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FARMÁŘSKÉ TRHY: Náměstek primátora Michal Novák prohlíží sortiment prodejců. Právě zeleniny by 
lidé uvítali na náměstí více.     Foto: Petr Pavelka

slovo primátora
Vážení občané,
frýdecko-místecká radnice vnímá podporu sportu ve městě jako jednu z priorit, 

která pozitivně ovlivňuje zdraví a využití volného času obyvatel. Sportem číslo jedna 
v našich končinách je bezesporu fotbal, a proto jsme v roce 2008 převzali do našeho 
majetku fotbalový stadion na Stovkách, jako závazek, že tento fenomén ve Frýdku-
-Místku nezahyne na úbytě. Vzápětí jsme zde vybudovali hřiště s umělou trávou za 
19 milionů korun a dali tak najevo, že hodláme v tomto směru postupovat koncepčně. 
Přišla rekonstrukce stadionu za více než 60 milionů korun, která zahrnovala vybudo-
vání zbrusu nového zázemí pro mládežnické fotbalisty, které se řadí k nejmoderněj-
ším v republice, ale také opravu hlavní tribuny, vstupní brány a pokladen, instalaci 
závlahového systému trávníků, dobudování chybějící dešťové a splaškové kanaliza-
ce, zakoupení moderní časomíry s LED obrazovkou a vybudování umělého osvětlení v celém fotbalovém areálu.

Podporu města se rozhodl Fotbal Frýdek-Místek promítnout do svého názvu. Dne 23. června schválil 
výkonný výbor FAČR (bývalý ČMFS) změnu názvu od 1. července na Městský fotbalový klub (MFK) 
Frýdek-Místek. Jako město vítáme promítnutí do názvu klubu, zdůraznil se tak podíl města na fungo-
vání klubu a posílena byla i samotná propagace města. Změna názvu může pomoci i hledání dalších 
partnerů klubu, protože město garantuje zhruba sedm milionů korun určených převážně na mládež, 
ale částečně i na tým dospělých a údržbu našeho majetku. V novém výboru klubu bude mít město své 

zástupce, abychom měli přehled 
o ekonomice klubu a provoz-
ních záležitostech, rozhodně ale 
nebudeme zasahovat do spor-
tovních otázek. Například výběr 
trenérů či hráčů musí být plně 
v kompetenci fotbalových činov-
níků, kteří v tomto směru nesou i 
odpovědnost za výsledky.

Jsem rád, že se o Frýdku-Míst-
ku čím dál více mluví jako o fotba-
lovém stánku se špičkovým záze-
mím, a věřím, že se brzy promítne 
do špičkových zážitků sportovců i 
jejich fanoušků.               Petr Cvik

Město spustilo farmářské trhyMěsto spustilo farmářské trhy
Zájem předčil veškerá 

očekávání. Tak by se dala 
stručně shrnout slavnostní 
premiéra farmářských trhů 
ve Frýdku-Místku. Na náměstí 
Svobody v Místku 30. června 
zamířily davy lidí a odpoled-
ní nepřízeň počasí byla pro 
prodejce a pořadatele spíše 
vysvobozením, protože sorti-
ment byl u mnohých jednodu-
še vyprodán.

„Zájem lidí nás pochopitel-
ně velmi těší, potvrdily se naše 
předpoklady, že občané pod-
poření tradice trhů ocení. Velmi 
spokojení byli i samotní trhovci, 
jejichž skladbu budeme obmě-
ňovat tak, aby zde vždycky bylo 
i něco nového,“ říká náměstek 
primátora Michal Novák. „Slav-
nostní první trhy se určitě poda-
řily, na náměstí bylo živo a tak 
to má být,“ doplnil jej primátor 
Petr Cvik. Vedení města v te-
rénu sbíralo reakce lidí, stejně 
jako zástupci živnostenského 
úřadu, kteří nad trhy dohlíží. 
„Vyhodnocujeme je, ale některé 
požadavky nejsou uskutečnitel-
né. Lidé by uvítali více zeleniny, 
ale zrovna tito prodejci se nám 

FOTBAL S PODPOROU MĚSTA: Další spolupráci domlouvali pri-
mátor Petr Cvik, náměstek primátora Libor Koval, který bude město 
zastupovat ve výkonném výboru, fotbalová legenda Ivan Kopecký a 
Radomír Myška, sportovní ředitel klubu.

zrovna ve velkém nehlásí, i když 
úspěch prvních trhů to možná 
změní. Ti, co tu byli, ovšem mu-
seli vysvětlovat, že například do-
mácí červené rajče v tuto dobu 
není ještě k mání ani ze sklení-
ků. Také musíme vzít v úvahu, 
že někteří prodejci byli například 
na hranici své výrobní kapacity a 
už ji nemohou v rámci jednoho 
dne zvýšit, jiní zásoby doplňo-
vali a příště budou mít k dispo-
zici větší množství zboží. Hodně 
prodejců bylo překvapeno, jak 
rychle jim šlo zboží na odbyt. 
Nečekali, že třeba přijde někdo, 
kdo vezme dvacet kilo zabíjačky 
najednou,“ prozradila něco „ze 
zákulisí“ prodeje Yvetta Králová, 
vedoucí živnostenského úřadu. 
Ta potvrdila následný zvýšený 
zájem prodejců o zařazení do 
sortimentu farmářských trhů, 
dokonce se hlásí i ze Slovenska, 
ovšem preferováni jsou místní. 
Trhy už znovu proběhly 14. čer-

vence a další jsou podle plánu 
čtrnáctidenních intervalů připra-
vovány na 28. července.

Statutární město Frýdek-
-Místek bude nadále dohlížet na 
dodržování podmínek prodeje a 
absenci zboží velkoprůmyslové 
výroby. Na trzích by tak neměly 
znovu chybět například vejce 

z podestýlky od nosnic z rodin-
né příborské farmy, zelenina a 
ovoce z Tiché, brambory z Chle-
bovic, sójové výrobky ze Sviad-
nova, sýrové speciality z Jablun-
kova, masné výrobky z Krnova, 
řepkový olej z Malenovic, koření 
bez glutamátu i soli, které je mí-
cháno ve Frýdku-Místku, slezské 

koláče, ale třeba také keramika 
ze Štramberka, mýdla z mystické 
mydlárny v Řepištích, dřevěné 
ručně vyřezávané vařečky a mis-
ky nebo deky z Palkovic. 

Konání trhů je podpořeno 
dotací Revolvingového fondu 
Ministerstva životního prostředí 
ve výši 150 tisíc korun.  (pp)

Oprava mostu nad železnič-
ní tratí na Třídě T. G. Masary-
ka ve Frýdku skončila s téměř 
měsíčním předstihem, ale nad 
úspěšným finišem zatím všich-
ni řidiči jásat nemohou. Vjezd 
bude zatím povolen pouze auto-
busům, zásobovacím a záchra-
nářským vozům a cyklistům.

„V pondělí 11. července pře-
dala stavební firma most městu 
k opětovnému užívání, ale pro ři-
diče osobních a nákladních vozů 

Most na TGM je už opraven

OPRAVENÝ MOST: Prozatím průjezdný jen pro cyklisty, autobusy, 
zásobovací a záchranářské vozy.  Foto: Petr Pavelka

zůstává úsek od Rubikovy křižo-
vatky až po okružní křižovatku 
na ulici T. G. Masaryka i nadále 
uzavřen. Připravuje se totiž re-
konstrukce dalšího mostu, který 
se nachází v těsné blízkosti již 
opraveného mostu nad železniční 
tratí, a to v místě vlastní Rubikovy 
křižovatky. Tento most se blíží ha-
varijnímu stavu, ale my si nemů-
žeme dovolit čekat, až bude jeho 
oprava skutečně neodkladná...

(Pokračování na straně 12)
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krátce
Změny řádů

Jízdní řády některých auto-
busových linek MHD ve Frýdku-
-Místku doznaly menších změn. 
Důvodem byly připomínky obča-
nů, na které město reagovalo a 
v rámci možností nechalo jízdní 
řády některých linek s platností 
od 1. července upravit. Jedná se 
o drobné změny. Některé auto-
busové linky byly prodlouženy a 
na některých linkách byly časo-
vě posunuty jednotlivé spoje (viz 
str.11). Od začátku července 
dochází také ke změně na lince 
č. 1, která jezdí v prázdninovém 
režimu pod číslem 21.

Pozor na Příborské
Od pondělí 11. července probí-

hají na silnici I/48 na ulici Příborská 
u mlékárny práce na úpravách 
odstavných pruhů a výstavbě při-
pojení nově budovaného OBI Mar-
ketu. Provoz je veden v zúžených 
jízdních pruzích, ulice Luční je ze 
strany prodejny koupelnového vy-
bavení zaslepena. Práce jsou dle 
stanovení přechodné úpravy pro-
vozu na pozemních komunikacích 
vydaného Krajským úřadem Mo-
ravskoslezského kraje napláno-
vány do 31. července do 18 hodin. 
Žádáme řidiče, aby při jízdě tímto 
úsekem dbali zvýšené opatrnosti 
a připravili se na možné zdržení 
vlivem tvorby kolon.

Ostravice na jedničce
Deštivé červencové dny 

zvedly hladinu řeky Ostravice, 
ale pouze na pár hodin před-
stavovala 1. stupeň povodňové 
aktivity, což je stav bdělosti. 
Situace byla monitorována a 
nebyla nikterak dramatická. 
Hasiči ovšem evidovali něko-
lik případů, kdy museli vyjíždět 
k čerpání vody ze zatopených 
sklepů. Voda trápila také řidiče, 
na mnoha místech se tvořily ne-
bezpečné obrovské kaluže.

Sweetsen pomáhal
Na tradiční akci Sweetsen fest 

zařazené do Beskydského Vese-
léta se konala veřejná sbírka s tě-
mito výsledky pro jednotlivé orga-
nizace: Podané ruce: 3 694 Kč, 
ADRA Frýdek-Místek: 18 461 Kč, 
Charita Frýdek-Místek 16 526 Kč.

Hasičský den
Členové Sboru dobrovolných 

hasičů Frýdek připravují každo-
ročně v rámci akce Prázdniny ve 
městě Hasičský den v areálu ha-
sičské zbrojnice na ulici Střelnič-
ní. Tato akce pro děti patří mezi 
nejoblíbenější a každoročně se jí 
účastní téměř stovka dětí. Letos 
se Hasičský den uskuteční 28. 
července v dopoledních hodi-
nách a děti se tam kromě oblí-
bených soutěží dozví také o tom, 
jak dobrovolní hasiči ve Frýdku 
vyjíždějí k událostem, budou in-
formováni i o sportovních úspě-
ších a o možnosti, jak se dostat 
právě do tohoto kolektivu.  (pp)

Začátek prázdnin nemůže 
patřit nikomu jinému než dě-
tem. 2. červenec proto Bes-
kydské informační centrum 
vyhradilo pro Zámecké hrátky 
z westernu do pohádky, které 
se odbývaly v tradičním pro-
storu v Parku pod zámkem.

„Pro děti bylo připravené 
odpoledne plné her, soutěží 
a atrakcí. Mohly si zasoutěžit 
společně s indiány, kovboji a 
také s pohádkovými postava-
mi. Na jednotlivých stanoviš-
tích na ně čekali třeba Rumcajs 
s Mankou, Krteček se zajícem, 
Kocour v botách, Sněhurka 
nebo Nastěnka s Marfušou. 
S indiány si vyzkoušely za-

ZLATÝ DÁRCE KRVE: 
Primátor města Petr 
Cvik ocenil Vlastimila 
Mališe, který získal zla-
tou medaili prof. MUDr. 
J. Janského za dovr-
šených 40 bezpříspěv-
kových odběrů krve. 
„Všem dárcům patří 
dík za jejich humánnost 
a nezištnou pomoc k 
navrácení zdraví spolu-
občanů,“ říká primátor 
Petr Cvik. 

Foto: Petr Pavelka

Primátor Petr Cvik pokračuje 
v přípravné fázi ustavení porad-
ního orgánu primátora města, 
kterým se stane Rada seniorů. 
Na dalším pracovním setkání 
se zástupci seniorů probíral její 
personální obsazení a statut.

„Máme představu o zhruba 
devítičlenné skupině, která bude 
kromě zástupců organizací se-
niorů obsahovat také zástupce 
městské a republikové policie, 
kteří s touto věkovou katego-
rií pracují, hledáme také ještě 
například lékaře v seniorském 
věku, který bude mít zkušenos-
ti a bude mu tato problematika 
blízká,“ přiblížil primátor Petr 
Cvik. Ten počítá s tím, že slože-
ní Rady seniorů bude otevřené 
a bude doplňováno dle potřeby. 

Schůzka s Radou seniorů

Na schůzce kromě zakládajících 
formalit probral i některé aktu-
ální otázky. „Debatovali jsme o 
Programovém prohlášení Rady 
města Frýdku-Místku a alter-
nativě Domu pro seniory, který 
by soustředil seniorské aktivity. 
Seznámil jsem zástupce seniorů 
s tím, že některým zastupitelům 
se možná koncentrace nelíbí, 
protože senioři v dnešní době 
využívají dostatek prostor a vy-
kazují množství aktivit. Ale od 
toho přesně Rada seniorů je, 
abychom prověřili, nakolik jsou 
některé věci nebo kroky potřeb-
né, a podle toho se zařídili. Na 
zářijovém setkání už bychom 
měli řešit další konkrétní pod-
něty i vize do budoucna,“ řekl 
primátor Petr Cvik.  (pp)

RADA SENIORŮ: Vzniká poradní orgán primátora města.
Foto: Petr Pavelka

Děti soutěžily v Parku pod zámkem
bubnovat na indiánský buben, 
snažily se křesadlem rozžeh-
nout oheň nebo si s kovbojem 
zaházet lasem. V ohradách 
mohly zhlédnout zvířata, bez 
kterých se žádná indiánská 
rodina neobešla. Odpolední 
soutěžení zpestřily ukázky tri-
ků na cválajícím koni, tanec se 
psy a agility,“ přiblížila Lucie 
Talavašková z Beskydského 
informačního centra.

Podle očekávání bylo ov-
šem zlatým hřebem programu 
vystoupení Michala Nesvadby. 
Jeho show pro malé i větší děti 
aneb to nejlepší z Michala přilá-
kala do hlediště téměř celý park. 
Na travnatých prostranstvích si 

MICHAL UMÍ!: Nesvadba dokázal zaplnit Park pod zámkem.
Foto: Petr Pavelka

všichni bez rozdílu věku vyzkou-
šeli ještě docela nový sport, a 
to jízdu na Segway. Na pravou 

westernovou pohodu naladila 
dříve velmi oblíbená country ka-
pela Sekáči.  (pp)

Unikátní frýdecko-místec-
ký hudební, divadelní a fil-
mový festival Sweetsen fest, 
nad kterým drží záštitu coby 
hlavní spolupořadatel Statu-
tární město Frýdek-Místek a 
mezi partnery festivalu jsou 
i městské společnosti Distep, 
technické služby TS, Frýdec-
ká skládka a Sportplex, byl 
opět v mnohém nový.

„I přes počáteční nepřízeň po-
časí dorazila třetí festivalový den 
rekordní návštěva a zároveň se 
během celého festivalu vybrala 

Sweetsen fest vynesl rekordní částku
i historicky nejvyšší částka na 
podporu humanitárních organi-
zací z Frýdku-Místku,“ informoval 
hlavní pořadatel akce Petr Korč. 
Podle něj Sweetsen fest proběhl 
podle plánu a opět všechny scény 
včetně dětského programu za-
plavovaly davy diváků. Z důvodu 
intenzivního deště byl přesunut 
pouze čtvrteční program do velké-
ho stanu Pavlač šapitó a byla zru-
šena venkovní projekce filmového 
pásma místních tvůrců, na kterou 
se ale mohou diváci postupně těšit 
v rámci projekcí filmového klubu 

v místeckém kině Vlast. Sweetsen 
fest již tradičně poskytnul prostor k 
prezentaci činnosti neziskových a 
humanitárních organizací a jejich 
poboček z Frýdku-Místku. V jed-
notlivé dny postupně probíhala 
veřejná sbírka pro Podané ruce, 
Dobrovolnické centrum společ-
nosti ADRA a Charitu Frýdek-Mís-
tek. „Organizátor hlásil vybranou 
částku přes 38 tisíc korun. Je dob-
ře, že všeobecná podpora, díky 
které lidé neplatí na festival vstup-
né, se zúročuje i v tomto směru,“ 
hodnotil primátor Petr Cvik.

„K vybrané sumě ještě přibu-
dou prostředky získané dražbou 
obrazů a fotografií, které vznik-

ly během festivalu a vytvořili je 
opět umělci z Frýdku-Místku,“ 
doplnil Petr Korč. 

Pořadatelé i pro příští ročník 
plánují několik změn, které opět 
rozšíří možnosti prezentace 
frýdecko-místeckých umělců a 
zvýší komfort návštěvníků. Are-
ál se rozroste, jednotlivé scény 
získají nový nebo větší prostor a 
přibude i další, tentokrát již šes-
tá žánrová scéna. Sweetsen fest 
pořádá ve spolupráci se Statu-
tárním městem Frýdek-Místek 
a pod záštitou primátora města 
Petra Cvika občanské sdružení 
Pod Svícnem ve spolupráci s 
hudebním klubem Stoun.  (pp)

SWEETSEN ROSTE: Do festivalu se letos zapojilo i městské Stře-
disko volného času Klíč aktivitami pro děti, takže na něj mohly vyrazit 
další věkové kategorie.   Foto: Petr Pavelka



3 Červenec 2011Zpravodajství

městská policie

Další z akcí Beskydské-
ho Veseléta se pod názvem 
In line sport & ramp show 
uskutečnila v sobotu 9. čer-
vence na Olešné. Zpočátku 
to vypadalo, že pro letošní 
léto vzácné slunce odlákalo 
pořadatelům až příliš mnoho 
potenciálních účastníků do 
zdejšího aquaparku, ale lidí 
postupně přibývalo, až vše 
vyvrcholilo při večerním párty.

Zhruba hodinu po poledni 
byla zahájena celoodpolední 
soutěž, jejímž cílem bylo objet 
nebo obejít přehradu Olešnou 
po 4,5 km dlouhé in line stezce. 
„Do soutěže se zapojili jak děti, 
tak i dospělí na in line bruslích, 
kolech, koloběžkách či pěšky s 
kočárky. Soutěžící měli za úkol 
na třech stanovištích posbírat 
razítka do soutěžní karty a po 
jejich získání se mohli zapojit do 
večerního slosování o poukázku 
na nákup v Jump sportu. Na in 
line stezce měli také příznivci 
bruslení možnost zdarma navští-
vit in line školu a zdokonalit tak 
svou jízdu,“ přiblížila za pořada-
tele Nikol Laníková.

In line bruslaři se mohli dozvě-
dět mnoho cenných informací a 
vyzkoušet si některé praktické 
rady, které se týkaly techniky jíz-
dy, zejména brzdění. Všem byla 
zdůrazňována nutnost kvalitních 
ochranných prvků. „My si myslí-
me, že jezdit docela umíme, ale 
bez chráničů a přilby bychom 
nevyrazili. To máte jako v autě. 
Můžete být dobrý řidič, ale někdo 

Pozorný soused
22. 6. telefonicky oznámil je-

den občan, že když procházel 
kolem sousedního bytu, zjistil 
zamknuté, ale nezavřené dveře. 
Hlídka na místě zjistila, že zřejmě 
majitelka bytu odešla a špatně za-
bezpečila svůj byt. U dveří visely 
klíče, takže strážníci odemkli zá-
mek, dveře zabouchli a majitelku 
bytu o celé události vyrozuměli. 

Zloděj vázy
29. 6. před polednem se 

osobně na městskou policii do-
stavila prodavačka, že jí mladík 
odcizil vázu červené barvy se 
zlatým zdobením z prodejny a 
odešel směrem na ulici Slezská. 
Obsluha kamerového systému 
zjistila, že podezřelá osoba se 
nachází na autobusové zastáv-
ce. Hlídka se za mladíkem vydala 
a požádala ho o vysvětlení, zda 
se před půl hodinou nenacházel 
v prodejně. Řekl, že ne, ale kou-
pil vázu od mu neznámého muže 
a následně ji vytáhl z rukávu bun-
dy. Váza odpovídala popisu. Muž 
šel dobrovolně na prodejnu, kde 
byla váza odcizena, a prodavač-
ka i svědek potvrdili, že se jedná 
o muže, který odcizil zboží z pro-
dejny. Mladík tvrdil, že ho při tom 
nikdo neviděl a nesouhlasí s pře-
stupkem, proto byla celá událost 
oznámena ke správnímu orgánu. 

Usnul u televize
1. 7. před jedenáctou hodinou 

v noci bylo na linku 156 oznáme-
no rušení nočního klidu. Hlídka na 
místě zjistila, že z jednoho bytu na 
ulici Revoluční je slyšet televize. 
Po delším bouchání na dveře ote-
vřel majitel bytu a omluvil se, že u 
televize usnul. Okamžitě zjednal 
nápravu a televizi ztišil. 

Porucha potrubí
2. 7. byla hlídka městské policie 

přivolána k prodejně textilu na ulici 
8. pěšího pluku, kde z komplexu 
vytékala voda. Strážníci zjistili jmé-
no zodpovědné osoby, která byla 
informována o poruše na potrubí. 

Bezdomovec s mobilem
4. 7. telefonicky oznámil 

muž, že byl v prodejně potra-
vin napaden jiným mužem. „Na 
místě hlídka zjistila, že se jedná 
o místního bezdomovce, který v 
prodejně obtěžoval zákazníky. 
Jednomu z občanů došla trpě-
livost, a tak ho vyvedl z prodej-
ny. To se mu ale nelíbilo, a tak 
to oznámil na městskou policii,“ 
sdělila Lenka Biolková. 

Opilý řidič
8. 7. o půlnoci byla hlídka 

městské policie vyslána na uli-
ci J. Čapka, kde mělo dojít k 
nabourání vozidla. Dvě hlídky, 
které na místo dorazily, zabloko-
valy průjezd vozidla, které mělo 
bourat do zaparkovaných vo-
zidel. Řidič, který vystoupil, byl 
vyzván k prokázání totožnosti a 
na otázku, zda před jízdou požil 
alkoholické nápoje, odpověděl, 
že ano. Strážníci nezjistili žád-
né nabourané auto a pro řidiče, 
který byl v podnapilém stavu, si 
přijela Policie ČR.  (pp)

Adrenalin dokonale ovládl Olešnou

ADRENALIN NA RAMPĚ: Na Olešné byly k vidění extrémní kousky.   Foto: Petr Pavelka

vás stejně nabourá. A i na brus-
lích se může stát ledasco. Objeví 
se nenadálá překážka nebo pes 
a nezbude vám nic jiného než ši-
kovně spadnout. Je třeba to ne-
podceňovat, například přilba by 
vám i při prudších pohybech na 
hlavě měla držet i bez zapnutého 
řemínku,“ radili instruktoři. 

Parkoviště u hráze ovládl 
adrenalin díky skvělé show VSA 
XTREME teamu pod vedením 
mistra světa ve freestyle BMX 
Jana Valenty. Návštěvníci měli 
jedinečnou možnost spatřit 
adrenalinové kousky na BMX, 
koloběžkách a skateboardu. No-
vinkovou MONSTER/DC mini-

rampu ovládli několikanásobný 
mistr světa ve freestyle scooter 
Martin Nogol a Petr Macháček, 
na skatu Mára Čejchán a na 
BMX David Janáč a Patrik Fáfa.  
Jan Valenta připravil pro zá-
jemce také půjčovnu koloběžek 
a soutěže, do kterých se mohl 
zapojit každý. Dalším zpestře-
ním odpoledne byla půjčovna 
vozítek Segway. Frýdek-Místek 
se s teamem Jana Valenty roz-
loučil při večerní osvětlené show 

bouřlivým potleskem. Večer pak 
následně pokračoval Kissmisí s 
rádiem Kiss Morava.

Pořadatelé kromě zábavy 
sledovali i názory lidí na zdejší 
cyklostezku kolem přehrady. 
Přibližně sto padesát osob vola-
lo například po lavičkách, osvět-
lení nebo i informaci o délce 
stezky, lidem není lhostejná ani 
čistota prostředí kolem dráhy, i 
když vlastní přehrada je majet-
kem Povodí Odry.  (pp)

Město Frýdek-Místek před-
stavuje jeden z nejlepších 
příkladů v Moravskoslezském 
kraji v třídění odpadu. Co se 
týče výtěžnosti tříděného 
sběru odpadu, tak se dlouho-
době umisťuje mezi nejlepší-
mi, zároveň se však neustále 
snaží hledat nové finanční 
zdroje pro zajištění efektiv-
nějšího nakládání se separo-
vaným odpadem. 

V letošním roce se podařilo 

Ředitel Frýdecké skládky, a.s. 
Luděk Žáček kontroluje nové 
nádoby na separovaný odpad.

Frýdek-Místek vzorně třídí odpad
společnosti Frýdecká skládka, 
a.s., která pro město zajišťuje svoz 
tříděného odpadu, získat dotaci z 
Evropské unie na nákup nových 
svozových vozidel a také velko-
kapacitních kontejnerů. Dvě nová 
svozová auta a devět velkokapa-
citních kontejnerů v hodnotě přes 
9 milionů korun pokryla z 90 % 
evropská dotace Operačního pro-
gramu životní prostředí.

Autorizovaná obalová spo-
lečnost EKO-KOM, a.s. navíc in-
stalovala ve městě ve spolupráci 
s Moravskoslezským krajem a 
společností  Frýdecká skládka 
celkem 120 nových separačních 
nádob, z toho 40 na papír, 40 
na plast, 10 na barevné sklo a 
30 na bílé sklo. „Kontejnery byly 
v tomto množství pořízeny díky 
dotaci SFŽP z Operačního pro-
gramu životní prostředí. Pro část 
kontejnerů byla vytvořena také 
speciální sběrná místa s vyu-
žitím recyklovaných materiálů, 
která byla navíc doplněna infor-
mačními panely o třídění a dru-
hotném využití odpadu,“ přiblížil 
náměstek primátora Michal Po-
bucký.  (pp)

Chodník před hlavní bu-
dovou magistrátu ve Frýdku, 
ve které sídlí odbor obecního 
majetku, a vedlejším domem 
na ulici Radniční, projde re-
konstrukcí. Do konce prázd-
nin získá novou dlažbu z žu-
lových kostek, jako je tomu 
před vlastní radnicí. 

NOVÝ CHODNÍK: Na Radniční ulici buďte nyní opatrní.
Foto: Petr Pavelka

Oprava chodníku před magistrátem

Práce byly zahájeny v pondělí 
4. července. Během svátků byly 
vybourány staré obrubníky a za-
jištěny vstupy do objektů tak, aby 
byl následně zajištěn bezproblé-
mový chod magistrátu a dalších 
provozoven. Přesto je po dobu 
rekonstrukce na místě zvýšená 
opatrnost v tomto úseku.  (pp)

Veseléto je v plném proudu
Prázdniny a Beskydské Ve-

seléto jsou v plném proudu a 
jedna akce střídá druhou. I le-
tos nebudou chybět hudební 
legendy a skvělí jazzmani.

Hvězdy nad řekou Ostravicí le-
tos slibují například irské U2 nebo 
český Olympic. „Z letošní nabídky 

si vybere každý. Na přehlídce 
revivalových kapel si společně 
zazpíváte s Olympic revival, Jiřím 
Schelingerem revival, zaposlou-
cháte se do hitů skupin Deep Pur-
ple revival, Red Hot Chilli Peppers 
revival a U2 revival.

(Pokračování na straně 10)



4 Červenec 2011Školství

Žáci 5. ročníků 4. ZŠ se 
rozloučili s 1. stupněm „Malou 
maturitou“. Celý týden usedali 
do lavic před „maturitní komi-
si“, aby předvedli, co umí.

Páťáci Čtyřky u „maturity“
Ve čtyřech dnech si losova-

li otázky z AJ, Čajsu, M a ČJ. 
I když si zrovna nevytáhli pro 
sebe tu nejlepší otázku, nebo 
měli trému, pak jim učitelé troš-

ku pomohli. V pátek při slav-
nostním ukončení dostali všichni 
„maturitní vysvědčení“ a medaili 
za úspěšné ukončení 1. stupně. 
Při dojemném loučení s vyučují-
cími nejednomu ukápla slzička.

Jak hodnotí děti „maturitní 
týden?

Martina Filgasová řekla: 
„Přestože nemám zkoušky ráda, 
se mi celý ten týden moc líbil.“

Kateřina Svobodová: „Jednou 
mi někdo řekl, že maturita je těž-
ká. Mám s tím vlastní zkušenost. 
Jsou to sice nervy, ale zvládnete 
to. Určitě se nebojte, jsou tam 
otázky, které dobře znáte.“

Eva Kretková: „Maturita začala 
proslovem, ale nebyl dlouhý, takže 
to bylo fajn. Po týdnu jsme dostali 
vysvědčení a diplomy. Nakonec 
se konal turnaj ve vybíjené. Vyhráli 
jsme! Moc se mi to všechno líbilo.“

Ondřej Skrla: „Maturita byla 

fajn, ale nelíbila se mi jednodu-
chost otázek.“

Lenka Toflová: „Nemám ráda 
ústní zkoušení, písemné mi ne-
vadí. Bylo to super!“

Veronika Babečková: „Můj ná-
zor je, že jsme na to malí, ale zase 
pro paní učitelky je to dobré, pro-
tože budou vědět, co jsme se za 
těch pět let naučili. Bála jsem se, 
že budu mít trému, ale paní učitel-

ky nám pomáhaly a byly na nás 
strašně hodné. Zvládla jsem to!“

Tomáš Tatran: „Nic pro mne. 
Chodit v košili fakt nemusím!“

Natálie Vítková: „Nejvíc se mi 
líbilo slavnostní ukončení. Oddech-
la jsem si, že už se nemusím učit. 
Loučení s 1. stupněm bylo dojem-
né. Dostali jsme pusu na líčko a 
přání, ať se nám na 2. stupni daří.“

Radka Gebauerová

Osmička četla dětem
V rámci celostátního pro-

jektu Celé Česko čte dětem 
začala číst v říjnu 2010 dětem 
v MŠ i Osmička. Iniciátorkami 
akce Osmička čte dětem byly 
Renáta Muchová za Osmičku 
a paní učitelka Petra Strako-
šová z MŠ Svatopluka Čecha, 
kde čtení zahájili čtenáři 7.C s 
Radanou Vývodovou.

Postupně se díky iniciativě 
Renáty Muchové akce rozšířila 
do MŠ Jiřího Trnky, kde četli žáci 
8. C s Jitkou Mikolášovou, do MŠ 
8. pěšího pluku, kam se vydávaly 
čtenářky 9. C s Ivou Riglerovou, 
a do MŠ Anenská, ve které čet-
bu zajišťovali kluci a dívky z 9. E 
a Jana Kašparová. Čtenáři a čte-
nářky se střídali pravidelně jednou 
týdně v každé školce, celkem se 
jich do této akce zapojilo 52. Vý-
běr titulů knih probíhal na základě 
domluvy s ohledem na věk ma-
lých posluchačů. Ti poslouchali 
pohádky klasické i moderní po-
stupně z 12 knížek. Měli radost 
nejen ze čtení, ale vždy s novou 
knížkou dostali i obrázkovou oma-
lovánku k daným pohádkám.

Pro školní děti mělo zapojení 
do projektu a pravidelné čtení ob-
rovský význam. Čtenáři si uvědo-
mili, že je nutné dodržovat zása-
dy správné a pečlivé výslovnosti, 
číst pomalu a hlasitě, aby jim malí 
posluchači dobře rozuměli a sly-
šeli je. Pravidelným čtením se u 
dětí rozvíjel vztah ke knížce a ná-
vyk pravidelného čtení, a to jak u 
malých posluchačů, tak u velkých 
čtenářů. Jak dodává Petra Stra-
košová: „Celý projekt hodnotím 
velice pozitivně. Naši předškoláci 
se každou středu na své kama-
rády ze školy velmi těšili. Předčí-
táme sice dětem každý den, ale 
v případě čtení starších kamará-
dů ze školy se jedná o vítanou 
změnu. Školáci byli vždy opravdu 
dobře připraveni, čtení bylo na 
velice dobré úrovni, pokud se 
vyskytovaly drobné nedostatky 
v hlasitosti, tempu či intonaci, 

naši předškoláci ihned reagovali 
nepozorností, čímž vznikla rychlá 
zpětná vazba, a čtenáři se museli 
snažit své publikum zaujmout a 
svůj přednes zlepšit. Vhodný se 
jevil i výběr knih a především to, 
že každý čtenář měl svou vlastní 
knihu, čímž nedocházelo ve čtení 
k prodlevám.“

Postupně se vyvinul mezi ma-
lými a velkými dětmi kamarádský 
vztah, malí ztratili ostych a obavy 
z velkých školáků a ti poznávali, 
jak k menším dětem přistupovat. 
V některých školkách se dokon-
ce školáci zapojili i do jiných akcí, 
například Vánoční besídky či 
přípravy Dne dětí. Na posledním 
letošním čtení jsme se s dětmi 
rozloučili malými dárečky a ony 
nám namalovaly krásné obrázky. 
Předškoláci v září nastoupí do 
první třídy a už nyní mají ve škole 
své „velké“ kamarády, těší se, že 
se s nimi budou potkávat.

A co na svou účast v projektu 
říkají školáci? „Líbilo se mi, že ty 
děti z toho měly radost.“„Každé 
čtení bylo radost.“„Na čtení do 
školky jsem se těšila, bylo hezké 
vidět ty dětské úsměvy.“ „Hodné 
děti dychtivě hltající každé naše 
slovo a upírající oči naším smě-
rem. To nás naplňovalo touhou 
číst dál a dál.“ „Děti byly klidné a 
poslouchaly. Snažili jsme se jim 
tu chvíli zkrásnit a doufám, že se 
nám to povedlo.“

Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat všem, kteří přispěli 
ke zdárnému průběhu tohoto 
projektu, ať už jsou to paní uči-
telky ve školkách i na Osmičce, 
zapojené do projektu přímo, ale 
také kolegyním a kolegům, kte-
ří zajišťovali doprovody dětí do 
školek. První rok projektu „Os-
mička čte dětem“ byl velkým pří-
nosem nejen pro děti školkové a 
školní, ale i pro nás pedagogy, a 
už teď se všichni těšíme na jeho 
pokračování.  Jitka Mikolášová

 a Radana Vývodová, 
učitelky z Osmičky

Dotaci ve výši téměř 1,3 
milionu korun získali vyučující 
fyziky Ze základní školy Jiřího 
z Poděbrad na podporu expe-
rimentální výuky fyziky v rám-
ci ročního grantového projek-
tu financovaného Evropskou 
unií nazvaného „Rozvíjení 
technických znalostí a doved-
ností a zájmu o technická po-
volání u žáků prostřednictvím 
frontálních fyzikálních poku-
sů a pokusů podporovaných 
ICT“, zkráceně EXF.

Projekt EXF vychází z potřeb 
současné kurikulární reformy 
českého školství a z potřeb jed-
notlivých školních vzdělávacích 
programů. Hlavním cílem projektu 
je rozvoj klíčových kompetencí u 
žáků ve výuce fyziky na druhém 

Projekt Experimentem k fyzice byl 
od 1. června zahájen na Jedenáctce

stupni, a to rozvíjením experimen-
tální stránky výuky, jednak fron-
tálním pokusem a jednak pokusy 
podporovanými ICT. Záměrem 
projektu je zkvalitnit komunikaci 
žáků s okolím jak na verbální, tak 
i na nonverbální úrovni. Nezbyt-
nou stránkou projektu EXF je i 
vytváření vzájemných pozitivních 
vztahů mezi žáky, jejich přijetí role 
ve skupině, vytváření pravidel tý-
mové práce a příznivého postoje 
pro rozvoj pracovních dovedností.

Projekt počítá s vypracová-
ním systému pracovních listů 
včetně metodického návodu 
pro učitele sloužících k podpoře 
frontálního žákovského experi-
mentu a frontální či samostatné 
a skupinové práce žáků v před-
mětu fyzika na II. stupni ZŠ v 

souladu s požadavky RVP.
V rámci projektu vzniknou 

navíc i pracovní listy sloužící 
pro práci se speciálním měřicím 
zařízením EdLaB. Jedná se o 
přístroje EdLaB a Vernier měří-
cí fyzikální veličiny s podporou 
počítače v softwaru eProLab v 
souladu s požadavky RVP.

Třetí aktivitou projektu EXF 
jsou žákovské badatelské ex-
kurze. V rámci projektu bude 
uspořádán 2x třídenní zážitkový 
program pro žáky s tématikou 
udržitelného rozvoje společnos-
ti, ekosystému a fyziky v kaž-
dodenním životě. Jeho náplní 
bude tematická exkurze, před-
nášky, samostatná badatelská 
a projektová činnost.

Renata Spustová

Do letošního ročníku po-
háru rozhlasu, který se konal 
v Domažlicích, se probojoval 
i „neprofesionální“ atletický 
tým z frýdecko-místecké Je-
denáctky.

„Poprvé v dějinách školy 
jsme se probojovali do repub-
likového finále v atletickém 
Poháru rozhlasu. V našich pro-
filovaných sportech – volejbal, 
házená a gymnastika – je téměř 
pravidlem účastnit se republiko-
vých finále, ale do atletiky jsme 

Domažlického atletického finále
se zúčastnil i tým z Jedenáctky

zatím takto výrazně nezasáhli,“ 
řekl učitel tělesné výchovy Pavel 
Kožuch a pokračoval: „V každé 
kategorii startovalo osm nejlep-
ších družstev ve čtyřech kate-
goriích, to je zhruba tři sta pa-
desát atletů z celé ČR. Ve své 
kategorii jsme jako jediná škola 
nezaměřená na atletiku skončili 
na 5. místě. Nebýt žaludečních 
problémů jedné naší závodnice, 
lehce bychom atakovali druhé i 
třetí místo. Nicméně si děvčata 
ověřila, že všeobecná příprava 

v tělesné výchově na naší ško-
le je k prospěchu i ve sportech, 
které nejsou kmenovými pro 
naše sportovní třídy.“

O tento úspěch se podle slov 
Pavla Kožucha zasloužily hlavně 
sestry Kateřina a Veronika Sie-
beltové, jako jediné atletky, další 
děvčata se věnují jiným sportům. 
Byly to Simona Komadelová, 
Anna Větříšková, Vendula He-
nychová, Daniela Sochací, Eva 
Glincová, Markéta Janošcová a 
Petra Jurášková.  (rs)
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Atletický trojboj městských 
školních družin s názvem Kdo 
dál, kdo rychleji se opět konal 
15. června na školním hřišti 
11. ZŠ. Tentokrát nás poča-
sí nezradilo, a tak se mohla 
sportovní akce uskutečnit 
zase na konci školního roku. 

Soutěže se zúčastnili děvčata 
a hoši 1.-5. ročníků ze školních 
družin celého města. Soutěži-
lo se v běhu na 50 m, skoku do 
dálky z místa a hodu kriketovým 
míčkem a nasbírané body brzy 
prozradily, komu se dařilo nejvíce. 

Kdo dál, kdo rychleji

Všichni závodníci obdrželi účast-
nický list a sladkou odměnu a tři 
nejlepší z každé kategorie získali 
díky dotaci našeho města hodnot-
né ceny, medaile a diplomy. Chy-
ba v součtu bodů u nejmladších 
chlapců způsobila, že se nakonec 
na 1. místě ocitli hned dva závod-
níci. Odměnu i uznání si ale určitě 
zaslouží oba a my jsme omyl na-
pravili. S úspěchem našich žáků 
jsme moc spokojeni a gratuluje-
me všem, kteří si vybojovali me-
dailová umístění.

 ved. ŠD Alena Bařinová

Výsledky žáků všech školních družin:
ročník umístění děvčata hoši
1. roč. 1. místo Sylvie Šnapková 5.ZŠ Matouš Matloch 2.ZŠ,
   Martin Papala 11.ZŠ
 2. místo Eliška Skotnicová 6.ZŠ  Michael Sedláček 6.ZŠ
 3. místo Bára Plachá 8.ZŠ  Michal Jurša ZŠ Lískovec
2. roč. 1. místo Saša Koloničná 11.ZŠ Robin Dorotík ZŠ Lískovec
 2. místo Petra Galušková 9.ZŠ Patrik Gogola 11.ZŠ
 3. místo Dominika Kalábová 4.ZŠ Matěj Borák 2.ZŠ
3. roč. 1. místo Eliška Kopcová ZŠ Lísk. Daniel Oborný 11.ZŠ
 2. místo Lenka Phamová 6.ZŠ Vilém Zámečník 2.ZŠ
 3. místo Klára Kuřítková 9.ZŠ Štěpán Svoboda ZŠ Lísk.
4. roč. 1. místo Veronika Papalová 11.ZŠ Ondřej Pětroš ZŠ Lísk.
 2. místo Claudie Barbořáková 5.ZŠ Matěj Mička 11.ZŠ
 3. místo Blanka Uherková 5.ZŠ Samuel Strkáč 9.ZŠ
5. roč. 1. místo Sára Burcová 2.ZŠ Denis Lasák 11.ZŠ
 2. místo Nela Žídková ZŠ Lískovec  Jan Kváš 6.ZŠ
 3. místo Natálie Čubová 11.ZŠ Jakub Pánek 2.ZŠ

Střední škola, Základní 
škola a Mateřská škola na 
ulici Pionýrů 2352 ve Frýdku-
-Místku se v roce 2001 zapoji-
la do mezinárodní spolupráce 
mezi školami. Od uvedeného 
roku žáci a učitelé školy re-
alizovali dva projekty v rám-
ci mezinárodního programu 
spolupráce škol Comenius.

V projektu „Windows on my 
World“ spolupracovala škola 
v letech 2003 až 2006 se spe-
ciálními školami z Německa, 
Severního Irska a Estonska. 
V následujícím projektu „The 
World is in our Hands“, který 

Další rozvoj mezinárodní spolupráce
byl realizován v letech 2008 
a 2009, spolupracovali žáci 
Střední školy, Základní školy a 
Mateřské školy se speciálními 
školami z Turecka a Sardinie. 
Škola rozvíjí také další bilaterál-
ní mezinárodní projekty.

V termínu od 25. do 29. 5. 
2011 se ředitelka školy PaedDr. 
Ilja Maloušková a koordinátor 
mezinárodní spolupráce RSDr. 
Jan Vavřička zúčastnili na zá-
kladě osobního pozvání ředitel-
ky Voru Jarve Kool paní Reet 
Kangro oslav patnáctého výročí 
založení partnerské školy v es-
tonském městě Voru. 

Voru Jarve Kool byly předány 
dárky, které připravili pro své ka-
marády a kolegy žáci a učitelé. 
Pedagogové se měli možnost 
setkat se svými kolegy z Vel-
ké Británie, Severního Irska, 
Německa, Finska, Estonska a 
Lotyšska a projednat další mož-
nosti mezinárodní spolupráce. 
Zároveň pozvali své estonské 
přátele na Mezinárodní dny 
handicapu, které se uskuteční 
v Ostravě v termínu od 3. do 7. 
10. 2011. Přátelé z města Voru 
v Estonsku připravili pro své 
zahraniční kolegy bohatý dopro-
vodný program.  Jan Vavřička

Základní a mateřská škola 
Naděje je zapojena do projek-
tu Statutárního města Frýdku-
-Místku pod názvem „FM-Edu-
cation“, projekt je financován 
ESF a státním rozpočtem Čes-
ké republiky. Součástí projek-

Adaptační pobyt žáků ZŠ a MŠ Naděje
tu je také adaptační pobyt, kte-
rého se již podruhé zúčastnili 
žáci 3.-6. tříd v době od 1. do 
3. 6. v hotelu KAM v Malenovi-
cích. Pestrý program her, sou-
těží, legrace, nových zážitků a 
vycházek se dětem moc líbil. 

Doplnili ho také lektoři z Cen-
tra nové naděje, kteří si pro 
děti připravili hry zaměřené na 
spolupráci a vztahy ve třídě.

Pro některé děti to bylo první 
odloučení od svých nejbližších, 
jiní si tento pobyt vyzkoušeli již 
minulý školní rok a velmi se tě-
šili na nové a nezapomenutelné 
zážitky strávené mimo domov. 
Po třech dnech jsme si všich-
ni odváželi spoustu zážitků a 
vzpomínek. A co na to samotné 
děti? „Bylo nám dobře – jídlo 
bylo chutné, byl zábavný pro-
gram a diskotéka. Líbila se nám 
i procházka, stolní fotbal a ping- 
pong“ (Adam B., Adam M.)

Pokud se chcete podívat, 
jak jsme si užívali, podívejte se 
na naše webové stránky: www.
specskolynadeje.cz

Mgr. Lenka Závorková

Pěvecká soutěž s názvem 
Jednička hledá SuperStar byla 
určena žákům 6.-8. ročníku. 
Zpočátku byly pochybnos-

Jednička našla superstar!Jednička našla superstar!
ti. Přihlásí se vůbec někdo? 
Bude o to zájem? Petra Helví-
nová, žákyně 8. B třídy, vytvo-
řila plakát, rozdala zájemcům 
přihlášky – a tak to začalo...

Na casting se přihlásilo 38 zá-
jemců. Soutěž nebyla žánrově 
omezena, zpěváci si mohli zvolit 
píseň v jakémkoliv jazyce. Každý 
musel zazpívat píseň před pětičlen-
nou porotou, složenou z učitelů a 
žáků, bez hudebního podkladu.

V semifinále se představilo 
14 zpěváků. Tito již svoji píseň 
zpívali s hudebním podkladem. 
Porota vybrala sedm nejlepších. 

Ve finále, které se uskutečnilo 
v tělocvičně naší školy dne 22. 
června, se představili Jakub 
Bystroň a Tereza Trávníčková 
(6. A), Kristýna Goluchová (6.B), 
Dagmar Hrušťáková (6.C), Marie 
Kopidolová (8.A), Ludmila Jiříko-
vá a Adriana Paljusová (8.C).

Všichni žáci z 2. stupně naší 
školy měli možnost dát svůj 
hlas tomu nejlepšímu. Jak to 
dopadlo? SuperStar Jedničky 
s počtem hlasů 107 se stal Ja-
kub Bystroň z 6. A třídy, který 
se představil písní slovenské 
skupiny Elán Čaba neblázni. 
Vedením školy byl oceněn Po-
chvalným listem a fotbalovým 
míčem. Na druhém místě s 
počtem 33 hlasů se umístila Te-
reza Trávníčková, třetí místo s 
počtem 26 hlasů získala Marie 
Kopidolová.

Příjemné dopoledne osvěžili 
svým vtipným mluveným slovem 
moderátoři Tereza Zounová a 
Eduard Hadwiga (9. A), o kame-
ru se starala Sabina Šebestová 
(9.A), fotografkou byla Petra 

Helvínová (8.B). Také techničtí 
asistenti Michal Grygerek, Jan 
Gerek a Jaromír Staník (9. A) si 

vedli skvěle. Všem realizátorům 
příjemného dopoledne patří vel-
ký dík.  Mgr. Eva Brudíková
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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

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 
(Nový Jičín - 10.30 h)

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

Plán přípravy fotbalistů MFK FM A + B
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)

PODZIMNÍ LOS MSFL
1. kolo (6. - 7. 8.) 1. FC Slovácko B - Frýdek-Místek

2. kolo (13. - 14. 8.) FC Hlučín - Frýdek-Místek
3. kolo (20. 8.) Frýdek-Místek - FC Tescoma Zlín B
4. kolo (27. - 28. 8.) Zbrojovka Brno B - Frýdek-Místek

5. kolo (3. 9.) Frýdek-Místek - 1. HFK Olomouc
6. kolo (10. - 11. 9.) FC Baník Ostrava B - Frýdek-Místek

15. kolo (14. 9.) Frýdek-Místek - MSK Břeclav
7. kolo (17. 9.) Frýdek-Místek - SK Simga Olomouc B

8. kolo (24. - 25. 9.) Spartak Hulín - Frýdek-Místek
9. kolo (1. 10.) Frýdek-Místek - FC Vysočina Jihlava B

10. kolo (8. - 9. 10.) SK Zábřeh - Frýdek-Místek
11. kolo (15. 10.) Frýdek-Místek - HS Kroměříž
12. kolo (22. - 23. 10.) SK Uničov - Frýdek-Místek

13. kolo (29. 10.) Frýdek-Místek - FC Slovan Rosice
14. kolo (5. - 6. 11.) SK Líšeň - Frýdek-Místek

16. kolo (12. 11.) Frýdek-Místek - 1. FC Slovácko B

1. SKP F-M - Dukla Praha 
neděle 11. 9. 2011 v 17.00 hod.
2. Cement Hranice - SKP F-M
3. SKP F-M - HC Gumárny Zubří
neděle 25. 9. 2011 v 17.00 hod.
4. KH Kopřivnice - SKP F-M

5. SKP F-M - TJ Jiskra Třeboň
neděle 9. 10. 2011 v 17.00 hod.
6. HBC RONAL Jičín - SKP F-M

7. SKP F-M - KP Brno

Rozlosování utkání Extraligy házené - podzimní část
neděle 23. 10. 2011 v 17.00 hod.

8. SKP F-M - HK Lovosice
neděle 30. 10. 2011 v 17.00 hod.

9. Talent Plzeň - SKP F-M
10. SKP F-M - HCB Karviná

neděle 20. 11. 2011 v 17.00 hod
11. Sokol HC Přerov - SKP F-M

12. Dukla Praha - SKP F-M
13. SKP F-M - Cement Hranice
neděle 11. 12. 2011 v 17.00 hod.

Na den přesně od loňského 
streetballu se konal i ten le-
tošní – 24. června 2011. Byl to 
už 12. ročník tradičního spor-
tovního klání, které každoroč-
ně pořádá Basketbalový klub 
Frýdek-Místek pro své členy, 
ale i ostatní příznivce basket-
balu z řad veřejnosti. 

Některé frýdecko-místecké 
školy završily školní rok právě 

Streetball na místeckém náměstí
v pátek a tak mnozí mladí účast-
níci streetballu pospíchali ihned 
po převzetí svých vysvědčení na 
prezenci uprostřed místeckého 
náměstí. Pořadatelé připravili dvě 
hrací plochy se streetballovými 
koši a jako vždy patřilo dopole-
dne třem mládežnickým katego-
riím. Celkem bylo přihlášeno 23 
mládežnických družstev s více 
než stovkou hráčů a hráček. 

Kategorii minižactva (rok na-
rození 1999 a mladší) vyhrál tým 
s názvem TI CO TO VYHRAJOU 
ve složení Petr Hojda, Dominik 
Posolda, Miroslav Trebatic-
ký, Milan Franc a Kryštof Šafr, 
který ve finále porazil družstvo 
SUPER BOJOVNICE, za které 
hrály Nela Ručková, Nina Hlisni-
kovská a Adéla Maléřová. Třetí 
skončily po těsné výhře v utká-
ní o 3. místo OPIČKY (Markéta 
Zubková, Kristýna Václavíková, 
Kristýna Goluchová, Terezie 
Husarová a Iva Hudcová), čtvr-
té JUMPING BUBBLES (Klára 
Marková, Lucie Kučná, Simona 
Řehová, Klára Kuchařová a Te-
rezie Kovalová).

Žákovská kategorie (ročníky 
narození 1998 až 1996) byla od 
počátku velmi vyrovnaná. Ve 
finále byly šťastnější nakonec 
MÁNIČKY ve složení Dominika 
Lukacsová, Jana Folvarčná, Ka-
teřina Káňová, Kristýna Šebes-
tová a Kateřina Liberdová. O koš 

STREETBALL: Akce se zúčastnilo 23 mládežnických družstev.
Foto: Petr Pavelka

méně ve finále dali hoši z týmu 
K1X EXIBICION – Miroslav 
Frydrych, Jan Říčka, Daniel Drtil 
a Jakub Macíček. Utkání o třetí 
místo dopadlo lépe pro HAND-
BALL (René Ruffer, Jakub Stříž, 
Patrik Slavík a Jakub Horký), 
čtvrtí skončili BREAKDANCE 
BROTHERS (Jakub Tvrdý, Mar-
cel Ginter a Daniel Pinteš).

V napínavém finále dorostu 
zvítězil (stejně lako vloni) tým 
AAA, za který hráli Tomáš Noga, 

Míša Mojžíšková a Jan Kolonič-
ný, když porazil družstvo s ná-
zvem SVOBODNÍKOVY DĚTI 
ve složení Tereza Vojkovská, 
Radek Chlebek, Edvard Rada, 
Tomáš Bureček a Veronika Fa-
ranová. Třetí skončili příborští 
KREKURYŘÍ (Martin Říčka, 
Vendula Ryndová, Lukáš Kudry 
a Jaroslav Kretshman, na čtvr-
tém místě pak DUREX TEAM 
(Marek Kocich, Lukáš Feber a 
Nikola Gaudynová).

V Olomouci proběhla V. 
Olympiáda dětí a mládeže, na 
které startovalo více než 3500 
mladých sportovců ve dvaceti 
sportovních odvětvích, repre-
zentujících 14 krajů České 
republiky. Do výpravy Morav-
skoslezského kraje v atletice 
se probojovala také sedmička 
atletů Slezanu Frýdek-Místek 
a výrazně pomohli družstvu 
kraje, které skončilo v atletice 
na druhém místě.

Skvělým způsobem si vedla 
zejména mladší žákyně Helena 
Benčová, která vybojovala do-
konce dvě medaile. V každém 
ze svých startů vylepšovala 
osobní rekordy. Ve finále na 300 
metrů pak vylepšila rekord oddí-
lový na 43.31 s, což znamenalo 
bronzovou medaili. Ještě lepšího 
výsledku dosáhla na své hlavní 
trati 800 m, kde finišovala ve fi-

Běžkyně Helena Benčová veze
z olympiády mládeže dvě medaile

nále na druhém místě v novém a 
velice kvalitním oddílovém rekor-
du 2:21.44 minuty. Další mladší 
žačka Eva Pišteková si vylepšila 
osobní rekord v běhu na 300 m 
na 44.82 s a finálová osmička jí 
utekla o jedinou setinu sekundy. 
Přesto je deváté místo vynikající. 
Navíc jako členka krajské štafety 
4x 60 m vybojovala místo šesté 
a společně s Helenou Benčo-
vou doběhly ve štafetě 3x 300 
m sedmé. Poslední z našich 
mladších žaček Soňa Lisníková 
startovala ve skoku vysokém, 
kde úspěšně zvládla kvalifikaci a 
ve finále jí za osobní rekord 1.43 
m patří 10. místo. Ve starších 
žákyních jsme měli zásluhou 
sester Siebeltových dvojnásob-
né zastoupení v běhu na 800 

metrů. Obě podle očekávání 
postoupily z rozběhů do finále a 
obě si vytvořily osobní rekordy. 
Veronice časem 2:23.29 minuty 
patří 5. místo a Kateřina obsadi-
la časem 2:23.91 minuty místo 
deváté. Olympiáda tak nevyšla 
podle představ pouze starší 
žačce Kateřině Frantové, která 
se sice probojovala z kvalifika-
ce do finále, tam se jí však již 
nedařilo a skončila na 14. místě 
výkonem 1.48 m, a mladšímu 
žákovi Dominiku Janečkovi, 
který neprošel do závěrečných 
finálových bojů sítem kvalifikací 
v hodu míčkem a v běhu na 800 
m. Našim úspěšným mladým at-
letům blahopřejeme a děkujeme 
za výbornou reprezentaci kraje i 
města.

NA OLYMPIÁDĚ: Reprezentanti Moravskoslezského kraje v atletice 
ze Slezanu Frýdek-Místek. 

HELENA BENČOVÁ: S medalií 
a diplomem za 300 m. 
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z šachu

z atletiky
Skvěle v Bruntále

Po několika letech odmlky se 
opět malá skupinka běžců Sle-
zanu Frýdek-Místek vypravila 
do Bruntálu. Tam se konal 39. 
ročník Mezinárodního večerní-
ho běhu Bruntálem. Celá akce 
se konala v rámci oslav města, 
takže se na náměstí a jeho okolí 
konala obrovská pouť, kolotoče, 
vystoupení hudebníků a přítom-
ny byly stovky lidí. Z toho důvo-
du byla rovněž změněna tradiční 
trať, a tak se běhaly okruhy pou-
ze na náměstí. Slezanští si vedli 
opravdu skvěle, když vybojovali 
tři vítězství, jedno druhé a tři třetí 
místa. Jako první se postavil na 

start v předžácích Tomáš Szy-
mala a po dvou okruzích finišo-
val na 3. místě. Na mladší žac-
tvo čekaly již okruhy čtyři, tedy 
jeden kilometr. S přehledem a 
obrovským náskokem zvítězila 
Helena Benčová mezi děvčaty 
a Dominik Haltof mezi chlapci. 
Na třetím místě doběhla Kateři-
na Krtková. Ve starších žákyních 
neměla naše děvčata konkuren-
ci, zvítězila Veronika Siebeltová 
před Kateřinou Siebeltovou a 
Natálií Závorkovou. 

Vynikající výkony běžců
Na vítkovickém stadiónu pro-

běhla oblíbená Čokoládová tret-
ra, která předchází Zlaté tretře. 

Mezi více než sedmi stovkami 
dětí si vedli skvěle běžci atletic-
kého oddílu TJ Slezan Frýdek-
-Místek, když vybojovali 4 vítěz-
ství, 6 druhých a 4 třetí místa. V 
ročníku 2001, který běžel 300 m, 
jsme získali dvě třetí místa zá-
sluhou Elišky Kopcové 53.3 s a 
Lukáše Skotnici 52.8 s. Děvčata 
ročník 1999 běžela 600 m a zví-
tězila Kristýna Škanderová před 
Petrou Pavláskovou. U ročníku 
1998 nepustila děvčata na stup-
ně nikoho, na 600 m zvítězila 
Helena Benčová ve vynikajícím 
oddílovém rekordu 1:40.6 minu-
ty, před Evou Pištekovou 1:44.1 
min. a Katkou Krtkovou 1:44.4 
min. Skvělý závod předvedly také 
starší žákyně na 800 m. Opět na 
stupních trojice našich a všechno 
velice kvalitní osobní rekordy Kat-
ka Siebeltová 2:23.8 min., Verča 
Siebeltová 2:24.1 min. a Natálie 
Závorková 2:24.7 min. Patrik 
Říha dosáhl naprosto stejného 
času a vybojoval 2. místo mezi 
chlapci ročníku 1997. Mezi o rok 
staršími zvítězil po výborném fini-
ši Vladimír Šmiřák 2:11.0 min. Na 
dorost čekal 1 km a našim patřila 
2. místa – Michaela Danysová a 
Pavel Szymala. Všem blahopře-
jeme a děkujeme za výbornou 
reprezentaci oddílu i města.FRÝDECKÁ MÍLE: Start nejmladších chlapců.

Letošní ročník Ondrášovka 
cupu byl rozlosován. Valcíři se 
v 1. kole poháru střetnou s di-
vizním Novým Jičínem. Hrát by 
se mělo v sobotu 30. července 
na hřišti našeho soupeře.

V loňském roce oba soupeři 
přes úvodní kolo nepřešli. Frý-
dek prohrál na hřišti Valašského 
Meziříčí 1:2, fotbalisté Nového 
Jičína prohráli na domácím tráv-
níku s Kroměříží 0:5.

Poslední vzájemné střetnu-

V Ondrášovka cupu jedeme
za soupeřem do Nového Jičína

tí se datuje na 29. 7. 2007, kdy 
se v Novém Jičíně hrálo rovněž 
úvodní kolo poháru. Tehdy valcíři 
vyhráli nad svým soupeřem 2:0.

V případě, že naši muži v 
Novém Jičíně splní svou roli fa-
vorita, narazí valcíři ve 2. kole 
poháru na vítěze duelu Broumov 
- Tescoma Zlín. Výhled dalších 
případných soupeřů ale také 
není k zahození (Lískovec, Slo-
vácko, Baník Ostrava) – ale to je 
ještě hodně daleko.

Muži zahájili přípravu na novou sezonu 
Muži zahájili v pondělí 4. 

července pod vedením nové 
trenérské dvojice Milan Du-
han a Karel Orel přípravu na 
novou sezonu MSFL. 

„Na úvod sezony jsme přivítali 
dvacet hráčů a pět brankářů. Byl 
s námi totiž i Radek Antošík, který 
je zdejším odchovancem, ale nyní 
patří Slovácku. Radek rok a půl 
nehrál fotbal, chtěl se zase nějak 
aktivně zapojit,“ vysvětlil asistent 
trenéra Karel Orel přítomnost bý-
valého odchovance Válcoven na 
úvodním tréninku A mužů. Pro 
samotného Orla měl úvodní tré-
nink zvláštní příchuť. Vždyť se do 
Stovek vrátil po svém pětiletém 
působení ve Vítkovicích, Frýdlan-
tu či Valašském Meziříčí. „Pocit 
opět tady trénovat je samozřejmě 
krásný. Navíc je to v podmínkách, 
které tady tehdy před těmi pěti lety 
vůbec nebyly. Co se týče zázemí, 
tak to se tady změnilo přímo mar-
kantně,“ přiznala frýdecko-místec-
ká ikona.

Z loňského kádru chyběl tre-
néru Duhanovi nejlepší kanonýr 
týmu Milan Kerbr, který se vrátil 
zpět do svého mateřského oddí-
lu. Mezi nové tváře patří nadějný 
dorostenec Kamil Střalka, který 
v loňské sezoně měl střídavý 
start za ostravský Baník. „Dále 
je tu ještě jeden hráč z polské 
třetí ligy a také nadějný zálož-
ník Jan Švábík z Klimkovic,“ 

dodal Orel. Švábík hrál sice v 
loňské sezoně pouze v I. B tří-
dě, ale jeho jméno není vůbec 
neznámé. V rámci projektu firmy 
Nike s názvem The Chance se 
totiž Švábík zúčastnil akce, kte-
rá byla pro mladé fotbalisty bez 
profesionální smlouvy. Šlo zkrát-
ka o šanci porvat se o místo ve 
fotbalové akademii věhlasného 
Arsenalu Londýn. Úvodní kolo 
tohoto projektu se odehrálo na 
ostravských Bazalech, další pak 
v Praze na Strahově. Janu Švá-
bíkovi se povedlo být nejlepším 
ze všech, takže dostal šanci 
utkat se s dalšími fotbalovými 

talenty o sedm míst v londýnské 
akademii. Tam se sice již nepro-
bojoval, ale svou získanou zku-
šenost bude jistě chtít zúročit i 
mezi našimi fotbalisty. „Na úvod-
ním tréninku chyběl z loňského 
kádru jen Petr Literák, který je 
ještě na dovolené. Dále ještě 
nebyli mladí Boráňovci a také 
brankář Polach,“ doplnil chybě-
jící část kádru Karel Orel.

Naše fandy jistě těší fakt, že 
na úvodním tréninku byli jak útoč-
ník Petr Soukup, o kterého se za-
jímal HFK Olomouc, tak i záložník 
Matěj Biolek, po kterém pokuko-
val zase druholigový Třinec.

HRAJEME SI S MÍČEM: Prázdninový program Školního spor-
tovního klubu Beskydy.                                   Foto: Petr Pavelka

Z OLYMPIÁDY PŘIVEZLI STŘÍBRNÉ MEDAILE: Z 5. olympiády 
dětí a mládeže ČR 2011, která se konala v Olomouci 21. - 26. 6., v 
kategorie házená chlapci (starší žáci) ve výběru Moravskoslezského 
kraje reprezentovali i mladí házenkáři SKP Frýdek-Místek Tomáš Šol-
tys, Lukáš Rajnoha a Přemysl Barvík. Družstvo Moravskoslezského 
kraje nakonec po tuhých bojích vybojovalo 2. místo a přiváží si stříbrné 
olympijské medaile (1. místo Plzeňský kraj, 3. místo Zlínský kraj).

V Karviné uspěl Rojíček
Ve dnech 2.-10. července se v 

Karviné odehrál mezinárodní ša-
chový turnaj Karviná Open 2011. 
Beskydská šachová škola měla ve 
startovním poli deset svých repre-
zentantů v čele s velmistrem Vla-
dimírem Tallou (FIDE ELO 2427) 
a s mezinárodním mistrem Vojtou 
Rojíčkem (FIDE ELO 2396).

Nejspokojenější byli Vojta Ro-
jíček, který ziskem 6,5 bodu ob-
sadil celkově 5. místo, na 9. mís-
tě skončil Vladimír Talla (6,0 b.). 
Výborně si vedla Kristýna Novo-
sadová – 2. místo mezi ženami 
(celkově 29. místo – 5,5 b.) a 3. 
místo mezi ženami Magdaléna 
Miturová (37. místo – 5,0 b.). 

Známe krále a královnu
V pondělí 11. července se 

uskutečnil v SVČ Klíč šachový 
turnaj mládeže O krále a králov-

nu Frýdku-Místku. Celkem se tur-
naje zúčastnilo 40 dětí, které se-
hrály jeden turnaj. A kdo se stál v 
jednotlivých kategoriích králem a 
královnou? Gratulujeme vítězům: 
D14 – Natálie Kaňáková, D10 – 
Zuzana Gřesová, H14 – Patrik 
Štěpán, H10 – Jan Chlebek.

Tomáš Pavelek vítězí!
Beskydskou šachovou školu 

reprezentovalo v Liptovském Mi-
kuláši ve dnech 23.-29. června 
na mezinárodním dětském šacho-
vém festivalu V4 - LIPTOV 2011 v 
kategorii do 14 let 10 hráčů.

Naše výprava skvěle reprezen-
tovala a odváží si zásluhou Tomáše 
Pavelka – zlato, Matyáše Marka 
– stříbro, Kláry Zemkové – stříbro! I 
další naši zástupci se nechali vidět 
a získali výborná umístění – 4. místo 
Van Thai Dai Nguyen, 7. místo Matěj 
Svoboda a 8. místo Dominik Kula. 

Gambrinus ocenil třetí postup
Postoupit do vyšší soutěže 

je v každém sportu pořádný 
důvod k oslavě. Na české fot-
balové mapě jsou ale i kluby, 
kterým se podařilo postoupit 
tři roky po sobě! Něco podob-
ného se nestává příliš často. 
Napříč všemi soutěžemi do-
spělých najdeme šest týmů, 
kterým se takový postupový 
hattrick podařil! A je mezi nimi 
i frýdecko-místecké béčko.

Společně s Gambrinusem 

tento mimořádný úspěch ocenil 
i David Lafata. Král střelců po-
sledního ročníku Gambrinus ligy 
nastřílel na jaře tři hattricky, a 
proto v souvislosti s postupovým 
hattrickem odměňuje elitní stře-
lec z Jablonce úspěšné týmy.

B tým Fotbalu Frýdek-Místek 
v Moravskoslezském kraji neměl 
ve své skupině I. B třídy kon-
kurenci. Za 26 zápasů nastříleli 
naši fotbalisté 93 gólů a tabulku 
ovládli s náskokem devíti bodů.
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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 (průběžná 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: 

KOMPLETNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚKOMPLETNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ
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 
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
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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: petra@
klicfm.cz
Informace: Výtvarná dílna, hry 
a soutěže, aerobik s Verčou 
(10:00- 11:00 hodin), stolní tenis.

Turnaj v lukostřelbě v rámci 
programu Prázdniny ve měs-
tě přilákal do areálu Sokolíku 
zhruba šest desítek dětí, ale 
protože garantem bylo Občan-
ské sdružení spolu a navzá-
jem, tětivu napínali také zdra-
votně postižení dospělí.

„Lukostřelba je čtyřicet tisíc 
let stará věc, takže je v každém 
z nás. Jen objevit skryté pokla-
dy, což není nic neobvyklého. 
Kolikrát vidím člověka, který luk 
drží údajně poprvé, ale je vidět, 
že to má v genech, že dělá au-
tomaticky některé věci, ani o 
tom neví, je to zkrátka záležitost 
jeho podvědomí a předchozích 
životů,“ rozpovídal se František 
Hegedüs z Českého lukostře-
leckého svazu, který působí 
i v šenovském centru tohoto 
sportu. V této souvislosti vidí 
ve Frýdku-Místku potenciál pro 
tento sport, protože odsud řada 
lidí za terénní lukostřelbou do 
Šenova dojíždí. „Je reálné, že LUKOSTŘELBA: V Sokolíku byl o novou aktivitu velký zájem.      Foto: Petr Pavelka

Prázdniny ve městě s lukostřelbou
lukostřelba bude tady v Sokolíku 
trvalou aktivitou, je to příhodné 
místo, dokonce tu lze náš sport 
provozovat i v zimě ve vnitřních 
prostorách,“ nastínil František 
Hegedüs, který chválil přítomné 
děti za to, že byly trpělivé při vý-
konech postižených, kdy musely 
čekat delší dobu, než se zase 
k šípům dostanou. S tímto fak-
tem byli spokojeni i zástupci po-
řádající neziskové organizace.

Děti si po instruktáži a ná-
cviku zastřílely i soutěžně, ale 
výsledky nebyly až tak důležité, 
hlavně, že se seznámily s další 
možnou volnočasovou aktivi-
tou a smysluplně vyplnily jedno 
z prázdninových dopolední. Zá-
jem o tuto akci byl dokonce tak 
veliký, že zcela zastínil druhou 
souběžnou akci Prázdnin ve 
městě – Poznej judo. Pokud děti 
zvolily luk, ale přesto by si rády 
vyzkoušely i bojůvky v kimonu, 
mají další šanci 4. srpna v tělo-
cvičně 9. ZŠ.  (pp)
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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

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

Nesmírnými úspěchy je za-
plněn rok 2011, první kulatý 
v životě dětského folklorního 
souboru Ondrášek z Frýdku-
-Místku. Posledním z letoš-
ních úspěchů tohoto souboru 
z našeho města je významné 
folklorní ocenění „Laureát 
Strážnice 2011“.

Jedná se o ocenění udělené 
hodnotící komisí 66. ročníku Me-
zinárodního folklorního festivalu 
„Strážnice 2011“ a 29. roční-
ku festivalu Dětská Strážnice 
2011, jedné z nejvýznamnějších 
folklorních akcí. Ondrášku byl 
tento titul udělen za nápaditý ná-
mět a mimořádnou interpretaci 
příběhu o zvonici.

Ale vezměme celý úspěšný a 
výroční rok pěkně po pořádku. 
DFS Ondrášek letos slaví své 
desáté narozeniny a to samot-
né je velkým úspěchem – 10 let 
práce, píle a radosti z folkloru, 
z obrazu života dob minulých 
je všem z Ondrášku opětováno 
v těch nejkrásnějších darech – 
ve významných oceněních.

Vezmeme-li rok chronologic-

Ondrášek laureátem Strážnice 2011

ky, za to nejpodstatnější pova-
žujeme úspěch členky našeho 
souboru Kláry Papřokové, která 
se na Zpěváčkovi 2011, 17. roč-
níku národní soutěže zpěváků 
lidových písní, který se konal 13.-
-15. 5. ve Velkých Losinách, stala 
bronzovým zpěváčkem 2011 za 
3. místo v této soutěži. Dalším 
úspěchem je účast Ondrášku 
na Celostátní přehlídce dětských 
folklorních souborů, kde Ondrá-
šek již potřetí po sobě (po letech 
2007, 2009) tančil a zpíval se 
zvláštním oceněním lektorského 

sboru, tentokrát za pravdivost 
výrazu a cit pro obřadnost. Po-
sledním je výše zmíněný úspěch 
ve Strážnici, kde Ondrášek (ve 
své desetileté historii účinko-
val již počtvrté) účastí v pořadu 
Folklorního sdružení ČR, vedle 
takových souborů, jako je VUS 
Ondráš z Brna, FS Gaudeamus 
z Prahy, Cifra z Uherského Hra-
diště, Olšava z Uherského Brodu, 
reprezentoval naše město na 66. 
ročníku Mezinárodního folklorního 
festivalu „Strážnice 2011“ a získal 
titul Laureát Strážnice 2011.

Snad nepůjde o úspěchy a 
dary poslední. Jak Ondrášek 
žije, slaví a obdarovává sebe i 
okolí, se můžete přijít podívat na 
výroční koncert, který se připra-
vuje na 12. 11. 2011.

Ing. Karel Plunder,
vedoucí cimbálové

muziky DFS Ondrášek

„Půdy“ v Hospůdce U Arnošta
Až do konce srpna bude 

interiér hudební Hospůdky u 
Arnošta zdobit výstava foto-
grafií s názvem „Půdy“, která 
byla zahájena slavnostní ver-
nisáží 6. července. 

V rámci vernisáže byl pro-
mítnut film Vyškov v proměnách 
času: Kamera, scénář, režie 
Radomír Jadomek. Námět, scé-
nář Libor Veselý. Hudba Michal 
Smolan. Komentáře Rudolf Sac-
ký a David Blue Březovják.

Hra světla a stínu, prach po-
letující vzduchem, temné kouty, 
starobylé trámy, dávno zapome-
nuté věci, které majitelům bylo líto 
vyhodit. To vše zachytili fotoapa-
rátem autoři z vyškovského foto-
klubu Orion Václav Horák, Václav 
Koudelka, Pavel Otevřel a Pavel 
Procházka. Aby zobrazili tajemnou 
atmosféru, neváhali se ušpinit a 
prošmejdili půdy, podkroví a vikýře.

„Chtěli jsme se vypravit do 
míst, kde je skryté nejenom ha-
rampádí, ale kde se po mnoho let 
ukládají zapomenuté a nepotřeb-
né, ale krásné předměty, kde se 
schovávají v čase ztracené vzpo-
mínky a někdy i celé lidské životy. 
Každý předmět se tam mění pod 
nánosem prachu ve skrytý po-
klad,“ nastínil atmosféru jeden z 
vystavovatelů Pavel Procházka.

Na půdu člověk tradičně 
vstupuje s jakousi posvátnou 
bázní. Vládnou tam netopýři 
jako strážcové minulosti a kaž-
dý návštěvník tam musí dodržo-
vat pravidlo nedupat.

„I toto umocňuje zvláštnost 
těchto prostor, kde našlapujeme 
s opatrností. Podlaha se chvěje, 
a i když nese tíhu mnoha let, jako 
kdyby již nemohla unést jediný 
krůček. Půda začíná dýchat. A 
člověk se tam začíná cítit jako ne-
vítaný host,“ vylíčil své zážitky ze 
starobylých prostor Procházka.

Ale když půdu opouštěl, zno-
vu se zatajeným dechem děko-
val obyvatelům toho roztodivné-
ho místa, že mu prokázali tu čest 
odnést si kousek tajemství, kou-
sek harampádí, kousek dávno 
ztraceného času. Pro svůj výlet 
do tajemného světa si pánové z 
Orionu vybrali ty největší a nej-
zajímavější půdy ve Vyškově.

„Navštívili jsme s fotoapará-
tem půdy Základní školy Nádraž-
ní 5, Besedního domu, Muzea 
Vyškovska, sokolovny a Sokol-
ského domu. Fotografie nejsou 
označené, protože tento prostor 
by si měl uchovat svá tajemství, 
která se zjevují jen jeho návštěv-
níkům,“ dodal Procházka.

Návštěvníkům této výstavy se 
téma líbí. Zde jeden komentář: „Je 
to zajímavý nápad, neotřelý. Je to 
něco jiného než obvyklé krajinky 
nebo zátiší. Očekával jsem sice i 
nějakou domáčtější půdu plnou 
lyží, slunečníků, odřených hraček, 
prasklých lamp a starých koberců, 
ale zato jsem se díky fotkám podí-
val tam, kam se asi nikdy osobně 
nedostanu. A ať už jsou fotografie 
černobílé nebo barevné, mají veli-
ce zvláštní atmosféru.“

Humanitární organizace 
ADRA a dobrovolnická orga-
nizace zaměstnanců General 
Electric – GE Volunteers vyhla-
šují u příležitosti Evropského 
roku dobrovolnictví 2011 soutěž 
krátkých filmových dokumentů 
věnovaných dobrovolnictví na 
téma „Dobrovolnictví kamerou“. 

Hlavním cílem soutěže je za-
chytit pohled mládeže na dobro-
volníky a dobrovolnou práci. Ti, 
kteří se zapojí, mohou dokumen-
tovat dobrovolnictví v různých 
skupinách, např. dobrovolnictví 
ve zdravotnictví, v sociálních služ-
bách, v kultuře, ve sportu, v práci 
s dětmi a mládeží, v ekologii, me-
zinárodním dobrovolnictví aj.

Úkolem je vytvořit krátký film 
v doporučeném rozsahu max. 
5 minut. Soutěžit se dá ve dvou 
kategoriích:
1. kategorie: věk do 18 let
2. kategorie: věk od 18 do 26 let 

Natočený film ve formátu AVI, 
DV PAL, 16:9 je nutné zaslat na 
DVD do 30. 9. 2011 na adresu:

ADRA
Klikatá 1238/90c

158 00 Praha 5 - Jinonice
DVD zasílejte v obálce ozna-

čené textem „NEOTEVÍRAT 
SOUTĚŽ DVD“

Dobrovolnictví kamerou
Následně hodnotící komise 

vybere v každé kategorii 3 vítě-
ze, kteří budou oceněni hodnot-
nými cenami.

1. cena pro první kategorii: 
Videokamera

1. cena pro druhou kategorii 
Zájezd pro 2 osoby do Anglie 

návštěva továrny Jaguár a 
Experience centre Land Rover 

Slavnostní večer s předáním 
cen proběhne u příležitosti Me-
zinárodního dne dobrovolníků 

5. 12. 
v Ostravě a 
vítězné filmy budou nabídnuty 
regionálním kabelovým a inter-
netovým televizím, školám a 
dobrovolnickým centrům k pro-
pagaci dobrovolnictví.
Kontakty na koordinátory soutěže:
Email: dobrovolnictvikamerou@
seznam.cz
Tel: Michal Čančík 604 663 799 
a Dagmar Hoferková 737 913 114
www.dobrovolnictvikamerou.cz

Veseléto je v plném proudu
(Pokračování ze strany 3)

Přijďte si všichni užít skvělou 
show pod širým nebem 22. čer-
vence do Sadů Bedřicha Sme-
tany v Místku. Začínáme v 17 
hodin,“ zvou pořadatelé z Bes-
kydského informačního centra.

O týden později si na své 
přijdou všichni příznivci jazzu 
na akci Nejen jazz ve městě. 
„Tentokrát je program rozložen 
do dvou dní, takže si lidé budou 
moci poslechnout téměř dvakrát 
tolik kapel než v předešlých roč-
nících,“ říká náměstek primátora 
Michal Pobucký. V pátek 29. čer-
vence se od 17 hodin na náměstí 
Svobody v Místku můžete těšit 

na Petra Kroutila, Jaromíra Hon-
záka a Face of the Bass, Lazaro 
Cruz Quintet nebo Filipa Gon-
dolána. O den později nabídka 
začíná  o hodinu dříve, špičkový 
jazz obstará Evolution Dejavu, 
Academic Jazz Band, Lanugo a 
Daniela Marquese Trio. 

Vstupné na obě akce je již 
tradičně zdarma. V případě ne-
příznivého počasí se akce pře-
souvají do Kina Petra Bezruče.

Beskydské Veseléto pořádá 
Beskydské informační centrum 
za významné podpory Statutár-
ního města Frýdku-Místku a pod 
záštitou jeho primátora Petra 
Cvika.  (pp)
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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: Skří-
ně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace.

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebrané: 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

Mobilní sběrna:
U Mountfieldu 19.7. – 21.7. 
U krytého bazénu   26.7. – 28.7. 
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 

POTŘEBUJETE POMOC PEČOVATELSKÉ SLUŽBY?
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 
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 res-
pektem k lidské důstojnosti, 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. 

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

INFORMACE O ODPADECH

Nové sběrné vozidlo a místo na tříděný odpad ve Frýdku-Místku.

Lidé v Moravskoslezském 
kraji vytřídili v roce 2010 o 6 % 
více plastů, papíru, nápojové-
ho kartonu a skla než v roce 
2009 a město Frýdek-Místek a 
jeho obyvatelé v tomto směru 
patří k nejlepším.

Tento nárůst patří mezi nej-
větší v České republice, v Mo-
ravskoslezském kraji se v roce 
2010 podařilo poprvé překonat 

Místní lidé umí třídit odpad
hranici 30 kilogramů vytříděného 
papíru, plastu, skla a nápojové-
ho kartonu na osobu a rok. Lidé 
v minulém roce nejvíce třídili 
papír (12,3 kg), sklo (9,5 kg) a 
plasty (8,8 kg) na osobu a rok.

Příslušná komunikační kam-
paň je zaměřena nejen na oby-
vatele, ale i na odborníky v oblas-
ti odpadového hospodářství z řad 
státní správy a samosprávy nebo 

svozových společností. Ti se 
setkali ve čtvrtek 23. června na 
Čeladné v rámci specializované 
konference. V jejím rámci účast-
níci probírali témata integrované-
ho krajského systému nakládání 
s odpady a roli měst a obcí v ce-
lém systému nakládání s odpady. 
Zástupci měst a obcí se sejdou 
ještě jednou na konci roku, kdy 
budou vyhlášeny výsledky sou-
těže měst a obcí v třídění odpadů 
– O keramickou popelnici.

865001
- spoj 22 prodloužen do Řepiště
- spoj 98 prodloužen do Řepiště
- spoj 256 opožděn o 3 minuty

865002
- spoj 109 nově začíná na Nové 
Dvory, statek
- spoj 100 opožděn o 5 min
- spoj 108 opožděn o 15 min
- spoj 110 opožděn o 15 min

865003
- spoj 3 zkrácen, nově začíná na 
Riviéra, vodárna
- nový spoj 60 vyjíždí z Dobrá, 
VÚHŽ ve 20:17 směr Místek, 
poliklinika

865005
- spoj 4 nově začíná na zastávce 
Magistrát
- spoj 23 ukončen na Fabík, točna
- spoj 26 nově začíná na Frýdek, 
žel. st.
- spoj 80 jede pouze v sobotu
- spoj 49 opožděn o 4 min

865006
- nový spoj 49 vyjíždí z Pavlíko-
vé v 4:57 směr Riviéra,vodárna 
– odtud pokračuje jako spoj 3 
linky 865003
- změna pořadí zastávek u spojů 
6, 10, 27.

865007
- spoj 4 prodloužen na zast. Letná
- spoj 28 uspíšen o 3 min a pro-

Změny jízdních řádů MHD 
Frýdek-Místek k 1. 7. 2011

dloužen do zastávky Riviéra, točna
- spoj 43 uspíšen o 20 min
- nový spoj 2 vyjíždí ze Zámec-
kého náměstí v 5:10 směr Letná
- spoj 12 zrušen
- nově zastavuje na zastávce 
Revoluční ve směru ze Zámec-
kého náměstí do rest. Letná

865008
- spoj 37 prodloužen do Záhoří
- spoj 11 jede jen v pracovní dny, 
prodloužen do Záhoří
- nový víkendový spoj 45 vyjíž-
dí z Místek, poliklinika v 10:28 
směr Skalice, kostel
- spoj 21 prodloužen do Záhoří
- spoj 31 prodloužen do Záhoří
- spoj 16 v sobotu zrušen
- spoj 48 nově začíná na zastáv-
ce Záhoří, jede nově i v sobotu
- spoj 20 jede jen v pracovní dny, 
nově začíná na zastávce Záhoří
- nový víkendový spoj 52 vyjíždí 
ze Skalice, kostel v 11:00 směr 
Místek, poliklinika
- spoj 30 nově začíná na zastáv-
ce Záhoří
- spoj 40 nově začíná na zastáv-
ce Záhoří

865010
- spoj 1 uspíšen o 5 min

865021
- spoj 16 prodloužen do Řepiště
- spoj 256 opožděn o 3 min
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popis umístění svozového místa
FRÝDEK

Bruzovská - pod zahrádkářskou 
osadou „U vodárny“, Horní - za č. 
p. 1765 (u zahrádek), J. Pešiny - 
u křižovatky (poblíž č. p. 1823), K 
Lesu - za nemocnicí, Nové Dvo-
ry - Hlíny - u lípy, Nové Dvory 
- Podhůří - U Morávky I., Nové 
Dvory - Podhůří - U Morávky II., 
Nové Dvory - Vršavec - u č. p. 
3261, Nové Dvory - Vršavec - 
naproti č. p. 2759 a 2760, Pan-
ské Nové Dvory - naproti č. p. 
2460, Panské Nové Dvory - ve-
dle autobazaru, Pod Zámečkem 
- Pod Řehánkem

MÍSTEK
17. listopadu - u Hypernovy, 

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

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

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

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

VOK
Zahrádkářská osada Polní 

(Olešná) – 2 VOK
Zahrádkářská osada Nová 

Osada – 1 VOK

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

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

Zahrádkářská osada U vodár-

ny (ul. Bruzovská) – 1 kontejner
Zahrádkářská osada Valcíř I., 

II., III., IV. – 4 kontejnery

Svoz pytlů:
Harmonogram svozu pytlů od zahrádkářů:

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

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

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

LÍSKOVEC

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

LYSŮVKY
Lysůvky - Na Dolinách

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

ZELINKOVICE
Příborská u č. p. 72

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 ná-
dvoří, a pozemek p.č. 5139, zasta-
věná plocha a nádvoří, o výměře 
545 m2, včetně všech součástí a 
příslušenství, k.ú. Lískovec u Frýd-
ku-Místku, obec Frýdek-Místek, nej-
nižší nabídková 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 nabídkového 
licitačního řízení, vzniká Statutár-
nímu městu Frýdek-Místek nárok 
na smluvní pokutu ve výši slože-
né jistoty. Ostatním účastníkům 
se jistota vrací. Bližší informace – 
Magistrát města FM, tel. 558 609 
172, 558 609 175, 558 609 171.

Ing. Bc. Hana Kalužová, 
vedoucí odboru SOM

(Pokračování ze strany 1)
... Mohla by se totiž sejít s plá-

novanou opravou estakády, kte-
rou termínově neumíme ovlivnit, 
protože není majetkem města. 
Souběh obou oprav by byl ne-
myslitelný, tento dopravní uzel 
už musí být v pořádku,“ vysvět-
lil náměstek primátora Michal 
Novák, který má na starosti ve 
městě vnitřní dopravu.

V rámci oprav mostu nad že-
lezniční tratí byl odstraněn mostní 
svršek až na nosnou konstrukci, 
odbouraly se stávající chodníko-
vé římsy včetně zábradlí, polože-
na byla nová izolace a následně 
nový asfaltový koberec. Chodní-

ky byly předlážděny a most získal 
nové zábradlí. Na opravu mostu 
město uvolnilo sedm milionů ko-
run z městského rozpočtu. 

Na změnu dopravy ve spodní 
části ulice TGM upozorňuje do-
pravní značení, řidiči musí nadále 
využívat objízdné trasy, které po-
sunuly těžiště dopravy do jiných 
lokalit. „Na Třídě TGM je doprav-
ně volněji, jinde logicky doprava 
zhoustla. Důsledky pečlivě vy-
hodnocujeme. Nechtěli jsme ale 
na přechodnou dobu zase řidiče 
zvykat na normální provoz, pro-
tože v této lokalitě znovu přijdou 
omezení,“ vysvětlil náměstek pri-
mátora Michal Novák.  (pp)

Most na TGM je už opraven

NEJEN JAZZ VE MĚSTĚ: 29. - 30. července

HVĚZDY NAD ŘEKOU OSTRAVICÍ: 22. července
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SVČ KLÍČ

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.

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

GALERIE U KOCOURA

www.penzionuzvonu.eu
Farní 3551, Frýdek-Místek

PENZION U ZVONU

Olejomalby - Dalibor Valášek

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 – 
Přednášku 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 skupince 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 
kojencem (kurz probíhající ve 2 lekcích s 
praktickým nácvikem je možné absolvo-
vat 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

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

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 !!!

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 programy plné her, soutěží, 
výletů, výtvarných a sportovních aktivit, 
zábavy i poznání.
Každý den je pro děti připraven program, 
který začíná vždy v SVČ v 8 hodin a kon-
čí 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
18. – 22. 7. 2011 - PUTOVÁNÍ S DINO-

SAOURY
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 táborové 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

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

COCTAIL BAR, OPEN AIR AKCE
V CENTRU MĚSTA

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

od 4. 7. – BRANKO BIŠČAN

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)

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 počátku vzniku této 
muziky.

Vstupné 100 Kč
Výstavy

1. 7. – 31. 7. Národní dům
Mezinárodní folklorní festival ve fotografi-
ích 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 človíč-
kovi, kterému všichni ztrpčují život tím, že 
po něm neustále něco chtějí. Zejména pe-
níze. A človíček je nerad dává. Na motivy 
komedie Lakomec upravil Josef Dvořák.

Hrají a zpívají Josef Dvořák, Radka 
Stupková, Dagmar Schehrová, Adéla 

Zejfartová, Markéta Hrubešová, Rostislav 
Trtík a Milan Duchek. Režie Josef Dvořák 

a Radka Stupková.

St 19. 10. - 19.00
Pražský komorní balet

Leoš Janáček
Jablůňka

Nezaměnitelné spojení hudby se součas-
ným tanečním projevem.

Choreografie Lucie Holánková.
Leoš Janáček

Po zarostlém chodníčku
Motiv sýčka, podobně silný a dramatic-
ký 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 úpl-
ně neznámé dívky. Pátrá v paměti, co se 
asi dělo minulou noc, když v tom přichází 

jeho budoucí žena.
Hrají Tereza Richtrová, Petr Jarčevský / 

Ivan Dejmal, Vlasta Hartlová / Ivana Plíha-
lová, 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 netypická 
oslava narozenin v komedii z typicky ang-
lického prostředí, plná nečekaných zvratů.
Hrají Vanda Hybnerová, Josef Polášek, 

Richard Trst´an, Michal Novotný, Jiří 
Štrébl, Nela Boudová, Saša Rašilo / Pavel 

Kikinčuk a Zdeněk Košata. Režie Jana 
Kališová.

Březen 2012 - 19.00
Karel Semerád

Madam Piaf 
Městské divadlo Zlín

Fascinující a nelehký osud fenomenální 
zpěvačky, která se svou sestrou zpívá na 
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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 Domžalo-
vá, 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 několikaletém milostném 
poměru. Americká tragikomedie pojed-
nává 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, kte-
ré se nedaří v osobním ani profesním 
životě. Štěstí se na ni usměje až v po-
době nabídky, která má ovšem zvláštní 
podmínku: aby získala angažmá, musí 
předstírat, že je muž! Hru doprovázejí 
výtečné písničky z dílny našeho před-
ního 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 Věnceslava 
Juřiny Zpráva o státu Halda. V regionál-
ní literatuře je téma brenpartija poměrně 
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 shodou milují 
všechny tři jednoho muže a každá z nich 
se tímto vztahem po svém vyrovnává a 
je na celý život poznamenána. 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 Absolono-
vá / Ivana Andělová, Mahulena Bočanová 

/ 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 notář-
ka. Hrají a zpívají členové Radošinského 
naivného 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 zami-
lovaného 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 Čermák. 
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 Lně-
nička, Lukáš Jůza, Tereza Hofová, Jitka 
Nerudová a Marcela Holubcová. Režie 

Filip Nuckolls.
Pá 9. 12. – 19.00

Petr Kolečko a Tomáš Svoboda
Pornohvězdy 

Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Originální muzikál / pásky umělé lásky 
/ vánoční znovuzrození za zvuků kapa-
jícího 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 přítomné donchuány 

příjemně a užitečně stráveným časem. 
Hrají Petr Tlustý, Jiří Hájek, Jitka 

Šotkovská, Kateřina Dostálová, Lukáš 
Rieger, Kamila Zetelová a Bára Jeleno-

vá. Režie Zetal.
Březen 2012 - 19.00

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

Příběh inscenace je humorným nahlédnu-
tím do života absolventa herecké školy, 
který se po neúspěšné kariéře uchýlí ke 

zhýralému způsobu života. Ten jej zavede 
až na okraj společnosti, kde se sice vzpa-
matuje, 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 na-
psání komedie, při které se baví diváci bez 
rozdílu věku. Starší majitel rybí restaurace 

se po letitém spořádaném manželství 
odhodlá k první nevěře. Skvělá je již svým 
námětem a přímo dokonalá díky mistrným 
dialogům. 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 Cimr-

man, přestože nebyl vysokého 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 například majitelé 

stavební firmy Zakoupil a Zbořil, kterým 
Cimrman krokoval parcely. Hrají Zde-

něk 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 Ande-
lová, Jana Hanáková, Tereza Kučerová, 
Marta Marinová, Hana Navarová, Roman 
Fojtíček, David Noll, Jiří Podzimek a Vladi-

mír 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 celosvětové pandemie 
upřímnosti a pokusí se kvůli penězům 

svést svou stárnoucí nadřízenou, aniž by 
si uvědomil, jak velký skandál tím způsobí.
Světová premiéra 19. června 2011 v Diva-
dle 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 koncertů: 
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 kvar-
tet, 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 epigrafy, 
Jan Novák: Mimus magius, Franz Schu-
bert: 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. Handel, 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 Cellos 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. Ko-
želuh, 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, Ru-

munská lidová (Arr.L&J.Rokytovi): Suita 
z Ardealu, Claude Debussy: Syrinx, Béla 
Bartók: houslová dueta (výběr), György 

Kurtág: Játekok (výběr).
Rumunská lidová: Romská suita, Rumun-

ská lidová: Doina de Jale
(Smuteční doina)

Čt 9. 2. 2012 – 19.00
Roman Patočka – housle 
Matej Arendarik – klavír 

Program: J. Suk: Čtyři kusy pro housle a 
klavír, op. 17. L. Janáček: Sonáta 1. X. 

1905 pro sólový klavír B. Martinů: 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 kruhu 

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 
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Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
Fax: 558 630 452

muzeumbeskyd@telecom.cz
web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Programová nabídka

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

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

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

KLUB NEZBEDA

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

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

Kontakt: Ing. Jana Černotová

CENTRUM MAGNOLIE

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

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

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 

ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a 

hluboce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

MUZEUM BESKYD

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:

PAVEL WERNER – SKLO
Výstava představí tvorbu sklářského vý-
tvarníka prof. Pavla Wernera, především 

lité ateliérové sklo.
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 

frýdeckého zámku
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 

náměstí ve Frýdku v 9.00 hodin, dojezd 

Novinky v galerii:
Ivana Pavlišová - OBRAZY

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

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

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

29. 7. v 10:00
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 mani-
pulace s dítětem, masáže kojenců, meto-
dika správného krmení, relaxační polohy 
pro zklidnění nespavých a hyperaktivních 

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

5. 8., 12. 8., 19. 8. – 9:00
II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců

5. 8., 12. 8., 19. 8. – 10:15

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

DIGITÁLNÍ KINO
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

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!

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

23. 7. (so) od 20h – SLOW THE
SYSTEM III. by Perplex a Confused

Odlehčená a pohodová elektronická posle-
chovka, zaručeně lahodící uchu každého. 
Za nepříznivého počasí bude poslechovka 
uvnitř hospůdky. VSTUP ZDARMA.

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.

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 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 22. 7. v 9.30 
Pásmo filmových pohádek pro nejmenší.
MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNI-

NÁCH I./ČR
Výstavy

1. 7. – 31. 7.
Mezinárodní folklorní festival ve fotografi-
ích Radka Klímka a Luďka Krulikovského.
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