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slovo primátorky

Frýdecko-místecká radnice 
ukončila v centru Místku roz-
sáhlou revitalizaci ulice 8. pě-
šího pluku, která je důležitou 
spojnicí mezi frekventovaný-
mi ulicemi Ostravská a Hlav-
ní. Z celkových nákladů ve 
výši 103 miliony korun doká-
zali radní získat téměř 93 mili-
onů z dotace Evropské unie, z 
Regionálního operačního pro-
gramu Moravskoslezko.

„Mluvíme tady o ulici bulvá-
rového typu, kterou si ovšem 
někteří pletou s pěší zónou. Na-
chází se v lokalitě u polikliniky, 
v blízkosti místeckého náměstí. 
Bulvár je z definice široká a živá 
ulice ve velkoměstě. Tady nava-
zuje na polikliniku, podnikatelské 
centrum, supermarket a další 
obchody, kavárny i restaurace a 
k těmto bodům zájmu se samo-
zřejmě člověk musí nějak dostat 
a v dnešní době i mít kde za-
parkovat. Postupnou dostavbou 
nových objektů v této lokalitě 

Město zrekonstruovalo ulici v centru

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ: Symbolickou pásku spolu se zástupci stavebních firem za město přestřihli 
náměstci primátora Miroslav Dokoupil (vlevo) a Petr Cvik (druhý zprava).  Foto: Petr Pavelka

ubývalo parkovacích míst a došlo 
k dopravnímu zatížení celé ulice. 
Její revitalizace tedy byla nutná. 
Věříme, že časem vysazené 
stromy poskytnou i více stínu, 
takže bude příjemná i pro odpo-
činek na lavičkách. V budoucnu, 
po výstavbě obchvatu, chceme 
ulici navázat i na současný prů-
tah, který bychom upravili podob-
ným způsobem,“ řekl náměstek 
primátora Miroslav Dokoupil.

Proměna ulice byla zahájena 
minulý rok v červnu a skončila 
zhruba po roce. Stavební práce 
byly rozděleny do tří etap, za-
hrnovaly značné úpravy inže-
nýrských sítí a výsledkem jsou 
jednotlivé jízdní pruhy oddělené 
středovým pásem s lavičkami, 
zelení a parkovacími místy. Těch 
oproti původnímu stavu přibylo 
téměř 250. Celkem je zde 287 
parkovacích míst, přičemž 16 
míst je určeno pro invalidní obča-
ny. Parkovné na těchto místech 
je bezplatné. Novinkou pro řidiče 

pak bude také vjezd na parko-
viště u polikliniky, který je nově 
možný pouze z ulice Pivovarská. 
Vjezd na parkoviště u tržiště z uli-
ce 8. pěšího pluku je zrušen. 

„Ve středu komunikace je plo-
cha pro pěší s výsadbou zeleně 
a lavičkami. Nově byl vytvořen 
systém veřejného osvětlení, byl 
upraven vstup do Komerčního 
centra a vybudovány bezbarié-
rové a nasvětlené přechody pro 
chodce. Minulostí se staly také 
asfaltové chodníky, které získaly 
nový povrch ze zámkové dlažby 
a od komunikace jsou odděleny 
zeleným pásem. Kolem ulice bul-
várového typu bylo nově vysaze-
no 155 stromů a 262 keřů. Přibyly 
zde také moderní kryté autobu-
sové zastávky, mobiliář a stojany 
na kola,“ vyjmenoval náměstek 
primátora Michal Pobucký. 

„Cílem této akce bylo zklidnit 
dopravu v lokalitě poblíž poliklini-
ky, místecké nákupní zóny a ná-
městí, ale také zkulturnit tuto část 

města. Věřím, že se zde podařilo 
snížit rychlost projíždějících aut 
a omezit tranzitní dopravu, čímž 
se zároveň zvýšila bezpečnost 
chodců. Úprava této lokality je 
určitě přínosem pro všechny oby-
vatele města, zejména pak pro 
řidiče, protože zde vzniklo téměř 

tři sta bezplatných parkovacích 
míst. Další vznikla před časem na 
bývalém autobusovém stanoviš-
ti, takže místecké centrum máme 
dnes dobře dostupné,“ uzavřel 
náměstek primátora Petr Cvik, 
který má ve městě na starosti 
dopravu.  (pp)

BULVÁR: Bezpečí pro pěší, komfort pro řidiče.  Foto: Petr Pavelka

O získání rekordních do-
tačních prostředků na zatep-
lení jedenácti školních budov, 
které budou rekonstruovány 
celkovými náklady 158 milio-
nů korun, jsme již informovali 
v minulém čísle zpravodaje. 
Do škol ovšem míří, jako kaž-
doročně, ještě další investiční 

Další investice do škol
prostředky, které o prázdni-
nových měsících zvýší stan-
dard v dalších zařízeních.

„Město každým rokem inves-
tuje do škol i vlastní finance. Dal-
ší peníze do škol budou vloženy 
z městského rozpočtu v rámci 
oprav a údržby. Již o prázdni-
nách budou probíhat stavební 

práce za téměř 17,5 milionů ko-
run na dalších sedmi školních bu-
dovách. V MŠ Beruška a Pohád-
ka budou rekonstruovány jídelny 
za celkem zhruba osm milionů 
korun. V Pohádce budou také vy-
měněna okna jednoho pavilonu, 
který bude zároveň i zateplen...

(Pokračování na straně 2)

Vážení spoluobčané,
problematika Nemocnice ve Frýd-

ku-Místku je tématem každého jednání 
zastupitelstva našeho města, i když v 
současnosti je nemocnice příspěvkovou 
organizací Moravskoslezského kraje. Na 
základě závěrů znaleckého posudku mu-
selo v říjnu 2007 dojít k uzavření pavilonu 
chirurgických oborů a jeho následné de-
molici, která byla dokončena v průběhu 
května a června 2010. Příprava projektové 
dokumentace investiční akce zaměřené na výstavbu nového chirur-
gického pavilonu a vyjednávání o potřebných finančních prostředcích 
jsou zastupiteli velmi sledovány a diskutovány.

Ředitel nemocnice proto uspořádal 29. června přímo v nemocnici 
seminář pro všechny zastupitele, aby měli možnost se osobně s 
problematikou seznámit, navštívit vybrané části nemocnice i disku-
tovat s primáři jednotlivých oddělení. Tohoto semináře se zúčastnilo 
10 zastupitelů, kteří měli možnost navštívit Beskydské oční centrum, 
interní příjmovou ambulanci, urologické oddělení, Podbeskydskou 
úrazovku i nahlédnout do některých operačních sálů. Neméně za-
jímavé bylo zhlédnout stavební místo pro nový chirurgický pavilon. 
Chci poděkovat řediteli nemocnice i primářům za čas, který nám 
věnovali, a jejich podnětné návrhy.

Chtěla bych také vyjádřit obdiv všem lékařům a ostatnímu per-
sonálu nemocnice za profesionální přístup ke všem pacientům i ve 
ztížených podmínkách současné provozní situace. Budeme věřit, že 
do roku 2013 bude postaven nový chirurgický pavilon, bude zrevita-
lizováno všech další 10 objektů a Nemocnice Frýdek-Místek obhájí 
získaný certifikát ČLK „Nemocnice 21. století“.  Eva Richtrová
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krátce

(Pokračování ze strany 1)
... V MŠ Anenská bude opra-

vena střecha a vyměněna okna 
spojovacího krčku, zateplen 
bude objekt MŠ Sněženka, no-
vou střešní krytinu dostane 4. 
ZŠ a na 8. ZŠ bude pokračovat 
rekonstrukce elektroinstalace 
za téměř 3,5 milionu korun,“ 
vyjmenoval aktuální investice 
náměstek primátora Petr Cvik. 
Jedna se stihla realizovat už v 
prvním pololetí letošního roku, a 
sice Modernizace oken přístav-

by Základní školy národního 
umělce Petra Bezruče (1. ZŠ). 

V některých školách skončil 
kvůli plánovaným větším investič-
ním akcím školní rok o pár dní dří-
ve, aby se nenarušil rozjezd toho 
nového po prázdninách. „Cílenou 
dlouhodobou péčí se nám podařilo 
dostat školy, co se týče vybavení, 
budov či sportovního zázemí, na 
nadstandardní úroveň a těší mě, 
že se nám daří v tomto trendu na-
dále pokračovat,“ uzavřel náměs-
tek primátora Petr Cvik.  (pp)

Další investice do škol

V kavárně Radhošť se se-
šli zakládající členové Svazu 
důchodců ČR, u příležitosti 
20 let od jeho založení. Se zá-
stupci radnice probrali situaci 
seniorů v celorepublikovém 
měřítku i ve městě. Náměstek 
primátora při této příležitosti 
deklaroval snahu v příštích 
letech vybudovat ve Frýdku-
-Místku Dům seniorů, který 
by poskytl prostor pro aktivi-
ty seniorů.

„Začínalo se s 25 členy. Když 
jsem organizaci přebíral, bylo 
jich už 600 a nyní jich máme 
přes tisíc,“ dokumentoval na 
číslech rozvoj předseda měst-
ské organizace Rudolf Horní-
ček. „Co jste kdysi zaseli, to se 
tedy rozrůstá a nás může těšit, 
že máme i nový „dorost“. Prav-
da je, že senioři od nás až pří-
liš čekají, co jim „navaříme“ za 
zábavu, důležité ale je, že chtějí 
být aktivní,“ doplnil.

Oldřich Pospíšil přiblížil dva-

V Radhošti se sešli zakladatelé svazu důchodcůV Radhošti se sešli zakladatelé svazu důchodců

OCENĚNÍ ZAKLADATELŮ: Popřál nejen zastupitel Oldřich Pospíšil, předseda Svazu důchodců ČR, ale 
i náměstek primátora Petr Cvik.      Foto: Petr Pavelka
cet let snažení prosadit některé 
cíle, pro seniory důležité, s ni-
miž hodlá co nejdříve seznámit 
i zástupce nové vlády. „Bohužel 
i Evropská unie se tváří, jako by 

v Evropě žádní senioři nebyli. 
Přitom třeba ve Frýdku-Místku 
je dnes už seniorem každý pátý 
člověk. V našem městě jsme 
ovšem co se týče přístupu k se-

niorům naopak dáváni v repub-
lice za vzor, chtěl bych radnici 
poděkovat za její vstřícný přístup 
k této věkové kategorii,“ pochvá-
lil radní Oldřich Pospíšil.  (pp)

Beskydské Veseléto začalo Zímou
Beskydské Veseléto, sou-

bor letních akcí, zahájilo 
koncertem v Sadech B. Sme-
tany pod názvem Odpoledne 
s písničkou. Těch měl pro 
vděčné publikum dostatek 
soubor Javořinka a přede-
vším Josef Zíma za doprovo-
du orchestru J. Sládka.

„Je to už tradiční akce pro dří-
ve narozené. Jsem ráda, že vyšlo 
počasí a přišli na dechovku v do-
statečném počtu, často v dopro-
vodu celých rodin. Tento park je 

příhodným místem, s dostatkem 
stínu i možnostmi zábavy pro 
děti,“ pochvalovala si primátor-
ka Eva Richtrová. Ta se nejprve 
stejně jako diváci nechala bavit 
známou lidovou muzikou Javo-
řinka, jejíž repertoár je zaměřen 
nejen na typickou taneční de-
chovou hudbu, ale svůj program 
obohacuje i o skladby swingové, 
muzikálové, taneční a populární 
hudby a koření i vtipným průvod-
ním slovem. Hlavní hvězda však 
měla teprve přijít. Kvůli dopravní 

nehodě s mírným zpožděním do 
Místku dorazil Josef Zíma, který 
se věnuje populární hudbě již od 
konce 50. let. U příznivců decho-
vé hudby jsou jeho písně známy 
především z pořadu Sejdeme se 

na Vlachovce. Do paměti několi-
ka generací se zapsal jako princ 
z filmové pohádky Princezna se 
zlatou hvězdou. I ve svém po-
žehnaném věku zvládl publikum 
královsky bavit.  (pp)

SETKÁNÍ S PRIMÁTORKOU: Kdo jiný by mohl seniorům dodat elán 
než Josef Zíma, ztělesnění vitality.  Foto: Petr Pavelka

Dům včelařství Fojtství 
Chlebovice, v němž se nachází 
včelařské muzeum a skanzen 
a Muzeum obce Chlebovice 
a Bezručova kraje, patří mezi 
nejzachovalejší budovy tohoto 
typu v kraji. Ale ochrana památ-
kářů má i stinné stránky, budo-
va neustále bojuje s vlhkostí. Na 
její stav i provozní záležitosti se 
byl v uplynulých dnech podívat 
náměstek primátora Petr Cvik.

„Muzea hojně využívají školy 
a školky, je cílem zájezdových 
skupin, budova má své místo i z 
hlediska místních zájmových ak-
tivit, takže máme zájem, aby fun-
govala bez problémů,“ ujistil ná-
městek primátora Petr Cvik, který 
si nechal předsedkyní organizace 
Marií Knödlovou předvést obsah 

Jedno z nejzachovalejších fojtství
exkurze. „Co se týče počtu medo-
metů, jsme jedineční v rámci re-
publiky, na celostátní úrovni něco 
znamenáme, lidé od nás odjíždějí 
spokojeni. Expozice je dostatečně 
velká, máme i řadu informačních 
panelů, takže kdo chce, může 
zde strávit docela dost času. Od-
borníci se docela diví, kolik jsme 
tady toho dokázali nashromáždit,“ 
řekla Marie Knödlová. Ta má ješ-
tě některé další plány na rozvoj 
a energii na jejich naplnění určitě 
čerpá i ze samotných včel. „Když 
se na ně díváte, uklidňuje to a na-
bíjí energií. Na včelstva dáváme 
i vodu, která se tímto způsobem 
obohacuje,“ vysvětlila.

Pokud byste se chtěli do mu-
zea podívat, můžete v soboty od 
9 do 12 hodin.  (pp)  

Výběrčí na parkovišti 
nahradí automaty

Parkoviště vedle polikliniky 
bude opět zpoplatněno. Od 1. 
července zde řidiči budou muset 
zaplatit parkovné, a to prostřed-
nictvím parkovacích automatů. 
Léta zde vjížděli přes závoru 
ovládanou automatem, přičemž 
parkovné platili u výjezdu výběr-
čímu. Vjezd na parkoviště je nyní 
možný pouze z ulice Pivovarská. 
Parkovací sazba zůstává stejná 
jako v minulosti, tedy 10 korun za 
hodinu, je ale možno platit taktéž 
půlhodinu stání ve výši poloviční 
sazby. Parkovací místa na zre-
konstruované ulici 8. pěšího pluku 
před poliklinikou jsou bezplatná.

Nová otvírací doba
informačního centra 

Turistická sezóna je v plném 
proudu a pobočky Beskydského 
informačního centra Frýdek-Mís-
tek přizpůsobily své otevírací 
doby potřebám turistům a ná-
vštěvníkům regionu. Sezónní 
otevírací doba Beskydského in-
formačního centra skončí 12. září. 
Do té doby bude otevřeno i kaž-
dou sobotu od 9 do 15 hodin ve 
Frýdku na Zámeckém náměstí. 
Důvodem přesunu víkendového 
provozu z Místku je větší turistická 
návštěvnost frýdecké pobočky.

Oprava zídky
Rada města rozhodla o výbě-

ru nejvhodnější nabídky na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
Oprava opěrní zídky a chodníku 
– ulice Jiráskova, která si vyžá-
dá z městského rozpočtu bez-
mála půl milionu korun.

Čištění příkop
Rada města rozhodla o výbě-

ru nejvhodnější nabídky na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
Čištění a hloubení příkop na ka-
tastrálních územích okrajových 
částí města Panské Nové Dvory, 
Skalice a Lískovec. Lepší odtoky 
srážkových vod zajistí investice 
okolo 3,3 milionu korun.
Plán rozvoje sociálních služeb

Rada města projednala a do-
poručuje zastupitelstvu města 
schválit Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb ve městě Frý-
dek-Místek na léta 2011-2013, 
který navazuje na komunitní plán 
a vytyčuje jasné směřování měs-
ta v této oblasti na další roky. Je 
výsledkem spolupráce s poskyto-
vateli sociálních služeb a souvise-
jících aktivit na území města.

Prázdninová veselice
Osadní výbor v Zelinkovicích-

-Lysůvkách připravuje 2. ročník 
akce „Prázdninová veselice“, která 
se uskuteční 10. července na míst-
ním hřišti v Lysůvkách. Akce by 
měla být zahájena v odpoledních 
hodinách zábavným programem 
pro děti. Zábavný program pro do-
spělé je plánován na 19. hodinu, 
nebude chybět živá hudba.  (pp)
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městská policie
Hořel kontejner
3. 6. ve tři hodiny ráno na 

ulici J. Božana bylo kamero-
vým systémem zjištěno, že hoří 
kontejner. Na místo byla vyslá-
na hlídka městské policie, která 
kontejner uhasila pomocí hasicí-
ho přístroje.

Řídil bez oprávnění
3. 6. po deváté hodině ráno 

byla hlídkou městské policie 
spatřena podezřelá jízda vozidla 
na ulici J. Opletala. Hlídka vozi-
dlo zastavila a provedla kontrolu 
vozidla a řidiče, u kterého bylo 
zjištěno, že nevlastní řidičský 
průkaz. Na místo byla přivolána 
hlídka Policie ČR.

Poškozené vozidlo
3. 6. v jednu hodinu ráno si 

strážníci na ulici Smetanova 
všimli, že z jednoho zaparkova-
ného vozidla vychází kouř. Lus-
trací vozidla byla zjištěna maji-
telka, která byla informována o 
situaci. Po kontrole vozidla bylo 
zjištěno, že vozidlo bylo polito 
neznámou látkou, pravděpodob-
ně žíravinou v místě na střeše a 
přední kapotě vozidla. Na místo 
byla přivolána státní policie, kte-
rá si událost převzala.

Romantika na střeše
5. 6. v jednu hodinu ráno byl 

zjištěno hlídkou městské policie 
pohyb dvou osob na střeše ga-
ráží na ulici Slezská. Po spat-
ření hlídky se osoby na střeše 
ukryly a nechtěly střechu opus-
tit. Strážníci za nimi na střechu 
vylezli a obě osoby, ukázalo se, 
že mladistvé, ze střechy dopro-
vodili zpátky na zem. U mládeže 
byla provedena kontrola, během 
níž uvedli, že jsou zamilovaní a 
chtěli si užít romantiku na stře-
še. „Strážníci zamilované pustili 
s tím, ať už se to neopakuje,“ 
zdůraznila Lenka Biolková.

Zabouchla si dveře
7. 6. v jedenáct hodin v noci 

byla městská policie požádána 
o pomoc pro sousedku z ulice 
Sadová, která si zabouchla dve-
ře a neměla klíče od bytu. Hlíd-
ka kontaktovala rodinu od této 
ženy, která na místo přijela a byt 
ženě otevřela.

Chtěli vysvobodit
ženu ze záchytky
8. 6. v půl desáté přijala 

městská policie oznámení z 
protialkoholní záchytné stanice, 
že u vchodu mají dva podnapilé 
muže, kteří se dobývají do budo-
vy. Dožadovali se vstupu do bu-
dovy za ženou, kterou přijali na 
oddělení. Strážníci, kteří přijeli, 
muže vyzvali k opuštění místa. 

Kradli železo
10. 6. po desáté hodině večer 

bylo oznámeno na městskou poli-
cii, že někdo u zbouraného pavilo-
nu krade železo. Hlídka na místě 
zadržela čtyři muže, které předala 
svým republikovým kolegům. (pp)

Kouzlo pohádky ve dřevě 
zakleté byl název řezbářského 
sympozia, které hostil Frýdek-
-Místek díky Regionu Beskydy 
a jeho spolupráci s radnicí. A 
akce měla kouzlo i pro místní 
obyvatele, kteří se do prostoru 
u fontány na okraji místecké-
ho náměstí chodili se zájmem 
dívat, jak se obrovské topolo-
vé kmeny proměňují v nádher-
né řezbářské výtvory. 

„Cílem akce bylo předvést ve-
řejnosti řezbářství jako tradiční 
lidové řemeslo a ukázat řeme-
slný fortel snoubený s fantazií 
amatérských umělců. V průběhu 
jednoho týdne devět řezbářů z 
Moravy a ze Slovenska zhotovi-
lo stejný počet dřevěných plas-
tik. Je mezi nimi jeden pohád-
kový hrad a osm pohádkových 
bytostí – Popelka, zakletá prin-
cezna, Aladin, ježibaba, děde-
ček Večerníček, vodník, skřítek, 
Kráska a Netvor,“ vyjmenovala 
Dagmar Valášková, sekretář 
sdružení Region Beskydy. 

 „Všem řezbářům, kteří se 
řezbářského sympozia zúčastni-

Řezbáři měli velký úspěchŘezbáři měli velký úspěch

ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM: Práce řezbářů se těšila velké pozornosti od začátku do konce. Foto: Petr Pavelka 

li, za jejich práci moc děkuji. Po 
celý týden tak umožnili malým i 
dospělým nahlédnout do kuchy-
ně jejich řemesla. Děkuji také 
organizátorům akce, především 
zástupcům z Euroregionu Bes-
kydy, který celou akci pořádal. 
Jedinečné dřevěné pohádkové 
postavičky tak zkrášlí v dohled-

né době zahrady našich mateř-
ských škol či jiná prostranství 
v našem městě,“ nastínil další 
osud dřevěných soch náměstek 
primátora Petr Cvik.

Velký zájem vzbudily u dětí 
z místních, ale také okolních 
základních a mateřských škol 
doprovodné soutěže „O nejhez-
čí hoblinku“ a „Namaluj kouzlo 
pohádky“. Téměř 300 dětských 
výtvarných prací bude ještě vy-
hodnoceno a oceněno.

„Řezbářské sympozium bylo 
slavnostně ukončeno v sobotu 
19. června. Rozloučení s řezbá-
ři se zúčastnil Miroslav Rejda, 
primátor města Turzovka a mís-

topředseda slovenské části Eu-
roregionu Beskydy, kterému byla 
symbolicky předána štafeta ko-
nání řezbářských sympozií. Právě 
na Slovensku, konkrétně v Žilině, 
se uskuteční od 19. do 23. čer-
vence navazující euroregionální 
řezbářské sympozium s názvem 
„Čaro rozprávky v dreve zakliate,“ 
dodala Dagmar Valášková. 

Projekt „Kouzlo pohádky ve 
dřevě zakleté“ i navazující sloven-
ský projekt „Čaro rozprávky ve 
dreve zakliate“ jsou financovány 
z Operačního programu přeshra-
niční spolupráce Slovenská re-
publika – Česká republika 2007 
– 2013 Fond mikroprojektů.  (pp)

Město Frýdek-Místek neu-
stále investuje do oprav chod-
níků. Přibývají další a další de-
sítky metrů zámkové dlažby. V 
těchto dnech probíhají staveb-
ní práce například na ulici Ost-
ravská a Anenská, kde z povr-
chu mizí nevzhledný asfalt.

Chodník na ulici Ostravská již 
byl ve velmi špatném stavu, roz-
praskaný asfalt přinášel zejména 
v době deštivých dnů různá ne-
příjemná překvapení. V úseku od 
křižovatky U Rady po křížení s ulicí 
ČSA je již nový povrch ze zámko-
vé dlažby položen. A pokračuje se 
v místech autobusové zastávky 
až za obytný dům Ostravská 509-

Další nové chodníky
-514. Asfalt je vybourán také k jed-
notlivým vchodům tohoto domu. 
Náklady jsou vyčísleny na více než 
sedm milionů korun. Další opravy 
chodníků v podobném rozsahu 
probíhají na ulici Anenská a měly 
by být hotovy do konce prázdnin. 
Občané musí přechodně dbát zvý-
šené opatrnosti při pohybu v těch-
to místech, neboť se zde pohybují 
dělníci a stavební stroje. 

„Rada města na svém po-
sledním zasedání rozhodla o za-
dání veřejných zakázek malého 
rozsahu na další opravy chodní-
ků, tentokrát na ulici J. Lady a J. 
Myslivečka,“ informoval náměs-
tek primátora Petr Cvik.  (pp) 

ASFALT JDE PRYČ: I v této lokalitě se objeví povrch ze zámkové 
dlažby.   Foto: Petr Pavelka

Bezdomovci často vezmou 
za vděk předměty, které už 
skončily v nádobách na odpad, 
ale právě z nich pak na někte-
rých místech zakládají černé 
skládky. Jedna taková před pár 
dny zmizela zásluhou přístupu 
městské policie a odboru život-
ního prostředí a zemědělství.

Strážníci městské policie 
monitorují pohyb bezdomovců 
a namátkově kontrolují lokality, 
v nichž si postavili svá skrom-
ná přístřeší. V minulých dnech 
strážníci zavítali do lesíku pod 
Štandlem, který se nachází na 
okraji města, za nákupním stře-
diskem Baumax. Kromě party 
téměř deseti bezdomovců, mezi 
nimiž byla i jedna žena, zde na-
razili na velkou skládku odpad-
ků, které bezdomovci vyprodu-
kovali během několika měsíců.

„Bezdomovci nás sami požáda-
li o pomoc. Slíbili, že místo vyčistí 
vlastními silami, jen když jim tam 
necháme přistavit velkoobjemový 
kontejner. Proto jsme se okamžitě 
obrátili na odbor životního prostře-

Bezdomovci uklízeli svůj nepořádek

dí magistrátu, který má odpadovou 
problematiku na starosti, a domlu-
vili termín přistavení velkoobjemo-
vého kontejneru,“ prozradil ředitel 
městské policie Milan Sněhota. 
V praxi to nejprve vypadalo, že 
přistavený kontejner se bude plnit 
velice obtížně, protože tento typ lidí 
žije v jiném než civilizačním tempu. 
Nakonec však vyvinuli v průběhu 
celého dne takové úsilí, že naplnili 
hned dva velkoobjemové kontej-
nery. Nashromáždili zde zejména 
igelitové pytle a věci z plastu. 

„Kontejnery jsme nechali v 
dané lokalitě přistavit na vlastní 
náklady i přesto, že pozemek, 
který byl odpadky doslova za-
sypán, není v majetku města. Je 
ale v zájmu města, aby se tyto 
skládky na území města neob-
jevovaly, nehyzdily jeho okolí 
a nepředstavovaly případné 
zdravotní nebezpečí pro místní 
obyvatele,“ dodal náměstek pri-
mátora Michal Pobucký, který 
má ve své působnosti odbor ži-
votního prostředí a který je také 
velitelem městské policie.  (pp)

ČERNÁ SKLÁDKA: Bezdomovci uklízeli lokalitu, v níž žijí. Foto: Petr Pavelka
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Statutární město Frýdek-
-Místek financuje z Operač-
ního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost 
projekt FM-Education, jehož 
hlavním cílem je zvýšit úro-
veň vzdělávání.

Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Jiřího z Poděbrad 3109, je 
jednou ze 13 škol, která se do 
projektu v roce 2008 zapojila.

„Během dvou let, po které 
projekt realizujeme, postupně 
vytváříme a ověřujeme ve výu-
ce celkem 11 výstupů předmětů 
matematika, český jazyk, ang-
lický jazyk, zeměpis, ekologická 
výchova, informatika, přírodopis, 
chemie a volba povolání. V rámci 
spolupráce s ostatními školami 
jsme připravili v roce 2009 Meto-
dické setkání s ukázkami vytvo-
řených prezentací zaměřených 

Projekt FM-Education na 11. ZŠ

na výuku angličtiny na 1. stupni, 
jehož přínos spočíval především 
ve výměně poznatků a zkuše-
ností s kolegy partnerských škol, 
kteří hledají cesty, jak zefektivnit 
výuku jazyků.“ informovala Mgr. 
Táňa Janošcová.

Jednou z klíčových aktivit 
projektu FM-Education je zavá-
dění vyučovacích metod, forem 
a výukových činností, k nimž 
náleží tzv. adaptační zážitkové 
kurzy. V minulém roce se tohoto 
třídenního kurzu na Palkovic-
kých hůrkách zúčastnilo 52 žáků 
6. ročníku a jejich třídní učitelé.

„Rovněž jsme pro všech-
ny učitele naší školy v měsíci 
březnu tohoto roku uspořádali 
lektorden – školení Čtením a 
psaním ke kritickému myšlení, 
díky němuž jsme se seznámili 
s novými praktickými metodami 

a strategiemi aktivního učení. V 
září pojedou opět žáci 6. roční-
ku na adaptační pobyt, tentokrát 
bude místem konání Hotel Petr 
Bezruč v Malenovicích,“ prozra-
dila Mgr. Táňa Janošcová.

V příštím školním roce škola 
ještě uspořádá lektorden zamě-
řený na průřezová témata. 

Projekt FM-Education je 
spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR a bude ukončen 
v příštím roce. Závěrečné prá-
ce na projektu jsou spojeny s 
přípravou elektronické podoby 
všech výstupů tak, aby mohly 
být umístěny na web projektu 
www.fmeducation.cz . „Zároveň 
se zabýváme i jejich ověřováním 
ve výuce a prezentováním part-
nerským školám,“ uzavřela Mgr. 
Táňa Janošcová. 

Pojem adaptační kurz, kte-
rý realizovala v rámci projektu 
FM-Education Základní škola 
a mateřská škola Frýdek-Mís-
tek – Skalice 192, příspěvko-
vá organizace, byl až do 2. 

č e r v n a 
v e l k o u 
n e z n á -
mou. 

Nev í -
me, na 
co jsme 
se vlast-

ně těšili víc. Na to, že budeme 
necelé tři dny z dosahu rodičů? 
Že budeme s kamarády, spolu-
žáky? Že budeme bydlet v hor-
ském hotelu? Teď už víme, že 
to všechno, ale ještě mnohem 
více, splnilo naše očekávání. 

Rodiče 32 dětí vyplnili při-
hlášky k pobytu, na kterém 
bylo panorama hotelu, kam 
jsme měli namířeno. Ani ne-
vlídné počasí nám nepokazilo 
první dojmy z ubytování, proto-
že spolubydlící na pokoje jsme 
si mohli vybrat. A pak už to šlo: 
na uvítanou slavnostní oběd v 
hotelové jídelně a po odpoled-
ním klidu zábava až do večera. 
Tak jsme na horách dodatečně 
slavili Den dětí. Odměny za 
soutěže pro nás paní učitelky 
měly už nachystané. První den 
byl za námi a před námi noc 
bez pusy od maminky. Paní 
učitelky je však zastoupily, a 
tak i probuzení bylo příjemné. 
Jídlo patří k životu stejně jako 
hry a zábava. Tentokrát paní 
učitelky byly v rolích pozoro-
vatelek a my jsme byli svěřeni 
do péče lektorů z Centra nové 
naděje. Po celém dni se z nás 
stali dobří známí a my poznali, 
že si umíme hrát a poznávat 
se i jinak než ve školních lavi-
cích. Zábava před spaním byla 
perfektní. Hotelová chodba na 
patře se proměnila v závodní 

Stonožky hodnotily 
adaptační kurz

dráhu. Vůbec nebylo jednodu-
ché nosem dostrkat přes její 
délku pěnovou kostku nebo 
poslat papírovou vlaštovku až 
na druhý konec. No prostě, 
paní učitelky měly skvělé ná-
pady. Na noční řádění už pak 
chyběly síly… 

Loučení s pokoji po páteční 
snídani proběhlo ve znamení 
úklidů a balení před odjezdem. 
A také nezapomenout na letní 
kloboučky, které jsme si vyzdo-
bili při výtvarné soutěži! Muse-
lo se toho ještě hodně stihnout, 
někteří už podruhé do solné 
jeskyně, jiní zase hurááá do 
tělocvičny! 

Teď by se hodilo napsat: 
Milý deníčku…, ale ten tady ne-
byl. Namísto něj paní učitelky 
pro nás připravily veselou sto-
nožku a my na její tělo zapiso-
vali, co se nám na pobytu nej-
více líbilo. Představte si, naše 
stonožky dávaly nejvíce bodů 
těm prima hrám, solné jeskyni, 
ale také bydlení, návštěvám 
na pokojích spolužáků, večer-
ce, jen to jídlo je lepší z naší 
školní kuchyně… A co paní 
učitelky? Prý jsme byli šikovní 
a v žádném případě jsme naší 
škole nedělali ostudu. Takže 
pochvala? Možná by to chtělo 
ještě jednu stonožku.

Také cesta autobusem zpět 
byla příjemná, to už jsme si v 
hlavách připravovali pro rodiče 
odpověď na otázku: „Jak jste se 
měli?“ No jak, stonožky? Přece 
bezvadně! 

Projekt FM-Education je 
financován z Evropského so-
ciálního fondu a v rámci jeho 
realizace se v letošním roce 
uskuteční 30 adaptačních kur-
zů pro 13 frýdecko-místeckých 
škol. Všem dětem přejeme, aby 
si jej užili stejně jako my!
Účastníci kurzu ze základní 
školy ve Frýdku-Místku - Skalici

„Peníze Evropské unie leží 
na každém chodníku, tak je 
sbírejte!“ zněla výzva kraj-
ského úřadu pro školy v roce 
2008. Naše škola 6. ZŠ se 
pokusila tyto peníze opravdu 
posbírat. Nebylo to vůbec jed-
noduché. Nicméně spousta 
práce a starostí se vyplatila.

Projekt s názvem Škola pio-
nýrů, škola 21. století, se zamě-

Škola pionýrů, škola 21. století

řil na technické a technologické 
vybavení učeben interaktivními 
tabulemi, jejichž využívání je 
řešením vzdělávacích technik 
pro 21. století. Přinášejí pře-
vrat v možnostech vyučujících 

používat výukové prostředky a 
interaktivně pracovat s žáky. 
Interaktivní technologie umož-
ňuje učitelům učit inovativním 
způsobem. 

(Pokračování na straně 5)

Děti školou povinné mají 
konečně prázdniny. Někte-
rým začaly dokonce o pár 
dní dříve kvůli rozsáhlým 

Konec školního Konec školního roku, nejen na 7. ZŠroku, nejen na 7. ZŠ
investičním akcím na ně-
kolika školách. Náměstek 
primátora Petr Cvik si v zá-
věru školního roku vybral k 
návštěvě 7. ZŠ, kde se přišel 
podívat, jakým způsobem se 
zde loučí se žáky, kteří už po 
prázdninách do svých lavic 
nezasednou.

Tak jako na Sedmičce zkra-
je školního roku vítají prvňáčky, 
tak na jeho sklonku vyprováze-
jí podobným způsobem, akcí v 
tělocvičně, deváťáky. Ale nejen 
je. Pamatováno je i na žáky 
nižších ročníků, kteří školu 
opouštějí. „Je vždycky zajíma-
vé sledovat, co tito „skorostře-
doškoláci“ na závěr vymyslí, 
jak se dokážou odvázat a před-
vést se spolužákům. Dýchá z 
toho uvolněná atmosféra, ty-
pická pro závěr roku, nakonec 
nechybí ani ty slzy při loučení 
a tak to má být. Je příjemné 

vidět, že byť měli školu na 
žebříčku hodnot různě vysoko, 
stačí to na to, aby si uvědomili, 
že se jim ve škole někdo věno-
val, s upřímnou snahou něco 
jim do života vštípit,“ hodnotil 
náměstek primátora Petr Cvik, 
který všem dětem popřál, ať se 
jim v nových působištích daří 
a ať si všichni užijí prázdniny. 
Současně využil své návštěvy 
k prohlídce školy a seznáme-
ní se s některými provozními 
záležitostmi a novinkami na 
škole, která se neustále snaží 
něco vylepšit.

V závěru akce byli tradičně 
osmáci pasováni svými o rok 
staršími spolužáky na devá-
ťáky-mazáky, samozřejmě i s 
patřičným ponaučením, co to 
vlastně obnáší, a několika ra-
dami typu „častými návštěvami 
u lékaře naše zdravotnictví ne-
podporovati“.

Náměstek primátora Petr 
Cvik přeje i touto cestou všem 
školákům, stejně jako všem pe-

PĚKNÉ PRÁZDNINY!: Školá-
kům popřál náměstek primátora 
Petr Cvik.  Foto: Petr Pavelka

MAKARÉNA: Populární tanec tančili velcí-malí.  Foto: Petr Pavelka

dagogickým pracovníkům, aby o 
prázdninách načerpali dostatek 
sil do dalšího snažení.  (pp)



5 Červen 2010Školství

(Pokračování ze strany 4)
V matematice se stává inter-

aktivní tabule kalkulačkou, zatím-
co v dějepise encyklopedií. Při 
výuce angličtiny je dvojjazyčným 
komunikátorem – slovníkem a při 
výuce společenských věd se stá-
vá vstupní bránou k mezinárod-
ním novinovým článkům. 

Nové možnosti učitelů v psaní, 
mazání, ukládání a konzultování 
diskusí výrazně zlepšují mož-
nosti výuky od prostého výkladu 
k interaktivní prezentaci a navíc 
umožňuje aktivní zapojení žáka 
do výuky, rozšiřují možnosti ko-
munikace žáka s pedagogem, 
rozšiřují množství i hloubku před-
nesené látky a zajišťuje podstat-
ně snazší vstřebávání poskytnu-
tých informací. Naše škola získá 

Škola pionýrů, škola 21. století
celkem 12 těchto interaktivních 
tabulí díky projektu a jeho finan-
cování EU. Těmito tabulemi bude 
vybavena každá odborná učeb-
na druhého stupně a dvě kmeno-
vé třídy prvního stupně. 

V současné době pracují žáci 
se svými učiteli ve třech učebnách 
informačních technologií. Díky 
projektu vznikne na škole čtvrtá 
učebna informačních a digitálních 
technologií. Kromě klasických žá-
kovských pracovišť vybavených 
PC a monitory LCD bude tato 
učebna vybavena multifunkční 
tiskárnou, digitální zrcadlovkou, 
digitálními fotoaparáty, digitálními 
kamerami a potřebným příslu-
šenstvím tak, aby se žáci naučili 
s touto technikou pracovat a v 
maximální míře ji využívat.

Od základů se taky promění 
cvičná kuchyňka a místnost pro 
stolování. Děvčatům, ale i chlap-
cům, kteří se ve škole učí vařit, 
umocní nové vybavení nábytkem, 
ale i elektrickými spotřebiči a ná-
dobím, daleko větší pocit z dobře 
vykonané práce. Všichni ve škole 
máme velkou radost z toho, že v 
době, kdy se ve státním rozpočtu 
na vybavení a modernizaci škol 
příliš financí nenachází, můžeme 
zkvalitnit výuku právě ziskem mo-
derních technologií. Vždyť škola 
takto získá 10 milionů korun z ev-
ropských fondů!!

Informace a fotografie o po-
stupné modernizaci školy na 
www.sestka-fm.cz

Mgr. Libuše Zárubová, 
ředitelka školy 

V letošním roce jsme byli 
opět v očekávání, zda může-
me vymýšlet trasu a náplň již 
čtvrtého putování s Frýdec-
kou skládkou a.s.

Očekávání se stalo skutečností 
a nápadů bylo najednou několik. 
Zvolit okolí Těšínska nebo se vy-
dat na túru do Beskyd nebo volit 
návštěvu některé zoologické za-
hrady? Třetí možnost zvítězila 
– nápad začínal mít reálnou po-
dobu. Naším cílem se stala Zoolo-
gická zahrada v Lešné. Nevyzpy-
tatelné počasí letošního roku nám 
překazilo naplánovaný termín 18. 
května. Výlet se uskutečnil v ná-
hradním termínu 4. června. 

Zoologická zahrada nás při-
vítala svěží zelení prozářenou 
sluníčkem. Naší první zastávkou 
byla návštěva zámku Lešná. Zá-
mek se stal díky pohodlí, které 
poskytoval, a díky malebnému 

4. putování s Frýdeckou skládkou4. putování s Frýdeckou skládkou
okolnímu kraji předním sídlem 
hrabat Seilernů a byl obýván do 
dubna 1945. Prohlédli jsme si 
místnosti a sály, které hrabata 
obývala. Obdivovali jsme sbírky 
předmětů dovezených z cest ko-
lem světa. Zámek se nachází v 
areálu zoologické zahrady, kte-
rou založili již původní majitelé.

Poté jsme se již vydali na pro-
hlídku zahrady. Pavilony, venkov-
ní výběhy i parkové partie jsou 
velmi pěkně osazeny. Zahrada 
je upravena tak, že návštěvník 
pozná faunu Evropy, Afriky, Aus-
trálie, Jižní Ameriky. Velkou po-
zornost nás všech si získali sloni, 
žirafy s měsíčním mládětem, lach-
tani, mravenečník a samozřejmě 
opice. Ale určitě i ostatní zvířata 
byla krásná a zajímavá. 

Když se člověk cítí někde dob-
ře, utíká čas dvojnásobně rychle. 
Ani jsme se nenadáli a nastal čas 

odjezdu. Domů odjíždělo 31 nad-
šených a spokojených školáků.

Vyslovujeme poděkování ve-
dení Frýdecké skládky a.s. za 

finanční příspěvek, který již čtvr-
tým rokem využíváme k realizaci 
výletů s ekologickou tematikou. 

Lubomíra Babjaková,

koordinátor EV
Střední škola, Základní 
škola a Mateřská škola

logopedická, Pionýrů 767 

Je to už opravdu dvacet let, 
kdy zazněly první dětské krůč-
ky budovou Mateřské školy 
Mateřídouška v centru frýdec-
kého sídliště Slezská. Každé 
jubileum je výzvou k bilanco-
vání, a proto bychom se rádi za 
uplynulými roky krátce ohlédli.

Čtyři třídy mateřské školy – 
Sluníčko, Beruška, Koťátko a 
Kuřátko – zahájily svůj provoz 23. 
července 1990. O víc jak stovku 
dětí zde pečuje devět pedagogic-
kých a šest provozních pracovnic. 

Mateřská škola pracuje dle 
projektu Začít spolu, řadícího se 
k moderním alternativním progra-
mům. Při výchovně-vzdělávací 
práci s dětmi je kladen důraz na 
integrované učení hrou, které zjed-
nodušeně řečeno pomáhá dětem 
pochopit, že vše v tomto světě 
spolu souvisí. Jednotlivé třídy jsou 
zajímavě a funkčně uspořádány 
do takzvaných center aktivit, kde si 
hrají, učí se i pracují skupinky dětí. 
Vstup rodičů do tříd je vždy vítán.

Kromě každodenní práce s 
dětmi stanovené pravidelným 
režimem organizuje mateřská 
škola v průběhu roku řadu nad-
standardních činností. Děti mo-
hou své dovednosti rozvíjet v ně-
kterém ze tří zájmových kroužků 
a hravou formou si zde osvojit 
základy angličtiny, hry na flétnu, 

Mateřská škola Mateřídouška oslavila dvacetiny
hudebně pěveckých a výtvar-
ných činností, sezónně absolvo-
vat plavecký a lyžařský výcvik. 
V rámci všestranného rozvoje 
dítěte směřujícího k úspěšnému 
začátku školní docházky spolu-
pracujeme s 11. základní školou, 
logopedkou a zubní lékařkou.

Tematicky pestré akce školy 
– drakiáda, mikulášská nadílka, 
vánoční zpívání a velikonoční 
besídky a dílny, putování za zví-
řátky, karneval, Den Země, spo-
jený s hledáním pokladu, adopce 
žirafy Berty z ostravské zoo, Den 
matek, Den dětí, zahradní slav-
nost u příležitostí rozloučení s bu-
doucími školáky i dny otevřených 
dveří – jsou oblíbené dětmi i rodi-
či a staly se po letech již tradicí. 

Součástí aktivit mateřské 
školy je činnost nejmenších 
hasičů. Děti z Mateřídoušky se 
přirozeným cvičením i využitím 
upravených překážek zařadily do 
oblasti přípravek SH ČMS. Svou 
zdatnost a obratnost prokázaly 
účastí nejen na Bambiriádách, 
oslavy 30. a 35. výročí vzniku hry 
Plamen, festival Mateřinka, na 
akcích celorepublikového rozsa-
hu, ale i světového významu – II. 
mistrovství Evropy v požárním 
sportu hasičů a záchranářů v Os-
travě, ale také festival Přípravek 
SH ČMS a naposledy na hasič-

ské olympiádě 2009 v Ostravě.
Z prvních návštěvníků Mate-

řídoušky se stali již dospělí lidé. 
Mnozí se k nám alespoň na chví-
li rádi vracejí. Věříme, že jim byla 
naše školička jedním z prvních 
schůdků do života…

Důstojnou oslavou dvacá-
tého výročí založení naší ma-
teřské školy se stala výstava 
výtvarných prací dětí, která byla 
zahájena slavnostní vernisáží 
za účasti nejen nejmladších ná-
vštěvníků – chlapců a děvčátek 
z Mateřídoušky, ale i jejich ro-
dičů a pozvaných hostů. Mnozí 
ze školkových „pamětníků“, kteří 
listovali kronikou, prohlíželi vý-
tvarná dílka, fotografie a video-
záznamy, mají vzpomínky na 
svá předškolní léta v živé paměti. 
Výstava byla totiž instalována v 
prostorách vestibulu 11. ZŠ Jiří-
ho z Poděbrad ve Frýdku-Místku 
a pro mnohé žáky školy zname-
nala malou procházku do dětství.

Týden od 24. do 28. května 
byl na Sedmičce ve znamení 
zdraví, zdravé stravy a zdra-
vého životního stylu.

Na 1. stupni žáci pracovali v 
projektu Normální je nekouřit, 
který je rozdělen do pěti dílů podle 
ročníků. Děti se učí poznávat své 
tělo, pečovat o své zdraví a posi-
lovat ho, správně vnímat svět ko-
lem sebe, umět rozpoznat nebez-
pečí, ale také pomoci druhému.

Ti starší se zamýšlejí nad 
správnou životosprávou, vytvá-
řejí vyvážený jídelníček, tvoří 
vitamínového panáčka a potra-
vinovou pyramidu.

Také sebepoznání je nedílnou 
součástí zdravého životního sty-
lu, proto témata jako „Kdo jsem“, 
„Dobrý kamarád“, „Můj erb“ jsou 
další náplní dnů. Historie kouření, 
fakta o kouření, reklamní upou-
távky, umění odmítnout, učit se 
rozhodovat je náplní práce 5. tříd.

Na II. stupni probíhaly ve tří-

Týden zdravé školy na Sedmičce
dách Zážitkové preventivní progra-
my „Buď OK“ Renarkonu Ostrava 
a zajímavé exkurze podle ročníků. 
Společný výlet si každá třída na-
plánovala podle zájmu dětí.

Celý týden jsme společně za-
končili Sportovním dnem, který se 
vydařil nejen díky přípravě učitelů 
TV, ale také díky nádhernému 
počasí. Každoročně tento týden 
chystají učitelé naší školy pro děti 
právě proto, že nejen vědomosti, 
ale také kultura společenského 
chování, společné zážitky a uvědo-
mování si sebe sama je nedílnou 
součástí moderního člověka. S. P.

VÝTVARNÁ VÝSTAVA: Práce dětí MŠ Mateřídouška zhlédla i pri-
mátorka Eva Richtrová.  
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Plavání na 11. základní škole
Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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 

Bazén s brouzdalištěm otevřen (za příznivého počasí)
od 1. 7. 2010 do 15. 8. 2010, otevírací doba: 10:00 - 18:00

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

Vstupné: 
Děti do 3 let  zdarma
Celodenní děti do 15 let 40 Kč
Celodenní dospělí 50 Kč
Po 16:00 děti 20 Kč
Po 16:00 dospělí 30 Kč
Krytý bazén: 14.00 - 15.00 uza-

vřen!! – polední přestávka
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

Náměstek primátora Petr 
Cvik přijal ve velké zasedací 
síni frýdecko-místeckého ma-
gistrátu úspěšné mladé házen-
káře ročníku 1996/97, kterým 
poděkoval za jejich letošní 
vynikající výsledky a vzornou 
reprezentaci oddílu i města.

„Děkuji vám, ale samozřej-
mě i vašim trenérům a rodičům, 
kteří vás ke sportu vedou. Máte 
za sebou řadu úspěchů a chci 
věřit, že dnešní setkání bude 
pro vás současně další výzvou, 
abychom se neviděli naposledy. 
V dnešních ekonomických pod-
mínkách zřejmě frýdecko-mís-

HÁZENKÁŘI NA RADNICI: Úspěšní mladí sportovci byli přijati náměstkem primátora Petrem Cvikem.         Foto: Petr Pavelka

Mladí házenkáři byli přijati na radnici

teckému klubu nezbývá nic jiné-
ho, než aby stavěl na vlastních 
odchovancích, takže doufám, že 
bude moci časem stavět i na va-
šem talentu. I proto město pod-
poruje házenou v rámci Centra 
sportu,“ připomněl náměstek 
primátora Petr Cvik. 

Výčet letošních úspěchů této 
hráčské kategorie je skutečně 
široký, o dílčích výsledcích jsme 
informovali i ve zpravodaji. Za 
všechny jmenujme:

1. místo Česko-slovenská 
liga mladších žáků

2. místo přebory moravsko-
slezkého kraje

2. místo Mistrovství republiky 
základních škol

2. místo Mistrovství republiky 
házenkářského desetiboje

4. místo Praga Cup (neoficiál-
ní mistrovství Evropy)

Zúčastnění chlapci jmenovi-
tě v závěru předstupovali před 
náměstka Petra Cvika, trenér 
Martin Strnadel přiblížil jejich 
hráčské umění a kvality a há-
zenkáři si odnášeli pamětní list a 
upomínkové předměty. Za to, že 
za nimi často zůstávají takové 
házenkářské bašty jako Karvi-
ná, Kopřivnice či Zubří, si uznání 
určitě zaslouží.  (pp)

Oddíl taekwondo Joomuk 
Frýdek-Místek se v posledních 
měsících zúčastnil dvou vel-
kých mezinárodních závodů. 

Ve dnech 14.-15. května 
se uskutečnily závody Hatvan 
Open v maďarském Hatvanu. 
Na letošní již osmý ročník přijaly 
pozvání oddíly z Čech, Chor-
vatska, Slovinska, Slovenska, 
Polska, Rumunska a Maďarska, 
celkově závodilo 210 mladých 
taekwondistů.

Úspěchy oddílu taekwondo Joomuk
V tulech si z žákyň nejlépe 

vedla Adéla Dvořáková, která 
vybojovala zlato. Její sestra 
Aneta Dvořáková se do finá-
le nepodívala a brala bronz. 
Na svou finálovou soupeřku 
nestačila Tereza Lepíková a 
vybojovala stříbrnou medaili. Z 
žáků získal bronzovou příčku po 
pěkném výkonu Vít Pelc. Mezi 
juniorkami se v boji o zlatou me-
daili utkaly Petra Fröhlichová a 
Monika Majerová. Úspěšnější 

byla nakonec Petra. Na třetím 
místě se umístila Lucie Pavlás-
ková. Mezi juniory obsadil Adam 
Chlebek druhé místo.

V kategorii matsogi vybojo-
vala zlato vicemistryně Evropy 
Lucie Pavlásková. Stříbrné me-
daile získaly žákyně Aneta Dvo-
řáková a juniorky Petra Fröhli-
chová a Karolína Hlaváčková. 
Na bronzovém stupínku skončila 
Monika Majerová.

Celkově škola Joomuk zís-
kala tři zlaté, šest stříbrných a 
čtyři bronzové medaile a byla 
vyhlášena jako nejúspěšnější 
zahraniční škola.

Ve dnech 11.-12. června se 
Joomuk zúčastnil mezinárod-
ních závodů Znojmo Open. Na 
třech tatami se v kategoriích tul 
a matsogi postupně vystřídalo 
180 taekwondistů z Bosny a 
Hercegoviny, Rakouska, Ma-
ďarska, Chorvatska, Slovenska 
a České republiky.

V tulech žák Radim Kostura 
překvapil sám sebe a postoupil 
až do finále, kde vybojoval zla-
tou medaili. 

(Pokračování na straně 7)
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základní skupinou zcela suverén-
ně, když postupně zdolali praž-
ský Motorlet, Českou Třebovou, 
Pardubice a Starou Ľubovňu ze 
Slovenska. „Byl to náš společný 
poslední turnaj, který s kluky v 
žákovské kategorii absolvujeme. 
Chtěli jsme si to tu hlavně užít, to, 
že se nám podařilo dostat až do 
finále, tak to byla doslova třešnič-
ka na dortu. Pár týdnů po vítěz-
ství na turnaji ve Francii je to pro 
tyto hráče další obrovský spor-
tovní úspěch,“ řekl hlavní trenér 
mladých valcířů Radomír Hlaváč. 
Zlaté medaile z prestižního žá-
kovského turnaje tedy připadly 
Českým Budějovicím, valcíři brali 
stříbro a třetí skončily Vítkovice. 
Frýdecko-Místečtí odjeli zpět na 
sever Moravy ještě s jedním oce-
něním. Direktoriát přeloučského 
turnaje totiž vyhlásil nejlepším 
obráncem Pavla Štěrbu.

Frýdek-Místek v Přelouči re-
prezentovali: Dominik Hill, Do-
minik Smolík, Adam Rimel, Jo-
sef Celba, Pavel Štěrba, Tadeáš 
Vyvijal, Karel Neumann, Přemy-
sl Glembek, Libor Rusina, Mar-
tin Sušovský, Pavel Macíček, 
Zbyněk Paleček, Dalimil Radko, 
David Kučák, Patrik Burda, Filip 
Panák a trenéři: Radomír Hlaváč 
a Robert Schedling.

Nejstarší přípravka 
druhá ve Vítkovicích 

Za účasti osmi týmů (ročník 
1999) se ve Vítkovicích odehrál 
turnaj starších přípravek – O pohár 
města Ostravy. Mladí valcíři skon-
čili na turnaji druzí, když prohráli 
pouze s vítězným Baníkem Os-
trava. „Škoda, že jsme narazili na 
Baník hned v úvodu turnaje, ale i 
tak kluci odehráli vydařený turnaj,“ 
pochválil své svěřence trenér týmu 
Ladislav Carbol. Ten měl ve Vítko-
vicích k dispozici tento kádr: Matěj 
Sojka, Jan Vávra, David Tureček, 
Vojtěch Vokoun, Erik Smítal, Jan 
Filipec, Ladislav Carbol ml., Robin 
Jeřábek, Lukáš Friedl, Adam Mrk-
vička a Patrik Kluz.

fotbal mládeže

(Pokračování ze strany 6)
Žákyně Adéla Dvořáková ve 

finále nestačila na svou soupeř-
ku a získala stříbrnou medaili. 
Také juniorky byly v tulech velmi 
úspěšné a rozdělily si mezi sebe 
zlatou, stříbrnou a bronzovou 
medaili. Zlato vybojovala Petra 
Fröhlichová, stříbro Lucie Pa-
vlásková a bronz získala v ma-
lém finále Anna Mokroschová. 
Mezi juniory obsadil třetí místo 
Ondřej Mokrosch. 

V bouřlivé atmosféře v mat-
sogi vybojoval Adam Chlebek 
ve finále zlatou medaili a Michal 
Pavlásek v malém finále medai-
li bronzovou. Juniorka Monika 
Majerová nedala soupeřkám 
šanci a získala ve své váhové 
kategorii zlato. Petra Fröhlicho-
vá po urputné bitvě s prodlouže-
ním nakonec prohrála a obsadila 

Úspěchy oddílu taekwondo Joomuk
stříbrný stupínek. Vrcholem bylo 
matsogi v podání Lucie Pa-
vláskové, která svou finálovou 
soupeřku s přehledem porazila 
a získala zlato. Po skončení 
jednotlivců následovalo matsogi 
týmů. V něm byli úspěšnější klu-
ci. Matsogi-tým ve složení Adam 
Chlebek, Ondřej Mokrosch a 
Michal Pavlásek obsadil po pěk-
ném boji třetí místo. 

Po závěrečném přepočítání 
medailových výsledků (5-4-4) se 
škola Joomuk umístila na výbor-
ném třetím místě a její vedoucí 
pan Juhás převzal velký pohár.

Pro zájemce, kteří se chtějí 
dozvědět o taekwondu něco víc, 
oddíl 7. - 8. července na 1. ZŠ v 
rámci Prázdnin ve městě před-
vede sebeobranu a sportovní 
disciplíny taekwonda. (Kontakt 
Juhás Jozef 605 807 148)

Na konci června každoroč-
ně pořádá Basketbalový klub 
Frýdek-Místek tradiční zakon-
čení právě uplynulé sezóny 
akcí STREETBALL NA NÁ-
MĚSTÍ. Tentokrát se uskuteč-
nil již jeho 11. ročník, kterého 
se aktivně zúčastnilo okolo 
150 příznivců tohoto sportu.

V mládežnických kategori-
ích se představilo celkem 26 
družstev. V kategorii MINI jsme 
mohli při hře vidět řadu děvčat 
a chlapců, kteří letos reprezen-
tovali náš klub na mistrovstvích 
republiky mladších minižákyň v 
Praze a nejmladších minižáků a 
minižákyň v Nové Pace. Po dra-
matických bojích ve dvou skupi-
nách se hrálo o celkové pořadí a 
nakonec zvítězilo družstvo děv-
čat ČAPÍCI ve složení Michae-
la Čapatá, Kateřina Šuláková, 
Jesica Hyplová a Daniela Milo-
tová. Na druhém místě skončili 
TRABANTI (Leona Ručková, 
Sára Melárová, Jana Stachov-
cová, Alexandra Klegová), na 

Basketbal na místeckém náměstíBasketbal na místeckém náměstí

Starší žáci B 
postupují do divize 

Svěřencům trenérů Josefa 
Sluštíka a Lubomíra Farského se 
podařil historický úspěch frýdec-
ko-místecké žákovské kopané, 
když si s předstihem zajistili po-
stup do Moravskoslezské žákov-
ské divize. Pro naše mladé nadě-
je to znamená, že od příští sezony 
budou hrát naši žáci v nejvyšších 
soutěžích v republice. Žáci A v 
Moravskoslezské žákovské lize 
a žáci B v divizi. „Je to obrovský 
úspěch naší mládeže, i proto by-
chom chtěli trenérům, ale hlavně 
všem hráčům poděkovat,“ nechal 
se slyšet šéftrenér mládeže Fot-
balu F-M Radomír Hlaváč.

Nejstarší žáci
druzí v Přelouči 

Dalšího výrazného úspěchu 
dosáhli starší žáci (ročník 1995) 
na Celostátním žákovském tur-
naji v Přelouči, když se umístili 
na druhém místě. Mladí valcíři na 
úvod sehráli bezbrankovou partii 
s Vítkovicemi, poté však prošli 

STREETBALL: Místecké náměstí každoročně představuje basketbal pod širým nebem. Foto: Petr Pavelka 

třetím B-tým ZŠ DOBRÁ (Marek 
Wojnar, Karel Kupka, Dalibor 
Ševčík a Adam Konečný). Čtvrté 
skončily COLOURKY (Kristýna 
Goluchová, Lucie Kučná, Tere-
zie Kovalová, Kristina Konvičná 
a Markéta Volná).

Současně s miníky a minička-
mi střídavě hrály další dvě kate-
gorie. Z vítězství v kategorii Žáci 
se na závěr radovalo družstvo 
OSTRAVSKÉ DĚTI, které tvořili 
odchovanci frýdecko-místecké-
ho basketbalu Adéla Morávko-
vá, Viola Valasová a Petr Olka, 
kteří nyní hrají v ostravských 
klubech. Druhé skončily Ostra-
vačky DNESKA VEČER, třetí 
domácí žačky BK MOTORKY ve 
složení Kristýna Štupáková, Ve-
ronika Faranová, Jana Folvarč-
ná, Tereza Vojkovská a Domini-
ka Lukácsová, na čtvrtém místě 
pak družstvo IKS D (Kristýna 
Šebestová, Tereza Maroszczy-
ková, Kateřina Káňová, Pavlína 
Sittová a Kateřina Liberdová).

Při pohledu na hru družstev 

kategorie Dorost bylo znát, že 
„uliční“ basketbal v jejich podání 
je opravdu ke koukání a mnohé 
pěkné akce, úspěšně zakonče-
né vstřeleným košem, ocenili 
přítomní diváci velkým potles-
kem. Hrála se rovněž kategorie 
dospělých a nechyběly ani sou-
těže ve střelbě trestných hodů. 

Na pěkném stadionu v ji-
hočeském Táboře proběhlo 
atletické Mistrovství České re-
publiky dorosteneckých a juni-
orských kategorií. Za nádherné-
ho počasí byly k vidění skvělé 
výkony a neztratili se ani mladí 
atleti Slezanu Frýdek-Místek. 

Z jihu Čech přivezli čtyři me-
daile a dalších osm finálových 
umístění. O nejcennější kov se 
postaral dorostenec Tomáš Fili-
pec, který přes značné zdravotní 
potíže vybojoval po skvělém, 
taktickém výkonu stříbrnou me-
daili v běhu na 800 metrů za 
1:58.58 minuty. O dva bronzy se 
zasloužil junior Michal Štefek, a 
to ve skoku o tyči výkonem 4.40 

Atleti vezou z MČR čtyři medaile
m a v dálce 7.09 m. Posled-
ní bronz vybojoval junior Petr 
Lukeš v běhu na 5000 metrů v 
osobním rekordu 15:21.24 min. 
Nepopulární čtvrtá místa obsadi-
li Martin Trybula ve výšce junio-
rů a dorostenka Petra Čaganová 
na 1500 m překážek. Páté místo 
v České republice patří juniorům 
Janě Lepíkové v hodu kladivem, 
Martinu Trybulovi v trojskoku a 
dorostenci Aleši Rovenskému 
na 400 m. Další junior David 
Štefek skončil sedmý v oštěpu a 
osmý v dálce, Veronika Moško-
řová byla osmá v tyči doroste-
nek. Všem blahopřejeme a dě-
kujeme za opětovnou výbornou 
reprezentaci oddílu i města.

Plavecký oddíl Frýdek-Mís-
tek opět zorganizoval pro děti 
všech škol III. ročník plavec-
kých závodů žactva. Jako loni 
se přihlásily děti ze všech škol 
ve Frýdku-Místku a z celého 
okolí, přihlásilo se na 80 zá-
vodníků, které přišla povzbu-
dit i primátorka Eva Richtrová.

Vše zahájili odvážní vodníčci. 
Malá pětiletá Kateřinka Fuková 
si zaplavala 16 m znak bez pásu 
a získala své zasloužené oceně-
ní. Jmenovitě nejlepší časy mezi 
nejmladšími účastníky měla 
děvčátka Katka Fuková, Julinka 
Olšarová a Karolína Sušovská.

Mezi nejmladšími žáky v ka-
tegorii A měli své umístění 1. 
místo za 16 m prsa Lancová 
Kristýnka, Koloničná Saša 2. 
místo a Tyleček Patrik 3. místo. 

V kategorii B na 50 m prsa se 

Nejmladší plavkyně měla jen pět let
umístil na 1. místě Pastor David, 
na 2. místě Ličmanová Klára a 
na 3. místě Borejová Kateřina. V 
kategorii B na 50 m Z se umístila 
na 1. místě Grycz Anna, na 2. 
místě Chlopčíková Karla a na 3. 
místě Ličmanová Klára. 

V kategorii C na 50 m prsa ob-
sadila 1. místo Turková Veronika, 2. 
místo Ivánková Nikol a 3. místo pa-
třilo Jurkové Ivě. Ve stejné kategorii 
na 50 m prsa získal mezi chlapci 1. 
místo Lazar Daniel, 2. místo Ličman 
Šimon a 3. místo Di-Giusto Aleš. 
Žáci v této kategorii se utkali ještě 
na 50 m kraul, znak. Mezi nejlepší 
patřili v kraulu Turková Veronika a 
Hudeček Martin, Hill Richard ob-
sadil 1. místo za 50 m Z. Kategorie 
D plavala taktéž 50 m prsa, znak, 
kraul. Nejlepší umístění získala za 
prsa Limbergová Jana a Kopcová 
Dominika. V kategorii chlapců to byl 

na 1. místě Pastor Dan, 2. místo ob-
sadil Tomek Lukáš a 3. místo Kaš-
par Štěpán. 1. místo na 50 m kraul 
obsadil Kašpar Štěpán, 2. místo 
patřilo Beňo Tomášovi a o 3. místo 
se zasloužil Pastor Dan. 

Nelze vyjmenovat všechny 
disciplíny a kategorie, ale každý 
účastník si něco odnesl. „V le-
tošním roce bychom velice rádi 
poděkovali našim novým spon-
zorům, a to mimo jiné Frýdecké 
skládce a Městu Frýdek-Místek. 
Rádi bychom poděkovali všem, 
kteří nám na letošním ročníku 
pomohli i finančně, přišli nás 
podpořit a děti povzbudit,“ děkují 
závěrem organizátoři závodu.
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V oblasti kultury chceme: každoročně pořádat Beskydské Veseléto

GALAKONCERT: Dokonalá přehlídka folkloru.      Foto: Petr Pavelka

I v letošním roce bude 
město Frýdek-Místek cílem 
mnoha set návštěvníků, kte-
ří si vedle místních obyvatel 
nenechají ujít některou z akcí 
Beskydského Veseléta, které 
tradičně otevřel Mezinárodní 
folklorní festival. Ten město 
podpořilo finanční částkou 
půl milionu korun.  

16. ročník festivalu, který patří 
k nejprestižnějším v republice, 
byl zahájen setkáním zástupců 
jednotlivých souborů v prosto-
rách ZUŠ Frýdek-Místek, kde 
je přivítal mimo jiné i náměstek 
primátora Michal Pobucký, který 
všem vystupujícím popřál, aby si 
z festivalu odnesli stejně silné 

ZAHÁJENÍ FESTIVALU: Jednotlivé delegace přivítal v sále ZUŠ Frý-
dek-Místek náměstek primátora Michal Pobucký.  Foto: Petr Pavelka

zážitky a dojmy jako před lety 
on sám, rovněž v roli účinkují-
cího. Zástupce města nechyběl 
ani na slavnostním zakončení 
festivalu v Národním domě, kde 
náměstek primátora Petr Cvik 
již mohl být u bilancování, díků 
a slov uznání za další povede-
ný ročník. „Já bych chtěl znovu 
ještě jednou poděkovat všem, 
kteří se podíleli na organizaci 
festivalu, protože jejich práce 
nám dělá dobré jméno v jiných 
koutech republiky i v celém svě-
tě. Ty soubory kolikrát od nás 
míří i na další festivalová místa 
a nás těší, že díky jejich zpětné 
vazbě víme, že Frýdek-Místek z 
toho srovnání vychází jako mi-

mořádně pohostinné festivalové 
město, se skvělou atmosférou a 
organizací,“ zhodnotil náměstek 
primátora Petr Cvik. Toho těšily 
veškeré vyslovené superlativy a 
vyseknuté poklony, stejně jako 
spontánní reakce a veselí v sále, 
které svědčilo o tom, že se všich-
ni po celou dobu výborně bavili, 
ačkoliv i letos počasí k ideálu ješ-
tě něco chybělo. „I když se frý-
decko-místecký festival potýkal s 
nepřízní počasí, která organizá-
torům – zejména dobrovolníkům 
z řad rodičů a přátel Ostravičky, 
dala pořádně zabrat, hlavním 
naplánovaným pořadům na mís-
teckém náměstí počasí přálo a 
nebylo tam k hnutí. Tolik tisíců di-
váků snad náměstí ani nepama-
tuje. Úžasnou atmosféru navodi-
ly soubory domácí – Ondrášek, 
Ostravica a Malá Ostravica, Os-
travička, regionální – Suszanie 
z Horní Suché i mimoregionální 

– Handrlák z Kunovic a Senioři 
ze Šumperka, umocnily soubory 
ze Slovenska, Arménie, Moldav-
ska, Černé Hory a k vrcholnému 
kulturnímu zážitku dovedly sou-
bory z Mexika a Velikonočního 
ostrova,“ vyjmenovala Eva Gery-
ková, prezidentka festivalu, který 
tancem a zpěvem naplňovalo 
úctyhodných 564 účastníků. Ti 
se sice kvůli nepřízni počasí ne-
mohli projít městem v obvyklém 
průvodu, ale i tak měli dostatek 
příležitostí se ve Frýdku-Místku 
i okolí „ukázat“. Dokonalou pře-

hlídkou, co všechno může folklor 
nabízet, se pak stal Galakoncert 
v Kině Petra Bezruče. Tolik kon-
centrovaného temperamentu se 
skutečně jen tak nevidí, navíc v 
tak pestré škále parametrů jako 
věk účinkujících či zeměpisné 
souřadnice.

„Mezinárodní folklorní festival 
patří mezi nejvýznamnější kulturní 
akce ve městě a my jsme připra-
veni jej podpořit i v dalších letech,“ 
dal naději na uspořádání dalšího, 
v pořadí již 17. ročníku, náměstek 
primátora Petr Cvik.  (pp)

UKONČENÍ 16. ROČNÍKU: Náměstek primátora Petr Cvik poděkoval všem, kteří do Frýdku-Místku vážili různě 
dlouhou cestu za společným cílem – oslavit folklor, jako prostředek, který spojuje generace.   Foto: Petr Pavelka
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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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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 prodejny Mountfield 7. 7. – 8. 7.
U krytého bazénu  13. 7. – 15. 7.
park. u Kauflandu  20. 7. – 22. 7. 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
parkoviště u Billy  27. 7. – 29. 7.

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.

Oznámení o změně
stanoviště mobilní sběrny:
Oznamujeme občanům, že 

od měsíce července dojde ke 
zrušení stanoviště mobilní sběr-
ny u Kina P. Bezruče v Místku. 
Toto stanoviště mobilní sběrny 
nevyhovovalo z důvodu ome-
zení parkujícími automobily. Od 
července bude nové stanoviště 
mobilní sběrny umístěno na par-
kovišti u prodejny Mountfield v 
Místku ve dnech 7. 7. - 8. 7.
Sdělení ke svozu komunálních 
odpadů o svátcích 5. 7. a 6. 7.:

Sběr a svoz komunálních odpa-
dů o svátcích 5. 7. a 6. 7. proběhne 
dle harmonogramu svozů jako ve 
všedních dnech beze změn. 

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/

Mobilní sběrna a sběrné dvory 
ve Frýdku-Místku jsou místa urče-
ná obcí ke shromažďování, sběru 
vytříděných a nebezpečných slo-
žek komunálních odpadů. 

Ve městě Frýdek-Místek pro-
vozuje Frýdecká skládka, a.s. tři 
sběrné dvory a mobilní sběrnu, 
která v určených termínech stojí 
(úterý-čtvrtek) na jednotlivých 
stanovištích ve Frýdku a Místku. 
Tato stanoviště jsou uveřejňová-
na na internetových stránkách 

Mobilní sběrna a sběrné dvory
města a Frýdecké skládky, a.s. 
a také na stabilním místě ve 
zpravodaji. 

Vzhledem k tomu, že stano-
viště mobilní sběrny se nachází 
na městských parkovištích, je 
velmi problematické její samotné 
umístění. Občané tohoto města 
nerespektují termíny uvedené 
na cedulích a blokují místa urče-
ná pro mobilní sběrnu. Z tohoto 
důvodu se přesouvá stanoviště 
mobilní sběrny u Kina Petra Bez-
ruče na jiné místo. Nové stano-
viště bude zřízeno od července 
tohoto roku, na parkovišti před 
prodejnou Mountfield.

Ve sběrných dvorech a v 
mobilní sběrně mohou občané 
Frýdku-Místku bezplatně od-
kládat vybrané druhy odpadů 
– objemný odpad (nábytek, zaří-
zení domácnosti), elektroodpad, 
kovový odpad, dřevěný odpad, 

odpad z údržby zeleně, papír, 
sklo, plasty, kartony a nebez-
pečné složky komunálního od-
padu, včetně starých chladících 
zařízení. Pouze však jen během 
provozní doby.

Podnikatelé mohou využívat 
pouze sběrné dvory za úhradu, 
která kryje náklady na další vyu-
žití nebo odstranění odpadu. 

Sběrné dvory:
„Pod Estakádou“ se nachází 

u Slezanu pod mostem u želez-
ničního přejezdu, „Collolouky“ je 
umístěný vedle hypermarketu 
Tesco u kruhového objezdu, kde 
se mimo jiné provádí výkup pa-
píru, a poslední SD je umístěný 
přímo na skládce na Panských 
Nových Dvorech. Mapové pod-
klady pro lepší hledání SD a mo-
bilní sběrny najdete na e-strán-
kách Frýdecké skládky, a.s.

(www.frydeckaskladka.cz).

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)

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

Městská společnost Distep 
a.s. přispívá v maximální 
možné míře ke zkracování 
pravidelné odstávky tepla a 
teplé vody. Také v letošním 
roce bude odstávka trvat pou-
hé čtyři dny, tak jako tomu 
bylo i v loňském roce. Tento-
krát to bude od pondělí 26. 7. 
do čtvrtku 29. 7. včetně.

Pro letošní rok jsou plánová-
ny pouze menší opravy a údržba

„Letos neplánujeme během 
odstávky žádné velké opravy. 
Pouze na ulici Lískovecká pro-
vedeme výměnu sekundárních 
rozvodů tepla. Jedná se však jen 
o velmi krátký úsek,“ říká technic-
ký náměstek společnosti Distep 
Petr Pavlíček a dodává: „Další 
drobnější opravy se týkají výmě-

Odstávka tepla a teplé vody bude také letos trvat pouhé čtyři dny 
níkových stanic na celém území 
Frýdku-Místku. Jedná se přede-
vším o pravidelné revize a údržbu 
takových částí, které mohou být 
prováděny pouze mimo otopné 
období, aby nedošlo k přerušení 
provozu v chladném období roku.“

Společnost Distep využívá k 
opravám a kontrolám svých zaří-
zení především období, kdy své 
zdroje odstavuje její jediný doda-
vatel tepelné energie společnost 
Dalkia ČR. Termín odstávky pro-
to závisí především na tomto do-
davateli a nesmí podle zákona 
přesáhnout čtrnáctidenní lhůtu. 
Distep se ve spolupráci s Dalkií 
snaží co nejvíce vyhovět přání 
svých zákazníků, kteří samozřej-
mě požadují co nejrychlejší ob-
novení dodávek teplé vody. 

Čtyřdenní odstávka teplé vody 
trvá pouhé 4 dny již od roku 2007.

Rovněž letošní čtyřdenní od-
stávka pokračuje v nastartova-
ném trendu vedoucím k dalšímu 
zlepšování služeb. Zatímco ještě 
před několika lety byla využívána 
čtrnáctidenní zákonná lhůta v pl-
ném rozsahu, podařilo se v roce 
2006 zkrátit termín na šest dní. 

V letech 2007 až 2009 se od-
stávka dokonce omezila na pou-
hé čtyři dny. Letní měsíce jsou 
vždy pro všechny distributory 
a dodavatele tepla obdobím vr-
cholného pracovního nasazení. 

Průběžné rekonstrukce a mo-
dernizace tepelných zařízení jsou 
zcela nezbytné a Distep i nadále 
drží krok s progresivními trendy v 
distribuci tepla a teplé vody.
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přistavení 9.7. 23.7. 6.8. 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 29.10.
stažení 12.7. 26.7. 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11.

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

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

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

Velkoobjemové kontejnery bikram:
- Zahrádkářská osada Hliník – 2 

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

- Zahrádkářská osada Nová 
Osada – 1 VOK

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

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

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

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

FRÝDEK
Bruzovská - pod zahrádkářskou 

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

č. p. 1823)
K Lesu - za nemocnicí

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

Nové Dvory - Podhůří
- U Morávky II.

Nové Dvory - Vršavec
- u č. p. 3261

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

Panské Nové Dvory - naproti č. 
p. 2460

Panské Nové Dvory - vedle 
autobazaru

Pod Zámečkem - Pod Řehánkem

MÍSTEK
17. listopadu - u Hypernovy

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

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

1180 (za Slezanem)
Družstevní - zahrádkářská 

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

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

k Olešné
U Ostravice - za č. p. 1480

CHLEBOVICE
Ke Kotlině - zahrádkářská osada

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

Pod Kabáticí - u č. e. 21

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

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

LÍSKOVEC
mezi domy č. p. 123 a 128

zahrádkářská osada „Šajárka“
zahrádkářská osada „Za lesem“

LYSŮVKY - Na dolinách
SKALICE

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

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

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

Kamenec - křižovatka (bývalé 
stanoviště VOK)
ZELINKOVICE

- Příborská - u č. p. 72

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.

Společnost TS a.s. oznamuje, že získala dotace ve výši
4 724 136,- Kč na projekt č. CZ.1.04/1.1.02/35.00594 s názvem 
„Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti TS a.s. a adaptability 
jejích zaměstnanců“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost. 

Z celkové výše dotace je 85% finančních prostředků poskyt-
nuto z Evropského sociálního fondu a 15% financí z prostředků 
národního spolufinancování ze státního rozpočtu. 

Projekt bude realizován v období červen 2010 – březen 2012.
Účelem dotace je další profesní vzdělávání zaměstnanců pod-

porované zaměstnavatelem, a to odborné vzdělávání zaměřené 
zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udr-
žení kvalifikace a na dovednosti, které zvyšují udržitelnost za-
městnání a zaměstnatelnost na trhu práce.

Projekt zapadá do koncepce transformace řízení personálních 
procesů ve společnosti TS a.s., kdy jsou nastavovány nové odpo-
vědnosti, připravováni klíčoví zaměstnanci a je snaha o zvýšení 
úrovně vzdělávacího systému, aby mohl být nadále naplňován 
prioritní cíl, tj. maximální uspokojování potřeb zákazníků za sou-
časného růstu podílu na regionálním trhu. 

ZAHÁJENÍ PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ
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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

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 individuálních 
problémů – psychomotorický vývoj miminka, 

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

bylinkový čajíček zdarma)
- Půjčovna pomůcek (kojenecké váhy, kojící 

polštáře, odsávačky mateřského mléka)
- Laktační poradna (v pohodlí vašeho domo-

va 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)

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

Neformální spolek lidí vyznávajících horskou 
turistiku. Aktuální akce na webu.

Zpívání pod lípou
Frýdecký zámek – v případě nepříznivého 
počasí Rytířský sál nebo Nová scéna Vlast.
Čtvrtek 15. července v 19 h. – Frýdecký 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 h. – Frýdecký zámek 

LAURA A JEJÍ TYGŘI
Černé kalhoty a funky drive, černé brýle a sou-
lová naléhavost, černé kravaty a jazzová ele-
gance, bílé košile a rocková energie. Koncertní 
vystoupení k 25. výročí založení skupiny.
Vstupné: 150 Kč

Výstavy:
1. července – 31. července – chodby Národ-
ního domu
MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL

– „KDYŽ PRŠÍ“
ve fotografiích Radka Klímka a Luďka Kru-
likovského
1. srpna – 31. srpna – chodby Národního domu
SVÁTEK TŘÍ BRATŘÍ VE FOTOGRAFII

Výstava fotografií Marka Džupína
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ

– SEZONA 2010/11
Skupina A 2010/11

Slezské divadlo Opava
Andrej Saramonowicz

TESTOSTERON
Studio Dva Praha

Michael Frayn/Petr Zelenka
HERCI

Palace Theatre Praha
Marc Camoletti

MILÁČEK ANNA 
Divadelní společnost Háta Praha

Neil Simon
JAKEOVY ŽENY

Divadlo Metro Praha – Černé divadlo F. 
Kratochvíla

Michal Urban
LIFE IS LIFE – ŽIVOT JE FAJN 

Malá scéna Zlín 
Dodo Gombár

MEZI NEBEM A ŽENOU
Umělecká agentura Česká Lípa

Richard Baer
SMÍŠENÉ POCITY
Skupina B 2010/11

Divadlo Rity Jasínské Praha
William Shakespeare

RICHARD III
Produkční agentura POINT

Rob Becker
CAVEMAN

Divadlo Vizita Praha
Don Miguel Ruiz
ČTYŘI DOHODY

Radošinské naivné divadlo
Stanislav Štepka

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

Studio Dva Praha 

Phillippe Claudel 
O LÁSCE 

Divadlo Ungelt Praha 
Pierre Palmade a Christophe Duthuron 

NA ÚTĚKU
Mimo předplatné 2010/11

Divadlo Járy Cimrmana
Jára Cimrman/Zdeněk Svěrák

ČESKÉ NEBE
Slezské divadlo Opava

Miro Gavran
MUŽ MÉ ŽENY

Divadelní agentura Harlekýn
Neil Simon

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Divadlo Kalich

Michael Mackenzie
BARONKY

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. 2010
Pro nové zájemce: od 6. 9. do 17. 9. 2010

Změna programu vyhrazena!
Nabídka pohybových, tanečních a jazy-

kových kurzů - ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2010
Pohybové a taneční kurzy

Cvičení pro zdraví s prvky Pilates,
Kondiční posilování, Cvičení pro seniory,
Powerjóga, Fit Ball, Pilates, Tai-či, Street 

Dance, Orientální tance
Moderní tanec pro aktivní ženy

Taneční pro manželské páry a dvojice
Jazykové kurzy

Anglický jazyk, Německý jazyk,
Ruský jazyk, Francouzský jazyk

Podrobné informace na ww.kulturafm.cz
nebo na tel. čísle 558 432 011

Taneční pro mládež
začátečníci září – prosinec 2010

Jsou určeny zejména pro studenty středních 
škol, gymnázií a učilišť. Lekce jsou sesta-
veny tak, aby studenty bavily, zajímaly a 

rozvíjely jejich obzor. Součástí těchto lekcí 
jsou i základy společenského chování.

Skladba kurzů:
Středa od 16.45 do 19.15 hodin a od 19.30 
do 22.00 hodin, vedou taneční mistři – J. Ja-
glarz 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. Ja-
glarz a J. Šodková
12 lekcí po 3 vyučovacích hodinách a 2 ve-
čery – prodloužená a závěrečná lekce v dél-
ce trvání 5 hodin. Kurzovné 1 250 Kč
Doprodej posledních volných míst
Další informace na webových stránkách 
www.kulturafm.cz nebo na telefonním čísle 
558 432 011 H. Janáčková

Pojďte s námi kreslit
Nikdy jste nekreslili a ani jste to nezkoušeli?
Nebo jste zkoušeli kreslit a naopak jste 

sklidili kritiku?? *NEVADÍ*
Za dva dny budete schopni nakreslit portrét. 
Stačí nám věnovat jeden víkend a chuť učit se.

NIKDY se nestalo, že by náš kurz někdo 
nezvládl nebo portrét nenakreslil.

!!!!! PROTO SE TO NESTANE ANI VÁM!!!!!
Jedná se o seminář tvořivého kreslení.
Kreslení pravou mozkovou hemisférou.

Nebojte se, nejedná se o nic mystického, 
Vaše zážitky a následná radost z výsledku

Vás jednoznačně přesvědčí.
Kdy: sobota 25. a neděle 26. září 2010
Kde: Národní dům Místek
V kolik: 9.00 – 17.00 hodin
Kurzovné, včetně pomůcek: 3 000 Kč
Přihlášky na: Radka Rektoříková 775 685 591

radka@konecnekreslim.com
info@konecnekreslim.com
www.konecnekreslim.com

2.-4. 7. v 18.00 hod.
KUKY SE VRACÍ/ČR

Nový dobrodružný film Jana Svěráka.
2.-4. 7. v 20.00 hod.
ROBIN HOOD/USA

Režisérská legenda Ridley Scott přichází s 
vlastní verzí příběhu o slavném zbojníkovi.

9.-11. 7. v 18.00 hod.
ARTHUR A MALTAZAROVA POMSTA/

Francie
Po úspěšném filmu Artur a Minimojové při-
chází Luc Besson s pokračováním příběhu 

o malém hrdinovi…
9.-11. 7. v 20.00 hod.
IRON MAN 2/USA

Další intenzívní zážitek slibuje druhý díl 
příběhu o superhdinovi.
16.-18. 7. v 18.00 hod.

PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU/USA
Akční dobrodružný velkofilm, který se 

odehrává v tajuplné Persii. 
16.-18. 7. v 20.00 hod.
SOUBOJ TITÁNŮ/USA

Boj mezi muži a bohy opět začíná!
23.-25. 7. v 16.00 hod.
DEŠŤOVÁ VÍLA/ČR

Klasická romantická pohádka o dobru a zlu.
23.-25. 7. v 18.00 hod.

ČESKÝ MÍR/ČR
Dokumentární komedie o americkém radaru 

v Čechách.
23.-25. 7. v 20.00 hod.

EXMANŽELKA ZA ODMĚNU/USA
Dostat bejvalku za mříže…. Kšeft snů. Jenni-
fer Aniston a Gerard Butler v hlavních rolích.

30.-31. 7. v 18.00 hod.
JAK VYCVIČIT DRAKA

Animované dračí dobrodružství vás zavede 
až ke břehům Skandinávie.

30.-31. 7. v 20.00 hod.
SEX VE MĚSTĚ 2

Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda si 
znovu ukousnou z Velkého Jablka.

FILMOVÝ KLUB
12. 7. v 20.00 hod.

SERGE GAINSBOURG/Francie
Skvělý francouzský skladatel a šansoniér 
Gainsbourg proslul jako provokatér, skan-

dalista, svůdník…
19. 7. v 20.00 hod.

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ/USA
Klasika Lewise Carrolla v novém, originálním 

pojetí od vizuálního mága Tima Burtona.
26. 7. v 20.00 hod.
MUŽ VE STÍNU/VB

Thriller z pera mistra historických románů 
Roberta Harrise v režii Romana Polanski.

BIJÁSEK
16. 7. v 9.30 hod.
ČTYŘLÍSTEK/ČR
30. 7. v 9.30 hod.

A ZASE TA ŽOFKA/ČR

FILMY PRO SENIORY
14. 7. v 10.00 hod.

ŽENY V POKUŠENÍ/ČR
Komedie Jiřího Vejdělka s hvězd-
ným hereckým obsazením v čele 

s Eliškou Balzerovou

Výstavy:
1.-31. července

NÁVRATY A LETMÉ DOTEKY
ve fotografiích Marka Džupina a Katky 

Mynarzové

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
ŽELEZNIČNÍ MODELY ANEB PÁRA NA 

KOLEJÍCH
FRÝDECKÝ ZÁMEK

PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
ZPÍVÁNÍ POD LÍPOU 2010 (viz Národní dům)
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, VYCHÁZKY
Čtvrtek 15. července – sraz na parkovišti za 
hospodou U křivého psa na ulici Slezské ve 
Frýdku v 15.30 hodin
ZA POZNÁNÍM NA KOLE DO OKOLÍ MĚSTA
Podvečerní cyklistický vlastivědný výlet do 
okolí Frýdku-Místku, jen za příznivého poča-
sí. Pro zájemce širokého věkového rozpětí 
(postačí cestovní kolo). Staré Město, Ska-
lice, Baška, Kunčičky, Hodoňovice, Hlíny. 
Historie, archeologie a vlastivědné zajíma-
vosti, místní pověsti. Délka trasy 15-17 km. 
Návrat do Frýdku-Místku kolem 20. hodiny.
Pátek 27. srpna – sraz v podzámeckém par-
ku Štěpnici ve Frýdku v 15.30 hodin
POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU
Další z vycházek, které mapují historii měs-
ta. Kudy vedla ulice Tří Prutků, bývalá židov-
ská škola, kde stávala frýdecká pilnikárna, 
bývalá Karlohutní kolonie, kde stávaly ha-
mry, Hamerská cesta, evangelický hřbitov v 
Lískovci a další. Délka trasy 8-10 km.
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Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic
otevřeno duben-říjen 

v pátek 9-17 h., sobota 9-12 
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.

Info: www.vcelaricifm.cz, 603 542 619

Muzea v Chlebovicích

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

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

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

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

porodních asistentek a fyzioterapeutů)

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

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

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

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

Milatová, Jonáš Kolařík

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

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

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

Od června otevřená nová letní scéna 
Stounu – zahrada Národního domu

1. 7. čtvrtek LETNÍ KINO: MAFIÁNI
VSTUP ZDARMA
8. 7. čtvrtek LETNÍ KINO: TAKOVÍ NOR-
MÁLNÍ ZABIJÁCI
VSTUP ZDARMA 
9. 7. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ
DJ KAMIL & BARUCHA A NEJLEPŠÍ HITY 
KLIPY 80. A 90. LET, SOUTĚŽE, VIDEO-
PROJEKCE, VSTUP 20 Kč
10. 7. sobota DOPOHODY REAGGAE FEST
COLTCHA UNITED!!!, WICKED SOUND, 
LION MOVEMENTS A DEN PLNÝ DANCE-
HALLU, REAGGAE, REAGGAEJUNGLE
11. 7. neděle BIG BANG THEORY 1. SÉRIE
NEDĚLNÍ PROJEKCE NAŠLAPANÉHO 
SERIÁLKU: 10.-12. DÍL, VSTUP ZDARMA
15. 7. čtvrtek LETNÍ KINO: SNOWBORĎÁCI
VSTUP ZDARMA: ČESKÁ KOMEDIE, Mádl, 
Kotek, B. SEIDLOVÁ
16. 7. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ
DJ KAMIL & BARUCHA A NEJLEPŠÍ HITY, 
KLIPY 80. A 90. LET, SOUTĚŽE, VIDEO-
PROJEKCE, VSTUP 20 Kč
17. 7. sobota BALKÁN-SKA DISKOTÉKA
DJ JUAN A VEČER PNÝ BALKÁNSKÝCH 
LATINSKÝCH A SKA RYTMŮ
18. 7. neděle BIG BANG THEORY 1. SÉRIE

NEDĚLNÍ PROJEKCE NAŠLAPANÉHO 
SERIÁLKU: 13. - 16. DÍL, VSTUP ZDARMA
22. 7. čtvrtek LETNÍ KINO: ACID HOUSE
VSTUP ZDARMA: VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ 
KULTOVNÍHO SNÍMKU TREINSPOTTING
23. 7. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ
DJ KAMIL & BARUCHA A NEJLEPŠÍ HITY, 
KLIPY 80. A 90. LET, SOUTĚŽE, VIDEO-
PROJEKCE, VSTUP 20 Kč
24. 7. sobota HIP-HOP SUMMER FEST 
VOL.2 – BPM –LIVE!!!
DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ AKCE PLNÉ SKVĚ-
LÝCH BEATŮ, HLAVNÍ HOST: BÁSNÍCI 
PŘED MIKROFONEM, DJS: BURCHO, 
SHUPSTA, BJALY A HOSTÉ
25. 7. neděle LETNÍ KINO: PÁN PRSTENŮ 
1. SPOLEČENSTVO PRSTENU
VSTUP ZDARMA: KULTOVNÍ ZPRACO-
VÁNÍ TRILOGIE DLE KNIHY OD J. R. 
TOLKIENA
29. 7. čtvrtek LETNÍ KINO: CESTA Z MĚSTA
VSTUP ZDARMA
30. 7. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ
DJ KAMIL & BARUCHA A NEJLEPŠÍ HITY, 
KLIPY 80. A 90. LET, SOUTĚŽE, VIDEO-
PROJEKCE, VSTUP 20 Kč
31.7. sobota STOUN SUMMER FEST 1
KONCERTY – VSTUP ZDARMA, OD 16 
HODIN

Provozní doba o letních prázdninách: 
9:00 – 14:00 hodin

Prázdninový program: 
* výlety * pobyt * stanování * etapové hry *

* prožitkové programy *
Bližší informace a aktuální týdenní 

program bude vždy vyvěšen v okně klu-
bovny a uveden na webových stránkách 

(viz naše aktivity).
VŠEM DĚTEM PŘEJEME POHODOVÉ 

A BEZPEČNÉ PRÁZDNINY!

3. 7. – SWEETSEN FEST 010 u Arnošta
Divadelní představení a písničkářské recitá-

ly v rámci Sweetsen festu.
7. 7. – OKOLO FRÝDKU PÍSNIČKA

Pouštíme písničky frýdecko-místeckých 
kapel a hudebníků.

9. 7. – TOMÁŠ KOČKO a ORCHESTR
Známý frýdecký bard s družinou na venkov-

ním pódiu.
10. 7. – VERNISÁŽ MIROSLAVA TEPERA

Vynikající frýdecký malíř zahajuje výstavu 
svých obrazů.

21. 7. – OKOLO FRÝDKU PÍSNIČKA
Pouštíme písničky frýdecko-místeckých 

kapel a hudebníků.
Od 10. 7. do 31. 8. výstava obrazů frýdec-

kého malíře Miroslava Tepera

Prázdninová soutěž Broučků:
Během července a srpna se děti mohou zú-
častnit soutěže o zajímavé ceny!
Každý týden bude připraveno soutěžní 
téma, které budou děti plnit. Po splnění 
úkolu (samozřejmě bereme ohled na věk 
dítěte) dostanou razítko do soutěžní karty a 
drobnou odměnu. Na konci prázdnin bude 
vyhodnocení soutěže – všechny děti, které 
budou mít vyplněnou kartičku, dostanou 
pěkné dárky.

Soutěžní témata:
1.-9. 7. Olympiáda ve skládání puzzle

12.-16. 7. Stavíme z Lega
19.-23. 7. Malovaný obrázek z foukacích fix

26.-30. 7. Zdolávání překážkové dráhy
2.-6. 8. Hrátky s pískem

9.-13. 8. Poznávání tvarů a barev
16.-20. 8. Pohádkové hádání
23.-27. 8. Shazování kuželek

30.-31. 8. Vyhodnocení soutěže
+ předávání dárečků

Stále probíhá:
Cvičení těhotných maminek na rehabilitač-
ních míčích pod vedením zkušené porodní 
asistentky – 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!

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA - na základě indikace ošetř. gyn.

15. 7. v 10:00, 27. 7. v 16:30
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

10. 7. v 14:00, 13. 7. v 16:45
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

20. 7. v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE

S NOVOROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
28. 7. v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb Porod 

s epidurálem
7. 7. v 15:30

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý - 8:45, 10:00, 15:45

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

Úterý - 11:30 
POPORODNÍ CVIČENÍ

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

aneb jak dítěti dopomoci správně růst
(obsahová náplň: PRAKTICKÉ NÁCVIKY 

MANIPULACE S DÍTĚTEM, MASÁŽE KO-
JENCŮ, METODIKA SPRÁVNÉHO KRME-
NÍ, RELAXAČNÍ POLOHY PRO ZKLIDNĚNÍ 
NESPAVÝCH A HYPERAKTIVNÍCH DĚTÍ)

Pod vedením fyzioterapeutky!
I. BLOK PRO DĚTI od 0 - 6 měsíců

30. 7., 6. 8., 13. 8. – 9:30
II. BLOK PRO DĚTI od 7 - 12 měsíců

30. 7., 6. 8., 13. 8. – 10:45

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“

Obrazy Pavla Preisnera
Výstava potrvá do 30. července

U Zvonu

Městská knihovna F-M
Omezení výpůjční doby knihovny

o prázdninách
viz. www. mkfrydek.cz
Uzavření knihovny

Ústředí Frýdek:  12.-18.7.
Pobočka Místek: 16.-22.8.
Pobočka na 11. ZŠ 3.7-1.8.
Pobočka Skalice 2.8.-31.8.
Pobočka Chlebovice 9.8.-22.8.

Akce:
Putovní výstava spisovatelky a malířky Vítěz-
slavy Klimtové „Potulná pohádková země“

Zveme všechny děti i dospělé na pu-
tovní výstavu loutek skřítků, strašidel a 
pohádkových bytostí Vítězslavy Klimtové, 
spisovatelky, malířky a strašidloložky, au-
torky knih Lexikon ohrožených strašidel…

1.-16. 7. 
pobočka Místek, Hlavní 111,
oddělení pro děti a mládež 

19.-29. 7.
ústředí Frýdek, Jiráskova 506,

oddělení pro děti a mládež
21. 7. 9.00 – 12.00 

Prázdniny ve městě: Dopoledne pro děti 
- Den se skřítky

Farní náměstí

Sakrální obrazy
Fotografie Ivana Korče

Potrvá do 31. července

POD SVÍCNEM STAGE – LINE UP
Pátek 2. 7. 2010: 

13.00 - 13.30: Trochumoc 
13.50 - 14.20: Stone Free 

14.40 - 15.10: Existenc 
15.30 - 16.10: Drift Ice 

16.30 - 17.10: Cod Livers 
17.30 - 18.10: Čadi 

18.35 - 19.10: Tomáš Kočko s překvapením 
19.35 - 20.30: TUT 

20.55 - 21.50: The Cornflakes 
22.20 - 23.15: Prouza 

23.40 - 00.30: Downbelow 
Sobota 3. 7. 2010: 

13.00 - 13.30: Pokustone 
13.50 - 14.20: Mletý standard 

14.40 - 15.10: LÍHeň 
15.30 - 16.10: Jiný podnik 

16.30 - 17.10: Coin 
17.30 - 18.15: The Crooked Beats 

18.40 - 19.35: Slepí křováci 
20:00 - 20.50: MadFalls 
21.10 - 22.05: RK130 

22.30 - 23.20: Zelene Zlato 
23.40 - 00.30: Najzar

STOUN STAGE - LINE UP
PÁTEK:  HIP-HOP, RnB BURCHO, 

BJALY, SHUPSTA, TART, JANYS, HOS-
TE ODJINUD, SPATNEJ ZVUK, ADYOS, 

BUSSY 
MODERUJE: CZECZO
VIDEOPROJEKTION

SOBOTA: DnB, Breakz, Dubstep, House, 
Chill, Funky 

15:00-18:00 YUPISASHI DJs / Dan-
chez+Moodriz (chill, breakz, funky) 

18:00-19:00 RADZA (house) 
19:00-20:00 LO-FI (breakz) 

20:00-21:30 SHMIDOO b2b HYPOTHEC 
(dubstep, dnb) 

21:30-23:00 DRUM-IT b2b LINEART (dnb) 
23:00-00:30 MEIKOS (dnb) 
00:30-02:00 SMARIO (dnb) 

02:00-03:00 YUPISASHI DJs / Dan-
chez+Moodriz (dnb)

SWEETSEN FEST
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