ma-
teriálů. Právem sklízeli velký 
potlesk.

Překvapením byla účast mu-
zikanta a zpěváka Tomáše Koč-
ka, bývalého žáka školy. Krátce 
zavzpomínal na školní léta na 
„Pětce“ a zazpíval dvě krásné 
lidové písně.

Pochvalu zaslouží také žáci, 
kteří perfektně zvládali techniku, 
přestavby jeviště, i jejich učitelé, 
kteří se nebáli je tímto úkolem 
pověřit. Závěrečná píseň Říkej 
mi táto, zpívaná všemi žáky a 
doplněná nádhernými snímky 
dětí od miminek po mládež, 
umocnila celý nádherný pro-
gram. Bravo a vřelé díky vám 
všem. 

Slavnostní odpoledne pak 
pokračovalo v prostorách školy, 

která se pyšnila nádhernou a 
vkusnou výzdobou, výstavkou 
mnoha pěkných žákovských 
prací. Každý z přítomných ob-
držel krásný almanach, drobné 
dárečky vyrobené žáky v kera-
mické dílně, které nám budou 
tento den připomínat. Také 

bohaté pohoštění připravené 
učiteli bylo výborné.

„Působila jsem na této škole 
32 let a prožila tu kus svého ži-
vota. Proto se tu vždy ráda vra-
cím a jsem šťastná, že přátelská 
atmosféra, kamarádství a spo-
lečná snaha učit a pracovat pro 

dobré jméno školy tu vládne stá-
le. Každé setkání nás, bývalých 
učitelů, nyní již důchodců, je pro 
nás vždy potěšením a z každého 
vašeho úspěchu máme velikou 
radost. Díky vám všem! Hodně 
úspěchů do dalších let,“ zhodno-
tila Ladislava Václavíková.

V rámci projektu „Pilotní ově-
řování metodik EVVO pro výuku 
jiných předmětů“ jsme strávili s 
dětmi 4. třídy třídenní pobyt na 
Chatě Skalka v Mostech u Jab-
lunkova. Naše lískovecká škola 
se zúčastnila tohoto pilotního 
programu poprvé, a to v termínu 
31. května – 2. června 2010. 

Žáci naší školy se zúčastnili 
soustředění v přírodě, které bylo 
zaměřeno na ekosystém Les. 
Součástí soustředění byla nejen 
tradiční, ale hlavně kreativní výu-
ka pomocí her, kvízů a skupinové 
práce. Během těchto tří dnů se 
žáci dozvěděli mnoho nového o 
životě v lese, pobytových zname-
ních, poznávali stopy, rostliny i 
živočichy. Vyzkoušeli si pracovat 
s atlasy rostlin i zvířat, přírodni-
nami a vytvořili krásné obrázky. 

Učíme se v lese o leseUčíme se v lese o lese
Součástí výuky byla i terminolo-
gie v anglickém jazyce a další di-
daktické hry, během nichž si žáci 
danou slovní zásobu vyzkoušeli. 

„Díky tomuto pobytu došlo i k 
lepší týmové spolupráci třídy. Děti 
se věnovaly i hrám, které měly 
přispět k ještě lepšímu klimatu ve 
třídě. Počasí nám moc nepřálo, 
avšak i přesto jsme vyrazili do 
lesa. Děti si užily krásného pro-
středí a pobyt měl velmi pozitivní 
ohlasy,“ hodnotila Mgr. Petra Pro-
cházková. „Budeme se těšit na 
další společný průzkum přírody 
ve společnosti žáků naší školy, 
stejně jako na spolupráci s nadše-
ným týmem pedagogů a zástupců 
institutu Euroschola, Třinec.“ 

Náklady na přípravu pobytu 
i soustředění samotné byly hra-
zeny strukturálním fondem EU. 

Projekt FM-Education rea-
lizovaný od roku 2008 na 13 
základních školách ve Frýd-
ku-Místku se úspěšně posu-
nul do druhé poloviny a má 
před sebou ještě více než rok 
aktivit. Statutární město Frý-
dek-Místek získalo na projekt 
15 milionů korun z Operační-
ho programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, pro-
jekt je spolufinancován Ev-
ropským sociálním fondem a 
státním rozpočtem ČR.

„Strategické u tohoto projektu 
bylo to, že jsme dokázali přesvěd-
čit zástupce jednotlivých našich 
škol, že se vyplatí o evropské 
peníze usilovat společně,“ řekl ná-
městek primátora Petr Cvik k hlav-
nímu cíli projektu, kterým je rozvoj 

13 základních škol má za sebou polovinu projektu FM-EDUCATION
partnerství, spolupráce a vzájem-
né výměny zkušeností mezi ško-
lami a tvorba nových výukových 
materiálů. Od začátku projektu v 
prosinci 2008 se do zpracovávání 
nových výukových materiálů pro 
žáky základních škol zapojilo již 
152 pedagogů. Ve formě meto-
dik, prezentací v Power Pointu, 
prezentací na interaktivní tabuli a 
pracovních listů vzniká přes 100 
zajímavých inovativních podkladů 
pro výuku ve většině předmětů. V 
závěru loňského roku byly školy 
vybaveny interaktivními tabulemi, 
počítači a projekční technikou. 
Tuto výpočetní techniku již peda-
gogové používají nejen k tvorbě 
nových výukových materiálů, ale i 
k jejich ověřování přímo ve výuce.

V rámci projektu vznikl e-por-

tál, který slouží nejen 
k prezentaci projektu, 
ale je také aktivně 
využíván ke komuni-
kaci mezi školami a 
projektovým týmem a budou na 
něm rovněž umístěny všechny 
vytvořené materiály pro výuku. 
Na adrese www.fmeducation.cz 
si může každý návštěvník přečíst 
podrobnosti o projektu.

Vítanou aktivitou projektu byly 
třídenní adaptační kurzy pro nové 
kolektivy žáků 6. tříd, které probí-
haly na podzim roku 2009 v hotelu 
Palkovické hůrky a byly pro žáky 
a učitele přínosem pro poznávání 
se mezi sebou. Celkem se kurzů 
zúčastnilo 530 žáků. K úspěšné-
mu průběhu přispěli lektoři z Cen-
tra nové naděje ve Frýdku-Místku. 

Pro velký zájem ze strany škol 
budou adaptační kurzy v letošním 
roce opět organizovány pro 680 
dětí z 6. tříd na hotelu Petr Bezruč 
v Malenovicích. 

Na Magistrátu města Frýdku-
-Místku se pravidelně setkávají 
koordinátoři jednotlivých škol s 
projektovým týmem a na ško-
lách probíhají metodická setká-
ní, na kterých si pedagogové 
vyměňují zkušenosti z tvorby vý-
ukových materiálů a navzájem si 
představují již vytvořené práce. 
Ze strany škol i magistrátu jsou 
organizovány konzultace a ško-

lení pro pedagogy, které vedou 
zkušení lektoři na témata týkající 
se například zapracování klíčo-
vých kompetencí a průřezových 
témat do nově zpracovávaných 
výukových materiálů, začleně-
ní těchto materiálů do školních 
vzdělávacích plánů, práce s no-
vou ICT technikou atd.

Na školách se připravují i 
další aktivity projektu – jazyko-
vé soutěže, olympiády, setkání 
zpracovatelů dle zaměření a 
předmětů, na kterých budou uči-
telé představovat své prezenta-
ce k výuce atd.
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poděkování

Po velmi dlouhé době deš-
tivého počasí byl 4. červen 
konečně krásným slunečným 
dnem. V tento den se na plo-
še střelnice Policie ČR ve 
Frýdku-Místku konal Dětský 
den, na který k naší velké 
radosti obdržela naše školní 
družina z Osmičky pozvání. 

Na ploše areálu byly rozmís-
těny útvary integrovaného zá-
chranného systému a na jejich 
stanovištích si všechny přítom-
né děti mohly dosyta užít při-
pravené hry, soutěže nebo jen 
pozorovat připravené ukázky 
činnosti těchto složek. Tak jsme 
se aktivně seznámili se zbraně-
mi zásahové jednotky, předvedli 
se nám psovodi ze speciálního 
útvaru či potápěči se svým vy-
bavením. Všechny nás potěši-
la také přítomnost dopravní či 

Den dětí na střelnici Policie ČRDen dětí na střelnici Policie ČR

městské policie nebo například 
horské služby. Velký úspěch 
zaznamenali i členové hasič-
ského záchranného sboru, kteří 
měli na ploše nastříkáno velké 
množství hasící pěny, ve které 
si všichni mohli dosyta vyhrát. 
Ti nejodvážnější se také mohli 
nechat vyvézt na vysokozdvižné 
plošině do nebeské výšky. Jako 

hosté se dětského dne zúčastni-
li členové veterán klubu ukázkou 
veteránských vozů a uniforem. 

Za nás všechny z Osmičky 
bychom velice rádi poděkovali 
kpt. Mgr. Davidu Pastorkovi, kte-
rý nás na takovou zdařilou akci 
ke Dni dětí pozval.

Kamila Zemanová,
vedoucí vychovatelka

V pátek 4. června dopoled-
ne se na základní škole na uli-
ci Pionýrů konala již tradiční 
soutěž Miss a missák Šestky, 
kterou si starší žáci zpestřu-
jí oslavy Dne dětí. Podobně 
jako v předchozích letech se 
soutěžního klání zúčastnilo 
18 žáků 2. stupně, a to devět 
chlapců a devět děvčat. 

Mezi nimi odborná porota, je-
jímiž členy nebyli jen učitelé, ale 
také zástupce žáků, hledala jed-
noho chlapce a jednu dívku, kteří 
vynikali nejen svým zevnějškem, 
bystrým duchem, ale i sportov-
ním a pohybovým talentem.

Soutěžící se mezi sebou utka-
li hned v několika disciplínách, 
které měly prověřit jejich pohy-
bové a rozumové schopnosti i 
společenské dovednosti. Diváci 
tak mohli vidět a porota hodnotit, 
jak si soutěžící poradili s nároč-
ným vědomostním kvízem, sko-
ky přes švihadlo, basketbalovou 

Miss a Missák Šestky
dráhou, volnou disciplínou, i jak 
si dali záležet na svém zevnějš-
ku při závěrečné promenádě ve 
společenském oblečení.

Pro diváky byla zřejmě nej-
více atraktivní volná disciplína. 
Účastníci soutěže předvedli, co 
podle svého mínění umí nejlépe, 
v čem vynikají. Soutěžící dívky 
většinou volily tanec či zpěv, u 
chlapců byly projevy rozmani-
tější, ať už se jednalo o recitaci, 
ukázky bojového umění, rapová-
ní či pobavení publika vtipy. 

Nesmíme zapomenout na 
dvě sličné moderátorky z 8.A, 
které celou soutěž komentovaly 
a jejichž výkon byl téměř na pro-
fesionální úrovni.

A jak to nakonec dopadlo? Na 
třetím místě skončili Patrik Horký 
a Sára Hořáková, na druhém 
místě to byli Lukáš Macek a Luc-
ka Vašková a celkovými vítězi se 
stali Vojta Havránek a Adriana 
Zlá.  Gabriela Skácelová

Podrobné seznámení s 
hlavním městem, jeho památ-
kami a zajímavostmi čekalo 
na vybrané žáky ze Základ-
ní školy Jiřího z Poděbrad v 
rámci tří tematických exkurzí, 
které se uskutečnily 15. a 20. 
dubna a 26. května.

„Při přípravě exkurzí jsme 
spolupracovali s cestovní kance-
láří Veselý školní autobus. Jejich 
průvodkyně nám věnovala celý 
den a měla pro děti připravený 
bohatý program se závěrečným 
testem,“ uvedla učitelka děje-
pisu Iva Vránová a dále řekla: 
„Šesté ročníky se zaměřily na 
Pražský hrad. Navštívili jsme 
Muzeum Hradu, Vladislavský sál 
a Chrám sv. Víta. Průvodkyně 
zavedla šesťáky i na Staroměst-
ské náměstí, na Karlův most a do 
Zlaté uličky.“ Sedmé ročníky se 
zaměřily na gotickou Prahu. „V 
Nerudovce jsme hledali domovní 
znamení, viděli jsme opět Kar-
lův most, Staroměstské náměstí 
s poledním odbíjením orloje, 
navštívili jsme Židovskou čtvrť, 
chrám sv. Mikuláše i Novoměst-
skou radnici. Největším zážitkem 

Děti z 11. ZŠ navštívily i Českou televizi

však byla návštěva Pražského 
hradu, kde se děti vyfotily na trů-
nu s jablkem a žezlem a s králov-
skou korunou na hlavě,“ uvedla 
dále Iva Vránová. 

Pro osmáky byl připraven te-
maticky odlišný program – zamě-
řili se s průvodkyní na Vyšehrad. 
„Na vyšehradském hřbitově jsme 
viděli hroby Bedřicha Smetany, 
Boženy Němcové, Jana Nerudy, 
Vlasty Buriana i Waldemara Ma-
tušky,“ pokračovala Iva Vránová. 
Podle jejích slov byla tou pravou 

třešničkou na dortu návštěva 
České televize, kde děti kromě 
informací o historii a současnosti 
mohli být účastníky natáčení po-
řadu pro děti Hřiště.

„I když jsme vyjížděli z Frýdku-
-Místku už před pátou hodinou, 
ubíhala nám cesta do Prahy velmi 
rychle,“ uvedla Veronika Kaletová 
ze 7. A a doplnila: „Viděli jsme 
hodně zajímavostí Prahy, ale urči-
tě stála zato i návštěva Mc Donal-
du, na kterou jsme se všichni moc 
těšili.“  Renata Spustová

Další z netradičních meto-
dických akcí k moderní výuce 
anglického jazyka již od ma-
teřských škol se uskutečnila 
poslední květnové úterý od-
poledne na frýdecko-místecké 
Základní škole Jiřího z Podě-
brad pod hlavičkou naklada-
telství Oxford University Press.

Učitelky mateřských škol z 
Frýdku-Místku a okolí se sešly, aby 
si pod vedením lektorky naklada-
telství OUP a učitelky anglického 
jazyka na frýdecko-místecké Je-
denáctce Michaely Vařekové vy-

11. ZŠ spolupracuje s mateřinkami při výuce angličtiny11. ZŠ spolupracuje s mateřinkami při výuce angličtiny
zkoušely neotřelé metody a formy 
práce s těmi nejmenšími dětmi při 
výuce anglického jazyka. „Snažila 
jsem se ve své lekci zařadit anglič-
tinu do hudebně pohybových akti-
vit, které mohou vykonávat děti už 
v mateřské škole. Jedná se o zá-
bavné zpracování písniček a říka-
nek, které je vhodné k dalšímu vy-
užití nejen při samotné výuce, ale 
i pro prezentaci dětské tvořivosti 
na besídkách a vystoupeních,“ 
vysvětlila Michaela Vařeková a 
dále řekla: „Hudebně pohybový 
program je zaměřen zejména na 

rozvoj klíčových řečových kompe-
tencí a edukativní obsah.“

Všichni zúčastnění obdrželi 
potvrzení o účasti na semináři a 
podklady pro další práci s dětmi. 

 Renata Spustová

Tento rok kovbojové z 1. 
stupně 6. ZŠ absolvovali na 
Den dětí zkoušku pro padou-
chy, která proběhla 4. června 
na prérii Notového Bédi Sméti. 

Naši bandité se museli vypořá-
dat se střelbou, s chytáním býků 
lasem, s hledáním zlaťáků, s vr-
hem oštěpem, se sestřelováním 

NEW DESPERADOS – Dětský den v parku
plechovek bičem a s mnoha další-
mi překážkami, které byly podmín-
kou pro přijetí do bandy Krvavého 
Jima. Po zdárném splnění všech 
nástrah děti očekával vytoužený 
poklad a také „Bůžek“ plnící tajná 
přání. Děkujeme Radě rodičů za 
přípravu skvělého dopoledne. 

 Michaela Drabinová

Poslední dny nás dělí 
od závěru školního roku 
2009/2010. Za péči, tr-
pělivost, výchovné pů-
sobení patří velký dík 
vedoucí učitelce Jarosla-
vě Kolářové, učitelkám 
Evženii Fridrichové, Jar-
mile Ivánkové a Renátě 
Zahradníkové. 

Krásné prostředí za-
hrady, čistotu a servis 
výborně zajišťují správní 
zaměstnankyně Jiřina Vlčková, 
Jarmila Dobiášová a Martina 
Šodková. 

Špatně by se snášel školní 
rok s prázdným bříškem. Tuto 
službu zvládají na jedničku s 
hvězdičkou naše úžasné paní 
kuchařky Iva Juchelková a 

Karla Sklářová. Nesmíme také 
zapomenout poděkovat spon-
zorům a dárcům, kteří si na děti 
vzpomněli.

Všem patří velký dík a přání 
hezkých prázdnin od „sluníček“, 
„motýlků“ a jejich rodičů. www.
msliskovecka.cz
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Plavání na 11. základní škole
Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

OKRESNÍ FOTBALOVÝ PŘEBOR - jaro 2010
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

TK TENNISPOINT FRÝDEK-MÍSTEK pořádá 
PRÁZDNINOVÉ NÁBOROVÉ TENISOVÉ KEMPY 

Termíny kempů: I 19.-23. 7., II 16.-20. 8. 
Místo: tenisový areál TK TENNISPOINT FM

(vedle budovy ředitelství Válcoven plechu FM) 
Ročníky narození: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 (náborový kemp mo-

hou absolvovat i starší děti do 15 let věku ve zvláštní skupině). Přihlášky: 
Ing. Jiří VYKOUKAL (602 718 364) nebo přímo v areálu u správce.

Cena: 1.000 Kč
Obsah tenisového kempu: 15 hodin výuky tenisu v maximálně 6 

dětech na dvorci vždy od pondělí do pátku od 08,45 do 12,15

Tenisové kempy

Statutární město Frýdek-
-Místek spolu s oddílem atle-
tiky TJ Slezan Frýdek-Místek 
uspořádalo již čtvrtý ročník 
Běhu mezi náměstími, které-
ho se zúčastnilo 126 dětí a 68 
dospělých, tedy o téměř pa-
desátku běžců více než loni. 

„Jsme rádi, že tato sportovní 
akce mezi lidmi získává na ob-
libě,“ těšilo náměstka primátora 
Petra Cvika, který předával ceny 
a sám věnoval vítězům dospě-
láckých kategorií soudky piva.

Závody byly rozděleny do 
několika kategorií, přičemž 
nechyběl ani běh okolo mís-
teckého náměstí nejmenších 
capartů (ročník 2006) s rodiči. 
Ceny pro vítěze jednotlivých 
kategorií věnovalo město, při-
praveny byly diplomy, medai-
le, drobné upomínkové před-
měty i sladká odměna.

Hlavní závod byl odstartován 
v 11:15 hodin. Na trať dlouhou 

Povedený Běh mezi náměstímiPovedený Běh mezi náměstími

CENY PRO CAPARTY: Město zajistilo odpovídající odměny.
Foto: Petr Pavelka PIVNÍ PRÉMIE: Náměstek primátora Petr Cvik předává Petře Pasto-

rové osobní cenu, která měla posloužit k vyrovnání úbytku tekutin na 
trati.   Foto: Petr Pavelka
necelých pět kilometrů se vyda-
lo 68 běžců, a to výkonnostních 
i rekreačních. Z mužů byl nej-
rychlejší Petr Lukeš z oddílu TJ 

Slezan a mezi ženami zvítězila 
Petra Pastorová, taktéž z oddí-
lu TJ Slezan. Ti se mohli těšit z 
„pivní prémie“. 

Koncem května se ve 
Frýdku-Místku uskutečnilo 
za asistence městské policie, 
která provizorně dirigovala 
dopravu, první organizované 
večerní in-line bruslení ve 
městě. Oslovilo na 150 jezd-
ců, z nichž někteří neváhali 
vydat se do ulic v maskách a 
soutěžit o zajímavé ceny.

„Jízda se uskutečnila na míst-
ních komunikacích za běžného 
provozu, který byl během průjezdu 
částečně omezen. Před bruslaři 
jelo vozidlo městské policie, které 
v rámci akce zajistilo bezproblé-
movou jízdu. Pěší hlídka strážníků 
pak zajistila bezpečné projetí kolo-
ny bruslařů kruhovým objezdem 
na ulici Frýdlantská a křižovatkou 
u průmyslové školy,“ přiblížil nutná 
opatření ředitel městské policie Mi-
lan Sněhota, který sám vyrazil na 
trasu na bruslích, aby měl vše pod 
kontrolou z první ruky.

První večerní in-line bruslení

A JEDÉM!: Na startu se sešli i účastníci v maskách. Foto: Petr Pavelka

Peloton in-linů se sešel v 
Sokolíku a vystartoval ze Sadů 
Bedřicha Smetany ke zhruba čty-
řicetiminutové vyjížďce. Součástí 
akce byl křest knihy Škola inline 
bruslení, která je určena všem 
milovníkům jízdy na malých kula-
tých křídlech. „Kolečkové brusle 
jsou fenomén, proto se i tomuto 

sportu snažíme vyjít vstříc. Vy-
budovali jsme první část trasy na 
Olešné, kterou chceme co nejdří-
ve zokruhovat. Jízda městem je 
přece jen výjimečnou záležitostí, 
ale chceme, aby se vyznavači to-
hoto sportu měli kde projet v pří-
rodě za městem,“ řekl náměstek 
primátora Petr Cvik.  (pp)

Ani proti dalšímu mladé-
mu celku z Olomouce Frý-
dek-Místek na svém hřišti, 
tentokrát už hlavním-travna-
tém, neuspěl.

Valcíři začali utkání proti 
mladíkům z Olomouce aktivně, 
jenže Prokeš svůj samostatný 
nájezd mířil pouze do bran-
káře Šustra a vzápětí šance 
Cesneka a Fromeliuse zůstaly 
opět nevyužity. Hosté si také 
vypracovali několik šancí, gól-
man Prepsl si nadále hlídal 
čisté konto.

(Pokračování na straně 7)

I další Olomouc brala všechny body
FOTBAL F-M – SK SIGMA OLOMOUC B 1:2 (0:0)

ZÁKROK PREPSLA: Tady domácí gólman včasným vyběhnutím 
šanci zmařil, přesto dvakrát lovil míč ze své sítě.  Foto: Petr Pavelka
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z šachu
O mistrovský titul MŠ 
Ve čtvrtek 10. června se v Ná-

rodním domě uskutečnil jubilejní 
5. ročník mezinárodního turna-
je čtyřčlenných družstev MŠ v 
šachu. 27 týmů bylo znamením 
historickému zlomu v překonání 
magického čísla 100 hráčů, když 
za šachovnice usedlo 108 dětí z 
mateřských škol! Celkovým vítě-
zem se stalo družstvo z Polska, 
Opole „32“. Z frýdecko-místec-
kých MŠ se na 1. místě umístilo 
družstvo z MŠ Myslivečka, 2. mís-
to MŠ Anenská, 3. místo MŠ Fr. 
Čejky – gratulujeme.

Honza Chlebek třetí
V sobotu 5. června se v pol-

ských Gliwicích uskutečnil mezi-

národní šachový festival turnajů 
pro mládež k příležitosti Dne dětí. 
BŠŠ reprezentovali: kategorie do 
8 let – Robert Demko, Radek Ha-
lamíček, Filip Haška, kategorie 
do 10 let – Jan Chlebek, Daniel 
Židek, kategorie do 12 let – Na-
tálie Kaňáková, Patrik Štěpán, 
kategorie do 14 let – Filip Ka-
ňák. Nejlepšího výsledku dosáhl 
Honza Chlebek, který ziskem 6,5 
bodu obsadil výborné 3. místo! 
Pěkných umístění dosáhli i další 
– 6. místo Filip Haška (6,0 b.),
8. místa Robert Demko (6,0 b.) a 
Patrik Štěpán (6,0 b.).

Žilka ve Švýcarsku
Člen Beskydské šachové ško-

ly mezinárodní mistr Štěpán Žilka 
se zúčastnil ve švýcarském měs-
tě Churu ve dnech 29. 5. – 6. 6. 
tradičního mezinárodního turnaje 
reprezentačních družstev žen a 
mužů Mitropa CUP 2010. Štěpán 
z devíti partií získal 4,0 body (1x 
výhra, 6x remíza)

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
1. FC Přerov - starší dorost B 

1:3 (1:2) - Šponiar, Hlaváč, Teplý
1. FC Přerov - mladší dorost 

B 1:0
Tescoma Zlín B - starší do-

rost A 3:2 (1:1) - Teplý 2
Tescoma Zlín B - mladší 
dorost A 0:1 (0:0) - Teplý

FC Vítkovice B - starší dorost 
B 1:1 (1:0) - M. Vojkovský
FC Vítkovice B - mladší 

dorost B 1:0 
ŽÁCI

ŠSK Bílovec B - starší žáci B 
0:8 (0:6) - Neumann 3, Štěrba, Le-
Dinh, Sušovský, Macíček, Matula
ŠSK Bílovec B - mladší žáci B 

0:2 (0:2) - Urbiš, Garba (D. Hruška)
Jiskra Rýmařov - starší žáci 

B 2:3
Jiskra Rýmařov - mladší žáci B 
1:3 (1:3) - A. Vojkovský (Šnyta), 
Šnyta (A. Vojkovský), Šponiar

starší žáci A - 1. FC Brno 1:3 
(1:1) - Štěrba

mladší žáci A - 1. FC Brno 
1:4 (0:2) - Nguyen

starší žáci C - Staré Město 4:0 
(3:0) - Paleček 2, Jandek, Petroš
mladší žáci C - Staré Město 0:0 

fotbal mládeže

I další Olomouc brala všechny body
FOTBAL F-M – SK SIGMA OLOMOUC B 1:2 (0:0)

(Pokračování ze strany 6)
Vše podstatné se začalo dít 

až po změně stran. Chlebek si 
pohrál s domácí obranou a po 
jeho přihrávce se dloubáčkem 
prosadil Pospíšil. Až s inkasova-
nou brankou se domácí fotbalis-
té jako by probudili. Jenže znovu 
Chlebek byl v naší šestnáctce 
důraznější než Grussmann a 
střelou k tyči zvýšil vedení olo-
mouckých mladíků na 0:2. Stej-
ně jako tomu bylo v dohrávce s 
HFK, tak i tentokráte začali naši 
muži hrát až s dvoubrankovým 
mankem. Svého soupeře doslo-

va přišpendlili na jeho polovinu 
hřiště, jenže proměňování šan-
cí je v závěru soutěže velkým 
problémem. Například v 70. 
minutě mířil po Málkově centru 
z levé strany Fromelius hlavou 
pouze do tyče. Až čtvrt hodiny 
před koncem střetnutí udeřilo. 
Jiří Prokeš našel nadýchaným 
centrem střídajícího Soukupa, 
ten sťukl míč na nabíhajícího 
Grussmanna, který nádhernou 
střelou k tyči snížil na rozdíl je-
diné branky. V závěru střetnutí 
tlak valcířů sílil, Hanáci si však 
hubený náskok uhlídali.

Frýdecko-místecké taekwon-
do – moderní korejské bojové 
umění sebeobrany – je jedním 
z nejúspěšnějších tělovýchov-
ných a sportovních umění a 
sportů v kraji. Ve městě se cvi-
čí již od roku 1992. 

V rámci Centra sportu měs-
ta Frýdek-Místek se pro nové 
zájemce z řad všech základ-
ních a středních škol otevřela 
od 3. června (čtvrtky od 17.00 
v tělocvičně 6.ZŠ na Anenské) 
přípravka taekwonda, ve které 
si můžete celý červen zdarma 
taekwondo vyzkoušet. Tréninky 

Přípravka korejského taekwondo
v červnu probíhají pravidelně 
1x týdně (čtvrtky od 17.00 do 
18.30 ve zmíněné tělocvičně), 
od září se bude cvičit 2x týdně. 
Výuku vede tak jako loni Miro-
slav Sýkora, držitel IV.Danu 
(cvičí od r. 1992, Mistr ČR 1999, 
bývalý úspěšný český repre-
zentant, MS 1999 – 2x bronz). 
Je to kvalifikovaný trenér (studi-
um FTVSK UK Praha a FTK UP 
Olomouc), certifikovaný Čes-
kým svazem TaeKwon-Do ITF, 
rovněž s platným kurzem Čer-
veného kříže. Má letité odbor-

né zkušenosti s vedením dětí 
na jiných ZŠ ve Frýdku-Místku 
(8.ZŠ, 2.ZŠ, 9.ZŠ, 10.ZŠ). Vý-
uka je založena na zásadách 
chování, jedná se o fyzickou 
činnost, avšak bez nároků na 
speciální kondici. Cvičit může 
začít opravdu kdokoli. 

Ti nejlepší taekwondisté z 
Frýdku-Místku jsou reprezen-
tanti ČR, získávají pravidelně 
mimořádné republikové, evrop-
ské (Mistři Evropy) a světové 
úspěchy (Mistři světa). Více se 
dozvíte na www.taekwondo.cz

V souboji o druhou příčku 
ve středu 2. června na umě-
lé trávě ve Stovkách domácí 
proti svěřencům trenérského 
bouřliváka Petra Uličného ne-
uspěli, a tak měl po zápase 
tým HFK Olomouc blíže ke 
druhé příčce.

„Uličníci“ vyloupili Stovky
FOTBAL F-M 1. HFK OLOMOUC 1:2 (0:1) 

Důrazná a hodně pohyblivá 
hra Hanáků dělala valcířům pro-
blémy. I přes tento fakt to byli 
naši hráči, kteří mohli v 6. minu-
tě udeřit. To po levé straně utekl 
obránce Jiří Prokeš a po jeho 
přihrávce chybělo Macečkovi k 
přesnému zakončení jen málo. 

Ve 33. minutě naši hráči chybo-
vali, hosté předvedli kombinační 
akci a ujali se vedení 0:1. Hosté 
po změně stran ještě zvýšili a 
kontaktní gól ze závěrečného 
tlaku, který přinesl i jedno břev-
no, přišel příliš pozdě, až v na-
staveném čase.

„Přiznávám, že hosté byli se-
dmdesát minut lepší. My jsme 
začali hrát až v závěru zápasu a 
to je hodně málo,“ řekl k zápasu 
zklamaný trenér Frýdku Oldřich 
Machala.

NA UMĚLCE: Byl to boj.   Foto: Petr Pavelka

Ve dnech 26.-28. května se 
uskutečnilo v Praze národní 
finále Novinářského kalamá-
ře v házené mladších žáků 
základních škol. Vyslancem 
Moravskoslezského kraje byli 
chlapci z 11.ZŠ Jiřího z Podě-
brad ve Frýdku-Místku, kteří 
po urputných bojích v konku-
renci 12 družstev získali stří-
brné medaile. 

Zajímavostí na umístění je, že 
tohoto úspěchu dosáhli v řadě 
podruhé za sebou, když loni 
obsadili taktéž stříbrnou příčku o 
rok starší spolužáci. To zname-
ná, že mládežnická házená se 
ve Frýdku-Místku ubírá správ-
ným směrem.

Národní finále 
Novinářského kalamáře

Výsledky ve skupině:
11.ZŠ J. z Poděbrad x ZŠ Zubří 

9:11
11.ZŠ x ZŠ Veselí 18:4

11.ZŠ x Brno 16:14
11.ZŠ x ZŠ Ohradní Praha 17:12

11.ZŠ x ZŠ 10. Plzeň 19:5
Semifinále: 11.ZŠ x ZŠ Jičín 12:11
Finále: 11.ZŠ : ZŠ Zubří 12:15

Na vynikajícím úspěchu se po-
díleli: Zleva nahoře: Přemysl Bar-
vík (vyhlášen nejlepším hráčem 
turnaje), Lukáš Vančura, Tomáš 
Latocha, Patrik Slavík, Jiří Jež, 
Patrik Pruchnický, René Ruffer, 
Martin Strnadel (trenér), Jakub 
Vaněk (vedoucí družstva) Michal 
Dolák, Petr Olka, Petr Dulava, Ja-
kub Horký a Martin Kocich.
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V oblasti územního rozvoje chceme: pokračovat V oblasti územního rozvoje chceme: pokračovat 
v rekonstrukcích a úpravách dětských hřišťv rekonstrukcích a úpravách dětských hřišť

Třináctka se traduje jako 
číslo nešťastné, ovšem v pří-
padě vybudování již třinácté-
ho hřiště ve městě, které bylo 
postaveno podle přísných 
norem Evropské unie, to jistě 
neplatí. Nové hřiště na ulici 
Komenského u 4. základní 
školy je zprovozněno jen pár 
dní, ale už zažilo notnou porci 
dětských šťastných úsměvů 
a veselého hraní. Ukázaly to 
první dny, kdy zde děti zkou-
šely nové atraktivní prvky do-
konce déšť-nedéšť.

„To hřiště je perfektní, děti 
se na něm skutečně vyřádí. Jen 
to první dny vypadalo, že bude-
me muset na hřiště dát nějaké 
školní zvonění, aby se vůbec 
dostaly včas do třídy,“ hodno-
tila zástupkyně ředitelky Šárka 
Nahodilová. „Původní hřiště 
bylo ve velmi špatném stavu a 
neodpovídalo současným tren-
dům. Proto jsme se rozhodli, že 
betonové plochy a kovové hra-
cí prvky odstraníme a na jejich 

místě vybudujeme hřiště nové a 
moderní,“ řekl náměstek primá-
torky Michal Pobucký. Jeho ko-
lega náměstek primátora Petr 
Cvik upozornil, že škola před 
nedávnem dostala do vínku 
nový sportovní areál se dvěma 
hřišti a hřiště dětské jen logicky 
doplnilo pro školu ideální poho-
dovou lokalitu. 

Dětské hřiště má nepravi-
delný tvar vymezený dřevěný-
mi palisádami a je rozděleno 
na dvě části podle pádové 
výšky a dopadových ploch, což 
de facto dělí prostor na část 
pro menší a pro větší děti. Pod 
nižšími herními prvky je polo-
žen travnatý koberec, pod těmi 
vyššími, určenými zejména pro 
ty starší, je dlažba z pružných 
pryžových desek. Na menší 
děti na hřišti čeká houpadlo na 
pružině, závěsná i vahadlová 
houpačka, kolotoč, domek s 
terasou – Zlobidoupě a velké 
pískoviště o rozměrech 4 x 4 
metry. Větší děti se mohou vy-

HŘIŠTĚ PODLE NOREM: Bezpečí především.     Foto: Petr Pavelka

dovádět na Lumpárně, což je 
multifunkční sestava vybavena 
rozhlednami se zastřešením, 
skluzavkou, šplhací plošinou a 
pohyblivým mostem, ale také 
lanové pyramidě, která je vy-
soká 3,75 metru, nebo na ře-
tězové houpačce. K posezení 
slouží osm laviček. 

„V rámci zakázky vzniklo také 
zákoutí s lavičkami před vstupem 
do školy, které je vymezeno be-
tonovými palisádami a dřevěným 
laťovým oplocením. Spolu s no-
vým spojovacím krčkem to před-
stavuje opravdu důstojný vstup 
do školního zařízení, na který 
můžeme být pyšní,“ hodnotil ná-
městek primátora Petr Cvik. 

V celém prostoru byla upra-
vena zeleň a vznikly zde i nové 
zpevněné plochy ze zámkové 
dlažby. „Náklady na vybudo-
vání hřiště, včetně demontáže 
původního zařízení a odstranění 
původního betonového povr-
chu, lehce přesáhly šest milionů 
korun, které město uhradilo z 

vlastních zdrojů,“ uvedl náměs-
tek primátora Miroslav Dokoupil, 
který má investiční akce ve své 
kompetenci. 

Hřiště ve stejném stylu již 
byla vybudována například v 
parku na ulici Puškinova, v Sa-
dech B. Smetany u areálu So-
kolík, Janáčkově parku, v parku 
Svobody – u sokolovny, na síd-
lišti Slezská na ulici Dobrovské-
ho, na sídlišti Anenská na ulici J. 
Lohrera, na ulici Dr. A. Vaculíka 
poblíž restaurace Veranda, na 
sídlišti Nad Lipinou na ulici Na 
Kopci u garáží, na sídlišti Za 
Nemocnicí (v místech křížení ul. 
I. J. Pešiny a I. P. Pavlova), na 
sídlišti Kolaříkovo u protihluko-

vých valů na ulici M. Majerové, 
na sídlišti Riviera u 7. ZŠ a na 
okraji frýdeckého lesa na ulici 
Pod Zámečkem. 

„V letošním roce by mělo 
být vybudováno zbrusu nové 
dětské hřiště také na sídlišti K 
Hájku poblíž ulice Pod Školou a 
v Sadech B. Smetany u restau-
race Krmelec. Pravidelně bude i 
letos probíhat oprava a výměna 
poškozených nebo nevyhovují-
cích herních prvků na ostatních 
městských dětských hřištích. 
Cílem je, aby všechna hřiště ve 
Frýdku-Místku byla pro děti v co 
největší míře bezpečná a funkč-
ní,“ uzavřel náměstek primátora 
Michal Pobucký.  (pp)

ZÁBAVA PO ŠKOLE: Hřiště u 4. ZŠ využívají děti opravdu naplno.      Foto: Petr Pavelka
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Kolektiv dvanácti žáků – ruš-
tinářů – z Osmičky ze 7. C, 9. 
C, 9. E zvítězil v krajském kole 
soutěže Puškinův památník 
a spolu se svými vyučujícími 
reprezentovali Moravskoslez-
ský kraj na celostátní přehlídce 
44. ročníku festivalu Ars poeti-
ca – Puškinův památník, která 
se konala v Ruském středisku 
vědy a kultury v Praze.

„Předvedli skvělé kolektivní 

vystoupení povolání policisty, 
cvičitelky, květinářky, tesaře, 
dojičky, letušky, malířky a diri-
genta v ruském jazyce, nazvané 
„Smatritě, kěm ja chaču stať“. 
Za prezentaci perfektní výslov-
nosti a náročné souhry pohybu 
byli odměněni mimořádným 
oceněním od České asociace 
rusistů,“ sdělily vyučující ruské-
ho jazyka Mgr. Iva Riglerová a
PaedDr. Hana Přidalová.

Ars poetica – Puškinův památník

Ve čtvrtek 27. května se vy-
pravili malí spisovatelé v do-
provodu svých učitelů, rodičů 
a knihovníků v čele s ředitelem 
městské knihovny Tomášem 
Benediktem Zbrankem do Žili-
ny, aby se zúčastnili slavnost-
ního vyhodnocení 11. ročníku 
mezinárodní literární soutěže 
Tvoříme vlastní vydavatelství. 

Kulturní program, který byl 
součástí slavnostního vyhodno-

Úspěchy malých spisovatelů v zahraničí
cení, se nesl v duchu přátelství 
mezi národy, jež mají k sobě 
blízko. Na jevišti se střídali dětští 
interpreti, aby předvedli něco ze 
svého umění. Všichni byli ale plni 
očekávání, jak to dopadne. Naši 
malí literáti a výtvarníci si v kon-
kurenci slovenských a polských 
dětí nevedli špatně. V 1. katego-
rii získaly Denisa Lancová a Le-
ona Šigutová ze 4. ZŠ za knihu 
Cesta do země barev aneb Na 

křídlech fantazie 2. místo a ve 2. 
kategorii stejné umístění získaly 
Michaela Chmelová a Veronika 
Ondrášková z 8. ZŠ s knihou 
Dračí diamant. Všem gratuluje-
me a nejen jim připomínáme, že 
vyhlašovatelem příštího ročníku 
bude Městská knihovna Frýdek-
-Místek. Těšíme se na spoustu 
knih, které děti vytvoří. 

Petra Plachá, Městská 
knihovna Frýdek-Místek 

Již podevatenácté se 
uskutečnil významný me-
zinárodní projekt s názvem 
Bienále fantázie, tento ročník 
s podtitulem Rozprávka za 
lepší svet! Od roku 1988 pod 
gescí Turčianskej galérie v 
Martine. Projekt získal uzna-
ní nejen v evropském, ale i 
mezikontinentálním prostoru, 
především originálním vý-
tvarně-prostorovým řešením 
koncepce výstavy a instalace 
dětských výtvarných prací.

Každoročně z několika tisíců 
prací porota vybere a ocení ně-
kolik stovek nejlepších z nich. 
Ústředním tématem Bienále fan-
tázie je od jeho začátku (1969) 
výtvarné zpracování různých fo-
rem lidové slovesnosti (pohádka, 
mýtus, legenda, píseň, říkanka, 
hry...). V letošním ročníku zazna-
menala mimořádný úspěch naše 

Výtvarníci ze ZUŠ uspěli na Slovensku
učitelka Marcela Polochová se 
svými žáky výtvarného oboru.

Za soubor soutěžních prací 
získali jednu z hlavních cen – 
cenu Jozefa Vongreja, kterou 
uděluje Ministerstvo školství SR. 
Cena byla udělena za pedago-
gické vedení žáků při souboru 
prací. Ocenění byli tito žáci a 
jejich práce:

Hana Stolařová, 11 let, Dai-
dalos, animace

Markéta Sekaninová, 11 let, 
Daidalos, animace

Jakub Chroboczek, 10 let, 
Pink Wars, Trojský kůň, animace

Vít Šnajder, 9 let, Pink Wars, 
Trojský kůň animace

Matouš Čermák, 9 let, Pink 
Wars, animace

Zuzana Hudcová, 10 let, Dá-
rek, animace

Lenka Fialová, 10 let, Dárek, 
animace

Na frýdecko-místecké základní 
škole Jiřího z Poděbrad proběhla 
výstava prací žáků prvního a dru-
hého stupně nazvaná Mozaika, 
která vznikla propojením dvou 
samostatných projektů prvního a 
druhého stupně školy. Děti se pod 
vedením učitelky Zuzany Lanzen-
dörferové a Martiny Jakůbkové 
pokusily zpracovat různé oblasti 
života a se štětcem a tužkou v 
ruce procestovat kus Evropy.

První stupeň ztvárnil čtyři stá-
ty Evropy – Španělsko, Rakous-
ko, Itálii a Francii. „Zaměřili jsme 
se zejména na rodinné stříbro 

Mozaika prozářila interiér Jedenáctky
jednotlivých zemí, jejich kulturu, 
umění a zvláštnosti,“ vysvětlila 
myšlenkovou linii výtvarných 
prací prvního stupně učitelka 
Martina Jakůbková. Po vzoru 
francouzských malířů například 
malovaly děti z prvního stupně 
kubistické obrazy podle kreseb 
Pabla Picassa, impresionistická 
dílka na motivy prací Moneta či 
Renoira. Ti nejmenší se zaměřili 
na pohádkové motivy.

Z výstavy Mozaika čišela pes-
trost a zároveň jednotná tematic-
ká linie. „Snažili jsme se zvolené 
téma zpracovat nejrůznějšími 

technikami. Používali jsme mal-
bu temperou, prstovými barvami, 
kolorovanou kresbu akvarelovými 
pastelkami, suchý pastel, gioc-
condy, kresbu tuší, tužkou, kolá-
že, mozaiku i prostorovou tvorbu,“ 
vysvětlila Martina Jakůbková.

Na výstavu však přispívaly 
i žáci druhého stupně. „Starší 
děti se tentokrát zamýšlely nad 
počátky kresby, nad symboly, 
které nás obklopují od nepaměti, 
počátky písma i zjednodušením 
světa do geometrických tvarů,“ 
doplnila svou kolegyni výtvarni-
ce Zuzana Lanzendőrferová.

DIVADLO „ING“ V HOSPŮDCE U ARNOŠTA: V sobotu 19. června ve 20 hodin uvítají v hospůdce 
prkna, která znamenají svět, poprvé divadelní společnost, a to hned slavnou frýdeckou „Intelektuál-
ně Nevyváženou Galasuperšou“ neboli divadelní kolektiv „ING“. Na venkovním pódiu vám nabídnou 
své nejúspěšnější scénky, ve kterých, jak sami píšou, bourají veškeré představy o hranicích zábavy, 
dávající slovům legrace, parodie, humor či sranda zcela nový rozměr. Navíc se diváci mohou těšit na 
vynikající ostravské písničkářské duo „SOVA & SLAMÁK“, kteří budou jednotlivá divadelní vystoupení 
prokládat chytrými písněmi, lehkým básnickým humorem a bravurní kytarovou hrou.

Roura, trubka, rulička – papí-
rová věcička. Pod tímto názvem 
vyhlásila v jarních měsících Ma-
teřská škola Pohádka výtvar-
nou soutěž pro děti z oblasti 
tvořivé recyklace jako jednu z 
mnoha akcí z oblasti environ-
mentální výchovy, na kterou se 
mateřská škola v letošním roce 
programově zaměřila.

Do přetváření papírového od-
padu (papírové ruličky a krabičky 
všeho druhu) se pustily děti se 
svými blízkými v domácím pro-
středí. Formou tvořivé hry a vzá-
jemné spolupráce propojené dis-
kusí na téma recyklace se rodinné 
týmy společně dobraly k fantas-

tickým výtvorům. Tyto se pak 
staly na dlouhou dobu výzdobou 
interiéru Pohádky na obou mateř-
ských školách na ul. Třanovského 
a Gogolova a jsou k zhlédnutí na 
jejich webových stránkách www.
mspohadkafm.cz.

Všechny výrobky byly nápa-
dité, mnohé funkční, propraco-
vané, ale i jednoduché, blízké 
světu dětí, plně rozvíjející jejich 
představivost a fantazii.

Celá soutěž probíhala v ra-
dostné a tvůrčí atmosféře, která 
byla ještě umocněna oceněním 
a odměnou všech zúčastněných 
dětí. Jana Ondrušíková,
 učitelka, organizátor soutěže

Roura, trubka, rulička – papírová věcička
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30. 6. – 1. 7. – HURÁ,
PRÁZDNINY

Organizátor: ZO Českého sva-
zu včelařů Frýdek-Místek
Místo: Dům včelařů Fojtství, 
Chlebovce
Čas: Začátek: 30.6 v 18 hodin – 
Konec: 1. 7. v 11:45
Kontakt: Marie Knődlová, Tele-
fon: 603 542 619, E-mail: ma-
rie.knodlova@seznam.cz
Informace: Soutěž, táborák, 
návštěva muzeí, projížďka „včel-
metrem“, pověst chlebovického 
Valfa, noční hra, videoprojekce 
o životě včel, soutěž o Mistra 
včelaříka. Pro děti od 1. třídy.
S sebou si vezměte průkazku 
zdravotní pojišťovny, psací a 
kreslící potřeby, spací pytel, ka-
rimatku (možno i stan), baterku, 
vhodné oblečení, svačinu.
Doporučujeme se přihlásit 
předem.
1. 7. – HRAJEME SI S MÍČEM
Organizátor: Školní sportovní 
klub BESKYDY
Místo: Sokolovna na sídlišti 
Slezská, Novodvorská 667
Čas: Sraz: 8:15 hodin – Konec: 
11:15 hodin
Kontakt: Miloslav Chrobák a Ivan 
Pelikán, Telefon: 608 502 838, E-
mail: info@sskbeskydy.cz
Informace: Náplní dopoledne 
budou pohybové aktivity s míči 
a míčový víceboj malých skupin.
Pro děti I. stupně ZŠ.
S sebou sportovní úbor a tenisky 
vhodné do tělocvičny (ne kopač-
ky, ne černá podrážka).
Počet míst je omezen, doporu-
čujeme přihlásit se předem.

2. 7. – VÝTVARNÁ DÍLNA
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč
Místo: SVČ Klíč, budova A, Pio-
nýrů 752 v Místku
Čas: 9:00 - 12: 00 hodin (akce 
je průběžná)
Kontakt: Petra Vlkošová Tele-
fon: 731 167 721, E-mail: pet-
ra@klicfm.cz
Informace: Namalujte si polštá-
řek, který vás může provázet na 
všech prázdninových cestách

7. 7. - RADIOAMATÉŘI
Organizátor: Radioklub Frýdek-
-Místek
Místo: Malý Koloredov 811, 
Místek (sraz ve vstupní hale u 
recepce Bytového domu)
Čas: 15:30 - 17:30 hodin
Kontakt: Miroslav Sýkora, Tele-
fon: 606 337 161, E-mail: tana-
kan@seznam.cz
Informace: Ukázky činnosti ra-
dioamatérů, rádiová spojení s 
celým světem. Určeno dětem od 
10 let. Počet míst omezen. Do-
poručujeme se přihlásit předem 
telefonicky 5. 7. 6. 7. a 7. 7.

7. 7. – SEBEOBRANA
Organizátor: TaeKwon-Do ITF 
JOOMUK
Místo: ZŠ nár. um. P. Bezruče, 
tř. T.G. Masaryka 454, Frýdek-
-Místek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce), sraz před tělocvičnou

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ 2010
Kontakt: Jozef Juhás, Telefon: 
605 807 148, E-mail: jozef.ju-
has@seznam.cz
Informace: Nauč se základům 
sebeobrany. Poznej své pohy-
bové schopnosti v rozvoji umění 
sebeobrany. Akce je určena dě-
tem od 7 let. S sebou si vezměte 
sportovní oblečení a obuv, sva-
činu a pití.

8. 7. – SEBEOBRANA
Organizátor: TaeKwon-Do ITF 
JOOMUK
Místo: ZŠ nár. um. P. Bezruce, 
tř. T:G: Masaryka 454, Frýdek-
-Místek 
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce), sraz před tělocvičnou
Kontakt: Jozef Juhás, Telefon: 
605 807 148, E-mail: jozef.ju-
has@seznam.cz
Informace: Nauč se základům 
sebeobrany. Poznej své pohy-
bové schopnosti v rozvoji umění 
sebeobrany. Akce je určena dě-
tem od 7 let. S sebou si vezměte 
sportovní oblečení a obuv, sva-
činu a pití.
8. 7. – HRAJEME SI S MÍČEM
Organizátor: Školní sportovní 
klub BESKYDY
Místo: Sokolovna na sídlišti 
Slezská, Novodvorská 667
Čas: Sraz: 8:15 hodin – Konec: 
11:15 hodin
Kontakt: Miloslav Chrobák a Ivan 
Pelikán, Telefon: 608 502 838, E-
mail: info@sskbeskydy.cz
Informace: Náplní dopoledne 
budou pohybové aktivity s míči 
a míčový víceboj malých skupin.
Pro děti I. stupně ZŠ.
S sebou sportovní úbor a tenisky 
vhodné do tělocvičny (ne kopač-
ky, ne černá podrážka).
Počet míst je omezen, doporu-
čujeme přihlásit se předem.

9. 7. – MODELÁŘSKÉ 
AKROBACIE A PROHLÍDKA 
ULTRALEHKÝCH LETADEL

Organizátor: Pobeskydský avi-
atický klub Frýdek-Místek
Místo: Letiště Bahno, Místek, 
sraz u hangáru
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Jiří Banáš, Telefon: 
737 834 923, E-mail: pakfm@
volny.cz
Informace: Ukázky modelářské 
činnosti, prohlídka hangáru, be-
seda s piloty ULL a modeláři, 
ukázky ULL letadel

12. 7. – DESKOVÉ HRY
Organizátor: SVČ Klíč, Frýdek-
-Místek
Místo: klubovna SVČ Klíč, bu-
dova B, Pionýrů 764, Frýdek-
-Místek
Čas: Začátek: 8:30 – Konec: 
13:00
Kontakt: Jiří Šnapka, Tele-
fon: 737 117 491, E-mail: jiri.
snapka@seznam.cz
Informace: Přijď si zahrát zná-
mé i neznámé deskové a karetní 
hry. S sebou si vezměte přezův-
ky, svačinu, pití.
13. 7. – TREFA DO ČERNÉHO 

A MOŽNÁ PŘIJDOU I PSI

Organizátor: Spolu a navzájem 
– občanské sdružení
Místo: Za příznivého počasí na 
hřišti v areálu Sokolík a za nepří-
znivého počasí v sále Sokolíku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Hana Holubová, Tele-
fon: 604 251 706, E-mail: hana-
fuki@seznam.cz
Informace: Lukostřelba, hod 
šipkami na terč, ukázka výcviku 
psů. S sebou sportovní oděv.

14. 7. – HRAJEME SI S 
KLAUNEM

Organizátor: Lidový dům v 
Místku
Místo: Lidový dům, F. Čejky 
450, Místek (velký sál)
Čas: 9:00 - 14:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Jan Bartončík, Tele-
fon: 605 504 238, E-mail: lido-
vydum.fm@centrum.cz
Informace: Pobaví vás klauni, 
naučíte se jednoduchým kouzlům.

15. 7. – AUTOBUSOVÝ
VÝLET DO ŠTRAMBERKU

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organi-
zace
Místo: Sraz v 8:15 hodin v SVČ 
Klíč FM, budova A, Pionýrů 752
Čas: 8:30 -13:00 hodin
Kontakt: Hana Smolánová, Te-
lefon:731 650 223, email: han-
ka@klicfm.cz
Informace: Vydáme se na Bí-
lou horu, ochutnáme štramber-
ské uši a rozhlédneme se ze 
Štramberské trúby. S sebou si 
vezměte svačinu a pití, vhodné 
oblečení a obuv, pokrývku hlavy, 
pláštěnku, drobné kapesné, prů-
kazku zdravotní pojišťovny. Na 
akci je třeba se předem přihlásit. 
Přihlášky získáte na www.klicfm.
cz nebo přímo v SVČ Klíč FM.

15. 7. – HRAJEME SI
S MÍČEM

Organizátor: Školní sportovní 
klub BESKYDY
Místo: Sokolovna na sídlišti 
Slezská, Novodvorská 667
Čas: Sraz: 8:15 hodin – Konec: 
11:15 hodin
Kontakt: Miloslav Chrobák a Ivan 
Pelikán, Telefon: 608 502 838, E-
mail: info@sskbeskydy.cz
Informace: Náplní dopoledne 
budou pohybové aktivity s míči 
a míčový víceboj malých skupin.
Pro děti I. stupně ZŠ.
S sebou sportovní úbor a tenisky 
vhodné do tělocvičny (ne kopač-
ky, ne černá podrážka).
Počet míst je omezen, doporu-
čujeme přihlásit se předem.
16. 7. – TENIS PRO VŠECHNY
Organizátor: TK TENNISPO-
INT Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK TEN-
NISPOINT, Hutní 36, Frýdek 
(bývalé kurty Válcoven plechu)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, Te-
lefon: 602 718 364, E-mail: jiri.
vykoukal@seznam.cz
Informace: Seznámení se zá-
klady tenisu, se všeobecnou 

sportovní přípravou, soutěže a 
hry o drobné ceny.
S sebou si vezměte vhodné ob-
lečení a obutí, pokrývku hlavy a 
pití. Počet míst omezen. Doporu-
čujeme se přihlásit předem.

19. 7. – HRAJEME SI
S MÍČEM

Organizátor: Školní sportovní 
klub BESKYDY
Místo: Sokolovna na sídlišti 
Slezská, Novodvorská 667
Čas: Sraz: 8:15 hodin – Konec: 
11:15 hodin
Kontakt: Miloslav Chrobák a Ivan 
Pelikán, Telefon: 608 502 838, E-
mail: info@sskbeskydy.cz
Informace: Náplní dopoledne 
budou pohybové aktivity s míči 
a míčový víceboj malých skupin.
Pro děti I. stupně ZŠ.
S sebou sportovní úbor a tenisky 
vhodné do tělocvičny (ne kopač-
ky, ne černá podrážka).
Počet míst je omezen, doporu-
čujeme přihlásit se předem.

20. 7. – JÍZDA ZRUČNOSTI
S MĚSTSKOU POLICIÍ

Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Místo: Dopravní hřiště u víceú-
čelové sportovní haly
Čas: 9:00 – 12:00 hodin, akce 
má přesně stanovený začátek
Kontakt: Lenka Biolková, Te-
lefon: 558 631 481, 777 921 
390, E-mail: biolkova.lenka@
frydekmistek.cz
Informace: Seznámíte se s pra-
vidly silničního provozu a vyzkou-
šíte si jízdu zručnosti na kole. Do-
poručujeme si s sebou vzít vlastní 
helmu a kolo, svačinu a pití.
21. 7. – RAFTY NA OSTRAVICI
Organizátor: Sportovní klub 
cvičení a pobyt v přírodě Frýdek-
-Místek
Místo: Stavidlo u dopravního 
hřiště na Riviéře v Místku
Čas: 10:00 - 13:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Oldřich Chrostek, Te-
lefon: 608 741 124, E-mail: raf-
ty@sport-klub.cz
Informace: Svezete se na 
2-6místných raftech přes stavi-
dlo a peřej s instruktory vodác-
kého výcviku i samostatně.
S sebou si vezměte obutí a ob-
lečení do vody, pokrývku hlavy, 
opalovací krém, svačinu a nápo-
je. Bez bot nebudete vpuštěni do 
lodi. Pro děti od 6 let.

21. 7. – DOPOLEDNE
PRO DĚTI

Organizátor: Městská knihovna 
Frýdek-Místek
Místo: Městská knihovna, Jirásko-
va 506, oddělení pro děti Frýdek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Irena Liberdová Tele-
fon: 558 630 218, E-mail: liber-
dova@mkfrydek.cz
Informace: Zábavné dopoledne 
pro děti.
22. 7. AUTOBUSOVÝ VÝLET 

DO ARCHEOPARKU
V CHOTĚBUZI

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organi-
zace
Místo: Sraz v 8:15 hodin v SVČ 

Klíč FM, budova A, Pionýrů 752
Čas: 8:30 -13:00 hodin
Kontakt: Hana Smolánová, Te-
lefon:731 650 223, email: han-
ka@klicfm.cz
Informace: Seznámíte se s ži-
votem ve slovanském hradišti, 
prohlédnete si repliky staroby-
lých obydlí a nálezů. S sebou si 
vezměte svačinu a pití, vhodné 
oblečení a obuv, pokrývku hlavy, 
pláštěnku, drobné kapesné, prů-
kazku zdravotní pojišťovny. Na 
akci je třeba se předem přihlásit. 
Přihlášky získáte na www.klicfm.
cz nebo přímo v SVČ Klíč FM.

23. 7. – BOJ O VLAJKU
Organizátor: TOM 19070 KAM 
Frýdek-Místek
Místo: klubovna SVČ Klíč, bu-
dova B – sraz, akce se bude 
konat na Štandlu a okolí
Čas: 8:00 – 13:30
Kontakt: Jiří Šnapka, Tele-
fon: 737 117 491, E-mail: jiri.
snapka@seznam.cz
Informace: Zahrajeme si bojo-
vé hry s míčky, se šátky atd., ve 
všech hrách půjde o to, získat 
vlajku do své moci.
S sebou sportovní oblečení a 
obutí, jídlo a pití na přežití.

26. 7. – PERLIČKOVÉ
DOPOLEDNE

Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Klub Nezbeda
Místo: F. Čejky 450, Místek, 
Klub Nezbeda
Čas: 9:00 – 13:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Michaela Šebíková, 
Telefon: 775 966 941, E-mail: 
klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Vyrobíte si různé 
výrobky z perliček a korálků. 
S sebou si vezměte přezůvky, 
svačinu a pití.
27. 7. – NEBUĎ DOMA SÁM, 

PŘIJĎ SE BAVIT K NÁM
Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Klub Nezbeda
Místo: klubovna Klubu Nezbe-
da, F. Čejky 450, Místek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Alena Kopidolová, 
Telefon: 732 628 731, E-mail: 
klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Vyrobíte si různé ob-
rázky z přírodnin, vlastních po-
hlednic, nakreslíte si ornamenty 
na tělo (ruce, nohy), vyluštíte si 
různé rébusy, doplňovačky, su-
doku a další. Volná činnost: fot-
bálek, stolní hry, ping-pong.
S sebou si vezměte přezůvky, 
svačinu a pití.

28. 7. – VE VČELÍM
KRÁLOVSTVÍ

Organizátor: ZO Českého sva-
zu včelařů Frýdek-Místek
Místo: Dům včelařů Fojtství, 
Chlebovice
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Marie Knödlová, Tele-
fon: 603 542 619, E-mail: ma-
rie.knodlova@seznam.cz
Informace: Povídání o včelách, 
videoprojekce ze života včel, 
ukázka vytáčení medu, povídání 
o medu, výroba svíček z včelího 
vosku, soutěže a hry s včelař-
skou tématikou.
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KOMPLETNÍ PROGRAM NA ČERVENEC A SRPEN
29. 7. – HASIČSKÝ DEN

Organizátor: Sbor dobrovol-
ných hasičů – Frýdek
Místo: Hasičská zbrojnice, Střel-
niční 1861, Frýdek-Místek
Čas: 9:00 – 13:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Vladimír Dužík, Tele-
fon: 602 748 214, E-mail: sd-
hfrydek@seznam.cz
Informace: Prohlídka hasičské 
zbrojnice a techniky. Soutěže a hry.
30. 7. – VÝLET S NEZBEDOU 

PO MEDVĚDÍ STEZCE
Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Klub Nezbeda
Místo: klubovna Klubu Nezbe-
da, F. Čejky 450, Místek, odtud 
na Prašivou
Čas: sraz: 8:00 hodin – pak 
odjezd autobusem do Vyšních 
Lhot, návrat: kolem 15:00 hodin
Kontakt: Alena Kopidolová, 
Telefon: 732 628 731, E-mail: 
klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Poznávací a prožit-
kový výlet na Prašivou. Během 
cesty si zahrajeme improvizova-
né scénky, budeme malovat v 
přírodě, apod. Na akci se hlaste 
ve dnech 21. 7. – 29. 7. od 9 do 
14 hodin v klubu Nezbeda.
2. 8. – O KRÁLE A KRÁLOV-

NU FRÝDKU-MÍSTKU
Organizátor: Beskydská šacho-
vá škola
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek
Čas: 8:00 - 13:00 hodin 
Kontakt: Antonín Surma, Tele-
fon: 558 637 670, 728 855 086, 
E-mail: a.surma@chessfm.cz
Informace: Kategorie: A) hráči 
narozeni 1992 a mladší, B) hráči 
narozeni 1996 a mladší, C) hráči 
narozeni 2000 a mladší

3. 8. – DOPOLEDNE
S POČÍTAČEM

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organi-
zace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek (budova A)
Čas: 9:00 - 11:00 hodin a 11:00 
– 13:00 hodin
Kontakt: Patrik Siegelstein, Te-
lefon: 732 646 125 E-mail: pa-
trik@klicfm.cz
Informace: internet, hry
S sebou si vezměte svačinu, pití.

4. 8. – POZNEJ JUDO
Organizátor: TJ Důl Staříč Frý-
dek-Místek
Místo: Tělocvična ZŠ E. Krásno-
horské 139 (9. ZŠ)
Čas: 8:45 před tělocvičnou, 9:00 
– 12:00 
Kontakt: Lubomír Černý, Tele-
fon: 608 821 513, E-mail: judo.
fm@seznam.cz
Informace: Seznámení s judem, 
soutěže, hry o ceny.
S sebou starší tepláková sou-
prava (dlouhý rukáv), přezůvky.

6. 8. – TURISTICKÁ VY-
CHÁZKA NA BEZRUČOVU 

VYHLÍDKU
Organizátor: KČT TJ VP Frý-
dek-Místek – Oddíl pěší turistiky
Místo: Frýdecký les, Bezručova 

vyhlídka
Čas: 8:00 - 14:50 hodin (Sraz v 
8:00 hodin na nádraží ČD. Ná-
vrat: v 14:30 hodin na nádraží 
ČD ve Frýdku)
Kontakt: Jaromír Maršálek, Te-
lefon: 776 252 014
Informace: Turistická vycházka 
se sportovními a dovednostními 
soutěžemi na Bezručově vyhlíd-
ce. Opékání párků, občerstvení.
S sebou si vezměte vhodné ob-
lečení a obuv, svačinu a pití.
 9. 8. PRÁZDNINOVÉ TVOŘE-

NÍ – VESELÉ ZVÍŘÁTKO
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, budova A, Pi-
onýrů 752
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Petra Vlkošová, Tele-
fon: 73116771, E-mail: petra@
klicfm.cz
Informace: Vyrobíme si prázdni-
nový obrázek a veselé zvířátko. S 
sebou si vezměte svačinu a pití.

10. 8. – INDIÁNSKÉ
DOVEDNOSTI

Organizátor: Dětská misie, o. s.
Místo: Tělocvična ZŠ TGM, Frý-
dek-Místek (Jednička)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Kateřina Moškořová, 
Telefon: 605 316 887, E-mail: 
k.moskorova@seznam.cz
Informace: Naučíte se něco 
málo z indiánských dovedností. 
S sebou přezůvky a sportovní 
oblečení.

11. 8. – DOPOLEDNE HER
A SOUTĚŽÍ

Organizátor: Městská knihovna 
Frýdek-Místek
Místo: Městská knihovna, Hlav-
ní 111, Místek
Čas: 8:30 – 11:30 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Barbora Veličková, 
Telefon: 558 644 353, E-mail: 
velickova@mkmistek.cz
Informace: Soutěže a úkoly o 
tzv. škudlíky, za které si pak děti 
nakoupí ceny v knihovnickém 
obchodě.

12. 8. – POZNEJ JUDO
Organizátor: TJ Důl Staříč Frý-
dek-Místek
Místo: Tělocvična ZŠ E. Krásno-
horské 139 (9. ZŠ)
Čas: 8:45 před tělocvičnou, 9:00 
- 12:00 
Kontakt: Lubomír Černý, Tele-
fon: 608 821 513, E-mail: judo.
fm@seznam.cz
Informace: Seznámení s judem, 
soutěže, hry o ceny. S sebou 
starší tepláková souprava (dlou-
hý rukáv), přezůvky.

13. 8. – DOPOLEDNE
S HASIČI

Organizátor: Sbor dobrovol-
ných hasičů Lískovec
Místo: Hasičská zbrojnice v 
Lískovci (Dojezd MHD č. 5 k Zá-
kladní škole Lískovec)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Šárka Čerňáková, Te-
lefon: 737 335 161, E-mail: sar-
ka.cernakova@seznam.cz

Informace: Ukázky z činnosti 
mladých hasičů, soutěže s pou-
žitím hasičského nářadí a náčiní.
V případě nepříznivého počasí 
akce proběhne v klubovně a ve 
zbrojnici. Děti předškolního věku 
se mohou zúčastnit pouze v do-
provodu dospělé osoby. S se-
bou sportovní oblečení a obutí.
16. 8. – VÝTVARNÁ DÍLNA – 
RUČNÍ PAPÍR NA KLÍČKU

Organizátor: SVČ Klíč, příspěv-
ková organizace
Místo: Rodinné centrum Klíček 
na Slezské
Čas: 9:00 - 11:00 a 11:00 - 13:00
Kontakt: Hana Smolánová, 
Telefon: 558 434 154, E-mail: 
hanka@klicfm.cz
Informace: Sami si vyrobíte ze 
starých novin a letáků ruční pa-
pír. Zhotovíte si drobný dárek. 
S sebou si vezměte pracovní 
oblečení a přezůvky. Na akci je 
nutné se telefonicky nebo e-mai-
lem nahlásit.

17. 8 – INLINE BRUSLENÍ
NA NÁMĚSTÍ

Organizátor: Swanky inline – 
škola inline bruslení
Místo: nám. Svobody v Místku
Čas: 9.00-10:00, 10:00-11:00, 
11:00-12:00
Kontakt: Sandra Vítková, Tele-
fon:731 949 094, 775 728 860 
E-mail: swanky@centrum.cz
Informace: Pomocí her a soutěží 
zvládnete základní techniku inli-
ne bruslení, procvičíte správnou 
koordinaci pohybu. S sebou: sva-
činu, pití. Podmínkou účasti jsou 
vlastní inline brusle, helma, chrá-
niče zápěstí, kolen a loktů

18. 8. – KOREJSKÉ 
TAEKWONDO ITF 

Organizátor: Lifetime Taekwon-
do School
Místo: Tělocvična ZŠ Pionýrů 
400 (6. ZŠ)
Čas: 8:45 sraz u vchodu do 
sportovní haly. Začátek: 9:00 
hodin – Konec: 11:00 hodin 
Kontakt: Miroslav Sýkora, Tele-
fon: 603 710 604, E-mail: miro-
slav.sykora@taekwondo.cz
Informace: S sebou si vezměte 
bílé tričko, sportovní mikinu, tep-
láky či šustky, obuv na ven i pře-
zutí do tělocvičny. Předvedeme 
dětem taekwondo ve videoukáz-
kách – korejští mistři. Pak bude-
me cvičit po korejsku.

19. 8. – AUTOBUSOVÝ
VÝLET NA DĚTSKÝ RANČ 

DO HLUČÍNA
Organizátor: SVČ Klíč
Místo: sraz u SVČ Klíč, Pionýrů 
764 (budova B) v 8:45 hodin
Čas: 9:00 - 13:30 – předpoklá-
daný návrat k budově B
Kontakt: Hana Smolánová, 
Telefon: 558 434 154, E-mail: 
hanka@klicfm.cz
Informace: Vyzkoušíte si jízdu 
na koni, prohlédnete si ranč a 
malou domácí zoo. Odpočinete 
si v dětském koutku. S sebou 
vhodné oblečení a obuv, po-
krývku hlavy a pláštěnku. Do 
batůžku pití a svačinu. Na akci je 

nutné přihlásit se. Přihlášky ke 
stažení na www.klicfm.cz.
20. 8. – TENIS PRO VŠECHNY
Organizátor: TK TENNISPO-
INT Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK TEN-
NISPOINT, Hutní 36, Frýdek 
(bývalé kurty Válcoven plechu)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, Te-
lefon: 602 718 364, E-mail: jiri.
vykoukal@seznam.cz
Informace: Seznámení se zá-
klady tenisu, všeobecnou spor-
tovní přípravou, soutěže a hry 
o drobné ceny. S sebou si vez-
měte vhodné oblečení a obutí, 
pokrývku hlavy a pití. Počet míst 
omezen. Doporučujeme se při-
hlásit předem.

23. 8. – AUTOBUSOVÝ
VÝLET DO HRABYNĚ

A OSTRAVY
Organizátor: SVČ Klíč
Místo: Sraz na vlakovém nádra-
ží ve Frýdku v 8:00 hodin
Čas: 8:00 - 15:00 – předpoklá-
daný návrat opět na vlakové 
nádraží
Kontakt: Hana Smolánová, 
Telefon: 558 434 154, E-mail: 
hanka@klicfm.cz
Informace: Prohlédnete si Pa-
mátník II. světové války a skanzen 
bojové techniky v Hrabyni. V Os-
travě navštívíte muzeum vodních 
mlýnů a vyhlídkovou věž Nové 
radnice. S sebou vhodné oblečení 
a obuv, pokrývku hlavy a pláštěn-
ku. Do batůžku pití a svačinu, ka-
pesné dle uvážení rodičů. Na akci 
je nutné přihlásit se. Přihlášky ke 
stažení na www.klicfm.cz.

24. 8. – MALÝ STRÁŽNÍK
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Místo: Sady Svobody, ulice Sa-
dová, Frýdek
Čas: Začátek: 9:00 – Konec: 
12:00 hodin
Kontakt: Lenka Biolková, Tele-
fon: 558 631 481, E-mail: biol-
kova.lenka@frydekmistek.cz
Informace: Vyzkoušíte si fyzic-
ké a psychické testy pro „malé 
strážníky“, seznámíte se s prací 
městské policie. Za nepříznivé-
ho počasí se akce nekoná.

25. 8. – KOREJSKÉ 
TAEKWONDO ITF 

Organizátor: Lifetime Taekwon-
do School
Místo: Tělocvična ZŠ Pionýrů 
400 (6. ZŠ)
Čas: 8:45 sraz u vchodu do 
sportovní haly, Začátek: 9:00 
hodin – Konec: 11:00 hodin 
Kontakt: Miroslav Sýkora, Tele-
fon: 603 710 604, E-mail: miro-
slav.sykora@taekwondo.cz
Informace: S sebou si vezměte 
bílé tričko, sportovní mikinu, tep-
láky či šustky, obuv na ven i pře-
zutí do tělocvičny. Předvedeme 
dětem taekwondo ve videoukáz-
kách – korejští mistři, pak bude-
me cvičit po korejsku.

25. 8. – MOST DO ZEMĚ 
THERABITIA

Organizátor: Junák – Svaz 

skautů a skautek ČR, Středisko 
8. pěší pluk
Místo: Skautská klubovna na 
ulici 28. října 781, Místek (vedle 
restaurace Golf)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin a 13:00 
- 15:00 hodin (průběžná akce)
Kontakt: Martina Šimíková, 
Telefon: 775 170 017, E-mail: 
martas.fm@email.cz
Informace: Sportovně a výtvar-
ně zaměřený program, doporu-
čujeme oblečení pro venkovní 
aktivity a obuv na sport. S sebou 
si vezměte svačinu a pití.

26. 8. – MOST DO ZEMĚ 
THERABITIA

Organizátor: Junák – Svaz 
skautů a skautek ČR, Středisko 
8. pěší pluk
Místo: Skautská klubovna na 
ulici 28. října 781, Místek (vedle 
restaurace Golf)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin a 13:00 
- 15:00 hodin (průběžná akce)
Kontakt: Martina Šimíková, 
Telefon: 775 170 017, E-mail: 
martas.fm@email.cz
Informace: Sportovně a výtvar-
ně zaměřený program, doporu-
čujeme oblečení pro venkovní 
aktivity a obuv na sport. S sebou 
si vezměte svačinu a pití.

27. 8. – ZNÁŠ SVÉ MĚSTO
Organizátor: TOM 19070 KAM 
Frýdek-Místek
Místo: klubovna SVČ Klíč, bu-
dova B – sraz, akce se bude 
konat v části Místek
Čas: 8:30 - 13:30
Kontakt: Jiří Šnapka, Tele-
fon: 737 117 491, E-mail: jiri.
snapka@seznam.cz
Informace: Doporučujeme, aby 
každý účastník už chodil do zá-
kladní školy. S sebou sportovní 
oblečení a obutí, jídlo a pití, kdo 
chce, mapu F-M. Budete hledat 
známá i méně známá místa 
Frýdku-Místku ve trojicích.

30. 8. PRÁZDNINOVÉ
TVOŘENÍ – FIMO

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, budova A, Pi-
onýrů 752
Čas: 9:00 - 11:00 a 11:00 - 13:00 
Kontakt: Karolína Lepíková, 
Telefon: 731 167 010, E-mail: 
karolina@klicfm.cz
Informace: Z modelovací hmoty 
FIMO si vytvoříte originální drob-
nosti a šperky. S sebou si vez-
měte svačinu a pití.
31. 8. – LEZENÍ NA CVIČNÉ 

STĚNĚ
Organizátor: SVČ Klíč
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 764 
(budova B), klubovna
Čas: 9:00 – 14:00 (průběžná akce)
Kontakt: Martin Gavlas, Tele-
fon: 732 327 637, E-mail: mar-
tin@klicfm.cz
Informace: Lezení na lezecké 
stěně, seznámení s lezeckým 
materiálem, srovnávací soutěže.
S sebou oblečení jako do tělo-
cviku a obutí s pevnou špičkou 
i patou, tenká měkká podrážka.
Vezměte si svačinu a pití.
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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-
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.

19. 6.
Lysůvky

k.ú. Místek, ul. Pod Štandlem (u 
býv. autobazaru) 07,30 - 08,00
u pana Šmída 08,10 - 08,40
u hřiště  08,50 - 09,20

Zelinkovice

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
u obchodu Auto Truck 09,30 - 10,00

Chlebovice
u pana Martínka  10,10 - 10,40
bývalý OÚ  10,50 - 11,20
u transformátoru  12,00 - 12,30
myslivna  12,40 - 13,10

Zelinkovice
Auto Honda – naproti na pro-
stranství u bytovek  13,20 - 13,50

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/

o celkové výměře 46,84 m2 

nacházející se v I.NP objektu 

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)
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
uvedené nemovitosti za

účelem realizace dostavby
– Pivovarská I.

- p.č. 135/1 ostatní plocha – 
zeleň o výměře 608 m2, p.č. 
135/2 ostatní plocha – zeleň o 
výměře 118 m2 a část pozem-
ku p.č. 3047/1 ostatní plocha – 
ostatní komunikace o výměře 
350 m2, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek (Pivovarská)
Písemné žádosti zasílejte na 
Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor správy obecního 
majetku, a to nejpozději do 30. 
6. Po uplynutí tohoto termínu 
budou zájemci informováni o 
dalším postupu.

Statutární město
Frýdek-Místek informuje o
záměru pronajmout níže
 uvedenou nemovitost za

účelem realizace dostavby
– Pivovarská II.

čp. 159, ul. Komenského, k.ú 
Místek, obec Frýdek-Místek 
(věžový dům u křížového pod-
chodu-prodejna keramiky). 
Nebytové prostory byly kolau-
dovány jako prodejna. 

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.

Autovrakem se stává vaše 
vozidlo ve chvíli, kdy se stane od-
padem, tj. věcí, které se chcete 
zbavit. Dle zákona o odpadech je 
autovrak zařazen do kategorie ne-
bezpečných odpadů pod katalogo-
vým číslem 16 01 04 – autovraky s 
provozními náplněmi a pod katalo-
govým číslem 16 01 06 – autovra-
ky bez provozních kapalin.

Povinností majitele vozidla je 
před žádostí o vyřazení vozidla z 
registru odevzdat autovrak opráv-
něné osobě dle zákona o odpa-
dech a jeho prováděcí vyhlášky, 
která je oprávněným provozo-
vatelem zařízení ke sběru, výku-
pu, zpracování, využívání nebo 
odstraňování autovraků, a tím i 
oprávněnou osobou k vydávání 
dokladu o jeho převzetí (likvidaci).

Likvidace autovraků
Ekologická likvidace autovraků 

(vozidel) spočívá v jejich rozebrání 
a roztřídění všech jejich komponen-
tů. Ekologická likvidace se provádí 
na specializovaných pracovištích. 
Tato pracoviště jsou vybavena 
vodohospodářsky zabezpečenou 
plochou, která zabraňuje uniku ne-
bezpečných látek škodlivých život-
nímu prostředí. Autovraky jsou zde 
soustřeďovány a rozebírány. Třídí 
se plasty, sklo, kovy, atd.
Doklady nutné k předložení při 
předání autovraku k likvidaci:

Fyzická osoba:
1. občanský průkaz, cestovní pas 
nebo jiný platný doklad totožnosti 
2. plnou moc vystavenou vlastní-
kem (provozovatelem) autovraku 
v případě, pokud má dojít k pře-
vzetí od osoby, která není vlastní-
kem (provozovatelem) 
3. rozhodnutí v dědickém řízení, 
pokud došlo k úmrtí vlastníka 
nebo provozovatele vozidla 
4. originál technického průkazu 
vozidla 

Právnická osoba:
1. statutární orgán s předlože-
ním aktuálního výpisu z obchod-
ního rejstříku 
2. plnou moc v případě převzetí 
od osoby, kdy předávající není 
statutárním orgánem právnické 

osoby s předložením aktuálního 
výpisu z obchodního rejstříku 
3. originál technického průkazu 
vozidla

Po převzetí autovraku je 
dodavateli vystaveno podle vy-
hlášky „Potvrzení o převzetí 
autovraku do zařízení ke sbě-
ru autovraků“, které je nutným 
dokladem pro vyřazení vozidla 
z registru motorových vozidel. V 
případě, že autovrak postrádá ně-
které části, uvádí se jeho chybějící 
části přímo do tohoto „Potvrzení“.

Za kompletní vozidlo pova-
žujeme takové, které je úplné 
bez jakýchkoliv chybějících částí 
nebo takové, kterému chybí:
• části karoserie (dveře, kapota, 
blatníky, nárazníky, atd.)
• pneumatiky včetně ráfků
• autobaterie
• interiér a jeho části
• sedadla

Nekompletním vozidlem 
předaným k ekologické likvida-
ci se rozumí vozidlo, u kterého 
chybí jedna nebo více následu-
jících součástí:
• motor a jeho součásti
• převodovka a její součásti
• náprava nebo nápravy a její 
součásti
• dodání pouze skeletu karoserie

Bližší informace tel. 558 609 
173, 558 609 175.

VÝKUP PAPÍRUVÝKUP PAPÍRU
SE PROVÁDÍ NASE PROVÁDÍ NA

SD COLLOLOUKYSD COLLOLOUKY
A NA SEPARACIA NA SEPARACI

V LÍSKOVCIV LÍSKOVCI

Provozní doba:
SD Collolouky
Po-Pá 8-18 hod

So 8-14 hod

V Lískovci
Po-Pá 6-14 hod

Tel.: 595 174 058,
736 422 259 nebo

603 881 672 (Collolouky)
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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

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

• nebytová jednotka – nebyto-
vý prostor č. 549/4 včetně podílu 
75/992 na společných částech 
budovy č.p. 549 na pozemku 
p.č. 202/66 zastavěná plocha a 
nádvoří a zastavěném pozemku 
p.č. 202/66 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 439 m2 a sou-
visejícím pozemku p.č. 202/211 
ostatní plocha o výměře 27 m2, 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Růžový pahorek), nejnižší na-
bídková cena 783.470 Kč

• budova č.p. 34 na pozem-
ku p.č. 5139 zastavěná plocha 
a nádvoří a pozemek p.č. 5139 
zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 545 m2 včetně všech 
součástí a příslušenství, k.ú. 
Lískovec u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek, nejnižší nabídko-
vá cena 2.332.080 Kč 

• budova č.p. 752 na pozem-
ku p.č. 1723 zastavěná plocha a 
nádvoří a pozemek p.č. 1723 za-
stavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 330 m2, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Pionýrů), nejniž-
ší nabídková cena 5.736.000 Kč

• jednotka (nebytový pro-
stor) č. 1752/12 v budově č.p. 
1751,1752,1753 na pozem-

Nabídkové licitační řízení nemovitostí
cích p.č. 3482/26, 3482/27, 
3482/28 vše zastavěná plocha 
a nádvoří včetně podílu o ve-
likosti 1242/234879 na spo-
lečných částech budovy č.p. 
1751,1752,1753 a pozemcích 
p.č. 3482/26, 3482/27, 3482/28 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Josefa Suka) nejnižší nabídková 
cena 30.000 Kč

• garáž bez č.p./č.e. na po-
zemku p.č. st. 252 a pozemek 
p.č. st. 252 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 98 m2, k.ú. 
Skalice u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek, nejnižší nabídko-
vá cena 120.000 Kč

• bytová jednotka č. 232/1 v 
budově č.p. 232 na pozemku 
p.č. 403 zastavěná plocha a 
nádvoří včetně podílu o velikosti 
3357/33540 na společných čás-
tech budovy č.p. 232 a pozemku 
p.č. 403 zast.pl. a nádv., k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Havlíčkova), nejnižší nabídková 
cena 200.000 Kč

• bytová jednotka č. 232/2 v 
budově č.p. 232 na pozemku 
p.č. 403 zastavěná plocha a 
nádvoří včetně podílu o velikosti 
3357/33540 na společných čás-
tech budovy č.p. 232 a pozemku 
p.č. 403 zast.pl. a nádv., k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 

Havlíčkova), nejnižší nabídková 
cena 200.000 Kč

• bytová jednotka č. 232/6 v 
budově č.p. 232 na pozemku 
p.č. 403 zastavěná plocha a 
nádvoří včetně podílu o velikosti 
3357/33540 na společných čás-
tech budovy č.p. 232 a pozemku 
p.č. 403 zast.pl. a nádv., k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Havlíčkova), nejnižší nabídková 
cena 200.000 Kč

• bytová jednotka č. 232/8 v 
budově č.p. 232 na pozemku 
p.č. 403 zastavěná plocha a 
nádvoří včetně podílu o velikosti 
3408/33540 na společných čás-
tech budovy č.p. 232 a pozemku 
p.č. 403 zast.pl. a nádv., k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Havlíčkova), nejnižší nabídková 
cena 200.000 Kč

Nabídkové licitační řízení 
se uskuteční dne 4. 8. 2010 ve 
13.00 hod. nebytový prostor 
549/4, k. ú. Frýdek, ve 13.20 
hod. budova č.p. 34, k.ú. Lísko-
vec u Frýdku-Místku, ve 13.40 
hod. budova č.p. 752, k.ú. Mís-
tek, ve 14.00 hod. nebytový 
prostor 1752/12, k.ú. Místek, ve 
14.20 hod. garáž bez č.p. /č.e., 
k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, ve 
14.40 hod. bytové jednotky v bu-
dově č.p. 232, k.ú. Místek v za-
sedací síni odboru správy obec-

ního majetku Magistrátu města 
Frýdku-Místku, ul. Radniční 10. 

Účastník nabídkového licitač-
ního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským prů-
kazem a dokladem o zaplacení 
jistoty. Jde-li o právnickou osobu, 
je účastník povinen předložit výpis 
z obchodního rejstříku a písemné 
zmocnění k tomu, že je oprávněn 
jednat jménem právnické osoby, 
nejde-li o statutární orgán. 

Výše jistoty je stanovena na 
10% z nejnižší nabídkové ceny 
a je splatná nejpozději dne 30. 
7. 2010 na účet Statutárního 
města Frýdek-Místek, č. ú. 
6015-928781/0100, var. symbol 

31121111. 
Příklepem licitátora vzniká 

zájemci s nejvyšší nabídkou prá-
vo na uzavření kupní smlouvy k 
prodávané nemovitosti za nej-
vyšší nabídkovou kupní cenu. V 
případě, že zájemce s nejvyšší 
nabídkou nezaplatí nejvyšší na-
bídnutou kupní cenu ve lhůtě 60 
dnů ode dne konání nabídkové-
ho licitačního řízení, vzniká Sta-
tutárnímu městu Frýdek-Místek 
nárok na smluvní pokutu ve výši 
složené jistoty. Ostatním účast-
níkům se jistota vrací. 

Bližší informace – Magistrát 
města F-M, tel. 558 609 172, 
558 609 175, 558 609 171.
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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

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

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

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

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

Milatová, Jonáš Kolařík

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

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.

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. PŘEDNÁŠKA 
- ZDARMA - na základě indikace ošetř. gyn.
21. 6. 2010 v 15:00, 15. 7. 2010 v 10:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

28. 6. 2010 v 16:00, 10. 7. 2010 v 14:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

20. 7. 2010 v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
23. 6. 2010 v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb 

Porod s epidurálem 
7. 7. 2010 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
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

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

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.

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 
sestaveny tak, aby studenty bavily, za-
jímaly a rozvíjely jejich obzor. Součástí 
těchto lekcí jsou i základy společenské-
ho 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 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 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

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

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

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

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!

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

MÍSTO
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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
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 

17. 6. Diskuse na téma – Šikana
25. 6. 3D

akce klubu MSK v Českém Těšíně
30. 6. Výlet Ke Zbujovi

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. 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:
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

19. 6. – DIVADLO ING u Arnošta
známí divadelníci uvedou tři jednoaktovky
23. 6. – OKOLO FRÝDKU PÍSNIČKA
pouštíme písničky frýdecko-místeckých 

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

ZŮ STANISLAVA KREJČÍHO POCTA 
JAZZOVÉ SEKCI

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. 

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!!!
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!
19. 6. sobota AFTER PARTY HIP-HOP 
SUMMER FESTU
AFTER PARTY HIP-HOP SUMMER FES-
TU, OTEVŘENO OD 24:00!!!
25. 6. pátek ROCKOTÉKA
DJ JACOBO A STARÁ DOBRÁ ROCKOTÉ-
KA, NA JAKOU JSTE BYLI ZVYKLÍ PŘED 6 
LETY A DOPÍJENÍ STOUNU
26. 6. sobota ELECTROBEAT THEATHE 
– LAST IN SESSON
STOUN ELECTROBEAT DJS V POSLEDNÍ 
AKCICČE SEZÓNY, BREAKBEAT, DNB, 
DOPÍJENÍ STOUNU, AKCE NA BARU!
2. 7. – 3. 7. SWEETSEN FEST 010 – NEJ-
VĚTŠÍ FRÝDECKO-MÍSTECKÝ MEJDAN 
A VSTUP ZDARMA
PROGRAM LETNÍ SCÉNY – ZAHRADA 

NÁRODNÍHO DOMU
17. 6. čtvrtek LETNÍ KINO: MECHANICKÝ 
POMERANČ

VSTUP ZDARMA: KULTOVNÍ DÍLO S. 
KUBRICKA O ULTRANÁSILÍ
18. 6. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ
DJ KAMIL & BARUCHA A NEJLEPŠÍ HITY 
KLIPY 80. A 90. LET, SOUTĚŽE, VIDEO-
PROJEKCE, VSTUP 30 KČ
19. 6. sobota HIP-HOP SUMMER FEST VOL.1
LADY DAISEY (USA), DJ BATSAUCE 
(USA), BPM (CZ), ALESH ONER (CZ,GE), 
WORLD WARRIOR DJs (WWD), BURCHO, 
BJALY, SHUPSTA, BREAKDANCE BATT-
LE, OD 15:00, AFTER STOUN
20. 6. neděle BIG BANG THEORY 1. SÉRIE
NEDĚLNÍ PROJEKCE NAŠLAPANÉHO 
SERIÁLKU: 3-6 DÍL, VSTUP ZDARMA
24. 6. čtvrtek LETNÍ KINO: SAMOTÁŘI
VSTUP ZDARMA: DALŠÍ KLASIKA D. ON-
DŘÍČKA O HULENÍ A ŽIVOTĚ
25. 6. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ
DJ KAMIL & BARUCHA A NEJLEPŠÍ HITY, 
KLIPY 80. A 90. LET, SOUTĚŽE, VIDEO-
PROJEKCE, VSTUP 30 KČ, AFTER PARTY 
IN STOUN – PLATÍŠ JEN 1 VSTUPNÉ
26. 6. sobota EVOLUTION DEJAVU – 
LIVE + DNB PÁRTY!
SKVĚLÁ PARTIČKA POPRVÉ VE F-M, 
STOUNDRUM, AFTER PARTY IN STOUN, 
PLATÍŠ JEN 1 VSTUPNÉ
27. 6. neděle BIG BANG THEORY 1. SÉRIE
NEDĚLNÍ PROJEKCE NAŠLAPANÉHO 
SERIÁLKU: 7. - 9. DÍL, VSTUP ZDARMA

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
telefon: 558 434 154,
558 434 525, e-mail: info@

klicfm.cz, www.klicfm.cz,

SVČ
tele
5

19. 6. - S KLÍČKEM DO POHÁDKOVÉ-
HO 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 Klíček, 
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 techniku 
podmalby a práci s konturou.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova A, Pio-
nýrů 752, Místek, 17:00 - 20:00 hodin
Cena: 250 Kč (lektor, materiál)
Přihlášky a informace: Karolína Lepíko-
vá, telefon: 731 167 010, 558 434 154, 
e-mail: karolina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste e-mailem nebo tele-
fonicky do 18. 6. 2010.

25. 6. - AHOJ PRÁZDNINY
Program: Zábavný program pro malé i 
velké k zahájení celoprázdninového pro-
gramu Prázdniny ve městě.
Hry, soutěže, výtvarná dílna, deskové hry, 
nabídka volnočasových aktivit prázdniny. 
Akce probíhá za finanční podpory Statu-
tárního města Frýdek-Místek.
Místo a čas: Ulice Pionýrů před 6. základ-
ní školou a budovami A a B SVČ Klíč FM, 
9:00 – 17:00 hodin. 
Cena: zdarma
Na akci se nemusíte předem hlásit.

NABÍDKA LETNÍCH
POBYTOVÝCH TÁBORŮ 2010
– POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

Uvádíme zde pouze letní tábory, na kte-
rých jsou ještě volná místa. Obsazené 

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, te-
lefon: 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 Siegelstein, 

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, te-
lefon: 732 372 637, 558 435 067, e-mail: 

martin@klicfm.cz
13. – 22. 8. 2010

PODIVUHODNÉ PATÁLIE SHERLOC-
KA HOLMESE

Místo: Chata Teplárna, Ostravice, okres 
Frýdek-Místek
Věk: 9-15 let

Ubytování: Zděná budova
Cena: 3 700 Kč

Přihlášky a informace: Eva Otýpková, te-
lefon: 736 150 088, 558 434 154, e-mail: 

eva@klicfm.cz
NABÍDKA LETNÍCH

PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ 2010

Máte program pro vaše děti na celé 
prázdniny? Víte, co budou dělat v 
době, kdy budete v práci?
Nabízíme vám celodenní prázdninové 
programy plné her, soutěží, výletů, vý-
tvarných a sportovních aktivit, zábavy i 
poznání. Každý den je pro děti připraven 
program, který začíná vždy v SVČ v 8 a 
končí v 16 hodin.
Tábory budou probíhat v budovách SVČ 
Klíč FM: Budovy A a B, Pionýrů 752 a 
764, Místek a Rodinném centru, Slezská 
749, Frýdek.
Dle stavu přihlášených budou jednotlivé 
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 doprovod, 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: anicka@klicfm.cz; Hana 
Smolánová, telefon: 558 434 154, 731 
650 223, e-mail: hanka@klicfm.cz
Více informací na www.klicfm.cz.
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