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slovo primátora
Vážení občané,
skončil školní rok a máme před sebou 

prázdninové měsíce, takže je určitě na 
místě poděkovat všem pedagogickým 
pracovníkům za jejich úsilí ve výchově nej-
mladší generace a současně popřát vám 
všem, abyste si čas dovolených užili podle 
svých představ. Vedení města se přitom 
snaží, aby v tomto období bylo dostatek 
příležitostí k zábavě a odpočinku i přímo ve 
Frýdku-Místku, proto jsme znovu dali do-
hromady pestrý program Veseléta, Prázdnin ve městě i dalších akcí, 
které proběhnou například v areálu aquaparku. Snažíme se v jejich 
skladbě myslet na všechny ročníky, a proto bych rád vyzval k tole-
ranci vůči jednotlivým akcím, protože jsem přesvědčen o tom, že ve 
městě je prostor pro existenci všech naplánovaných letních zábav, ať 
už jsou určeny mladým nebo těm starším. Ocitáme se v letním čase, 
kdy máme nabrat energii do dalších dní, kdy se jí ze strany přírody 
nedostává. Berme si energii i z lidí kolem nás, kteří se baví a mají ra-
dost. Chtěl bych poděkovat všem těm, kteří se na vytvoření akcí, které 
právě výše zmíněné přinášejí, podílejí, za jejich čas, který věnují tomu, 
že o Frýdku-Místku se v létě mluví jako o městu, které opravdu žije. 
Přeji vám, abyste na konci prázdnin měli za sebou zážitky, na které 
budete rádi vzpomínat. Věřím, že mezi nimi nebudou chybět ani ty 
nabrané v rámci programu Beskydského Veseléta, které čítá dvanáct 
žánrově pestrých sportovních a kulturních akcí.                      Petr Cvik

ZAHÁJENÍ HER: Klání seniorů přišli podpořit početní zástupci vedení města a také ředitelé jednotlivých 
organizací, které se jej zúčastnily.    Foto: Petr Pavelka

Město zorganizovalo Hry seniorůMěsto zorganizovalo Hry seniorů
V prostorách Domova 

pro seniory na ulici 28. října 
v Místku a v jeho bezprostřed-
ním okolí to v pátek 24. června 
vypadalo jako na olympiádě. 
Slavnostní průvod soutěží-
cích, jejich nadšení a doko-
nalé naplnění hesla o tom, že 
není důležité vyhrát, ale zú-

častnit se. To byl rámec 5. roč-
níku tradičních Her seniorů. 

Hry byly určeny pro klienty 
Domova pro seniory, Centra pe-
čovatelské služby, Penzionu pro 
seniory a členy Svazu důchodců 
Frýdek-Místek. Týmy měly při-
pravena svá povzbuzující hesla 
i zástupy fanoušků. „Je příjemné 

vidět, že i v tomto věku 
tolik lidí vyhledává ak-
tivní život a zábavu. 
My se jim pro to snaží-
me vytvořit co nejlepší 
podmínky a zázemí,“ 
řekl primátor Petr Cvik.

Letos soutěžní i zá-
bavný program připra-
vil Domov pro seniory, 
který připravil celkem 
šest soutěžních dis-
ciplín, které prověřo-
valy nejen motorickou 
stránku soutěžících, 
ale také jejich bystrost 
a mentální schopnosti. 
Nechyběl ani dopro-
vodný program, kdy vy-
stoupil pěvecký soubor 
Místecká Domověnka, 
tvořený obyvateli Do-

mova pro seniory, ale dokonce 
i kouzelník coby překvapení dne.

V první disciplíně senioři 
prostřednictvím balíkové pošty 
procvičili koordinaci pohybů a 
výsledkem jejich snažení bylo 
poskládání barevného dortu. 
U víčkolovu šlo o jemnější mo-
toriku, u párování pro změnu 

o představivost a procvičení 
mozkových závitů. Soutěžící to-
tiž museli k názvům věcí vybrat 
z koše tu pravou fyzickou věc do 
páru. Hlavu si lámali i následně 
s přesmyčkami nebo u spole-
čenské hry Kufr, kde hádali pro-
fese. Vyvrcholením byl minigolf, 
který pobavil asi nejvíce, i pro-
to, že v tu dobu s organizátory 
laškovalo počasí, ale obrovské 
slunečníky a obrovské úsilí do-
provodného personálu našlo tu 
správnou odezvu.

„Cílem her bylo podpořit po-
hyb a aktivní způsob života se-
niorů, zvýšit jejich sebevědomí a 
vytěsnit z jejich života stereotyp. 
Velmi těsné výsledky v celkovém 
pořadí jen dokumentovaly, že 
všechny skupiny seniorů mohou 
být aktivní a společně se zabaví 
jak ti z domácího prostředí, tak 
seniorští klienti našich zařízení,“ 
shrnul náměstek primátora Libor 
Koval akci, na niž zastupitelé 
uvolnili z městského rozpočtu 
částku 55 tisíc korun.  (pp)

ZKOUŠKA MOTORIKY: K soutěžím byly 
zapotřebí šikovné ruce.   Foto: Petr Pavelka

Po folkloru přijde adrenalin a Sweetsenfest
Stovky tanečníků, desítky 

vystoupení a tisíce nadše-
ných diváků, to je řeč čísel 
17. ročníku Mezinárodního 
folklorního festivalu CIOFF 
Frýdek-Místek, který byl první 
akcí letošního Veseléta. A už 
se po folkloru hlásí o slovo 
další žánry a zábava.

Přelom prázdnin je vyhrazen 
největšímu frýdecko-místecké-
mu festivalu Sweetsen, který ve 
dnech 30. června až 2. července 
nabízí pestrou škálu hudebních, 
divadelních a filmových počinů 
z domácí scény. Významnou kul-
turní a společenskou událost, na 
které stovky umělců vystupují bez 
nároku na honorář a diváci nepla-
tí vstupné, výrazně finančně pod-
poruje Statutární město Frýdek-
-Místek. I proto se zde snadněji 
najdou peníze ve prospěch cha-
ritativních organizací. „Sweetsen 
fest je přínosný fenomén, který 
nemá jen podporu Statutárního 
města Frýdek-Místek a dalších 
sponzorů, ale na jeho chodu 
už se podílí i většina frýdecko-
-místeckých organizací, které v 
kulturním i společenském životě 

města něco znamenají. To nám 
umožňuje další potřebný rozvoj,“ 
říká organizátor Petr Korč. 

Pokud vám tato akce da-
tumově utekla, můžete do 
kolotoče Beskydského Vese-
léta naskočit hned v sobotu 9. 
července od 13 hodin, kdy se 
rozjede novinková akce In line 
sport & ramp show na přehra-
dě Olešná. Zábavné odpoled-
ne si užijí všichni bez rozdílu. 
Zdolat inline stezku můžete na 
inline bruslích, koloběžkách, 

kolech nebo i pěšky, zúčast-
nit se mohou děti, teenageři i 
dospělí, maminky a tatínkové 
s kočárky. Příznivce adrena-
linu jistě potěší doprovodný 
program mistra světa ve fre-
estyle a BMX Jana Valenty. 
Do Frýdku-Místku přiveze svůj 
špičkový tým, který předvede 
dech beroucí podívanou i na 
zcela nové Monster/DC mobil-
ní minirampě! Večer čeká jako 
v minulém roce večerní party 
s rádiem Kiss Morava.  (pp)

UKONČENÍ FESTIVALU: S účastníky se za město loučil náměstek 
primátora Michal Pobucký.   Foto: Petr Pavelka
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krátce

Náměstek primátora Mi-
chal Pobucký přišel za měs-
to poblahopřát ke stoletému 
jubileu paní Anně Mazurové, 
která se požehnaného věku 
dožila ve velké duševní svě-
žesti. S pohybem už to má 
seniorka složitější, ale jinak 
říká, že v životě nebyla ne-
mocná a neví, co je chřipka.

„Já jsem zrozená z hor. Ta-
tínek měl zemědělství, všichni 
jsme na tom pracovali a z toho 
jsme žili. Sedm dětí nás bylo. 
Chleba jsme doma pekli, byli na 
mlíku a podmáslí, maso jsme 
měli jen v neděli, a tak jsme se 
na ni strašně těšili. Na podzim 
bývalo lépe, to jsme většinou 
dochovali dvě prasata,“ líčila 
stařenka, která si zavzpomína-

Anna Mazurová oslavila sto let

GRATULACE STOLETÉ: Klouby už Annu Mazurovou omezují v po-
hybu, ale že má paměť stále výbornou, se přesvědčil i náměstek pri-
mátora Michal Pobucký.   Foto: Petr Pavelka 

la na svou „službu“ ve Staříči, 
kam odešla v patnácti letech, 
protože doma jí to moc nebavi-
lo a především se jí nelíbilo, že 
musela nosit věci po starších 
sourozencích. Takto si přišla 
brzy k vlastním penězům a 
v šestnácti už dělala ve Sleza-
nu. S láskou vzpomínala na své 
rodiče, kteří měli zlaté srdce, 
a na dobu, kdy na Palkovické 
ulici mohli sáňkovat beze stra-
chu před dopravou, protože se 
tu jen tu a tam projeli koníčci. A 
recept na dlouhověkost? „No al-
kohol jsem nepila skoro vůbec, 
ani kafe, sladké moc ne, vždyc-
ky jsem raději zašla do řezníka 
než do cukrárny.“

Stoletá Anna Mazurová má 
díky třem dětem osm vnoučat, 

patnáct pravnoučat a tři prapra-
vnoučata, takže není divu, že na 
jejích oslavách se sešlo okolo 

padesáti lidí. Ke gratulantům se 
ještě jednou připojujeme a pře-
jeme hodně zdraví!  (pp)

Rok fungování má za se-
bou soukromá školka Kou-
zelný svět, která vznikla na 

Soukromá školka doplňuje městské

V KOUZELNÉM SVĚTĚ: Primátor Petr Cvik navštívil po roce fun-
gování soukromou mateřskou školku, která vyrostla v objektu , který 
patřil městu.   Foto: Petr Pavelka

okraji sídliště K Hájku v měst-
ském objektu, který byl zde-
vastován výrobní činností, ale 

původně sloužil právě vzdě-
lávání nejmenších. Při této 
příležitosti zařízení navštívil 
primátor Petr Cvik.

„Klobouk dolů před tím, 
jak to tu dnes vypadá, je to 
tu skutečně kouzelné. Kdo ví, 
v jakém stavu jsme objekt pře-
bírali po předchozím nájemci, 
a srovná to s dnešním stavem, 
musí mít radost, že jsme roz-
hodli dát šanci soukromému 
investorovi. Ten nám navíc 
vhodně doplňuje stávající 
nabídku pro rodiče s malými 
dětmi, protože vychází vstříc 
v různých ohledech a může 
zde brát i menší děti, které 
z kapacitních důvodů musíme 
v naplněných školkách odmí-
tat,“ řekl primátor Petr Cvik. 

První oddělení soukromé 
školky má naplněnou kapacitu 
dvaceti dětí, o které se starají 
tři pedagogové. V objektu se 
ale připravují prostory pro další 

oddělení, které už má nyní šest-
náct nových zájemců. Rodičům 
vyhovuje provozní doba od 7 do 
17 hodin, nižší počet dětí i mimo-
řádně přívětivé prostředí. Navíc 
mohou být se svými miláčky 
kdykoliv „v kontaktu“, což umož-
ňuje kamerový systém, který 
zprostředkovává obraz z jednot-
livých místností pro běžnou čin-
nost na internetu. „Zřizovatel má 
zde v areálu další plány, do roka 
by tu měla vzniknout vnitřní dět-
ská herna, podobná těm, které 
znají rodiče například v IKEA. Tu 
by měli při špatném počasí vyu-
žívat děti ze školky, ale měla by 
sloužit také veřejnosti. I tato zá-
ležitost ve městě chybí. My neu-
stále investujeme do venkovních 
hřišť, ale při určitém počasí nebo 
ročním období se uzavřené her-
ní prostory samozřejmě mamin-
kám velmi hodí,“ oceňuje další 
plány v tomto prostoru primátor 
Petr Cvik.  (pp)Městská společnost Sport-

plex, provozující aquapark na 
Olešné, připravila pro letní 
dny řadu zajímavých akcí. Ke 
konci června došlo na foce-
ní finálové dvanáctky dívek 
MISS AQUAPARK OLEŠNÁ, 
termín 2. 7. byl pro změnu vy-
hrazen dětem a 3. 7. dostává 
prostor Aquamánie.

Dětský trojboj je v plánu 2. čer-
vence od 14 hodin jako den plný 
zábavy a soutěží pod taktovkou 
moderátora Oldy Gbelce. Děti 
jsou zvány na klasický trojboj – 
plavání, běh a jízdu na koloběžce. 
Projekt Aquamánie o den později 
pro změnu naučí děti zásady 
bezpečného koupání. „V průběhu 
letních prázdnin navštíví Aqua-
mánie vybrané aquaparky po 
celé České republice. Návštěvní-
ci, zejména děti, se díky projektu 
zábavnou formou dozví důležité 
informace o zásadách bezpeč-

Letní akce Sportplexu
nosti chování v aquaparcích a 
na vodních plochách, spojené s 
ukázkami zásad první pomoci,“ 
přiblížil náměstek primátora Mi-
chal Pobucký, jednatel společ-
nosti Sportplex.

Pro návštěvníky Aquamá-
nie jsou připraveny soutěže o 
hodnotné ceny nejen ve vodě, 
ale i na suchu. Děti budou plnit 
úkoly na jednotlivých soutěžních 
stanovištích. Mohou se také zú-
častnit soutěže v Talentmánii a 
na závěr vyhrát další ceny v lo-
sování. Nebudou chybět písnič-
ky a zajímavý program, kterým 
bude provázet vodník Aquama-
ník. Červenec orámuje také sou-
těž o MISS AQUAPARK OLEŠ-
NÁ. Po celý tento měsíc můžete 
na webu hlasovat a vybírat nej-
krásnější dívku, hlasování bude 
ukončeno 29. 7. a o den později 
se uskuteční vyhlášení a finálo-
vý den na aquaparku.  (pp)

U VČELAŘŮ V CHLEBOVICÍCH: Náměstci primátora Dalibor 
Hrabec a Libor Koval si přišli za radu města vyslechnout další 
plány místních včelařů na jejich činnost v areálu Fojtství. 

Foto: Petr Pavelka

Farmářské trhy
Zájemci z řad farmářů, po-

travinářů nebo rukodělných 
výrobců, kteří by chtěli své pro-
dukty prodávat na Beskydských 
farmářských trzích, se mohou 
hlásit na živnostenském úřadu 
magistrátu, ul. Radniční 1148, 
tel.: 558 609 190, 777 921 894, 
777 921 809 nebo e-mailem: tr-
hyfm@frydekmistek.cz 

Cyklohlídky v akci
Městská policie opět vysla-

la do terénu cyklohlídky. Jejich 
činnost je soustředěna převáž-
ně na letní prázdninové měsíce. 
V těchto dnech se například ve 
zvýšené míře zaměřují na okolí 
řeky Ostravice, kde se scházejí 
mladiství, a kontrolují, zda nepo-
žívají alkohol.

Azylový dům 
pro matky s dětmi

Od 1. října tohoto roku bude v 
našem městě na ulici Bruzovské 
otevřen Azylový dům pro matky 
s dětmi, které se ocitly v nepří-
znivé životní situaci spojené ze-
jména se ztrátou bydlení. Matky, 
které mají zájem o nabízenou 
sociální službu a mají trvalý 
pobyt na území města Frýdku-
-Místku a v přilehlých okrajových 
částech, mohou získat bližší in-
formace u sociálních pracovnic 
oddělení sociálně-právní ochra-
ny dětí, odboru sociální péče, 
Magistrátu města Frýdek-Mís-
tek, Radniční 1149.

Novinka v íčku
V těchto dnech se na pultech 

Beskydského informačního cen-
tra Frýdek-Místek objevilo další 
vydání oblíbené tištěné brožury 
Kalendárium akcí v Beskydech a 
na Valašsku. Tuto brožuru opět 
vydalo Beskydské informační 
centrum Frýdek-Místek společně 
s regionální agenturou cestov-
ního ruchu Beskydy-Valašsko. 
Nabízí zdarma přehled doporu-
čených kulturních, sportovních 
a jiných akcí organizovaných 
od července do prosince tohoto 
roku v turistické oblasti Beskydy.

Prázdniny se rozjely
30. června odstartoval již pátý 

ročník oblíbeného prázdninového 
programu Prázdniny ve městě, 
který připravilo Statutární město 
Frýdek-Místek a Středisko volné-
ho času Klíč Frýdek-Místek. Sou-
bor 48 programů pro všechny děti 
a mládež, které tráví prázdniny 
nebo jejich část ve městě, přináší-
me pravidelně ve zpravodaji.

Nový zastupitel
Rada města vzala na vědomí 

rezignaci zastupitele Igora Svo-
jáka na mandát člena Zastupi-
telstva města Frýdku-Místku a 
prohlásila dle příslušného zákona 
o volbách na uprázdněný mandát 
za člena zastupitelstva na jeho 
místo Josefa Vojvodíka, náhrad-
níka z kandidátní listiny ODS. (pp)
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městská policie

Počasí nebylo úplně ide-
ální, přesto se o víkendu 25.-
26. června zapojilo dostatek 
cyklistů do akce Bezpečně 
na kole, kterou připravili zá-
stupci složek Integrovaného 
záchranného systému, Čes-
kého červeného kříže, Besipu 
a rovněž městské policie na 
cyklostezce u řeky Ostravice.

„V sobotu bylo horší počasí, 
ale program proběhl v avizova-
né náplni, docela hodně práce 
měl servisman, u kterého si 
nechávali lidé kontrolovat stav 
kol a poradit si s údržbou. Děti 
se přijely podívat a většina si 
vyzkoušela připravenou jízdu 

Avizované Beskydské far-
mářské trhy mají po čtvrtku 
30. června na náměstí Svo-
body v Místku za sebou svou 
slavnostní premiéru a další 
díl vybraní obchodníci na-
píšou zase za čtrnáct dní ve 
čtvrtek, od 10 do 17 hodin.

„Samozřejmě, že čekáme 
na reakce občanů a budeme 
se snažit jejich podnětům, ze-
jména na sortiment, vyjít vstříc. 
Očekáváme i zvýšený zájem 
živnostníků, kteří už budou vi-
dět, co náš projekt přináší v pra-
xi,“ řekl náměstek primátora Mi-
chal Novák. Podle něj je cílem 

Veseléto začalo s písničkou

ROZJEZD ODPOLEDNE: Velký dechový orchestr Válcoven plechu Frýdek-Místek.  Foto: Petr Pavelka

K Beskydskému Veselétu 
již tradičně patří Odpoledne 
s písničkou, které Beskydské 
informační centrum zařadi-
lo na jeho program hned po 
Mezinárodním folklorním fes-
tivalu na poslední červnovou 
neděli.

V Sadech Bedřicha Smetany 
publikum, v němž převažovali 
ti dříve narození, rozjížděl Vel-
ký dechový orchestr Válcoven 
plechu Frýdek-Místek. „Pod 
taktovkou mladého dirigenta 
Jana Mareše zahrál orchestr 
nejen pochody, valčíky, ale také 
známé filmové hity jako Rain 
drops keep falling on my head 
nebo úvodní píseň z kresleného 
seriálu Flinstounovi,“ přiblížila 
zahřívací repertoár Lucie Tala-
vašková z pořádající agentury 
cestovního ruchu. Následovalo 
vystoupení cimbálové muziky 
Friš z Ostravy, při jehož sboro-
vých zpěvech už bylo jasné, že 
i tentokrát se přistavené lavičky 
zaplní do posledního místečka. 
Vrcholem odpoledne se po-
dle očekávání stala oblíbená 
slovácká kapela Vlčnovjan-
ka, v jejímž čele se představili 
zpěváci v nažehlených krojích, 

kteří dokázali strhnout přítomné 
ke zpěvu jako na nějakém roc-
kovém koncertě. „Velkou část 
svého vystoupení věnovali val-
číkům a polkám, ale nechyběly 
také skladby moderní a mu-
zikálové. Vytvořili s vděčným 
publikem úžasnou atmosféru, 

kterou si sami velmi pochvalo-
vali. Na takto vřelý kontakt s di-
vákem nejsou totiž v této části 
Moravy zvyklí. Ale možná i tyto 
naše dlouholeté akce přispívají 
k tomu, že si to naše obecen-
stvo už umí užít,“ říká ředitelka 
Beskydského informačního 

centra Monika Konvičná.
„Odpoledne s písničkou již 

několik let patří k jedné z nej-
oblíbenějších akcí Beskydského 
Veseléta, jsme rádi, že uspělo 
i letos,“ hodnotil primátor Petr 
Cvik, který nad Veselétem pře-
vzal záštitu.  (pp)

Farmářské trhy se rozjíždí

Mládež na hřišti
3. 6. po osmé hodině večer 

bylo na městskou policii oznáme-
no, že na ulici Lipová na dětském 
hřišti je skupinka mladých, která je 
vulgární a nechce se uklidnit. Na 
místě se nacházeli čtyři mladíci, 
jeden se po příjezdu hlídky dal na 
útěk, byl ale strážníkem dostihnut. 
Mladíkům byla udělena bloková 
pokuta za porušení vyhlášky, kte-
rá zakazuje konzumaci alkoholu 
na veřejném prostranství. A všich-
ni museli hřiště opustit.

Cyklista-kaskadér
3. 6. v půl desáté večer hlídka 

městské policie viděla cyklistu, 
který opakovaně přeskakoval na 
svém jízdním kole květinový záhon 
a při dopadu poškozoval květino-
vou výzdobu. Za tento přestupek 
mu byla udělena bloková pokuta. 

Mstil se kontrolou
4. 6. ve čtyři hodiny odpoledne 

přijala městská policie oznámení o 
tom, že řidič městské hromadné 
dopravy ve Frýdku-Místku jezdí 
v podnapilém stavu. Strážníci jeli 
provést kontrolu řidiče, kde se 
řidič podrobil dechové zkoušce 
s negativním výsledkem. „Sám 
uvedl strážníkům, že na jedné ze 
zastávek nevyhověl podnapilému 
cestujícímu, který chtěl využit pře-
pravní služby. Cestující byl opilý a 
měl nevhodné chování, proto ho ři-
dič nenechal jet autobusem. Když 
odjížděl, tak muž mu slíbil, že bude 
mít problémy,“ přiblížila policejní 
preventistka Lenka Biolková.

Auta sousedů
4. 6. požádal oznamovatel o 

pomoc městskou policii s tím, že 
potřebuje odjet se svým vozidlem, 
ale řidič stojícího vozidla vedle něj 
zaparkoval tak blízko, že nemůže 
nastoupit do auta. „Hlídka na místě 
zjistila jak oznamovatele, tak i řidi-
če druhého vozidla, ten ale nechtěl 
pochopit, že takhle blízko parko-
vat nemůže, a proto událost byla 
oznámena ke správnímu řízení. 
Zřejmě se jedná o sousedské spo-
ry,“ vydedukovala městská policie.

Hledaný žebral
5. 6. ve čtyři hodiny odpoled-

ne oznámila žena na linku 156, 
že na ulici Pavlíkova se pohybuje 
muž mluvící slovensky, který žádá 
občany o jídlo.  Hlídka na místě 
muže zkontrolovala a zjistila, že 
se jedná o osobu hledanou, a 
proto byl muž předán policii ČR.

Kamery pomáhají
12. 6. před čtvrtou hodinou 

ráno bylo na linku 156 oznáme-
no, že skupinka mládeže kopala 
do kontejnerů na ulici Frýdlantská 
a teď běží do Křížového podcho-
du. Oznamovatel zahlédl i hlídku 
městské policie, která se sku-
pinku snaží dostihnout. Kamero-
vým systémem bylo zjištěno, že 
skupinka se vydala směrem na 
ulici ČSA. Strážníkům se podařilo 
skupinu zastihnout na ulici J. Trn-
ky, kde provedla kontrolu osob. 
Mládež tvrdila, že s touto situací 
nemá nic společného. Celá po-
vedená partička bude společně 
s pořízeným záznamem z kame-
rového systému oznámena ke 
správnímu orgánu.  (pp)

Beskydských farmářských trhů 
podpořit místní farmáře a potra-
vináře a zvýšit zájem místních 
obyvatel o produkty pěstované 
a vyráběné v našem regionu. 
„Při výběru prodejců byl kladen 
důraz na to, aby se do prodeje 
nedostalo zboží, které je vyrá-
běno velkoprůmyslově nebo 
zakoupeno v supermarketech. 
Na dodržování podmínek pro-
deje bude dohlížet provozovatel 
trhu, kterým je Statutární město 
Frýdek-Místek, zejména pak 
pracovníci živnostenského úřa-
du,“ upozornil.

Pro ty, kteří si premiéru ne-

chali ujít, přinášíme alespoň 
částečný výčet sortimentu. Na 
trzích by neměly chybět na-
příklad vejce z podestýlky od 
nosnic z rodinné příborské far-
my, zelenina a ovoce z Tiché, 
brambory z Chlebovic, sójové 
výrobky ze Sviadnova, sýrové 
speciality z Jablunkova, mas-
né výrobky z Krnova, řepkový 
olej z Malenovic, koření bez 
glutamátu i soli, které je míchá-
no ve Frýdku-Místku, slezské 
koláče, ale třeba také keramika 
ze Štramberka, mýdla z mystic-
ké mydlárny v Řepištích, dřevě-
né ručně vyřezávané vařečky a 

misky nebo deky z Palkovic. Je-
den ze stánků má nabízet pivo 
uvařené na Hukvaldech, další 
prvotřídní bylinné likéry, vyrá-
běné z beskydských bylin bez 
použití umělých sladidel. 

Konání trhů je podpořeno 
dotací Revolvingového fondu 
Ministerstva životního prostředí 
ve výši 150 tisíc korun. Z těchto 
financí město zajistilo mimo jiné 
i šestnáct vlastních stánků pro 
prodejce, celkem jich ale na ná-
městí bude přes třicet.  (pp)

Park pod zámkem už hos-
til indiány či kovboje několi-
krát, ale někdejší Western ve 
Frýdku letos mění podobu i 
název. Na Zámecké hrátky 
z westernu do pohádky se v 
sobotu 2. července do wes-
ternového městečka podívají 
nejen kovbojové a indiáni, 
ale pozvána je i spousta po-
hádkových postav.

„Akce odstartuje ve 14 hodin. 
Tentokrát si budou děti moci za-
soutěžit také s Krtečkem, Rum-
cajsem a Mankou, Patem a Ma-
tem a chybět určitě nebude ani 
Sněhurka. Se svou show zamíří 

Nejen za indiány do parku Akce Bezpečně na kole uspěla
zručnosti u úřadu práce, stejně 
jako někteří dospělí. Policie ČR 
měla připravenou simulovanou 
dopravní nehodu s cyklistou, a 
i když jsme byli připraveni i na 
větší nápor, určitě bychom chtěli 
akci znovu zopakovat,“ hodnoti-
la policejní preventistka městské 
policie Lenka Biolková. 

Ti, kteří netradiční zastávky 
na hrázi Ostravice absolvovali, 
si ověřili své znalosti v doprav-
ních testech či zdravovědě a od-
nesli si i věcné dárečky. Někteří 
ocenili odborné rady k povinné 
výbavě kol i k dalšímu doplň-
kům, které mohou cyklistům 
ušetřit fyzické síly.  (pp)

do parku také Michal Nesvadba, 
kterého všichni znají z televizní-
ho pořadu Kouzelná školka. Zá-
bava pro malé i větší děti, aneb 
to nejlepší z Michala, bude jistě 
jednou z největších lákadel. Na 
pravou westernovou pohodu vás 
naladí také dříve velmi známá 
country kapela Sekáči,“ přibližují 
program pořadatelé, podle nichž 
budou mít děti šanci zasoutěžit si 
a vyhrát některou z hezkých cen.

Vše proběhne v rámci Bes-
kydského Veseléta, které pořádá 
Beskydské informační centrum 
za významné podpory Statutární-
ho města Frýdku-Místku.  (pp)
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Dne 8. června, přesně po 
dvou měsících na den, kdy děti 
v SCHÄFER SCHOOL provádě-
ly cambridgeské testy, vůbec 
jako první ve Frýdku-Místku, 
se v Rytířském sále na zámku 
za přítomnosti desítek rodičů 
a hostů uskutečnilo slavnost-
ní předávání cambridgeských 
certifikátů Cambridge Young 
Learners English Tests. 

Certifikáty dětem předala 
paní Jana Pavlová, zástup-
kyně British Council z Prahy. 
Významnost této akce podtrhla 
účast zástupkyně odboru škol-
ství, kultury, mládeže a tělový-
chovy města Frýdku-Místku paní 
Taťány Morysové.

Děti byly moc šikovné. Jejich 

Slavnostní předávání cambridgeských certifikátůSlavnostní předávání cambridgeských certifikátů
práce byly poslány do Cam-
bridge University k vyhodnocení 
a všechny děti dosáhly skvělých 
výsledků. Přála bych si, aby 
nadále pokračovaly ve výuce 
anglického jazyka a získaly dal-
ší certifikáty. Na závěr jsme si 
se všemi dětmi i hosty přiťukli 
dětským šampaňským na první 
úspěšně vykonané cambridges-
ké zkoušky ve Frýdku-Místku.

Dne 3. 6. 2011 a 11. 6. 2011 
se ve Frýdku-Místku uskuteč-
nily, ve spolupráci s British 
Council, na jazykové škole s 
právem státní jazykové zkoušky 
cambridgeské testy pro dospělé 
PET (Preliminary English Test) 
a FCE (First Certificate in Eng-
lish).  Ing. Silvie Schäferová

SLAVNOST NA ZÁMKU: Mezi úspěšné děti zavítala i Taťána Morysová (vpravo) z odboru školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýchovy, vedle ní Jana Pavlová, zástupkyně British Council.    Foto: Petr Pavelka

Konkrétním naplňováním 
jednotlivých klíčových aktivit 
projektu „Spojení potřeb trhu 
práce s volbou povolání žáků 
naší školy“ se zabývali v tomto 
školním roce členové realizač-
ního týmu i žáci 2. stupně Zá-
kladní školy Jiřího z Poděbrad.

Aktivity připravené v rámci 
projektu zaměřeného na bu-
doucí profesní orientaci žáků a 
jejich volbu povolání se týkaly 
hned několika oblastí. „Kromě 
inovace vyučovacích předmětů 
v souladu se školním vzděláva-
cím programem Zelená do živo-
ta jsme se zaměřili především 
na spojení učiva s praktickým 
životem a každodenní realitou, 
s níž se žáci setkávají,“ uvedla 
výkonná manažerka projektu 
Lucie Butkovová a vysvětlila: 
„Letos jsme se zaměřili přede-
vším na podporu volby povolání 
v českém jazyce, matematice, 
výchově k občanství a ve voli-
telném předmětu volba povolání 
prostřednictvím moderních vy-

Projekt Volba povolání na Jedenáctce

učovacích metod a organizač-
ních forem výuky. Šesté ročníky 
se v českém jazyce zaměřily 
na procvičení administrativních 
úkonů z každodenního života. 
Jako příklad můžeme uvést vy-
plňování složenek, telegramů a 
napsání úředního dopisu. V ma-
tematice jsme využili zejména 
při řešení slovních úloh z prak-
tického života zaměřených na 
zlomky, procenta a desetinná 
čísla, na úskalí při výpočtech po-
vrchů a objemů těles či obvodů 
a obsahů rovinných útvarů.“ 

Exkurze žáků osmých roč-
níků do výrobních podniků jsou 
neméně významnou aktivitou 
projektu Volba povolání. Letošní 
osmáci si prohlédli výrobní zá-
vod Siemens ve Frenštátě pod 
Radhoštěm, Hyundai a Pivovar 
Nošovice. Kromě toho se sezná-
mili i s výrobou v doberské firmě 
VÚHŽ, s provozem ve frýdecko-
-místeckém Domově pro senio-
ry a navštívili střední odbornou 
školu na ulici Lískovecká ve 

Frýdku. Součástí prohlídky školy 
byla i návštěva dílen v areálu Ar-
cellor Mittal a firmy BESS.

S nebývalým ohlasem u žáků 
i rodičů se setkal výstupní pobyt 
žáků na hotelu Odra. „Podrobně 
jsme se zabývali přípravou živo-
topisu a analýzou životopisných 
dat,“ řekla Lucie Butkovová a 
dále doplnila: „Žáci se zabývali 
vytvářením vlastního osobního 
profilu, formulovali žádost o za-
městnání a vyplňovali odvolání 
proti nepřijetí k dalšímu vzdě-
lávání.“ V rámci pobytu prošli 
žáci z Jedenáctky erudovaným 
proškolením poradkyně Renaty 
Tylečkové a týmu výchovných 
poradců Střední odborné školy 
z Frýdku-Místku.

Ani o prázdninách nebude 
realizační tým projektu Volba 
povolání zahálet. „S předstihem 
se snažíme našim žákům zajistit 
odpovídající projektové aktivity i 
pro školní rok 2011/2012,“ uza-
vřela Lucie Butkovová.

Renata Spustová

Naše škola ZŠ a MŠ Lísko-
vec, Frýdek-Místek se zamě-
řuje na podporu spolupráce 
žáků i učitelů základních škol 
v eTwinningu.

eTwinning lze charakterizovat 
jako projekt, ve kterém dvě a více 
škol z různých zemí realizují vzdě-
lávací aktivitu na dálku – prostřed-
nictvím informačních a komuni-
kačních technologií. eTwinningový 
projekt Meriam okolitý svet – Mě-
řím okolní svět naší šesté třídy, tvo-
řený společně s žáky z ZŠ Štefana 
Šmálika v Tvrdošíně, získal 1. mís-
to v soutěží o nejlepší eTwinningo-

Šesťáci z Lískovce získali 1. místoŠesťáci z Lískovce získali 1. místo
vý projekt na Slovensku.

Žáci si v projektu vyzkoušeli 
nejen práci s moderními technolo-
giemi, ale přidanou hodnotu pro-
jektu lze spatřit v pěstování jejich 
osobní odpovědnosti za společný 
výsledek práce. Nelze opome-
nout poznávání jiných kamarádů 
ze zahraničí a porozumění bohu-
žel pro mnohé již cizímu jazyku 
– slovenštině. Role žáků byla na-
prosto stěžejní a podstatná. Žáci 
na projektu pracovali aktivně, 
připravili si pomůcky k pokusům 
podle témat, provedli zajímavé 
experimenty, tvořili jsme fotodo-

kumentaci z realizace pokusů a v 
některých měsících i video.

Věříme, že v příštích letech 
budou v práci na projektech eTwi-
nningu pokračovat nejen šesťáci.

Projekty si kladou za cíl:
- rozvinout a podchytit zájem 

žáků o přírodovědné předměty 
zejména fyziku s využitím ICT 

- poznat nové kamarády a na-
vázat kontakty, které pomohou k 
vzájemnému poznání obou národů

- rozvoj slovní zásoby žáků
- uplatňování ICT-netikety při 

vzájemné komunikaci.
Mgr. Libor Kvapil

Koncem března byli žáci 
našich 3. tříd podrobeni tes-
tování z českého jazyka, ma-
tematiky, angličtiny, prvouky 
a z klíčových kompetencí 
v rámci testování projektu 
Stonožka. Mohli si ověřit své 
znalosti z jednotlivých před-
mětů a zároveň si i porovnat 
své vědomosti s vědomostmi 
dětí ze základních škol v celé 
republice.

Na konci května jsme obdrže-
li výsledky testování, jimiž jsme 
byli velmi mile překvapeni. Žáci 
naší školy se vůbec neztratili v 
celorepublikovém hodnocení vě-
domostí, ba naopak byly celkové 
výsledky naší školy hodnoceny 
jako nadprůměrné a naše škola 
má lepší výsledky než 70 % zú-
častněných škol. V matematice 

Testování Stonožka na Dvojce
jsou výsledky vůbec nejlepší, 
předstihli jsme 80 % všech zú-
častněných škol.

V rámci testování dostali ro-
diče žáků podrobné a přehledné 
vyhodnocení výkonů svého dítěte. 
Výkon byl popsán slovně a záro-
veň byl vtipně doplněn obrázkem. 
Nechyběl ani srovnávací diagram. 
Pokud se žákovi v některém před-
mětu příliš nedařilo, dostal návod, 
jak má na sobě dál pracovat, aby 
se vyšplhal na vrchol a byl v příš-
tím testování úspěšnější.

Všem úspěšným řešitelům 
testu Stonožka blahopřejeme a 
přejeme jim velkou chuť do další 
školní práce. Možná se jim vše 
bude jednou hodit při skládání 
státní maturity.

Mgr. D. Habrnálová
a Mgr. B. Velčovská

V pátek 10. června proběh-
ly na „Osmičce“ první on-line 
počítačové testy z anglického 
jazyka, které ve spolupráci 
s touto školou organizuje Cam-
bridge Centrum ve Frýdku-Míst-
ku. Prakticky se tak zúročila té-
měř roční příprava a naše škola 
se stala certifikovaným centrem 
pro konání mezinárodních jazy-
kových zkoušek formou testů, 
které probíhají on-line z Cam-
bridge centra ve Velké Británii.

„V rámci certifikace jsme mu-
seli vyhovět mezinárodním poža-
davkům britského partnera, a to 
jak z hlediska vybavení výpočetní 
technikou, tak i kvalitou interneto-
vého připojení, protože součástí 
testu je i on-line poslech anglické-
ho textu,“ říká PaedDr. Jiří Roze-
hnal, zástupce ředitelky školy.

V den konání zkoušky tak 
měli trému nejen studenti, kteří 
se zkoušky zúčastnili, ale i tým 
Jazykové Akademie v čele s její 
ředitelkou Monikou Korbelovou a 

Cambridge na Osmičce 
informatici z Osmičky a Jazykové 
Akademie. Díky pečlivé přípravě 
vše dobře dopadlo a všechny od-
povědi studentů ve formě nul a 
jedniček byly odeslány do Velké 
Británie. Další on-line testy pro-
běhnou na Osmičce ještě letos, 
a to 24. června a 16. července. O 
zhodnocení dosavadní spoluprá-
ce a o několik postřehů z prvního 
on-line testování jsme požádali 
ředitelku Jazykové Akademie 
Moniku Korbelovou.

„Osobně bych první Computer-
-Based Testy (CBT, testy psané 
na PC) hodnotila velmi pozitivně. 
Vzhledem k technické náročnosti 
a vysokým požadavkům na za-
bezpečení celého systému jsme 
samozřejmě měli určité obavy, 
zda bude vše správně fungovat. 
Díky velké pomoci a kvalitnímu 
přístupu z řad zástupců 8. ZŠ bylo 
ale vše dopředu pečlivě připrave-
no a nakonec proběhlo bez sebe-
menších problémů.

(Pokračování na straně 5)
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(Pokračování ze strany 4)
Jsme velmi rádi, že jsme se 

stali prvním centrem Univerzity 
Cambridge v našem regionu, 
které nabízí právě tyto Cambrid-
geské zkoušky na počítači, a to 
hlavně proto, že se tím zjedno-
dušil a urychlil celý proces od 
registrace ke zkouškám až po 

získání certifikátů. Na rozdíl od 
klasických Paper-Based Testů 
(PBT, testy psané v papírové 
formě) se totiž kandidáti mohou 
zaregistrovat ještě týden před 
termínem zkoušky a certifikát 
získávají do 4 týdnů od vykonání 
zkoušky. Už teď se těšíme na 
další spolupráci s Osmičkou.“

Cambridge na Osmičce 

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek Lískovec
potřetí za sebou obhájila titul Ekoškola

Mezinárodní program Eko-
škola v současnosti zahrnu-
je přes 10 milionů studentů 
a více než 60 000 pedagogů 
pracujících na 35 000 školách 
v celém světě. Z toho 10 000 
škol již získalo mezinárodní 
titul Ekoškola.

Do programu Ekoškola je 
zapojeno 232 škol z celé ČR. 
Základní a mateřská škola ve 
Frýdku-Místku, Lískovci na zákla-
dě auditu v dubnu 2011 obhájila 

titul Ekoškola EU a zařadila se 
tak mezi 14 škol ČR, které jsou 
držiteli tohoto titulu, již potřetí. 
Zástupci žáků školy, ředitel a 
koordinátor EVVO přebírali Cer-
tifikát Ekoškoly dne 14. června 
v prostorách Státní technické 
knihovny v Praze z rukou ředite-
le Sdružení TEREZA, krajských 
koordinátorů projektu Ekoškola a 
předních představitelů spolupra-
cujících organizací a společností.

Marie Stratilová a Jan Petr

Děti z mateřské školy Kouzelný svět oslavily Den dětí společně s ukončením prvního školního roku od 
svého vzniku návštěvou DinoParku Ostrava. Naše mateřská škola zahájila svůj provoz 1. 9. 2010, nyní je 
plná kapacita dvacet dětí. 1. 9. 2011 bude otevřena nová třída. V těchto dnech máme ještě několik volných 
míst. Kromě individuálního přístupu k dětem, který je pro nás hlavní prioritou, se snažíme spolupracovat 
s ostatními školkami. Výlet do DinoParku jsme uskutečnili společně s Mateřskou školou Pohádka. Dětem 
se akce velmi líbila, počasí nám přálo, už se těšíme na další spolupráci v novém školním roce. Pokud se 
o naší školce chcete dozvědět něco bližšího, navštivte naše internetové stránky www.mskouzelnysvet.cz

V pátek 3. června proběhla 
na 4. ZŠ akce ke Dni dětí s 
názvem „Zábavné sportovní 
dopoledne“. Té se zúčastnily 
děti nejen naší školy, ale i tří 
mateřských škol. 

Počasí dětem přálo a dobře 
se sportovalo. Všichni soutěžili v 
mnoha netradičních sportovních 
disciplínách, které se daly snad-
no přizpůsobit různým věkovým 
kategoriím. Na své si přišli chlap-
ci i děvčata. Vyzkoušeli si sbírat 
předměty poslepu, hru petanque, 
házení gumákem na cíl, střelbu 
do brány, hod tenisovým míčkem, 
jízdu na kole a koloběžce a další 
aktivity. Největší ohlas měla pře-
kážková dráha pro kola a kolo-
běžky, chůze po papíře, běh pro tři 
nohy a také hra s vršky pet lahví 
a petanque. Pro nejmenší bylo 
připraveno malování na chodníku, 
kde i tříleté děti ukázaly svůj talent. 

Den dětí na Čtyřce
Za každou splněnou disci-

plínu soutěžící dostali razítko a 
radost malých i velkých ze za-
plněné karty nás dospělé opět 
přesvědčila o tom, že děti nepo-
třebují velké, finančně náročné 
odměny, ale že jim úplně stačí 
vlastní úspěch a vědomí, že 
je někdo ocení. Děti ke svému 
svátku dostaly i malou svačinku.

Na závěr sportovního dopole-
dne, které pro děti připravily paní 
učitelky Renata Paseková, Věra 
Urbišová a Veronika Ovčačíko-
vá, proběhl turnaj ve vybíjené 
žáků 5. tříd. Podle ohlasu se i 
tato akce zařadila mezi ty vyda-
řené. K tomu svým dílem přispěli 
i žáci 2. stupně, kteří obětavě 
řídili „své disciplíny“ a s velkým 
citem se věnovali mladším spo-
lužákům, které seznamovali 
s úkoly na jednotlivých stanovi-
štích.  Radka Gebauerová

V rámci projektu Comenius 
s názvem S.O.S. Nature, ve 
kterém spolupracuje celkem 
9 zemí, se tři zástupci školy 
zúčastnili studijně poznávací-
ho pobytu u našich tureckých 
partnerů.

Pondělí bylo ve znamení 
dlouhé cesty do hlavního měs-
ta Turecka Ankary. Večer pak 
patřil milé společnosti mezi part-
nery z Turecka, Litvy, Polska, 
Bulharska a Rumunska. Úterý 
patřilo tureckým hostitelům, kte-
ří připravili celodenní program. 
Dopoledne jsme strávili prohlíd-
kou školy, která je zaměřena na 
práci s dětmi se sluchovým po-
stižením. Zhlédli jsme jejich eko-
logické aktivity, které prováděli 
v rámci projektu. Následovaly 
prezentace „Dne vody“ jednotli-
vých přítomných partnerů. Dal-
ším programem byla návštěva 
moderní třídírny komunálního 
odpadu pro pětimilionové město, 
kde biologický odpad používají 
k vytápění moderních skleníků 
pro pěstování rajčat. Byla velmi 
chutná. Následovala návštěva 
ekologicky soběstačného domu, 
tzv. „Zeleného domu“, který po-
užívá ke svému provozu solární 
a větrnou energii. Užitková voda 
je používána v uzavřeném kolo-
běhu, jehož součástí je čistička 
odpadních vod.

Měli jsme příležitost pro-
hlédnout si historické památky 
Ankary – mešitu a mauzoleum 
prvního tureckého prezidenta 
Mustafy Kemala Atatürka. Den 

ZŠ Naděje v TureckuZŠ Naděje v Turecku

byl zakončen tradiční tureckou 
večeří. Středa a čtvrtek byly ve 
znamení dvoudenního výletu do 
Cappadokie – což je asi 300 km 
vzdálená oblast od Ankary. Tuto 
unikátní přírodní oblast příroda 
tvarovala miliony let. Lidé pak 
následně využili tohoto prostředí 
ke stavbě jeskynního města. 

Středeční večer jsme strávili 
na „Tureckém večeru“ s tra-
dičním folklorním vystoupením 
s hudbou, tancem a tureckou 
kuchyní. Cestou zpět jsme měli 
možnost navštívit ruční keramic-
kou a zlatnickou dílnu. Zastavili 
jsme se u Solného jezera“, kte-

ré, ač původem sladkovodní, je 
slané a produkuje 60% spotřeby 
soli v Turecku. Čtvrtek večer se 
pak již nesl ve znamení oficiál-
ního loučení a diskuse nad dal-
šími úkoly projektu. Pátek ráno 
nás čekala cesta z Ankary do 
Istanbulu, kde jsme si během 
dne prohlédli ty nejdůležitější a 
nejkrásnější památky patnácti-
milionového města.

Na zpáteční cestě jsme reka-
pitulovali dojmy, prohlíželi výmě-
nu suvenýrů partnerů a promýš-
leli realizaci aktivit, které vzešly 
ze společného setkání zúčastně-
ných zemí.  Mgr. V. Matěj

Nádvoří speciální školy v Ankaře.
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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

pondělí - 4. července 
10.00 h úvodní trénink

úterý - 12. července
TJ Valašské Meziříčí

 - MFK FM A 
(čas a místo bude upřesněno)

sobota - 16. července
Mezinárodní turnaj

v Petrovicích 
(za účasti domácích Petrovic, 

divizní Orlové a polského 
Jastrzebie) 

středa - 20. července
SFC Opava - MFK FM A 

(čas a místo bude upřesněno)
sobota - 23. července

TJ Nový Jičín - MFK FM A 

Plán přípravy fotbalistů MFK FM A + B
(Nový Jičín - 10.30 h)

Raškovice - MFK FM B
(Raškovice - ?? h)

úterý - 26. července
MFK FM A - Trul Mikulovice 

(Stovky - 17.30 h)
sobota - 30. července

pohár Ondrášovka cup 
(bude se losovat)

Albrechtice - MFK FM B 
(Albrechtice - 10.30 h)

sobota - 6. srpna
Frenštát p. R. - MFK FM B 

(Frenštát - 10.00 h)
sobota - 13. srpna

Dobrá - MFK FM B 
(?? - 17.00 h)

STREETBAL NA NÁMĚSTÍ: Propagace basketbalu pod ši-
rým nebem.                                                      Foto: Petr Pavelka

Od dob sloučení obou frý-
decko-místeckých klubů (Vál-
covny a Slezan) se naši starší 
žáci zúčastnili mezinárodního 
turnaje ve francouzském Es-
taires již pojedenácté. 

A náš fotbalový klub se může 
pochlubit hned několika úspěchy 
na tomto turnaji. Ročníky 1985, 
1987, 1988, 1990 a 1995 si z 
Francie odvezly pohár pro nej-
lepší tým celého turnaje. Roč-
níky 1986 a 1996 skončily na 
tomto turnaji druhé. V mladších 
žácích se tento turnaj ještě ne-
vyhrál, ale ročníky 1990, 1991 a 
1992 skončily stříbrné.

I proto se s velkou pozorností 
očekávalo, jak si povedou v Es-
taires letos naši prvoligoví starší 
žáci. Ti jeli na severozápad Fran-
cie v pozici obhájce loňského 
prvenství. Ve skupině si svěřenci 
trenéra Petra Hrazdílka postup-
ně poradili s francouzskými celky 
Violaines a Verneuil L´Etang. V 
duelu o skupinové prvenství mu-
seli naši mládežníci nad polským 
celkem Gossm Szczecin vyhrát, 
jelikož měli horší skóre. I když byli 
mladí valcíři po celé střetnutí lepší, 
nakonec zápas s Poláky skončil 
bezbrankovou remízou (hrálo se 

Ve Francii kousek od obhajoby

pouze 1 x 25 minut). Do čtvrtfinále 
postupoval Frýdek z druhé příčky 
a za soupeře měli brazilský celek z 
Parany. Ve vyrovnaném průběhu 
nakonec branka nepadla, ale naši 
žáci k výhře měli daleko blíže. Ve 
22. minutě byl totiž v pokutovém 
území faulovaný Matula a píska-
la se penalta. Tu bohužel Jeník 
Le Dinh neproměnil, takže se o 
postupujícím mezi nejlepší čtyřku 
turnaje muselo rozhodnout v ná-
sledných penaltách. Zkušený gól-
man Frýdku Adam Střálka, který 
se stal nakonec nejlepším branká-
řem turnaje, měl tuhle dovednost-

ní soutěž v paměti ze své loňské 
účasti s ročníkem 1995, takže 
valcíři měli v něm velkou oporu. 
A skutečně tomu tak bylo. Střálka 
chytil Brazilcům tři penalty a po-
mohl svému týmu k postupu do 
semifinále. Tam narazili Frýdečtí 
stejně jako v loňském roce na 
francouzský celek Poissy. I tady o 
postupujícím do finále musely opět 
rozhodnout penalty a stejně jako 
vloni valcíři zvítězili 3:0!! Gólman 
Střálka dvě penalty chytil, tu třetí 
střelili Francouzi nad naši branku. 
Finále se hrálo na 2 x 15 minut a 
naším soupeřem byl polský ce-
lek Pogoň Szczecin. V první půli 
branka nepadla, rozhodnutí přišlo 
krátce po změně stran. Jandek si 
v pokutovém území počínal trochu 
důrazněji a pískala se penalta. Tu 
jeden z polských hráčů proměnil 
a poslal tak našeho finálového 
soupeře do vedení 1:0. Na druhé 
straně se bohužel další penalta za 
jasnou ruku nepískala, i proto těs-
né vedení Poláci nakonec ubránili.

Naši ligoví mladší žáci se zú-
častnili mezinárodního turnaje 
ve francouzském městečku Es-
taires. Turnaje se účastnilo 16 
týmů, které byly rozděleny do 
čtyř skupin. Ve skupině se hrá-
lo systémem každý s každým, 
utkání trvalo 16 minut.
Frýdek Místek – Wilhelmina 0:0

První utkání jsme sehráli na 
antukovém hřišti proti soupeři z 
Nizozemska.
Frýdek Místek – St. Prix 3:0

Náš nejlepší zápas na turnaji, 
hned v první minutě otevřel skóre 
Šafner. Další branku přidal po pěk-
né kombinační akci Urbiš. Soupeři 
jsme toho příliš nedovolili, naopak 
jsme si vypracovali další šance a 
jednu z nich dokázal využít Šnyta, 
který uzavřel střelecký účet na 3:0.
Frýdek Místek – La Gorgue 1:0

V posledním zápase naší 
skupiny (znovu s francouzským 
týmem) nám k jistotě postupu sta-
čila remíza. Utkání jsme však hráli 
na vítězství, což se nám nakonec 
podařilo. Jedinou branku střetnutí 
vstřelil po rohovém kopu Wojčík.

Mladší žáci ve Francii pátí Mladší žáci ve Francii pátí 

ČTVRTFINÁLE: Frýdek-Místek 
– St. Etienne 0:0, na penalty 2:3 

Ve vyřazovací části turnaje 
na nás čekal opět soupeř z po-
řádající země. Utkání mělo vy-
rovnaný průběh a ani jeden tým 
se příliš do šancí nedostával. 
Zápas jsme mohli rozhodnout 
5 minut před koncem zápasu, 
kdy se po faulu pískal pokutový 
kop. K míči se postavil Šponiar, 
kterému se však ani nadvakrát 
nepodařilo rozvlnit síť. Utkání 
tudíž skončilo bez branek a mu-
selo se rozhodnout v penaltové 

loterii. Soupeř měl o něco více 
štěstíčka, možná i pevnější ner-
vy a vyhrál 3:2. 

„Je na místě chlapcům podě-
kovat, protože všichni táhli za 
jeden provaz, a to jak na hřišti, 
tak i mimo něj. Všechny zápa-
sy odehráli v plném nasazení a 
nebýt trošku smůly, mohli jsme 
si klidně sáhnout na pohár pro 
vítěze. I tak jsme si za páté mís-
to a nejlepší obranu (na turnaji 
jsme nedostali jedinou branku) 
odvezli dva poháry,“ hodnotil 
vystoupení trenér Martin Krpec.

Naši fotbaloví „A“ muži si 
nyní plně užívají zasloužené 
dovolené po náročné sezoně, 
ve které dosáhli na historický 
úspěch od sestupu z II. ligy, 
kdy skončili v MSFL na třetí 
příčce. Nové trenérské duo 
Milan Duhan a Karel Orel při-
vítá své ovečky k prvnímu tré-
ninku v pondělí 4. července. 

První přípravné střetnutí čeká 
na valcíře v úterý 12. července, 
kdy se představí na hřišti Va-
lašského Meziříčí. Tam to právě 

Plán letní přípravy 
velmi dobře zná asistent trenéra 
Orel, který tam před nedávnem 
působil v roli trenéra. A s jakou 
vizí přichází nový kouč Milan Du-
han? „Tak určitě nějakou svou vizi 
mám, ale ono toho prostoru na ně-
jaké rychlé změny v letní přípravě 
není. Budu chtít navázat na práci 
předešlého trenéra a také budu 
chtít vnést do hry nějaké své prv-
ky. Každý trenér chce hrát útočný 
a líbivý fotbal, i my se o něj bude-
me snažit. Vše ale naznačí až prv-
ní naše zápasy,“ dodal kouč.
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fotbal mládeže

z atletiky

V sobotu 18. června pro-
běhl na umělé trávě ve frý-
decko-místeckých Stovkách 
turnaj přípravek ročníku 2001 
a mladších o Pohár primátora 
města Frýdek-Místek, kterého 
se zúčastnilo devět družstev. 
Hrálo se systémem každý s 
každým a celkovým vítězem 
po vyrovnaných bojích se stal 
tým Jupie Podlavice. 

Nejlepším hráčem turnaje byl 
vyhlášen Martin Indra z družstva 
Fotbal F-M modří, nejlepším 
brankářem se stal Matěj Gon-
da z Nového Jičína a nejlepším 
střelcem byl Peter Kovačik z ví-
tězných Podlavic.

Celkové pořadí: 1. Jupie 
Podlavice, 2. Nové Mesto nad 

Primátor Cup vyhrály Podlavice 

Váhom, 3. Fotbal Třinec, 4. Fot-
bal F-M bílí, 5. TJ Smilovice, 6. 
Fotbal F-M modří, 7. SK Hranice, 
8. FC Vítkovice, 9. TJ Nový Jičín.

Sestavy: 
FM bílí: Vavříček, Procházka, 

Šostý, Strouhal, L. Maceček, 

D. Maceček, Habrnál, Snášel, 
Song, Krajčo, Polách, Forch.

FM modří: Nešetřil, Koval, 
Daněk, Myška, Šimánek, Kiša, 
Žák, Bystřičan, Wojatschke, 
Petroš, Pokluda, Nezhoda, 
Indra.

NA NOVÉM TATAMI: Město Frýdek-Místek přispělo částkou 50 tisíc korun na nové tatami pro Školu AIKI-
DO Frýdek-Místek, která trénuje na obchodní akademii. Na jedno z nejmladších japonských bojových umě-
ní se přišel podívat náměstek primátora Michal Pobucký. „Tyto sporty podporujeme rádi, jsou založeny na 
filozofii a morálce, což je pro děti velmi důležité,“ nechal se slyšet náměstek Pobucký.  Foto: Petr Pavelka

1. SK Prostějov (vítěz kraj-
ského finále Olomouckého 
kraje) - FOTBAL Frýdek-Místek 
(vítěz krajského finále Morav-
skoslezského kraje) 7:13 (5:4)

Naši benjamínci ročníku 2002 
pod vedením trenérů Radka 
Pundy a Alana Brojáče pokra-
čují ve vítězné sérii. Tentokráte 
se úspěšný výsledek rodil těžce. 
Do utkání hraného na 2x25 mi-
nut v systému hry 4+1 vstoupili 
domácí s obrovskou chutí a vý-
sledek 3:0 po deseti minutách 
hry byl pro naše chlapce ještě 
dosti milosrdný. K obratu za-
veleli nejmenší bojovníci Karel 
Zrůnek s Danem Kulhánkem, 
jejichž bojovný výkon nás držel 
do poločasu stále ve hře.

V přestávce došlo ze strany 
trenérů k nabuzení týmu a ob-

Mladší přípravka jede na republiku
rázek hry se náhle změnil. Naši 
mladí fotbalisté dokázali vý-
borným výkonem ve druhé půli 
a devíti vstřelenými brankami 
zcela otočit výsledek a dojít si 
pro cenné vítězství proti velice 
kvalitnímu soupeři s výbornými 
individualitami. Ovace početné 
skupiny našich fanoušků byly 
zasloužené. A nyní se mohou 
hráči těšit na odměnu v podobě 
účasti v celostátním finále mlad-
ších přípravek, hraném pod 
názvem „Memoriál Františka 
Veselého“. 

Sestava: Patrik Gogola (1 
gól), Tomáš Havránek (1), Dani-
el Kulhánek, Matyáš Mohyla (3), 
Kryštof Niesner, Daniel Packo, 
Tomáš Ruml (1), Jakub Rusek, 
Ondřej Voleník (1), Karel Zrůnek 
(2), Vojtěch Wojatschke (4)

Frýdecko-místecký ŠSK Be-
skydy znovu potvrdil, že pod-
poru chlapeckému volejbalu 
myslí skutečně vážně. Zorga-
nizoval pro Český volejbalo-
vý svaz seminář, na který do 
Beskyd přijelo 3.-4. června 91 
trenérů z celé České republiky. 
Nechyběla ani argentinská ka-
pacita Enrique Pisani.

Odborným tématem semináře 
byla problematika věkové kate-
gorie 6-11 let, na kterou se klub 
zaměřuje. Přednášejícími byli 
Ivan Pelikán a Enrique Pisani. Pi-
sani je argentinské národnosti, v 
současné době žije v Belgii. Tato 
dvojice vytvořila kompaktní tým, 
který chtěl ve čtyřech přednáše-

ŠSK Beskydy na nejvyšší úrovni
cích modulech přinést maximum 
informací o této problematické 
věkové kategorii. 

„Děti do věku 10 let jsou 
schopné zvládnout a naučit se 
celou abecedu volejbalové tech-
niky. Podmínkou je dostatečná 
a kvalitní motorická průprava. 
Je důležité stimulovat přirozené 
pohyby a vytvořit správné pohy-
bové návyky. Uvědomit si, co je 
podstatou konkrétního pohybu a 
z jakých částí lidského těla vy-
chází. Toto musí znát trenér a 
dítě navede správným směrem. 
Dítěti je následně záměr trenéra 
servírován přirozenou a hravou 
formou,“ vysvětlil část závěrů 
semináře Ivan Pelikán.

DOROST
mladší dorost B - SFC Opava 

B 2:1 (1:0)
Urbanovský, Macíček

starší dorost B - SFC Opava 
B 0:3 (0:2)

starší dorost A - HS Kroměříž 
1:1 (1:1) - O. Chlebek

mladší dorost A - HS Kromě-
říž 4:2 (2:0)

T.Boráň 2, O. Boráň, Ollender
starší dorost B - HFK Olo-

mouc 1:4 (0:2) - Kučák
mladší dorost B - HFK Olo-

mouc 1:0 (0:0) - Střalka
MFK Havířov - starší dorost 

B - 7:3 (3:2) 
Blažek 2, Malyjurek.

MFK Havířov - mladší dorost 
B - 3:3 (2:1) - Pecko 2, Rimel

mladší dorost A - SFC Opava 
– 7:5 (3:1) 

T. Boráň 4, Hebela 2, Koloničný
ŽÁCI

FC Vratimov - mladší žáci B 5:6 
Sojka 2, Tureček 2, Vokoun, Vávra
SFC Opava - starší žáci A 3:1 

(2:0) - Belej
SFC Opava - mladší žáci A 5:1 

(2:1) - Šnyta (Hruška D.)
FK Staříč - starší žáci A 0:8 (0:4)

Dušík 2, Krus 2, Roháček, 
Dosoudil, Račev, Hutník

Vysočina Jihlava - starší žáci 
A 1:2 (1:2) - Belej, Krus

Vysočina Jihlava - mladší žáci 
A 3:1 (1:1) - Šnyta

mladší žáci B - SK Hranice B 
7:3 (3:0) 

Tureček 3, Vokoun, Koloničný, 
Jeřábek, Mrkvička

starší žáci B - SK Hranice B 
6:0 (2:0) 

Koulák 2, Račev 2, Krischke, 
Hutník

starší žáci B - Sigma Olomouc 
B - 0:8 (0:7)

mladší žáci B - Sigma Olo-
mouc B - 1:3 (1:1) - Pánek

PŘÍPRAVKA
Okresní finále přípravek 1. místo

FM-Jablunkov 8:0, Palkovice 
5:0, Třinec 3:1

ročník 2000 – turnaj v Třinci 
10. místo

Fotbal F-M - Gornik Zabrze 1:1 
(Hajnoš)

Fotbal F-M - MFK Karviná 0:0
Fotbal F-M - MŠK Žilina 2:3 

(Křižák, Sobčák)
Fotbal F-M - Hlučín 1:1 (vlastní)
Fotbal F-M - ŠSK Bílovec 1:1 

(Křižák)
Fotbal F-M - FAMT Prešov 0:1

ročník 2004 - turnaj v Kozlovi-
cích 8. místo

Mistrovství Moravy a Slezska 
Na dvou místech bojovali atleti 

o medaile při Mistrovství Moravy 
a Slezska. Ve Vítkovicích závodili 
dospělí, junioři a dorost a v Olo-
mouci starší žactvo. Na obou sta-
dionech o sobě dali výrazně vědět 
frýdecko-místečtí atleti, když vy-
bojovali celkem 19 medailí – 5 zla-
tých, 8 stříbrných a 6 bronzových. 
Ve Vítkovicích si nejlépe vedli 
junioři – Tomáš Filipec zvítězil na 
800 m v čase 1:58.18 min. a Da-
vid Štefek v dálce výkonem 6.92 
m. Stříbro přidal Martin Trybula ve 
výšce za 2.05 m, Aleš Rovenský 
na 400 m v osobáku 50.13 s a 
juniorka Petra Čaganová na 800 
m opět v osobáku 2:22.15 minu-
ty. Kov stejné barvy a na stejné 
trati vybojoval dorostenec Pavel 
Szymala za 2:03.44 min. Kolekci 
bronzových medailí vlastní David 
Štefek za oštěp 58.09 m, Pavel 
Michna ji vybojoval mezi muži na 
5000 m solidním časem 16:15.43 
min. a dále se na bronzový stu-
pínek postavili tři kladiváři – v 
dorostu Kristýna Menzelová za 
39.26 m a Petr Krus za 44.74 m a 

mezi ženami Jana Lepíková výko-
nem 37.90 m. O den později se v 
Olomouci představilo osm našich 
starších žáků. Nejlépe si vedla 
Veronika Siebeltová, která se 
stala mistryní Moravy v chůzi na 
3000 metrů, kde ji stříbrem dopl-
nila její sestra Kateřina. Veronika 
vybojovala ještě stříbro v běhu na 
1500 m ve fantastickém osobáku 
4:53.90 min., zde její sestra Katka 
obsadila 4. místo v čase 4:54.45 
min. a sbírku zkompletovala zis-
kem bronzové medaile ve skoku 
o tyči. Natálie Závorková si vylep-
šila osobní rekord na 800 m na 
2:24.96 minuty a vybojovala stříb-
ro. Mistrem Moravy na 200 metrů 
překážek se stal Vladimír Šmiřák 
v osobním rekordu 28.48 s. Na 
150 m dokonce vylepšil oddílový 
rekord na 17.99 s, ale stačilo to 
jen na 4. místo. Jan Gerek vyrov-
nal výkonem 3.35 oddílový rekord 
ve skoku o tyči a zvítězil. Posled-
ní medaili do sbírky přidal Patrik 
Říha v běhu na 1500 m 4:57.90 
min. Všem medailistům blaho-
přejeme a děkujeme za výbornou 
reprezentaci oddílu a města.

Slunečná Frýdecká míle
Atletický oddíl TJ Slezan Frý-

dek-Místek připravil 7. ročník bě-
žeckého závodu Frýdecká míle 
TiSu. Za nádherného, slunečného 
počasí si devadesátka běžců vy-
zkoušela své síly na tradiční trati 
jedné míle. Mezi muži si nejlépe 
vedl Tomáš Filipec, který zaběhl 
čas 4:35.4 minuty, a mezi žena-
mi Petra Čaganová, která časem 
5:30.1 min. vylepšila oddílový 
rekord juniorek. Mezi muži nad 
35 let byl nejlepší Pavel Michna, 
nad 45 let Daniel Šindelek (všich-
ni Slezan FM). Pro nejmladší děti 
9 let a mladší byla připravena trať 
400 m a mezi děvčaty zvítězila 
Klára Ningerová a u chlapců byl 
nejlepší Jan Lubojacki. Všechny 
ostatní kategorie již běžely 1 míli. 
V přípravce si nejlépe vedli Eliška 
Kopcová a Jan Kváš, který navíc 
vylepšil oddílový rekord této kate-
gorie. V mladším žactvu zvítězila 
Kateřina Krtková a Dominik Hal-
tof, ve starším Natálie Závorková 
a Adam Gaura a v dorostu Micha-
ela Danysová a Pavel Szymala. 
Všem blahopřejeme.
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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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Soutěž o slavnostní
předpremiéru filmu

Alois Nebel. 
Více informací nalezneš 

na www.vyhrajpremieru.cz 
nebo www.kulturafm.cz 

Děkujeme za Vaši
podporu! 

Podpořte naše kino Nová scéna Vlast!

VÝSTAVA V LIBREXU: Výtvarné práce žáků 11. ZŠ ve Frýdku-Místku pod názvem „Fantazijní zvířátka 
očima dětí“ můžete zhlédnout v knihkupectví Librex do 22. července.                        Foto: Petr Pavelka

V minulých týdnech pro-
běhla okresní, krajská a ce-
lostátní kola soutěže základ-
ních uměleckých škol, kterou 
každoročně vypisuje Minis-
terstvo školství ČR pro různé 
hudební nástroje.

V letošním roce soutěží mladí 
muzikanti z celé republiky ve hře 
na klavír, smyčcové nástroje, 
akordeon a kytaru. Největších 
úspěchů dosáhli právě akordeo-
nisté a kytaristé.

V celostátním kole soutěže 
ve hře na akordeon v Havířově 
získalo duo Martina Botorová – 
Patrik Šoch 2. cenu a Martina 
Botorová navíc obsadila 3. mís-
to v sólové hře (připravila p.uč. 
Květuše Krůčková).

1. místa v krajském kole ve 
hře na kytaru získali ve svých 
kategoriích David Michalisko a 
Marek Spilka (p.uč. Tomáš Vá-
vra), Michaela Kaňáková, Petr 
Pikna a Tomáš Tichánek (p.uč. 
Dalibor Šlachta), Adam Petkov 
(p.uč. Gregor Huštan), Veronika 
Moškořová (p.uč. Jana Žabková) 
a dvě kytarová kvarteta – Kateři-
na Maříková, Tomáš Tichánek, 
Lucián Petrovský, Alexandra 
Šromová a Michaela Čapouno-
vá, Aneta Laštovičková, Klára 
Gajdová, Magdaléna Hrůzková 
(obě p.uč. Ladislav Muroň). Ve 
hře na klavír to byl Tomáš Ci-
eslar (p.uč. Vankátová).

Ve hře na akordeon získal 
první místo akordeonový orches-
tr ( p.uč. Květuše Krůčková).

Ve hře na violu to byla Adri-
ana Polášková (p.uč. Boris Haj-

Úspěchy žáků ZUŠ Frýdek-Místek
dušek) a ve hře na violoncello 
Nikoletta Hradilová (p.uč. Jeno-
véfa Klimánková).

2. místa ve svých kategoriích 
obsadili Jan Uvíra (p.uč. Vladi-
mír Nytra), Veronika Lednická, 
Laura Vrublová a Karolína Krav-
číková (p.uč. Marcela Peterová), 
Patricie Celtová (p.uč. Gregor 
Huštan), Lucián Petrovský (p.uč. 
Ladislav Muroň) a Ivana Kůrko-
vá (p.uč. Dalibor Šlachta).

Třetí místa získali Klára 
Beránková (p.uč. Ivana Mac-
kowská), David Chlebek (p.uč. 
Zita Macurová), Eva Bašová a 
Vojtěch Ocelka (p.uč. Miluška 
Žišková), Veronika Halašyová a 
Marie Hartmannová (p.uč. Marie 
Hulajová), houslové duo Pavel 
a Sára Adámkovi (p.uč. Stela 
Panicová) a violoncellistky Anna 
Korytářová (p.uč. Marcela Pete-
rová) a Johana Kubalová (p.uč. 
Jenovéfa Klimánková).

V Karviné se uskutečnilo hod-
nocení krajské přehlídky prací 
žáků výtvarných oborů.

Oceněny byly projekty: CES-
TA ČAJE, CESTA MYSLI (při-
pravila p.uč. Eva Adamovská), 
RUCE (připravila p.uč. Andrea 
Sibinská), IKARŮV SMUTNÝ 
PŘÍBĚH, DÁREK I. DÁREK II. 
(připravila p.uč. Marcela Polo-
chová) a CESTA K VÝRAZOVÉ-
MU PORTRÉTU (připravila p.uč. 
Hana Černohorská).

Úspěšným žákům a jejich pe-
dagogům patří blahopřání a po-
děkování za reprezentaci školy i 
města Frýdek-Místek.

Ladislav Muroň, ředitel školy

Stálá expozice Pohledy do 
dějin farnosti Frýdek v horní 
části svatojánské věže sezna-
muje prostřednictvím textové-
ho a obrazového materiálu se 
základní faktografií týkající se 
bohatých církevních dějin dří-
ve samostatného města Frýd-
ku a nejbližšího okolí. 

Informační panely jsou vě-
novány tematickým okruhům, 
jako jsou církevní správa Slez-
ska, dějiny farního kostela sv. 
Jana Křtitele ve Frýdku a jeho 
nepřehlédnutelné věže, poutní 
místa na území farnosti, které 
reprezentují frýdecká bazilika 
Navštívení Panny Marie a dřevě-

Stálá expozice – Galerie Věž
ná kaple Povýšení sv. Kříže nad 
pramenem v Hájku, další kostely 
a sakrální objekty ve Frýdku, Lís-
kovci, Starém Městě a Panských 
Nových Dvorech.

Součástí expozice je několik 
trojrozměrných exponátů z de-
pozitáře frýdecké farnosti. Větši-
nou se jedná o unikátní, dosud 
nikdy nevystavené předměty, 
mezi nimiž si pozornost zaslou-
ží například fragment pozdně 
gotického kostelního portálu, 
barokní pískovcová plastika sv. 
Jana Nepomuckého či funkční 
zvon sv. Barbory z roku 1850.

Autorem scénáře stálé expo-
zice je historik David Pindur pů-

sobící v Muzeu Těšínska. Pod-
klady pro stálou expozici byly 
získány nejen z bohatých sbírek 
Římskokatolické farnosti Frýdek, 
ale také z fondů Muzea Těšín-
ska, Státního okresního archivu 
Frýdek-Místek a především ze 
soukromých sbírek. 

Galerie Věž vznikla jako sou-
část projektu „Zpřístupnění věže 
farního kostela sv. Jana Křtitele ve 
Frýdku“ iniciovaného Miroslavem 
Přikrylem ze sdružení Filip Neri.

Věž je otevřena od 27. 5. do 
11. 9. vždy v pátek, sobotu a 
neděli, vstupné dobrovolné. Na 
provoz přispělo mezi jinými i 
Statutární město Frýdek-Místek.

Vynikajícího výsledku v le-
tošním ročníku Celostátní sou-
těže dětských zpěváků lidových 
písní Zpěváček 2011 dosáhla 
rodačka z Frýdku-Místku Klára 
Papřoková z Dětského folklor-
ního souboru Ondrášek. V kon-
kurenci padesáti nejlepších 
zpěváků postupujících z jed-
notlivých regionálních kol této 
soutěže se Kláře podařilo vybo-
jovat titul Bronzového zpěváčka 
České republiky 2011.

Vítězkou letošního již 17. roč-
níku se stala Lucie Rybníkářová 
z Hluku. Titul Stříbrného zpěváčka 
získali Patrik Hradecký z Domaž-
lic a Sára Kokešová z nedalekých 
Kozlovic. O titul Bronzového zpě-
váčka se s frýdecko-místeckou 
Klárou Papřokovou dělí další zpě-
vačka ze severu Moravy Tereza 
Kachlová (Bohumín), která potvr-
dila letošní obrovský úspěch zpě-
váčků severní Moravy a Slezska.

Odborná porota vedená vý-

Bronzový zpěváček České republiky 
pochází z města Frýdku-Místku

znamným folkloristou Janem Ro-
kytou hodnotila hlasové dispozice 
soutěžících, intonaci, zvládnutí 
regionálního stylu, projev a schop-
nost spolupráce s doprovodnou 
hudbou, kterou je pro soutěžící 
z Moravy tradičně orchestr brněn-
ského rozhlasu BROLN. Soutě-
žící zpěváčci zpívají jednu píseň 
s muzikou a jednu píseň 
á capella. Padesát po-
stupujících z regionálních 
kol své síly změří v semi-
finále a dvacítka nejlep-
ších má tu čest své písně 
prezentovat ve finále. 
Hostitelem národního 
kola je každoročně obec 
Velké Losiny.

Do závěrečného kola 
soutěže se dostávají nej-
lepší zpěváčci souborů a 
sborů z celé republiky. 
Město Frýdek-Místek se 
letos může pyšnit účastí 
hned dvou zpěvaček. 

Kromě bronzové Klárky Papřo-
kové z Ondrášku se v semifinále 
soutěže představila také Anička 
Bohatá z Ostravičky. Je potěšují-
cí, že v našem městě mohou děti 
svůj talent rozvíjet hned v několika 
souborech. Na severu Moravy se 
zkrátka folkloru daří.

Iva Jurenková, DFS Ondrášek

Předseda FOS ČR Zdeněk Pšenica a Bron-
zový, Zlatý a Stříbrný zpěváček 2011 (zleva: 
Klára Papřoková, Patrik Hradecký, Lucie Ryb-
níkářová, Tereza Kachlová, Sára Kokešová).

Pobočka Místek, Hlavní 111
20. července od 9.00 do 12.00 h.

Frýdek, Jiráskova 506
10. srpna 2011 od 9.00 do12.00 h.

ZMĚNA PŮJČOVNÍ DOBY 
červenec-srpen

4.7. bude knihovna uzavřena
Frýdek, Jiráskova 506

odd. pro dospělé, studovna
po, út, čt, pá 9-17, st 12-16, so 8-12

odd. pro děti 
po 9-11, 12-17

út, čt, pá 9-11, 12-14,30
st zavřeno

ústředí - Jiráskova 11.7.-16.7. 
zavřeno

Místek, Hlavní 111
odd. pro dospělé, studovna

Prázdniny ve městě v knihovně
po, út, čt, pá 9-17, st 12-16, so 8-12

odd. pro děti 
po 9-11 12-17,

út, čt, pá 9-11, 12-14,30,
st zavřeno

hudební odd.
po + čt 12-17, út + pá 9-15

pobočka Místek 1.8.-6.8. zavřeno
Pobočka na 11. ZŠ

po 9-11 12-17
út, čt, pá 9-11 12-14,30

st zavřeno
pobočka na 11. ZŠ uzavřena

 v červenci
pobočka Lískovec uzavřena 

18.7.-20.8.
pobočka Skalice uzavřena

v srpnu
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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, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

Mobilní sběrna:
U Mountfieldu 19.7. – 21.7. 
U krytého bazénu   26.7. – 28.7. 
Park. u Kauflandu 7.7. - 7.7. 

(5.7.-6.7. – svátek) 
Parkoviště u Billy   12.7. – 14.7. 
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

Centrum pečovatelské služby 
nabízí pomoc seniorům a zdravot-
ně postiženým občanům, kteří se 
ocitli v nepříznivé životní situaci. 

Působíme na území města 
Frýdku-Místku, Lískovce, Chle-
bovic, Zelinkovic a Skalice. 

Služby poskytujeme denně 
včetně sobot, nedělí a svátků od 
7.00- 19.00 h. ve vlastních domác-
nostech klientů a tím jim umožňu-
jeme žít v navyklém prostředí.

Nabízíme tyto služby: 
- pomoc při zvládání běžných úko-
nů péče o vlastní osobu (pomoc při 

POTŘEBUJETE POMOC PEČOVATELSKÉ SLUŽBY?
oblékání, s prostorovou orientací, 
ošetřování na lůžku atd.)
- pomoc při osobní hygieně (kou-
pel v domácnosti, mytí vlasů, kou-
pel ve středisku osobní hygieny)
- pomoc při zajištění stravy (pomoc 
při podávání jídla a pití, příprava 
snídaně, oběda, svačiny, večeře)
- dovoz nebo donáška oběda
- pomoc při zajišťování chodu 
domácnosti (nákupy, úklid, praní 
prádla, pochůzky)
- zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím (do-
provod k lékařům, na úřady atd.)

- základní sociální poradenství
Služba je poskytována s 

respektem k lidské důstojnos-
ti, formou individuální pomoci, 
podporující klidné a bezpečné 
prožívání života.

Najdete nás na adrese:
CENTRUM PEČOVATELSKÉ 
SLUŽBY FRÝDEK-MÍSTEK

příspěvková organizace,
Zámecká 1266, Frýdek-Místek

nebo na telefonním čísle:
558 433 975, 775 790 008

 – vedoucí Pečovatelské služby
Hana Hrabcová. 

Pro inzerci volejte
+420 603 249 743

Provádíme 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

Prodám byt 3+1
ve Frýdku-Místku

na Rivieře.
Byt i dům je po
rekonstrukci.
Mnoho výhod.

Realitní kanceláře
jen s klientem.
603 571 176.

HLEDÁ SE JORKŠÍR KLUK 
Je mu 10 měsíců, srst na zádech šedá, dále zlatá,

slyší na jméno Piškot. 
Zaběhl se začátkem května ze zahrady rod. domku

v Místku na ul. Ondrášova 901. 
Na pejska je silná citová vazba, moc prosím o pomoc. 

NÁLEZCE OBDRŽÍ ODMĚNU 5 000 Kč. Děkuji. Tel: 775 930 812
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1. Předmět výběrového řízení: 
Pronájem nebytových prostor 
- v objektu č. p. 1147 tř. T. G. Masaryka, k. ú. Frýdek, kte-
ré jsou v současné době užívány jako restaurace – kavárna 
Radhošť včetně zázemí, a to od 1. 8. 2011. 
Objekt je zapsán v seznamu kulturních památek. 
V roce 2009 byla provedena rekonstrukce kuchyně a záze-
mí. Nebytové prostory v objektu mají celkovou výměru 435 
m2 (I. PP a I. NP-kavárna)

Pronajímaná plocha:
 I. PP:  I. NP:
 - vstup + chodba 19,44 m2  - restaurace 37,80 m2

 - sklady 40,89 m2  - restaurace 135,95 m2

 - chodba 43,92 m2  - WC 23,4 m2

 - WC 27,70 m2 - kuchyně 69,85 m2

  - vstup + chodba 35,67 m2

-v objektu č. p. 134, Palackého, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek, které jsou v současné době užívány jako restaura-
ce ŠVEJK včetně zázemí, a to od 1. 10. 2011.
Objekt je zapsán v seznamu kulturních památek. 
Nebytové prostory v objektu čp. 134, ul. Palackého, k.ú. 
Místek mají celkovou výměru 586,45 m2. Nebytové pro-
story v účelové stavbě mají celkovou výměru 62,095 m2 
(zahradní restaurace). 
Součástí pronájmu zahradní restaurace není venkovní po-
sezení, lze dohodnout.
Pronajímaná plocha: 
 I. NP: II. NP:
 - kancelář 16,7 m2 - chladírna zeleniny 60,6 m2

 - salónek 62,6 m2 - strojovna klima 51,7 m2

 - výčep 79,5 m2 - šatna muži 7,6 m2

 - jídelna 92,3 m2 - soc. zaříz. muži 6,8 m2

 - úklid. komora 1,9 m2 - umývárna ž. 2,6 m2

 - chodba 3,7 m2 - WC ženy1,45 m2

 - přípravna zeleniny 6,6 m2  - úklid. komora 1,45 m2

 - příruční sklad 8,7 m2 - šatna ženy 14,42 m2

 - kuchyň 50,8 m2  - chodba 6,18 m2

 - chodba 3,3 m2 - sklad 28,2 m2

 - chladírna 4,7 m2 - výtah 1,2 m2

 - chladírna 4,35 m2 - chodba 36,9 m2

 - WC muži 10,9 m2 - zádveří 1 m2

 - WC ženy 18,2 m2

 - chodba 2,1 m2

2. Služby spojené s pronájmem
Služby spojené s pronájmem nebytových prostor v 

č.p. 1147 (kavárna Radhošť):
Náklady na teplo budou vyúčtovány v poměru podlaho-

vých ploch nebytových prostor pronajatých nájemci k cel-
kovému součtu podlahových ploch v zúčtovací jednotce, 
kterou tvoří budovy č. p. 1147 a č. p. 1148, Radniční, k. ú. 
Frýdek. (Pro informaci uvádíme, že náklady na teplo v roce 
2010 v zúčtovací jednotce činily 291 Kč/m2/rok bez DPH).

Vodné a stočné bude vyúčtováno v poměru podle 
náměrů podružných vodoměrů instalovaných v zúčtova-
cí jednotce, kterou tvoří budovy č. p. 1147 a č. p. 1148, 
Radniční, k. ú. Frýdek. (Pro informaci uvádíme, že cena 
vodného a stočného fakturovaná dodavatelem Severomo-
ravské vodovody a kanalizace a.s. v roce 2010 činila 52,62 
Kč/m3 bez DPH). 

Dodávku elektrické energie si zajistí nájemce sám na 
základě vlastního smluvního vztahu uzavřeného s dodava-
telem elektrické energie. 

Zneškodňování odpadů vzniklých z činnosti nájemce 
v souvislosti s užíváním nebytových prostor si zajistí ná-
jemce sám na vlastní náklady.

Služby spojené s pronájmem nebytových prostor v 
č.p. 134 (restaurace ŠVEJK ):

Plyn, elektrická energie, teplo, pitná voda a stočné 
podle skutečného odebraného množství, a to v ceně fak-
turované Národnímu domu Frýdek-Místek „příspěvkové 
organizaci“ dodavateli těchto služeb – měsíčně.

Zneškodňování odpadů vzniklých z činnosti nájemce 
v souvislosti s užíváním nebytových prostor si zajistí ná-
jemce sám na vlastní náklady. 

Servis dvou výtahů, televizní poplatek – přefakturace 
měsíčně.

3. Podmínky užívání 
objektu č.p. 1147
- zajistit polední „menu“ v ceně stravenky poskytované 

Statutárním městem Frýdek-Místek zaměstnancům při za-
chování minimálně současného stavu

- poskytnutí součinnosti zejména při společenských a 
kulturních akcích Statutárního města Frýdek-Místek

- v nebytovém prostoru nebudou umístěny výherní hrací 
přístroje nebo jiná technická herní zařízení.

objektu č.p. 134
Nebytové prostory je nutno užívat způsobem stanove-

ným pro koncept „restaurace ŠVEJK“, a to po dobu trvání 
smlouvy o poskytnutí práva na užívání konceptu „Švejk 
restaurant“. 

Statutární město Frýdek-Místek a Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“ 
vyhlašují výběrové řízení na společný pronájem nebytových prostor v objektu 

č. p. 1147 – kavárna Radhošť, tř. T. G. Masaryka, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
a č. p. 134 – restaurace ŠVEJK, Palackého, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek

Předmět pronájmu je vybaven zařízením dle koncep-
tu Švejk restaurant (dále jen koncept), který je duševním 
vlastnictvím jeho dodavatele – DAOS PLUS s.r.o., sídlo 
Dvořákova 3, 320 03 Plzeň (dále DAOS).

Restaurace musí být provozována v souladu s tímto 
konceptem.

Součástí konceptu je i užití autorských děl Josefa Lady, 
nájemce není oprávněn tato díla jakýmkoliv způsobem 
upravovat, měnit nebo šířit.

Nájemce je povinen platit nositeli autorských práv kon-
ceptu Švejk restaurant poplatek za tato práva. Tento po-
platek činí 1500 Kč + DPH měsíčně.
Nebytové prostory je nutné provozovat tak, aby byly 

dodrženy následující požadavky: 
- zajistit provozní dobu jak v restauraci, tak kuchyni po 
dobu konání akcí v prostorách Národního domu (ráno – se-
mináře, burza škol, Hornická desítka, večer divadla, plesy) 
- zajistit kvalitní obsluhu (po celou dobu trvání) na akcích 
do velkého, malého a zasedacího sálu dle akcí a po dobu 
jejich konání
- zajistit obsluhu v barech (disko a zelený) pouze při akci 
po dobu konání
- rozšířit – poskytnout gastro nabídku alko, nealko nápojů, 
pamlsků pro děti, mládež, běžné hosty, gurmány
- pracovník na obsluhu o přestávkách tanečních (bar nebo 
restaurace – 15 min. přestávka)
- na akcích pro mládež typu Tančírny, plesy pro školy rozší-
řit nabídku na jídla (levnější, oživit nabídku, rozmístit výdej 
mobilních barů jídla+nealko)
- na vlastní náklady zajišťovat úklid pronajatých prostor
- jednotné oblečení pro personál
- zabezpečení zákazu kouření v průběhu vydávání obědů 
11.00-14.00 hodin
- zabezpečení provozu zahrady v období od 1. 5. do 30. 9.
daného roku
- používání odsávání při vaření
- v nebytovém prostoru nebudou umístěny výherní hrací 
přístroje nebo jiná technická herní zařízení.

4. Kritéria vyhodnocení výběrového řízení:
- výše nájemného

- praxe v oblasti gastronomie
- reference

- podnikatelský záměr
5. Obsah a forma zpracování nabídky:

- účastníkem výběrového řízení mohou být fyzické osoby star-
ší 18 let způsobilé k právním úkonům nebo právnické osoby. 
- účastníkem výběrového řízení se stává ten, kdo předloží 
vyhlašovateli písemnou nabídku, a to za předpokladu spl-
nění všech tímto vyhlášených podmínek, a to bez výhrady. 
- nabídka musí být předložena písemně v českém jazyce a 
podepsána uchazečem (u právnických osob v souladu se 
zápisem v Obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku).
- u fyzických osob jméno a příjmení, datum narození, adre-
sa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování (pouze 
v případě, že není shodná s adresou trvalého pobytu), tele-
fon popř. fax; u právnických osob přesný název, sídlo, IČ, 
jméno a funkce statutárního orgánu a závazná adresa pro 
doručování včetně telefonu, případně faxu. U právnických 
osob jako příloha výpis z obchodního rejstříku (originál 
nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců), u právnické oso-
by, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, doloží tato 
osoba platný výpis z jiného zákonem určeného rejstříku, v 
němž zapsána je, případně písemnou smlouvu nebo zaklá-
dací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob 
podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz 
na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká.

Povinný obsah nabídky:
- výše nájemného za užívání nebytových prostor v objektech 
č.p. 1147 a č.p. 134 (každý nebytový prostor samostatně)
- oprávnění k podnikání v souladu s podnikatelským záměrem
- podnikatelský záměr uchazeče
- reference vč. délky praxe v oblasti gastronomie

Předání nabídek
Nabídky na společný pronájem nebytových prostor budou 

přijímány do 8. 7. 2011 do 12:00 hod. 
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. 
Požadovaný způsob doručení nabídky – osobně nebo 
poštou na níže uvedenou adresu v zalepené obálce 

označené v levém horním rohu nápisem 
„Výběrové řízení – společný pronájem kavárna
Radhošť a restaurace ŠVEJK – NEOTVÍRAT!!!“.

U nabídek podaných poštou rozhoduje datum poštovního 
razítka (datum poštovního razítka 7. 7. 2011).
Adresa pro doručení nabídek: Magistrát města Frýdku-
-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek.
Zájemci o účast ve výběrovém řízení obdrží další informace na 
Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 10, odboru správy 
obecního majetku, Ing. Sylva Chlebková tel. 558 609 174, 
popř. Ludmila Potášová, tel. 558 609 362 (nebytové prostory 
v č.p. 1147), Barbara Voznicová (nebytové prostory č.p. 134).

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

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

- budova č.p. 752 na pozem-
ku p.č. 1723, zastavěná plocha 
a nádvoří, a pozemek p.č. 1723, 
zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 330 m2, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Pionýrů), nejnižší 
nabídková cena 5.736.000 Kč

- Nebytová jednotka 549/7 
včetně podílu 452/992 na spo-
lečných částech budovy č. p. 
549 a zastavěném pozemku p. 
č. 202/66 zastavěná plocha a 
nádvoří a souvisejícím pozemku 
p. č. 202/211 ostatní plocha k. 
ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Růžový pahorek), nejnižší na-
bídková cena 4.721.714 Kč 

- garáž bez č.p./č.e. na po-
zemku p.č. st. 252 a pozemek 
p.č. st. 252, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 98 m2, k.ú. 
Skalice u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek, nejnižší nabídko-
vá cena 75.000 Kč

- objekt bez č.p./č.e. (stavba 
občanské vybavenosti) na po-
zemku p.č. 202/210, zast. pl. a 
nádv., a pozemku p.č. 202/210 
zast.pl. a nádv. o výměře 15 m2 
včetně všech součástí a příslu-
šenství, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (Růžový pahorek), nejniž-
ší nabídková cena je 302.250 Kč

- objekt bez č.p./č.e. (stavba 
občanské vybavenosti) na po-
zemku p.č. 3482/69, zast.pl. a 
nádv., a pozemku p.č. 3482/69, 
zast. pl. a nádv., o výměře 49 
m2 včetně všech součástí a pří-
slušenství, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek (Bezručova), nejnižší 
nabídková cena je 876.550 Kč. 
Nabídkové licitační řízení se 

uskuteční dne 24.8.2011 
- ve 13.30 h. budova č.p. 34, k.ú. 
Lískovec u Frýdku-Místku
- ve 14.00 h. budova č.p. 752, 
k.ú. Místek

Nabídkové licitační řízení
- ve 14.30 h. nebytová jednotka 
549/7, k.ú. Frýdek
- ve 15.00 h. garáž bez č.p./č.e., 
k.ú. Skalice u Frýdku-Místku
- ve 15.30 h. objekt bez č.p./č.e. na 
pozemku p.č. 202/210, k.ú. Frýdek
- ve 16.00 h. objekt bez č.p./č.e. na 
pozemku p.č. 3482/69, k.ú. Místek

v zasedací síni odboru 
správy obecního majetku Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku, 

ul. Radniční 10. 
Účastník nabídkového licitač-

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

Výše jistiny je stanovena na 
10% z nejnižší nabídkové ceny 
a je splatná nejpozději dne 
18. 8. 2011 na účet statutárního 
města Frýdek-Místek, č.ú. 6015-
928781/0100, var.symbol: 
budova č.p. 34, k.ú. Lískovec u 
Frýdku-Místku VS 311234
budova č.p. 752, k.ú. Místek
 VS 3112752
nebytová jednotka 549/7, k.ú. 
Frýdek VS 31125497
garáž bez č.p./č.e., k.ú. Skalice 
u Frýdku-Místku VS 3112252
objekt bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 202/210, k.ú. Frýdek
 VS 3112202
objekt bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 3482/69, k.ú. Místek
 VS 31123482

Příklepem licitátora vzniká 
zájemci s nejvyšší nabídkou 
právo na uzavření kupní smlou-
vy k prodávané nemovitosti za 
nejvyšší nabídkovou kupní cenu. 
V případě, že zájemce s nejvyšší 
nabídkou nezaplatí nejvyšší na-
bídnutou kupní cenu ve lhůtě 60 
dnů ode dne konání nabídkové-
ho licitačního řízení, vzniká Sta-
tutárnímu městu Frýdek-Místek 
nárok na smluvní pokutu ve výši 
složené jistoty. Ostatním účast-
níkům se jistota vrací. Bližší in-
formace – Magistrát města FM, 
tel. 558 609 172, 558 609 175, 
558 609 171.

Ing. Bc. Hana Kalužová, 
vedoucí odboru SOM
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134, tel.: 558 433 431-2,

www.kulturafm.cz

Zpívání pod lípou
Frýdecký zámek – II. nádvoří

Čt 14. 7. v 19.00 
Mňága a Žďorp

Koncert alternativní rockové skupiny 
z Valašského Meziříčí.

Vstupné 150 Kč
Čt 21. 7. v 19.00

Stanley´s Dixie Street Band
Skupina hraje v klasickém retro 

oblečení s buřinkou „á la 20. léta“ 
pohodový dixík, který vychází z po-

čátku vzniku této muziky.
Vstupné 100 Kč

Výstavy
1. 7. – 31. 7. Národní dům

Mezinárodní folklorní festival ve 
fotografiích Radka Klímka a Luďka 

Krulikovského
Divadelní předplatné 2011/2012

Ceny předplatného
• Skupina A - celkem 6 představení: 

2.100 Kč a 1.800 Kč (důchodci, studenti)
• Skupina B - celkem 6 představení: 

2.100 Kč a 1.800 Kč (důchodci, studenti)
• Skupina C - celkem 4 představení: 

1.000 Kč a 800 Kč (studenti)
Skupina A

Čt 22. 9. - 19.00
J. B. P. Molièr

Chudák Harpagon
Divadelní společnost Josefa Dvořáka

Dramatické vyprávění o stařičkém 
človíčkovi, kterému všichni ztrpčují 
život tím, že po něm neustále něco 
chtějí. Zejména peníze. A človíček 
je nerad dává. Na motivy komedie 

Lakomec upravil Josef Dvořák.
Hrají a zpívají Josef Dvořák, Radka 
Stupková, Dagmar Schehrová, Adé-
la Zejfartová, Markéta Hrubešová, 

Rostislav Trtík a Milan Duchek. Re-
žie Josef Dvořák a Radka Stupková.

St 19. 10. - 19.00
Pražský komorní balet

Leoš Janáček
Jablůňka

Nezaměnitelné spojení hudby se 
současným tanečním projevem.
Choreografie Lucie Holánková.

Leoš Janáček
Po zarostlém chodníčku

Motiv sýčka, podobně silný a 
dramatický jako motiv Beethovenovy 

Osudové symfonie.
Choreografie Pavel Šmok a Kateřina 

Dedková-Franková.
Pablo de Sarasate

Carmen pas de deux
Rozdvojení osobnosti na téma Carmen.

Choreografie Lucie Holánková.
Jaromír Nohavica

Divocí koně
Devět písní, které se dotýkají 

lidských citů a pocitů.
Choreografie Lucie Holánková.

Listopad 2011 - 19.00
Robin Hawdon
Úžasná svatba 

Moravské divadlo Olomouc
Svatební den. Po večírku loučení se 

svobodou se nastávající ženich probudí 
ve svatebním apartmá vedle krásné, 
ale úplně neznámé dívky. Pátrá v pa-
měti, co se asi dělo minulou noc, když 

v tom přichází jeho budoucí žena.
Hrají Tereza Richtrová, Petr Jarčev-
ský / Ivan Dejmal, Vlasta Hartlová / 

Ivana Plíhalová, Jiří Suchý z Tábora, 
Lenka Kočišová a Klára Klepáčová. 

Režie Milan Schejbal.
Leden 2012 - 19.00

Ray Cooney
Prachy!!! 

Divadlo Palace Theatre Praha
Obrovský balík peněz může člověku 

naprosto rozvrátit život. Poněkud ne-
typická oslava narozenin v komedii 
z typicky anglického prostředí, plná 

nečekaných zvratů.
Hrají Vanda Hybnerová, Josef 

Polášek, Richard Trst´an, Michal 
Novotný, Jiří Štrébl, Nela Boudová, 
Saša Rašilo / Pavel Kikinčuk a Zde-
něk Košata. Režie Jana Kališová.

Březen 2012 - 19.00
Karel Semerád

Madam Piaf 
Městské divadlo Zlín

Fascinující a nelehký osud feno-
menální zpěvačky, která se svou 

sestrou zpívá na ulici, aby po čase 
získala obdiv, slávu a lásku nejen 
svého národa, ale i celého světa.

V živém podání zazní např. Milord, Pa-
dam, padam, Mondieu a mnoho dalších.

Hrají Helena Čermáková, Petra 
Domžalová, Pavel Leicman, Josef 
Koller, na klavír doprovází Richard 

Dvořák. Režie Karel Semerád
Duben 2012 - 19.00

Henry Meyerson
Fígl 

Divadlo Ungelt Praha
Profesionální bavič Murray Green 

se ocitá na invalidním vozíku a jeho 
žena se dozvídá o jeho několikale-
tém milostném poměru. Americká 

tragikomedie pojednává o nelehkých 
tématech, ale činí tak s nadsázkou 
a ironickým odstupem. Hrají Alena 

Vránová, Václav Postránecký a Marta 
Vančurová. Režie Ladislav Smoček.

Skupina B
Čt 13. 10. – 19.00

Jakub Nvota
Láska naruby 

Divadlo Kalich Praha
Výpravná hudební komedie vypravuje 
příběh neúspěšné herečky Viktorie, 
které se nedaří v osobním ani pro-

fesním životě. Štěstí se na ni usměje 
až v podobě nabídky, která má 

ovšem zvláštní podmínku: aby získala 
angažmá, musí předstírat, že je muž! 

Hru doprovázejí výtečné písničky 
z dílny našeho předního jazzmana 

Milana Svobody. Hrají Jana Paulová, 
Pavel Zedníček, Bohumil Klepl, 

Dalibor Gondík, Zbyněk Fric a Radka 
Filsková. Režie Jakub Nvota.

Pá 16. 12. – 19.00
Tomáš Vůjtek
Brenpartija 

Komorní scéna Aréna Ostrava
Hra vznikla na motivy prózy Věncesla-
va Juřiny Zpráva o státu Halda. V regi-
onální literatuře je téma brenpartija po-
měrně časté a postavy tuláka Švendy 
a brenaře Ferdy Prokopa suverénně 
přecházejí z jedné prózy do druhé a 

ze století do století. Hrají Josef Kaluže, 
Vladislav Georgiev, Dana Fialková, 

Albert Čuba, Marek Císovský, Michal 
Čapka, Alena Sasínová Polarczyk, 
Tereza Císovská, René Šmotek aj. 

Režie Janusz Klimsza.
Únor 2012 – 19.00
Esther Vilarová

Žárlivost 
Umělecká agentura Česká Lípa

Příběh tří žen, které se nikdy osobně 
nesetkají, a přesto jsou vzájemně 

velice blízko spojeny. Osudovou sho-
dou milují všechny tři jednoho muže 
a každá z nich se tímto vztahem po 

svém vyrovnává a je na celý život po-
znamenána. Tak, jak člověka dokáže 
proměnit, povznést, ale i zničit velká 
láska. Hrají Jana Hlaváčová, Hana 

Maciuchová, Jitka Moučková / Lucie 
Matoušková. Režie Luděk Munzar.

Čt 15. 3. 2012 – 19.00
Vratislav Blažek a Zdeněk Podskalský

Světáci 
Divadelní společnost Háta

Hudební komedie. Parta tří fasádníků 
pracuje v Praze v městě plném 

lákadel a nočního života. Chtějí si 
užít jeden večer v luxusním podniku 

ve společnosti dam na úrovni.
Hrají Lumír Olšovský / Filip Tomsa, 

Dalibor Gondík / Zbyšek Pantůček, Aleš 
Háma / Martin Zouhar, Monika Absolo-
nová / Ivana Andělová, Mahulena Bo-
čanová / Adéla Gondíková, Jan Přeučil / 

Josef Oplt. Režie Lumír Olšovský.
Duben 2012 – 19.00

Stanislav Štepka
Len tak prišli 

Radošinské naivné divadlo
Satirická komedie začíná nevesele 

– na pohřební hostině. V provinčním 
městě zemřel při dopravní nehodě 
primátor a bohatí pozůstalí, tedy 
rodina známého gubernátora a 

manipulátora, čekají na překvapující 
závěť, kterou přečte notářka. Hrají a 
zpívají členové Radošinského naiv-
ného divadla. Režie Ondrej Spišák.

Květen 2012 – 19.00
C. S. Forester

Africká královna
Divadlo Palace Theatre Praha

Humorný i dramatický příběh o tom, 
k čemu dokáže chytrá žena přinutit 

zamilovaného muže, odehrávající se 
v Africe uprostřed 1. světové války. 

Tyto dvě zcela rozdílné povahy 
promění svou původní vzájemnou 

nevraživost ve velkou lásku.
Hrají Linda Rybová a Hynek Čer-
mák. Režie Viktorie Čermáková.

Skupina C
Ne 6. 11. – 19.00
J. B. P. Molièr

Don Juan v Soho 
Divadelní spolek Kašpar

Moderní verze Molièrovy hry. Don 
Juan žije v londýnské čtvrti Soho 

a rozhodně se nenudí. Hrají Martin 
Hofmann, Adrian Jastraban, Andrea 

Mohylová, Petr Lněnička, Lukáš Jůza, 
Tereza Hofová, Jitka Nerudová a Mar-
cela Holubcová. Režie Filip Nuckolls.

Pá 9. 12. – 19.00
Petr Kolečko a Tomáš Svoboda

Pornohvězdy 
Divadlo Petra Bezruče Ostrava

Originální muzikál / pásky umělé lás-
ky / vánoční znovuzrození za zvuků 

kapajícího kohoutku / všechno je 
důležitější / než porno / borůvkové 

koláče a tvrdý chlebíček pornostars / 
výčitky svědomí udusí velký fára.

Hrají Markéta Haroková, Jan Vlas, 
Michal Sedláček, Jan Vápeník, 

Norbert Lichý, Pavla Gajdošíková a 
další. Režie Tomáš Svoboda.

Únor 2012 - 19.00
Tomáš Baránek
Jak sbalit ženu 
Buranteatr Brno

Nikdy se holce neomlouvej, že ji 
balíš, ona se ti má omlouvat, že už 

s tebou dávno nespí. Magie svádění 
je tady kulisou k syté komediální 

zábavě, která bude nejen pro přítom-
né donchuány příjemně a užitečně 
stráveným časem. Hrají Petr Tlustý, 
Jiří Hájek, Jitka Šotkovská, Kateřina 
Dostálová, Lukáš Rieger, Kamila Ze-
telová a Bára Jelenová. Režie Zetal.

Březen 2012 - 19.00
Dodo Gombár

Sex, Drugs a Rock´and´Roll 
Divadelní spolek Frída Brno

Příběh inscenace je humorným 
nahlédnutím do života absolventa 
herecké školy, který se po neú-

spěšné kariéře uchýlí ke zhýralému 
způsobu života. Ten jej zavede až 
na okraj společnosti, kde se sice 

vzpamatuje, ale odkud už není cesty 
zpátky. Cena Alfréda Radoka za 

nejlepší autorský divadelní text. Hrají 
Bára Munzarová, Martin Trnavský a 
Radim Novák. Režie Dodo Gombár.

Změna programu vyhrazena!
Mimo předplatné
Út 19. 9. – 19.00

Neil Simon
Poslední ze žhavých milenců 

Agentura Harlekýn Praha
Odvěká mužská touha po milostných 

dobrodružstvích inspirovala autora 
k napsání komedie, při které se baví 
diváci bez rozdílu věku. Starší majitel 
rybí restaurace se po letitém spořá-
daném manželství odhodlá k první 

nevěře. Skvělá je již svým námětem 
a přímo dokonalá díky mistrným dialo-
gům. Hrají Simona Stašová /trojrole/ a 

Petr Nárožný. Režie Zdeněk Kaloč.
Vstupné 400 a 380 Kč
Čt 3. 11. – 19.00

Jára Cimrman, Ladislav Smoljak, 
Zdeněk Svěrák

Švestka 
Divadlo Járy Cimrmana 

Na stopu hry Švestka nás přivedl 
jeden zdánlivě bezvýznamný detail: 
zvláštní způsob Cimrmanovy chůze. 
Jára Cimrman, přestože nebyl vyso-
kého vzrůstu, měl neobyčejně dlouhý 
krok. Zatímco krok normálního muže 
měří v průměru asi 70 cm, krok Járy 
Cimrmana byl 90 cm dlouhý. A to na 

milimetr přesně, jak se přesvědčili na-
příklad majitelé stavební firmy Zakou-
pil a Zbořil, kterým Cimrman krokoval 
parcely. Hrají Zdeněk Svěrák, Marek 

Šimon, Jan Kašpar, Jan Hraběta, 
Jaroslav Weigel, Genadij Rumlena, 
Petr Brukner a další. Režie Ladislav 

Smoljak. Vstupné 450 a 400 Kč
Čt 24. 11. – 19.00

Besídka 2011
Divadlo Sklep Praha

Pásmo nejnovějších scének, skečů, 
písní a tanců.

Hrají David Vávra, Milan Šteindler, 
Jiří Fero Burda, František Váša, 

Lenka Andelová, Jana Hanáková, 
Tereza Kučerová, Marta Marinová, 
Hana Navarová, Roman Fojtíček, 

David Noll, Jiří Podzimek a Vladimír 
Vytiska. Vstupné 400 a 380 Kč

Duben 2012 - 19.00
Patrik Hartl

Soukromý skandál 
Studio Dva Praha

Komedie o lásce v době finanční 
krize. Příběh o mladém manažerovi, 

který po uši v dluzích využije celosvě-
tové pandemie upřímnosti a pokusí 

se kvůli penězům svést svou stárnou-
cí nadřízenou, aniž by si uvědomil, 

jak velký skandál tím způsobí.
Světová premiéra 19. června 2011 

v Divadle Palace Theatre. Hrají Kryštof 
Hádek, Eva Holubová, Maroš Kramár, 
Kristýna Fuitová Nováková, Alexander 

Hemala. Režie Patrik Hartl.
Vstupné 450 a 400 Kč

Koncertní předplatné 2011/2012
Cena předplatného

• Koncerty Kruhu přátel hudby – 
celkem 6 koncertů: 600 Kč a 360 Kč 

(důchodci, studenti, děti)
• Zámecké koncerty – celkem 6 kon-

certů: 600 Kč a 360 Kč (důchodci, 
studenti, děti) 

Koncerty Kruhu přátel hudby
Čt 29. 9. Chrám sv. Jana a Pavla – 19.00

Talichův komorní orchestr 
Stadlerovo klarinetové kvarteto 
Svatováclavský hudební festival 

(velkým)
Program: Karel Stamitz: Orchestrální 

kvartet, Franz Schubert: Smrt a 
dívka (úprava G. Mahler)

Čt 6. 10. Národní dům – 19.00
Eva Dřízgová-Jirušová – soprán a 

Trio Prisma 
Clara Nováková – flétna 

Adrian van Dongen – violoncello 
Timothy Lissimore – klavír 

Program: C. Debussy: Antické epigra-
fy, Jan Novák: Mimus magius, Franz 
Schubert: Trio B dur op. 99, Maurice 
Ravel: Madagaskarské písně, H. M. 

Górecki: Good Night Requiem
Pá 4. 11. Národní dům – 19.00

Symfonický orchestr Frýdek-Místek 
Z melodie do melodie 

Program: J. Fučík, F. Kmoch, J. 
Vejvoda, R. Friml, J. Siberius, F. von 

Suppé, J. Strauss, J. Brahms
Po 19. 12. Národní dům – 19.00

Václav Hudeček – housle
Petr Adamec – klavír

Vánoční koncert
Program: W. A. Mozart, G. F. Han-
del, L. van Beethoven, B. Smetana, 

F. Schubert
Čt 29. 3. 2012 Národní dům – 19.00
Pavel Haas Quartet a Igor Františák 

– klarinet 
Veronika Jarůšková – 1. housle 

Eva Karová – 2. housle 
Pavel Nikl – viola 

Peter Jarůšek – violoncello
Program: A. Dvořák: Smyčcový 

kvartet op. 96 „Americký“ J. Brahms: 
Kvintet h moll, op. 115 pro klarinet a 

smyčcové kvarteto
Čt 12. 4. 2012 Národní dům – 19.00

Roman Janál – baryton 
Karel Košárek – klavírní doprovod 

Program: J. Teml: Písně pro baryton 
a klavír, A. Dvořák: Cikánské melodie 

pro baryton a klavír, R. Schumann: 
Písně: Dichterliebe (Les amours du 
poète) op. 48 pro baryton a klavír

Zámecké koncerty – Rytířský sál 
frýdeckého zámku

Út 27. 9. – 19.00
Dominika Hošková – violoncello 

Jiří Hošek – violoncello 
Program: J. Haydn: Duo for two Ce-
llos D dur No. 1 Hob. X:11, A. Kraft: 
Sonata for two Cellos op. č. 1 c dur, 
E. Bloch: Jewish Song z cyklu „From 
Jewish Life“, J. Offenbach: Duo for 
two Cellos op. 53, D. Popper: Suita 

for two Cellos op. 16
Čt 27. 10. – 19.00
Musica Dolce Vita

Žofie Vokálková – flétna 
Daniela Demuthová – mezzosoprán 

Zbyňka Šolcová – harfa 
Klenoty české hudby 

Program: J. Mysliveček, F. Benda, L. 
Koželuh, J. L. Dusík, B. Smetana, B. 

Martinů, A. Dvořák, L. Janáček
Čt 1. 12. – 19.00

Jan Rokyta ml. – cimbál, zobcová flétna 
Lisolette Rokyta – panova flétna 

Panova flétna a cimbál
v proměnách staletí 

Program: Rumunská lidová: Mioriţa, 
Anonymus: Estampie (Codex 

Faenza), Andrea da Firenze: Bench’ 
amar, Rumunská lidová (Arr.L&J.
Rokytovi): Suita z Ardealu, Claude 

Debussy: Syrinx, Béla Bartók: 
houslová dueta (výběr), György 

Kurtág: Játekok (výběr).
Rumunská lidová: Romská suita, 
Rumunská lidová: Doina de Jale 

(Smuteční doina)
Čt 9. 2. 2012 – 19.00

Roman Patočka – housle 
Matej Arendarik – klavír 

Program: J. Suk: Čtyři kusy pro hous-
le a klavír, op. 17. L. Janáček: Sonáta 
1. X. 1905 pro sólový klavír B. Marti-
nů: Sonáta č. 1 pro housle a klavír, H 
182 J. S. Bach / F. Busoni: Ciaconna 
pro sólové housle BWV 1004 (klavírní 
verze) J. Brahms: Sonáta č. 3 d moll 

op. 103 pro housle a klavír
St 7. 3. 2012 – 19.00

Jindřich Kaulfers – kytara 
Libor Janeček – kytara 

Španělská a jihoamerická hudba 
Program: P. A. Iparraguirre, D. Fortea, 

F. Tárrega, I. Albéniz, J. Martín, J. 
Cardoso, M. D. Pujol, G. Farrauto, R. 

Dyens, A. Barrios, A. Piazzolla, Z. Abreu 
Duben 2012 - 19.00
Wihanovo kvarteto 

Leoš Čepický – 1. housle 
Jan Schulmeister – 2. housle 

Jiří Žigmund – viola 
Aleš Kaspřík – violoncello

Program: L. van Beethoven: smyčcový 
kvartet c moll op. 18 č. 4, A. Dvořák: 

smyčcový kvartet d moll op. 34 F. Schu-
bert smyčcový kvartet G dur D. 887

Prodej divadelního předplatného 
Skupiny A, B

• pro loňské abonenty:
od 1. 7. do 15. 7. 2011

• pro nové zájemce:
od 22. 8. do 9. 9. 2011 

Prodej divadelního předplatného 
Skupiny C

• od 1. 7. do 15. 7. 2011
a od 22. 8. do 9. 9. 2011

Prodej koncertního předplatného 
Zámecké koncerty a Koncerty kru-

hu přátel hudby – Národní dům
• od 1. 7. do 15. 7. 2011
 a od 22. 8. do 9. 9. 2011

Prodej předplatného: Nová scéna 
Vlast, Hlavní 112, Frýdek-Místek

Kontaktní osoba: Tereza Krestová, 
E: tereza.krestova@kulturafm.cz, 

Tel.: 558 438 083
 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 



14 Červen 2011Programová nabídka

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

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

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

MUZEUM BESKYD

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 !!!

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 výtvar-
níka prof. Pavla Wernera, především lité 

ateliérové sklo.
DĚDEČEK AUTOMOBIL

aneb příběh malých autíček na našich 
cestách

Potrvá do 18. září 2011 
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE

ZPÍVÁNÍ POD LÍPOU 2011
Cyklus letních koncertů na nádvoří frýdec-

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

26. 7. v 17:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

9. 7.  v 17:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

29. 7. v 10:00

Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

DIGITÁLNÍ KINO
Pá 1. 7. – Ne 3. 7. v 18.00
ČERTOVA NEVĚSTA/ČR

Nová pohádka Zdeňka Trošky.
Pá 1. 7. – Ne 3. 7. ve 20.00 premiéra

TRANSFORMERS 3/USA 
Mimozemští roboti, maskovaní za po-
zemská auta, tentokrát ve 3D formátu.

Čt 7. 7. – Pá 8. 7. v 18.00
KUN FU PANDA 2/USA/3D

Po si plnými doušky užívá život legendár-
ního Dračího bojovníka, který společně s 
pěti přáteli, Tygřicí, Jeřábem, Kudlankou, 

Zmijí a Opičákem hájí rodné údolí.
Čt 7. 7. – Pá 8. 7. ve 20.00 premiéra

ŽENY SOBĚ/USA
Jedna z nejlepších komedií roku 2011! 
Rozlučka ve velkém stylu, která se tak 

trochu vymkne kontrole. 
So 9. 7. – Ne 10. 7. v 18.00

MEDVÍDEK PÚ/USA
S filmem Medvídek Pú se malí diváci 

vrací do Stokorcového lesa, kde znovu 
ožívají nadčasové kouzlo, vtip a žertovná 

atmosféra.
So 9. 7. ve 20.00

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

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

programy
Bližší informace a aktuální týdenní 

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

(viz naše aktivity).
VŠEM DĚTEM PŘEJEME POHODOVÉ 

A BEZPEČNÉ PRÁZDNINY!

kého zámku
Čtvrtek 14. července v 19 hodin

MŇÁGA A ŽĎORP
Koncert alternativní rockové skupiny z Va-

lašského Meziříčí.
Čtvrtek 21. července v 19 hodin

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.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
Neděle 21. srpna, sraz na Zámeckém ná-
městí ve Frýdku v 9.00 hodin, dojezd na 1. 
nádvoří frýdeckého zámku v 15.00 hodin
PROVĚŘTE GARÁŽ ANEB JEDEME

NA VÝLET VETERÁNEM
Srdečně zveme majitele zajímavých 

historických automobilů a motocyklů na 
celodenní výlet s odpoledním dojezdem 
na Frýdecký zámek, kde budou probíhat 

motoristické soutěže. 

Fantazijní zvířátka očima dětí
Výtvarné práce 11. ZŠ

do 22. 7. 2011

1. 7. (pá) - SWEETSEN FEST 011 – U 
Arnošta stage

17:00 – 17:40 The Lights of Reims 
18:10 – 18:40 Luboš Majzlík: autorské 

čtení, Lhali mi z Valhaly 
19:00 – 19:50 Jakub Tichý 

20:20 – 20:40 Azhar (orientální tanečnice) 
21:00 – 22:00 Kajkery 

22:00 – 22:10 Azhar (noční tanec světel)
Info: www.sweetsen.cz 

2. 7. (so) – SWEETSEN FEST 011 – U 
Arnošta stage

17:00 – 17:30 Maříci: zhudebněná poezie 
Víta Adamuse 

18:00 – 18:40 Kujóni 
19:00 – 20:00 Divadlo Čtyřlístek 
20:20 – 21:00 Hana Kopřivová 

21:20 – 22:00 René Souček
Info: www.sweetsen.cz

5. 7. (út) od 18h Vernisáž výstavy – 
Pavel Procházka – Půdy

Vernisáž výstavy vyškovského fotografa 
Pavla Procházky. Výstava potrvá od 5. 7. 

do 31. 8. 2011.
14. 7. (čt) od 20h – Jam Session 

Každý sudý týden pravidelné hudební jamo-
vání. Většinou hrají: David, Michal, Matěj..., 
či kdokoliv, kdo má zrovna chuť. Za příznivé-
ho počasí budeme jamovat na venku.

28. 7. (čt) od 20h – Jam Session 
Každý sudý týden pravidelné hudební jamo-
vání. Většinou hrají: David, Michal, Matěj..., 
či kdokoliv, kdo má zrovna chuť. Za příznivé-
ho počasí budeme jamovat na venku.

CZECH MADE MAN/ČR
Od otloukánka z chudé rodiny alkoholika, 
ke králi internetových domén. Nemožné 

je možné, padají normy, konvence, 
pravidla.

Ne 10. 7. ve 20.00
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – 

ČÁST 1/USA
„Harry Potter a Relikvie smrti“ je sedmým 
a posledním pokračováním dobrodružství 

Harryho Pottera. 
Po 11. 7. v 17.30 

RYCHLE A ZBĚSILE 5/USA
Rychlí a zběsilí – Vin Diesel a Paul 

Walker – jsou zpět!
Čt 14. 7. ve 20.00 premiéra

Pá 15. 7. – Ne 17. 7. v 17.30, 20.00
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – 

ČÁST 2/USA/3D
V tomto výpravném finále eskaluje bitva 
mezi dobrem a zlem do otevřené války 

čarodějného světa.
So 16. 7. – Ne 17. 7. v 15.30 

HOP/USA
Hlavním hrdinou snímku je velikonoční 

zajíček Hop, snící o budoucnosti rockové 
hvězdy.

Po 18. 7. v 17.30 
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – 

ČÁST 2/USA/3D
V tomto výpravném finále eskaluje bitva 
mezi dobrem a zlem do otevřené války 

čarodějného světa.
Čt 21. 7. – Pá 22. 7. v 18.00

RIO/USA/3D
Rio nás zavede do pestrobarevné 

džungle, rozrůstajícího se velkoměsta, na 
krásné brazilské pláže i slavný karneval.

Čt 21. 7. – Pá 22. 7. ve 20.00
WESTERNSTORY/ČR

Střelená komedie nabitá létem, tak 
charakterizují tvůrci celovečerní komedii 

WesternStory. Díky ní se do českého 
filmu vrací oblíbený žánr westernu a 

romantika Divokého západu.
So 23. 7. – Ne 24. 7. v 18.00

V PEŘINĚ/ČR
Magický svět dobrých i zlých snů, který 
se ukrývá přímo v našich peřinách, ožije 
v muzikálové pohádce F. A. Brabce ve 

formátu 3D.
So 23. 7. – Ne 24. 7. ve 20.00

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH 
PODIVNA/USA

V Karibiku opět řádí kapitán Jack Sparow 
v podání Johnnyho Deppa! Čtvrtý díl 

populární série. 
So 30. 7. – Ne 31. 7. v 18.00

MÉĎA BÉĎA/USA
Oblíbený medvědí zloděj piknikových 

košíků přichází na velké filmové plátno v 
novém 3D dobrodružství.

So 30. 7. – Ne 31. 7. ve 20.00 premiéra
HANNA/USA/VB

Hannin život se nepodobá životu 
žádného z jejích vrstevníků – pro ni byla 
výchova současně i výcvikem, to vše ve 
snaze udělat z ní dokonalého zabijáka.

FILMOVÝ KLUB
Po 4. 7. ve 20.00

UŽÍVEJ SI, CO TO JDE/USA/FR
Výstřední Newyorčan (Larry David) odklá-
dá život vyšší společenské třídy k ledu, aby 

se mohl oddávat svobodnějšímu životu.
Po 11. 7. ve 20.00

MATCH POINT – HRA OSUDU/USA
Drama o společenském vzestupu mla-
dého muže a děsivých následcích jeho 

ctižádosti. V hlavních rolích Jonathan 
Rhys Meyers a Scarlett Johansson.

Po 18. 7. ve 20.00
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME/USA

V tom, jak někoho sbalit, hrdinovi neradí 
jen oživlá bogartovská postava stylizo-

vaná do drsného protagonisty detektivky 
Maltézský sokol, ale i jeho přátelé Diane 

Keaton a Tony Roberts. 
BIJÁSEK

Pá 8. 7. v 9.30 
Pásmo filmových pohádek pro nejmenší.

KAMARÁDI Z TELEVIZE IV./ČR
Pá 22. 7. v 9.30 

Pásmo filmových pohádek pro nejmenší.
MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNI-

NÁCH I./ČR

PRO SENIORY 
St 13. 7. v 10.00

OBČANSKÝ PRŮKAZ/ČR
Petr, Aleš, Popelka a Míťa do-

spívají v sedmdesátých letech, v 
době, kdy vyjít na ulici bez občan-
ského průkazu znamenalo kole-
dovat si o průšvih a kdy povinná 
vojenská služba byla pro mnohé 

tím největším strašákem.

Výstavy
1. 7. – 31. 7.

Mezinárodní folklorní festival ve fotografi-
ích Radka Klímka a Luďka Krulikovského.
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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

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

ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a 

hluboce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

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)

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

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

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

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) 
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 

IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

13. 7. v 16:00
DALŠÍ KURZY:

PORODNICKÁ ANALGEZIE
aneb Porod 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 manipu-
lace s dítětem, masáže kojenců, metodika 
správného krmení, relaxační polohy pro 

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí) 
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců
5. 8., 12. 8., 19. 8. – 9:00

II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců
5. 8., 12. 8., 19. 8. – 10:15

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.

TK Fantazie pořádá letní putovní tábor Vý-
prava do země Mordor. Zveme Vaše děti ve 
věku od 10 do 15 let na dobrodružné puto-
vání  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

Novinky v galerii:
Ivana Pavlišová - OBRAZY

Výstava: Ohlédnutí za tvorbou
Otty Fuska (2.6. - 30.7. 2011)

PROGRAM LETNÍ SCÉNY KLUBU STOUN 
VZDUCHEM TLAČENÉ PIVO, GRILL BAR, 

COCTAIL BAR, OPEN AIR AKCE
V CENTRU MĚSTA

30. 6. – 2. 7. SWEETSEN FEST 011
NEJVĚTŠÍ FRÝDECKO-MÍSTECKÝ 
MEJDAN, 4 SCÉNY – VSTUP ZDARMA
7. 7. čtvrtek LETNÍ KINO – TEXASKÝ 
MASAKR MOTOROVOU PILOU – VSTUP 
ZDARMA
KULTOVNÍ HOROR! POZOR: MOTOROVÁ 
PILA NENÍ JEN K ŘEZÁNÍ DŘÍVÍ!
8. 7. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 18 
PLUS
DJ KAMIL A NEJLEPŠÍ HITY DOBY MINU-
LÉ, AKCE, NA KTERÉ SE SEJDE CELÉ 
MĚSTO, VSTUPNÉ 30,-
9. 7. sobota ROCKOTÉKA – VSTUP 
ZDARMA
DJ ESTET TI NASERVÍRUJE POŘÁDNOU 
PORCI ROCKU POD ŠIRÝM NEBEM, 
VZDUCHEM TLAČENÉ PIVO, GRILL BAR
14. 7. čtvrtek LETNÍ KINO – MILIONÁŘ Z 
CHATRČE – VSTUP ZDARMA
OSKAROVÝ SNÍMEK POD ŠIRÝM NEBEM
15. 7. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 18 
PLUS
DJ KAMIL, LÉTO JE TADY A S NÍM I PRA-
VIDELNÝ PÁTEČNÍ POŘAD, AKCE, NA 
KTERÉ SE SEJDE CELÉ MĚSTO A NEJ-
LEPŠÍ HITY DOBY MINULÉ, VSTUPNÉ 30,-
16. 7. sobota KICK THE HITS – OPEN AIR
REZIDENTNÍ NOC DVOJICE BURCHO & 

BJALY PLUS SPECIAL GUEST!!
21. 7. čtvrtek LETNÍ KINO – FAHRENHEIT 
9/11- VSTUP ZDARMA
ÚČAST NUTNÁ! DOKUMENT: JINÝ PO-
HLED NA 11. ZÁŘÍ ANEB KOMU KU PRO-
SPĚCHU TO VŠECHNO BYLO
22. 7. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 18 
PLUS
DJ KAMIL, LÉTO JE TADY A S NÍM I PRA-
VIDELNÝ PÁTEČNÍ POŘAD, AKCE, NA 
KTERÉ SE SEJDE CELÉ MĚSTO A NEJ-
LEPŠÍ HITY DOBY MINULÉ, VSTUPNÉ 30,-
23. 7. sobota ZÁVIŠ & BALKÁNSKÁ DIS-
KOTÉKA
ČESKÝ KNÍŽE PORNOFOLKU A PO KON-
CERTĚ BALKÁNSKÉ RYTMY AŽ DO RÁNA
28. 7. čtvrtek KINO – PODIVUHODNÝ 
PŘÍPAD BANJAMINA BUTTONA – VSTUP 
ZDARMA
SKVĚLÝ FILM S BRADEM PITTEM V 
HLAVNÍ ROLI O TOM, JAK TO VYPADÁ, 
KDYŽ JE VŠECHNO NAOPAK A NARODÍ-
TE SE JAKO STARÝ ČLOVĚK
29. 7. 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, VSTUPNÉ 30,-
30. 7. sobota IDEA FATTE – HIP-HOP 
PARTY
DJ BURCHO & BJALY, SHUPSTA, IDEA 
FATTE, REST, KHOMATOR A DALŠÍ V 
HIP-HOPEM NAŠLAPANÉM VEČERU
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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.


