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slovo primátora
Vážení občané,
dovolte mi, abych se na tomto místě 

ještě jednou za Statutární město Frýdek-
-Místek rozloučil s náhle zesnulým Ivo 
Pavlíkem, který byl dlouholetým členem 
městského zastupitelstva, a to již od roku 
1990. I když většinu času strávil v řadách 
opozice,  přicházel nikoliv s ideologickou, 
ale věcnou a konkrétní kritikou a za co si 
jej vážím nejvíce, dokázal i naslouchat 
názory a argumenty druhých a své ná-
zory podle nich korigovat. Pro Frýdek-Místek tedy odvedl poctivou 
zastupitelskou práci, za což mu patří i touto cestou poděkování.

Vzhledem k nízkému věku, v němž nás opustil, je jistě také na 
místě zamyšlení nad pomíjivostí lidského života a hodnotami, které 
jsou pro něj důležité. Jde o to, aby si člověk svým  konáním zaslou-
žil dostatek respektu a lidí kolem své osoby, kterým stojí zato trávit 
s dotyčným drahocenný čas, který je nám všem vyměřen. Nepo-
chybuji o tom, že Ivo Pavlík si v tomto směru neměl na co stěžovat. 

Využiji tento smutný okamžik tomu, abych vyzval všechny k cho-
vání a jednání, které vede ku prospěchu naší společnosti a posouvá 
ji vpřed. Člověk nikdy neví, kdy bude skládat účty, a ani u politiků 
to nebývá vždy jednou za čtyři roky.                                  Petr Cvik

Protože letošní prázdnino-
vé počasí není zrovna veselé, 
museli hned dvě akce Bes-
kydského Veseléta, které jsou 
zvyklé na otevřenou arénu a 
davy návštěvníků, pořadatelé 
přesunout pod střechu Kina 
Petra Bezruče.

Nejprve zde předvedly skvě-
lou show hudební legendy 
v rámci akce Hvězdy nad řekou 
Ostravicí, a i když řeka její kolorit 
nedotvářela, atmosféra v kině 
postupně gradovala, byla úžas-
ná a lidé se skvěle bavili.

Jedinečnou revivalovou show 
zahájil Láďa Tomis a Jiří Sche-
linger Revival Band. Písně jako 
Holubí dům, Jahody mražený, 
Sim-sala-bim a spousta dalších 
hitů přilákala do Kina Petra Bez- HVĚZDY V KINĚ: Schelingerovy hity jsou nesmrtelné.      Foto: Petr Pavelka
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Veseléto muselo pod střechuVeseléto muselo pod střechu

ZAHÁJENÍ JAZZU: Jazz je o improvizaci, a tak 
si ani náměstek primátora Dalibor Hrabec ne-
chystal žádný dlouhý proslov, jen přítomné přiví-
tal a popřál kvalitní zábavu.  Foto: Petr Pavelka

ruče zpočátku spíše starší věko-
vou kategorii. Přes jejich prvotní 
ostýchavost dokázal Láďa Tomis 
publikum strhnout ke zpěvu a 
potlesku. Největší hity Olympi-
cu zazněly v podání Rosomák 
Olympic Revival, která vznikla 
v roce 2006. Myšlenka tohoto 
seskupení byla založena hlavně 
na obrovské popularitě Olympi-
cu a podpořena neuvěřitelnou 
podobou zpěváka Karla Vaňka 
hlavnímu protagonistovi Petrovi 
Jandovi. Kytarová sóla a rocko-
vý ráz hudby zněly kinem v po-
dání Deep Purple Revival, jedné 
z prvních profesionálních reviva-
lových kapel v České republice. 
„Největší zážitek ale přinesli 
jednoznačně U2 Desire Revival. 
Díky skvělé  atmosféře, kterou ve 

Frýdku-Místku 
vytvořili, si tato 
kapela vydoby-
la takový ap-
laus, že musela 
ještě zahrát 
přídavek. Jejich 
skladby nene-
chaly již nikoho 
chladnými a 
lidé se ze se-
daček přemístili 
pod podium a 
na schody, aby 
si mohli zatan-
covat. V této at-
mosféře pokra-
čovala i další 
kapela Red Hot 
Chili Peppers 
Revival, která 
ukončila celý 
revivalový svá-
tek,“ hodnotili 
p o ř a d a t e l é 
z Beskydského 
informačního 
centra.

Další akcí, 
která musela 
být přesunuta 

do kina, byl dvoudenní Nejen 
jazz ve městě. „Pořadatelé stáli 
před těžkou volbou, když z moš-
novského letiště měli varovnou 
předpověď, proto se s těžkým 
srdcem rozhodli akci poslat 
pod střechu, aby nemusela být 
zrušena, jak už se jednou v mi-
nulosti stalo. Fanoušci jazzu 
si ji ale samozřejmě našli, jen 
tento specifický žánr zhlédlo 
více fajnšmekrů než náhod-
ných přihlížejících. Bylo to vidět 
i na reakcích publika, které bylo 
schopno zasvěceně aplaudovat 
v podařených pasážích jazzma-
nů,“ zhodnotil náměstek primá-
tora Dalibor Hrabec, který svá-
tek jazzu zahajoval.

Dvoudenní festival plný kva-
litního jazzu završila nadžán-
rová kapela Lanugo a Cristina 
Renzetti společně s pianistou 
Stefano Debonisem a perkusio-
nistou Sergio Krakowskim , kteří 
dovezli autentický brazilský jazz 
místo avizovaného tria z Rio de 
Janeira Daniel Marques.

Beskydské Veseléto po-
řádá Beskydské informační 

centrum za významné podpo-
ry statutárního města Frýdek-

-Místek a pod záštitou primá-
tora Petr Cvika.  (pp)

Farmářské trhy táhnou davy
Kromě praktického náku-

pu specifického sortimentu 
je pro mnoho lidí návštěva 
Beskydských farmářských 
trhů na místeckém náměstí i 
jistou společenskou událostí. 
Ukazuje to neutuchající zájem 
návštěvníků.

Naposledy náměstí Svobody 
ožilo ve čtvrtek 28. července, přes 
40 prodejních stánků s výpěstky, 
produkty či výrobky převážně z 
našeho regionu znovu okupova-
ly davy a obchodníci neskrývaly 
uspokojení. „Beskydské farmářské 
trhy mají ve městě veliký ohlas. 

Dokazuje to i zájem farmářů, po-
travinářů a řemeslníků, kteří na 
nich chtějí prodávat své produkty,“ 
těší náměstka primátora Michala 
Nováka. Prodejci zeleniny nabídli 
například paličkový česnek, cibuli, 
mrkev nebo hlávkový salát.

(Pokračování na straně 2)
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krátce
Záštita primátora
Rada města souhlasila 

s převzetím záštity primátora 
statutárního města Frýdku-
-Místku Petra Cvika nad aukcí 
obrazů a výtvarných děl, kterou 
chystá Charita Frýdek-Místek 
na říjen letošního roku v Rytíř-
ském sále Frýdeckého zámku.

Beskydské rekordy
na 20. srpna se na náměstí 

Svobody v Místku připravuje 
3. ročník Beskydských rekordů 
s pokusem o zápis do knihy 
rekordů, do níž se město ten-
tokrát chce prokousat sladkou 
Marlenkou. V hlavní roli tedy 
bude medový dort, ale den plný 
soutěží a zábavy doplní také 
Marek Ztracený a Rock´n´roll 
Marcela Woodmana.

Platba SIPO
Odbor správy obecního ma-

jetku Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, s cílem  zefektivnit 
a zjednodušit systém správy 
místních poplatků,  umožní od 1. 
1. 2012 zaplatit  místní poplatek 
za komunální odpad a místní po-
platek ze psů rovněž prostřed-
nictvím SIPO. Předpis platby 
místního poplatku se pak bude 
objevovat automaticky na „bílé 
složence“ ve stanoveném termí-
nu pro jeho úhradu. Postup pro 
podání příslušné žádosti najdete 
na webových stránkách města a 
v příštím čísle zpravodaje.

Baškohrátky
V. ročník tradičně netradiční 

zábavy pod názvem Baškohrát-
ky se v sousední obci chystá na 
sobotu 13. srpna. Hlavním pro-
gramem je soutěž netradičních 
plavidel na přehradě, k tomu 
pořadatelé slibují zajímavé dis-
ciplíny ve vodě, ve vzduchu i na 
souši. Připraven je další dopro-
vodný program jako soutěže a 
atrakce pro děti, dětská tarza-
nie i zábava pro dospělé. Po 
soutěžní části bude následovat 
koncert kapel TEAM revival, Jiří 
Scheliger revival, Dona Said 
Yes, R.U.M. a dalších.

Výsledky fotosoutěže
Druhé, jarní kolo fotosoutěže  

BESKYDY …skoro BESCHY-
BY, pořádané Beskydským 
informačním centrem, zná své 
vítěze: 1. Marian Waszut z Ná-
vsí, 2. Bohuslav Cihla z Frýdku-
-Místku a 3. Miroslav Fajkus 
rovněž z Frýdku-Místku. S je-
jich pracemi seznámíme v příš-
tím čísle. A vy foťte letní motivy, 
dosud bylo do soutěže přihlá-
šeno přes šest stovek fotografií. 

Váleční sirotci
Český svaz bojovníků za 

svobodu vyzývá pozůstalé po 
odbojářích, aby se informovali 
na svazu, zda se na ně vztahu-
je zákon č. 108/2009 Sb., který 
jim přiznává zvýšení příplatku 
k důchodu.                          (pp)

Na opravy městských hřbi-
tovů, kterých je na území měs-
ta celkem šest, jsou vynakládá-
ny nemalé finanční prostředky. 
Před prázdninami byly napří-
klad dokončeny opravy plotů 
na hřbitově v Chlebovicích a 
opravy asfaltových chodníků 
na hřbitově ve Frýdku.

Na veřejném pohřebišti v 
Chlebovicích bylo rekonstruo-
váno celkem více než sto metrů 
plotu. Rekonstrukce spočívala 
ve výměně nestabilních starých 
sloupků, ve výměně zrezivělé-
ho pletiva a staré podezdívky. 
Opraveny byly i obě brány. Nové 
sloupky i opravené brány byly 

Opravy na hřbitovechOpravy na hřbitovech

HŘBITOV CHLEBOVICE: Opravený plot.  Foto: Petr Pavelka

opatřeny novým nátěrem.
Na hřbitově ve Frýdku byly 

opraveny části asfaltových chod-
níků, které již byly v havarijním 
stavu. Došlo k opravě 139 metrů 
čtverečních původních asfalto-
vých chodníků. V rámci zlepšo-
vání vzhledu městských hřbitovů 
byly na evangelický hřbitov v Lís-
kovci pořízeny dvě nové lavičky.

Opravy plotů na hřbitově 
v Chlebovicích si vyžádaly nákla-
dy přes 140 tisíc korun, opravy 
asfaltových chodníků na hřbitově 
ve Frýdku činily téměř 70 tisíc. 
Všechny finanční prostředky 
vynaložené na opravy na hřbi-
tovech byly hrazeny z rozpočtu 

Statutárního města Frýdek-Mís-
tek, které pečuje o Centrální 
hřbitov ve Frýdku, hřbitov v Chle-
bovicích, v Lysůvkách, ve Skalici, 
v Lískovci – evangelický a kato-
lický hřbitov. Na veřejných po-

hřebištích je zajišťována kromě 
oprav pravidelná údržba, která 
zahrnuje sečení trávníků, péči o 
dřeviny a květinové záhony, úklid 
listí, odvoz a uložení odpadu, 
úklid chodníků a podobně.  (pp)

Klub Kosťa a Klub Prostor 
jsou nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež zřízená Sta-
tutárním městem Frýdek-Mís-
tek. V rámci letních prázdnin 
jsou oba kluby otevřeny od 
9:30 do 15:00 hodin.

Klub Kosťa sídlí na Kostikově 
náměstí a je určen pro děti a mlá-
dež ve věku od 12 do 26 let a Klub 
Prostor je k dispozici na Husově 
ulici (bývalý výměník tepla) pro 
mládež ve věku od 14 do 19 let.

Vedle základního sociální-
ho poradenství nabízí široké 
spektrum zájmových a volnoča-
sových aktivit a stále tak probí-
hají činnosti různého zaměření. 
Jedná se například o sportovní 
aktivity (ping-pong, stolní fotbal, 
šipky, billiard, posilovna), výle-
ty a turistické akce, výtvarnou, 

Kluby Kosťa a Prostor 
nabízí pestré prázdniny

tvůrčí či klubovou činnost (vzá-
jemné setkávání, doučování a 
práce s počítačem, stolní a des-
kové hry, hudební zkušebna, 
debaty, přednášky, aj.)

„Cílem klubů je nabídnout 
mladým lidem bezpečný prostor 
důvěry, porozumění a nabídnout 
také alternativy pro trávení své-
ho volného času,“ uvedl náměs-
tek primátora Libor Koval.

Během prvních letních měsíců 
byly již zorganizovány výlety na 
Žermanickou přehradu či do zoo-
logické zahrady v Ostravě, chystá 
se návštěva aquaparku, tradičně 
během léta probíhají také jedno-
denní výlety (Štramberk, Huk-
valdy, Frenštát p. Radhoštěm) i 
vícedenní pobyty (např. u Hlučín-
ského jezera) či turistické výšlapy 
v Beskydech (Pustevny, aj.).  (pp)

Centrum zdravotních a 
sociálních služeb Frýdek-
-Místek, které zajišťuje hos-
picovou péči i pobytovou 
odlehčovací a sociálně zdra-
votní službu, je v současné 
době maximálně vytíženo. 
Obsazeno je 42 z 43 lůžek. 
Mezi hospitalizovanými pře-
vládají ženy (24). Průměrný 
věk pacientů je 80 let. 

„Hospic, neboli jak já říkám 
dům pro důstojné, humánní 
umírání, usnadňuje těžce ne-
mocným lidem cestu při odcho-
du z tohoto světa. Garantuje 
umírajícím jistotu, že až do kon-
ce jejich života bude respek-
tována jejich lidská důstojnost 
a zajištěn materiální a sociální 
komfort,“ uvedl ředitel hospice 
Jan Jursa s tím, že klientům 
je poskytována nejen odborná 
péče v oblasti medicínské a 

HOSPIC: V teplých dnech personál vyváží klienty z pokojů na terasu 
do zahrady.

Hospic je plně vytíženHospic je plně vytížen
ošetřovatelské, ale také v ob-
lasti lidské a duchovní.

O dobré práci zdravotnické-
ho personálu svědčí například 
příběh jednoho z pacientů. „Byl 
přijat s karcinomem a kolosto-
mií. Jeho stav se rychle změnil 
z apatického do aktivního se 
zájmem o okolí. I když prognó-
za není příznivá, pacient je v 
dobré psychické kondici, což 
velmi vítá i rodina nemocného. 
Velký podíl na tom má i přístup 
zdravotnického personálu, 
který se snaží pacientům pře-
dávat svou pozitivní energii, a 
že to v prostředí, kde je smrt 
častou návštěvnicí, stojí ně-
jaké úsilí, asi všichni chápou. 
Proto si troufám tvrdit, že v 
hospici lidé nepracují, ale plní 
svoje poslání,“ řekl ředitel hos-
pice Jan Jursa.

„Centrum zdravotních a so-

ciálních služeb má uzavřeny 
smlouvy s pěti nejvýznamněj-
šími zdravotními pojišťovnami 
– VZP, Vojenskou zdravotní po-
jišťovnou, Českou průmyslovou 
zdravotní pojišťovnou, Zdravot-
ní pojišťovnou ministerstva vni-
tra a Revírní bratrskou poklad-
nou,“ říká náměstek primátora 
Libor Koval s tím, že centrum 

klientům nabízí nadstandardně 
vybavené pokoje s přistýlkou 
pro doprovázející blízké osoby 
a s výhledem do krajiny. Pří-
zemní pokoje hospicové části 
jsou koncipovány tak, že je z 
nich možné vyjet do vnitřní za-
hrady. Pobyt plně indikovaných 
pacientů v hospicové části není 
časově omezen.  (pp)

Farmářské trhy táhnou davy

TRHOVCŮM SE DAŘÍ: Výška prodaných be-
den s pečivem je úctyhodná. Foto: Petr Pavelka

(Pokračování ze strany 1)
Nechyběly vejce z podestýl-

ky, sójové výrobky, 
sýrové speciality, 
masné výrobky, čer-
stvé i uzené ryby, 
koření bez gluta-
mátu i soli, sladké i 
slané pečivo, ručně 
vyřezávané vařečky 
a misky, keramika 
či proutěné výrobky. 
V nabídce byly také 
květiny a bylinky a 
občerstvení. „Už je 
poměrně jasné, že 
tyto trhy byly pro 
město trefa do čer-
ného. Věříme, že 
prodejci dokážou 
lidem nabízet, co 
opravdu chtějí, pro-
tože ti si svá přání 
a požadavky nene-
chávají pro sebe,“ 
doplnil primátor Petr 

Cvik. Další trhy se uskuteční ve 
čtvrtky 11. a 25. srpna.  (pp)
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městská policie
Vandaly přistihli
10. 7. ve tři hodiny ráno ozná-

mil oznamovatel, že na ulici Za-
hradní vidí, jak mladíci kopou do 
popelnic a jdou směrem na ulici 
Pionýrů. Strážníci skupinu na 
dané ulici nalezli a mládež se 
přiznala k vyvrácení popelnic. 
Kontejnery byly dány do původ-
ního stavu a za přestupek byla 
udělena bloková pokuta.

Nezvládal písmo
15. 7. po desáté hodině dopo-

ledne bylo hlídkou městské po-
licie kontrolováno vozidlo, které 
stálo na ulici V. Závady v zákazu 
zastavení. K vozidlu se dostavil 
řidič, který byl šetřen za tento 
přestupek v blokovém řízení. Při 
vypisování pokutového bloku vo-
zidlo přeparkoval a vrátil se zpát-
ky k hlídce. Při přebrání bloku 
prohlásil, že neumí psát a odmítl 
blok podepsat a uznat přestupek. 
Jelikož strážník nabyl dojmu, že 
přestupce je pod vlivem alkoho-
lu, bylo přistoupeno k dechové 
zkoušce, která byla pozitivní s 
výsledkem 1,36 a 1,46 promile. 
Celou událost si na místo přijela 
převzít Policie ČR. 

Charita strážníků
17. 7. v poledne oznámil řidič 

MHD, že na zastávce u nemoc-
nice sedí od sedmé hodiny ranní 
starší muž, jen v teplácích a zma-
tený. Strážníci na místě zjistili, že 
se jedná o občana z Kopřivnice, 
který byl ráno propuštěný z pro-
tialkoholní záchytné stanice, kde 
mu byla ponechána částka 100 
Kč na cestu zpět domů. Jenže tu 
muž utratil a neměl, jak zaplatit 
cestovné. Telefonicky kontakto-
vaná Městská policie v Kopřivnici 
uvedla, že dva dny zpátky muži 
zemřela manželka a pro muže 
nemá kdo přijet. Hlídkou byl zjiš-
těn spoj do Kopřivnice a muž byl 
převezen na zastávku, kde po-
čkal. Strážníci mu poskytli vodu a 
zaplatili jízdné na cestu zpět do 
svého bydliště.

Podnapilí mladiství
17. 7. o půlnoci bylo na linku 

156 oznámeno, že v obci Lísko-
vec se nachází skupinka mladí-
ků, kteří rozhazují popelnice. Za 
deset minut strážníci na místě 
zajistili tři mladistvé, kteří byli v 
podnapilém stavu. Dva svědci na 
místě potvrdili, že se kluci poku-
sili poškodit zrcátka na jednom 
z vozidel, kde naštěstí nevznikla 
žádná škoda. Dále mladíci roz-
hazovali po ulici popelnice a str-
hávali reklamní poutače z plotu. 
Na místo dorazila hlídka PČR, 
kdy bylo rozhodnuto o umístění 
mladíků na protialkoholní záchyt-
nou stanici a dětské oddělení. V 
nemocnici si hoši vzpomněli na 
kontakty svých rodičů, kteří byli 
o celé události informováni a své 
syny si ráno z nemocnice vy-
zvedli. Při propouštění byla všem 
třem chlapcům udělena bloková 
pokuta za spáchání přestupku 
proti majetku a celá událost bude 
následně oznámena i odboru so-
ciální péče.  (pp)

Město Frýdek-Místek je 
mimořádně úspěšné ve zís-
kávání evropských peněz pro 
školní budovy. V prázdninové 
měsíce se naplno rozjely sta-
vební práce na dalších ško-
lách, které nebyly uspokojeny 
v prvních dvou etapách.

 „V měsíci červnu byly postup-
ně zahájeny stavební práce na 
dalších pěti mateřských a dvou 
základních školách na území 
Frýdku-Místku. Práce spočívají v 
zateplení obvodových konstruk-
cí jednotlivých školních budov, 

Město rekonstruuje další školy

ZATEPLENÉ ŠKOLY: Na 8. ZŠ už jsou práce hotovy. Zástupci měs-
ta pravidelně kontrolují průběh staveb.  Foto: Petr Pavelka

Ani v prázdninové měsí-
ce nemají technické služby 
„dovolenou“ a snaží se po-
kračovat v blokovém čištění 
jednotlivých ulic města, které 
představuje komplexní stroj-
ní i ruční úklid komunikací 
a bývá spojeno s případným 
odtahem automobilů.

Proto si zkontrolujte, zda se 
srpnové termíny nekryjí například 
s časem vaší dovolenkové nepří-
tomnosti, a pokud automobil ne-
cháváte v místě bydliště, předem 
jej přeparkujte. Žádáme řidiče, aby 
si pozorně všímali dopravních zna-
ček, které na blokové čištění ulic 
upozorňují. V daných lokalitách 
se objevují již sedm dní předem, 
opatřeny jsou tabulkou s vyznače-

Blokové čištění ulic pokračuje
ným datem i časem, kdy v ulici platí 
dočasný zákaz parkování. V době 
konání blokového čištění nesmí 
stát v ulici žádné auto, v opačném 
případě bude odtaženo.

Blokové čištění začíná v půl 
sedmé ráno a končí ve dvě hodiny 
odpoledne. V osm hodin přijede 
na místo odtahová služba, která 
odtáhne vozy neukázněných řidi-
čů. Každý odtah je zdokumento-
ván kamerou městské policie.

Neukáznění řidiči budou 
muset zaplatit odtah vozidla 
(1.500 Kč) a blokovou pokutu 
za přestupek (může být uložena 
až do výše 2.000 Kč). V přípa-
dě, že si odtažené vozidlo sami 
nevyzvednou, budou jim k výše 
uvedenému účtovány i náklady 

spojené s navrácením vozidla 
na původní místo odtahu.

Informace o odtažených vo-
zidlech, v souvislosti s blokovým 
čištěním, získají občané na bez-
platné lince tísňového volání 156.

Termíny čištění: 
2. 8. – K. H. Máchy

4. 8. – Novodvorská ( v úseku 
od ul. Sadová po J. z Poděbrad)

9. 8. – Novodvorská (v úseku 
od J. z Poděbrad po J. Čapka) 

11.8. – Cihelní
16. 8. – Husova (v úseku od ul. 

Vančury po Smetanovu)
18. 8. – Husova (v úseku od ul. 

Smetanova po TGM)
23. 8. – Smetanova

25. 8. – Vančury
30. 8. - Třanovského

Tvoří se nový strategický plánTvoří se nový strategický plán
V současné době probíhají 

práce na zpracování nového 
Strategického plánu rozvoje 
statutárního města Frýdku-
-Místku, který bude zásadním 
a komplexním strategickým 
rozvojovým dokumentem 
města s dlouhodobým hori-
zontem a dopadem na širo-
kou škálu zájmových skupin. 
Proto byla ustanovena řídící a 
tři pracovní skupiny, které už 
nastartovaly svou práci.

Jsou rozděleny podle oblastí: 
Pracovní skupina podnikání, do-
prava, technická infrastruktura a 
životní prostředí, Pracovní skupi-

ŘÍDÍCÍ SKUPINA: Poslední jednání se zabývalo výsledky dotazníko-
vého šetření. Prezentaci pozorně sledují náměstci primátora (zleva) 
Dalibor Hrabec, Michal Pobucký a Libor Koval.  Foto: Petr Pavelka

na vzdělávání, volnočasové ak-
tivity a cestovní ruch a Pracovní 
skupina sociální služby a zdravot-
ní péče. Tvoří je zastupitelé měs-
ta, zástupci příspěvkových organi-
zací města, zástupci neziskového 
sektoru, zástupci podnikatelských 
subjektů i veřejnosti. „Jsou zpra-
covávány vstupní analýzy – profil 
města, SWOT analýza, proběhlo 
dotazníkové šetření,“ informoval 
náměstek primátora Michal Po-
bucký, místopředseda Řídící sku-
piny. Na jejím druhém zasedání 
byly představeny výsledky dotaz-
níkového šetření, které proběhlo 
v květnu na území města mezi 

občany, podnikateli, studenty, 
úředníky magistrátu, politickou re-

prezentací a pracovníky příspěv-
kových organizací města a měst-
ských obchodních společností. 
Výsledky dotazníkového šetření 
jsou na zhruba osmdesáti stra-
nách, ale z jedné otázky nabízející 
souhrnný pohled na současnou 
spokojenost obyvatel vyplývá, že 
s úrovní života v našem městě je 
spokojeno 73 procent lidí, každý 
desátý oslovený je dokonce „vel-
mi spokojen“.

„Procento spokojenosti občanů 
Frýdku-Místku přesahuje úroveň 
spokojenosti občanů s životními 
podmínkami v místě bydliště v 
rámci celorepublikového šetření. 
Nespokojenost části respondentů 
je reakcí na přání po dalším rozvoji 
města, jeho urbanizaci, zefektiv-
nění dopravy či možností volno-
časových aktivit. Nejspokojenější 
skupinou jsou občané starší 65 
let,“ poodhalil některé závěry ná-
městek primátora Michal Novák, 
předseda Řídící komise..  (pp)

výměně oken a vstupních dve-
ří a zateplení střech případně 
stropů nad posledním vytápě-
ným podlažím a stropů v sute-
rénech,“ přiblížil obsah projektu 
„Úspory energie školních budov 
III., IV. a V.“, jejichž celkové fi-
nanční náklady činí přes 57 mi-
lionů korun, náměstek primátora 
Michal Pobucký. „Polovinu finančních pro-

středků jsme získali z Ope-
račního programu Životní 
prostředí, což je v dnešní 
době nesmírně důležité. Další 
finance město získá provozem 
zateplených budov, protože 
očekáváme výrazné snížení 
provozních nákladů,“ doplnil 
primátor Petr Cvik, který má 
ve městě školství na starosti. 

V rámci projektu budou v ak-
tuálních etapách zatepleny tyto 
mateřské a základní školy:

Mateřská škola Sněženka, 
Frýdek-Místek, Josefa Lady 
1790

Mateřská škola Sněženka, 
Frýdek-Místek, Josefa Lady 
1790 – objekt na ulici 8. pěšího 
pluku 821

Mateřská škola Frýdek-Mís-
tek, Anenská 656, příspěvková 
organizace – objekt na ulici J. 
Trnky 63

Mateřská škola Beruška, Frý-
dek-Místek, Nad Lipinou 2318

Mateřská škola Beruška, Frý-
dek-Místek, Nad Lipinou 2318 - 
objekt na ulici Olbrachtova 1421

Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Pionýrů 400

Základní škola Frýdek-Mís-
tek, El. Krásnohorské 139.  (pp)6. ZŠ: Zateplovací práce v plném proudu.  Foto: Petr Pavelka
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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 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 - 6. srpna
Frenštát p. R. - MFK FM B 

(Frenštát - 10.00 h)

Plán přípravy fotbalistů MFK FM A + B
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.

POPRVÉ JAKO MFK FRÝDEK-MÍSTEK

PRVNÍ PŘÍPRAVA: V premiérovém duelu pod hlavičkou Měst-
ského fotbalového klubu Frýdek-Místek vyhráli naši fotbalisté ve 
Valašském Meziříčí 4:0.

Tým našich třetiligových 
mužů se vrátil tam, kde za-
končil minulou fotbalovou 
sezonu. Na opavském hlav-
ním stadionu tehdy Machalo-
vi svěřenci uhráli remízu 1:1, 
když se po většinu zápasu 
spíše bránili. Nyní to bylo 
zcela jiné utkání. Jednak šlo 
pouze o přípravu, jednak naši 
muži zahráli velmi povedené 
střetnutí.

Samotný zápas s druholigistou 
nezačali Frýdečtí zrovna nejlépe. 
Již v 6. minutě se poprvé měnilo 
skóre utkání, když se k zahrání 
rohového kopu postavil domácí 

Frýdek si vyšlápl na Opavu
SFC OPAVA – MFK FRÝDEK-MÍSTEK 1:3 (1:0)

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA: Divizní celek z Mikulovic odjel ze Stovek s porážkou 6:2.  Foto: Petr Pavelka
špílmachr Sedláček. Jeho násled-
ný centr levačkou skončil přímo 
za zády brankáře Prepsla. Hosté 
měli příležitosti k vyrovnání, ale do 
poločasu je nevyužili. 

Hned z kraje druhé půle zasáhl 
střídající gólman Lužný proti ne-
bezpečné střele domácího Halaš-
ky. Z následného protiútoku našel 
Grussmann volného Soukupa a 
bylo vyrovnáno. V těchto chvílích 
hosté na hřišti dominovali. Byli 
nápaditější a pohyblivější. V 51. 
minutě neudržel brankář Květon 
přízemní střelu Grussmanna a 
všudybyl Soukup dopravil podru-
hé míč do opavské sítě – 1:2. Po 

hodině hry poslal hostující kouč 
do hry Chýlka místo Cabáka a ten 
se odměnil snad po patnácti vteři-
nách svého pobytu na hřišti gólo-
vou přihrávkou. Poslal míč z pravé 
strany do šestnáctky soupeře a 
Soukup jemnou tečí poslal hlavou 
míč přesně ke vzdálenější tyči 
Květonovy branky, takže dokázal 
Opavu zkrotit třemi góly během 
čtrnácti minut. „Přiznám se, že na 
tak rychlý hattrick si vůbec nepa-
matuji. Naposledy jsem tři branky 
dal hned po svém příchodu do 
Frýdku. To jsme hráli pohárové 
utkání v Rýmařově,“ zavzpomínal 
kanonýr. 

Po výhře nad druholigovou 
Opavou se dobře mluvilo jak au-
torovi hattricku Petrovi Soukupo-
vi, tak trenérovi Milanu Duhanovi.

Výhra nad druholigovým 
soupeřem se určitě cení. Jak 
jste sám viděl přípravné utkání?

S: „Myslím si, že až na těch 
posledních patnáct minut jsme 
v Opavě odehráli velice solidní 
utkání. Dařilo se obraně, dávali 
jsme branky. Také se nám da-
řilo plnit trenérem stanovené 
pokyny. Škoda opravdu jen toho 
závěru, kdy nám asi došly síly.“

Víte vůbec, že jste hattrick 
vstřelil za krátkou dobu čtr-
nácti minut?

S: „Ne, tak to vůbec. Já toho 
měl tak plné zuby, že mě to ani 
nenapadlo.“

V závěru utkání jste si řekl 
o střídání. Braly vás křeče?

S: „No, ta křeč mě už trochu 
chytala, takže mě trenér raději 
ze hřiště stáhnul.“

Jak viděl zápas trenér?
D: „V tomto zápase jsme si 

ověřili naše kvality. Po špatném 

Dozvuky výhry v Opavě
vstupu do utkání, kdy jsme vylože-
ně na hřišti spali a navíc inkasovali 
po rohovém kopu, jsme začali hrát 
hru, kterou bych si v mistrovských 
zápasech představoval. Kluci hrá-
li aktivně, v rychlosti s míčem a 
hlavně kombinačně. Takže závěr 
první půle již hodnotím pozitivně. 

Ani úvod druhého poločasu nám 
moc nevyšel, kdy Lužný chytil tu-
tovku. Pak jsme ovšem předvedli 
dobrou pětadvacetiminutovku, 
kterou bychom se chtěli prezen-
tovat v nadcházející sezoně. Bo-
hužel v závěru začali hráči bránit 
výsledek. To se mi moc nelíbilo.“

V pondělí 11. července zača-
la příprava mužů na nový roč-
ník házenkářské extraligy 2011-
2012. Stav kádru přiblížil Petr 
Mazur, vedoucí družstva mužů 
extraliga SKP Frýdek-Místek.

Vedení klubu přivítalo trenéra 
Jiřího Kekrta a tyto hráče mi-
nulého ročníku: Jaroslav Dyba, 
Tomáš Hes, Richard Hladký, Jan 
Holbein, Radek Majer, Ondřej 
Meca, Roman Meca, Leoš Pet-
rovský, Vít Pyško, Alexander Šol-
tés, Petr Unger, Michal Vacula.

Do družstva přišli z dorostu: 
Lukáš Komárek, Dalibor Mynář, 

Házenkáři zahájili přípravu
na nový ročník extraligy

Michal Vrubel a Vojta Hečko.
Noví hráči: vrátil se Petr Kichner 

na post pravé spojky, za odchá-
zejícího Daniela Hojníka, našeho 
nejlepšího střelce v uplynulém roč-
níku. A dva hráči z Ostravy, Matěj 
Horňák – post levé spojky a Jaro-
mír Petřík – post pivot.

Družstvo se bude v červenci 
připravovat v domácím prostředí 
(hrubá příprava). Koncem srpna 
byli naši hráči pozváni na turnaj do 
Basileje a na turnaj do Kopřivnice.

Doma se v rámci přípravy 
představí například 5. srpna v 18 
hodin na 6. ZŠ proti Hranicím.
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fotbal mládeže

Skupinka běžců Slezanu 
Frýdek-Místek vyrazila do Kar-
viné na 7. ročník Běhu městem. 
Za nádherného slunečného po-
časí se na krásném náměstí v 
Karviné Fryštátě sešlo na dvě 
stě vyznavačů běhu. 

A slezanští si vedli skvěle, 
když vybojovali tři vítězství, jed-
no druhé a jedno třetí místo. Na 
ročníky 2001 a mladší čekalo 400 
metrů. Mezi děvčaty zcela jasně 

Úspěšní běžci v Karviné
zvítězila Eliška Kopcová, mezi 
chlapci do posledních metrů bo-
joval o vítězství Lukáš Skotnica a 
to se mu také nakonec povedlo. 
Společnou kategorii mladších 
a starších žaček naše děvčata 
ovládla. Na trati 800 metrů se po 
polovině trojice našich odpoutala 
od ostatního pole a v pořadí Ve-
ronika Siebeltová, Kateřina Sie-
beltová a Eva Pišteková proběhly 
cílem. Všem blahopřejeme.

z šachu

DOROST
starší dorost - TJ Raškovice 

muži 3:0 (1:0) 
Šigut (Musiol), Šigut (Musiol), 

Musiol (Juříček) 
Poměrně příjemný výsledek na-
šich nejstarších dorostenců v 
sobě skrývá poctivý přístup všech 
hráčů v průběhu celého utkání a 
tři góly po krásných akcích, ale 
také spoustu nedostatků v her-
ních a taktických činnostech.
starší dorost - FC Hlučín 2:3 

(2:1) 
K. Střalka (Němec), Koloničný 

(Kozel) 
Bylo to oboustranně kvalitní utkání 
jak fotbalově, tak nasazením. Hos-
tující dorostenci, hrající od nové 
sezony nejvyšší dorosteneckou 
soutěž v ČR, dokonale prověřili 
kvality našich chlapců z hlediska 
fotbalovosti i fyzické připravenosti. 
Těsné vítězství hostů bylo těžce 
vybojované, ale zasloužené. 

mladší dorost A - Lískovec 
st. dorost 11:0 (4:0) 

Panák 4, Pecko 3, Kahánek, 
Urbanovský, Paleček, Sušovský

ŽÁCI
Fotbal Třinec - mladší žáci A 

3:2 (0:1) 
Smítal, Sojka

Fotbal Třinec B - mladší žáci 
B 0:8 (0:3) 

T. Ostrák 3, Dryák, Kubáň, D. 
Bystroň, Buchlovský, Hajnoš

mladší žáci A - MFK Karviná 
1:9 (0:1) 

Koloničný z pk
mladší žáci B - MFK Karviná 

B 7:0 (2:0)
Buchlovský 2, Sobčák 2, Haj-

noš, Dryák, Kubala
starší žáci A - Fotbal Třinec 

2:0 (1:0) 
Tvrdý, Patrik Němec

starší žáci B - Fotbal Třinec 
2:0 (1:0) 

J. Hruška, Šnyta

Městská liga mládeže
V pátek 25. července se ve 

Středisku volného času Klíč usku-
tečnila Letní Městská liga mláde-
že v šachu. Zahrát si přišlo 26 hrá-
čů, kteří byli rozděleni do pěti lig. 
A protože se jednalo o „letní ligu“, 
tak si cenu na cestu domů odne-
sl každý! Gratulujeme vítězům 
jednotlivých lig: Extraliga – Filip 
Kaňák, 1. liga – Antonín Plšek, 2. 
liga – Zuzana Gřesová, 3. liga – 
Filip Haška, 4. liga – Filip Wálek. 
Další „Letní Městská liga mláde-
že“ se uskuteční v pondělí 15. 8.

Úspěch Němcové
Členka Beskydské šachové 

školy velmistryně Kateřina Něm-
cová (FIDE ELO 2307) si v 1. kole 
CZECH OPENU 2011 vyšlápla na 
turnajovou dvojku reprezentanta 
Jiřího Štočka (2596). Katka, ač 
nasazena jako hráčka číslo 142, 
se do svého soupeře pustila agre-
sivní hrou a po soupeřově chybě 
se zaslouženě dočkala vítězství!

Dvě divoké karty
Michael Kubík a Tereza Be-

luská obdrželi od Komise mláde-
že Šachového svazu ČR divoké 
karty ke startu na Mistrovství ČR 
mládeže v rapid šachu. Mist-
rovství se uskuteční ve dnech 
3.-9. září ve Vyškově a celkem 

bude Beskydskou šachovou 
školu reprezentovat 17 našich 
mládežníků (sedm děvčat, deset 
chlapců). A teď už se jen dobře 
připravit, aby nám to „cinkalo“!

Rausis čtvrtý
Ve dnech 20.-21. července se 

uskutečnilo v Pardubicích Mezi-
národní Mistrovství ČR v rapid 
šachu. V konkurenci 132 hráčů z 
18 zemí světa startovali dva zá-
stupci Beskydské šachové školy 
– velmistr Igor Rausis (FIDE ELO 
2510) a velmistr Vladimír Talla 
(FIDE ELO 2427). Oba naši hrá-
či se předvedli ve velmi dobrém 
světle – Igor vybojoval 6 bodů a 
skončil na celkovém 12. místě a v 
MČR na výborném 4. místě! Vlá-
ďa získal 5,5 bodu a celkově ob-
sadil 31. místo a 8. místo na MČR!

Talla na MČR
V Pardubicích v úterý 19. 

července proběhlo v rámci me-
zinárodního šachového festivalu 
CZECH OPEN 2011 mezinárod-
ní Mistrovství ČR ve Fišerových 
šachách. Beskydskou šachovou 
školu reprezentoval velmistr Vla-
dimír Talla (FIDE ELO 2427). 
Vladimír v sedmikolovém turnaji 
uhrál 4,5 bodu a celkově skončil 
na 8. místě, ale v redukovaném 
pořadí MČR mu patří 4. místo!

Kádr A mužů se rozšířil 
o další nové jméno. Z ne-
dalekého Třince přichází do 
Stovek na půlroční hostová-
ní dvacetiletý levý záložník 
Ondřej Byrtus. 

Šikovný fotbalista, který má 
na svém kontě již dvacet druholi-
gových startů, začínal s fotbalem 
v Jablunkově. „Asi ve starších 
žácích jsem přešel do Třin-
ce, kde jsem hrával doposud,“ 
vzpomíná na své žákovské léta 

Lipinu posílil záložník Ondřej Byrtus 
Byrtus. „V sedmnácti jsem pak 
dostal první příležitost v druholi-
govém áčku, to bylo za trenéra 
Kouřila. Do dorostu jsem se vrá-
til už jenom asi na dva zápasy, 
jinak jsem byl už v kádru mužů.“

Byrtus by měl zvýšit konku-
renci na levé straně zálohy, kde 
po odchodu kanonýra Kerbra 
hledají trenéři kvalitní náhra-
du. „V Třinci byl na levé straně 
zálohy přetlak hráčů a já bych 
tam tolik příležitostí nedostával. 

Jsem mladý a chci pravidelně 
hrávat, i proto jsem rád, že tady 
šance je. Chtěl bych se tu roze-
hrát a také svými výkony pomoci 
Frýdku ke kvalitním výsledkům. 
Nebojím se dokonce říci, že 
bych velice rád zdejšímu klubu 
pomohl k vytouženému postupu 
do druhé ligy. Kdyby se zase 
hrálo derby Třinec - Frýdek-Mís-
tek, to by byla paráda,“ přemítá 
dvacetiletý fotbalista, který po 
Kerbrovi zdědil dres s číslem 11. 

NA UMĚLCE: TJ Raškovice – MFK F-M B 0:1 (0:0).      Foto: PP

Naši fotbaloví „A“ muži se 
v sobotu 16. července zúčast-
nili mezinárodního fotbalové-
ho turnaje Memoriál Jana a 
Petra Haasů, který se hrál na 
hřišti v Petrovicích. 

Pořadatelé pozvali čtyři týmy, 
které rozdělili do dvou semifinálo-

Druzí na turnaji v Petrovicích
vých dvojic. Poté si poražení za-
hráli o konečné třetí místo, naopak 
vítězové se střetli o turnajové 
vítězství. Délka zápasu byla 2x30 
minut s pětiminutovou přestáv-
kou. V případě, že utkání skončilo 
v řádné hrací době nerozhodně, 
následovaly pokutové kopy.

MOSiR Jastrzebie (Polsko) - 
MFK Frýdek-Místek 1:3 (0:1)

V semifinále petrovického 
turnaje nastoupili naši muži 
proti polskému celku z Jastr-
zebie. První půle přinesla vy-
rovnaný průběh, ale do vedení 
šli naši muži v 18. minutě, když 
se po závaru před hostující 
brankou nejlépe orientoval 
Grussmann. Po změně stran již 
valcíři měli častěji míč na svých 
kopačkách a svou převahu 
vyjádřili i gólově. Ve 47. minu-
tě se prosadil Nečas, o chvíli 
později přidal naši třetí branku 
Hynek Prokeš.
Slavia Orlová - MFK Frýdek-

-Místek 2:1 (2:1)
Trenér Duhan do finálového 

zápasu s divizní Orlovou poslal 
zcela odlišnou sestavu. Samot-
né finále se nezačalo pro náš 
tým vyvíjet zrovna příznivě. Již 
v 9. minutě se prosadil orlovský 
Punčochář. Tentýž hráč pak 
překonal Tesarčíka podruhé v 
19. minutě. Až ve 23. minutě se 
prosadil Jiří Prokeš a valcíři pro-
hrávali pouze o jednu branku. 
Tento stav bohužel již vydržel až 
do samotného závěru.

DALŠÍ ÚPRAVY: Frýdecko-místecký městský stadion ve Stovkách nadále prochází modernizací. Po 
výstavbě hřiště s umělým povrchem, rekonstrukci stadionu a hlavní tribuny a výstavbě šaten pro mlá-
dež byla položena kolem nezastřešených ochozů zámková dlažba. Ta bude položena rovněž i v dolní 
části malé tribuny podél hřiště s umělým povrchem.                                                Foto: Petr Pavelka
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I letošní prázdniny jsou vy-
užívány na většině městských 
škol a školek k dalšímu vylep-
šování jejich standardu. Přes 
investiční odbor jsou řešeny 
velké, zejména zateplovací 
projekty, odbor školství má na 
starosti investiční akce menší-
ho rozsahu, které někdy řeší i 
mimořádné havarijní stavy.

1. ZŠ: Generální oprava elektroinstalace.
Foto: Petr Pavelka

MŠ TŘANOVSKÉHO: Rekonstrukce školní jídelny.     Foto: Petr Pavelka

Ředitelství Základní školy Frýdek-Místek,
El. Krásnohorské 139, vypisuje výběrové řízení

na vedoucí školní jídelny s nástupem od 24. 8. 2011.
Místo výkonu práce je Základní škola, El. Krásnohorské 139.

Vaším úkolem bude zejména
• řídit provoz školní jídelny se zajištěním stravování žáků, pracovní-

ků školy a cizích strávníků
• řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců
• zabezpečovat hospodárné nakládání se svěřenými prostředky

Požadavky (seřazeno dle důležitosti):
• středoškolské vzdělání (nejlépe hotelová škola, popř. škola spo-

lečného stravování)
• schopnost pracovat samostatně i v týmu; schopnost plánovat, 

organizovat, řídit a kontrolovat
• znalost práce na PC (textový editor, tabulkový kalkulátor, mail, 

práce s www)
• komunikativnost, organizační schopnosti, asertivita, společenská 

úroveň jednání a vystupování
• praxe v oboru (praxe vedoucího zaměstnance výhodou)
• znalost právních předpisů z oblasti školního stravování výhodou, 

ne však podmínkou
• znalost podvojného účetnictví a personalistiky výhodou, ne však 

podmínkou
• zdravotní průkaz pro zaměstnance veřejného stravování (školství)

Platové zařazení:
• platová třída 7. dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
• příplatek za vedení dle § 124 zákoníku práce

K písemné přihlášce přiložte tyto doklady:
• životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a od-

borných znalostech, týkající se společného stravování
• výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než tři měsíce, popř. 

doklad o jeho vyžádání
• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Písemné přihlášky s uvedením jména a příjmení uchazeče, data 
a místa narození, místa trvalého pobytu, data, podpisu a s výše 
uvedenými doklady zašlete v uzavřené obálce s nápisem „Vedoucí 
ŠJ“ do 15. 8. 2011 na adresu:
Základní škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 139, 738 01 Frý-
dek-Místek, nebo elektronicky emailem na: obabisova@mcnet.cz. 
Upozornění pro uchazeče – neúplné přihlášky nebo přihlášky ne-
splňující požadavky výběrového řízení mohou být z výběrového ří-
zení vyřazeny! Kontaktní osoba: Olga Babišová – ekonomka školy, 
telefon: 558 604 235, e-mail: obabisova@mcnet.cz

Mgr. Alena Švarcová, pověřená řízením PO

Za pár dnů již bude polovi-
na prázdnin za námi. Provoz 
MŠ Lískovecká pro tento škol-
ní rok byl ukončen až páteč-
ním odpolednem 22. 7. 2011. 

Tímto chceme poděkovat 
všem zaměstnancům. Vedou-
cí učitelce Jaroslavě Kolářové, 
vyučujícím a vychovávajícím N. 
Demkové, E. Fridrichové, J. Iván-
kové, E. Liboškové, A. Mráčkovi, 
Š. Štolfové, R. Zahradníkové za 
velmi pěkný přístup k dětem i 

MŠ Lískovecká i o prázdninách
rodičům, akce pro děti i rodiče a 
snahu o příjemné prostředí. Dob-
rou duší se stálým úsměvem je 
školnice paní Jiřina Vlčková. O 
plná bříška dětí se velmi dobře 
starají H. Besedová, I. Juchel-
ková, K. Kolářová a V. Valová. 
Čistotu a pořádek bedlivě střeží 
H. Dvořáková a M. Šodková. 

Všem přejeme, aby dny za-
slouženého volna byly příjemné a 
pohodové. V září se budeme těšit 
na odpočatou a veselou školku :-) .

Rodiče dětí MŠ Lískovecká
www.msliskovecka.cz

mení s autory dětské literatury 
jednotlivých zemí formou ukázek 
knih a četby úryvků z tvorby.

Na konci každé lekce byl 
připraven pro děti pracovní 
list s úkoly a malou křížovkou, 
který děti po vypracování ode-
vzdaly. V červnu knihovnice 
všechny odpovědi vyhodnotily 
a nejúspěšnějším luštitelům 
připravily pěkné věcné odmě-
ny. Všechny děti obdržely ma-
lou sladkou odměnu.

Spolupráce s knihovnou byla 
velmi úspěšná a knihovnicím za 
ni velmi děkujeme a věříme, že 
bude pokračovat i nadále.

Martina Pindlová

Spolupráce družiny s knihovnouSpolupráce družiny s knihovnou

V rámci celoročního pro-
jektu ŠD při 11.ZŠ „Cesto-
vání po Evropě za 303 dny“ 
jsme spolupracovali s po-

bočkou městské knihovny 
na naší škole.

Knihovnice pro naše děti při-
pravily v každém měsíci sezná-

Prázdniny – čas oprav škol a školekPrázdniny – čas oprav škol a školek
„Školství máme dlouhé roky 

postaveno jako prioritní záležitost 
naší radnice, což se odráží v kva-
litě prostředí našich zařízení, 
která výrazně ční nad středními 
školami, u nichž nejsme zřizova-
telem. Každoročně se nicméně 
snažíme dále něco vylepšovat, 
letošní rok není výjimkou. Těžiště 
těchto prací logicky bývá v let-

ních měsících, kdy je 
prostor pro rozsáhlejší 
stavební aktivity,“ říká 
primátor Petr Cvik.

Několik akcí nava-
zuje na zateplovací 
projekty, na které 
město získalo mimo-
řádný objem finanč-
ních prostředků z Ev-
ropské unie. Jedná se 
o dodávku a montáž 
žaluzií, které doplňují 
výměny oken na jed-
notlivých budovách. 
Adekvátní zastínění 
už si dopřávají na ZŠ 
v Lískovci, kde se le-
tos dočkali také opra-
vy podlahy ve školní 
družině, a také v ma-
teřinkách MŠ Mysli-
večka a K Hájku.

Z právě probíhajících akcí je 
největší rekonstrukce školní jídel-
ny MŠ Třanovského a generální 
oprava elektroinstalace na 1. 
ZŠ. „Ve školce proběhne celko-
vá rekonstrukce varny, obkladů, 
dlažeb, dojde k výměně všech 
instalací i částečné obnově ku-
chyňského vybavení. V hospo-
dářském pavilonu bude nová 
elektroinstalace i vzduchotech-
nika. Na 1. ZŠ začala první eta-
pa oprav elektroinstalace, která 
zahrnuje suterén a přízemí staré 
budovy, kompletně vyměněná 
elektroinstalace bude také v šat-
nách a malé tělocvičně. Pokračo-
vat bychom chtěli v příštím roce 
další etapou, již dříve bylo ve tří-
dách vyměněno osvětlení, které 
se nyní mění pouze v kabinetech. 

Opravy se týkají i datových sítí 
a slaboproudých rozvodů, ško-
lu čeká ještě dost zednických a 
malířských prací,“ uvedla Milada 
Tkačíková z odboru školství, kul-
tury, mládeže a tělovýchovy.

Na 8. ZŠ se pracuje na od-
stranění havárie rozvodu vody 
v tělocvičnách, kde došlo k po-
ruše, která byla opravena jen 
provizorně s tím, že se dá vše do 
pořádku o prázdninách. „Musela 
tu být zvolena jiná trasa rozvo-
dů, které jsou již vedeny v plas-
tovém potrubí a jejich případ-
ná porucha již bude mnohem 
snadněji opravitelná,“ vysvětlila 
Milada Tkačíková. Pracuje se 
také na ZŠ a MŠ Naděje, kde 
dochází k rekonstrukci sociál-
ních zařízení a úpravě vzdu-

chotechniky, v současné době 
se připravují také úpravy školní 
jídelny a obnova jejího vybavení 
na ZŠ Pionýrů.

„Již dříve se nám podařilo 
vyměnit osvětlení dvou učeben 
MŠ Mateřídouška, v lískovecké 
mateřince byla vyměněna okna 
a v MŠ S. Čecha jsme opravo-
vali sociální zařízení. Jsem rád, 
že jsme v březnu našli finanční 
prostředky i na montáž vzdu-
chotechniky do obou tělocvičen 
11. ZŠ, čímž se velmi zkvalitnily 
podmínky pro tělesnou výcho-
vu i mimoškolní aktivity u školy, 
která je sportovně zaměřená. 
V teplých měsících lze prostory 
klimatizovat a vytvořit mnohem 
příjemnější prostředí,“ těší pri-
mátora Petra Cvika.  (pp)
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KOMPLETNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚKOMPLETNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ
1. 8. – VÝTVARNÁ DÍLNA

V KLÍČI
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organi-
zace
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 organi-
zace
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 HORNIC-
KÉHO MUZEA LANDEK

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organi-
zace
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. Upo-
zornění: 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, 
Telefon: 776 252 014, E-mail: 
marsalek.jaromir@centrum.
cz; Šárka Svobodová, Telefon: 
775 348 447, E-mail: soumen-
kasi@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 ná-
poje. Bez bot nebudete vpuštěni 
do lodi. Pro děti od 6 let.

(Pokračování na straně 8)

Nemocnice ve Frýdku-Místku, 
p. o. patří k několika desítkám 
zdravotnických zařízení v České 
republice, které provozují baby-
box. Zdejší přístroj byl zprovoz-

V nemocnici byl poprvé využit babybox
něn jako první v Moravskoslez-
ském kraji, a sice 7. listopadu 
2008 v 11 hodin. Téhož dne byly 
uvedeny do provozu i babybo-
xy v Opavě a Ostravě. Projekt 

je výsledkem spolupráce mezi 
nemocnicí a Občanským sdru-
žením Babybox pro odložené 
děti – Statim, který je zastoupen 
panem Ludvíkem Hessem.

Vyhřívaná schránka určená 
pro bezpečné odkládání nechtě-
ných dětí, která je umístěna na 
venkovní zdi budovy A, byla po-
prvé využita 6. července letošní-

ho roku, kdy do ní v 11:35 hodin 
někdo odložil asi dvoutýdenní 
zdravou holčičku. Děvčátko do-
stalo od zdravotníků jméno Jana.
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(Pokračování ze strany 7)
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 
základními tenisovými údery, 
tenisovou technikou, zákla-
dy kondiční průpravy, soutěže 

KOMPLETNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚKOMPLETNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ
v pohybových a technických 
dovednostech. S sebou si vez-
měte vhodné oblečení a obutí, 
pokrývku hlavy a pití. Počet míst 
omezen. Doporučujeme se při-
hlásit předem.

15. 8. - VÝTVARNÁ DÍLNA
V KLÍČI

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

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

Organizátor: Lifetime TaeK-
wondo School
Místo: Tělocvična 6. ZŠ Pionýrů 
400 
Čas: V 8:50 hodin sraz u vchodu 
do sportovní haly. Začátek: 9:00 
hodin – Konec: 11:00 hodin 
Kontakt: Miroslav Sýkora, Te-
lefon: 603 710 604, E-mail: 
mirsk@post.cz
Informace: S sebou si vezmě-
te čisté tenisky do tělocvičny, 
sportovní oblečení, pití – neper-
livé 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, Pionýrů 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 
úkolů a soutěží budete odmě-
něni.

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. 

Jízda zručnosti s městskou policií

MÍT PŘILBU NESTAČÍ: Policisté vysvětlovali, jak ochranu hlavy řádně upevnit.   Foto: Petr Pavelka

Městská policie Frýdek-
-Místek v rámci programu 
Prázdniny ve městě uspořáda-
la 26. července u Víceúčelové 
sportovní haly dopravní akci, 
která měla za cíl seznámit děti 

s pravidly silničního provozu a 
umožnit jim vyzkoušet si jízdu 
zručnosti na kole.

Počasí bylo na hraně, ale na-
konec při zatažené obloze přijelo 
dostatek účastníků, a to nejen na 

kolech, ale i koloběžkách a odrá-
žedlech. „Kolem deváté jsme tu 
měli pouze pár dětí, ale pak při-
šlo spoustu dalších, takže jsme 
mohli akci uspořádat. To se nám 
ulevilo, protože tu první prázdni-

novou – Malý strážník, kde jsme 
děti chtěli seznámit s naší prací, 
jsme kvůli nepřízni počasí muse-
li zrušit. S takovou účastí jsme 
vzhledem k počasí nepočítali,“ 
řekl Tomáš Zapletal z městské 
policie, který pečlivě zapisoval 
časy a trestné body při jízdě zruč-
nosti a povzbuzoval při drobných 
nezdarech. Úkolem bylo projet 
překážkovou dráhu se slalo-
mem, nerovnostními překážkami, 
zvládnout přenést kelímek s vo-
dou, zúžený průjezd i bezpečné 
brzdění ve vymezeném prostoru.

Přítomné děti si nejprve vy-
zkoušely dopravní hřiště u Ví-

ceúčelové sportovní haly, které 
je využíváno i pro školní akce, a 
vyslechly si také, jaké mají po-
vinnosti a na co si mají dát v do-
pravním provozu pozor. „Potě-
šilo nás, že všechny děti přijely 
na kolech v přilbách, mnozí byli 
s rodiči, kterým jsme vysvětlo-
vali, jak tyto přilby upravit, aby 
skutečně plnily svůj účel. Musí 
totiž držet opravdu pevně, ne-
stačí jen si je nasadit na hlavu. 
Ale jsme rádi, že přilba už je 
dneska pro většinu dětí samo-
zřejmostí, vidíme to i na ulicích,“ 
uvedla policejní preventistka 
Lenka Biolková.  (pp)

Provádíme instalace fólií:
Bezpečnostních, protislunečních, termálních, privátních,

Dekoračních, barevných, autofólií a fólií na ochranu laku vozidla
Tel.: 603 514 452, www.foliovecentrum.cz, www.autofoliefm.cz
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HRY O CENY: Nejlepší si odnesli deskové hry i domů.     Foto: Petr Pavelka

Prázdniny ve městě

KOMPLETNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚKOMPLETNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ
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, Tele-

fon: 558 631 481, 777 921 360, 
E-mail: biolkova.lenka@frydek-
mistek.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.

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 organi-
zace
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. Tram-
polína.

31. 8. - KONEC PRÁZDNIN 
V KLÍČI

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek
Čas: 9:00-12:00 h. (průběžná 
akce)
Kontakt: Petra Vlkošová, Tele-
fon: 731 167 721, E-mail: pet-
ra@klicfm.cz
Informace: Výtvarná dílna, hry 
a soutěže, aerobik s Verčou 
(10:00- 11:00 hodin), stolní tenis.

TOM KAM Frýdek-Místek 
uspořádal 25. července v mís-
teckém Středisku volného 
času Klíč dopoledne pod ná-
zvem O Pohár deskových her. 
Ten získal Denis Hél, který si 
nejlépe poradil ve čtyřech vy-
braných deskových hrách.

„Hrál se Heckmeck, 6 bere, 
Piráti a Duch, které se řadí mezi 

O Pohár deskových herO Pohár deskových her
deskové hry, klasické karty jsme 
nehráli. Pouze u jedné docela 
záleží na štěstí, jinak to bylo o 
tom, jak kdo umí uvažovat. Zú-
častnilo se 24 dětí a příští rok bu-
deme akci v rámci Prázdnin ve 
městě určitě opakovat,“ shrnul 
vedoucí turistického oddílu Jiří 
Šnapka.

Děti hrály ve skupinkách jed-

notlivé hry a podle pořadí v nich 
byly obodovány. Součtem ze 
čtyř her pak vzniklo absolutní po-
řadí. Vyhrál Denis Hél o pouhý 
bodík před Markem Kuchařem, 
třetí skončila Eliška Mičková. O 

4.-5. místo se podělil Jan Vnuk 
s Valérií Klosovou a ještě i oni se 
stejně jako vítězové těšili z od-
měn v podobě deskových her. 
Do desítky se dále vešli Vojtěch 
Marášek s Hanou Šrubařovou, 

Filip Haška a Klára Velká s Mar-
tinem Vašutem.

Dopoledne ukázalo, že když 
není počasí nejlepší, jsou prá-
vě deskové hry s kamarády tou 
správnou alternativou.  (pp)

Letecké dobrodružství za městemLetecké dobrodružství za městem

TAJEMSTVÍ HANGÁRU: Kluky letadla lákají.      Foto: Petr Pavelka

Exkurzi na letiště umož-
nil v červencovém programu 
Prázdnin ve městě Pobeskyd-
ský aviatický klub Frýdek-
-Místek, mající svou základnu 
na Bahně. Ačkoliv akce patří 
mezi ty náročnější na dostup-

nost, pořadatelé byli s účastí 
velmi spokojeni.

„Je to spíš možnost výletu pro 
rodiny s dětmi, ale už si takové 
exkurze získaly popularitu. Ze-
jména kluky bude létání vždycky 
zajímat, jak stroje, které jsme jim 

mohli ukázat z našeho hangáru, 
tak modely, které mohou časem 
třeba ovládat sami. Trošku nám 
vše komplikoval silný vítr, ale i tak 
se dalo něco předvést. Pro nás je 
tato akce vždycky svátek, klub se 
na ni připravuje, měli jsme pro děti 

připraveno občerstvení a jsme 
rádi, že jsme mohli zodpovědět 
tolik zvídavých dotazů,“ hodnotil 
předseda klubu Jaroslav Muroň.

Letiště v Místku na Bahně je 
určeno jako vzletová a přistávací 
dráha pro ultralighty, své místo tu 
mají i modeláři. 6.-7. srpna tu pro-
běhne 11. setkání obřích modelů 
ve Frýdku-Místku s řadou letových 
ukázek obřích modelů nejen z 
Čech, ale i ze Slovenska a Polska. 
K vidění bude po oba dny i imitace 
bojů I. světové války, zhlédnete 
také parodii Výzkumného ústavu 
Valašského letectví.  (pp)
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Od července probíhá již 
tradiční festival „Zpívání pod 
lípou“! Pro ty z vás, kteří dopo-
sud nestihli zavítat na nádvoří 
Frýdeckého zámku, jsou při-
praveny ještě dva koncerty, a 
to zejména pro milovníky folku.

Festival Zpívání pod lípouFestival Zpívání pod lípou
Ve čtvrtek 11. srpna v 19 hodin 

zajisté potěší vystoupení Pavla Do-
beše a Tomáše Kotrby, kde zazní 
téměř všechny jejich známé hity.

Čtvrtek 25. srpna v 18 hodin 
bude patřit legendární folkové sku-
pině Žalman a spol., která tradičně 
zakončí letošní „Zpívání pod lípou“.

V případě nepříznivého počasí 
se koncert Pavla Dobeše i skupi-
ny Žalman přesune do Nové scé-
ny Vlast od 19.30 hodin.

Vstupenky si můžete zakou-
pit v předprodeji v Nové scéně 
Vlast a na Frýdeckém zámku.
Ceny vstupného:
Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba – 
150 Kč, Žalman a spol. – 150 Kč
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Unikátní hudební, divadel-
ní a filmový festival Sweet-
sen fest přináší nový rozměr 
do podpory charity. Během 
sbírek na podporu humani-
tárních organizací se letos 
vybralo téměř 40 tisíc korun. 
Festival nyní prostřednictvím 
prodeje obrazů a fotografií 
frýdecko-místeckých tvůrců 
získává další finanční pro-
středky pro charitu.

Sweetsen fest již tradičně po-
skytnul prostor k prezentaci čin-
nosti humanitárních organizací 
Charita, ADRA a Podané ruce. Na 
činnost frýdecko-místeckých po-
boček se podařilo v charitativních 
sbírkách vybrat celkem 38 681Kč. 
Novinkou letošního ročníku je pak 
prodej fotografií a obrazů frýdec-
ko-místeckých tvůrců.

„Ve spolupráci s Nadací OKD 
jsme na festivalu letos připravili 
výtvarné a fotografické dílny. Vý-
sledné práce nyní nabízíme k pro-

Sweetsen fest rozšiřuje charitativní 
rozměr akce aukcí uměleckých děl

deji a výtěžek věnujeme v plné 
výši charitě. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o pilotní ročník projektu, 
budou osvícení kupci a mecenáši 
u vzniku tradice, kterou budeme 
v rámci Sweetsen festu do bu-
doucna dále rozvíjet,“ uvádí za 
pořadatele festivalu Petr Korč. 

V letošním roce se projektu 
zúčastnili čtyři frýdecko-místečtí 
fotografové – Lukáš Horký, Jo-
sef Horák, Radek Klímek a Boh-
dan Volný. Tři olejomalby pak 
vznikly pod rukama absolventek 
základní umělecké školy – Anety 
Gavlasové, Veroniky Šebestové 
a Barbary Bártkové – pod vede-
ním Hany Černohorské. 

Zájemci o koupi obrazů a 
autorských fotografií s osobním 
věnováním tvůrců si mohou díla 
prohlédnout a učinit nabídku 
v Antikvariátě Pod Svícnem a 
ve vegetariánské a nekuřácké 
restauraci Etno na Farní ulici 16 
ve Frýdku. Aktuální stav aukce i 

nabídky bude možno učinit nebo 
sledovat i na festivalovém webu 
www.sweetsen.cz. Jsou zde již 
registrováni zájemci o koupi děl 
za vyvolávací cenu 1 000 Kč. 
Akce bude ukončena 7. srpna a 
prostředky budou formou daňově 
uznatelné darovací smlouvy kup-
ce věnovány rovným dílem orga-
nizacím Charita Frýdek-Místek, 
Dobrovolnické centrum ADRA 
Frýdek-Místek a Podané ruce.

Sweetsen fest pořádá ve 
spolupráci se Statutárním měs-
tem Frýdek-Místek, za podpory 
městských společností a pod 
záštitou primátora města Petra 
Cvika občanské sdružení Pod 
Svícnem, ve spolupráci s hudeb-
ním klubem Stoun.

8. ročník největšího frýdecko-
-místeckého hudebního, divadel-
ního a filmového festivalu, který 
opět navštívily tisíce diváků, pro-
bíhal ve Frýdku-Místku od 30. 
června do 2. července 2011.

Společnost Distep, která 
zajišťuje a rozvíjí ekologické 
dálkové vytápění ve Frýdku-
-Místku, již v únoru vyhlásila 
veřejnou soutěž o nejlepší 
fotografii na téma „Teplo a 
chlad“. 

Vybrané snímky budou vyu-
žity pro reklamní a propagační 
účely společnosti Distep. Le-
tošní zadání soutěže „Teplo 
a chlad“ nabízí jedno nosné 
téma, které lze rozvinout do 
mnoha podob. Námětů k fo-
tografování je opravdu velké 
množství – od pohledů na za-
padající slunce ve Frýdku-Míst-
ku až po nejrůznější kontrasty 
v zimní, nebo naopak jarní 
přírodě, která se probouzí z 
dlouhého spánku. Vítány jsou 
také fotografie ze zahraničí. 
Zadání soutěže dokonale spl-
ňují například pohledy na horké 
pouště Tunisu nebo naopak 
„ledové“ tatranské scenérie. 
Stejně zajímavé však mohou 
být i snímky zachumlaných ry-
bářů, čekajících na svůj životní 
úlovek u moravského rybníka, 
nebo skupiny dětí dovádějících 
ve sněhu nebo pod spalujícími 
paprsky slunce. Svými fotoapa-
ráty ale můžete zachytit i „hor-
ké“ emoce a vztahy. Momentka 
mileneckého páru držícího se 
za ruce nebo něžný pohled 
matky hrající si s dítětem může 
být stejně zajímavý jako řádění 
vašeho čtyřnohého domácí-
ho mazlíčka. Fantazii autorů 
se rozhodně žádná umělecká 
omezení k naplnění tématu 
„Teplo a chlad“ nekladou! 

Soutěže se mohou zúčastnit 
všichni amatérští fotografové 
s bydlištěm na území města 
Frýdek-Místek. Věk soutěží-
cích není omezen. Soutěží se 
tradičně ve dvou kategoriích: 
„Děti do patnácti let“ a „Ostat-
ní“. Soutěže v kategorii „Děti 
do patnácti let“ se mohou zú-

Uzávěrka fotosoutěže se blíží 
častnit děti ze všech frýdecko-
-místeckých škol, a to bez ohle-
du na své bydliště. Ceny za tři 
nejlepší fotografie v kategorii 
„Děti do 15 let“ jsou poukázky 
na nákup fototechniky v hod-
notě 7000, 5000 a 4000 korun. 
Na tři vítěze kategorii „Ostatní“ 
čekají finanční poukázky v hod-
notě 10000, 7000 a 5000 ko-
run. Na webových stránkách 
Distepu mohou pak obyvatelé 
Frýdku-Místku hlasovat pro 
nejzdařilejší snímky, které bu-
dou na internetových stránkách 
umístěny od 1. 10. 2011. Autoři 
fotografií, které získají nejvíce 
hlasů, budou odměněni část-
kou 3000 Kč. Jeden vylosova-
ný hlasující pak obdrží částku 
2 000 Kč. 

Nezapomeňte, že uzávěrka 
soutěže je 30. 9. 2011. Bližší in-
formace a podrobnější podmínky 
pro zasílání soutěžních fotogra-
fií naleznete na internetových 
stránkách společnosti Distep 
www.distep.cz.

Adresa k doručení
soutěžních snímků:

Fotografie lze zaslat ve zpev-
něné obálce poštou na adresu:

DISTEP a.s., Oddělení mar-
ketingu, Ostravská 961, 738 
01  Frýdek – Místek. Obálku 
označte „Fotosoutěž“. Foto-
grafie lze doručit také osobně 
na recepci společnosti v pra-
covní dny Po, Út, Čt, Pá od 
8:00 do 14:00 hod, ve St od  
8:00 do 17:00 hod.

Předáním svých fotografií 
bere autor na vědomí, že společ-
nost Distep a. s. je oprávněna do 
autorského díla zasahovat, dílo 
měnit a jinak jej užívat v souladu 
se zákonem č. 121/2000 Sb.

Autor zároveň přihlášením do 
soutěže převádí dílo na vyhlašo-
vatele včetně práva bezplatného 
poskytnutí originálu za účelem 
prezentace společnosti Distep, a 
to bezplatně.



11 Červenec 2011Odbory

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 

Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.

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

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebrané: 
lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-

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

Mobilní sběrna:
U Mountfieldu 16.8. - 18.8.
U krytého bazénu   23.8. - 25.8. 
Parkoviště u Kauflandu
 2.8. - 4.8., 30.8. – 1.9. 
Parkoviště u Billy   9.8. – 11.8.
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/

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
objekt č.p. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrob-
na 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, objekt 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, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o výměře 57,5 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 2204, ul. Palkovická, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 36,40 m2 (II.
NP-kancelář) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3986/3, bu-

dova pro garážování techniky – areál A, objekt 3v 
– garáž č. 11, o celkové výměře 72 m2

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 18 m2, 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
objekt čp. 1146, ul. T. G. Masaryka, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 95 m2 (I.PP) 
objekt čp. 549, Růžový pahorek, k.ú. Frýdek, Frý-
dek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 437 m2, I.NP 
a II.NP (sál a 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. 

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
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

Upozorňujeme všechny po-
platníky místního poplatku za 
komunální odpad a místního po-
platku ze psů, že v těchto dnech 
dochází k vyměření nedoplatků 
na těchto místních poplatcích 
prostřednictvím hromadného 
předpisného seznamu.

Informace o jeho vyhotovení 
budou vyvěšeny na úřední des-
ce Magistrátu města Frýdku-
-Místku a bude k nahlédnutí u 
správce poplatku, tj. Magistrátu 
města Frýdku-Místku, odboru 
správy obecního majetku, od-
dělení místních daní a poplatků, 
v kanc. č. 103 – místní poplatek 
ze psů a v kanc. č. 104, 106-109 

Upozornění na vyměření nedoplatků
– místní poplatek za komunální 
odpad (rozdělen podle písmen).

ZÁROVEŇ UPOZORŇUJE-
ME, ŽE V PŘÍPADĚ, KDY BUDE 
EVIDOVÁN NEDOPLATEK ZA 
STARŠÍ OBDOBÍ NEŽ ROK 
2011, JE SPRÁVCE POPLATKU 
POVINEN KAŽDOU PLATBU PO-
SUNOUT NA TENTO NEJSTAR-
ŠÍ NEDOPLATEK. To znamená, 
když máte např. nedoplatek za 
rok 2010 na místním poplatku za 
komunální odpad ve výši 492 Kč 
a uhradíte místní poplatek na rok 
2011, správce poplatku posune 
platbu na rok 2010 a rok 2011 
Vám vyměří včetně navýšení hro-
madným předpisným seznamem. 

Hromadný předpisný se-
znam nabude účinnosti po 60 
dnech od jeho zveřejnění a výše 
místních poplatků již bude navý-
šena na trojnásobek.

Pokud dlužník uhradí míst-
ní poplatek po lhůtě splatnosti, 
avšak do doby nabytí účinnosti 
hromadného předpisného se-
znamu, bude výše poplatku ješ-
tě v nezměněné výši.

Příklad:
1. V roce 2011 činí poplatek za 

komunální odpad 492 Kč. Pokud 
nebude poplatek zaplacen, bude 
poplatek navýšen o dvojnásobek, 
tj. o 984 Kč.

(Pokračování na straně 12)
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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 Dvory 
- Hlíny - u lípy, Nové Dvory - Pod-
hůří - U Morávky I., Nové Dvory 
- Podhůří - U Morávky II., Nové 
Dvory - Vršavec - u č. p. 3261, 
Nové Dvory - Vršavec - naproti 
č. p. 2759 a 2760, Panské Nové 
Dvory - naproti č. p. 2460, Panské 
Nové Dvory - vedle autobazaru, 
Pod Zámečkem - Pod Řehánkem

MÍSTEK
17. listopadu - u Hypernovy, 
Bahno - Příkopy - nad 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-

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

č. svozu 8 9 10 11 12 13 14
přistavení 5.8. 19.8. 2.9. 16.9. 30.9. 14.10. 28.10.
stažení 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):
Zahrádkář. osada Hliník – 2 VOK

Zahrádkářská osada Polní 
(Olešná) – 2 VOK

Zahrádkářská osada Nová 
Osada – 1 VOK

Kontejnery K1100 l budou na níže uvedených místech přistaveny 
22. 4. 2011 a staženy 7. 11. 2011, svoz bude probíhat 2x týdně:

Zahrádkářská osada U vodárny (ul. Bruzovská) – 1 kontejner
Zahrádkářská osada Valcíř I., II., III., IV. – 4 kontejnery

Svoz pytlů:
Harmonogram svozu pytlů od zahrádkářů:

den svozu 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
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 

Nabídkové licitační řízení
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
- 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

Upozornění na vyměření nedoplatků
(Pokračování ze strany 11)

Poplatek včetně navýšení 
bude vyměřen hromadným před-
pisným seznamem. To znamená, 
že poplatník po nabytí účinnosti 
hromadného předpisného sezna-
mu bude muset uhradit poplatek 
ve výši 1.476 Kč. 

2. V roce 2011 činí poplatek ze 
psů u poplatníka, který má trva-
lý pobyt v bytovém domě, 1.500 
Kč. Pokud nebude zaplacen, 
bude navýšen o dvojnásobek, tj. 

o 3.000 Kč. Poplatník po nabytí 
účinnosti hromadného předpis-
ného seznamu bude muset uhra-
dit poplatek ve výši 4.500 Kč.

Nebude-li nedoplatek vymě-
řený hromadným předpisným 
seznamem uhrazen, bude při-
stoupeno k vymáhání. Tím dojde 
k dalšímu navýšení poplatku o 
exekuční náklady ve výši 500 
Kč. Daňovou exekuci je možno 
provést, mimo jiné, srážkami ze 
mzdy, sociálních a nemocen-

ských dávek, příkazy na peněžní 
prostředky na účtech vedených 
u bank, na účtech stavebního 
spoření, prodejem movitých věcí 
a prodejem nemovitosti.

Vyzýváme proto všechny 
poplatníky, a to jak fyzické, tak 
právnické osoby, aby splněním 
povinností uložených vyhláška-
mi předešli zbytečným nákla-
dům spojeným s vymáháním, 
které by pak museli uhradit. 
Odbor správy obecního majetku

o celkové výměře 15,0 m2 na-
cházející se v I. NP objektu čp. 159, 
ul. Komenského, k.ú Místek, obec 
Frýdek-Místek (věžový dům u kří-
žového podchodu – bývalá prodej-
na záclon a bytového textilu). 

Výše nájemného v místě ob-
vyklá je 1.600 Kč/m2/rok. Žádosti 
o pronájem s nabízenou výší ná-
jmu (zvlášť v zapečetěné obálce s 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK nabízí k pronájmu nebytové prostory
nápisem „Neotvírat-pronájem NP 
čp. 159“) a informací, za jakým 
účelem budou nebytové prosto-
ry užívány, zasílejte na adresu: 
Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-
-Místek, maximálně do 4. 8. 2011 
do 12 hodin. U nabídek podaných 
poštou rozhoduje datum poštov-

ního razítka (datum poštovního 
razítka 3. 8. 2011). Případné do-
tazy na telefonním čísle 558 609 
174, Ing. Chlebková.

Nabídkové licitační řízení
Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje prodej níže uvedených nemovitostí formou nabídkového licitačního řízení:

- dům č.p. 1313 na pozemku 
p.č. 3489 zast.pl. a nádv. a budo-
vy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
3490 zast.pl. a nádv. a pozemků 
p.č. 3489 zast.pl. a nádv. o vý-
měře 542 m2, p.č. 3490 zast.pl. a 
nádv. o výměře 66 m2, p.č. 3491 
ost. pl. o výměře 745 m2, p.č. 
3492 zahrada o výměře 938 m2, 
p.č. 3493 ost. pl. o výměře 2339 
m2 včetně ostatních staveb, pří-
slušenství a vybavení na těchto 
pozemcích, vše k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (ul. Míru), nejnižší 

nabídková cena 7,000.000 Kč.
Nabídkové licitační řízení se 

uskuteční dne 21. 9. 2011 ve 
13.00 hod. v zasedací síni odbo-
ru 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 
(tedy 700.000 Kč) a je splatná 

nejpozději dne 15. 9. 2011 na 
účet statutárního města Frýdek-
-Místek, č.ú. 6015-928781/0100, 
var.symbol VS 31121313.

Příklepem licitátora vzniká zá-
jemci s nejvyšší nabídkou právo na 
uzavření kupní smlouvy k prodáva-
né nemovitosti za nejvyšší nabíd-
kovou kupní cenu. V případě, že 
zájemce s nejvyšší nabídkou ne-
zaplatí nejvyšší nabídnutou kupní 
cenu ve lhůtě 60 dnů ode dne ko-
nání nabídkového licitačního řízení, 
vzniká Statutárnímu městu Frý-
dek-Místek nárok na smluvní poku-
tu ve výši složené jistoty. Ostatním 
účastníkům se jistota vrací.

Bližší informace – Magistrát 
města FM, tel. 558 609 172, 
558 609 175, 558 609 171.
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SVČ KLÍČ

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

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

Přednáška je ZDARMA 
těhotenský kurz (v 5 lekcích se připravíte 

na porod, kojení a péči o miminko v intimní 
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 ane-
bo 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 absolvovat 
už v těhotenství nebo již s miminkem) – 

čtvrtek v 9.30 (2 lekce)
laktační poradna 

půjčovna pomůcek
šátkování (přednášku spojenou s praktickým 
nácvikem několika druhů úvazů od novoroze-
něte až po starší batole je možné absolvovat 

už v těhotenství, prodej šátků)
nejčastější dětské nemoci (přednáška) – 

termín dle zájmu
pokračovací výživa kojence a batolete 

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

PRO DĚTI:
aromaterapie pro miminka i starší děti

dětské masáže se základy aromaterapie  
nastřelování náušnic nejen miminkům 

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

NABÍDKA LETNÍCH PŘÍMĚSTSKÝCH 
TÁBORŮ 2011

Máte program pro vaše děti 
na celé prázdniny? Víte, co 

budou dělat v době, kdy 
budete v práci?

Nabízíme vám celodenní prázdninové pro-
gramy plné her, soutěží, výletů, výtvarných a 
sportovních aktivit, zábavy i poznání. Každý 
den je pro děti připraven program, který začí-
ná vždy v SVČ v 8 hodin a končí v 16 hodin. 
Tábory budou probíhat v budovách SVČ Klíč 
FM: Budovy A a B, Pionýrů 752 a 764, Mís-
tek 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), dopravu, vstupné, materiál, pedago-
gický a zdravotnický doprovod, pojištění. Děti 
lze přihlásit i na jednotlivé dny za 230 Kč/1 den.

Termíny
1. – 5. 8. - ZBOJNÍCI

Poznej s námi období středověku a zažij to 
pravé zbojnické dobrodružství.

8. – 12. 8. - VELKÁ FILMOVÁ LOUPEŽ
Zažij mnoho zábavy a dobrodružství se 

svými oblíbenými hrdiny.
8. – 12. 8. - TENISOVÝ TÁBOR

Tábor je vhodný pro děti od 7 do 12 let. 
Naučíte základům úderové a herní techniky 
tenisu. Dále budou připraveny další táboro-

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

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

tedy není nikdy párem.
22. – 26. 8. - 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.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Zpívání pod lípou 
Frýdecký zámek – II. nádvoří

Čt 11. 8. v 19.00
Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba

Koncert folkového písničkáře, ve kterém 
uslyšíte téměř všechny známé hity.

Vstupné 150 Kč
V případě nepříznivého počasí v Nové 

scéně Vlast od 19.30
Čt 25. 8. v 18.00 
Žalman a spol.

Koncertní vystoupení legendární folkové 
skupiny.

Vstupné 150 Kč
V případě nepříznivého počasí v Nové 

scéně Vlast od 19.30
Výstavy

1. 8. – 31. 8. Národní dům
Fotoklub Ostrava – výstava fotografií 

Pavla Juřici
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 

Příspěvková organizace Národní dům Frýdek-Místek pronajme s účinností od 
1. 9. 2011 nebytové prostory (bývalá tiskárna u Národního domu) nacházející 

se v dvorním objektu čp. 134, ulice Palackého, o celkové výměře 92 m2. 
Prostory se skládají ze 3 místností 
(4,70 x 8,90 m, 4,5 x 4,60 m, kance-
lář 2 x 2,8 m), chodby 1,60 x 4,60 m 
a 2 skladů (3,5 x 2 m, 3,70 x 5 m).
Sociální zařízení není součástí, 
možno používat v Národním domě 
nebo v zahradě Národního domu, 
voda je zavedena, dálkové vytá-
pění a el. energie dle měřiče.
Součástí pronájmu je právo užívání 
příjezdové komunikace na nezbyt-
ně nutnou dobu potřebnou k ma-
nipulaci se zbožím. Nájemci bude vyčleněno parkovací místo pro jeden automobil.
Prostory jsou vhodné jako kancelář, menší výrobna nebo prodejna.
Prohlídky jsou možné po telefonické dohodě. Cena dohodou + energie.
Pro bližší informace prosím kontaktujte paní Barbaru Voznicovou na telefonním čísle 
558 113 453, 777 728 097 nebo emailem barbara.voznicova@kulturafm.cz.

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

PROGRAM LETNÍ SCÉNY KLUBU 
STOUN. VZDUCHEM TLAČENÉ PIVO, 

GRILL BAR, COCTAIL BAR, OPEN AIR 
AKCE V CENTRU MĚSTA

4. 8. čtvrtek LETNÍ KINO – VYMÍTAČ 
ĎÁBLA – VSTUP ZDARMA
KULTOVNÍ HOROR V LETNÍM KINĚ STOUNU
5. 8. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 18 
PLUS
DJ KAMIL A NEJLEPŠÍ HITY DOBY MINU-
LÉ, AKCE, NA KTERÉ SE SEJDE CELÉ 
MĚSTO, VSTUP 30,-
6. 8. sobota STOUN SUMMER FEST
NIRVANA REVIVAL-FECAL MATTERS, 
COIN A B.U.T.T! V POHODOVÉM MINI-
FESTIVÁLKU

11. 8. čtvrtek LETNÍ KINO – POSLEDNÍ 
SAMURAJ – VSTUP ZDARMA
SKVĚLÝ FILM S TOMEM CRUISEM V HL. ROLI
12. 8. 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
13. 8. sobota ROCKOTÉKA – VSTUP 
ZDARMA
DJ ESTET TI NASERVÍRUJE POŘÁDNOU 
PORCI ROCKU POD ŠIRÝM NEBEM, 
VZDUCHEM TLAČENÉ PIVO, GRILL BAR
17. - 21. 8. LETNÍ KINO VE FRÝDKU-
-MÍSTKU, AREÁL TJ SLEZAN

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

4. 8. (čt) od 19h – Branko BIŠČAN / Ivan 
KORČ – JEŽEK... viditelný až z kosmu

Při příležitosti odhalení jediného Ježka viditel-
ného až z kosmu zahraje formace Míša Mich-
na &. TriCo ve složení Míša Michna – trum-
peta, zpěv; Michal Smolan – klávesy, zpěv; 
Veronika Sobčáková – zpěv. Kromě zhlédnutí 
tohoto ojedinělého díla vás čeká hudební ve-
čer plný evergreenů k poslechu i k tanci v po-
dání našich předních muzikantů. Termín byl 
změněn z původního 5. na 4. 8. 2011.
Info: www.korc.cz/vystavy.htm a www.korc.
cz/jezek-u-arnosta.htm

11. 8. (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.

25. 8. (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.
26. 8. (pá) od 19h – MIKROFESTIVÁLEK
Tradiční zakončení prázdnin s kapelou 
RK130 a jejími hosty. V programu vystoupí 
David Stypka &. BandJeez a další.

Info: http://bandzone.cz/rk130
3. 9. (so) od 12h – Rodinná oslava s 

grilováním
Oslava životního jubilea v sále hospůdky. 
Bar, chodba i venkovní terasa přístupny 
ostatní veřejnosti.
17. 9. (so) od 20h – NEOLIT CULTURE

Skvělé obsazení, skvělá muzika vonící starý-
mi dobrými hardrockovými časy. 
Info: http://bandzone.cz/neolitculture

Aktuální výstava:
P. Procházka, P. Otevřel, V. Horák, V. Kou-
delka – PŮDY – výstava členů vyškovského 
fotoklubu potrvá do 31. 8. 2011.
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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 
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: So-
náta 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: 
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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)

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 

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. Potrvá do 28. srpna.

DĚDEČEK AUTOMOBIL
aneb příběh malých autíček na našich 

Novinky v galerii:
Bohumil Nečas – obrazy

Tomáš Bím – grafika

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

4.-8. 8. v 18 hodin
Filmová premiéra: AUTA 2, 3D/USA

4.-5. 8. ve 20 hodin
Filmová premiéra:

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ/USA
6.-7. 8. ve 20 hodin

CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ
AVENGER/USA

11.-12. 8. v 18 hodin
GNOMEO A JULIE, 3D /USA/VB

11.-12. 8. ve 20 hodin
PAŘBA V BANGKOKU/USA

13.-15. 8. v 18 hodin
KUNG FU PANDA 2, 3D/USA

13.-14. 8. ve 20 hodin
OREL DEVÁTÉ LEGIE / USA

25. 8. v18 a 20 hodin
26.-28.8. ve 20 hodin

29. 8. v 18 hodin
30.-31.8. ve 20 hodin

Filmová premiéra: MUŽI V NADĚJI/ČR
26.-28. 8. v 18 hodin

Filmová premiéra: ŠMOULOVÉ, 3D/
USA/Belgie

FILMOVÝ KLUB FRÝDEK-MÍSTEK
1. 8. ve 20 hodin

HAROLD A MAUDE/USA
8. 8. ve 20 hodin

VELKÁ LÁSKA/Francie
15. 8. ve 20 hodin

ZVUK HLUKU/Švédsko/Francie
22. 8. ve 20 hodin

PANIKA V MĚSTEČKU/Belgie,
Francie, Lucembursko

29. 8. ve 20 hodin
HANEBNÍ PANCHARTI/USA/Německo

BIJÁSEK 
5. 8. v 9.30 hodin

MACH A ŠEBESTOVÁ
NA PRÁZDNINÁCH 2./ČR

26. 8. v 9.30 hodin
KAMARÁDI Z TELEVIZE/ČR

FILMY PRO SENIORY
17. 8. v 10 hodin
ODCHÁZENÍ/ČR

Výstavy
1.-31. 8. Nová scéna Vlast

Indočína – výstava fotografií Karla Fryše

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!

cestách
Potrvá do 18. září 2011 

PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Zpívání pod lípou

Cyklus letních koncertů na nádvoří 
Frýdeckého zámku

Čtvrtek 11. srpna v 19 hodin
PAVEL DOBEŠ A TOMÁŠ KOTRBA

Koncertní folkového písničkáře, ve kterém 
uslyšíte téměř všechny známé hity.

Čtvrtek 25. srpna v 18 hodin
ŽALMAN A SPOL

Koncertní vystoupení legendární folkové 
skupiny.

(Předprodej vstupenek v pokladně Nové 
scény Vlast a frýdeckého zámku
Informace na telefonu: Nová scéna Vlast 
558 438 083 a frýdecký zámek 558 630 
051-3, 558 632 750
Upozornění!
V případě nepříznivého počasí se koncer-
ty uskuteční v Rytířském sále frýdeckého 
zámku a v Nové scéně Vlast)

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Neděle 21. srpna, sraz na Zámeckém 
náměstí ve Frýdku v 9.00 h., dojezd na 
1. nádvoří Frýdeckého zámku v 15.00 h.

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. 

Připravujeme:
Čtvrtek 1. září, Zelený dům Muzea

Beskyd v 16.30 hodin
RIN TIN TIN ANEB PRYSKYŘIČNÍK 

DOVÁDIVÝ
Prezentace přiblíží historii automobilu 
Trabant, trabantisty a Trabant kluby.

Fantazijní zvířátka očima dětí
Výtvarné práce 11. ZŠ - do 22. 8. 2011
od 24. 8. do 11. 10. - Eva Banetková 
Něco z cest (Obrázky pro duši...)

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 zá-
bavy, písniček a her v malých skupinách 6 
dětí, výuky se mohou účastnit i mladší sou-
rozenci. 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 pro-
gram pro léčbu, regeneraci a prevenci po-

ruch 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.

ZDARMA - na základě indikace ošetř. gyn.
16. 8. 2011 v 10:00

II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU
  9. 8. 2011 v 16:00

III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ
25. 8. 2011 v 10:00

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

17. 8. 2011 v 16:00
DALŠÍ KURZY:

PORODNICKÁ ANALGEZIE
aneb Porod s epidurálem

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

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

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

739 511 380, www.kmbroucci. cz
e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

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 !!!

GALERIE U KOCOURA

www.penzionuzvonu.eu
Farní 3551, Frýdek-Místek

PENZION U ZVONU

Olejomalby - Dalibor Valášek

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

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

od 4. 7. – BRANKO BIŠČAN

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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