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slovo primátora
Vážení občané,
chtěl bych vás všechny pozvat na je-

den z vrcholů letošního Veseléta, kterým 
je v sobotu 20. srpna akce Beskydské 
rekordy, jež letos nesou podtitul Medo-
vý Frýdek-Místek. S tímto přívlastkem se 
můžeme zapsat do České knihy rekordů, 
kam se nám v uplynulých dvou letech 
proniknout nepodařilo. Chci věřit, že ten-
tokrát vše dopadne lépe a bude platit – do 
třetice všeho dobrého. Naplnily by se tak 
cíle, s nimiž Beskdyské rekordy a vůbec celé Veseléto ve spolupráci 
s Beskydským informačním centrem pořádáme. My všichni – pořada-
telé, zástupci města a hlavně občané máme šanci město zviditelnit a 
prostřednictvím rekordu zanechat stopu v rámci celé republiky.

Jsem rád, že i když v minulých letech nebylo rekordů dosaženo, 
vládla na předchozích akcích pospolitost, radost ze vzájemných setká-
ní a nezřídka jsem viděl i nefalšovaný patriotismus a loajalitu k našemu 
městu, které si velmi vážím. Věřím, že v tomto trendu budeme letos po-
kračovat a kromě kousků medové Marlenky nás na konci bude čekat i 
další sladká odměna v podobě kýženého rekordu.  Petr Cvik

LONI VE FRÝDKU: Akce tentokrát proběhne na místeckém náměstí.    Foto: Petr Pavelka

V sobotu 20. srpna se sta-
tutární město Frýdek-Místek v 
rámci akce Beskydské rekor-
dy pokusí již potřetí zapsat do 
České knihy rekordů. K tomu, 
aby se to povedlo, můžete 
přispět i vy. Pořadatelé již 
udělali maximum, připravili 
atraktivní doprovodný pro-
gram a zvolili činnost, která 
„se nemůže nikomu zajídat“. 
O rekordní zápis si řekneme 
s Marlenkou v puse! 

Třetí ročník akce se bude konat 
s podnázvem Medový Frýdek-
-Místek. Proč medový, vysvětluje 
ředitelka Beskydského informač-
ního centra Monika Konvičná: 
„S Frýdkem-Místkem je spojována 
jedna dobrota, a to Marlenka, která 
se zde vyrábí v městské průmys-
lové zóně. Štafetovým způsobem 
se tímto medovým dortem prokou-
šeme až do České knihy rekordů 
a ustanovíme tak rekord. K tomu 
však potřebujeme 2011 příznivců 
rekordů a Marlenky!“ 

Bude Frýdek-Místek konečně rekordní?Bude Frýdek-Místek konečně rekordní?
Den plný zábavy, her a rekordů 

odstartuje přesně v 9 hodin, tento-
krát na náměstí Svobody v Místku. 
Každý účastník se nejprve zare-
gistruje u stánku, uhradí symbolic-
ký účastnický poplatek pět korun, 
který půjde na charitativní účely, a 
poté obdrží zabalený stogramový 
kousek Marlenky, který v libovol-
ně sestavených dvojicích začnou 
lidé konzumovat vždy poté, co se 
s ním vypořádají předešlí účastní-
ci. „Konzumace přiděleného kusu 
Marlenky je povolena na více pře-
rušení, účastník může konzumaci 
přerušit na řádné pokousání nebo 
na odpočinek, ale ve stanoveném 
limitu,“ ujišťuje Lucie Talavašková, 
že nepůjde primárně o rychlost. 
Každý účastník obdrží od organi-
zátorů „připínací placku“ účastníka 
III. Beskydských rekordů a odmě-
nu za jeho absolvování. Na vše 
bude samozřejmě dohlížet komi-
sař z agentury Dobrý den, která 
zastřešuje a stará se v České re-
publice o oblast rekordů a kuriozit.

„Celý den bude jako každý rok 
opět doprovázen spoustou soutě-
ží, vystoupení, a to jak hudebních, 
tak i těch pohádkových. Rekordy 
budou mít lidový charakter, budete 
si moci vyzkoušet některé tradiční 
řemeslo nebo přímo koupit tradiční 

výrobek. Tato akce je koncipová-
na pro všechny věkové kategorie, 
na své si rozhodně přijdou i rodiny 
s dětmi,“ zve na místecké náměstí 
primátor Petr Cvik, který převzal 
nad akcí za město záštitu.

Na co konkrétně se můžete 
těšit? Třeba na kapely Šuba Duba 
Band, SilesiJAH All Stars a Bubli-
funk, Železného Zekona, mažoret-
ky nebo břišní tanečnice Markéty 
Dintrové. Pro děti je připravena 
pohádka s Bořkem Stavitelem, 
Týnou a strašákem Hugem nebo 
Turnajové klání o úsměv krásné 
paní. V závěru dne nám rekord 
pomohou dokončit zpěvák Marek 
Ztracený a kapela Rock ´n ´roll 
Marcela Woodmana. Celým dnem 
bude provázet známý sportovní 

komentátor Vojtěch Bernatský.
„Každým rokem se snažíme 

oslovit takového moderátora, který 
je nějakým způsobem s rekordy 
spojen. První ročník moderovala 
Nikol Birklenová, minulý rok to 
byl Petr Rychlý a v letošním roce 
to bude Vojtěch Bernatský, který 
moderoval pořad Neuvěřitelný 
svět rekordů,“ vysvětluje moderá-
torskou volbu Monika Konvičná.

Akce se uskuteční v rámci 
Beskydského Veseléta, tedy 
bez vstupného, s významnou 
podporou Statutárního města 
Frýdek-Místek. Všichni věří, že 
i když se v předchozích letech 
rekordní zápisy nepovedly, ten-
tokrát to vyjde.

(Pokračování na straně 2)

Již tradičně patří závěr 
prázdnin ve Frýdku historii a 
romantice. Slavnosti, které po-
řádá místní radnice, se staly 
za ta léta cílem nejen mnoha 
frýdecko-místeckých měšťanů 
a lidí z blízkého okolí, ale také 
návštěvníků z Polska, Čech i 
jižní Moravy. Tento rok vstoupí 
slavnost již do šestnáctého roč-
níku, a tak Park pod zámkem 
opět ožije poslední víkend 27. a 
28. srpna historií a romantikou.

„Každá doba má své hrdiny. 
Také naše doba je má. Čteme o 
nich, potkáváme je, chceme jimi 

Frýdecké slavnosti jsou tady 

FRÝDECKÉ SLAVNOSTI: Bez šermířských klání by to nešlo.
Foto: Petr Pavelka

být. Proč se tedy vracet tak dale-
ko, proč ta dlouhá cesta historií, 
kdy se lidé oblékali k bitvám do 
železa, ale v míru orali jen dře-
věným pluhem? Protože hlas hr-
dinů těch vzdálených časů nám 
není vzdálený, najdeme-li v něm 
to, co zůstalo živé“ – tak zní mo-
tto letošního ročníku.

„I když se téma slavností ka-
ždoročně mění, filozofie zůstává 
zachována – návrat k tradičním 
lidským a kulturním hodnotám, 
poohlédnutí do historie a zacho-
vání vazeb současnosti s minu-
lostí města ležícího na hranici 

Moravy a Slezska,“ říká náměs-
tek primátora Michal Pobucký.

Frýdecké slavnosti dnes již 
patří k neodmyslitelným akcím 
v kulturním kalendáři města. 
Tématem letošních slavností 
je „Sláva rytířům aneb Frýdec-
ká rytířská klání“. A tak o době 
rytířů, rytířskosti, o odvaze a 
chrabrých činech našich předků 
budou ve svých představeních 
vyprávět šermíři, rytíři, taneční-
ci, kejklíři a hudebníci umělecké 
agentury GRYFF a jejich hosté. 
Chystají se představení jezdec-
kého a bojového výcviku rytíře s 
koněm, ukázky sokolníků s drav-
ci, rytířská klání i rytířské disciplí-
ny pro malé a nejmenší. Večer v 
sobotu 27. srpna od 20 hodin se 
po setmění rozejde tradiční prů-
vod rytířů, kteří si to pak rozdají 
ve večerním rytířském turnaji, 
nebude chybět ohňová show.

V neděli 28. srpna od 10 do 
18 hodin pak ožije frýdecký park 
historickým tancem, písnička-
mi, tradičním jarmarkem, rytíři 
i šermíři. Znovu uvidíte rytířské 
souboje, divadelní, šermířská a 
komediantská představení, při-
pravena bude historická střelni-
ce i fakírská vystoupení.     (pp)
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krátce

Bude Frýdek-Místek 
konečně rekordní?

(Pokračování ze strany 1)
První ročník Beskydských 

rekordů nesl název „Frýdek-Mís-
tek na vrcholu světa“. Rekord 
spočíval ve zdolání nejvyšší hory 
světa, během 12 hodin celkem
1 191 odvážlivců vystoupalo do 
výšky 5 256 metrů, takže z toho 
byl alespoň nejvyšší vrchol Ev-
ropy Mont Blanc. 

V loňském roce se občané 
a návštěvníci Frýdku-Místku 
pokoušeli složit obří obraz z 
2010 kousků puzzlí. Do splnění 
rekordu nám chybělo doskládat 
tři stovky okének, dokončené 
dílo zdobí nyní historický dům 
na ulici Hluboká. Ozdobme letos 
Beskydské rekordy historickým 
rekordním zápisem!  (pp)

PŘEDLONI: Při premiéře jsme 
se snažili zdolat nejvyšší horu 
světa jako reflexi na výkon horo-
lezce Libora Uhra.

Foto: Petr Pavelka

V plánovaném termínu 7. 
srpna byl zcela zprovozněn 
most na Třídě T. G. Masaryka 
nad železniční tratí, kdy skon-
čila platnost uzavírky a byla 
kompletně dokončena rekon-
strukce. Hlavní část prací se 
podařilo ukončit s takřka mě-
síčním předstihem, takže bylo 
již dříve rozhodnuto předčas-
ně povolit na tomto mostě 
alespoň částečný provoz, a to 
pouze pro vozy záchranářské 
a autobusy. 

„V průběhu této částečné uza-
vírky byla důsledně zjišťována 
výsledná kvalita provedených 
prací tak, aby dílo mohlo být 
řádně předáno s tím, že navíc 
probíhaly i práce dokončovací, 
tedy dodatečné opravy a nátěry 

Most na TGM už je zprovozněnMost na TGM už je zprovozněn
zábradlí, obnova řetězů, obnova 
vodorovného dopravního znače-
ní a podobně. Nebylo z důvodu 
bezpečnosti pracovníků žádoucí, 
aby se v tomto úseku spustil řád-
ný běžný provoz bez omezení,“ 
vysvětluje náměstek primátora 
Michal Novák s tím, že tento ča-
sový prostor byl využit i k příprav-
ným pracím směřujícím k pláno-
vané rekonstrukci křižovatky, 
mostu M7 – Rubikovy křižovatky.

„Bohužel při přípravě rekon-
strukce Rubikovy křižovatky 
byly zjištěny nepředvídané 
skutečnosti a zahájení prací na 
této akci ještě v letošním roce 
je tak málo pravděpodobné. I z 
tohoto důvodu bylo rozhodnuto 
plně a v souladu s ukončením 
platnosti uzavírky od 7. srpna 

TGM PRŮJEZDNÁ: Rubikovu křižovatku již lze projíždět všemi směry.
Foto: Petr Pavelka

obnovit provoz na Třídě T. G. 
Masaryka a přilehlém mostě 

nad železniční tratí,“ uzavřel 
Michal Novák.  (pp)

Na 9. ZŠ později
Základní škola Frýdek-Místek, 

El. Krásnohorské 139, 738 01 
Frýdek-Místek – 9. ZŠ – z technic-
kých důvodů posouvá slavnostní 
zahájení školního roku 2011-2012 
na pondělí 5. září v 7.55 hodin.

Valná hromada
MFK Frýdek-Místek 

9. srpna proběhla valná hro-
mada občanského sdružení MFK 
Frýdek-Místek, která tak oficiálně 
ukončila sedmiletou činnost Fot-
balu Frýdek-Místek. Ve čtvrtek 
23. června totiž schválil na svém 
zasedání tehdejší ČMFS (nyní 
AFČR) změnu názvu a stanov z 
občanského sdružení Fotbal Frý-
dek-Místek na Městský fotbalový 
klub Frýdek-Místek. Valná hro-
mada zvolila nový sedmičlenný 
výkonný výbor. Předsedou MFK 
Frýdek-Místek se stal Radomír 
Myška a místopředsedou klubu je 
náměstek primátora statutárního 
města Frýdek-Místek Libor Koval.

Včelaři oslavují
OZ Českého svazu včelařů 

Frýdek-Místek pořádá v Domě 
včelařů Fojtství v Chlebovicích 
27.-28. srpna Včelařské dny 
v souvislosti se stoletým výročím 
této činnosti ve městě. V sobotu 
je od 14 hodin v plánu dvouhodi-
nový blok včelařských přednášek, 
od 18 pak country večer. V neděli 
se od 9 hodin uskuteční slavnost-
ní mše v kostele v Chlebovicích s 
posvěcením praporu a krojů a od 
11 začne Včelařský den s me-
dovým občerstvením. Ve 14.30 
začnou kulturní vystoupení a také 
soutěže pro děti a kolo štěstí.

Pilní hasiči
Sbor dobrovolných hasičů 

Frýdek patří mezi ty nejlepší 
v okrese. Jeho výjezdová jed-
notka od začátku roku do konce 
června vyjela již k 77 událostem, 
ke kterým je vyslalo Integrované 
bezpečnostní centrum v Ostravě, 
buď samostatně, nebo na pomoc 
profesionální jednotce Hasičské-
ho záchranného sboru.  Z tohoto 
počtu událostí bylo 43 výjezdů 
k požárům. Zbytek tvořily různé 
technické pomoci jako úklid po 
dopravní nehodě, čerpání vody 
ze zatopených sklepů, likvidace 
nebezpečného hmyzu atd. 
Most v Bašce bude zprovozněn

Od loňského května spoustu 
řidičů trápí uzavřený most v Baš-
ce, který podemlela divoká Os-
travice. Práce na novém mostě 
se však zdárně blíží do finiše a 
ve čtvrtek 25. srpna ve 14 hodin 
by měl být most na silnici II/477 
zprovozněn. Podmínkou jsou ov-
šem dobré výsledky zátěžových 
zkoušek a vyřízení potřebných 
formalit. Řidiči pak při svých ces-
tách už nebudou muset z jedno-
ho břehu na druhý jezdit přes již 
tak dopravně přetížené centrum 
Frýdku-Místku a najíždět zbyteč-
né kilometry. Autobusové linky 
by se měly na své původní trasy 
vrátit v pátek 26. srpna.  (pp)

První měsíc Prázdnin ve 
městě, které pořádají Středis-
ko volného času Klíč a Sta-
tutární město Frýdek-Místek, 
proběhlo 22 akcí, kterých se 
zúčastnilo přibližně 1 100 dětí. 
Děti, které nebyly v červenci 
na prázdninách mimo město, 
tak měly o zábavu postaráno.

„Červencová část Prázdnin ve 
městě byla poznamenána nesta-
bilním počasím. Ale ani deštivé 
dny neodradily organizátory jed-
notlivých akcí od jejich uspořá-
dání. Z původně plánovaných 24 
akcí tak byly úplně zrušeny pouze 
dvě. Vzhledem k tomu, že Prázd-
niny ve městě jsou u občanů 
města a jeho okolí rok od roku ob-
líbenější, zúčastnilo se v červenci 
22 akcí o 100 účastníků více než 
loni,“ referoval Patrik Siegelstein, 
zástupce ředitele SVČ Klíč. 
Z jeho statistiky vyplývá, že v čer-
venci byl již tradičně nejúspěš-
nější Hasičský den, který uspo-
řádal Sbor dobrovolných hasičů 
Frýdek. Zúčastnilo se jej 98 dětí 

Prázdniny ve městě v červenci
v doprovodu 50 rodičů. Více než 
80 lidí jelo na autobusový výlet na 
dětský ranč do Hlučína. Středisko 
volného času Klíč tak muselo vy-
pravit dva autobusy.

Turnaj v lukostřelbě (OS 
Spolu a navzájem), Perličkové 
dopoledne (Charita FM, Klub 
Nezbeda), Turnaje a soutěžení 
v různých disciplínách (Charita 
FM, Klub Nezbeda), Papírové 
tvoření (SVČ Klíč FM), Dopo-
ledne her a soutěží (Městská 
knihovna FM) – to jsou akce, 
které nenechaly zahálet doma 
vždy mezi 60 a 80 účastníky.

„Na akce chodilo obecně hodně 
dětí. Vezmeme-li v úvahu letošní 
červencové počasí, jedná se o vel-
ký úspěch,“ hodnotil Siegelstein.

Využít programu Prázdniny 
ve městě můžete až do konce 
srpna, program najdete i v tomto 
zpravodaji. Prázdniny ve městě 
budou slavnostně ukončeny 9. 
září ve Středisku volného času 
Klíč v Místku, kde již tradičně pro-
běhne akce Ahoj prázdniny.  (pp)

V červencových dnech pro-
běhla oprava památníku Čestné 
hroby občanů, kteří položili své 
životy při osvobození v místní 
části Frýdku, který je umístěn 
na centrálním frýdeckém hřbi-

Opravený válečný památníkOpravený válečný památník

NA FRÝDECKÉM HŘBITOVĚ: Pomník prošel restaurátorskými pracemi.                   Foto: Petr Pavelka
tově, naproti památníku pad-
lých příslušníků Rudé armády.

„Je tvořen žulovým trojúhel-
níkovým pomníkem a 28 malými 
pomníčky se jmény padlých ob-
čanů Frýdku-Místku. Restaurá-

torské práce na památníku byly 
zaměřeny na čistění památníku, 
zpevnění kamene, doplnění 
umělým kamenem, opravu litino-
vých tabulek, zafixování písma, 
opravu znaku města a konečné 

ošetření povrchu kamene. Nákla-
dy na opravu činily bezmála 90 ti-
síc korun a byly uhrazeny z měst-
ského rozpočtu,“ uvedl náměstek 
primátora Michal Pobucký.

Památník byl odhalen 27. 10. 
1946 jako upomínka na občany, 
kteří se stali obětí květnových bojů 
o naše město v roce 1945. Na 
území statutárního města Frýdek-
-Místek se nachází 20 pomníků 
a pietních míst a město vkládá 
finanční prostředky na jejich pra-
videlnou údržbu zahrnující úpravu 
zeleně, výsadbu květin a úklid oko-
lí. „Přistupujeme k tomu s tím, že 
za naši svobodu, která je pro nás 
každodenní samozřejmostí, musel 
někdo tvrdě bojovat a položit za ni 
svůj život. Proto věnujeme pozor-
nost také vzpomínkovým akcím, 
které jsou rovněž připomínkou 
někdejších hrdinství,“ říká primátor 
města Petr Cvik.  (pp)
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městská policie
Prázdniny s alkoholem

Strážníci městské policie z 20. 
na 21. srpna provedli kontrolu 
tří skupin, v nichž se nacházely 
mladistvé osoby, procházející se 
v nočních hodinách městem. Bylo 
zjištěno, že devět z nich je v pod-
napilém stavu. Ve dvou případech 
byla zjištěna osoba, která podala 
dětem mladším osmnácti let alko-
hol. Jednou byla udělena bloková 
pokuta a jednou byl přestupce 
oznámen ke správnímu řízení. 
Opilé děti byly předány zákonným 
zástupcům nebo byly odvezeny do 
nemocnice na dětské oddělení. V 
jednom z případů se dospělý muž 
choval vůči hlídce agresivně, pro-
to byl převezen na protialkoholní 
záchytnou stanici k vystřízlivění. 
Všechny děti byly oznámeny soci-
álnímu oddělení ve Frýdku-Místku. 

Strážníci našli další
čokoládu a šampon

21. 7. byla hlídka městské po-
licie vyslána do prodejny Penny 
market, kde došlo ke krádeži. 
Přestupce odcizil čtyři kusy čo-
kolády „Milka“ a jeden šampon 
„Head&Shoulders“ a „Adidas“. 
Strážníci nemohli prověřit totož-
nost, jelikož neměl u sebe žádné 
doklady, a tak byl převezen na 
Policii ČR. Před převozem byla 
ještě provedena kontrola, zda u 
sebe přestupce nemá nějakou 
zbraň. Místo zbraně se ale našel 
další šampon a čokoláda. Když 
strážníci s mužem přicházeli 
k vozidlu, uvedl, že má doklad 
totožnosti, jen ho nechtěl ukázat 
prodavačkám. Prostřednictvím 
dispečinku bylo zjištěno, že se 
jedná o hledanou osobu z dů-
vodu krádeže. Proto strážníci 
pokračovali v jízdě na Policii ČR, 
kde muže předali svým kolegům. 

Vařil vajíčka
22. 7. byla hlídka městské 

policie přivolána na ulici Novo-
dvorská, kde měli lidé strach o 
svého souseda. Z bytu vycházel 
zvláštní zápach a na zvonění 
nikdo nereagoval. Nakonec se 
hlídce podařilo muže vzbudit, 
když usnul při vaření vajíček. 

Zbouraný boural
23. 7. v odpoledních hodinách 

přijala městská policie oznámení, 
že se jistý muž snaží zaparkovat 
své vozidlo do řady zaparkova-
ných aut a už dvakrát vozidla ko-
lem sebe naboural. „Když se mu 
podařilo zaparkovat, tak podle 
oznamovatele šel do vchodu evi-
dentně opilý. Svědci popsali řidi-
če, který byl ve vchodě nalezen a 
předán dopravní policii. Muž pro-
vedl dechovou zkoušku pozitivní 
na alkohol, a to v hodnotě 1,88 
promile,“ uvedla Lenka Biolková, 
manažer prevence kriminality. 

Blokové čištění
Další termíny, kdy městská poli-

cie dohlíží na respektování značek 
o dočasném zákazu parkování, 
které slouží k blokovému čištění ulic 
a odstranění nepojízdných vozidel:
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  (pp)

Statutární město Frýdek-
-Místek pokračuje v moderni-
zaci sportovních a dětských 
hřišť ve svých okrajových 
částech. Už i sportovní areál 
v Zelinkovicích-Lysůvkách se 
může pochlubit nově vybu-
dovaným sociálním zázemím 
s klubovnou.

„Jedná se o investici za více 
než 3,2 milionu korun, přičemž 
85 % bude uhrazeno z evropské 
dotace v rámci Regionálního 
operačního programu Morav-
skoslezsko,“ uvedl náměstek 
primátora Michal Pobucký. 

„Zázemí u hřiště v Zelinkovi-
cích-Lysůvkách se začalo budo-
vat loni v říjnu a zkolaudováno 
bylo letos v červenci. Nyní pro 

ZÁZEMÍ U HŘIŠTĚ: I v Zelinkovicích už mají prostor pro kulturně-
-sportovní akce.   Foto: Petr Pavelka

I hřiště v Zelinkovicích má nové zázemíI hřiště v Zelinkovicích má nové zázemí

místní obyvatele představuje 
strategické místo vhodné k se-
tkávání a pořádání sportovních 
a společenských akcí. Přízemní 
novostavba u lesa, která má cha-
rakter bungalovu, nabízí sociální 
zázemí, klubovnu s kuchyňkou, 
vybavenou linkou, chladničkou 
a elektrickým vařičem. Objekt 
má také krytou terasu, kterou lze 
uzamknout a která poslouží jako 
sklad zahradních laviček,“ přiblí-
žil Michal Pobucký, který má na 
starosti investice.

Součástí stavby bylo také 
vybudování kanalizace, vodo-
vodní a elektrické přípojky k ob-
jektu i zpevnění komunikačních 
ploch zámkovou dlažbou. Mo-
dernizace sportovního areálu 

v Lysůvkách byla součástí pro-
jektu Modernizace sportovních 
a dětských areálů  na území 
města, zejména v jeho hustě 
obydlených a okrajových čás-
tech (Chlebovice, Lískovec, na 
ulicích Rokycanova, Linharta 
a v Zelinkovicích-Lysůvkách). 
Statutární město Frýdek-Místek 
získalo na tento projekt, zahrnu-

jící modernizaci pěti sportovních 
a dětských hřišť, dotaci z ROP 
Moravskoslezsko ve výši 20,7 
milionů korun. 

„Nové sociální zázemí spor-
tovního areálu v Zelinkovicích 
dokážou místní lidé jistě smy-
slupně využít,“ je přesvědčený 
náměstek primátora Dalibor 
Hrabec. (pp)

Region Beskydy, v jehož 
čele stojí Statutární město 
Frýdek-Místek, v letošním 
roce realizuje další z přeshra-
ničních projektů zaměřený 
na rozvoj cestovního ruchu 
v česko-slovenské části Eu-
roregionu Beskydy. 

„Projekt nese název „Putová-
ní za tradicí a krásou českoslo-
venských Beskyd“ a jeho cílem 
je propagace atraktivit regionu, 
zejména tradiční dřevěné archi-
tektury, sakrálních dřevěných 
památek – kostelíků, kapliček, 
křížů a zajímavých míst v česko-
slovenských Beskydech,“ přiblí-
žil primátor Petr Cvik.

Jsme součástí atraktivního regionu

Hlavním výstupem projektu 
jsou dva typy tištěných propa-
gačních materiálů zaměřených 
na církevní  dřevěnou architek-
turu příhraničí, tipy na zajímavé 
výlety za poznáním i okouzlující 
přírodou Beskyd. „Obě propa-
gační brožury jsou k dispozici 
turistům od počátku prázdnin 
na pobočkách turistických in-
formačních center na území 
české i slovenské části Euro-
regionu Beskydy, samozřejmě 
i ve Frýdku a Místku,“ uvedla 

Dagmar Valášková.
Doprovodnými aktivitami 

projektu jsou ankety – vědo-
mostní a turistická, které na-
jdete i v tomto čísle zpravodaje.  
Vědomostní anketa spočívá ve 
správném zodpovězení anket-
ních otázek, turistická anketa 
tkví ve sběru otisků razítek 
vybraných staveb či míst v re-
gionu, tedy v jejich návštěvě 
a prohlídce. Soutěžní ankety 
probíhají do konce září. Vypl-
něné soutěžní kupóny opatřené 

kontaktními údaji účastníka jsou 
shromažďovány na pobočkách 
informačních center. „Za každý 
odevzdaný kupón obdrží účast-
ník drobný propagační předmět 
a je zařazen do závěrečného 
slosování o ceny,“ připomíná 
Dagmar Valášková.

Projekt „Putování za tradicí a 
krásou československých Bes-
kyd“ je spolufinancován Evrop-
skou unií z prostředků Fondu 
mikroprojektů spravovaného 
Regionem Bílé Karpaty.  (pp)

FARMÁŘSKÉ TRHY: Nabídka zeleniny se postupně rozrůstá.
Foto: Petr Pavelka

Farmářské trhy stále rostou
Ve čtvrtek 11. srpna na 

náměstí Svobody v Místku 
proběhly další Beskydské 
farmářské trhy, které se díky 
zájmu občanů neustále roz-
růstají. Návštěvníky zde čekal 
rekordní počet 60 prodejních 
stánků, ve kterých byly na-

bízeny výpěstky, produkty či 
výrobky převážně z našeho 
regionu.

„Beskydské farmářské trhy 
mají ve městě veliký ohlas. 
Dokazuje to i zájem farmářů, 
potravinářů a řemeslníků, kte-
ří na nich chtějí prodávat své 

produkty. Na prvních farmář-
ských trzích, které se konaly 
30. června, bylo 30 stánků, 
naposledy dvojnásobek. To o 
něčem svědčí,“ těší náměstka 
primátora Michala Nováka. 

Již zavedenou nabídku 
zeleniny obohatili prodejci o 
položky jako paprika, cibu-
le, řepa, cukety, nakládačky, 
rajčata, z ovoce byla k mání 
jablka, hrušky, švestky, mi-
rabelky i ostružiny.  Nově se 
na trzích objevily potraviny 
z konopí, těstoviny z luštěnin 
nebo čerstvý tvaroh, máslo a 
podmáslí z Hustopeče. Nechy-
běly vejce z podestýlky, sójo-
vé výrobky, sýrové speciality, 
masné výrobky, zeleninové 
šťávy a saláty, ale také ruč-
ně dělané dřevěné stolečky a 
štokrlata. V nabídce byly také 
květiny, bylinky. Své místo na 
trzích má i občerstvení, kde je 

prostor i na místní speciality, 
například křapance se zelím 
nebo kynuté langoše a pivo.

„Cílem Beskydských far-
mářských trhů je podpořit 
místní farmáře a potravináře 
a zvýšit zájem místních oby-
vatel o produkty pěstované a 
vyráběné v našem regionu. To 
se daří a věříme, že se znovu 
potvrdí i ve čtvrtek 25. srpna, 
kdy Beskydské farmářské trhy 
napíšou další díl,“ zve na nej-
bližší trhy, jejichž konání je 
podpořeno dotací Revolvingo-
vého fondu Ministerstva život-
ního prostředí ve výši 150 tisíc 
korun, náměstek primátora 
Michal Pobucký. Ten věří, že 
projekt bude stejně úspěšný i 
po prázdninách.  (pp)
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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 

ZBÝVAJÍCÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚZBÝVAJÍCÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ
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 činnos-
ti mladých hasičů, soutěže s 
použitím hasičského nářadí 
a náčiní. V případě nepřízni-
vého počasí akce proběhne v 
klubovně a ve zbrojnici. Děti 
předškolního věku se mohou 
zúčastnit pouze v doprovodu 
dospělé osoby. S sebou spor-
tovní 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. 
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.

Adrenalin na raftech lákal

Rafty na Ostravici bývají 
nejdobrodružnější nabídkou 
letního programu Prázdnin 
ve městě. I letos si přišlo 
užít trochu adrenalinu na 
vodě okolo osmi desítek dětí. 
Vzhledem k současnému po-
časí se přitom rozhodně ne-
musely obávat, že by jim zá-
bavu ohrožoval nedostatečný 
průtok, navíc se výjimečně 
ukazovalo i sluníčko.

„Letos je vody tak akorát, 
v některých letech jsme potře-
bovali, aby nám pustili vody 
trochu více, ale už jsme tu měli 
i opačný extrém, kdy to bylo 
dobrodružné až příliš a lodě 
měly na jezu někdy problémy. 
Tentokrát proběhlo vše v poho-
dě, děti nám do toho šly opa-
kovaně, takže to zase byla pro 
naše dobrovolníky pořádná fuš-

RAFTY NA OSTRAVICI: S úsměvem na rtu.     Foto: Petr Pavelka

ka,“ hodnotil Oldřich Chrostek 
ze Sportovního klubu cvičení a 
pobyt v přírodě Frýdek-Místek.

Před vlastním svezením přes 
stavidlo a peřej s instruktory 
vodáckého výcviku byly děti 
náležitě vyzbrojeny plaveckými 
vestami a pak už se mohly chopit 

pádel a zkusit si, jaké to je ukrotit 
plavidlo přes splav. „Voda bude 
děti vždycky bavit. My proto po-
řádáme i speciální vodácké tábo-
ry, kde jsme třeba letos připravili 
i noční projížďku, která byla pro 
všechny super zážitkem,“ řekl 
Oldřich Chrostek.  (pp)

BEZPEČNÁ ZÁBAVA: Bez vesty ani ránu.  Foto: Petr Pavelka
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Hasičský den pořádaný 
Sborem dobrovolných hasičů 
ve Frýdku patří každoročně 
mezi nejnavštěvovanější akce 
Prázdnin ve městě. Také letos 
tomu nebylo jinak. Během do-
poledne se prezentovalo 98 
dětí doprovázených přibližně 
padesátkou rodičů, babiček 
či dědečků. Taková návštěva 
dala pořádně zabrat pořadate-
lům. Těch se letos sešlo 15 a 
mnozí z nich si na tuto akci 
vzalo dokonce dovolenou. 
Nádherné počasí uprostřed 
propršeného týdne celou akci 
ještě více umocnilo.

Před hasičskou zbrojnicí se 
uskutečnila tradiční výstavka 
hasičské techniky, kde si mohly 
děti vyzkoušet všechny vysta-
vené automobily a třeba také 
zkusit, jaké je to stříkat vysoko-
tlakou proudnicí. Veškeré dění 
se však soustředilo na hřiště, 
kde probíhal oblíbený překáž-
kový běh a ve čtyřech katego-
riích soutěžily děti o nejrychlejší 
překonání dráhy. „Musely pře-

Hasičský den byl znovu atraktivníHasičský den byl znovu atraktivní
konávat různé překážky a plnit 
zajímavé hasičské úkoly. Nej-
zajímavější určitě byla záchrana 
zraněného plyšového Mickey 
Mouse přes šestimetrovou 
rouru a taky sražení plechovek 
proudem vody. Nekonečná řada 
dětí na startu nám dělala vrás-
ky, další připravený program 
se musel o hodinu posunout. 
Potleskem přítomní odměnili 
borce, kteří předvedli zdolává-
ní překážek pro požární sport 
a pak na děti čekalo skotačení 
v hasící pěně. Aby se rodiče 
nemuseli obávat o hygienu při 
těchto radovánkách, vyzkouše-
li jsme zajímavou novinku. Pro 
vytvoření pěny jsme koupili ně-
kolik velkých balení koupelové 
pěny a výsledek byl perfektní. 
Navíc děti po opadnutí pěny pří-
jemně voněly,“ referoval za frý-
decké dobrovolné hasiče jejich 
starosta Vladimír Dužík.

Jako každoročně po pěnové 
přestávce následovala na hřišti 
další soutěž. Byly to vyřazovací 
závody ve srážení plechovek 

U HASIČŮ: O fyzické aktivity bylo postaráno.    Foto: Petr Pavelka

proudem vody. Stále dokola děti 
ve dvojicích rozvinovaly hadice a 
ten, kdo rychleji plechovky sra-
zil, postoupil do dalšího kola. Po-
slední dvojice si to pak dvouko-
lově rozdala ve finále. Všechny 

děti byly za absolvování dráhy 
odměněny a nejlepší tři v každé 
kategorii obdržely ceny. Vítěz 
vyřazovacích závodů pak jako 
každoročně získal pohár.

„Celá akce se díky vysoké 

návštěvě protáhla o více než 
hodinu, dostali jsme při zvládání 
davů dětí pořádně zabrat. Od-
měnou nám však byly spokojené 
děti a pochvaly od rodičů,“ uza-
vřel Vladimír Dužík.  (pp)

Chlebovické Fojtství je 
včelím královstvím. Koncem 
července do něj zavítaly davy 

NA VYHLÍDCE: Děti v přírodě. Foto: Petr Pavelka
NA CHŮDÁCH: Jedna z aktivit, které si děti mohly 
vyzkoušet.                                Foto: Petr Pavelka

Dostat děti do přírody od 
počítačů dnes není jedno-
duché. Přibližně dvě desítky 
však vyrazily na turistickou 
vycházku na Bezručovu 
vyhlídku, která představo-
vala pět šest kilometrů „po 
svých“.

„Šli jsme na Zátiší, ve Frý-
deckém lese jsme absolvova-
li naučnou stezku, pak jsme 
šli na Bezručovu vyhlídku a 
ještě i k prameni v Hájku. Na 
jednotlivých stanovištích jsme 
hráli různé hry a soutěže, plnili 
úkoly a také si děti vyzkouše-
ly vědomostní test. Byly spo-
kojené, jsou v přírodě rády. 

Turistická vycházka na Bezručovu vyhlídkuTuristická vycházka na Bezručovu vyhlídku
Ale celkově vzato, společnost 
je samozřejmě rozdělená. 
Některé děti jsou za takové 
zážitky v přírodě vděčné, ji-
ným to absolutně nic neříká, 
vedou konzumní způsob ži-
vota a jen tak něčím se jim 
nezavděčíte,“ hodnotil ochotu 
dnešní mládeže k „turistic-
kým výkonům“ Jaromír Mar-
šálek. Ten pochválil za kaž-
doroční vstřícnost provozova-
tele občerstvení na vyhlídce. I 
díky němu měly děti potřebné 
zázemí pro aktivity na čerstvém 
vzduchu. „Loni jsme měli na 
závěr i trochu déšť, letos je to 
lepší. My v klubu Českých turis-

tů věříme, že pro děti má pobyt 
v přírodě smysl a takové to kla-

sické opékání párků má pro ně 
pořád půvab,“ řekla Marie Mich-

nová, předsedkyně oddílu KČT 
TJ VP Frýdek-Místek.  (pp)

Dopoledne ve včelím království

V MUZEU: Marie Knödlová vysvětluje, proč se včelám „podkuřuje“. 
Foto: Petr Pavelka

dětí, mnohé s rodiči, aby si 
společně užili dopoledne plné 
povídání a informací o pil-
ných malých tvorech.

„Popovídáme si o včelách i 
včelích produktech, proběhne 
videoprojekce, ale hodně se 
všichni dozví i z návštěvy naše-
ho jedinečného muzea. Ke slovu 
se ale dostanou i ochutnávky, 
ukázka vytáčení medu, včelína 
nebo výroba svíček ze včelího 
vosku. Také se kreslí, poznává a 
soutěží,“ shrnula aktivity pod stře-
chou fojtství Marie Knödlová. Ta 
má k ruce i zdatný dorost, který 
při přípravě rekvizit pro aktivity 
příchozích nabádal, aby při pří-
padném bodnutí žihadlem bylo 

dotyčným řádně vysvětleno, že je 
vlastně postihlo velmi zdravé po-
žehnání. Včely jsou zkrátka sym-
bolem energie, což je ve zdejším 
včelařském stánku cítit na kaž-
dém kroku. To se ostatně ví už 
od středověku, kdy byl chov včel 
v lesních stromech nahrazován 
prvními úly, umísťovanými poblíž 
lidských obydlí. Zájem člověka o 
včely a jejich produkty, zpočátku 
hlavně med, sahá přitom do té 
nejstarší historie. Odebírání medu 
včelám je známo již ze skalních 
kreseb. Dnes se ale například i 
v Chlebovicích už pracuje i s in-
formacemi o jejich léčivém záře-
ní, které vzniká při jejich činnosti 
v úle. Tohoto záření využívají při 

sterilizaci celého úlu od choro-
boplodných zárodků a zároveň 
s ním udržují med v plástech ve 
stabilní konzistenci. „Podstata 
spočívá v posunutí molekul vody i 
ostatních na toto zařízení citlivých 

látek. Tato skutečnost způsobí 
změnu vlastností chemických lá-
tek, které působí na člověka,“ vy-
světluje Marie Knödlová, proč se 
ve včelíně nechávají „ozařovat“ 
lahve s vodou.  (pp)
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nábory

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

PODZIMNÍ LOS MSFL
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.

Sobota 27. 8. 2011
Kurty za frýdeckou sokolovnou 
na Novodvorské ulici, v případě 
nepříznivého počasí se hraje na 

hale SPŠ
Účastníci:

ŠSK Beskydy – extraliga kadetů 
a liga juniorů

VK Ostrava – extraliga kadetů

Mezinárodní volejbalový turnaj (kadeti a junioři)
VK Nivnice – liga juniorů

Sokol Drásov – liga juniorů
Volejbal Brno – extraliga kadetů
TS Volley Rybnik + Gornik Rad-
lin – polské celky k nám nejezdí 
prohrávat, snad je potrápíme.

(Úvodní dvoukolo ligy juniorů se 
hraje na hale SPŠ již 17. 9. Prv-
ním soupeřem bude VK Opava)

JAK TO PŮJDE DOMA?: Valcíři zatím hrají ostré zápasy venku, na Stov-
kách jen přátelsky. Fanoušci se dočkají 20. srpna.     Foto: Petr Pavelka

Lipina nezopakovala loňskou blamáž
FK NOVÝ JIČÍN – MFK F-M 2:5 (1:2)

V loňském roce frýdecko-
-místečtí fotbalisté v úvod-
ním kole Ondrášovka Cupu 
narazili na divizní Valašské 
Meziříčí. Tehdy zklamali, 
když s domácím celkem pro-
hráli 1:2 a z poháru vypadli. 
Rovněž letos jim los úvod-
ního kola národního poháru 
přiřkl divizního soupeře, ale 
duel naši zvládli.

Již v 9. minutě si hostující 
diváci mohli zajásat, když se 
po Cabákově rohu trefil hlavou 
Staněk. Rozhodčí Žádník ale 

branku pro údajný faul našeho 
stopera neuznal. Naši muži byli 
od úvodního hvizdu aktivní, na-
ráželi však na pozorně bránící 
domácí celek, který se ve 28. 
minutě dokonce ujal vedení z 
penalty. Valcíři naštěstí ještě do 
poločasu nepříznivý stav zvrátili. 
Na 1:1 vyrovnával ve 34. minutě 
Soukup, který hlavou zužitkoval 
centr Cabáka. Tři minuty před 
přestávkou utekl po levé straně 
Soukup a po jeho přihrávce před 
bránu skóroval jeho parťák z úto-
ku H. Prokeš – 1:2. 

Po změně stran v 57. minutě 
našel H. Prokeš zpětnou při-
hrávkou nabíhajícího Cabáka, 
který se trefil placírkou přesně k 
tyči – 1:3. Domácí pak snížili, ale 
v 78. minutě se nejprve trefil do 
šibenice H. Prokeš a jistotu po-
stupu do 2. kola poháru zpečetil 
v 84. minutě střídající J. Prokeš. 
„Utkání mělo dvě roviny. Jedna 
je ta, že jsme prohrávali 1:0 a 
museli utkání otáčet. Ta druhá, 
že jsme od začátku zápasu ne-
hráli vůbec špatně. Museli jsme 

útočit do přehuštěné domácí 
obrany, i přesto jsme se dokázali 

pětkrát prosadit,“ hodnotil trenér 
Milan Duhan.

Naši fotbalisté se ve 2. kole 
národního poháru střetli s 
divizním Brumovem a s nad-
šeně bojujícím soupeřem to 
nebylo jednoduché.

Domácí šli do vedení ve 21. 
minutě, stejně jako v předcho-
zím kole díky pokutovému kopu. 
Valcíři po změně stran zabrali a 
po brankách Literáka s Gruss-

V poháru vydřeli duel se Slováckem
FC ELSEREMO BRUMOV – MFK F-M 1:2 (1:0)

mannem jsme se mohli radovat 
z postupu do další fáze poháru. 
Ve 3. kole přivítáme ve středu 
31. srpna na stadionu ve Stov-
kách prvoligový tým Slovácka, 
který zvítězil na hřišti Heřmanic 
(I. A třída) 2:0. 

„Utkání bylo velice těžké. 
Domácí se po vítězství nad dru-
holigovým Zlínem dokázali opět 

vyhecovat, navíc jim pomohlo 
brzké vedení. My jsme si ale 
tady vypracovali nespočet šancí, 
které jsme trestuhodně zahazo-
vali. Naštěstí jsme tu střeleckou 
smůlu ve druhé půli protrhli. Teď 
nás v poháru čeká Slovácko, kte-
ré jsme si kvůli našim skvělým 
fanouškům hodně přáli,“ řekl po 
utkání asistent trenéra Karel Orel. 

Plavecký oddíl 
Plavecký oddíl Frýdek-Místek 

znovu otvírá v září 2011:
- plavecké kurzy pro dospělé plav-

ce i neplavce (i zdokonalovací)
- plavecké kurzy pro hendikepo-

vané  dospělé i děti
- přípravka pro akvabelky

- rychlostní a ploutvové plavání 
pro mládež 

Nikdy není pozdě začít! 
Kontakty: www.plavanifm.cz 
I. Ličmanová, i.licmanova@

centrum.cz, 775 109 075 
Bruslařský klub

Bruslařský klub Frýdek-Místek 
zabývající se pohybovou přípra-

vou malých dětí předškolního 
věku a výukou bruslení na ledě 
pořádá nábor dětí ve věku 4 a 5 
let. Akce se uskuteční 1. září v 
16 hodin v tělocvičně 4. základ-
ní školy na ulici Komenského v 
Místku. Sportovní oděv a obuv 

pro děti s sebou! 
Škola aikido

Škola aikido Frýdek-Místek po-
řádá dne 5. 9. v 17.45 h nábor 

nováčků.
Místo: Obchodní Akademie, 

Palackého 123, Místek
Ukázková hodina začne v 18.00 h 

Všechny další informace vám 
poskytne vedoucí
učitel Bartoš Jozef

Tel.: 731 252 914, 777 921 805
web: www.aikidofm.cz

Přezůvky a sportovní oblečení 
s sebou!!!

Na úvod sezony remíza
1. FC SLOVÁCKO B – MFK F-M 1:1 (1:0)

Los letošní sezony MSFL 
zavedl naše fotbalisty na hři-
ště do Kunovic, kde své mis-
trovské zápasy hraje juniorka 
Slovácka. V domácí sestavě se 
objevili převážně mladíci, takže 
početná skupinka frýdecko-
-místeckých fans očekávala, že 
valcíři mohou na úvod sezony 
naplno bodovat. Jenže domácí 
byli houževnatí, hráli aktivně, 
naši se jen těžko prosazovali. 

V úvodní dvacetiminutovce byly 
k zaznamenání pouze dvě naše 
šance. To nejprve v 16. minutě 
zahrával Byrtus z pravé strany 
standardní situaci a na jeho centr si 
nejvýše vyskočil H. Prokeš. O dvě 
minuty později se na pravé straně 
útoku uvolnil Soukup, i s jeho rá-
nou si ochránce domácí svatyně 
poradil. Ve 37. minutě udeřilo na 

druhé straně – vymetená šibenice 
Lužného branky – 1:0. 

Do druhé půle vyslal trenér 
Duhan na hřiště místo Cabáka 
novice Kostorka, který pravou 
stranu zálohy náležitě oživil. Totéž 
přišlo i na levé straně, když do hry 
přišel čerstvý Chýlek. V úmorném 
vedru si hosté začali počínat přeci 
jen aktivněji, než v prvním dějství. 
Začaly se rovněž vypracovávat 
gólové šance. V 59. minutě byl 
před velkým vápnem faulovaný H. 
Prokeš. K rozehrání standardky se 
postavil Kostorek a jeho pravačka 
poslala krásný centr na zadní tyč. 
Tam před nabíhajícím Literákem 
tečoval míč domácí Mikulica a byla 
z toho vyrovnávací branka – 1:1. 
V závěru utkání si valcíři počínali 
v zakončení hodně zbrkle, čímž se 
připravili nejspíš o zisk tří bodů. 

Fotbalový klub MFK Frý-
dek-Místek informuje své fa-
noušky, že jsou již v prodeji 
permanentní vstupenky na 
novou sezonu 2011/2012. 

K dostání jsou na sekre-
tariátu fotbalového klubu 
za částku 400 Kč (vstup na 
15 domácích zápasů včet-
ně domácích pohárových 
duelů). Bližší informace 
získají fanoušci také na 
telefonních číslech 608 713 
021 nebo 739 485 326

VSTUPNÉ pro sezonu 
2011/2012

krytá hlavní tribuna 40 Kč
ochozy 30 Kč

důchodci 20 Kč
ženy a děti do 15 let zdarma

Permanentky 
jsou již v prodeji
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fotbal mládeže
z šachu

O krále a královnu
V pondělí 8. srpna se uskuteč-

nil v SVČ Klíč šachový turnaj mlá-
deže O krále a královnu Frýdku-
-Místku. Na startu se sešlo 25 dětí, 
které sehrály sedmikolový turnaj. 
A kdo se stal králem a královnou? 
Gratulujeme medailistům D10 – 1. 
Zuzana Gřesová, 2. Martina Ka-
ňoková, 3. Eliška Gereková. H10 
– 1. Radek Halamíček, 2. Ondřej 
Nytra, 3. Jan Karpecki, H 14 – 1. 
Tomáš Pavelek

Vesselovsky přestupuje
Mezinárodní mistr Sergej 

Vesselovsky (FIDE ELO 2379) 
přestupuje z Jäkl Karviná do Bes-
kydské šachové školy. Sergej Ve-
sselovsky je silný mezinárodní mis-
tr, který posílí náš extraligový tým 
a bude hrát i za naši extraligovou 
zálohu. Není jistě bez zajímavos-
ti, že má vystudovanou Vysokou 
školu trenérství v Moskvě a již 
dvacet let žije ve Frýdku-Místku.

Tadeáš Kriebel třetí
FIDE mistr Tadeáš Kriebel 

(FIDE ELO 2343) se zúčastnil 
ve dnech 1.-7. srpna ve Frýdku-

-Místku uzavřeného turnaje s 
normou mezinárodního mistra 
„IM ČADCA 2011“. Tadeáš má již 
dvě normy mezinárodního mistra 
uhrané a jeho cílem je začít sbí-
rat normy „jako houby po dešti“ a 
je jedno, jestli IM či GM! Tadeáš 
vybojoval 5,5 bodu a skončil na 
celkovém 3. místě – gratulujeme!

Talla hrál v Táboře
Člen Beskydské šachové ško-

ly velmistr Vladimír Talla (FIDE 
ELO 2427) má v poslední době 
velmi nabitý program. Ihned 
po skončeném turnaji CZECH 
OPEN 2011 v Pardubicích se 
vydal na mezinárodní šachový 
turnaj FIDE OPEN Tábor 2011, 
který se hrál ve dnech 31. 7. – 7. 
8. v Táboře. Vláďa byl ve star-
tovním poli 123 hráčů z 11 zemí 
nasazený jako hráč č.2, získal 
6,0 bodu a skončil na 18. místě.

Naši talenti v zahraničí
V uplynulém týdnu se trojice 

našich talentů vydala na cesty 
za šachovými turnaji do Polska 
a na Slovensko. Nejdříve se Ra-
dek Halamíček a Robert Demko 

zúčastnili 26.-27. 7. šachových 
turnajů v polském Chrzanówe a 
31. 7. i s Ondřejem Soukupem ša-
chového turnaje O pohár starosty 
obce Dolná Trnávka. Chlapcům je 
teprve 8 let, a tak šlo především o 
sbírání zkušeností a seznamování 
se s „dospěláky-šachisty“. I přes 
silnou konkurenci se každému 
podařilo získat cenná vítězství – 
gratulujeme, kluci! 

Antoniewski bronzový
Dalšího mimořádného spor-

tovního úspěchu dosáhl člen na-
šeho extraligového družstva vel-
mistr Rafal Antoniewski (FIDE 
ELO 2586), který se zúčastnil 
39. ročníku Národního mistrov-
ství družstev Řecka. Rafal po-
dal velmi dobrý výkon a ziskem 
5,0 bodů ze sedmi partií svému 
týmu výrazně pomohl. Nakonec 
se mohl radovat ze zisku 3. mís-
ta, a to přesto, že jeho tým byl 
nasazený mezi 34 družstvy až 
na 9. místě. Je to pro Rafala již 
třetí letošní medaile v týmových 
soutěžích AUT – 2. místo, SVK – 
3. místo, GRE – 3. místo.

Házenkáři SKP Frýdek-Mís-
tek odehráli první dvě příprav-
ná utkání s polským NMC Po-
wen Zabrze na jeho palubovce.

První utkání odehráli odpole-
dne v nekompletní sestavě, kdy 
chyběli Kichner, Hladký, Maren-
čák (pracovní povinnosti), kteří 
se k týmu připojili až na druhý 
zápas, který byl odehrán vpod-
večer. Do Polska neodcestovali 
Petřík, Dyba, Majer, Šoltés, Vru-
bel (z důvodu zranění a pracov-
ního vytížení).

První utkání SKP vůbec nevy-
šlo a prohrálo velkým rozdílem o 
20 branek. Hodně technických 
chyb, neúčinná střelba a špatné 
bránění útočícího pivota. Omlu-
vou je snad jen to, že většinu 
zápasu odehráli naši mladíci, 
pro které to byla velká škola pro 
podchycení zkušeností.

Druhé utkání už bylo herně 

První přípravná utkání házenkářů
na jiné úrovni a konečně se 
hrála pořádná házená. Hladký 
a Kichner vnesli do naší hry oži-
vení a i díky tomu jsme se zlep-
šili v obranné činnosti, kde mile 
překvapil Petrovský. Toto utkání 
bylo dramatické až do samotné-
ho závěru, kdy hosté udrželi ve-
dení a vyhráli o dvě branky. 

1. utkání: 36:16 (16:8) 
Pyško (39%) – Hečko 1, Hes 

2/1, Holbein 1, Komárek, Meca 
O. 3, Meca R. 1, Mynář 1, Pet-
rovský L. 2, Pomichálek 1, Un-
ger 2, Vacula 2. Sedmimetrové 
hody: 3/2 - 3/1 vyloučení: 2:3

2. utkání: 26:28 (15:13) 
Pyško, Marenčák (46%), Heč-

ko, Hes 5, Hladký 6/3, Holbein 2, 
Kichner 4, Komárek, Meca O. 5, 
Meca R. 1, Mynář, Petrovský L., 
Pomichálek, Unger 2, Vacula 3. 
Sedmimetrové hody: 2/2 - 4/3 
vyloučení: 2:2

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ: Judistický oddíl nabídl sportovní aktivitu, ale dnešní děti se, alespoň podle 
slabé účasti, moc prát nechtějí.                   Foto: Petr Pavelka

DOROST
starší dorost – Fotbal Třinec 

1:0 (0:0) 
Koloničný (Šigut)

Zápas se soupeřem hrajícím 
MSDL stejně jako naše muž-
stvo, přinesl oboustranně agre-
sivní fotbal ve vysokém tempu 
a naše těsné, ale zasloužené 
vítězství. Během utkání jsme na-
střelili celkem 6x břevno či tyčku.
starší dorost – Staré Město 

muži 3:0 (1:0) 
Krejčok (Petr Němec), O. Boráň 

(K. Střalka), Koloničný (K. 
Střalka)

Výsledek, proti mužům hrají-
cím I. A třídu, je jednoznačný, ale 
předvedená hra tak dobrou kva-
litu neměla. Hře chyběla lehkost, 
větší nápaditost a vyšší efektivita 
v proměňování šancí.
mladší dorost B - SFC Opava 

B 1:3
mladší dorost A - SFC Opava 

3:3
ŽÁCI

starší žáci A - Valašské Mezi-
říčí 0:2 (0:0)

starší žáci B - Turzovka 5:2 (2:2)

Šnyta 2, A. Vojkovský, Chova-
nec, Šponiar

mladší žáci A - Nový Jičín 
10:0 (5:0) 

Mrkvička 2, Smítal 2, Janša 2, 
Sojka, Tureček, Vávra, Kluz
mladší žáci B - FC Hlučín 

9:1 (4:1) 
Slovák 2, Kubáň 2, Čulák, 

Buchlovský, Ostrák, Dryák, J. 
Fukala. 

starší žáci A - Turnaj ve 
Studénce – 3. místo

Naši nejstarší žáci se zú-
častnili tradičního žákovského 
turnaje ve Studénce, kde obha-
jovali prvenství z minulého roku. 
Svěřenci trenérů Jana Šponiara 
a Lubomíra Farského skončili 
nakonec na třetím místě.
Slavia Orlová - starší žáci B 

2:1 (1:0) 
A. Vojkovský 

V utkání jsme byli po celou 
dobu fotbalovější, bohužel jsme 
se přes fyzicky zdatnějšího sou-
peře prosadili brankově pouze 
jednou, přestože jsme si hlavně 
ve druhé půli připravili několik 
velmi dobrých šancí.

Sbor dobrovolných hasi-
čů z Frýdku velmi úspěšně 
reprezentuje v atraktivním 
požárním sportu. Ve svém 
středu má i úspěšného re-
prezentanta České repub-
liky Kamila Bezruče, který 
patří mezi absolutní špičku 
v nejnáročnější disciplíně – 
výstupu do třetích podlaží 
cvičné věže pomocí hákové-
ho žebříku.

„V postupových soutěžích 
se soutěží v disciplínách běh 
na 100 metrů překážek, štafe-
ta 4x100 metrů a požární útok 
s vodou. Právě v těchto po-

Také dobrovolní hasiči sportují

VŠESTRANNÍ HASIČI: Dobrovolníci z Frýdku zasahují, sportují a 
dokážou i zabavit děti.

stupových soutěžích se letos 
podařilo frýdeckým hasičům 
vyhrát okresní kolo, které se 
konalo v Českém Těšíně. Od 
družstva mužů se toto vítěz-
ství čekalo, ale překvapením 
bylo vítězství i nově složeného 
družstva žen,“ přiblížil Vladimír 
Dužík.

Tímto se obě družstva frý-
deckých hasičů kvalifikovala do 
krajského kola soutěže v Po-
žárním sportu, které se konalo 
na vítkovickém stadiónu v Ost-
ravě. Tohoto dvoudenního klání 
se zúčastnili nejlepší dobrovol-
ní a profesionální hasiči z Mo-

ravskoslezského a Olomouc-
kého kraje. Družstvo mužů 
dobrovolných hasičů z Frýdku 
potvrdilo, že patří mezi špičku 
a i v oslabeném složení se mu 
podařilo umístit se na stupních 
vítězů. Po součtu výsledků 
všech disciplín obsadili výbor-
né 3. místo. Velké překvape-
ní všem přítomným připravily 
ženy z Frýdku, které v běhu 
na 100 metrů i štafetě obsadily 
vždy 3. místo. V závěrečné dis-
ciplíně požárním útoku se jim 
podařil dokonce druhý nejlepší 
čas a to je vyneslo na celkové 
druhé místo.
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1. Co se zpracovávalo v minulosti v obci Staré Hamry?
  zlato
  stříbro
  železná ruda

2. Ktorý slovenský spisovateľ je rodák z Turzovky, na ktorého počesť 
sa každoročne uskutočňuje najväčšia literárna súťaž mladých prozai-
kov na Slovensku?
  Jaroslav Havlíček
  Rudolf Jašík
  Henryk Sienkiewicz

3. Jak se jmenuje 4-sedačková lanová dráha v obci Bílá?
  Zbojník
  Loupežník
  Bandita

4. Kde leží mesto Turzovka?
  uprostred Bytčianskej doliny
  uprostred Kysuckej vrchoviny a národného parku Malá Fatra
  uprostred hrebeňov Beskýd a Javorníkov

5. Jak se jmenuje muzeum v Sedlištích?
  Valašská jizba 
  Lašská jizba
  Moravská jizba

6. Zakladateľom sídla Turzovka bol?
  palatín Jozef Habsburský
  palatín Juraj Thurzo
  palatín Omodej Aba

7. Jaká je výška televizní věže na Lysé hoře?
  67 m
  77 m
  87 m

8. K najstarším remeslám Horných Kysúc, ktorými sa obyvatelia živili, 
patria?
  drotárstvo, kováčstvo
  hrnčiarstvo, sklárstvo
  vinárstvo, vinohradníctvo

MIKROPROJEKT „PUTOVÁNÍ ZA TRADICÍ A KRÁSOU ČESKOSLOVENSKÝCH BESKYD“ JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY

VĚDOMOSTNÍ ANKETA – „Putování za tradicí a krásou československých Beskyd“

9. Jaký sport provozuje rodák z Řepišť Libor Uher?
  kanoistiku
  horolezectví
  parašutismus

10. Aký prírodný fenomén sa nachádza v obci Korňa?
  ropný prameň
  jaskyňa
  kamenné gule

11. Jak se jmenuje naučná stezka ve Frýdku-Místku?
  Frýdecký les 
  Místecký les 
  Beskydský les

12. Najpresnejší orloj na svete a zároveň najväčšia drevená socha na 
Slovensku – orloj – v ktorej kysuckej obci sa nachádza?
  Stará Bystrica
  Belá
  Bitarová

13. Jak dlouhá je in-line dráha okolo přehrady Olešná?
  6,5 km 
  5 km
  4,5 km

14. Juraj Thurzo postavil v Bytči sobášny palác, ktorý slúžil?
  na svadby jeho siedmich dcér
  ako väzenie 
  na ochranu a stráženie komunikácií

15. Slovenský herec Jozef Króner sa narodil na Horných Kysuciach 
(každoročne sa tu uskutočňuje futbalová súťaž o jeho pohár), kon-
krétne:
  v Žiline
  na Staškove
  v Námestovom

Jméno, příjmení:  ..........................................................................................
Adresa bydliště:  ...........................................................................................
Telefón/mobil:  ...............................................................................................
E-mail:  ...........................................................................................................

Vyplněný anketní lístek odevzdejte na pobočky Beskydského informačního centra 

• Frýdek, Zámecké náměstí
• Místek, Náměstí Svobody

• Frýdlant nad Ostravicí, ulice Hlavní 
• nebo do Mezinárodního informačního centra v Turzovce, případně poštou na adresu Region Beskydy, Náměstí 3, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí

Všechny správně vyplněné anketní lístky budou zařazeny do slosování o hodnotné ceny (sportovní vybavení)
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Od září se v Národním 
domě chystají dvě nové pra-
videlné akce pro příznivce 
tance a společenské zábavy. 
První srpnovou sobotu zahá-
jila Tančírna v zahradě Ná-
rodního domu letošní taneční 
sezónu. I v dalších měsících 
se ale bude na co těšit. 

Pro dlouhé podzimní večery 
jsou v Národním domě uchystány 
Čaje o páté pro dříve narozené. 
Nepůjde ovšem jen o pití čaje. 
„Tato akce je skvělou příležitostí 
zatančit si, pobavit se a nebo se 
třeba seznámit s novými lidmi,“ 
říká organizátorka Hana Janáčko-
vá. Čaje o páté jsou určeny všem, 

Taneční novinky pro letošní sezónu
párům i jednotlivcům. Tato nefor-
mální setkání se budou opakovat 
každý měsíc a první z nich se 
chystá v pátek 23. září od 17.00. 

Každému, kdo má rád hudbu, 
pohyb a rytmus a kdo si chce 
osvěžit kroky nebo se přiučit no-
vým, něčemu novému, se nabízí 
jedinečná příležitost v podobně 
pravidelných Tanečních večerů. 
V rámci programu jsou připrave-
ny ukázky a výuka jednotlivých 
tanců a tančit se budou všechny 
oblíbené společenské tance – 
waltz, foxtrot, tango, polka a dal-
ší. Úvodní večer, který proběhne 
24. září od 19.00, bude věnován 
hlavně valčíku.

Tančírna v zahradě zahájí 
sezónu 3. září v 19.00. Vstupné 
bude 90 Kč a předprodej probíhá 
už od 1. července. 

Dříve narozené tanečníky při-
vítá Čaj o páté v pátek 23. září. 
Jak název napovídá, hudba se 
rozezní od 17.00. Vstupné je 35 
Kč. O hudební doprovod se po-
stará Josef Vlček.

První Taneční večer se v Ná-
rodním domě koná 24. září od 
19.00. Společenský oděv je nut-
ností. Vstupné je 100 Kč.

Předprodej na Taneční veče-
ry a Čaje o páté začíná od 5. září 
v recepci Národního domu Frý-
dek-Místek.

Nové album Red Hot Chilli Peppers 
v přímém přenosu v Nové scéně Vlast

Předposlední srpnový den 
30. 8. bude důležitým datem pro 
všechny fanoušky rocku z Frýd-
ku-Místku a okolí. Tento den 
bude totiž na Nové scéně Vlast 
k vidění přímý přenos koncertu 
kapely Red Hot Chilli Peppers, 
která se právě nachází na letoš-
ním světovém turné a vydává 
dlouho očekávané nové album. 

„Fantastický zážitek pro fa-
noušky světového roku nabíd-
ne přímý přenos koncertu ze 
světového turné Red Hot Chilli 
Peppers pod názvem Red Hot 
Chili Peppers LIVE: I´m with you. 
Na tomto koncertě zazní poprvé 
kompletní nové album i největ-
ší hity kapely. Kapela, proslulá 

svými divokými vystoupeními, vy-
stoupí 30. 8. v Kolíně nad Rýnem 
a fanoušci budou mít exkluzivní 
možnost sledovat koncert v reál-
ném čase v promítacím sále kina 
Vlast a užít si tak autentickou 
koncertní atmosféru, aniž by mu-
seli vytáhnout paty z města,“ láká 
rockové fanoušky Jakub Tichý.

Koncert bude přenášen sa-
telitem v obrazové kvalitě High 
Definition s 5.1 surround zvu-
kem. „Díky současným techno-
logiím mají lidé možnost užít si 
koncert RHCP téměř tak, jako 
by na něm fyzicky byli a přijde 
je to přitom na zlomek skutečné 
ceny,“ říká ředitelka Národního 
domu Marcela Krplová.

Redhoti vznikli v první po-
lovině osmdesátých let a bě-
hem posledních patnácti let se 
vypracovali do pozice jedné z 
nejúspěšnějších kapel na světě. 
Kapela se nedávno po odmlce 
vrátila na pódia a na konci srpna 
vydává své desáté řadové album, 
které je jejich první nahrávkou po 
pěti letech. Zároveň jde o jejich 
první nahrávku s novým kytaris-
tou Joshem Klinghofferem, který 
loni nahradil Johna Fruscianteho.

Start koncertu je naplánován 
na úterý 30. 8 na 21:00 a před-
pokládaná délka koncertu bude 
asi 90 až 120 minut. Vstupné je 
300 korun, předprodej začal 5. 
srpna v Nové scéně Vlast.

Festival Muzikantské žně 
se v loňském roce nekonal, 
ale aby se na akci plnou fol-
ku a country nezapomnělo, 
proběhly alespoň Arnoštovy 
Muzikantské žně, které byly 
miniaturou obvyklého rozsa-
hu. Plný formát akce se letos 
19.-20. srpna vrací znovu do 
areálu Sokolík ve Smetano-
vých sadech. 

„Díky několika věrným spon-
zorům, kteří nám každoročně 
pomáhají, jsme mohli letos po-
zvat slavné hosty, jako je kapela 
Rangers, Vladimíra Mišíka, Sláv-
ka Janouška a další. Jsme velmi 
rádi, že opět hraje místní kapela 
F-M Band, na kterou se jistě těší 
mnoho jejich příznivců. Kapela 
QZH Blues Band zatím ve Frýdku-
-Místku nehrála, ale podle CD se 
posluchači mají na co těšit, jako 
i na ostatní – frýdlantského Pav-
la Býmu, Benefit z Brna, Špunt 
z Přerova. Věrní jistě přijdou na 
Ofsajd, Dobráky od Kosti – super 
bluess a Reného Součka. Parta 
Vlna-Piďa-Standa a Dobrá poloha 

Muzikantské žně po roční pauze
jistě také nadchnou své fandy,“ 
vypočítává letošní obsadu pořa-
datelka Pavla Walková. 

Podle organizátorů je akce 
nejen o kvalitní hudbě, ale i o 
setkávání účinkujících s diváky. 
Večer pokračuje country bálem 
se skvělou kapelou Drops z Kar-
viné a táborákem, kde si mohou 
zahrát všichni. Divákům se vy-
platí i teplé oblečení k ohni – nej-
lépe country – neboť jako každý 
rok proběhne soutěž o nejlepší 

country kostým. 
Festival se koná vždy ve stej-

ném termínu, každoročně třetí 
týden v srpnu. Nabízí příznivcům 
této hudby již tradiční pohodu při 
setkání s muzikanty nejen začí-
najících kapel, ale i špičkových 
profesionálních skupin. Za jede-
náct let se představilo více než 
150 účinkujících, na akci se vy-
střídalo asi 1500 diváků. Ti cho-
dí nejen na folk a country, ale i 
bluegrass, blues a jazz.

Historie autorských výstav 
fotografií žáků Střední ško-
ly zemědělské a lesnické ve 
Frýdku-Místku se začala psát 
ve školním roce 2007/2008, 
kdy bylo v rámci školní fo-
tosoutěže vyhlášeno první 
téma: Krajina a člověk. 

„Jejími hlavními cíli bylo za-
pojit žáky do nějaké smysluplné 
činnosti, kdy oni samotní často 
říkávali, že ve škole chcípl pes, 
a zaktualizovat výzdobu chodeb 
školní budovy, i když obrázkům 
z 1. poloviny 20. století (Hus ve 
vězení aj.) nelze upřít výchovný 
a naučný charakter,“ vzpomíná 
David Hovjacký.

Podle něj po prvotní vlně nad-
šení mezi žáky došlo k vystříz-
livění, neboť své práce zaslalo 
jen několik žáků. Vyhodnocení 
soutěže proběhlo ve spolupráci 
s Fotoklubem Art Collegium Frý-
dek-Místek. Dalším významným 
partnerem se stal Hudební klub 
Stoun, jenž nabídl své prostory 
pro autorskou výstavu, která 
by se nemohla uskutečnit bez 
finančního přispění Nadačního 
fondu SŠZL, jenž uvolnil ne-
malou částku na nákup rámů a 

Retrospektivní výstava fotografií
žáků SŠZL Frýdek-Místek

proplacení fotoslužeb. Pro další 
léta došlo ke změně formátu, 
fotosoutěž se přeměnila na au-
torskou výstavu fotografií žáků. 
„I nadále škola spolupracuje 
s Hudebním klubem Stoun, kte-
rý vždy vyčlení pro naše žáky 
několik týdnů či měsíců, za což 
jim patří naše díky, s Nadačním 
fondem SŠZL/SOŠ a nově i s 
Fotokroužkem při SŠZL/SOŠ 
Frýdek-Místek – dne 1. ledna 
2011 došlo ke sloučení SŠZL 
F-M s SŠSD F-M, vznikl tak nový 
subjekt Střední odborná škola 
Frýdek-Místek,“ vysvětlil David 
Hovjacký.

Výstava v Klubu a galerii U 
Černého kocoura se skládá ze 
dvou částí, v prostorách galerie 
je možno zhlédnout kolekci fo-
tografií na téma: Zblízka (2010). 
Na zahrádce jsou vystaveny 
některé fotografie ze souborů: 
Krajina a člověk (2008) a V po-
hybu (2009). „Jenom bych chtěl 
připomenout, že autory fotografií 
jsou žáci střední školy, tedy mla-
dí lidé, kteří se teprve se světem 
fotografie seznamují, a proto 
buďte k jejich pracím shovívaví,“ 
uzavřel David Hovjacký.

Druhé a poslední letošní letní kino ve Frýdku-Místku
17. až 21. srpna, areál stadionu TJ Slezan

17. srpna Děcka jsou v pohodě – s titulky
18. srpna Černá labuť – s titulky

19. srpna Nevinnost 
20. srpna Králova řeč – s titulky

21. srpna Vše pro dobro světa a Nošovic – projekce za účasti 
režiséra Víta Klusáka

Více na www.kinovlast.cz/letni-kino.htm 
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Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 

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

Velkoobjemové odpady: Skří-
ně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace.

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

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

Mobilní sběrna:
U Mountfieldu 16.8. - 18.8.
U krytého bazénu   23.8. - 25.8. 
Parkoviště u Kauflandu
 30.8. – 1.9. 
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:

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

INFORMACE O ODPADECH

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, 

Upozornění na vyměření nedoplatků
v kanc. č. 103 – místní poplatek 
ze psů a v kanc. č. 104, 106-109 
– místní poplatek za komunální 
odpad (rozdělen podle písmen).

ZÁROVEŇ UPOZORŇU-
JEME, ŽE V PŘÍPADĚ, KDY 
BUDE EVIDOVÁN NEDOPLA-
TEK ZA STARŠÍ OBDOBÍ NEŽ 
ROK 2011, JE SPRÁVCE PO-
PLATKU POVINEN KAŽDOU 
PLATBU POSUNOUT NA TEN-
TO NEJSTARŠÍ NEDOPLA-
TEK. To znamená, když máte 
např. nedoplatek za rok 2010 na 
místním poplatku za komunální 
odpad ve výši 492 Kč a uhradí-

te místní poplatek na rok 2011, 
správce poplatku posune platbu 
na rok 2010 a rok 2011 Vám 
vyměří včetně navýšení hromad-
ným předpisným seznamem. 

Hromadný předpisný seznam 
nabude účinnosti po 60 dnech 
od jeho zveřejnění a výše míst-
ních poplatků již bude navýšena 
na trojnásobek. Pokud dlužník 
uhradí místní poplatek po lhůtě 
splatnosti, avšak do doby nabytí 
účinnosti hromadného předpis-
ného seznamu, bude výše po-
platku ještě v nezměněné výši.

(Pokračování na straně 12)

Změna v placení místního 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů 
(dále jen „místní poplatek za 
komunální odpad“) a místního 
poplatku ze psů v roce 2012:

Odbor správy obecního ma-
jetku Magistrátu města Frýdku-
-Místku, s cílem zefektivnit a zjed-
nodušit systém správy místních 
poplatků, umožní od 1. 1. 2012 
zaplatit místní poplatek za komu-
nální odpad a místní poplatek ze 
psů rovněž prostřednictvím SIPO.
To znamená, že od roku 2012 
bude možné uhradit místní 

poplatky:
- prostřednictvím SIPO

- poštovní poukázkou na České 
poště

- bezhotovostním převodem – pří-
kaz k úhradě u peněžního ústavu 

- hotovostní platbou na Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku 

v době pokladních hodin.

Platby poplatků formou SIPO
Jak postupovat, pokud bude-
te chtít zaplatit místní poplat-

ky prostřednictvím SIPO:
Zájemci o službu SIPO mo-

hou požádat o přidělení spojo-
vacího čísla na kterékoli poště. 
Spojovací číslo obdrží na počká-
ní. Toto spojovací číslo, které již 
máte nebo nově získáte, je vá-
záno pouze na vaši osobu.

Poté požádejte písemně 
nebo osobně na odboru sprá-
vy obecního majetku, oddělení 
místních daní a poplatků Ma-
gistrátu města Frýdku-Míst-
ku, o hrazení místního poplatku 
prostřednictvím SIPO a v žádosti 
uveďte kromě jména, adresy i 
spojovací číslo přidělené poštou 
(pokud jste již v systému SIPO, 
najdete toto číslo vždy na „bílé slo-
žence“). Bez vaší žádosti nemůže 
Magistrát města Frýdek-Místek do 
vašeho SIPO platbu předepsat, 
a to ani v případě, že bude znát 
toto spojovací číslo. Předpis platby 
místního poplatku se objeví auto-

maticky na „bílé složence“ ve sta-
noveném termínu pro jeho úhradu.

Formuláře – žádosti získáte na 
odboru správy obecního majetku, 
oddělení místních daní a poplatků 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-
-Místek, nebo na internetových 
stránkách statutárního města Frýd-
ku-Místku, www.frydekmistek.cz:

Komunální odpad: občan – 
orgány obce – magistrát města 
– odbor správy obecního majet-
ku – tiskopisy – úhrada místní-
ho poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů prostřed-
nictvím SIPO. V něm uvedete se-
znam poplatníků, za které chcete 
touto formou poplatek hradit, a 
spojovací číslo SIPO. 

Psi: občan – orgány obce – 
magistrát města – odbor správy 
obecního majetku – tiskopisy – 
úhrada místního poplatku ze psů 
prostřednictvím SIPO. 

PROVOZ SKLÁDKA 
PROVOZ BETONY A SUTĚ

Po 6:30 – 17:00
Út 6:30 – 17:00
St 6:30 – 17:00
Čt 6:30 – 17:00
Pá 6:30 – 14:00
So 6:30 – 14:00
(Nakládka materiálu na provozu 

betony a sutě)
Po – So 7:00 – 14:00

PROVOZ KOMPOSTÁRNA 
BRUZOVICE

Po  6:00 – 14:00
Út 6:00 – 16:00
St 6:00 – 14:00
Čt 6:00 – 16:00
Pá 6:00 – 14:00
So 8:00 – 12:00

PROVOZ SEPARACE
LÍSKOVEC

Po 6:00 – 14:15
Út 6:00 – 15:00
St 6:00 – 15:00

Čt 6:00 – 15:00
Pá 6:00 – 14:15

PROVOZ DOPRAVA
Po  6:00 – 14:00
Út 6:00 – 14:00
St 6:00 – 14:00
Čt 6:00 – 14:00
Pá 6:00 – 14:00

SBĚRNÝ DVŮR COLLO-
LOUKY

Po – Pá  8:00 – 18:00
So 8:00 – 14:00

SBĚRNÝ DVŮR
POD ESTAKÁDOU

Po – Pá  8:00 – 18:00
So 8:00 – 14:00

SBĚRNÝ DVŮR NA PAN-
SKÝCH NOVÝCH DVORECH

Po – Pá  6:00 – 14:00
MOBILNÍ SBĚRNA
ve Frýdku - Místku

Út – Čt 10:00 – 18:00
(dle aktuálního harmonogramu 

na vybraných stanovištích)

Provozní doba na zařízeních v roce 2011
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Upozornění na vyměření nedoplatků
(Pokračování ze strany 11)

Příklad:
1. V roce 2011 činí poplatek 

za komunální odpad 492 Kč. 
Pokud nebude poplatek zapla-
cen, bude poplatek navýšen o 
dvojnásobek, tj. o 984 Kč. Po-
platek včetně navýšení bude 
vyměřen hromadným předpis-
ným seznamem. To znamená, 
že poplatník po nabytí účinnosti 
hromadného předpisného se-
znamu bude muset uhradit po-
platek 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

Lékařská služba první pomoci 
(tzv. pohotovost) je umístěna v 
budově vedle vrátnice a vjezdu A z 
ul. El. Krásnohorské. Také v době 
prázdnin funguje ordinace pro 
dospělé, děti a zubní pohotovost 
v obvyklém rozsahu. Telefonické 
kontakty na jednotlivé ordinace a 
rozsah ordinačních hodin jsou:
ordinace pro dospělé – telefonní 
číslo 558 415 991
pondělí – pátek 17:00-21:00 hodin 
sobota + neděle + svátky 08:00-
22:00 hodin
ordinace pro děti – telefonní čís-

Lékařská služba první pomoci 
v Nemocnici ve Frýdku-Místku

lo 558 415 994
pondělí – pátek 17:00-21:00 hodin 
sobota + neděle + svátky 08:00-
22:00 hodin
ordinace stomatologie – telefon-
ní číslo 558 415 993
sobota + neděle + svátky 08:30-
14:30 hodin

Kromě LSPP nemocnice za-
jišťuje také nepřetržitou pohoto-
vostní službu v těchto klinických 
oborech: chirurgie a traumatolo-
gie, interna a plicní, ARO, dětské 
odd., gynekologie a porodnictví, 
neurologie, urologie, ORL, oční.
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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

na porod, kojení a péči o miminko v 
intimní skupince několika maminek) – 

sobota vždy v 9.30
aromaterapie pro těhotenství a porod 

(prodej kvalitních aromaterapeutických 
produktů)

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

císařským řezem a chtějí se připravit na 
spontánní porod anebo se chtějí na další 

porod jen „naladit“)
PRO MAMINKY:

čokoládová fantazie
kokosová fantazie

aromaterapie pro šestinedělky a kojící
individuální konzultace 

správná manipulace s novorozencem a 
kojencem (kurz probíhající ve 2 lekcích s 
praktickým nácvikem je možné absolvo-
vat už v těhotenství nebo již s miminkem) 

– čtvrtek v 9.30 (2 lekce)
laktační poradna 

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

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

termín dle zájmu
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. Kaž-
dý den je pro děti připraven program, který 
začíná vždy v SVČ v 8 hodin a končí v 16 
hodin. Tábory budou probíhat v budovách 
SVČ Klíč FM: Budovy A a B, Pionýrů 752 
a 764, Místek a Rodinném centru, Slezská 
749, Frýdek. Hlídání dětí je zajištěno od 
6:30 hodin. Cena: 1 150 Kč/1 týden. Zahr-
nuje stravu (2x svačina, 1x oběd), dopravu, 
vstupné, materiál, pedagogický a zdravot-
nický doprovod, pojištění. Děti lze přihlásit i 
na jednotlivé dny za 230 Kč/1 den.

Termíny
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

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 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 

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 

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

základní těhotenská přednáška – 
Přednášku je vhodné absolvovat již na 

začátku těhotenství, nejlépe v I. trimestru 
gravidity. Přednáška je ZDARMA 

těhotenský kurz (v 5 lekcích se připravíte 

PROGRAM LETNÍ SCÉNY KLUBU 
STOUN. VZDUCHEM TLAČENÉ PIVO, 
GRILL BAR, COCTAIL BAR, OPEN AIR 

AKCE V CENTRU MĚSTA
17. - 21. 8. LETNÍ KINO VE FRÝDKU-
-MÍSTKU, AREÁL TJ SLEZAN
19. 8. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 
18 PLUS
DJ KAMIL, LÉTO JE TADY A S NÍM I 
PRAVIDELNÝ PÁTEČNÍ POŘAD. AKCE, 
NA KTERÉ SE SEJDE CELÉ MĚSTO A 
NEJLEPŠÍ HITY DOBY MINULÉ
20. 8. sobota FAJNY FESTIVAL 2
ZELENÉ ZLATO, SEKTOR 3, HEMP 
FOR VICTORY, POKUSTONE, RENÉ 
SOUČEK
25. 8. čtvrtek LETNÍ KINO – PERNÍKO-
VÁ VĚŽ – VSTUP ZDARMA
ČESKÝ FILM, REŽIE MILAN ŠTEIN-
DLER
26. 8. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 

18 PLUS
LÉTO JE TADY A S NÍM I PRAVIDELNÝ 
PÁTEČNÍ POŘAD. AKCE, NA KTERÉ 
SE SEJDE CELÉ MĚSTO A NEJLEPŠÍ 
HITY DOBY MINULÉ
27. 8. sobota HELL ´N´ ROLL 5
SLAYER REVIVAL, MOTÖRHEAD RE-
VIVAL, OLD, BASIC TORTURE PRO-
CESS, DISCORDANT 
2. 9. pátek VINOHRANÍ - ROMENGO
BURČÁK V CENĚ VSTUPNÉHO, ROM-
SKÁ KAPELA A BALKÁNSKÁ DISKOTÉKA
3. 9. sobota TANČÍRNA OPEN-AIR 
TANČÍRNA, JAK JI ZNÁTE NA LETNÍ 
SCÉNĚ STOUNU!

Připravujeme:
HORKÝŽE SLÍŽE

DEBBIE
POLEMIC

JIŘÍ SCHMITZER
AFU-RA

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

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 – MIKROFESTIVÁ-

LEK
Tradiční zakončení prázdnin s kapelou 
RK130 a jejími hosty. V programu vystou-
pí 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.

Aktuální výstava:
P. Procházka, P. Otevřel, V. Horák, 
V. Koudelka – PŮDY – výstava členů 
vyškovského fotoklubu potrvá do 31. 
8. 2011.
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ulici, aby po čase získala obdiv, slávu a 
lásku nejen svého národa, ale i celého 

světa.
V živém podání zazní např. Milord, Pa-

dam, padam, Mondieu a mnoho dalších.
Hrají Helena Čermáková, Petra Domžalo-
vá, Pavel Leicman, Josef Koller, na klavír 
doprovází Richard Dvořák. Režie Karel 

Semerád
Duben 2012 - 19.00

Henry Meyerson
Fígl 

Divadlo Ungelt Praha
Profesionální bavič Murray Green se 

ocitá na invalidním vozíku a jeho žena se 
dozvídá o jeho několikaletém milostném 
poměru. Americká tragikomedie pojed-
nává o nelehkých tématech, ale činí tak 

s nadsázkou a ironickým odstupem. Hrají 
Alena Vránová, Václav Postránecký a 

Marta Vančurová. Režie Ladislav Smoček.
Skupina B

Čt 13. 10. – 19.00
Jakub Nvota
Láska naruby 

Divadlo Kalich Praha
Výpravná hudební komedie vypravuje 

příběh neúspěšné herečky Viktorie, kte-
ré se nedaří v osobním ani profesním 
životě. Štěstí se na ni usměje až v po-
době nabídky, která má ovšem zvláštní 
podmínku: aby získala angažmá, musí 
předstírat, že je muž! Hru doprovázejí 
výtečné písničky z dílny našeho před-
ního jazzmana Milana Svobody. Hrají 

Jana Paulová, Pavel Zedníček, Bohumil 
Klepl, Dalibor Gondík, Zbyněk Fric a 

Radka Filsková.
Režie Jakub Nvota.
Pá 16. 12. – 19.00

Tomáš Vůjtek
Brenpartija 

Komorní scéna Aréna Ostrava
Hra vznikla na motivy prózy Věnceslava 
Juřiny Zpráva o státu Halda. V regionál-
ní literatuře je téma brenpartija poměrně 
časté a postavy tuláka Švendy a brenaře 

Ferdy Prokopa suverénně přecházejí 
z jedné prózy do druhé a ze století do 
století. Hrají Josef Kaluže, Vladislav 

Georgiev, Dana Fialková, Albert Čuba, 
Marek Císovský, Michal Čapka, Alena 
Sasínová Polarczyk, Tereza Císovská, 

René Šmotek aj. 
Režie Janusz Klimsza.

Únor 2012 – 19.00
Esther Vilarová

Žárlivost 
Umělecká agentura Česká Lípa

Příběh tří žen, které se nikdy osobně 
nesetkají, a přesto jsou vzájemně velice 
blízko spojeny. Osudovou shodou milují 
všechny tři jednoho muže a každá z nich 
se tímto vztahem po svém vyrovnává a 
je na celý život poznamenána. Tak, jak 
člověka dokáže proměnit, povznést, ale i 
zničit velká láska. Hrají Jana Hlaváčová, 

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

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

Světáci 
Divadelní společnost Háta

Hudební komedie. Parta tří fasádníků 
pracuje v Praze v městě plném lákadel a 
nočního života. Chtějí si užít jeden večer 
v luxusním podniku ve společnosti dam 

na úrovni.
Hrají Lumír Olšovský / Filip Tomsa, 

Dalibor Gondík / Zbyšek Pantůček, Aleš 
Háma / Martin Zouhar, Monika Absolono-
vá / Ivana Andělová, Mahulena Bočanová 

/ Adéla Gondíková, Jan Přeučil / Josef 
Oplt. Režie Lumír Olšovský.

Duben 2012 – 19.00
Stanislav Štepka

Len tak prišli 
Radošinské naivné divadlo

Satirická komedie začíná nevesele – na 
pohřební hostině. V provinčním městě 
zemřel při dopravní nehodě primátor a 
bohatí pozůstalí, tedy rodina známého 
gubernátora a manipulátora, čekají na 

překvapující závěť, kterou přečte notář-
ka. Hrají a zpívají členové Radošinského 
naivného divadla. Režie Ondrej Spišák.

Květen 2012 – 19.00
C. S. Forester

Africká královna
Divadlo Palace Theatre Praha

Humorný i dramatický příběh o tom, 
k čemu dokáže chytrá žena přinutit zami-
lovaného muže, odehrávající se v Africe 

uprostřed 1. světové války. Tyto dvě zcela 
rozdílné povahy promění svou původní 
vzájemnou nevraživost ve velkou lásku.

Hrají Linda Rybová a Hynek Čermák. 
Režie Viktorie Čermáková.

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

Don Juan v Soho 
Divadelní spolek Kašpar

Moderní verze Molièrovy hry. Don Juan 
žije v londýnské čtvrti Soho a rozhodně 
se nenudí. Hrají Martin Hofmann, Adrian 
Jastraban, Andrea Mohylová, Petr Lně-
nička, Lukáš Jůza, Tereza Hofová, Jitka 
Nerudová a Marcela Holubcová. Režie 

Filip Nuckolls.
Pá 9. 12. – 19.00

Petr Kolečko a Tomáš Svoboda
Pornohvězdy 

Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Originální muzikál / pásky umělé lásky 
/ vánoční znovuzrození za zvuků kapa-
jícího kohoutku / všechno je důležitější 
/ než porno / borůvkové koláče a tvrdý 
chlebíček pornostars / výčitky svědomí 

udusí velký fára.
Hrají Markéta Haroková, Jan Vlas, Michal 

Sedláček, Jan Vápeník, Norbert Lichý, 
Pavla Gajdošíková a další. Režie Tomáš 

Svoboda.
Únor 2012 - 19.00
Tomáš Baránek
Jak sbalit ženu 
Buranteatr Brno

Nikdy se holce neomlouvej, že ji balíš, 
ona se ti má omlouvat, že už s tebou 
dávno nespí. Magie svádění je tady 

kulisou k syté komediální zábavě, která 
bude nejen pro přítomné donchuány 

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

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

vá. Režie Zetal.
Březen 2012 - 19.00

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

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

zhýralému způsobu života. Ten jej zavede 
až na okraj společnosti, kde se sice vzpa-
matuje, ale odkud už není cesty zpátky. 

Cena Alfréda Radoka za nejlepší autorský 
divadelní text. Hrají Bára Munzarová, 

Martin Trnavský a Radim Novák. Režie 
Dodo Gombár.

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

Neil Simon
Poslední ze žhavých milenců 

Agentura Harlekýn Praha
Odvěká mužská touha po milostných 

dobrodružstvích inspirovala autora k na-
psání komedie, při které se baví diváci bez 
rozdílu věku. Starší majitel rybí restaurace 

se po letitém spořádaném manželství 
odhodlá k první nevěře. Skvělá je již svým 
námětem a přímo dokonalá díky mistrným 
dialogům. Hrají Simona Stašová /trojrole/ 

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

Jára Cimrman, Ladislav Smoljak, 
Zdeněk Svěrák

Švestka 
Divadlo Járy Cimrmana 

Na stopu hry Švestka nás přivedl jeden 
zdánlivě bezvýznamný detail: zvláštní 

způsob Cimrmanovy chůze. Jára Cimr-

man, přestože nebyl vysokého vzrůstu, 
měl neobyčejně dlouhý krok. Zatímco 
krok normálního muže měří v průměru 
asi 70 cm, krok Járy Cimrmana byl 90 

cm dlouhý. A to na milimetr přesně, 
jak se přesvědčili například majitelé 

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

něk Svěrák, Marek Šimon, Jan Kašpar, 
Jan Hraběta, Jaroslav Weigel, Genadij 
Rumlena, Petr Brukner a další. Režie 

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

Besídka 2011
Divadlo Sklep Praha

Pásmo nejnovějších scének, skečů, písní 
a tanců.

Hrají David Vávra, Milan Šteindler, Jiří 
Fero Burda, František Váša, Lenka Ande-
lová, Jana Hanáková, Tereza Kučerová, 
Marta Marinová, Hana Navarová, Roman 
Fojtíček, David Noll, Jiří Podzimek a Vladi-

mír Vytiska. Vstupné 400 a 380 Kč
Duben 2012 - 19.00

Patrik Hartl
Soukromý skandál 

Studio Dva Praha
Komedie o lásce v době finanční krize. 

Příběh o mladém manažerovi, který po uši 
v dluzích využije celosvětové pandemie 
upřímnosti a pokusí se kvůli penězům 

svést svou stárnoucí nadřízenou, aniž by 
si uvědomil, jak velký skandál tím způsobí.
Světová premiéra 19. června 2011 v Diva-
dle Palace Theatre. Hrají Kryštof Hádek, 
Eva Holubová, Maroš Kramár, Kristýna 
Fuitová Nováková, Alexander Hemala. 

Režie Patrik Hartl.
Vstupné 450 a 400 Kč

Koncertní předplatné 2011/2012
Cena předplatného

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

studenti, děti)
• Zámecké koncerty – celkem 6 koncertů: 
600 Kč a 360 Kč (důchodci, studenti, děti) 

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

Talichův komorní orchestr 
Stadlerovo klarinetové kvarteto 
Svatováclavský hudební festival 

(velkým)
Program: Karel Stamitz: Orchestrální kvar-
tet, Franz Schubert: Smrt a dívka (úprava 

G. Mahler)
Čt 6. 10. Národní dům – 19.00

Eva Dřízgová-Jirušová – soprán a Trio 
Prisma 

Clara Nováková – flétna 
Adrian van Dongen – violoncello 

Timothy Lissimore – klavír 
Program: C. Debussy: Antické epigrafy, 
Jan Novák: Mimus magius, Franz Schu-
bert: Trio B dur op. 99, Maurice Ravel: 
Madagaskarské písně, H. M. Górecki: 

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

Symfonický orchestr Frýdek-Místek 
Z melodie do melodie 

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

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

Václav Hudeček – housle
Petr Adamec – klavír

Vánoční koncert
Program: W. A. Mozart, G. F. Handel, L. 
van Beethoven, B. Smetana, F. Schubert
Čt 29. 3. 2012 Národní dům – 19.00

Pavel Haas Quartet a Igor Františák – 
klarinet 

Veronika Jarůšková – 1. housle 
Eva Karová – 2. housle 

Pavel Nikl – viola 
Peter Jarůšek – violoncello

Program: A. Dvořák: Smyčcový kvartet op. 
96 „Americký“ J. Brahms: Kvintet h moll, 
op. 115 pro klarinet a smyčcové kvarteto
Čt 12. 4. 2012 Národní dům – 19.00

Roman Janál – baryton 
Karel Košárek – klavírní doprovod 

Program: J. Teml: Písně pro baryton a 

klavír, A. Dvořák: Cikánské melodie pro 
baryton a klavír, R. Schumann: Písně: 

Dichterliebe (Les amours du poète) op. 48 
pro baryton a klavír

Zámecké koncerty – Rytířský sál 
frýdeckého zámku

Út 27. 9. – 19.00
Dominika Hošková – violoncello 

Jiří Hošek – violoncello 
Program: J. Haydn: Duo for two Cellos D 
dur No. 1 Hob. X:11, A. Kraft: Sonata for 

two Cellos op. č. 1 c dur, E. Bloch: Jewish 
Song z cyklu „From Jewish Life“, J. 

Offenbach: Duo for two Cellos op. 53, D. 
Popper: Suita for two Cellos op. 16

Čt 27. 10. – 19.00
Musica Dolce Vita

Žofie Vokálková – flétna 
Daniela Demuthová – mezzosoprán 

Zbyňka Šolcová – harfa 
Klenoty české hudby 

Program: J. Mysliveček, F. Benda, L. Ko-
želuh, J. L. Dusík, B. Smetana, B. Martinů, 

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

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

Panova flétna a cimbál
v proměnách staletí 

Program: Rumunská lidová: Mioriţa, 
Anonymus: Estampie (Codex Faenza), 
Andrea da Firenze: Bench’ amar, Ru-

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

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

ská lidová: Doina de Jale
(Smuteční doina)

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

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

1905 pro sólový klavír B. Martinů: Sonáta 
č. 1 pro housle a klavír, H 182 J. S. Bach 
/ F. Busoni: Ciaconna pro sólové housle 

BWV 1004 (klavírní verze) J. Brahms: 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: tereza.krestova@kulturafm.cz,

Tel.: 558 438 083
 Po 10.00 – 12.00 13.00 – 17.00 
 Út 10.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
 St 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 
 Čt 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00
 Pá 9.00 – 12.00 
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Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
Fax: 558 630 452

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Programová nabídka

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

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

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

porodních asistentek a fyzioterapeutů)

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)

- Návštěvní služba porodní asistentky 
(ZDARMA – na základě indikace lékaře)

- Masáže těhotných i po porodu
(klasické i aroma)
- Laktační poradna

- Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

- Poradna stravování pro maminky aneb 
„Jak po dětech zdravě hubnout“

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

KLUB NEZBEDA

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

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

CENTRUM MAGNOLIE

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56,

přímo pod frýdeckým zámkem
v út a pá: 9-12, 13-17

ve st a čt 13-17, v so 9-12
+420 773 993 112,

www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních sou-
časných malířů a grafiků

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

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

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

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

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

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

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

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semi-

privátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 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 

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 

cestách
Potrvá do 18. září 2011 

PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Zpívání pod lípou

Cyklus letních koncertů na nádvoří 
Frýdeckého zámku

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 

Novinky v galerii:
Bohumil Nečas – obrazy

Tomáš Bím – grafika

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

25. 8. v 18 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
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 
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!

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...)

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.

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.

Retrospektivní výstava fotografií
žáků SŠZL Frýdek-Místek

I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA - na základě indikace ošetř. gyn.

23. 8. 2011 v 10:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

31. 8. 2011 v 16:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

25. 8. 2011 v 10:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb 
„Porod s epidurálem“ 

19. 10. 2011 v 15:30
I. BLOK PRO DĚTI od 0 - 6 měsíců

16. 9., 23. 9., 30. 9. – 9:00
II. BLOK PRO DĚTI od 7 - 12 měsíců

16. 9., 23. 9., 30. 9. – 10:15
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Pro inzerci volejte
603 249 743

www.cistenikobercumilata.estranky.cz

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

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

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

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

Úklidová firma příjme pracovníka na venkovní úklid
do Průmyslové zóny v Nošovicích. Pouze na odpole-
dní směny, 8hod. úvazek. Nástup říjen 2011 (zaško-
lení v září).  V případě zájmu volejte od pondělí do 
pátku mezi 8,00 - 15,00 hod na tel.č. 724 621 537

Prodám stavební pozemek - 1276 m2

v Dobraticích, klidné a nádherné
místo v závětří. Voda, plyn,

elektřina 220/380 V na pozemku.
Cena: 544 Kč/m2. Tel: 721289871.


