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slovo primátora

Na červnovém zasedání 
městského zastupitelstva slo-
žil mandát zastupitel Igor Svo-
ják, na přetřes přišla některá 
výběrová řízení, jako obvykle 
téma nemocnice, ke slovu se 
dostali i občané kvůli škol-
nímu stravování, to jsou ve 
zkratce některé body jednání. 
Mnoho dalších souviselo s fi-
nancemi města a více si o nich 
můžete přečíst na straně 2.

Nejpřekvapivější informací 
jednacího dne se stalo složení za-
stupitelského mandátu Igora Svo-
jáka (ODS), který opouští zastupi-
telstvo po devíti letech. „Nechtěl 
bych se k tomu příliš vyjadřovat, 
protože svůj odchod pan Svoják 
spojuje i s mou osobou, ale struč-
ně řečeno to vnímám tak, že pan 
poslanec utíká z boje, v němž se 
mu dlouhodobě nedaří. Je velmi 
smutné, když poslanec zvolený 
za Frýdek-Místek nechce praco-
vat pro město,“ reagoval na per-
sonální změnu v zastupitelstvu 
primátor Petr Cvik.

Téma nemocnice
Protože opoziční zastupitelé 

znovu vyčítali vedení města ma-
lou aktivitu v souvislosti s frýdec-
kou nemocnicí, seznámil zastupi-
tele se skutečným stavem v tomto 
zařízení jeho ředitel a radní Miro-
slav Přádka: „Nemocnice čelila 
akci Děkujeme, odcházíme, mys-
lím, že to v dané situaci dopadlo 
nejlíp, jak mohlo. Plánované orga-
nizační změny, kdy se uvažovalo 
o sloučení nemocnic do jedné hol-
dingové struktury, již nejsou v tuto 
chvíli aktuální, nemocnice jsou i 
nadále individuální příspěvkové 

Vážení občané,
Frýdek-Místek se v nadcházející dny 

stane znovu folklorním centrem republiky 
díky Mezinárodnímu folklornímu festivalu, 
který je v našem městě pořádán již po-
sedmnácté. Velký dík patří všem, kteří 
se okolo tohoto svátku lidových tradic 
točí a kteří se tak starají o to, že Frýdek-
-Místek poznají další stovky tanečníků a 
muzikantů z celého světa. Náš festival 
je zařazen mezi řádné členy světové 
organizace folklorních festivalů CIOFF, což jen dokumentuje jeho 
prestiž. Jsme si vědomi, že akce výborně reprezentuje naše město, 
proto jako radnice neváháme s jeho podporou. Vidět opakovaně 
roztančené náměstí, festivalový průvod městem nebo závěrečný 
galakoncert v Kině Petra Bezruče, znamená účastnit se mimořád-
ného kulturního zážitku, který ve vás může zanechat na dlouhé dny 
něco výjimečného, a přitom vycházejícího z prostých tradic, jež jsou 
díky hudbě a zpěvu uchovávány po další generace. Vyberte si z bo-
hatého festivalového programu i vy, a pokud není folklor zrovna váš 
šálek kávy, nezoufejte – v rámci programu Beskydského Veseléta 
pamatujeme na všechny generace a široké spektrum žánrů. Pře-
svědčit se o tom můžete třeba již koncem měsíce na další tradiční 
akcí s podporou města – Sweetsen festu.                         Petr Cvik

Červnové zasedání zastupitelstvaČervnové zasedání zastupitelstva
organizace. Ta frýdecká je ekono-
micky v té lepší polovině, snažíme 
se obstát co nejlépe.“

„Nemocnice nás zajímá od sa-
mého začátku, je absurdní říkat, že 
se o její osud nestaráme. Intenziv-
ně jednáme s hejtmanem, účast-
nili jsme se návštěvy předsedy 
Senátu Štěcha v tomto zařízení a 
já si nevzpomínám, že by na kraj-
ském zastupitelstvu Petr Konůp-
ka ohledně frýdecké nemocnice 
nějak vystupoval,“ ohradil se vůči 
kritice primátor Petr Cvik. „Práce, 
která není vidět, je důležitější než 
nějaké dokumenty a podpisové 
akce. Jsme ve stavu, kdy máme 
třetinu nemocnice zbouranou, náš 
boj musí tedy vypadat jinak než boj 
ostatních nemocnic. Pan ředitel 
jedná pořád, stejně jako pan pri-
mátor, který je i v krajském zastu-
pitelstvu. Že je pro nás nemocnice 
důležitá, vyplývá i z programového 
prohlášení rady města,“ doplnil de-
batu Jaroslav Chýlek.

Školní stravování
V průběhu jednání zastupitel-

stva se vedla diskuze ohledně 
školního stravování, v souvislos-
ti s možnými změnami, o nichž 
se uvažovalo například na 5. a 
9. ZŠ. Později k této problema-
tice vystoupili i občané, iniciátoři 
petice za zachování stávajícího 
systému stravování. Je i zastu-
pitele ujistil primátor Petr Cvik, 
že v žádném případě není dosud 
podepsána žádná smlouva, kte-
rá by znamenala konečné roz-
hodnutí. „Společnost Eurest jen 
nabídla zaprezentování projektu, 
proběhlo pouze první jednání a já 
ubezpečuji, že rozhodnuto není 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Vedení města odráželo útoky na svou práci.    Foto: Petr Pavelka
vůbec nic a samozřejmě není 
v našem zájmu posunout stravo-
vání k horšímu. Nabídka ale na-
opak zněla, že Eurest stravování 
vylepší, a v tomto smyslu pro-
bíhají konzultace. Budeme vše 
velmi pečlivě zvažovat a určitě 
nedopustíme, aby se na našich 
školách kvalita stravování zhorši-
la,“ ubezpečil primátor Petr Cvik.

Výběrová řízení
Opoziční zastupitelé na zase-

dání napadli několik výběrových 
řízení. Přitom například výběrové 
řízení na ředitele Centra pečo-
vatelské služby Frýdek-Místek 
nebylo v danou chvíli ani uza-
vřeno. Přesto zastupitelé ODS 
neváhali vystupovat proti osobě 
Elišky Adamové, která je už nyní 
v tomto zařízení v jedné z vedou-
cích pozic a byla mezi uchazeči. 
ODS kritizovala i nastavení kva-
lifikačních předpokladů konkur-

zu, ačkoliv přesně odpovídaly 
profilu současné ředitelky, jejíž 
odbornost dlouhé roky nikdo 
nezpochybňoval. „Tato kritika 
představuje obrovskou míru dis-
kriminace jednoho konkrétního 
uchazeče, to mi dost vadí, stejně 
jako když si chtějí zaměstnanci 
určit svého ředitele,“ vyjádřil se 
například náměstek primátora 
Michal Novák. „Jsem nyní pod 
silným tlakem, aby nevyhrál je-
den konkrétní kandidát, způso-
bem, který se mi ani trochu nelíbí. 
Nemám jedinou indicii, že by vý-
běrová komise pracovala špatně, 
rozhodnu se podle svého svě-
domí. Neměli byste ale politicky 

tlačit na personální věci,“ reago-
val náměstek primátora Dalibor 
Hrabec. „Obavy ze změn bývají, 
ale celé výběrové řízení proběh-
lo naprosto korektně,“ prohlásila 
členka komise a radní Drahomíra 
Jurtíková.

Dalším zpochybňovaným 
výběrovým řízením bylo zadá-
ní úklidových služeb městské 
knihovny, kterým ovšem toto 
zařízení ušetřilo deset procent 
nákladů. Opravdu si nemyslím, 
že úklid je určující kvalitou měst-
ské knihovny. Mrzí mě, že zde 
není zájem o informace o kniž-
ním fondu a podobně,“ reagoval 
Miroslav Přádka.  (pp)

Vedení města se rozhodlo 
pořádat pravidelné „Beskydské 
farmářské trhy“. Konat se bu-
dou ve čtrnáctidenních interva-
lech, vždy ve čtvrtek od 10 do 
17 hodin na náměstí Svobody 
v Místku. První se uskuteční ve 
čtvrtek 30. června. 

Návštěvníci na trzích najdou 
na 30 prodejních stánků s ovo-
cem a zeleninou, mléčnými 
i uzenářskými výrobky, vejci, 
kořením, pečivem, květinami 
a podobně. Ochutnat budou 
moci také místní speciality nebo 
si zakoupit řemeslné výrobky, 
včetně košíků, jako stvořených 

Farmářské trhy na náměstí
pro přenos či uskladnění zakou-
pených produktů. 

„Cílem Beskydských farmář-
ských trhů je podpořit místní 
farmáře a potravináře a zvýšit 
zájem místních obyvatel o pro-
dukty pěstované a vyráběné 
v našem regionu. Věříme, že ku-
pující se sami přesvědčí o kva-
litě místních výrobků, které jsou 
v mnoha případech kvalitnější 
než ty z dovozu,“ řekl náměstek 
primátora Michal Novák, který je 
iniciátorem i garantem projektu.

Trhy se budou konat co čtr-
náct dní ve čtvrtek, tento den 
byl zvolen s ohledem na tradici 

v našem městě. „V minulosti 
u nás patřil každý čtvrtek tr-
hům, s nástupem hypermar-
ketů se trhy z města vytratily, 
ale v posledních letech začaly 
zaznívat požadavky na jejich 
obnovení, a proto jsme se roz-
hodli tuto tradici do města vrátit,“ 
vysvětlil náměstek Novák s tím, 
že trhy se budou konat na ná-
městí Svobody, které má ideální 
dostupnost.

(Pokračování na straně 3)
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Zpravodajství

krátce
MHD se sleduje
Téma městské hromadné do-

pravy nechybělo na posledním 
zasedání zastupitelstva. K dispozici 
ovšem byly prozatím pouze údaje 
za duben, který přinesl příznivá 
data, co se týče finančního výsled-
ku i počtu přepravených osob. Ten 
se zvedl meziročně o 11 %. „Re-
levantní data budou až za měsíc 
květen, naší ambicí ale je, abychom 
se z 3,7 milionu přepravených lidí 
dostali někde k pěti milionům,“ řekl 
náměstek primátora Michal Novák.

Parkovné na Olešné
V areálu přehrady Olešná 

platí od 1. června do 31. srpna 
sazba parkovného 30 korun na 
den. Mimo letní sezonu platí ři-
diči v areálu Olešná hodinové 
parkovné ve výši 10 korun jako 
jinde ve městě. Jeden z šesti au-
tomatů je umístěn na tzv. prvním 
záchytném parkovišti u hráze, 
dalších pět na parkovištích v blíz-
kosti Aquaparku Olešná. V celém 
areálu přehrady Olešná je zhruba 
500 parkovacích míst, řidiče k nim 
navádějí dopravní značky.

Akce k bezpečnosti
cyklistů v dopravě
O víkendu 25.-26. června 

proběhne na obou březích řeky 
Ostravice, na zdejší cyklostezce, 
společná akce městské policie, 
Policie ČR, Českého červeného 
kříže a Besipu. Na netradičních 
zastávkách se dozvíte informace o 
bezpečném chování cyklistů v sil-
niční dopravě, vyzkoušíte si, zdali 
dokážete zraněné osobě poskyt-
nout první pomoc nebo si budete 
moci ověřit vaše schopnosti ovlá-
dat kolo jízdou zručnosti. Nebude 
zde chybět ani odborný dohled na 
technický stav vašeho kola, který 
provedou zástupci specializova-
ných servisů. Kromě cenných rad 
a doporučení si z této akce zajisté 
odvezete i mnoho věcných dáreč-
ků. Zastávky najdete v prostorách 
cyklostezky mezi úřadem práce, 
tenisovými kurty a Sady Smetany 
vždy v době od 09.00 do 14.00 h. 
a je určena pro všechny věkové 
kategorie.

Poděkování
Celý organizační tým Speciál-

ně pedagogického centra touto 
cestou děkuje panu Bartončíkovi 
z Katolického lidového domu za 
velice profesionální a mimořádně 
vstřícný přistup k organizaci Pre-
zentace kompenzačních pomů-
cek, pořádané touto organizací.

Prázdniny v pohybu
Atletický oddíl TJ Slezan FM 

také na letošní prázdniny připravil 
tradiční příměstský sportovní tábor 
„Prázdniny v pohybu“ pro děti na-
rozené 1998-2004. Týdenní pobyt 
bude probíhat od pondělí 18. do 
pátku 22. července vždy od 9 ho-
din do 17 hodin. Všeobecné spor-
tovní vyžití, kterého se v předcho-
zích ročnících zúčastnilo přes 250 
dětí, vyvrcholí závěrečnou spor-
tovní olympiádou na atletickém 
stadiónu s umělým povrchem. 
Bližší informace na webu slezan-
fm.naproti.cz, na telefonu 723 973 
856 nebo v odpoledních hodinách 
na stadionu TJ Slezan F-M.    (pp)

Zastupitelé města uvolnili 
půl milionu korun na podporu 
zdravotnictví v našem měs-
tě. Na doporučení sociální a 
zdravotní komise rozdělili tuto 
částku mezi třináct organizací 
a podpořili celkem devatenáct 
projektů v oblasti zdravotnictví.

Nejvyšší částku, sto sedm 
tisíc korun, získala z rozpočtu 
města Nemocnice ve Frýdku-
-Místku, a to na nákup tří elek-
trických postelí s antidekubitními 
matracemi pro prevenci a léčbu 
proleženin. „Podporu frýdecké 
nemocnice máme v programo-
vém prohlášení rady města, 
chceme pomáhat v rámci našich 

Půl milionu na zdravotnické projektyPůl milionu na zdravotnické projekty

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Vedení města má oblast zdravot-
nictví a sociální jako jednu z priorit.  Foto: Petr Pavelka

možností k vyššímu standardu 
v péči o nemocné,“ řekl primátor 
Petr Cvik.  Čtyřicet tisíc korun 
dostal Renarkon, působící v ob-
lasti prevence a léčby drogově 
závislých. „Peníze použije na 
nákup zdravotnického materiálu 
pro potřeby místního kontaktní-
ho centra,“ vysvětlil náměstek 
primátora Libor Koval. Zastu-
pitelé podpořili také tři projekty 
Českého červeného kříže, mimo 
jiné uvolnili třicet pět tisíc korun 
na pořízení zdravotnické brašny 
s příslušenstvím, zdravotnickým 
materiálem a hygienickými po-
třebami. Charitě ve Frýdku-Míst-
ku zastupitelé přidělili dvacet 

šest tisíc korun na částečnou 
úhradu nákladů na nákup elek-
troléčebného přístroje. Střední 

zdravotnická škola získala na tři 
projekty téměř šedesát pět tisíc 
korun, v rámci jednoho z nich 
bude vzdělávat pečovatele – ro-
dinné příslušníky, kteří se starají 
nebo chystají starat o chronicky 
nemocného nebo postiženého 
člověka v domácím prostředí. 
Zastupitelé podpořili také rekon-
diční pobyty tělesně postižených 
i konání Her seniorů 2011 nebo 
tradičního pochodu pro seniory.  

„Cílem této finanční podpory 
je vytváření podmínek pro in-
tegraci zdravotně postižených 
občanů, podpora celoroční čin-
nosti i individuálních akcí pro 
zdravotně postižené a podpora 
preventivních programů vedou-
cích ke zlepšení zdravotního 
stavu obyvatel města,“ shrnul 
Libor Koval.  (pp)

MARCELA KRPLOVÁ: Nová 
ředitelka Národního domu se 
představila zastupitelům.

Foto: Petr Pavelka

Marcela Krplová, nová ředi-
telka příspěvkové organizace 
Národní dům, která má přede-
vším na starosti kulturní vyžití ve 
městě, je ve funkci již dva mě-
síce, a proto se můžeme ohléd-
nout, jaké změny se jí za tuto 
dobu již podařilo prosadit.

Z jakého konce jste
tedy začala?

„Byly to dva měsíce plné 
změn, jež měly za cíl zlepšit 
kulturní informovanost občanů, 
hledat finanční úspory, zefektiv-
nit práci uvnitř celé organizace 
a stanovit kulturní kalendář pro 
sezonu 2011/2012. V rámci mar-

Kultura ve městě doznává změn
ketingových cílů se nám podaři-
lo vytvořit jednotnou a moderní 
značku „KulturaFM“. V červnu 
jsme vydali první ucelený kulturní 
magazín, přehledný programový 
plakát a rozšířili stávající distribu-
ci za hranici města Frýdek-Mís-
tek směrem do okolních vesnic.“
Jakými dalšími kroky chcete 

občany vybídnout
ke kulturními vyžití?

„Chceme, aby občané měli co 
nejsnazší přístup k informacím o 
kulturním dění ve městě, proto 
jsme například vytvořili emailo-
vou databázi, na niž rozesílá-
me programový plakát. Aktivně 
jsme navázali spolupráci s mé-
dii, internetovými portály, rozví-
jíme fanouškovskou základnu i 
na sociální síti Facebook, pra-
cujeme na webových stránkách 
a dalších věcech, které mohou 
pomoci naší propagaci.“
Při tom všem ale musíte sle-

dovat i ekonomiku organizace.
„Ekonomické úspory sle-

dujeme a ušetřené prostředky 
chceme využít pro kulturní akce. 
Největšími změnami jsou zajiště-
ní nového provozovatele kavárny 
Radhošť, outsourcing účetnictví 
mzdové agendy a úklidových slu-
žeb. Předjednané máme možné 
finanční partnerství s komerčními 
společnostmi. Samozřejmostí se 

pro nás stal monitoring a násled-
ná práce směřovaná k čerpání 
grantů. Abychom byli efektiv-
nější, dochází k reorganizaci 
pracovních pozic i vzdělávání za-
městnanců.“ 
Co nového chcete kulturně la-
děným občanům nabídnout?

„Kulturní nabídka pro nastá-
vající sezonu bude pestřejší 
například o zajímavou hudeb-
ní produkci. Na začátku září 
se návštěvníci mohou těšit na 
maďarskou gypsy kapelu Ro-
mengo, v říjnu na výjimečný 
koncert Dana Bárty s Darou 
Rolincovou. Divadelní předplat-
né jsme doplnili o třetí řadu, 
jež je zaměřena především na 
mladší generaci diváků. Dětská 
divadelní produkce bude nově 
i v divadle Čtyřlístek! A protože 
myslíme i na naše starší občany, 
připravujeme pravidelné „čaje o 
páté“ s tancem.“

S čím dalším ještě
hodláte přijít?

„Chceme zajistit zprovoznění 
možnosti on-line prodeje vstupe-
nek na kulturní akce včetně kina. 
Pevně přitom věřím, že veškeré 
naše úsilí se nám vrátí v podobě 
spokojených kulturních příznivců, 
plných sálů, a že bude stále více 
slýchávat, že Frýdek-Místek je 
městem, kde se žije!“  (pp)

NA VRCHOLU LYSÉ: Frýdecko-místecká radnice se rozhodla 
pomoci projektu znovuvybudování Bezručovy chaty na Lysé hoře. 
Konkrétní možnosti přímo na vrcholu dolaďovali se zástupci Klubu 
českých turistů náměstek primátora Michal Pobucký a ředitelé měst-
ských organizací – TS a Frýdecké skládky.          Foto: Petr Pavelka

Zastupitelstvo města po-
skytlo dotace z rozpočtu měs-
ta neziskovým organizacím, 
a to jak na podporu jejich čin-
nosti, tak na pořádání spor-
tovních nebo kulturních akcí. 
Peníze získali hasiči, hokejis-
té, šachisté, ale také například 
Římskokatolická farnost.  

Dvě stě padesáti tisíci koruna-
mi zastupitelé podpořili Hokejový 
klub Frýdek-Místek. Hasičská 
stanice záchranného sboru Mo-
ravskoslezského kraje ve Frýdku-
-Místku, která zajišťuje pro město 
bezplatné služby v oblasti požár-
ní ochrany, získala z rozpočtu 

Zastupitelé rozdělovali dotace z rozpočtu města
města tři sta padesát tisíc korun 
na opravu systému ohřevu teplé 
užitkové vody a další provozní 
výdaje spojené s provozem sta-
nice. Dalších dvě stě padesát 
tisíc korun uvolnili zastupitelé na 
úhradu části nákladů spojených 
s rekonstrukcí areálu baziliky 
Navštívení Panny Marie. Sedm-
desáti tisíci přispěli na adventní 
koncert a prezentaci adventních 
a vánočních zvyků, koled a řeme-
sel ve Frýdku-Místku. „Jsem rád, 
že se podařilo najít shodu v pod-
poře Mistrovství ČR v extrémním 
horském maratónu Beskydská 
sedmička 2011, což je extrémní a 

největší masový horský přechod 
vrcholů Javorník – Javorový, kte-
rého se v září zúčastní přes dva 
a půl tisíce turistů,“ vypíchl jed-
nu z podpor primátor Petr Cvik. 
Peníze dále získali například i 
fotbalisté, TJ Sokol Skalice, Bes-
kydská šachová škola nebo spo-
lečnost pro podporu lidí s mentál-
ním postižením Škola života.

Z rozpočtu města byly pod-
pořeny další projekty v oblasti 
zdravotnictví a sociálních slu-
žeb. Peníze zastupitelé rozdělili 
také z fondů města – prevence 
kriminality, životního prostředí a 
regenerace města.  (pp)
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městská policie

30. června odstartuje již 
pátý ročník oblíbeného prázd-
ninového programu Prázdni-
ny ve městě“, který pro vás 
připravili Statutární město 
Frýdek-Místek a Středisko vol-
ného času Klíč Frýdek-Místek. 

„Jedná se o již tradiční soubor 
programů pro všechny děti a mlá-
dež, které tráví prázdniny nebo 
jejich část ve městě. Akce je to 
osvědčená, rodiče jsou spokoje-
ní, že je o jejich děti po část dne 
postaráno a ještě se seznámí se 
zajímavými volnočasovým aktivi-
tami,“ řekl primátor Petr Cvik.

Na tyto letní prázdniny bude 
připraveno okolo čtyř desítek 
akcí, které obsahují různé volně 
přístupné aktivity, nabízející pes-
tré využití volného času. „Napří-

Prázdniny ve městě jsou připraveny

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ: Pro děti je připraveno i spoustu sportov-
ních aktivit.   Foto: Petr Pavelka

klad pohybové aktivity, výtvarné 
dílny, hry, soutěže, turnaje, des-
kové hry, ukázky tábornických 
dovedností, výlety, exkurze a 
další,“ vyjmenoval Patrik Siegel-
stein, zástupce ředitele SVČ Klíč, 
které na Prázdninách spolupra-
cuje s dalšími subjekty, které se 
zabývají volným časem dětí a 
mládeže ve Frýdku-Místku.

Prázdniny ve městě zahájí 
24. června akcí „Generálka na 
prázdniny“, která proběhne v 
Sadech Bedřicha Smetany v 
Místku od 13 do 18 hodin. „Zde 
budou připraveny hry a soutěže, 
výtvarná dílna a mnoho další 
zábavy – vše na téma, že i na 
prázdniny je třeba se připravit, 
ať je děti prožijí vesele a bezpeč-
ně,“ přiblížil Patrik Siegelstein.

Celým programem Prázd-
niny ve městě bude účastníky 
provázet hrací plán (brožurka), 
který získáte ve Středisku vol-
ného času Klíč, v Beskydském 
informačním centru, na Magist-

rátu Statutárního města Frýdek-
-Místek, ale i na jednotlivých 
akcích. Více informací o progra-
mu se dozvíte na internetových 
stránkách www.prazdninyve-
meste.cz.  (pp)

Statutární město Frýdek-
-Místek získalo téměř dva 
miliony korun z Operačního 
programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, a to 
na projekt, v jehož rámci 
bude i nadále zvyšovat pozi-
tivní prostředí na základních 
školách ve městě. 

„Cílem je zlepšit sociální kli-
ma ve třídách a školách a pod-
pořit zavádění nových vyučova-
cích metod a vzdělávání žáků,“ 
vysvětlil primátor Petr Cvik.

Základním školám bude po-
skytnuto odborné poradenství 
zaměřené na sociální výchovu 
a osobnostní rozvoj žáků 6. tříd. 
Přes pět set šesťáků pojede i le-
tos na třídenní adaptační kurz do 
Beskyd, kde se seznámí s no-
vým třídním učitelem, ale také 
mezi sebou navzájem tak, aby 
pro ně byl přechod na druhý stu-
peň co nejméně stresující.

V rámci projektu budou na 
školách realizovány také pro-
žitkové programy pro žáky šes-

Město vytváří pozitivní prostředí na svých školách
tých tříd, individuální konzultace 
s jejich třídními učiteli i ostatními 
vyučujícími a chybět nebude ani 
výměna zkušeností a ukázky 

dobré praxe.
K úspěšnému průběhu kurzů 

a programů opět přispějí lektoři 
z Centra nové naděje ve Frýd-

ku-Místku, které je spolureali-
zátorem projektu a zajišťuje v 
něm lektorskou a metodickou 
činnost.  (pp)

OTEVŘENÍ ZDRAVOTNICKÉHO CENTRA: Vedení města na čele s primátorem Petrem Cvikem se 
zúčastnilo slavnostního otevření Centra zdraví Sagena na ulici 8. pěšího pluku. „Těší mě, že se poda-
řilo ve Frýdku-Místku vybudovat takové špičkové lékařské, rehabilitační a diagnostické centrum. Lidé 
kolem tohoto projektu museli projevit hodně odvahy a vůle dělat věci jinak. Ale zařízení jde maximálně 
s dobou, už jen naplnění hesla – mít pacienty v ordinacích, nikoliv v čekárnách – jistě pacienti v dnešní 
hektické době ocení,“ je přesvědčený primátor Petr Cvik.                  Foto: Petr Pavelka

Beskydské informační cen-
trum Frýdek-Místek ve spo-
lurpáci s dalšími agenturami 
cestovního ruchu znovu vy-
dalo letní díl turistických no-
vin Beskydy tourist info, které 
obsahují kompletní turistické 
informace z Beskyd od Jablun-
kovska po Valašsko.

„Hlavním tématem je tentokrát  
geocaching v Beskydech a něco 

Noviny Beskydy tourist info
pro pejskaře, aby i oni měli tipy na 
příjemnou dovolenou v Beskydech 
se svými mazlíčky,“ uvedl náměs-
tek primátora Michal Pobucký.

Geocaching je zábava určená 
těm, kteří mají rádi přírodu a chtějí 
si pobyt v ní více užít. Ti se vydáva-
jí hledat poklady s navigací v ruce. 
Tradičně v novinách ale nechybí 
ani přehled sportovních, kultur-
ních či jiných akcí pořádaných 

(Pokračování ze strany 1)
V jeho blízkosti je několik 

zastávek městské hromadné 
dopravy a motorizovaní návštěv-
níci mají možnost parkování 
v těsné blízkosti náměstí.

ských farmářských trzích nás 
překvapil. Nabízet na nich své vý-
robky projevilo více zájemců, než 
jsme oslovili. S ohledem na počet 
stánků tedy dojde k určitému ko-
loběhu prodejců, to znamená, že 
prodejci se budou ve stáncích stří-
dat a někteří nebudou na trzích pří-
tomni pravidelně,“ doplnil náměs-
tek Novák. Beskydské farmářské 
trhy na místeckém náměstí Svo-
body budou slavnostně zahájeny 
30. června. Příjemnou atmosféru 
na nich v tento den navodí místní 
folklorní soubor Ostravička. 

Konání Beskydských farmář-
ských trhů je podpořeno dotací 
Revolvingového fondu Minister-
stva životního prostředí ve výši 150 
tisíc korun. Z těchto financí město 
zajistilo mimo jiné i 16 vlastních 
stánků pro prodejce.  (pp)

v Beskydech, možnosti koupání 
včetně vstupného a otevíracích 
dob a také sekce „Kam po…“, kde 
naleznete tipy pro sport, relaxaci, 
kulturu a zábavu. „A jako každý 
rok si můžete opět zasoutěžit s ra-
zítkovací soutěží „Navštiv a poznej 
Beskydy,“ vyzývá Lucie Talavaš-
ková z Beskydského informačního 
centra, na jehož pobočkách si mů-
žete noviny vyzvednout.  (pp)

Farmářské trhy na náměstí
Při výběru farmářů a drobných 

výrobců, kteří budou nabízet 
své produkty na Beskydských 
farmářských trzích, byl kladen 
důraz na to, aby se do prodeje 
nedostalo zboží, které je vyrá-

běno velkoprůmyslově nebo za-
koupeno v supermarketech. Na 
dodržování podmínek prodeje 
bude dohlížet provozovatel trhu, 
kterým je Statutární město Frý-
dek-Místek, zejména pak pracov-
níci živnostenského úřadu.

„Zájem o prodej na Beskyd-

Najedl se bez placení
15. 5. v 12:30 oznámil pracovník 

ochranné agentury přestupek, který 
bal spáchán v prodejně Kaufland. 
Muž, který procházel přes prodejnu, 
snědl čokoládovou tyčinku v hodno-
tě 9,50 Kč a následně prošel přes 
pokladnu bez zaplacení. Muž celou 
událost strážníkům popřel, ale pro-
tože osoba je známá častými krá-
dežemi, tak hlídka celou událost na 
místě sepsala a poučila přestupce o 
tom, že přestupek bude oznámen 
příslušnému správnímu orgánu. 

Poctivý nálezce
19. 5. nahlásil telefonicky muž, 

že na ulici Jeronýmova našel peně-
ženku. Když se na místo dostavila 
městská policie, už tam byl i majitel 
peněženky, který si ji od nálezce 
v pořádku převzal. V peněžence 
se nacházela částka 4 tisíce korun.

Nedal si říct
21. 5. po jedné hodině v noci 

oznámila servírka, že má v provo-
zovně mladíka, který je v podnapilém 
stavu a rozbíjí tam sklenice. Hlídka se 
dostavila na místo, kde zjistila sku-
tečný stav věci a mladíka vykázala. 
Před čtvrtou hodinou ranní si obslu-
ha kamerového systému všimla tří 
mladíků, jak jeden z nich skáče do 
živého plotu na ulici T. G. Masaryka. 
Jednalo se o mladíka, který už byl 
hlídkou kontrolován. Jelikož byl plot 
poškozen, byl mladík oznámen u pří-
slušného správního orgánu.

Včelí roj v parku
22. 5. ve dvě hodiny odpoledne 

bylo oznámeno, že na ulici Ostrav-
ská v parku se nachází včelí roj. 
Hlídka zjistila, že oznámení se za-
kládá na pravdě. Roj se nacházel 
vysoko v koruně stromu, nikoho 
neohrožoval. Hlídka později pro-
vedla další kontrolu, aby zjistila, že 
včely už si našly jiné útočiště.

Odpadky z okna
23. 5. v osm hodin večer byla 

městská policie požádána o po-
moc na ulici Horymírova, kde muž 
z okna vyhazoval odpadky jako 
prázdné láhve vodky, krabičky od 
cigaret a podobně. „Na zvonění ni-
kdo nereagoval, ač bylo zřejmé, že 
je doma, jelikož byla slyšet hrající 
televize a kroky zpoza dveří. Po 
několika neúspěšných pokusech 
se hlídka rozhodla místo s vyho-
zenými odpadky zdokumentovat 
a muže oznámit ke správnímu ří-
zení,“ informovala Lenka Biolková.

Alkohol za volantem
26. 5. hlídka městské policie na 

ulici M. Magdonové ve tři hodiny ráno 
spatřila jedoucí vozidlo, kdy řidič vo-
zidla měl problém udržet vozidlo na 
komunikaci v přímém směru. Proto 
hlídka přistoupila ke kontrole řidiče. 
Podezření, že osoba je v podnapi-
lém stavu, se potvrdilo. Řidiči decho-
vou zkouškou bylo naměřeno jedno 
promile alkoholu v dechu. Ten samý 
den, jen v odpoledních hodinách, 
hlídka zahlédla další podezřelé vozi-
dlo a i zde přistoupila ke kontrole řidi-
če. Opět se prokázalo, že řidič před 
jízdou motorovým vozidlem požil 
alkoholické nápoje. V dechu mu bylo 
naměřeno 1,54 promile. Oba případy 
si pro podezření z trestného činu  při-
jela na místo dořešit Policie ČR.

Vybírala neprávem
26. 5. v deset hodin dopoledne 

provedla hlídka městské policie kon-
trolu osoby, která vybírala na ulici 
Revoluční peníze pro nadaci. Bylo 
zjištěno, že předložené dokumenty 
nebyly v pořádku. Proto byla sbírka 
ukončena a celá událost oznámena 
ke správnímu orgánu.  (pp)
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PĚVECKÉ VYSTOUPENÍ: Při pěkném počasí bylo všem do zpěvu.      Foto: Petr Pavelka

Poslední květnový den na 
4. ZŠ proběhla krásná akce za 
účasti milých hostů. Všechny 
děti využily krásné slunečné 
počasí a ze tříd vyšly ven, 
aby zhlédly vystoupení svých 
spolužáků. 

Na naší škole mohou malí 
zpěváčci zpívat ve školním sbo-
ru 1. nebo 2. stupně. Obě sku-
piny dětí vystoupily s nadšením 
a sklízely potlesk diváků, mezi 
kterými byli rodiče žáků, ale i 

kolemjdoucí. Mnozí se přidali, 
nebo si aspoň pobrukovali a 
tleskali do rytmu.

Mezi vystoupením obou sbo-
rů se předvedli malí tanečníci ze 
známého místního folklorního 
souboru Ostravička. V krásných 
krojích dokázali zvednout ne-
jednoho diváka, který s úžasem 
sledoval taneční kreace dětí. 
Děkujeme všem učitelům za pří-
pravu této akce.

Radka Gebauerová

Den 1. června byl pro ce-
lou Devítku dnem plným oče-
kávání a napětí. Tři zástupci 
redakční rady Devítkovin se 
vydali do Českého Těšína 
na slavnostní vyhlášení vý-
sledků krajského kola celo-
republikové soutěže školních 
časopisů. 

Soutěž pořádá již pátým ro-
kem Asociace středoškolských 
klubů České republiky ve spo-
lupráci s Národním informačním 
centrem pro mládež a redaktory 
projektu Klíče pro život. Nejdříve 
proběhla výstava přihlášených 
časopisů a opravdu se bylo na 
co dívat. Každý časopis byl jiný 
a ke každému jsme měli různé 
připomínky i pozitivní komentáře.

„Ve workshopu jsme si vy-
zkoušeli práci limitovanou časem. 
Dostali jsme zadáno třicet slov a 
do pěti minut jsme museli vymys-
let báseň či příběh a použít v něm 
všechna uvedená slova. Navštívil 
nás překladatel a redaktor Darek 
Jedzok, kterého jsme se mohli 
zeptat na vše, co nás zajímalo 
ohledně novinařiny. Poté jsme 
dostali úkol – představit se a říct, 
jaký časopis nás na vernisáži za-
ujal nejvíce a co se nám na něm 
líbilo. Nakonec byla v klubovně 

Titul Časopis roku pro Devítkoviny z 9.ZŠ
předána ocenění ve vedlejších 
kategoriích. Naše Devítkoviny 
získaly 1. místo v kategorii grafika 
roku! V oné chvíli jsme ještě netu-
šili, že naše cesta na pódium pro 
diplom nebude toho dne posled-
ní!“ referovala Martina Šigutová, 
redaktorka Devítkovin.

Po programu v klubovně se 
všechny zúčastněné školní redak-
ce přesunuly na těšínské náměstí, 
kde měla být slavnostně vyhláše-
na první místa v základních kate-
goriích. Všude proudily davy lidí 
a na pódiu se vystřídala spousta 
slavných osobností ze showbyz-
nysu, Ewa Farna, Bolek Polívka, 
Jaromír Nohavica a další. Celou 

akci moderoval známý moderátor 
a hudebník Petr Šiška, se kterým 
jsme se potom osobně setkali a 
on nám ochotně poskytl rozhovor 
pro Devítkoviny.

V hlavní kategorii pro 2. stu-
peň základních škol zaznělo 
jméno Devítkovin jako vítěze, 
ze 35 školních redakcí jsme byli 
nejlepší! Devítkoviny získaly titul 
Časopis roku! 

„Díky výhře jsme postoupili 
do finále celorepublikového kola 
soutěže školních časopisů, kte-
ré proběhne 2. prosince v Brně. 
Moc se těšíme a doufáme, že se 
třeba zase umístíme na předních 
příčkách!“ věří na 9. ZŠ.

1. ročník Dětského dne s 
SCHÄFER SCHOOL proběhl 
kvůli nepřízni počasí o den poz-
ději, než byl plánovaný termín. 
Nakonec se umoudřilo počasí 
a v areálu tenisových kurtů TE-
NNISPOINT se přišlo pobavit a 
zasoutěžit si přes 200 dětí. 

Tuto akci připravila agentura 
FUN-PRO promotion agency s.r.o. 
ve spolupráci s tak trochu jinou 
školou SCHÄFER SCHOOL. Na 
děti čekalo deset soutěžních sta-
novišť spojených s angličtinou, ve 
kterých si vyzkoušely své dosud 
nabyté znalosti. Musíme pochválit 
všechny děti, protože dokonce na 
posledním stanovišti, aby splnily 
úkol a mohly se zúčastnit tomboly, 
se zbavily ostychu a konverzovaly 
s rodilým mluvčím Markem. 

Během celého odpoledne hrá-
ly děti s rodiči tenis, basketball, 
soutěžily, tancovaly zumbu a při 

Dětský den se SCHÄFER SCHOOL
zahájení nechyběla ani tenisová 
exhibice. Třešničkou na dortu 
byla bohatá tombola, která se 
vyhlašovala jak jinak než v an-
glickém jazyce. První místo byl 
dárkový poukaz od tak trochu 
jiné školy SCHÄFER SCHOOL 
na příměstský tábor s angličti-
nou. Tyto tábory pořádá škola 
v letních měsících. Pokud máte 
zájem, jsou poslední volná místa. 

Dětská diskotéka a opékání 
špekáčků tento krásně slunný 
den završili. Na akci moderovala a 
zpívala Lucie Kouláková, která již 
dlouhodobě spolupracuje s agen-
turou  FUN-PRO promotion agen-
cy s.r.o. Ta pro děti nyní připravuje 
Dětské párty na míru neboli po-
hádkové narozeninové oslavy. 

Skvělá atmosféra Dětského 
dne na vás bude dýchat z fotogra-
fií, které najdete na www.fun-pro.
cz a na www.schaferschool.cz.

DĚTSKÝ DEN: Dětem se věnovali i zástupci Lesů ČR. Foto: Petr Pavelka

Děti z oddělení Motýlek z Mateřské školky 
Beruška dne 3. června zavítaly do Dobrovol-
nického centra ADRA. Byl pro ně připraven 
výukový program, který děti poutavou formou 
seznámil s pomocí v rozvojových zemích. 

Lektorka programu Mgr. Gábina Turková po-
mocí tematicky zaměřených omalovánek dětem 
přiblížila nelehký život chlapce z Kambodži. 
Děti tak měly příležitost porovnat své dětství s 
životem dětí třetího světa. Na závěr mohly děti 
přispět pětikorunou do zapečetěné pokladničky. 
Máme radost z této akce, protože vnímáme, že i 
ty nejmenší děti mohou pomoci dobré věci.  

Děti z MŠ Beruška s ADROU
D e v í t k a 

hledala svůj 
talent a našla 
jej v pátek 27. 
května! Vel-

kou talentovou soutěž Devítka 
má TALENT vyhlásil na pod-
zim 2010 školní časopis Devít-
koviny. Přihlášení odvážlivci 
začali promýšlet svá vystou-
pení, pilně trénovali, připravo-
vali kostýmy. Talentová akce 
se naplno rozběhla ve čtvrtek 
7. dubna v rámci semifinále ve 
školním divadélku. 

Za vydatné podpory dětí 
z družiny předvedla svůj talent 

Devítka našla svůj TALENT!
dvacítka nadaných soutěžících 
z 1. i 2. stupně školy. Obdivo-
vali jsme taneční a pěvecká vy-
stoupení, kouzelníka, akrobacii 
s balónem, klavíristu a violon-
cellistku. Soutěží nás provázeli 
pohotoví moderátoři ze 7. roč-
níku Radek Cedivoda a Tomáš 
Pitucha. Vystoupení hodnotila 
dětská porota z řad redaktorů 
Devítkovin. Slyšet bylo pochval-
ná slova uznání, ale také slova 
kritická. Porotci neopomněli k 
hodnocení přidat rovněž svá 
doporučení v případě postupu 
soutěžícího do finále. 

(Pokračování na straně 5)
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Devítka našla svůj TALENT!Devítka našla svůj TALENT!

Moderátoři v rozhovoru s klavíristou.

Talent Devítky se sladkou 
odměnou.

(Pokračování ze strany 4)
Finále naší talentové soutě-

že proběhlo v pátek 27. květ-
na za vydatné podpory dětí 
z celého 1. stupně. Nadaní a 
odvážní soutěžící opět před-
vedli výkony z nejrůznějších 
zábavných oblastí. Odborná 
dětská porota znovu bedlivě 
pozorovala dění na jevišti, 
čekal ji totiž zodpovědný úkol 
– zvolit mezi přehlídkou talen-
tů ten jeden jediný největší a 
nejtalentovanější.

„Všechna vystoupení byla ně-
čím originální,“ sdělila porotkyně 
Kateřina Galušková, „na někte-
rých byla znát velká nervozita 

před kamarády v publiku. Mno-
hem horší to však měla porota, 
která měla vybrat vítěze. Ale 
jelikož jsme byli skvělá parta, 
nakonec nebyl problém rozhod-
nout o vítězi.“

O napínavou atmosféru bě-
hem vyřazování se skvěle po-
starali moderátoři. Každý z pub-
lika povzbuzoval svého favorita. 
Titul Talent Devítky udělila poro-
ta Mojmíru Moravcovi z 9. roční-
ku za působivou hru na klavír. 
Za bouřlivého potlesku převzal 
Mojmír z rukou poroty nejen di-
plom opravňující jej užívat titul 
Talent Devítky, ale rovněž origi-
nální sladkou odměnu. Na velký 

žlutý dort ve tvaru naší sluníčko-
vé Devítky se sbíhaly sliny všem 

přítomným! Gratulujeme!
 Mgr. Olga Lahnerová

Trpaslíci jako z pohádky 
řádí se svými lopatkami, kyb-
líky a lampičkami na 11. ZŠ. 
„Trpaslíci“ je totiž název nové 
pódiové skladby nejmlad-
ších děvčat, kterou nacvičily 
pod vedením Aleny Bařino-
vé v kroužku gymnastiky ve 
školní družině. 

V soutěži školních sportov-
ních klubů „O nejlepší pódio-

Trpaslíci řádí na pódiu
vou skladbu“ získala děvčata 
1. místo v krajském kole, které 
proběhlo 14. dubna v Havířo-
vě. Zlato pak obhájila také 28. 
dubna na mistrovství republiky 
v Opavě. Také v soutěži TJ byla 
skladba úspěšná a po okresním 
a krajském kole ji malí trpaslíci 
předvedli ještě 5. června na re-
publikovém finále v Brně.

K úspěchu všem gratulujeme!!! 

Týden od 16. do 20. května 
na frýdecko-místecké Jede-
náctce proběhl ve znamení 
cambridgeských zkoušek. 
Žáci od třetího do devátého 
ročníku se podrobili zkušeb-
ním testům YLE (Young Lear-
ners Exams) a ověřili si své 
znalosti anglického jazyka ve 
třech různých úrovních.

„V tomto školním roce naše 
škola navázala spolupráci 
s Cambridgeským centrem ve 
Frýdku-Místku, které organizu-
je celosvětově nejuznávaněj-
ší a nejznámější zkoušky pro 
studenty anglického jazyka – 
zkoušky CAMBRIDGE ESOL,“ 
uvedla organizátorka zkoušek 
a učitelka anglického jazyka na 
jedenáctce Iva Novotná a dále 
řekla: „Certifikát, který úspěš-
ní řešitelé zkoušek obdrží, je 
velkou výhodou při přijímacím 
řízení na střední a vysoké ško-

Týden cambridgeských zkoušek YLE na 11. ZŠ
ly nebo při hledání zaměstnání 
nejen v celé České republice, 
ale i v zahraničí.“ Pro základní 
školu Jiřího z Poděbrad je to 
již druhé významné partnerství, 
neboť s nakladatelstvím Oxford 
University Press škola úspěšně 
spolupracuje více než dva roky. 

„V rámci partnerství s Cam-
bridgeským centrem nám byly 
poskytnuty zkušební testy ke 
zkouškám YLE. Každý žák od 
třetího do devátého ročníku si 
mohl vyzkoušet složit jednu ze tří 
částí zkoušek Cambridge – Rea-
ding & Writing,“ vysvětlila Iva No-
votná. Žákům třetího a čtvrtého 
ročníku byla určena úroveň Star-
ters, žáci od pátého do sedmého 
ročníku vyzkoušeli své znalosti 
v úrovni Movers a osmáci si spo-
lečně s deváťáky vyzkoušeli nej-
náročnější test Flyers.

Vynikajících výsledků dosáh-
la děvčata Kateřina Mertová ze 

4. A a Dominika Nguyen Thuy ze 
7. A, která bez jakékoliv přípravy 
složila zkoušku ve své úrovni na 
plný počet bodů.

„Partnerství s Cambridges-
kým centrem přináší našim žá-
kům výhodu skládat zkoušky 
YLE přímo v prostorách naší 
školy, tedy v prostředí, na které 
jsou děti zvyklé. Proto se chystá-
me v příštím školním roce otevřít 
pro zájemce o tyto mezinárodně 
uznávané zkoušky semináře an-
glického jazyka vedené a připra-
vované odborně proškolenými 
pedagogy, které budou cíleně 
zaměřené na přípravu ke zkouš-
kám YLE,“ dodala Iva Novotná.

Slavnostní tečkou za zkušeb-
ním testováním bylo vyhodnoce-
ní úspěšných řešitelů dětských 
cambridgeských zkoušek YLE 
v úterý 7. června v průběhu škol-
ní akce zaměřené na zábavné 
plnění úkolů v anglickém jazyce 
Opening Day. Renata Spustová 

Mateřská škola pro děti se zdravotním postižením
(děti s vadami řeči, sluchu a kombinací vad),
ulice 8. pěšího pluku č. 821, Frýdek-Místek

nabízí poslední volná místa pro školní rok 2011/2012. Zajišťujeme 
individuální logopedickou a surdopedickou péči, rozvoj řečových
a komunikativních dovedností. Tel.: 558 432 367, 603 585 055

Dvě soboty ve dnech 16. a 
30. dubna věnovali učitelé míst-
ních i okolních základních škol 
vzdělávání v rámci projektu 
Partnerství škol pro vzdělanost 
pedagogů Moravskoslezského 
kraje zaměřené na metodiku 
angličtiny v 6.-9. ročníku. 

Seminář lektorovala paní 
PhDr. Milena Kelly, která zpra-
covala metodiku s názvem Pro-
blémy angličtináře na 2. st. ZŠ 
a je také autorkou učebnic pro 
výuku angličtiny od 3. do 9. roč-
níku. Její koncepce učebnic je 
v souladu se Společným evrop-
ským referenčním rámcem pro 
jazyky, který byl vytvořen Ra-
dou Evropy. Cílem vytvořeného 
rámce je stanovit, co se mají děti 
učit, aby dosáhly určité úrovně 

Seminář Čtyřky pro angličtináře
dovedností cizí jazyk používat. 
Ministerstvo školství navrhuje 
úroveň A1 pro 1. stupeň ZŠ a 
úroveň A2 pro 2. stupeň ZŠ spo-
lu s výukou 2. cizího jazyka, jak 
je tomu v západní Evropě. Ob-
sahem semináře byly praktické 
návody k činnostní výuce, vyvo-
zování slovní zásoby, probírání 
mluvnice, spojené s prezentací 
webových stránek se zpracova-
nými učebními pomůckami pro 
výuku, včetně hudebních nahrá-
vek k učebnicím autorů Petra 
Skoumala a Jaroslava Klempíře. 
Všichni učitelé, kteří seminář 
absolvovali, odcházeli nadšení, 
s množstvím skvělých rad, ná-
padů a pomůcek pro zkvalitnění 
výuky angličtiny ve svých ško-
lách.  Jiřina Raszková

Naše putování s Frýdec-
kou skládkou tentokrát začalo 
v Kopřivnici v Technickém mu-
zeu. Nablýskané dopravní pro-
středky všeho druhu – automo-
bily osobní, nákladní, vojenské, 
motocykly i letadla – poutaly po-
zornost dětí. Asi nejlákavější pro 
zvěčnění na fotografii byla Tatra 
Karla Loprajse, se kterou projel 
Rallye Paříž-Dakar. 

Expozice našeho nejslav-
nějšího atleta Emila Zátopka je 
svým řešením ojedinělá a rov-
něž velmi zajímavá. S žáky jsme 
zavzpomínali na úspěchy, které 
tento kopřivnický rodák slavil na 
světových kolbištích.

Po prohlídce těchto dvou 
kulturních památek směřovala 
naše trasa do všem známého 
Valašského muzea v přírodě 

5. putování s Frýdeckou skládkou
v Rožnově pod Radhoštěm. 
Do městečka pod bájnou bes-
kydskou horou jsme vjížděli za 
vydatného deště. Museli jsme 
pozměnit naše plány a místo 
Valašské dědiny jsme navštívili 
nově otevřenou výstavu o ži-
votě obyvatel Rožnova v minu-
lých stoletích, dobové zařízení 
obytných místností i obchůdků 
drobných živnostníků a řemesl-
níků. Roubená stavení Dřevěné-
ho městečka připomněla žákům 
historii let minulých a uchování 
tradic jako významného dědictví 
národa. Právě ukázka výroby 
dřevěných vařeček, cedníků, 
misek, doprovázená pozoruhod-
ným výkladem mistra řezbář-
ského pana Kanaloše, byla tím, 
co patří do truhlice kulturního 
bohatství. A my, co jsme stáli 

kolem mistra, jsme koukali a bez 
dechu poslouchali. Odpolední 
procházka kolem náměstí ukon-
čila naši návštěvu v Rožnově.

Krátkou, ale již prosluněnou 
zastávkou byly lázně Kunčice 
pod Ondřejníkem. Společně 
jsme si pověděli o významu lá-
zeňství, léčivých pramenech a 
různých netradičních terapiích, 
které zde praktikují. Procházka 
lesoparkem a ochutnávka léči-
vého pramene byla opravdovou 
tečkou za naším putováním.

Opět nezbývá než vyjádřit 
upřímné poděkování našemu 
sponzorovi – Frýdecké skládce 
a.s. Věříme, že poznávání našeho 
kraje bude pokračovat i nadále.

Ing. Lubomíra Babjaková, 
koordinátor EV SŠ, ZŠ a MŠ, 

Pionýrů, Frýdek-Místek
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

LÉTO NA KONI
letní výcvikové kurzy, www.skalickydvur.cz

PLAVENKY
Pondělí: 18.00 – 20.00
Úterý: 16.00 – 17.00
Středa: zavřeno
Čtvrtek: 18.00 – 20.00
Pátek: 17.00 – 18.00

Bazén na 11. ZŠ
Platnost otevírací doby pro plaven-
ky je od 30. 5. do 30. 6. Od 1. 7. do 
15. 8. 2011 je otevřen bazén s ven-
kovním brouzdalištěm od 10.00 do 
18.00. Jen za velmi hezkého poča-
sí! Kontakt na tel. č.: 558 425 538.

Místo: tenisový areál TK TE-
NNISPOINT FM (vedle budovy 
ředitelství Válcoven plechu FM)
Ročníky narození: 2002, 2003, 
2004, 2005,2006
Kontakt: 724 152 064, 558 482 

Prázdninové náborové tenisové kempy
18. - 22. 7. a 15. - 19. 8.

020, 558 655 546, 602 718 364
Cena: 1.000 Kč (jeden kemp)
Obsah tenisového kempu: 15 
hodin výuky tenisu v maximálně 
6 dětech na dvorci vždy od pon-
dělí do pátku od 08,30 do 12,15

VOLEJBALOVÝ TURNAJ MAGISTRÁTU: Po mnoha letech své družstvo poskládalo i vedení města 
a primátor Petr Cvik se všemi svými náměstky ukázali své sportovní umění, které dokonce stačilo na 
postup do finále. Tam už nezbyly síly znovu porazit Stavební úřad, třetí skončili úředníci odboru správy 
obecního majetku před odborem dopravy.

Mezinárodní turnaj přípravek
O Pohár primátora města F-M 

Fotbal Frýdek-Místek pořádá dne 18. 6. na stadiónu ve Stovkách 
mezinárodní turnaj přípravek ročníku 2001 a ml. za účasti mužstev 
z ČR, Slovenska a Polska. Turnaje, který je součástí oslav 90 let 
frýdecko-místecké kopané, se zúčastní 9 mužstev, která se střet-
nou systémem každý s každým. Začátek je stanoven na 9 hodin.

Na Stovkách, bohužel za 
krajně nepříznivého počasí, se 
odehrálo krajské finále star-
ších fotbalových přípravek.

Turnaj se hrál poprvé novým 
způsobem na dvou hřištích o roz-
měrech 40x25m, na nichž proti 
sobě hrály dvě sestavy 5+1. Navíc 
se počítaly jen vstřelené branky, 
takže celý turnaj vyhrálo to druž-
stvo, které nastřílelo celkově nejví-
ce gólů. První místo patřilo Baníku 
Ostrava s 81 brankami, naše druž-
stvo vstřelilo 73 gólů a skončilo na 
druhém místě. Fotbal Frýdek-Mís-
tek reprezentovali kluci narození v 
roce 2000, pod vedením tria trené-
rů – Radek Šmíd, Josef Bardoň a 
Kamil Raška. Nejlepším hráčem 

Krajské finále starších přípravek

KRAJSKÉ FINÁLE: Snažení mladých fotbalistů zahajoval předseda okresního fotbalového svazu Zdeněk 
Duda s Radomírem Hlaváčem.      Foto: Petr Pavelka

byl vyhlášen domácí Adam Dryák.
Výsledky FM:

FM-Bílovec 29:0
Ostrák 5, Dryák 4, Kubala 4, Po-
lášek 3, Pajurek 3, Křižák 2, Byst-
roň 2, Hajnoš, Buchlovský, Fuka-
la J., Fukala M., Bača, Lasák.

FM-Hlučín 17:0
Dryák 3, Hajnoš 3, Buchlovský 
3, Kubala 2, Ostrák 2, Bača, Kři-
žák, Fukala, Novák.

FM-Benešov 12:1
Kubala 4, Bača 2, Fukala M. 2, 
Buchlovský, Křižák, Zima, Dryák.

FM- Baník 5:4
Ostrák 2, Dryák, Bača, Kubala.

FM-Karviná 10:5
Bača 2, Buchlovský 2, Fukala M. 
2, Dryák, Křižák, Pajurek, Hajnoš. Předposlední květnový 

víkend hostil Frýdek-Místek 
Otevřené mistrovství Moravy 
2011, na které se sjelo celkem 
130 závodníků z 8 škol.

Tým TKDFM nastupoval 

Škola TKDFM znovu první na Moravě
k závodu ve výrazně oslabené 
sestavě, a tudíž v oprávněné 
nervozitě, zda se podaří dobýt 
od Karviné zpět pohár nejúspěš-
nější moravské školy. Jinak vel-
mi silný tým s mnoha zkušenými 

závodníky se tentokrát musel 
z různých důvodů obejít bez 
svých nejsilnějších trumfů, včet-
ně reprezentačních.

Stejně jako na oblastní soutě-
ži však týmu lepší náladu a op-
timistický start zajistili závodníci 
z dětských skupin, kteří poctivě 
přidávali jednu zaslouženou 
medaili za druhou. Závodní tým 
se následně nenechal zahanbit 
a pokračoval v jízdě na medai-
lové vlně, která škole vynesla 
14 zlatých, 14 stříbrných a 9 
bronzových medailí, takže zá-
věrem do TKDFM putovaly tituly 
nejúspěšnější žákyně (podělily 
se o něj tři naše závodnice, u 
nichž nastala shoda – Vendu-
la Bluchová, Jana Krušinová, 
Petra Chlebková), nejúspěš-
nějšího žáka (Štěpán Doležel), 
nejúspěšnějšího seniora A (Filip 
Gavlas) a především pohár pro 
nejúspěšnější školu.

(Pokračování na straně 7)

Zleva: Jan Kaděra, Adéla Moravcová, Filip Gavlas,
Martina Řezáčová, David Chlebek, Štěpán Doležel, Marek Mojžíšek, 

Monika Burdová, Petra Chlebková a Martin Ermis. 
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fotbal mládeže

Muži do 34 let /1977 a mladší/ - 5 km
1. Filipec Tomáš Slezan FM 16:25
2. Zemaník Jan Slezan FM 16:52
3. Kaňa Václav Slezan FM 17:00

Muži 35-44 let /1967-1976/ - 5 km
1. Šindelek Vladan Tis Vilhelm 16:40
2. Trávníček Rostislav Slezan FM 17:03
3. Pokorný Radim Ostrava 18:07

Muži 45 - 54 let /1957 - 1966/ - 5 km
1. Slowioczek Roman MK Seitl Ostrava 17:44
2. Bušek Martin Slezan FM 17:53
3. Zátopek Jiří X-Air Ostrava 18:46

Muži nad 55 let /1956 a st./ - 5 km
1. Kvita Josef MK Kopřivnice 19:19
2. Vraga Vladimír Baška 19:23
3. Najdek Bohumír Racing olešná 19:49

Ženy - 5 km
1. Pastorová Petra Seitl Ostrava 18:08
2. Bachroníková Renata TT Ostrava 21:30
3. Lubojacká Ivana 1.Běžecký Jablunkov 21:33

Celkem startovalo 153 běžců všech
věkových kategorií.

Rodiče s dětmi 2007 a mladší - 200 m
1. Kvášová Barbora FM 0:56
2. Bačová Daniela LBK Kopřivnice 0:58
3. Hraško Tomáš FM 0:59

Dívky 2004/2006 - 200 m
1. Chovanečková Nikola Štramberk 0:38
2. Bačová Lucie LBK Kopřivnice 0:39
3. Melčáková Michaela LBK Kopřivnice 0:41

Chlapci 2004/2006 - 200 m
1. Kukuczka Adam Dobratice 0:42
2. Lasovský Vojtěch LBK Kopřivnice 0:43
3. Mojžíšek Lukáš Horní Datyně 0:47

Dívky 2002/2003 - 400 m

(Pokračování ze strany 6)
Zlato: 3x Gavlas Filip (technic-

ké sestavy, sportovní boj, speci-
ální techniky), 2x Kolářová Kate-
řina (technické sestavy, sportovní 
boj), Chlebková Petra, Krušinová 
Jana, Bluchová Vendula, Mo-
ravcová Adéla, Marek Daniel, 
Pantlík Dalibor (všichni technické 
sestavy), Kaděra Jan Doležel 

Škola TKDFM znovu první na Moravě
Štěpán (oba sportovní boj), Moj-
žíšek Marek (speciální techniky)

Stříbro: 2x Mojžíšek Marek 
(sportovní boj, silové přerážení), 
Trubirohová Jolana, Knapová 
Sabina, Kolpak David, Melár Ni-
kolas, Doležel Štěpán, Svoboda 
Matěj (všichni technické sesta-
vy), Bluchová Vendula, Chle-
bek David, Moravcová Adéla, 

Hloušková Lada, Pantlík Dalibor 
(všichni sportovní boj), Řezáčo-
vá Martina (speciální techniky)

Bronz: Kaděra Jan, Mojžíšek 
Marek, Hloušková Lada, Supik 
David, Kropáč Vojtěch, Foldyna 
Vojtěch Jan (všichni technické se-
stavy), Burdová Monika, Svoboda 
Matěj (oba sportovní boj), Doležel 
Štěpán (speciální techniky)

Od prvních minut bylo jas-
né, komu bude patřit osmá 
příčka házenkářské extraligové 
tabulky v sezóně 2010/11. Hráči 
SKP přehrávali svého soupeře 
z Přerova po celé utkání. 

Frýdecko-místečtí házenkáři 
vybojovali v posledním zápase 
sezóny další dva body a díky 
vítězství nad Přerovem nako-
nec získávají osmou příčku v 
letošním ročníku ZUBR Extra-
ligy házenkářů. První poločas 
tohoto utkání byl do 12. minuty 
vyrovnaný, aby nakonec domácí 
házenkáři v závěru získali čtyř-

Házenkáři mají konečné 8. místo
SKP Frýdek-Místek - Sokol HC Přerov 32 : 28

gólové vedení. Na začátku dru-
hé půle se Frýdecko-Místeckým 
podařilo odskočit již na rozdíl 
šesti gólů 24:18 a na to již Pře-
rov nedokázal reagovat. Domácí 
si i nadále drželi svého soupeře 
v dostatečné brankové vzdá-
lenosti a svým divákům tak na 
házenkářské prázdniny nadělili 
výhru 32:28.

Sestava a branky SKP: Šol-
tés (43%), Pyško – Petrovský 
2, Meca O. 4, Horut, Pernický 2, 
Drozd, Unger 3, Dyba 7, Vacula, 
Hes 8/3, Holbein 3, Hladký, Hoj-
ník 3. Trenér Jiří Kekrt.

Statutární město Frýdek-
-Místek uspořádalo 5. června 
spolu s oddílem atletiky TJ 
Slezan Frýdek-Místek 5. roč-
ník Běhu mezi náměstími, 
který startoval z místeckého 

náměstí Svobody. 
Akce byla určena široké 

veřejnosti všech věkových ka-
tegorií, od předškolních dětí až 
po seniory. Hlavním závodem 
byl silniční běh mezi náměstí-

Běh mezi náměstímiBěh mezi náměstími

mi na 5000 m. Pro nejlepší ve 
všech vypsaných kategoriích 
byly připraveny pěkné věcné 
ceny. Ceny do hlavního závodu, 
soudky piva, věnoval primátor 
města Petr Cvik.

Výsledky:
1. Pokorná Barbora SSK Vítkovice 1:19
2. Ningerová Klára Slezan FM 1:21
3. Masnicová Simona 1.Běžecký Jablunkov 1:22

Chlapci 2002/2003 - 400 m
1. Dorotík Robin Slezan FM 1:19
2. Lubojacki Jan 1.Běžecký Jablunkov 1:20
3. Burkovič Lukáš Slezan FM 1:25

Dívky 2000/2001 - 400 m
1. Nováková Jana Atletika Poruba 1:10
2. Kopcová Eliška Slezan FM 1:11
3. Gazdová Beáta Slezan FM 1:15

Chlapci 2000/2001 - 400 m
1. Szymala Tomáš Slezan FM 1:09
2. Kváš Jan Slezan FM 1:11
3. Skotnica Lukáš Slezan FM 1:13

Dívky 1998/1999 - 600 m
1. Benčová Helena Slezan FM 1:42
2. Pišteková Eva Slezan FM 1:45
3. Krtková Kateřina Slezan FM 1:46

Chlapci 1998/1999 - 600 m
1. Janeček Dominik Slezan FM 1:45
2. Pastor Daniel FM 1:48
3. Haltof Dominik Slezan FM 1:50

Dívky 1996/1997 - 600 m
1. Siebeltová Kateřina Slezan FM 1:40
2. Siebeltová Veronika Slezan FM 1:41
3. Závorková Natálie Slezan FM 1:48

Chlapci 1996/1997 - 600 m
1. Štaud Tomáš Slezan FM 1:41
2. Říha Patrik Slezan FM 1:42
3. Byrtus Tomáš 1.Běžecký Jablunkov 1:44

Dívky 1994/1995 - 600 m
1. Danysová Michaela Slezan FM 1:55

Chlapci 1994/1995 - 800 m
1. Szymala Pavel Slezan FM 2:18
2. Kovář Daniel Slezan FM 2:22

28 hráčů a hráček z celé 
České republiky se zúčastnilo 
5. Mistrovství České republiky 
ve squashové čtyřhře, které 
proběhlo o víkendu 28.-29. 5. 
ve Frýdku-Místku ve frýdeckém 
squashcentru Squashstorm.

Akci zaštítilo Město Frýdek-
-Místek, které ji podpořilo, pro-
tože Squashstorm jako jedno 
z mála center v republice má k 
dispozici regulérní kurty na čtyř-
hru (rozšiřují se o více než metr). 
Frýdek-Místek měl zastoupení 
díky Denise Tiché, která odsud 
pochází a vybojovala mezi žena-
mi se svou parťačkou stříbro.

Kategorie muži:
1. Ondřej Ertl (Squash Club 

Praha), Jakub Kosinka (SCC 
Hradec Králové) 

MR ve squashové čtyřhře
2. Ondřej Uherka (TJ Slovác-

ká Slavia, Roman Švec (Squash 
Club Slovan Brno) 

3. Martin Sládeček, Jakub 
Šichnárek (oba HKC Ostrava) 

Kategorie mixy:
1. Klára Janošková, Martin 

Sládeček (oba HKC Ostrava) 
2. Kristýna Vykouřilová, Ro-

man Švec (oba Squash Club 
Slovan Brno) 

3. Alena a Jiří Procházkovi 
(oba SK PRO-6) 

Kategorie ženy:
1. Kateřina a Michaela Hájko-

vy (obě 1.SQ Teplice) 
2. Klára Janošková, Denisa 

Tichá (obě HKC Ostrava)
3. Michaela Legindiová, Kris-

týna Vykouřilová (obě Squash 
Club Slovan Brno) 

PŘÍPRAVKA - ročník 2000 
AGEL CUP 2011

Zúčastnilo se osm mužstev, mezi 
nimi i dva týmy ze Slovenska, 
které se utkaly nejspravedlivěj-
ším způsobem „každý s každým“. 
Turnaj se ale od začátku nejlépe 
vyvíjel pro fotbalisty Vítkovic, kteří 
v pěti zápasech po sobě zvítězili. 
V posledních dvou zápasech je 
ale čekaly domácí celky. A v obou 
byli úspěšnější „valcíři“ – nejprve 
zvítězili „modří“ 1:0 a v závěreč-

ném utkání stejným poměrem 
i „bílí“. Modří pak mohli o svém 
celkovém triumfu rozhodnout v 
posledním utkání turnaje pro-
ti Bruntálu. Svému soupeři ale 
podlehli 0:1 a obsadili tak koneč-
né třetí místo. O vítězi turnaje pak 
při shodném počtu bodů mezi 
„bílým“ Frýdkem-Místek a Vítko-
vicemi rozhodl vzájemný zápas, 
který měli lepší domácí „bílí val-
cíři“. Nejlepším brankářem byl 
vyhlášen náš Josef Slovák.
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30. 6. – 1. 7. – HURÁ,
PRÁZDNINY

Organizátor: ZO Českého sva-
zu včelařů, Frýdek-Místek
Místo: Dům včelařů Fojtství, 
Chlebovice
Čas: Začátek: 30. 6. v 18:00 ho-
din – Konec: 1. 7. v 11:30 hodin
Kontakt: Marie Knődlová, Tele-
fon: 603 542 619, E-mail: marie.
knodlova@seznam.cz
Informace: Soutěž „Fojtovi-
ny“, táborák, návštěva muzeí, 
projížďka „včelmetrem“, pověst 
„chlebovického Volfa“, noční hra, 
videoprojekce o životě včel, sou-
těž o Mistra včelaříka. Pro děti od 
1. třídy. S sebou si vezměte prů-
kazku zdravotní pojišťovny, psací 
a kreslící potřeby, spací pytel, ka-
rimatku (možno i stan), baterku, 
vhodné oblečení, svačinu. Dopo-
ručujeme se přihlásit předem.
1. 7. – HRAJEME SI S MÍČEM
Organizátor: Školní sportovní 
klub BESKYDY
Místo: Sokolovna Frýdek, Novo-
dvorská ulice
Čas: Sraz: 8:00 hodin – Konec: 
11:30 hodin
Kontakt: Jiří Pelikán, Telefon: 
733 319 542, E-mail: jirik.peli-
kan@seznam.cz
Informace: Náplní dopoledne 
budou pohybové aktivity s míči 
a míčový víceboj malých skupin. 
S sebou sportovní oblečení a te-
nisky vhodné do tělocvičny (ne 
kopačky, ne černá podrážka).
Počet míst je omezen, doporu-
čujeme přihlásit se předem.
7. 7. – TURNAJ V LUKOSTŘELBĚ
Organizátor: Občanské sdruže-
ní Spolu a navzájem
Místo: Areál Sokolíka Místek
Čas: 09:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Hana Holubová, Tele-
fon: 604 251 706, E-mail: hana-
fuki@seznam.cz 
Informace: 9:00 – 11:00 instruk-
táž a nácvik, 11:00 – 12:00 sou-
těž, 12:00 – 12:30 vyhodnocení

7. 7. – POZNEJ JUDO
Organizátor: Sportovní klub 
město Frýdek-Místek, oddíl judo
Místo: 9. ZŠ, E. Krásnohorské 
139. Vstup branou přes ulici Pod 
Školou.
Čas: 8:45 - 12:00 hodin 
Kontakt: Lubomír Černý, Tele-
fon: 608 821 513, E-mail: judo.
fm@seznam.cz 
Informace: Seznámení s prin-
cipy juda, cvičení juda, hry a 
čokoládový mini turnaj. Akce je 
určena dětem od 7 let.
S sebou si vezměte starší spor-
tovní oblečení (s dlouhými ru-
kávy a nohavicemi) a přezůvky, 
svačinu a pití.
8. 7. – HRAJEME SI S MÍČEM
Organizátor: Školní sportovní 
klub BESKYDY
Místo: Sokolovna Frýdek, Novo-
dvorská ulice
Čas: Sraz: 8:00 hodin – Konec: 
11:30 hodin
Kontakt: Jiří Pelikán, Telefon: 
733 319 542, E-mail: jirik.peli-
kan@seznam.cz
Informace: Náplní dopoledne 
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budou pohybové aktivity s míči 
a míčový víceboj malých skupin.
S sebou sportovní oblečení a 
tenisky vhodné do tělocvičny (ne 
kopačky, ne černá podrážka).
Počet míst je omezen, doporu-
čujeme přihlásit se předem.
8. 7. – EXKURZE NA LETIŠTĚ
Organizátor: Pobeskydský avi-
atický klub Frýdek-Místek
Místo: Letiště Místek Bahno, 
sraz u hangáru
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Jaroslav Muroň, Tele-
fon: 731 504 011, E-mail: pak-
fm@volny.cz
Jiří Banaš, Telefon: 737 834 923 
Informace: Prohlídka hangáru, 
beseda s piloty ULL a modeláři, le-
tové ukázky modelů a ULL letadel.

11. 7. – O ŠACHOVÉHO
KRÁLE A KRÁLOVNU 

Organizátor: Beskydská šacho-
vá škola
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 767, 
Místek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin 
Kontakt: Antonín Surma, Tele-
fon: 728 855 086, E-mail: a.sur-
ma@chessfm.cz
Informace: Kategorie: A) hráči 
narozeni 1993 a mladší, B) hráči 
narozeni 1997 a mladší, C) hráči 
narozeni 2001 a mladší.

12. 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: 732 628 731, E-mail: 
klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Vyrobíte si drobné 
dárky, doplňky a ozdoby z per-
liček a korálků. S sebou si vez-
měte přezůvky, svačinu a pití.
13. 7. – TURNAJE A SOUTĚŽE-
NÍ V RŮZNÝCH DISCIPLÍNÁCH
Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Klub Nezbeda
Místo: F. Čejky 450, Místek, 
Klub Nezbeda
Čas: 9:00 – 13:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Olga Hrušková, Tele-
fon: 732 628 731, E-mail: klub-
nezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Turnaje: stolní tenis/
ping-pong, kalčo/stolní fotbálek, 
terč/šipky, cvrnkaná/kuličky. 
S sebou si vezměte přezůvky, 
svačinu a pití.
14. 7. – PUTOVÁNÍ ZA TAJEM-
STVÍMI MĚSTA ŠTRAMBERKA
Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Klub Nezbeda
Místo: F. Čejky 450, Místek, 
Klub Nezbeda
Čas: 8:30 – cca v 17:00 hodin, 
sraz v klubovně Klubu Nezbeda 
v 8.30 hodin
Kontakt: Alena Kopidolo-
vá, Telefon: 732 628 731, 
739 736 121, E-mail: klubnezbe-
da.f-m@caritas.cz
Informace: Poznávací a prožit-
kový výlet vlakem do Štramber-

ka. Děti budou zábavnou formou 
seznámeny se zajímavostmi ma-
lebného městečka. Během výletu 
budou probíhat hry, improvizova-
né scénky, malování v přírodě, 
vyprávění pověstí. Akce je urče-
na dětem ve věku 6-15 let.
Na akci se přihlaste předem. Při-
hlášky získáte elektronicky na zá-
kladě e-mailu. Vyplněné přihláš-
ky odevzdejte 11. – 14. 7. od 9.00 
– 14.00 hodin v Klubu Nezbeda.
15. 7. – TENIS PRO VŠECHNY
Organizátor: TK TENNISPO-
INT Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK TE-
NNISPOINT, 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-
kladními tenisovými údery, teniso-
vou technikou, základy kondiční 
průpravy, soutěže v pohybových 
a technických dovednostech. S 
sebou si vezměte vhodné oble-
čení a obutí, pokrývku hlavy a pití.
Počet míst omezen. Doporuču-
jeme se přihlásit předem.
18. 7. – PAPÍROVÉ TVOŘENÍ
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč Frýdek-Místek
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 767, 
Místek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin 
Kontakt: Eva Otýpková, Telefon: 
736 150 088, Email: eva@klicfm.cz
Informace: Přijďte si užít prázd-
ninový den s papírovým tvoře-
ním. Vyrobíte si fotoalbum na 
své prázdninové vzpomínky a 
vyzkoušíte si skládání origami.

19. 7. – RADIOAMATÉŘI
Organizátor: Radioklub Frýdek-
-Místek
Místo: Malý Koloredov 811, Mís-
tek (sraz ve vstupní hale)
Čas: 09:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Miroslav Sýkora, Tele-
fon: 606 337 161, E-mail: tana-
kan@seznam.cz
Informace: Ukázky činnosti ra-
dioamatérů, rádiová spojení s ce-
lým světem. Určeno dětem od 10 
let. Počet míst omezen. Doporu-
čujeme se přihlásit předem. Při-
hlásit se můžete telefonicky 18. 
7. od 9:00 do 12:00 hodin.

20. 7. – DOVÁDĚNÍ
S REBELEM

Organizátor: Terénní služba 
REBEL Frýdek-Místek
Místo: Místek – park Bedřicha 
Smetany
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Tomáš Štěpánek, Te-
lefon: 605 121 471, E-mail: re-
bel.f-m@caritas.cz
Informace: Přijďte si zahrát, zasou-
těžit, plnit jednoduché úkoly. Bude-
te-li šikovní, odměna vás nemine.

20. 7. – DOPOLEDNE HER
A SOUTĚŽÍ

Organizátor: Městská knihovna 
Frýdek-Místek
Místo: Městská knihovna, Hlav-
ní 111, Místek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-

ná akce)
Kontakt: Jana Macková, Tele-
fon: 558 436 993, E-mail: mac-
kova@mkmistek.cz
Informace: Soutěže, výtvarné 
dílny, hry pro děti.

21. 7. – MALÝ STRÁŽNÍK
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Místo: Sady Svobody, ulice Sa-
dová (park vedle Sokolovny)
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Lenka Biolková, Telefon: 
558 631 481, 777 921 360, E-mail: 
biolkova.lenka@frydekmistek.cz
Informace: Účastníci si projdou 
fyzickou a psychickou přípravou 
„Malého strážníka“ a seznámí se 
s prací městské policie. Za ne-
příznivého počasí se akce ruší.

22. 7. – KDO SI HRAJE, 
NEZLOBÍ

Organizátor: Sportovní klub poli-
cie Frýdek-Místek, oddíl kynologie
Místo: Areál Sportovního klubu 
Policie F-M (nachází se cca 20 
metrů za úřadem práce ve Frýdku)
Čas: Sraz: 9:00 hodin – Konec: 
12:00 hodin (průběžná akce)
Kontakt: Vladimír Šmířák, Tele-
fon: 604 512 183, E-mail: vladi-
mir.smirak@seznam.cz
Informace: Soutěže, jednodu-
ché úkoly a hry. Přijďte zhléd-
nout výcvik psů i prezentace 
canisterapie. 
22. 7. – HRAJEME SI S MÍČEM
Organizátor: Školní sportovní 
klub BESKYDY
Místo: Sokolovna Frýdek, ulice 
Novodvorská
Čas: Sraz: 8:00 hodin – Konec: 
11:30 hodin
Kontakt: Ivan Pelikán, Telefon: 
608 502 838, E-mail: vaniavo-
lley@seznam.cz
Informace: Náplní dopoledne 
budou pohybové aktivity s míči 
a míčový víceboj malých skupin. 
S sebou sportovní oblečení a te-
nisky vhodné do tělocvičny (ne 
kopačky, ne černá podrážka).
Počet míst je omezen, doporu-
čujeme přihlásit se předem.

25. 7. – O POHÁR
DESKOVÝCH HER

Organizátor: TOM KAM Frý-
dek-Místek
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 764, 
Místek - budova B
Čas: 8:00 – 12:30 hodin, v 8.00 
hodin sraz účastníků
Kontakt: Jiří Šnapka, Telefon: 
737 117 491, E-mail: jiri.sna-
pka@seznam.cz
Informace: Účastníci odehrají 4 
deskové či karetní hry a za umís-
tění získávají body. Ten, kdo jich 
bude mít nejvíce, je vítězem a 
získává pohár.

26. 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
Kontakt: Lenka Biolková, Telefon: 
558 631 481, 777 921 360, E-mail: 
biolkova.lenka@frydekmistek.cz
Informace: Seznámíte se 

s pravidly silničního provozu a 
vyzkoušíte si jízdu zručnosti na 
kole. Doporučujeme si s sebou 
vzít vlastní helmu a kolo. Za ne-
příznivého počasí se akce ruší.

27. 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: marie.
knodlova@seznam.cz
Informace: Povídání o včelách, 
o včelích produktech, ochut-
návky, soutěže, videoprojekce, 
výroba svíček z včelího vosku, 
ukázka vytáčení medu, návštěva 
naučného včelínu.
28. 7. – VÝLET NA DĚTSKÝ 

RANČ HLUČÍN
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč Frýdek-Místek
Místo: 
Čas: 9:00 -13:30 (Sraz v 8:45 hodin 
před SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 767. Návrat na místo srazu.)
Kontakt: Anna Křistková, Tele-
fon: 558 434 525,558 434 154 646 
1, E-mail: anicka@klicfm.cz
Informace: Navštívíme dětský 
ranč, svezeme se na koních, za-
hrajeme si hry. S sebou vhodné 
oblečení a obuv, pokrývku hlavy, 
svačinu a pití.
Cena: Děti: 50 Kč, dospělý do-
provod: 100 Kč
Počet míst je omezen. Přihlaste 
se do 22. 7. telefonicky nebo 
emailem.

28. 7. – HASIČSKÝ DEN
Organizátor: Sbor dobrovol-
ných hasičů Frýdek
Místo: Hasičská zbrojnice, Střel-
niční 1861, Frýdek-Místek
Čas: 9:00 – 12:00 h., v 9:30 ho-
din start soutěží (průběžná akce)
Kontakt: Vladimír Dužík, Tele-
fon: 602 748 214, E-mail: sdhfry-
dek@seznam.cz
Informace: Prohlídka hasičské 
zbrojnice a techniky s různými 
ukázkami. Soutěže a hry. Tradič-
ní překážkový běh na čas a vyřa-
zovací soutěž ve stříkání vodou.
Pro případ, že se děti zapojí ve 
skotačení v hasící pěně, doporu-
čujeme vhodné oblečení.
29. 7. – HRAJEME SI S MÍČEM
Organizátor: Školní sportovní 
klub BESKYDY
Místo: Sokolovna Frýdek, Novo-
dvorská ulice
Čas: Sraz: 8:00 hodin - Konec: 
11:30 hodin
Kontakt: Ivan Pelikán, Telefon: 
608 502 838, E-mail: vaniavo-
lley@seznam.cz
Informace: Náplní dopoledne 
budou pohybové aktivity s míči 
a míčový víceboj malých skupin. 
S sebou sportovní oblečení a te-
nisky vhodné do tělocvičny (ne 
kopačky, ne černá podrážka).
Počet míst je omezen, doporu-
čujeme přihlásit se předem.

1. 8. – VÝTVARNÁ DÍLNA
V KLÍČI

Organizátor: Středisko volného 
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času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek
Čas: 9:00 - 10:30 hodin, 10:30 – 
12:00 hodin
Kontakt: Petra Vlkošová, Tele-
fon:731 167 721, E-mail: petra@
klicfm.cz
Informace: Společně si vyrobí-
me prázdninový talisman, textil-
ního panáčka nebo panenku.
2. 8. – DOPOLEDNE V KLÍČI

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek
Čas: 9:00-12:00 hodin 
Kontakt: Petra Vlkošová, Tele-
fon: 731 167 721, E-mail: pet-
ra@klicfm.cz
Informace: Přijďte si zahrát tře-
ba stolní tenis nebo zapařit na 
počítači.
3. 8. – VÝLET DO HORNICKÉ-

HO MUZEA LANDEK
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč FM, Pionýrů 
767, Místek
Čas: 8:00-13: 30 (sraz v 8:00 u 
SVČ, Pionýrů 767, návrat tamtéž)
Kontakt: Hana Smolánová, 
Telefon: 558 434 154, 558 434 
525, E-mail: hanka@klicfm.cz
Informace: Prohlídka dolu a ex-
pozice báňského záchranářství, 
výstava dřevěných her a hlavo-
lamů. S sebou vhodné oblečení 
a obuv, svačinu a pití.
Cena: Děti: 50 Kč, Dospělý 
doprovod: 150 Kč. Počet míst 
omezen. Přihlaste se do 28. 7. 
telefonicky nebo e-mailem. 
Upozornění: Do dolu může dítě do 
6 let pouze s dospělou osobou.

4. 8. – POZNEJ JUDO
Organizátor: Sportovní klub 
město Frýdek-Místek, oddíl judo
Místo: 9. ZŠ, E. Krásnohorské 
139. Vstup branou přes ulici Pod 
Školou.
Čas: 8:45 - 12:00 hodin 
Kontakt: Lubomír Černý, Tele-
fon: 608 821 513, E-mail: judo.
fm@seznam.cz 
Informace: Seznámení s prin-
cipy juda, cvičení juda, hry a 
čokoládový mini turnaj. Akce je 
určena dětem od 7 let.
S sebou si vezměte starší spor-
tovní oblečení (s dlouhými ruká-
vy) a přezůvky, svačinu a pití.

5. 8. – TURISTICKÁ VY-
CHÁZKA NA BEZRUČOVU 

VYHLÍDKU
Organizátor: KČT TJ VP Frý-
dek-Místek 
Místo: Frýdecký les, Bezručova 
vyhlídka
Čas: 8:00 - 14:30 hodin (Sraz: v 
8:00 hodin na nádraží ČD – ná-
vrat MHD č.5 v 14:30 hodin na 
nádraží ČD
Kontakt: Jaromír Maršálek, Te-
lefon: 776 252 014, E-mail: mar-
salek.jaromir@centrum.cz; Šárka 
Svobodová, Telefon: 775 348 447, 
E-mail: soumenkasi@seznam.cz
Informace: Turistická vycházka 
se sportovními a dovednostními 
soutěžemi na Bezručově vyhlíd-

ce. Opékání párků, občerstvení. 
Akce je určena dětem od 6 do 14 
let. S sebou si vezměte vhodné 
oblečení a obuv, svačinu a pití.
8. 8. – O ŠACHOVÉHO KRÁ-

LE A KRÁLOVNU 
Organizátor: Beskydská šacho-
vá škola
Místo: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Antonín Surma, Tele-
fon: 728 855 086, E-mail: a.sur-
ma@chessfm.cz
Informace: Kategorie: A) hráči 
narozeni 1993 a mladší, B) hráči 
narozeni 1997 a mladší, C) hráči 
narozeni 2001 a mladší
9. 8. – RAFTY NA OSTRAVICI
Organizátor: Sportovní klub cviče-
ní 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 oble-
čení do vody, pokrývku hlavy, 
opalovací krém, svačinu a nápo-
je. Bez bot nebudete vpuštěni do 
lodi. Pro děti od 6 let.

10. 8. – DOPOLEDNE HER
A SOUTĚŽÍ

Organizátor: Městská knihovna 
Frýdek-Místek
Místo: Městská knihovna, Jirás-
kova 506, Frýdek
Čas: 9.00 – 12:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Irena Liberdová, Tele-
fon: 558 113 414, E-mail: liber-
dova@mkfrydek.cz
Informace: Soutěže a hry, vý-
tvarná dílna v knihovně.

11. 8. – SEBEOBRANA
Organizátor: TaeKwon-Do ITF 
JOOMUK Frýdek-Místek
Místo: Tělocvična na ZŠ P. Bez-
ruče, tř. T. G. M., Frýdek 
Čas: 9:00 - 12:00 hodin 
Kontakt: Jozef Juhás, Telefon: 
605 807 148, E-mail: jozef.ju-
has@seznam.cz
Informace: Nauč se základům 
sebeobrany. Poznej své pohybové 
schopnosti v rozvoji umění sebeo-
brany. Akce je určena dětem od 6 
let. S sebou si vezměte sportovní 
oblečení a obuv, svačinu a pití.
12. 8. – TENIS PRO VŠECHNY
Organizátor: TK TENNISPO-
INT Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK TE-
NNISPOINT, 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-
kladními tenisovými údery, teniso-
vou technikou, základy kondiční 
průpravy, soutěže v pohybových 
a technických dovednostech. S 
sebou si vezměte vhodné oble-

čení a obutí, pokrývku hlavy a pití. 
Počet míst omezen. Doporučuje-
me se přihlásit předem.

15. 8. - VÝTVARNÁ DÍLNA
V KLÍČI

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek
Čas: 9:00-10:30, 10:30-12:00 h.
Kontakt: Karolína Lepíková Te-
lefon:731 167 010, E-mail: karo-
lína@klicfm.cz
Informace: Společně si odlijeme 
mýdélko s prázdninovým motivem 
a vyrobíme i hezkou krabičku.

17. 8. – KOREJSKÉ TAEK-
WONDO PRO KLUKY A 
HOLKY VŠEHO VĚKU 

Organizátor: Lifetime TaeK-
wondo School
Místo: Tělocvična 6. ZŠ Pionýrů 400 
Čas: V 8:50 hodin sraz u vchodu 
do sportovní haly. Začátek: 9:00 
hodin – Konec: 11:00 hodin 
Kontakt: Miroslav Sýkora, Te-
lefon: 603 710 604, E-mail: 
mirsk@post.cz
Informace: S sebou si vezměte 
čisté tenisky do tělocvičny, sportov-
ní oblečení, pití – neperlivé nápoje. 
Předvedeme dětem taekwondo ve 
videoukázkách – korejští mistři. Pak 
budeme cvičit po korejsku.
17. 8. – VÝLET NA DĚTSKÝ 

RANČ HLUČÍN
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč Frýdek-Místek
Místo: 
Čas: 9:00 -13:30 h. (sraz v 8:45 
hodin u SVČ Klíč FM, budova A, Pi-
onýrů 767, Místek. Návrat tamtéž.)
Kontakt: Anna Křistková, Tele-
fon: 558 434 525, 558 434 154, 
E-mail: anicka@klicfm
Informace: Navštívíme dětský 
ranč, svezeme se na koních, za-
hrajeme si hry. S sebou vhodné 
oblečení a obuv, pokrývku hlavy, 
svačinu a pití.
Cena: Děti: 50 Kč, Dospělý do-
provod: 100 Kč. Počet míst je 
omezen. Přihlaste se do 12. 8. 
telefonicky nebo emailem.
18. 8. – KERAMIKA V KLÍČI

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, budova A, Pi-
onýrů 767 
Čas: 9:00 - 10:30 hodin, 10:30 – 
12:00 hodin
Kontakt: Karolína Lepíková, 
Telefon: 731 167 010, E-mail: 
karolina@klicfm.cz
Informace: V naší dílně si vyzkou-
šíte, co všechno jde vyrobit z kera-
mické hlíny. S sebou si vezměte 
oblečení, které můžete ušpinit.
19. 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.

22. 8. – DOVÁDĚNÍ
S REBELEM

Organizátor: Terénní služba 
REBEL Frýdek-Místek
Místo: Frýdek – Sady Svobody
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Tomáš Štěpánek, Te-
lefon: 605 121 471, E-mail: re-
bel.f-m@caritas.cz
Informace: Přijďte si zahrát, za-
soutěžit, plnit jednoduché úkoly. 
Za splnění příslušného počtu úko-
lů a soutěží budete odměněni.

23. 8. – PIRÁTI VE MĚSTĚ
Organizátor: Sdružení Klubko a 
Royal Rangers – V. O. Plaváček
Místo: Sokolík, Místek
Čas: Zahájení: 9:00 – 9:30 ho-
din, Konec: 11:30 hodin
Kontakt: Martin Sysala, Tele-
fon: 731 409 953, E-mail: klub-
ko@post.cz
Informace: Hry a soutěže pro 
děti s piráty o zlato z pokladu.

24. 8. – KOREJSKÉ TAEK-
WONDO PRO KLUKY A 
HOLKY VŠEHO VĚKU 

Organizátor: Lifetime TaeK-
wondo School
Místo: Tělocvična 6. ZŠ, Pioný-
rů 400 
Čas: V 8:50 hodin sraz u vcho-
du do sportovní haly na 6. ZŠ. 
Začátek: 9:00 hodin – Konec: 
11:00 hodin 
Kontakt: Miroslav Sýkora, Te-
lefon: 603 710 604, E-mail: 
mirsk@post.cz
Informace: S sebou si vezmě-
te čisté tenisky do tělocvičny, 
sportovní oblečení, pití – neper-
livé nápoje. Předvedeme dětem 
taekwondo ve videoukázkách – 
korejští mistři. Pak budeme cvičit 
po korejsku.

25. 8. – PO STOPÁCH
TAJEMNÝCH OSOB

Organizátor: TOM KAM Frý-
dek-Místek
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 764, 
Místek - budova B
Čas: 8:00 – 12:30 hodin, v 8.00 
hodin sraz účastníků
Kontakt: Jiří Šnapka, Telefon: 
737 117 491, E-mail: jiri.sna-
pka@seznam.cz
Informace: Úkolem účastníků 
rozdělených do družstev bude 
najít v oblasti Místek cca 10 tajem-
ných osob a zjistit u nich heslo. 
Pomocí hesel pak vytvoří zprá-
vu a to družstvo, které ji vytvoří 
nejrychleji, je vítězem. S sebou 
je nutné mít sportovní oblečení. 
Akce je určena dětem od 7 let.
26. 8. – VÝLET NA KOLECH 

S MĚSTSKOU POLICIÍ
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Místo: Sraz u potravin BILLA na 
ul. Staroměstská
Čas: Sraz v 8:00 hodin, Konec 
ve 12:00 - 13.00 hodin

Kontakt: Lenka Biolková, Telefon: 
558 631 481, 777 921 360, E-mail: 
biolkova.lenka@frydekmistek.cz
Informace: Přesun na jízdních 
kolech po cyklostezce na hřiště, 
kde si zahrajeme hry. Ukázka 
práce městské policie.
S sebou: Řádně vybavené jízd-
ní kolo a bezpečnostní přilbu.
Počet míst je omezen, přihlaste 
se předem. Za nepříznivého po-
časí se akce ruší.

27. 8. – 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: marie.
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.

28. 8. – 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: sdhfry-
dek@seznam.cz
Informace: Prohlídka hasičské 
zbrojnice a techniky. Soutěže a hry.

29. 8. – SKAUTSKÝ DŮM 
PLNÝ ZÁBAVY

Organizátor: Junák – Svaz skau-
tů a skautek ČR, Středisko Kruh
Místo: Skautský dům, Kostikovo 
náměstí 638, Frýdek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Ema Skarková, Tele-
fon: 774 076 421, E-mail: ema.
skarkova@gmail.com
Informace: Po celém domě 
budou probíhat různé zábavné 
aktivity – výtvarné, sportovní, 
soutěžní. S sebou přezutí. Akce 
je určena dětem 1.-7. třídy.

30. 8. – KONEC PRÁZDNIN 
V KLÍČKU

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, Rodinné cent-
rum Klíček, Slezská 749 
Čas: 9:00 - 12:00 hodin 
Kontakt: Pavla Kozáková, Te-
lefon: 732 646 127, E-mail: pav-
la@klicfm.cz
Informace: Výtvarná dílna, hry a 
soutěže na zahradě. Trampolína.

31. 8. - KONEC PRÁZDNIN 
V KLÍČI

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek
Čas: 9:00-12:00 h. (průběžná akce)
Kontakt: Petra Vlkošová, Tele-
fon: 731 167 721, E-mail: pet-
ra@klicfm.cz
Informace: Výtvarná dílna, hry 
a soutěže, aerobik s Verčou 
(10:00- 11:00 hodin), stolní tenis.
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Frýdecká Galerie pod zám-
kem v těchto dnech zahájila 
výstavu děl regionálního malí-
ře Otto Fuska. Na jeho tvorbu 
se v galerii můžete podívat až 
do 30. července.

Otto Fusek se narodil 9. dub-
na 1909 v Ostravě – Hrušová a 
zemřel 6. dubna 1987 ve Frýdku-
-Místku. Po absolvování Státní od-
borné školy textilní ve Frýdku na-
stoupil dráhu textilního návrháře. 
V roce 1938 se zúčastnil konkurzu 
a  byl přijat do ateliéru textilní firmy 
HPS-Hermann Pollack Sohne, 
který se v tomto roce přestěhoval 
z Vídně na Parník u České Tře-
bové. „Proto na svých obrazech 
zachycoval i motivy z východních 
Čech, jeho oblíbeným motivem 
bylo například i zákoutí kostela  

FUSEK POD ZÁMKEM: Práce regionálního malíře jsou v galerii k vidění až do konce července. Foto: Petr Pavelka

V Galerii pod zámkem Otto FusekV Galerii pod zámkem Otto Fusek
v Ústí nad Orlicí,“ přibližuje Fus-
kovu tvorbu majitelka Galerie 
pod zámkem Ivana Cviková.  Po 
dovršení důchodového věku se 
malíř přestěhoval do svého rod-
ného kraje, konkrétně do Frýd-
ku-Místku. Ani zde neodpočíval 
a pokračoval v tvorbě. „Ze svého 
ateliéru měl překrásný pohled na 
Beskydy, které nadevše miloval 
a byly mu nekonečnou inspirací,“ 
zdůrazňuje Ivana Cviková. 

Fusek svá díla pravidelně 
vystavoval na samostatných i 
kolektivních výstavách. Poslední 
samostatnou výstavu mu uspo-
řádalo Okresní vlastivědné mu-
zeum  ve Frýdku-Místku v roce 
1985. Galerie pod zámkem nyní 
nabízí až do konce července 
průřez jeho tvorby.

Kinosál Nová scéna Vlast se 
loni zařadil mezi 162 zdigitali-
zovaných kin v celé České re-
publice. V říjnu loňského roku 
bylo vybaveno digitální techno-
logií dle standardu DCI, včetně 
technologií pro přehrávání 3D 
filmů za použití speciálních 
brýlí, které jsou při vstupu do 
sálu zdarma zapůjčovány.

Nové zařízení bylo zčásti fi-
nancováno Státním fondem pro 
podporu a rozvoj české kinema-

Vyrazte do našeho 3D digitálního kina!
tografie. V únoru 2011 byla do-
končena i obměna zvukové apa-
ratury a zatím poslední novinkou 
je instalace zcela nového plátna. 

„Hlavní výhodou digitalizace, 
kromě všech nejmodernějších 
technických prostředků, je pro-
mítání premiér filmů ve stejný 
den jako kdekoliv jinde v celé 
republice,“ uvedla manažerka 
produkce Gabriela Skotnicová.

Nová technologie ale nabízí i 
možnost promítání satelitních pře-

nosů z Metropolitní opery v New 
Yorku a dalších programů (kon-
certů a baletních představení aj.)

„Dosud jste mohli vidět zá-
znamy přenosů z Metropolitní 
opery Lazebník Sevillský, Car-
men, Aida a Madam Butterfly 
nastudované v originále s an-
glickými titulky. Abychom ještě 
více zpříjemnili zážitek z Met-
ropolitní opery našim divákům, 
snažíme se zajistit české titulky,“ 
dodala Skotnicová.

Léto je tady a s ním i tradiční 
„Zpívání pod lípou“. Stejně jako 
tomu bylo v minulých letech, i 
letos proběhnou na II. nádvoří 
Frýdeckého zámku čtyři kon-
certy. Díky komornějšímu pro-
středí zámku se můžete těšit na 
velmi příjemnou atmosféru.

Jako první se vám 14. červen-
ce v 19 hodin představí známá 
alternativní rocková skupina z Va-
lašského Meziříčí Mňága a Žďorp. 

21. července v 19 hodin vás 
překvapí retro styl „á la 20. léta“ 
v podání skupiny Stanley´s Dixie 
Street Band, s pohodovým dixí-
kem, vycházející z počátku vzni-
ku této muziky.

Milovníky folkových písní za-
jisté potěší vystoupení Pavla Do-
beše a Tomáše Kotrby ve čtvrtek 
28. srpna v 19 hodin, kde zazní 
téměř všechny jejich známé hity.

25. srpna v 18 hodin se mů-

Festival Zpívání pod lípou
žete těšit na legendární folkovou 
skupinu Žalman a spol., která 
tradičně zakončí letošní „Zpívání 
pod lípou“. „V případě nepřízni-
vého počasí se koncert Pavla 
Dobeše a skupiny Žalman pře-
sune do Nové scény Vlast od 
19.30 hodin,“ připomíná mokrou 
variantu Linda Fenclová.

Předprodej vstupenek začíná 
15. června v Nové scéně Vlast a 
na frýdeckém zámku.
Po 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 
Út 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 
St 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 
Čt 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Pá 9:00 – 12:00

Ceny vstupného:
Mňága a žďorp – 150 Kč

Stanley´s Dixie Street band
 – 100 Kč

Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba 
– 150 Kč

Žalman a spol. – 150 Kč

Zpívání pod lípou si vyzkouší i Žalman.

KulturaFM zahájila zápisy 
do již tradičních podzimních 
tanečních kurzů pro mládež, 
které probíhají v Národním 
domě již více než 40 let. Díky 
této letité tradici jsou kurzy na 
vysoké úrovni.

Zdejší taneční mistři jsou oprav-
dovými profesionály, působí jako 
porotci na různých mezinárodních 
tanečních soutěžích a jejich svě-
řenci jsou reprezentanty nejen na 
Mistrovství České republiky.

V kurzech jsou vyučovány 

standardní a latinsko-americké 
tance. Ze standardních tanců se 
mládež naučí kroky například pro 
vášnivé tango, anglický spole-
čenský tanec foxtrot nebo velmi 
jednoduchý, ale za to velmi smy-
slný valčík. Z latinsko-amerických 
tanců určitě zaujme kubánská 
samba, rychlý a svižný jive nebo 
stále velmi oblíbená cha-cha.

Součástí kurzů je také výuka 
společenského chování, jehož 
znalost je v dnešním moderním 
světě nezbytností. Své taneční 

pokroky můžete předvést v pra-
videlně pořádaných Tančírnách, 
které se těší velké oblibě.

Díky své kvalitě se kurzy velmi 
rychle plní, proto neotálejte se zá-
pisem a zapište se co nejdříve do 
kurzu, který vám nejlépe vyhovu-
je. Nedělní kurzy jsou již bohužel 
obsazené, poslední volná místa 
jsou v pondělních a středečních 
kurzech. Více informací nalezne-
te na webových stránkách www.
kulturafm.cz nebo na telefonním 
čísle 558 432 011.

Taneční kurzy pro mládež

Kavárna Empatie, kterou ve 
Frýdku-Místku na Frýdlantské 
ulici provozuje Slezská dia-
konie, přiblíží v červnu široké 
veřejnosti téma dobrovolnic-
tví. V rámci Evropského roku 
dobrovolnictví uspořádala pro 
své hosty výstavu fotografií 
nazvanou „Dobrovolnictví ve 
střediscích Slezské diakonie“. 

„Jedná se o sérii deseti fotogra-
fií zachycujících dobrovolníky, kteří 
věnující část svého volného času 
pomoci dětem, mládeži, senio-
rům, lidem se zdravotním postiže-

Výstava v kavárně Empatie
ním nebo lidem ohroženým soci-
álním vyloučením. Chceme touto 
formou ukázat, jak lze nezištně 
pomáhat druhým, potřebným 
lidem. Naším záměrem je pře-
svědčit veřejnost, že dobrovolnic-
tví není pouze kreativní aktivitou 
mladých lidí, ale součástí životní-
ho stylu nás všech – bez ohledu 
na věk, povolání či jiné charak-
teristiky,“ říká Lucie Protivanská 
z Dobrovolnického centra Slezské 
diakonie v Českém Těšíně. 

Kavárna Empatie, která po-
máhá lidem s postižením rozvíjet 
jejich pracovní a sociální do-
vednosti a zapojovat je tak více 

do běžného života, nebyla pro 
uspořádání výstavy vybrána ná-
hodou. „Jde o místo, kde se lidé 
pokoušejí znovu nalézt význam 
slov jako porozumění, tolerance, 
vcítění – slova, která v komunika-
ci denně používáme, ale zároveň 
přestáváme vnímat jejich obsah a 
opodstatnění. Dobrovolníci je zde 
uvádějí v život, vnášejí radost, po-
hodu a pozitivní „vánek“ do života 
potřebných lidí,“ doplňuje koordi-
nátorka Dobrovolnického centra. 
„Právě tyto okamžiky jsme se 
pokusili zachytit prostřednictvím 
fotografií a srdečně tímto všech-
ny zveme k návštěvě.“ 
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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, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.

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

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebrané: 
lednice, mrazničky, sporáky, 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
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
 21. 6. – 23. 6.
U krytého bazénu 28. 6. – 30. 6.
Provoz: Út, St, Čt 10.00 – 18.00

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, 
mob. 604 285 775, 733 347 236

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/

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
objekt č.p. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrobna 
uzenin u Nové Osady ve Frýdku
k.ú. Místek
objekt bez č.p./č.e., Hlavní
nebytové prostory o výměře 15,28 m2, I. NP, sklad
Místecká kasárna, bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP, garážování
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, V. NP, kancelář

k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, II. NP, kancelář
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18m2, VI. NP, kancelář
objekt č.p. 1146, T.G.Masaryka
nebytové prostory o výměře 17,94 m2, I. PP, sklad
objekt č.p. 49, Zámecké náměstí
nebytové prostory o výměře 15,84 m2, sociální zázemí

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
– Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174.

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory

Frýdecká skládka, a.s. www.frýdeckaskladka.cz

INFORMACE O ODPADECH

Potvrzení o bezdlužnosti si 
můžete od 1. 6. 2011 vyřídit pou-
ze v budově Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ul. Radniční 
1148, na odboru správy obec-
ního majetku, oddělení místních 
daní a poplatků
Úřední hodiny:
Pondělí a středa: 7:30 – 16:30

Změna ve vydávání potvrzení o bezdlužnosti 
v rámci „MHD ZDARMA“ od 1. 6. 2011

Úterý a pátek: 7:30 – 11:30
 12:15 - 13:30
Čtvrtek 7:30 – 14:30

S sebou musíte mít občanský 
průkaz, vyplněnou a podepsa-
nou žádanku o vydání čipové 
karty a barevnou fotografii o ve-
likosti 3,5x4,5 cm.
Odbor správy obecního majetku

V souvislosti s novelou zá-
kona č. 329/1999 Sb., o ces-
tovních dokladech o změně zá-
kona č. 283/1991 Sb., o Policii 
České republiky, ve znění poz-
dějších předpisů, (zákon o ces-
tovních dokladech), končí dnem 
30. 6. 2011 možnost zapisování 

Dne 30. 6. 2011 končí zapisování
dětí do cestovních dokladů rodičů

dětí (občanů České republiky) 
ve věku do 10 let do cestovních 
pasů rodičů, přičemž děti, které 
jsou zapsány v cestovním do-
kladu rodiče, mohou společně 
s rodičem cestovat do zahra-
ničí na základě tohoto zápisu
do 26. 6. 2012. 

Pro dokonalejší orientaci Frýdecká 
skládka, a.s poskytuje kontaktní 
čísla s provozní dobou, kdy se na 
nich dají zjistit potřebné informace.
Potřebujete znát cenu za 
uložení jednotlivých druhů 
odpadů na skládku? Zajímá 
vás cena za materiály (štěrky, 
písky, zemina apod.)?
Kontaktní čísla: 558 440 077, 558 
440 074, 603 881 670. Na daná 
čísla se dovoláte Po-Čt od 6:30 do 
17:00 a Pá-So od 6:30 do 14:00
Potřebujete přistavit kontejner 
(1m3, 5m3, 7m3, 14m3, 20m3)?
Chcete znát cenu za přepravu 
jednotlivých kontejnerů?
Kontaktní čísla: 558 440 066, 558 
440 067. Na daná čísla se dovo-
láte Po-Pá od 6:00 do 14:00
Máte rozbitou popelnici a potře-
bujete novou? Jste podnikatel 
a potřebujete nové popelnice?
Kontaktní osoba: Lucie Pundová 
tel: 558 440 070. Na dané číslo se 
dovoláte Po-Pá od 6:00 do 14:00
Potřebujete vědět termíny 
svozů jednotlivých separova-
ných komodit?
Kontaktní osoba: Iva Ivánková tel: 
558 440 068. Na dané číslo se 
dovoláte Po-Pá od 6:00 do 14:00
Nevíte, kam odvézt papír, 
plast a sklo? Chcete znát 
cenu za výkup papíru?
Kontaktní čísla: 595 174 058, 736 

Kam volat, když…
422 259. Na daná čísla se dovo-
láte Po-Pá od 6:00 do 14:15
Potřebujete znát cenu za ne-
bezpečné odpady? Nevíte, zda 
můžete váš nebezpečný odpad 
odevzdat na sběrný dvůr? Po-
třebujete zjistit, jaké odpady 
jste odevzdali na Frýdeckou 
skládku? Nevíte, kde se na-
chází mobilní sběrna či jed-
notlivé sběrné dvory?
Kontaktní osoba: Dagmar Štaj-
grová tel: 558 440 062, 604 285 
775. Na daná čísla se dovoláte 
Po-Pá od 7:00 do 15:00
Kontakty na jednotlivé sběr-
né dvory a mobilní sběrnu

SD Collolouky (u hypermarketu 
TESCO) tel.: 725 223 912
SD pod estakádou (vedle sta-
dionu Slezan) tel.: 725 223 913
Na daná čísla se dovoláte Po-Pá 
od 8:00 do 18:00, So 8:00 do 14:00
SD PND na Panských Nových 
Dvorech (vedle skládky) tel.: 725 
223 911. Na dané číslo se dovo-
láte Po-Pá od 6:00 do 14:00
Jste občanem města a potře-
bujete přistavit novou popel-
nici na komunální nebo sepa-
rovaný odpad?
V tomto případě musíte volat na 
magistrát města odbor životního 
prostředí a zemědělství. Kon-
taktní osoba: Mgr. Lucie Plasgu-
rová tel.: 558 609 561

Společnost Frýdecká 
skládka, která pro město 
Frýdek-Místek zajišťuje svoz 
tříděného odpadu, získala do-
taci z Evropské unie na nákup 
nových svozových vozidel a 
velkoobjemových kontejnerů.

Frýdecká skládka, a.s., za-
koupila dvě nová vozidla na svoz 
odpadu a devět nových velkoob-
jemových kontejnerů. Z těchto 9 
ks velkoobjemových kontejnerů 
se jednalo o dva samolisovací 
kontejnery, které budou určeny 
na svoz papíru a plastů z nádob 
typu zvon. Pomocí samolisova-

Modernizace a zefektivnění systému separovaného 
sběru odpadu ve Frýdku-Místku a v okolních obcích

cích kontejnerů bude docházet 
k lisování již během svozu sepa-
rovaného sběru a tím dojde k dal-
ším úsporám při jeho přepravě.

Celkové náklady projektu „Mo-
dernizace a zefektivnění systému 
separovaného sběru odpadu ve 
Frýdku-Místku a okolních obcích“ 
činí 9.089.880 Kč, přičemž z 90% 
je tento projekt spolufinancován 
Evropskou unií – Fondem soudrž-
nosti a Státním fondem životního 
prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí.

Pomocí speciální, moderní a 
výkonnější techniky bude Frý-

decká skládka provádět častější 
a efektivnější sběr a svoz sepa-
rovaného odpadu. Předpokládá, 
že se jí s pomocí občanů podaří 
vytřídit větší množství skla, papí-
ru, plastů a nápojových kartonů, 
které se budou moci opětovně 
využít jako vstupní surovina pro 
nové výrobky. V případě, že 
sklo, papír a plasty vyhodí lidé 
do klasických popelnic a kon-
tejnerů na směsný komunální 
odpad, skončí cenná surovina 
navždy na skládce odpadů.

Nebuďte proto líní a třiďte 
s námi!

Závěrečná konference pro pedagogy

180 učitelů ze všech frýdec-
ko-místeckých škol se sešlo 
v polovině května na dvou závě-
rečných konferencích pro peda-
gogy k projektu FM-Education. 
Na setkáních v Národním domě 
bylo prezentováno 30 nově vy-
tvořených výukových materiálů 
pro žáky základních škol, které 
vytvořili sami pedagogové pro 
svou výuku. Na setkáních byly 
například k vidění nové materi-
ály pro výuku Mediální výchovy, 
ve které se žáci seznamovali 
s různým působením reklam na 
společnost a s uměním správ-
ného zpracovávání množství 
informací. Do hodin zeměpisu 
byla zařazena práce s novými 
přístroji GPS i multimediální pre-
zentace jednotlivých světadílů, 
v informatice se mohou žáci již 
na prvním stupni seznámit s pro-
gramováním prostřednictvím 
imaginárního čaroděje Baltaza-
ra. V rámci výstupu „Literatura a 

film“ se žáci seznámí s literární 
předlohou, její filmovou adapta-
cí a následně mohou srovnávat 
umělecký přístup autorů (např. 
Harry Potter a Ohnivý pohár, 
Popelka nebo Vyšší princip od 
Jana Drdy). V prezentovaných 
výstupech byly zastoupeny pře-
devším vzdělávací materiály pro 
I. stupeň a nechyběly ani materi-
ály pro výuku cizích jazyků. 

Tříletý projekt FM-Educati-
on se blíží ke svému konci, do 

zpracovávání nových výukových 
materiálů bylo zapojeno 170 pe-
dagogů ze všech základních škol 
ve Frýdku-Místku. Do nového 
školního roku je tak pro frýdec-
ko-místecké žáky připraveno na 
120 nových výukových materi-
álů napříč všemi vzdělávacími 
předměty. Nové výukové mate-
riály budou pedagogové moci 
využívat pro výuku navzájem 
mezi všemi základními školami 
ve Frýdku-Místku.
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popis umístění svozového místa
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 Dvo-
ry - 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, Pan-
ské Nové Dvory - naproti č. p. 
2460, Panské Nové Dvory - ve-
dle autobazaru, Pod Zámečkem 
- Pod Řehánkem

MÍSTEK
17. listopadu - u Hypernovy, 
Bahno - Příkopy - nad cihel-
nou, Bahno - Příkopy - u za-
hrádek poblíž kapličky, Bahno - 

Svoz pytlů od zahrádkářů a odpadu 
od zahrádkářských osad v roce 2011

č. svozu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
přistavení 24.6. 8.7. 22.7. 5.8. 19.8. 2.9. 16.9. 30.9. 14.10. 28.10.
stažení 27.6. 11.7. 25.7. 8.8. 22.8. 5.9. 19.9. 3.10. 17.10. 31.10.

Zahrádkářské osady:
Velkoobjemové kontejnery 
budou na níže uvedených mís-
tech přistaveny vždy v pátek a 
staženy budou následující pon-

dělí; svoz bude probíhat v in-
tervalu co 14 dnů, a to od 29. 
4. 2011 do 31. 10. 2011 (viz. 
harmonogram):
Zahrádkářská osada Hliník – 2 

VOK
Zahrádkářská osada Polní 

(Olešná) – 2 VOK
Zahrádkářská osada Nová 

Osada – 1 VOK

Kontejnery K1100 l budou 
na níže uvedených místech při-
staveny 22. 4. 2011 a staženy 

7. 11. 2011, svoz bude probí-
hat 2x týdně:

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 27.6. 11.7. 25.7. 8.8. 22.8. 5.9. 19.9. 3.10. 17.10. 31.10.
Svozová místa budou označena vývěskou, kde budou uvedena data svozu.

MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA
Příkopy - u slepičárny, Bahno 
- Příkopy - naproti č. p. 1180 
(za Slezanem), Družstevní - 
zahrádkářská osada „Družstev-
ní“, K Olešné - u brány zahr. 
osady mezi č. p 1324 a 1325, 
Kvapilova - od ul. Luční smě-
rem k Olešné, U Ostravice - za 
domem č. p. 1480

CHLEBOVICE
Ke Kotlině - zahrádkářská osa-
da, Ke Kotlině - u č. p. 118, Ke 
Kůtám - u č. p. 214, Pod Kabá-
ticí - u č. e. 21, Pod Kabáticí - u 
č. e. 26, Vodičná - u č. p. 12

LÍSKOVEC
Lískovec - mezi domy č. p. 123 
a 128, Lískovec - zahrádkářská 
osada „Šajárka“, Lískovec - za-
hrádkářská osada „Za Lesem“

LYSŮVKY
Lysůvky - Na Dolinách

SKALICE
Kamenec - hlavní brána za-
hrádkářů, Kamenec - vedle č. e. 
120, Kamenec - vedle č. e. 72, 
Kamenec - křižovatka (bývalé 
stanoviště VOK), Skalice - Na 
Baštici, Skalice - Pod Strážnicí, 
za zastávkou autobusu, Skalice 
- u vrby, vedle stanoviště nádob 
na separovaný sběr, Skalice - 
vrchy pod obchodem (u chatek)

ZELINKOVICE
Příborská u č. p. 72

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o., T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel. 558 433 636, 603 574 554, 603 440 456, www.ssosfm.cz

Ředitelka školy: Mgr. Miluše Pacíková
Kontakt: miluse.pacikova@ssosfm.cz

Studium denní (čtyřleté), dálkové (pětileté) a integrující
v oborech:

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

Dálkové studium probíhá 1 x týdně od 14 hodin
Přihlášky ke studiu přijímáme průběžně

Pro inzerci volejte
603 249 743

Vysoká škola sociálně správ-
ní, Institut celoživotního vzdě-
lávání Havířov, o.p.s. organizo-
vala na přelomu měsíců května 
a června průběžné konference 
dvou projektů realizovaných 
v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurence-
schopnost. 

V ká šk l iál ě áá Dne 31. května 2011 se kona-
la konference projektu „Prohlou-
bení nabídky vzdělávacích 
programů v oblasti rozvoje lid-
ských zdrojů vedoucích úřed-
níků měst, obcí, jimi zřizova-
ných institucí a úřadů práce“ 
a dne 7. června 2011 se uskuteč-
nila konference projektu „Tvorba 

vzdělávacích programů pro 
strategické řízení rozvoje měst 
a obcí“, přičemž v rámci tohoto 
projektu byla uzavřena smlou-
va o partnerství se statutárními 
městy Havířov a Frýdek-Místek. 
Konference se konaly za účasti 
ředitele VŠSS, ICV Havířov Ing. 
Bezecného, náměstků primátora 
statutárního města Havířov Ing. 
Smrčka a Bc. Pawlase, rektora 
VŠSS doc. Fialy, realizačních 
týmů projektů, lektorů, úředníků 
ÚSC a dalších vzácných hostů. 
Účastníci konferencí byli sezná-
meni se strategickými cíli projek-
tů, jejich klíčovými aktivitami, cí-
lovými skupinami, realizovanými 
výstupy projektů a zkušenostmi 
z realizace I. fáze pilotního ově-
řování vzdělávacích programů 
obou projektů. 
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

16. června v 19 hodin 
Těšínské divadlo, Jules Verne
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 

80 DNÍ
Mezi stálé spolupracovníky Tě-
šínského divadla patří scénárista 
Petr Markov a skladatel Zdeněk 
Barták. Tentokrát napsali pro 
naše divadlo muzikál na motivy 
románu Julese Vernea Cesta ko-
lem světa za osmdesát dní. Mar-
kov je zkušený autor a některé 
motivy Verneova románu zpraco-
val po svém a Barták scénář obo-
hatil podmanivou hudbou. Touto 
inscenací chceme pokračovat v 
dramaturgické linii muzikálů a hu-
debních komedií, která je našimi 

diváky přijímána velmi příznivě.
Pro skupinu FMC

(prodej vstupenek půl hodiny 
před začátkem představení)

DIGITÁLNÍ KINO
17.-19. 6. v 17 hodin

19. 6. v 19 hodin
Filmová premiéra

– V PEŘINĚ – 3D/ČR
Hudební komedie F. A. Brabce v 
rozverném letním stylu Mamma 

Mia s hvězdným hereckým 
obsazením.

17.-18. 6. v 19 hodin
Filmová premiéra 

– ÚTĚK ZE SIBIŘE /USA
Drama, založené na skutečné 
události z roku 1940, popisuje 

útěk mezinárodní skupinky 
vězňů z ruského gulagu.

21. 6. v 19 hodin
VŠE PRO DOBRO SVĚTA

A NOŠOVIC/ČR
Nový celovečerní dokument 

režiséra Víta Klusáka.
22. 6. v 19 hodin

Dámská jízda – HLAVNĚ
NEZÁVAZNĚ/USA 

Originální romantická komedie 
hollywoodského veterána Ivana 

Reitmana s Natalií Portman a 
Ashtonem Kutcherem. 
23.-24. 6. v 17 hodin

Filmová premiéra – PRINC
A PRUĎAS/USA

Komedie o dvou princích. 
V hlavních rolích: James 

Franco, Natalie Portman, Zooey 
Deschanel, Danny McBride.

23.-24. 6. v 19 hodin
Filmová premiéra – PAN 

popper a jeho tučńáci/USA
Život byznysmena nabere obrát-
ky poté, co zdědí šest tučňáků. 

Komedie s Jimem Carreym 
v hlavní roli.

25.-26. 6. v 17 hodin
RIO – 3D/USA

Animovaná komedie o pa-
pouškovi z Minnesoty, který se 
rozhodne podniknout výlet do 

Brazílie.
25.-26. 6. v 19 hodin

Filmová premiéra – PAŘBA 
V BANGKOKU/USA

Po velmi úspěšné jedničce se 
v pokračování komedie Pařba 
ve Vegas opět setkáváme se 
čtveřicí kamarádů, kteří neznají 

slovo nuda.

FILMOVÝ KLUB
20. 6. v 19 hodin

BANKSY – EXIT THROUGH 
THE GIFTSHOP/VB

První katastrofický street-art 
movie na světě! Zábavný a 
vzrušující dokument o kultu 

pouličního umění.

FILMY PRO SENIORY
22. 6. v 10 hodin
Králova řeč/VB

Film je inspirován skutečným 
příběhem krále Jiřího VI. V hlav-

ních rolích Colin Firth.

BIJÁSEK
17. 6. v 9.30 hodin

Pásmo filmových pohádek 
– KAMARÁDI Z TELEVIZE 

III./ČR
18. 4. ve 14.00 hodin

Méďa Béďa - 3D /USA
Oblíbený medvědí zloděj pikni-

kových košíků je zpět!
Výstava:

1. června – 30. června
MFF ve fotografiích

Radka Klímka a Luďka Krulikov-
ského

Pátek 17. června
Celodenní pobyt souborů 

s programy v obcích – Řepiš-
tě, Stará Ves n. O., Baška, Huk-

valdy, Frýdlant n. O., Pražmo
ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ I.

– nám. Svobody
18.00 Koncert – Šuba-Duba Band 

Program 17. mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Frýdek-Místek 2011
18.30 Slavnostní zahájení MFF
19.00 Frýdek stojí na kopečku – 

Ostravička vítá účinkující
20.00 Kraj Dunaje – Maďarsko, 

Slovensko 
21.00 Ze světa I. – Venezuela, 

Egypt, Rusko
22.30 Lidová veselice – Na 

valašskú notu – Lipta
Sobota 18. června

8.15 Koncert Velkého dechové-
ho orchestru VP – u Kina PB

9.00 Festivalový průvod od Kina 
P. Bezruče na nám. Svobody 

ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ II.
 – nám. Svobody 

9.00 Hrajeme pro radost – CM 
Ostravička 

10.00 Vítejte u nás – předsta-
vení účinkujících souborů

13.00 Koncert Velkého decho-
vého orchestru VP

14.00 Folklor ve městě – 
Ondrášek, Malá Ostravica, 

Ostravička I., II. 
15.00 Rosteme s písničkou – 
nejlepší zpěváčci regionu i ČR

16.30 Děti dětem – Rusko, 
Maďarsko, Kyjovánek

18.00 My jsme Valaši – Lipta, 
Radhošť

19.00 U muziky s Ostravicou 
– Ostravica

Staří, mladí přátelé – Sloven-
sko, Ostravička

Ze světa II. – Indie, Venezuela, 
Egypt

22.00 Lidová veselice – Na 
lašskú notu – Ostravica, Ostra-

vička, Ondrášek
Neděle 19. června 

Festivalový volejbalový turnaj 
– tělocvična 7. ZŠ

ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ III.
 – nám. Svobody

Hrajeme pro radost – CM Šidla
9.00 Mladé víno – Maďarsko, 

Kyjovánek
10.00 Tlukot srdce – Indie 

10.30 Ostravica tančí a zpívá 
– Ostravica a Malá Ostravica 

11.15 Ukončení programu 
Roztančené náměstí III.

15.15 Koncert Šuba-Duba 
Band u Kina Petra Bezruče

16.00 GALAKONCERT – Kino 
Petra Bezruče

20.00 Oficiální ukončení MFF 
– Národní dům

Za nepříznivého počasí se 
všechny venkovní pořady pře-
souvají do kina Petra Bezruče.
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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

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)

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“

Těhotenské a poporodní centrum

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

739 511 380, www.kmbroucci. cz
e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00h.

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

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

KLUB NEZBEDA

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705 
E-mail: jana@centrum-magnolie.cz
Web: www.centrum-magnolie.cz

Kontakt: Ing. Jana Černotová

CENTRUM MAGNOLIE

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

těhotné ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a šetrný 
způsob, jak zvládnout běžné obtíže a 

uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

Programy pro maminky a ženy:
Jóga po porodu – speciální program pro 
regeneraci po porodu, miminka s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga pro 

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkč-
nost vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky – břišní tan-
ce pro maminky, miminka i sourozence
Kurzy masáží dětí a miminek – jemné 
techniky pro zdraví a pohodu vašich 

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semi-

privátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 
zábavy, písniček a her v malých skupi-
nách 6 dětí, výuky se mohou účastnit i 

mladší sourozenci. UKÁZKOVÁ HODINA 
ZDARMA

Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 

MUZEUM BESKYD

19. června v 16 hodin – Kino Petra 
Bezruče

Galakoncert 17. Mezinárodního
folklorního festivalu 

CIOFF Frýdek-Místek 2011
Taneční pro mládež

začátečníci – podzim 2011
jsou určeny studentům středních škol, 
gymnázií a učilišť, kteří se chtějí naučit 
něčemu novému. Lekce jsou sestave-
ny tak, aby studenty bavily, zajímaly a 

rozvíjely jejich obzor.
Součástí těchto lekcí jsou i základy spo-
lečenského chování. Znalost společen-
ského chování a tanců je součásti lidí, 

kteří chtějí uspět v moderní společnosti.
Skladba kurzů:

Pondělí od 16.45 do 19.15 hodin a od 
19.30 do 22.00 hodin,

vedou taneční mistři – M. Gillar a P. 
Matulová

Počet lekcí 10 po 3 vyučovacích hodi-
nách a 2 večery – prodloužená a závě-

rečná lekce v délce trvání 7 vyučovacích 
hodin. Celkem 44 vyučovacích hodin.

Kurzovné 1.150 Kč
Středa od 16.45 do 19.15 hodin a od 

19.30 do 22.00 hodin, a neděle od 15.45 
do 18.15 hodin a od 18.30 do 21.00 

hodin, vedou taneční mistři – J. Jaglarz 
a J. Šodková

Počet lekcí (středa a neděle) 12 po 3 
vyučovacích hodinách a 2 večery – 

prodloužená 
a závěrečná lekce v délce trvání 7 vy-

učovacích hodin. Celkem 50 vyučovacích 
hodin.

Kurzovné 1.300 Kč
Přihlášky přijímáme osobně v kanceláři 
útvaru kultury. Platba kurzů od 1. 6. ka-
ždé pondělí a středu od 13.00 do 16.30 
hodin a čtvrtek od 12.00 do 15.00 hodin.

Kurzovné je nutno zaplatit do 16. 6. 
Informace na webových stránkách www.

kulturafm.cz nebo na telefonním čísle 
558 432 011 H. Janáčková

Výstava:
1. června – 30. června

 – chodby Národního domu
MFF ve fotografiích 

Radka Klímka a Luďka Krulikovského
Připravujeme:

Zpívání pod lípou
14. 7. v 19 hodin – Frýdecký zámek

Mňága a Žďorp
Koncert alternativní rockové skupiny z 

Valašského Meziříčí.
Vstupné: 150 Kč

21. 7. v 19 hodin – Frýdecký zámek 
Stanley´s Dixie Street Band

Skupina hraje v klasickém retro oblečení 
s buřinkou „á la 20. léta“ pohodový dixík, 

který vychází z počátku vzniku této 
muziky.

Standa Dětský – zpěv, trubka, kapelník

Roman Volný – klarinet
Milan Rusnák – trombon
Jiří Zabystrzan – banjo
Láďa Mariaš – suzafon

Vstupné: 100 Kč
11. 8. v 19 hodin – Frýdecký zámek 

Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba
Koncertní folkového písničkáře, ve kte-
rém uslyšíte téměř všechny známé hity.

Vstupné: 150 Kč
25. 8. v 18 hodin – Frýdecký zámek 

Žalman a spol.
Koncertní vystoupení legendární folkové 

skupiny. Vstupné: 150 Kč

17. 6. – Výtvarka – Roztíratelné 
pastelky

Přijďte si s dětmi vytvořit pěkný obrázek 
jednoduchou metodou roztíratelnými pas-
telkami!

20. 6. – Seminář pro maminky
– Ekologicky šetrná domácnost

Opět nás navštíví pracovnice Eko-info cen-
tra Ostrava, která nám v přednášce nastíní 
možnosti, jak změnit vedení naší domác-
nosti. Přednáška cca na 1 hodinu, témata 
k diskusi – nakupování, volba potravin, 
šetrné prací a čisticí prostředky, odpady, 
kosmetika, úspory vody a energie.
21. 6. – Beseda na téma: Pitný režim

u kojenců a malých dětí
Zajímavá beseda s Petrou Biolkovou o 
výživě malých dětí. Začátek v 10.00 hod.

24. 6. – Výtvarka – Letní obrázky
z foukacích fix

Děti si mohou vytvořit obrázky z fouka-
cích fix s letními motivy.

30. 6. – Rozloučení s Broučky
před prázdninami

S Broučky se rozloučíme na zahradě 
Sokolíku – pro děti bude připraven jedno-
duchý program, možnost opékání párků 
(budou k dispozici v Sokolíku). 
Sraz na místě v 10.00 hod.
Za špatného počasí se pobyt na zahradě 
Sokolíku ruší a program bude v prosto-
rách KM Broučci.

BĚHEM ČERVENCE A SRPNA BUDE 
V KM BROUČCI ZAVŘENO !!!!
PŘEJEME VŠEM MAMINKÁM A 

JEJICH DĚTEM KRÁSNÉ PROŽITÍ 
LETNÍCH MĚSÍCŮ A DOVOLENÝCH A 

TĚŠÍME SE NA VÁS V ZÁŘÍ !!!

17.-19. 6. Pobyt v Praze
21. 6. Výtvarné odpoledne – namaluj 

své přání
29. 6. Nezbednické pečení a vaření

Každý pátek od 15:30 do 16:30 hodin 
chodíme sportovat do tělocvičny nebo na 

hřiště na 4. ZŠ.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:

PAVEL WERNER – SKLO
Výstava představí tvorbu sklářského vý-
tvarníka prof. Pavla Wernera, především 
lité ateliérové sklo. Vernisáž ve čtvrtek
16. června v 17 hodin ve výstavních 

síních Frýdeckého zámku za doprovodu 
hudebního souboru Šuba Duba Band.

Potrvá do 28. srpna.
DĚDEČEK AUTOMOBIL

aneb příběh malých autíček
na našich cestách
Potrvá do 18. září

PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ 
AKCE

16. června v 19,00 – nádvoří frýdeckého 
zámku

KONCERT MUZIK
Vystoupení hudebních souborů v rámci 
17. mezinárodního folklorního festivalu 

Frýdek-Místek 2011
24. června v 18,00 – Rytířský sál frýdec-

kého zámku
LEOŠ JANÁČEK: PO ZAROSTLÉM 

CHODNÍČKU
Grazyna Wilk-Biernot – zpěv

Ivo Kahánek – klavír
Pavel Motloch – klavírní doprovod

Drahomíra Míčková – průvodní slovo
Koncert v rámci XVIII. ročníku Meziná-
rodního hudebního festivalu Janáčkovy 

Hukvaldy. Pořádá Fond Janáčkovy Huk-
valdy ve spolupráci s Muzeem Beskyd 

Frýdek-Místek.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
23. června v 16.30 hodin, přednáškový 
sál v Zeleném domě na Zámecké ulici 

ve Frýdku
ZA VOLANTEM NADŠENCI

Veteránisté, jejich auta a veteránské sra-
zy. Doplněno dataprojekcí. Doprovodná 

akce k výstavě „Dědeček automobil“.

24. 6. v 10:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ - 22. 6. v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb „Po-

rod s epidurálem“ - 27. 7. v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý - 15:45

Čtvrtek - 8:45, 10:00, 16:00, 17:15
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – TANEC, 

JÓGA
Úterý - 11:30 

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

MANIPULACE
aneb „jak dítěti dopomoci správně růst“ 

(obsahová náplň: praktické nácviky mani-
pulace s dítětem, masáže kojenců, meto-
dika správného krmení, relaxační polohy 
pro zklidnění nespavých a hyperaktivních 

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

17. 6. – 9:00
II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců

17. 6. – 10:15

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

29. 6. v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

18. 6. v 16:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ
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SVČ KLÍČ

Programová nabídka

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

VŘENO (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

SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
tel: 558 434 154, 558 434 525

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

SVČ
te

cvičení pro jedinečné bytosti
Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 
psychický a fyzický rozvoj vašeho děťát-
ka (2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)

Pro celou rodinu: 
Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 

privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový 

program pro léčbu, regeneraci a prevenci 
poruch páteře a pohybového aparátu 
zejména v důsledku sedavé práce a 
jednostranného zatížení; vhodné pro 

všechny věkové skupiny (děti od 6 let, 
sportovci, střední věk, senioři, těhotné a 

ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a 

hluboce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
do 23. 6. - LABYRINTEM SVĚTLA

výtvarná tvorba studentů ZUŠ

Hudební hospůdka U Arnošta
ul. Těšínská (areál TJ Slezan)

738 01 Frýdek-Místek
tel.: 603 145 217, 604 382 517 

hospudka@uArnosta.cz, www.uArnosta.cz

GALERIE U KOCOURA
Výstava z kocouřího archivu – Adamus, Po-
kluda, Závodský, Biščan, Popieluch, Oboda.

www.penzionuzvonu.eu
Farní 3551, Frýdek-Místek

PENZION U ZVONU

Olejomalby - Dalibor Valášek

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
+420 773 993 112,

www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních sou-
časných malířů a grafiků

MaMiCentrum
Centrum služeb pro maminky a miminka
budova krytého aquaparku na Olešné, Místek

608 575 384, info@mamicentrum.eu
aktuální informace o termínech a bližší infor-
mace naleznete na: www.mamicentrum.eu

PRO TĚHULKY:
aromaterapeutická těhotenská masáž

základní těhotenská přednáška – Před-
nášku je vhodné absolvovat již na začátku 
těhotenství, nejlépe v I. trimestru gravidity. 

Přednáška je ZDARMA 
těhotenský kurz (v 5 lekcích se připravíte na 

porod, kojení a péči o miminko v intimní skupin-
ce několika maminek) – sobota vždy v 9.30

aromaterapie pro těhotenství a porod (prodej 
kvalitních aromaterapeutických produktů)

individuální konzultace před porodem (pro 
maminky, které již rodily a měly problémy s 
kojením miminka či rodily císařským řezem 

a chtějí se připravit na spontánní porod 
anebo se chtějí na další porod jen „naladit“)

PRO MAMINKY:
čokoládová fantazie
kokosová fantazie

aromaterapie pro šestinedělky a kojící
individuální konzultace 

správná manipulace s novorozencem a kojen-
cem (kurz probíhající ve 2 lekcích s praktickým 
nácvikem je možné absolvovat už v těhotenství 
nebo již s miminkem) – čtvrtek v 9.30 (2 lekce)

laktační poradna 
půjčovna pomůcek

šátkování (přednášku spojenou s praktic-
kým nácvikem několika druhů úvazů od 

novorozeněte až po starší batole je možné 
absolvovat už v těhotenství, prodej šátků)
nejčastější dětské nemoci (přednáška) – 

termín dle zájmu
pokračovací výživa kojence a batolete 

(přednášku je vhodné absolvovat až po 3. 
měsíci věku dítěte)

PRO DĚTI:
aromaterapie pro miminka i starší děti

dětské masáže se základy aromaterapie  
nastřelování náušnic nejen miminkům 

cvičení rodičů s dětmi (v prostorách Dětského 
světa Pohoda v bývalém Kině P. Bezruče)

Vaříme s šéfkuchtíkem 
každé úterý – kurzy pro děti

každou středu – kurzy pro dospělé

ŠÉFKUCHTÍK
Darina Pavlasová, Tel: 724 944 007

Na Půstkách 40, Frýdek-Místek 738 01
(v pracovních dnech 9-16)
e-mail: info@sefkuchtik.cz

24. 6. – GENERÁLKA NA PRÁZDNINY
Program: Konečně jsou zase tady! Velké 
prázdniny! A my se ptáme: Pojedete tábořit? 
Umíte postavit stan? Jedete k moři? Sbalíte 
kufr? Budete se brouzdat přírodou? Vyznáte 
se v mapách? Jste nadšení cyklisti? Doká-
žete ošetřit zranění po pádu?…
Zveme všechny holky a kluky, malé i velké, 
maminky, tatínky, babičky, dědečky a celé 
rodinky. Přijďte a prověřte si s námi, jste-li 
připraveni na prázdniny. Nejenže se naučí-
te hromadu potřebných věcí, abyste si užili 
prázdniny, ale ještě si i něco hezkého vyro-
bíte ve skvělé prázdninové výtvarné dílně a 
získáte brožurku na Prázdniny ve městě.

Místo a čas: Sady Bedřicha Smetany v Míst-
ku, startujeme u altánu od 13 do 18 hodin
Cena: zdarma
Informace: Patrik Siegelstein, telefon: 732 646 
125, 558 111 761, e-mail: patrik@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

27., 28., 29. 6. – VÝSTAVA – NAPŘÍČ 
GENERACEMI

Program: Navštivte výstavu výtvarných a 
rukodělných prací, které vznikly v SVČ Klíč 
FM v průběhu celého školního roku. Zhléd-
nete díla vytvořená nejrůznějšími výtvarnými 
technikami, jež tvořili zástupci několika ge-
nerací, od nejmenších předškoláků až po 
seniory. Slavnostní vernisáž proběhne 27. 6. 
v 17:00 hodin.
Místo a čas: Budova A, Pionýrů 767, Místek, 
denně od 10:00 – 18:00 hodin
Cena: zdarma
Informace: Karolína Lepíková, telefon: 731 167 
010, 558 111 765, e-mail: karolina@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

NABÍDKA LETNÍCH PŘÍMĚSTSKÝCH 
TÁBORŮ 2011

Máte program pro vaše děti na celé 
prázdniny? Víte, co budou dělat v době, 

kdy budete v práci?
Nabízíme vám celodenní prázdninové pro-
gramy plné her, soutěží, výletů, výtvarných a 
sportovních aktivit, zábavy i poznání.
Každý den je pro děti připraven program, 
který začíná vždy v SVČ v 8 hodin a končí v 
16 hodin. Tábory budou probíhat v budovách 
SVČ Klíč FM: Budovy A a B, Pionýrů 752 a 
764, Místek a Rodinném centru, Slezská 
749, Frýdek. Hlídání dětí je zajištěno od 6:30 
hodin. Cena: 1 150 Kč/1 týden
Zahrnuje stravu (2x svačina, 1x oběd), do-
pravu, vstupné, materiál, pedagogický a 
zdravotnický doprovod, pojištění. Děti lze 
přihlásit i na jednotlivé dny za 230 Kč/1 den.

Termíny
11. – 15. 7. 2011 - HLEDAČI POKLADŮ
Zúčastni se příměstského tábora Hledači 

pokladů a najdi poklad každý den.
11. – 15. 7. 2011 - TENISOVÝ TÁBOR
Tábor je vhodný pro děti od 7 do 12 let. 

Naučíte základům úderové a herní techniky 
tenisu. Dále budou připraveny další táboro-

vé a relaxační aktivity.
18. – 22. 7. 2011 - PUTOVÁNÍ S DINOSAOURY

Společně se vypravíme do starohor, 
prvohor a druhohor za kouzlem těchto 

pradávných tvorů.
25. – 29. 7. 2011 - DOBRODRUŽSTVÍ 

S VIKINGY
Chcete slyšet příběh náčelníka Halvara? 

Tak se společně s námi vydejte na plavby 
s Vikingy.

1. – 5. 8. 2011 - ZBOJNÍCI
Poznej s námi období středověku a zažij to 

pravé zbojnické dobrodružství.
8. – 12. 8. 2011 - VELKÁ FILMOVÁ LOUPEŽ

Zažij mnoho zábavy a dobrodružství se 
svými oblíbenými hrdiny.

8. – 12. 8. 2011 - TENISOVÝ TÁBOR
Tábor je vhodný pro děti od 7 do 12 let. 

Naučíte základům úderové a herní techniky 
tenisu. Dále budou připraveny další táboro-

vé a relaxační aktivity.
15. – 19. 8. 2011 - LICHOŽROUTI

Že nevíte, kdo jsou Lichožrouti? Jde o 
záhadného tvora, který žere ponožky a pár 

tedy není nikdy párem.
22. – 26. 8. 2011 - CESTA KOLEM SVĚTA
Čeká tě cesta s hromadou zábavy, her, 

výletů a poznání.
ZÁKLADY VOLEJBALOVÉ ABECEDY
1. – 5. 8. (5. – 6. třída), 8. - 12. 8. (1. – 2. 

třída), 15. -19. 8. (3. – 4. třída), 22. - 26. 8. 
(4. – 5. třída)

Informace a přihlášky:
Hana Smolánová, telefon: 558 434 154, 

731 650 223, e-mail: hanka@klicfm.cz
Anna Křistková, telefon: 558 434 154, 
736 740 256, e-mail: anicka@klicfm.cz

Více informací na www.klicfm.cz.

17. 6. (pá) - kapela EXPEDICE
APALUCHA

Oblíbená opavská blues beatová formace 
opět u nás. Křest jejího nového 2CD 

„Sahara“.
24. 6. (pá) - TOMÁŠ KOČKO &. ORCHESTR

Svatojánský koncert s novou
deskou „Godula“.

1-2. 7. (pá-so) - SWEETSENFEST 2011
Folková a divadelní scéna tradičního 

frýdeckého festivalu.
Aktuální výstava 

VÝSTAVIŠTĚ U ARNOŠTA: květen-
-červen 2011

Miroslav Lysek – BESKYDY – NA 
CESTĚ

Fotografie známého frýdeckého fotografa

TK Fantazie pořádá letní putovní tábor 
Výprava do země Mordor. Zveme Vaše 
děti ve věku od 10 do 15 let na dobro-
družné putování  inspirované příběhy J. 
R. R. Tolkiena.  
Termín: 16. - 24. 7. 2011, místo: Chotěboř 
a okolí, cena: 1500 Kč,  Info: 603 957 703, 
tkfantazie.wz.cz, misabu@seznam.cz

TK FANTAZIE

LETNÍ SCÉNA STOUNU – ZAHRADA 
NÁRODNÍHO DOMU

16. 6. čtvrtek LETNÍ KINO – VSTUP 
ZDARMA
17. 6. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 
18 PLUS
LÉTO JE TADY A S NÍM I PRAVIDELNÝ 
PÁTEČNÍ POŘAD, AKCE, NA KTERÉ SE 
SEJDE CELÉ MĚSTO A NEJLEPŠÍ HITY 
DOBY MINULÉ
18. 6. sobota LE PNEUMATIQ – BRE-
AKBASS OPENAIR
LIVE BREAKBEAT, DNB PARTY
23. 6. čtvrtek LETNÍ KINO – VSTUP 
ZDARMA
24. 6. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 
18 PLUS
LÉTO JE TADY A S NÍM I PRAVIDELNÝ 
PÁTEČNÍ POŘAD, AKCE, NA KTERÉ SE 
SEJDE CELÉ MĚSTO A NEJLEPŠÍ HITY 
DOBY MINULÉ
25. 6. sobota KICK THE HITS – OPEN AIR
DJ BURCHO & BJALY REZIDENT NI-
GHT A SPECIAL GUEST – OD SOU-
TĚŽE V PÁTEK 24. KVĚTNA MOŽNÁ 
NOVÝ ŠAMPION! NEJLEPŠÍ V ČESKU 

- DJ FIVE POPRVÉ VE F-M!!!
KLUB STOUN

17. 6. pátek SWEETSEN WARM UP 
HIP-HOP PARTY
DJ A MC Z FM CITY ANEB POZVÁNKA 
NA NEJVĚTŠÍ FRÝDECKO-MÍSTECKÝ 
MEJDAN, VSTUP ZDARMA!!!
18. 6. sobota HITY ZA ZÁHROBÍ
TY NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB – DJKA 
BARUCHA A DJ KAMIL
24. 6. pátek SWEETSEN WARM UP 
DNB PARTY
VSTUP ZDARMA A UKÁZKA TOHO, CO 
UVIDÍTE NA SWEETSEN FESTU
25. 6. sobota POSLEDNÍ HITY SEZÓNY
DJKA BARUCHA, DJ KAMIL A VSTUP 
ZDARMA, PŘIJĎTE DOPÍT STOUN

PŘIPRAVUJEME O PRÁZDNINÁCH:
27. 5. – 30. 5. LETNÍ KINO VE FRÝDKU-

-MÍSTKU – AREÁL TJ SLEZAN
30. 5. – 2. 7. SWEETSEN FEST – VSTUP 
ZDARMA, 4 STAGE A JEDEM DO 5 DO 

RÁNA
9. 7. TURNAJ VE STREETBALLU – 

FRÝDLANT N. O. - MOJA REČ – LIVE 
VSTUP ZDARMA!!!

V ČERVNU SE KONAJÍ AKCE NA DVOU SCÉNÁCH:
1) LETNÍ SCÉNA STOUNU – ZAHRADA NÁRODNÍHO DOMU

2) KLUB STOUN

Novinky v galerii:
Ivana Pavlišová - OBRAZY

Výstava: Ohlédnutí za tvorbou
Otty Fuska (2.6. - 30.7. 2011)
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Koupím knižní pozůstalost, grafiku a staré pohlednice.
Rychlé a solidní jednání. Přijedu, odvezu.

Volejte 558 638 668 (po-pá 9-18).

Chcete naprosto okamžitě a ihned naplno bydlet? Pak 
nabídka bydlení nebo ubytování apartmánového typu 
v krásném, slunném, plně a ve více ohledech až nad-

standardně vybaveném bytě 3+1 s komorou, tj. vlastně 
v bytě 4+1 (83 m2), je tu pro Vás případně i s nabídkou 
garáže (20,52 m2) pro okamžité zabydlení Vašeho auta.

Pro podrobnosti, prosím, zajděte na www.frydek-
mistek.cz, dolů na inzerci, do sekce Nemovitosti, na 

inzerát vložený 26.4.2011 v 9:36. T: 602 767 867.

Pro inzerci 
volejte

603 249 743Provádíme instalace fólií:
Bezpečnostních, protislunečních, termálních, privátních,

Dekoračních, barevných, autofólií a fólií na ochranu laku vozidla
Tel.: 603 514 452, www.foliovecentrum.cz, www.autofoliefm.cz

www.cistenikobercumilata.estranky.cz


