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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
28. října jsme si připomněli výročí vzniku 

samostatného československého státu. Je 
ale naší povinností si připomenout i události 
11. listopadu před 89 lety, kdy se císař Karel 
I. vzdal nejprve rakouského a pak i uherské-
ho trůnu, podepsal abdikační listinu, oznámil 
konec Rakousko-Uherska a to nejdůležitější 
– byla podepsána dohoda o příměří, kterou 
skončila 1. světová válka. V této válce přišlo o život téměř 8 milionů lidí, 
19,5 milionu lidí bylo raněno, přes 6,5 milionu lidí zůstalo v zajetí. 

11. listopad byl od té doby oslavován jako Den příměří, od roku 
1954 je oslavován jako světový Den veteránů. Tímto dnem ctí také 
česká veřejnost a s ní i frýdecko-místecká radnice oběti všech váleč-
ných konfliktů ve světě. Letošní vzpomínková akce se uskuteční v 
pátek 9. listopadu v 11 hodin na hřbitově ve Frýdku. Kytičky budou 
v tento den položeny i u ostatních pomníků v našem městě, tedy i v 
Lískovci, ve Skalici i v Chlebovicích.  Eva Richtrová

24. října bylo slavnostně 
zprovozněno moderní školní 
hřiště u Základní školy Frýdek-
-Místek, Československé armá-
dy 570. Po 7. ZŠ se tak dočkala 
skokového zlepšení podmínek 
pro tělesnou výchovu i 8. ZŠ. 

„Pro umístění nového školního 
hřiště u 8. ZŠ jsme se rozhodli, 
protože město do dnešního dne 
není vlastníkem části pozemků 
pod 5. a 9. ZŠ, kde se s hřištěm 
počítalo původně. Dalším aspek-
tem při rozhodování bylo, že 8. 
ZŠ má největší počet žáků ve 
městě. Chci ujistit, že ve výstavbě 
školních hřišť chceme pokračovat 
i nadále. Vzniknout by mohly u
4. nebo 6. ZŠ a samozřejmě také 
u zmiňované 5. a 9. ZŠ, až budou 
definitivně vyřešeny vlastnické 
vztahy. Bohužel to ale nezáleží 
pouze na nás,“ řekl náměstek 
primátorky Petr Cvik, který má ve 
městě na starosti školství.

Hřiště u 8. ZŠ za více než 
sedm milionů korun se svým 
vybavením řadí mezi víceúčelo-
vé a s tím předchozím nesnese 
srovnání, protože to už dlouho 
nevyhovovalo, takže jej žáci 
využívali jen sporadicky. Zato 
nyní je hřiště i ovál neustále v 

Město má další moderní školní hřištěMěsto má další moderní školní hřiště
permanenci. Učitelé s nadšený-
mi žáky se jej snaží už několik 
týdnů využívat, pokud to jen 
počasí dovolí. V den, který byl 
určen k slavnostnímu otevření, 
počasí příliš nepřálo, ale nako-
nec se vše odehrálo podle při-
praveného scénáře. Hřiště bylo 
pokřtěno na Osmáka, své umění 
na něm předváděli mladí fotba-
listé a po oválu se proháněly 
jednotlivé ročníky, aby ze svého 
středu vybraly ty nejrychlejší a 
nejvytrvalejší.

„Město hřiště tentokrát posta-
vilo u 8. ZŠ, která má nejvíce 
žáků, i proto, že v okolí školy není 
žádné hřiště k dispozici. Stavět 
se začalo v polovině června toho-
to roku. Vnitřní víceúčelové hřiště 
tvoří umělý trávník s křemičitým 
vsypem. Je vybaveno brankami 
na malou kopanou, sadou sloup-
ků pro tenis i volejbal a čtyřmi 
kusy streetbalové konstrukce. 
Hrát se na něm bude moci jak 
tenis, malá kopaná a volejbal, 
tak i nohejbal a cvičný basketbal. 
V další části hřiště se nachází 
sektor skoku do dálky i do výšky 
a běžecká dráha s odpruženým 
tartanem,“ uvedl náměstek pri-
mátorky Miroslav Dokoupil, který 

řídí investice ve městě.
Ředitelka školy Marie Rojková 

poděkovala poslanci Petru Rafa-
jovi za dotační pomoc i náměst-
kovi primátorky Petru Cvikovi za 
realizaci celého projektu a jeho 
zdárné dokončení. Po přestřižení 

pásky šedou oblohu rozjasnily 
alespoň na chvíli pestré balón-
ky, ale i přes nevlídné počasí se 

sportovní program rozběhl, jen 
jeho část se musela přestěhovat 
dovnitř.  (pp)

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ: Děti slavily závodem.     Foto: Petr Pavelka

Areál vojenských kasáren, 
který město získalo v roce 
2004 od ministerstva obrany, 
je již plně využíván. Naposle-
dy v něm vznikla ubytovna 
hotelového typu v objektu, 
pro který se vžil název „mono-
blok“ a jenž původně sloužil k 
ubytování vojáků. Účel použi-
tí zůstal zachován, jen režim 
zde bude poněkud volnější, i 
když s jistými mantinely sta-
novenými v provozním řádu. 
A přespávat zde krátkodobě i 
po delší dobu mohou našinci 
i cizinci.

„Statutární město Frýdek-
-Místek pronajalo poslední vol-
nou budovu v areálu bývalých 
kasáren, na ulici Palkovická. 
Takzvaný monoblok získala do 
nájmu na základě výběrového 
řízení společnost E. P. System. 
Nájemní smlouva s městem je 
podepsaná na pět let s tím, že 
roční nájemné činí 1 370 000
korun,“ prozradila tisková mluv-
čí radnice Jana Matějíková. 

V kasárnách vznikla ubytovnaV kasárnách vznikla ubytovna

Město v objektu zprovoznilo 
plynovou kotelnu a opravilo roz-
vody vody i ústřední vytápění, 
což představovalo investici za 
více než milion korun. Spoustu 
dalších úprav už šlo na náklady 
nájemce. „Kdo viděl, jak to tu 
vypadalo, tak vidí, kolik práce 
se tu udělalo. Hodně to tu pro-
kouklo a ubytování je tu určitě 
důstojné. Jsem ráda, že tím ve 
městě vznikla i další alternativa 
k hotelovým domům,“ zhodnoti-
la úsilí nájemce primátorka Eva 
Richtrová. Ona i firma věří, že 

UBYTOVNA: Vybavení skromné, ale dostatek prostoru. Foto: Petr Pavelka
v souvislosti s rozvojem nejen 
nošovické průmyslové zóny, 
najde ubytování v příjemném 
prostředí s dostatkem parkova-
cích míst své uplatnění. Celková 
kapacita ubytovny je stanovena 
na 188 lůžek, v současné době 
je zprovozněno první patro s 
56 lůžky. K dispozici jsou dvou 
až šestilůžkové pokoje se soci-
álním zařízením na chodbě. 
Vybavení je na různé úrovni, 
provozovatelé jej chtějí postup-
ně přizpůsobit klientele, která si 
zde najde cestu.  (pp)
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krátce
V souvislosti s výstavbou 

nového autobusového sta-
noviště v lokalitě Na Poříčí 
byla zpracována optimalizace 
městské hromadné dopravy, 
do níž jsou zakomponovány 
nové zdroje a cíle dopravy, 
které vznikly rozvojem města 
v posledních letech. Podle 
nových jízdních řádů by se 
mělo jezdit od 8. prosince.

„Cílem optimalizace městské 
hromadné dopravy je při minima-
lizaci nákladů na provoz reagovat 
na změny ve městě a požadavky 
občanů i firem. Každé řešení bude 
vždy kompromisem mezi požadav-
ky na dopravní obslužnost a finanč-
ními možnostmi města. Protože i 
požadavky občanů i firem jsou růz-
né, je jasné, že se nikdy nepodaří 
najít takové řešení, které by vyho-
vovalo všem. Snahou zpracovate-
le optimalizace městské hromad-
né dopravy i města samotného je 
zajistit co nejkvalitnější dopravní 
obslužnost za co nejvýhodnějších 
ekonomických podmínek,“ vysvětlil 
přístup odboru dopravy a silničního 
hospodářství náměstek primátorky 
Petr Cvik. Vedoucí odboru Miro-
slav Hronovský jej doplnil, že změ-
ny stávajícího systému MHD nebu-
dou zásadní. „Počítáme s celkem 

Městská doprava dozná změn
deseti linkami, přičemž jsme sledo-
vali posílení vazby městské části 
Místek s autobusovým nádražím, 
vylepšení spojení okrajových 
částí města s centrem a posílení 
a zkvalitnění víkendové dopravy. 
Jsme si vědomi skutečnosti, že ani 
důkladné průzkumy, modelování 
dopravy a odborné konzultace 
nezaručí, že nový systém měst-
ské hromadné dopravy bude od 
počátku bezchybný. Předpoklá-
dáme, že ke konečnému doladění 
tohoto nového systému dojde kon-
cem I. pololetí roku 2008,“ přislíbil 
Hronovský, že město do té doby 
bude shromažďovat připomínky a 
podněty občanů, firem i různých 
institucí. Ty se následně vyhodnotí, 
a pokud to bude možné, zapracují 
se do konečné podoby nových 
jízdních řádů městské hromadné 
dopravy. 

„Prosíme občany o shovíva-
vost a trpělivost při zavádění 
nového systému městské hro-
madné dopravy. Naší snahou je 
ve spolupráci s veřejností zpro-
voznit systém, který by v maxi-
mální míře odpovídal potřebám 
a požadavkům obyvatel našeho 
města,“ ujistil náměstek primátor-
ky Petr Cvik. (Popis jednotlivých 
linek najdete v příštím čísle)  (pp)

Petr Menšík, tajemník magis-
trátu, bere jako povinnost zabez-
pečit, aby úřad fungoval co nejlé-
pe pro své klienty, tedy občany. I 
proto byla před rokem zavedena 
certifikace (ISO 9001), která černé 
na bílém potvrzuje, že nezůstává 
pouze u prohlášení, ale magistrát 
skutečně v souladu s mezinárod-
ní normou uspokojuje potřeby 
fyzických i právnických osob, 
které se na magistrát obracejí. 

Co si má vůbec člověk před-
stavit pod faktem, že město je 
držitelem tohoto certifikátu?

„Máme osvědčení, že říze-
ní chodu naší organizace je v 
souladu s přísným standardem 
mezinárodní normy. To obnáší 
precizně zdokumentovaný a 
řízený pracovní postup, který se 
dotýká jednotlivých zaměstnan-
ců. Nejde totiž jen o výsledek, 
který zajímá občana, ale i o to, 
jakým způsobem se k němu 
došlo. Na vše jsou stanoveny 
vnitřní předpisy, což zaručuje 
výstup s vysokou kvalitou.“

Byla tedy nastavena pravi-
dla hry, ale jak se dohlíží, zda 
je magistrát dodržuje? 

„Rok se s rokem sešel a 
magistrát musel projít dozoro-
vým auditem, zda jsme standard 
udrželi. Tento dozorový audit se 
provádí každým rokem a jednou 
za tři roky projdeme recertifikač-
ním procesem.“

A jak audit dopadl?
„Kontrola se zaměřila na pět 

oblastí – životní prostředí a země-
dělství, živnostenský úřad, odbor 
školství, kultury, mládeže a tělo-

Město obhájilo certifikát kvality služeb
v ý c h o v y , 
odbor sprá-
vy obecního 
majetku a 
oblast říze-
ní lidských 
zdrojů. Měli 
jsme tu dva 
auditory po 
dva dny. Uspěli jsme, ale samo-
zřejmě jsme dostali i několik 
doporučení, například ať více pra-
cujeme s českými technickými 
normami. Závěr je však takový, 
že Magistrát města Frýdku-Míst-
ku nadále splňuje požadavky 
mezinárodní normy na kvalitní 
poskytování služeb.“

Znamená to, že není co 
zlepšovat?

„To rozhodně ne. V žádném 
případě nechceme usnout na 
vavřínech, jsme si vědomi, že 
zde je stále obrovský prostor pro 
zlepšování služeb, zejména pro 
jejich zpružňování. Další posun je 
ale ovšem často i otázkou legis-
lativy a v neposlední řadě rovněž 
financí. Máme však potvrzeno, že 
jsme úřad moderní, který se stále 
rozvíjí směrem k občanům.“

Jaký další užitek z certifi-
kace vyplývá?

„Jsme konkurenceschopněj-
ší vůči ostatním subjektům ve 
všech oblastech dotýkajících se 
veřejného života, především při 
žádostech o granty a podobně. 
Opatřili jsme městu dobrou znám-
ku a jsme vůbec největší statutár-
ní město, které tento certifikát má. 
Za to bych chtěl poděkovat všem 
zaměstnancům úřadu.“  (pp)

Setkání s občany
Vedení statutárního města 

Frýdku-Místku ve spolupráci s 
osadními výbory pořádá tradiční 
setkání s občany. V Lískovci je 
naplánováno na čtvrtek 15. 11. 
od 18 hodin v sále kulturního 
domu Lískovec. Dotazy, týkající 
se života v našem městě a této 
městské části, bude zodpovídat 
radní Ivan Vrba, zástupci odborů 
a ředitel TS a.s. Jaromír Kohut.

Setkání s občany Zelinko-
vic a Lysůvek se uskuteční ve 
středu 21. 11. v 17.30 hodin v 
Minimotorestu „U Fojtíků“. Tady 
bude k dispozici náměstek pri-
mátorky Michal Pobucký. Po 
šesti měsících se uskuteční 
setkání s občany i ve Skalici, a 
to ve středu 28. listopadu. Od 
18 hodin bude v místním kultur-
ním domě s místními diskutovat 
náměstek primátorky Petr Cvik.

Zasedání zastupitelstva
Další zasedání frýdecko-mís-
teckého zastupitelstva se usku-
teční v pondělí 12. listopadu od 
8 hodin. V pravé poledne mají 
šanci veřejně vystoupit občané. 

Sledují nemocnici
Vedení města vstoupilo do 

jednání s Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje, který 
je zřizovatelem frýdecko-mís-
tecké nemocnice. „V souvislosti 
s její rekonstrukcí a ohlášeným 
odchodem ředitele Kacíře se 
vyrojilo spoustu spekulací a my 
chceme mít pro občany rele-
vantní informace,“ vysvětlila pri-
mátorka Eva Richtrová.

Mezinárodní finále
5. Základní škola Frýdek-Místek, 

El. Krásnohorské 2254, pořádá 15. 
listopadu finálové kolo mezinárodní 
soutěže Tvorba multimediálních 
prezentací Moravskoslezského 
kraje. Tento den bude představe-
no, prezentováno a obhajováno 
patnáct nejlepších multimediálních 
prezentací ve třech kategoriích 
– Nejlepší česká, polská a sloven-
ská multimediální prezentace.

Film o včelách
Ve středu 7. listopadu má 

široká veřejnost možnost zhléd-
nout snímek Škola života – expe-
dice VČELY 2007, který natočila 
Škola života z Frýdku-Místku 
ve spolupráci se ZO Českého 
svazu včelařů Frýdek-Místek 
a Klubem filmových amatérů. 
Tento filmový snímek pojedná-
vá o včelařství, o včelařských 
pracích, včelích produktech a 
především o tom, že svět han-
dicapovaných není světem ome-
zených možností. Akce se koná 
v Domě včelařů v Chlebovicích 
od 16 hodin a na programu 
bude kromě promítání i kulturní 
vystoupení a medové občerstve-
ní. Akce je podporována organi-
zací Make a Connection.  (pp)

Frýdecko-místecká radnice 
oslovila seniory, kteří se letos 
dožívají sedmdesáti let věku, 
a připravila pro ně v místec-
kém Národním domě hudební 
program s názvem Operetní 
skříňka s líčidly.

Sál byl téměř zaplněn a z 
reakcí publika bylo zřejmé, že 
se akce trefila do jeho vkusu. 
Senioři ocenili ukázky ze zná-
mých operetních děl, na jevišti 
bylo velmi živo, pestré kostýmy 
a skříňka s líčidly umožňovaly 
rychlé střídání děje. Na začátku 
představení k jubilantům pro-
mluvila i primátorka Eva Rich-
trová: „Berte dnešní vystoupení 
jako náš malý dárek k vašim 
narozeninám. Chci vás ujistit, 
že bez vašich životních zku-

Opereta jako dárek jubilantům

šeností se neobejdeme a že 
jsme vždycky rádi, když nám 
řeknete, co bychom ještě ve 
městě mohli zlepšit. Vím, že 
jste v tomto velmi upřímní a 
snažíme se vašim názorům 
naslouchat.“ Primátorka pak 
ještě přednesla verše jednoho 
z oslavenců, který si z kulatin 
dělal tak trochu legraci. Ono 
– troška černého humoru o 
tom, jak jsou kvůli zubům z 
důchodců znovu kojenci a jak 
tělo funguje na prášky jako 
na baterky, nezaškodí. Však 
také poslední řádky vyzývaly: 
„Ve stáří už nejsme tak smělí, 
buďme aspoň trochu veselí.“ S 
následným operetním vystou-
pením nebylo těžké této výzvě 
vyhovět.  (pp)

DÁREK SENIORŮM: Opereta jubilanty bavila.  Foto: Petr Pavelka

STÁTNÍ SVÁTEK: U příležitosti Dne vzniku samostatného čes-
koslovenského státu položil kytici u pomníku T. G. Masaryka 
náměstek primátorky Petr Cvik.                    Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Řidiči bez řidičáků

11. 10. byl v půl druhé odpo-
ledne zajištěn městskými stráž-
níky devětačtyřicetiletý L. L. z 
Frýdku-Místku, který řídil osobní 
motorové vozidlo, aniž by byl 
držitelem řidičského oprávně-
ní. V průběhu týdne pak zjistila 
Městská policie Frýdek-Místek 
na území města hned tři jedince, 
kteří takovým protiprávním jed-
náním naplnili skutkovou podsta-
tu trestného činu. První hříšník 
se navíc snažil marně ujet hlíd-
ce, čímž pochopitelně ohrožo-
val ostatní účastníky silničního 
provozu a určitě mu to přitíží 
při dalším projednávání. Dalším 
řidičem bez řidičského opráv-
nění byl 12. října před osmou 
večer zjištěn dvacetiletý F. F. z 
Frýdku-Místku. Tento mladík řídil 
neosvětlené vozidlo a při kontro-
le vyšlo najevo, že ani on není 
držitelem řidičského oprávnění. 
Poslední případ se stal v úterý 
16. října na ulici J. Čapka, kde za 
volantem seděl dvaadvacetiletý 
O. Č., rovněž z Frýdku-Místku. 
Ne že by neprošel zkouškami, 
ale řidičské oprávnění mu bylo 
odebráno příslušným správním 
orgánem. „Všechny tři uvedené 
osoby byly předány Policii ČR k 
dalšímu šetření,“ uvedl Dalibor 
Volný, zástupce ředitele měst-
ské policie.

Kradl přepravky
23. 10. přijala dispečerka 

Městské policie Frýdek-Místek 
telefonické oznámení ze super-
marketu Tesco, v němž zazněla 
žádost o přijetí hlídky strážníků. 
Důvodem byla krádež přepra-
vek. Osoba byla personálem 
supermarketu sledována kame-
rovým systémem. Hlídce stráž-
níků se po příjezdu na místo 
podařilo pachatele chytit něko-
lik minut po přijetí oznámení, 
zhruba půlhodinu před půlnocí. 
V pobertovi byl identifikován 
jednatřicetiletý R. K. z Frýdku-
-Místku, který byl předán k dal-
šímu šetření Policii ČR.

A ještě jeden!
24. 10. v půl třetí ráno zjistila 

hotovostní hlídka strážníků na 
ulici Klicperova mladíka, řídící-
ho osobní motorové vozidlo, o 
němž ze svých místních zna-
lostí poměrů věděla, že není 
držitelem příslušného řidičského 
oprávnění. „V minulosti jsme jej 
přistihli již několikrát, proto byl 
sedmnáctiletý mladík hlídkou 
zastaven. Na místě byla u něj 
ověřena neoprávněnost říze-
ní motorového vozidla a navíc 
zjištěna přítomnost alkoholu v 
množství 1,47 ‰. Mladík byl 
předán na místě policii k dalšímu 
došetření záležitosti,“ referoval 
Dalibor Volný, zástupce ředitele 
městské policie.  (pp)

Odbor dopravy a silničního 
hospodářství magistrátu měs-
ta uspořádal akci zaměřenou 
na prevenci v oblasti bezpeč-
nosti provozu na pozemních 
komunikacích. Do města byli 
pozváni pracovníci BESIPU, 
kteří školili členy složek 
Integrovaného záchranné-
ho systému a zaměstnance 
magistrátu v bezpečném 
zvládání krizových situací na 
kluzkých vozovkách. Krom 
městské policie si manévry 
na zkropené speciální plach-
tě nenechali ujít ani náměstci 
primátorky Petr Cvik s Micha-

Školu smyku absolvovali i náměstciŠkolu smyku absolvovali i náměstci

ŠKOLA SMYKU: Odbornému výkladu naslouchají městští strážníci, ale 
i náměstci primátorky Petr Cvik a Michal Pobucký.  Foto: Petr Pavelka

lem Pobuckým.
„Jsme za volantem docela 

často. Občas nás neminou i 
delší cesty, například do Prahy, 
takže se vyplatí být připravený 
na všechno. Odzkoušet si vlast-
nosti vozu se nám může hodit, 
zvlášť s nastupujícím, pro řidiče 
méně vlídným obdobím,“ shodo-
vali se náměstci. 

Zájemci o kurz nejprve absol-
vovali teoretickou pasáž, kde 
jim instruktážní film a doplňkový 
výklad odborníka objasnil spous-
tu témat i to, co je posléze bude 
čekat na dopravním hřišti u více-
účelové sportovní haly. Účastní-

ci si například poslechli, jak se 
zachovat při aquaplaningu, teorii 
vyhýbacího manévru u nečeka-
ných překážek nebo proč člověk 
nejčastěji doplatí na mikrospá-
nek pět kilometrů před barákem 
po tisíci kilometrech jízdy od 
moře. „V cizím prostředí mozek 
maximalizuje pozornost, ale 
jakmile se unavený řidič dosta-
ne do míst, kde to zná, snadněji 
vypne,“ vyslechli si. Instruktor 
také zdůraznil „pravidlo čtyř“, 
aktuální v zimním období. Kaž-
dé auto by mělo mít v zimě 
čtyři pneumatiky, nikoliv dvě, ty 
by měly sloužit minimálně čtyři 
měsíce v roce a mít nejméně 
čtyřmilimetrový vzorek, jinak už 
je záhodno nechat je na dojetí v 
letním období. Pak už všichni šli 
ověřit si fyzikální zákony v praxi 
a nechyběla přitom nervozita ani 

adrenalin. Kde jinde si bezpečně 
vyzkoušíte například několikaná-
sobné hodiny? 

Náměstek Michal Pobucký 
byl každým projetím víc a víc 
ve svém živlu, Petr Cvik si tolik 
„neužil“, protože jeho vůz byl 
vybaven více bezpečnostní-
mi prvky, které mu nedovolily 
dostat se do extrémních situací. 
Také městští strážníci testovali 
služební vozy, které se mohly 
pochlubit lepší výbavou než u 
Policie ČR. Jednou z hlavních 
věcí, kterou chtěli instruktoři 
všem vštípit, bylo, že každé 
auto je při sešlápnutí spojky 
docela dobře řiditelné i na vel-
mi kluzkém povrchu. Vedlejším 
produktem akce pak skuteč-
nost, že u některých byly zjiš-
těny vážné závady na brzdících 
systémech.  (pp)

Dušičkový čas by měl být 
dobou poklidnou, kdy člověk 
vzpomene na své blízké, kteří 
už nejsou mezi námi. Bohužel 
však mezi námi stále zůstáva-
jí paraziti, kteří mají v tomto 
období rej. Jejich nenechavé 
ruce chtějí co nejvíce pohlídat 
městští strážníci.

Památka zesnulých připa-
dá až na pátek 2. listopadu, 
ovšem letos kalendář nahrává 
rozložení náporu lidí do dvou 
víkendů. Strážníci městské poli-
cie už v okolí hřbitovů hlídkovali 
a pozornost jim budou věnovat 
i nadále. „Zloději, kterým není 
nic svaté, kradou z hrobů drahé 
věnce a květiny, ale vykrádají 
také auta zaparkovaná v blíz-
kosti pohřebišť. V těchto dnech 
se proto zaměřujeme nejen na 
tzv. hřbitovní zloděje, ale i na 
vykradače aut. Nyní jsme zvýši-
li hlídky v okolí centrálního hřbi-
tova ve Frýdku. Tam jsme ve 
spojení se správcem hřbitova, 
který nás v případě jakéhokoli 
problému nebo podezření na 
spáchání trestného činu kon-
taktuje, v nočních hodinách pak 
na místě provádíme preventiv-
ní kontrolu. Naše pozornost je 
směřována také na hřbitovy ve 
Skalici, Chlebovicích a Lískov-
ci. Strážníci budou mimo jiné 

Strážníci budou u hřbitovů ve střehu
dohlížet na správné parkování v 
okolí hřbitovů a zasáhnou v pří-
padě dopravních komplikací,“ 
uvedl ředitel Městské policie 
Frýdek-Místek Václav Buček. 
Podle zkušeností pracovníků 
odboru životního prostředí a 
zemědělství se kradou také 
vázy, lampičky, dokonce urny 
a jiné předměty z mědi a dal-
ších kovů, které pak pravděpo-
dobně končí ve sběrnách. „Při 
krádežích se navíc páchají další 
škody, takže poškození se pak 
na nás někdy obrací, že když 
platí nájem hrobového místa, 
je nutno zajistit i jeho ochranu. 
Úhrada se však týká pouze 
pronájmu hrobového místa, 
město pak zajišťuje údržbu a 
běžné opravy na hřbitovech. 
V této částce nejsou zahrnuty 
náklady na ostrahu hřbitova 
nebo dokonce jednotlivých 
hrobových míst. Ta částka by 
pak musela být mnohem vyšší, 
nikdo nemůže očekávat, že je 
někdo schopen uhlídat přib-
ližně šest tisíc hrobových míst 
na území města,“ vysvětlila tis-
ková mluvčí frýdecko-místecké 
radnice Jana Matějíková.

Občané, kteří by viděli v okolí 
hřbitovů podezřelé osoby, mohou 
kontaktovat městskou policii na 
telefonním čísle 156.  (pp)

VE STOUNU: Náměstek primátorky Petr Cvik ocenil prostředí hudeb-
ního klubu, které se podílí na protidrogové prevenci mládeže. 

Smrt na předávkování heroi-
nem. Udusil se zvratky – nepří-
mý vliv měla drogová závislost. 
Takovéto drsné vzkazy spoje-
né s osudy hudebních legend 
jako Jimi Hendrix vytvářely 
kolorit další akci v hudebním 
klubu Stoun zaměřené na pro-
tidrogovou prevenci. 

Ve Stounu tentokrát proběhl 
výchovně vzdělávací koncert, kte-
rý nabídl průřez vývojem populární 
hudby od dob Osvobozeného diva-
dla V+W až do současnosti. Pís-
ničky Voskovce a Wericha, Bea-
tles, Janis Joplin, Ozzy Osbourna, 
Anety Langerové a spousty dal-
ších byly nenásilnou a netradiční 
formou prokládány varováním 
před nebezpečím drog. Varování 
umocňovaly po klubu rozvěšená 
parte se jmény osobností show-
byznysu, které díky drogám nebo 
alkoholu spadly až na samé dno a 
přišly o život. „Bylo to vážně dost 
působivé, děti to braly. Prostředí 
Stounu nám v protidrogové pre-
venci hodně pomáhá. Nebyla to 
tu první a určitě ani poslední akce,“ 
hodnotil náměstek primátorky Petr 
Cvik, který nad koncertem převzal 
záštitu. Jeho cílem bylo vzbudit v 
mladých lidech vlastní názor na 
předkládaná fakta a přimět je k 
zamyšlení nad tím, zda člověk, 
který užívá drogy, má originálnější 
nápady a je lepším skladatelem 
nebo hudebníkem a umělcem, než 
ten, který se drogám vyhýbá. 

Klub Stoun znovu patřil školákům

„Myslím si, že podobné akce, 
jakou uspořádal hudební klub 
Stoun, mají velký smysl. Drama-
turgie pořadu byla skvělá, muzika 
také a nejvíce si cením myšlen-
ky, jak nenásilně skloubit zájem 
mladých lidí o hudbu i její historii. 
Podle ohlasů, které mám, byla 
odezva ve školách skvělá, takže 
všem, kteří se na přípravě akce 
podíleli, děkuji,“ vzkázal náměstek 
primátorky Petr Cvik. Za všechny 
příznivé ohlasy dejme slovo ale-
spoň profesorce Obchodní aka-
demie ve Frýdku-Místku Svatavě 
Oroszyové: „Koncert pro střední 
školy ve Stounu měl mít protidro-
gové zaměření, což organizátoři 
splnili plakátky i zmínkami mezi 
skladbami, které zahráli. Studenti 
se jistě bavili i při malé soutěži o 
ceny sponzorů – mohli si zkusit 
zadrnkat na kytaru i zazpívat 
spolu s muzikanty. Kapela skvěle 
zahrála známé české i zahraniční 
songy z období od 20. let 20. sto-
letí až po současnost. A kdo chtěl, 
určitě si celou akci hezky užil.“

Sérii deseti koncertů nav-
štívilo zhruba dva tisíce žáků 
a studentů. Akce měla odezvu 
i za hranicemi našeho města. 
„Příznivé reakce samozřejmě 
vítáme a máme z nich radost. 
Příští rok na jaře podobnou akci 
zopakujeme a nabídneme ji 
opět místním školám,“ řekl dra-
maturg hudebního klubu Stoun 
Kamil Rudolf.  (pp)
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Když naše škola slavila 
100. výročí svého založení, 
realizovali jsme projekt 
„Babičko, prosím, povídej.“ 
Zvali jsme každý měsíc seni-
ory, kteří dětem vyprávěli o 
tom, jaké to bylo, když oni 
chodili do této školy. 

Děti se tenkrát dozvídaly, jak 
vypadaly třídy, čím se psalo, 
jaké učebnice se používaly, jak 
vypadalo vysvědčení, co si děti 
oblékaly, co si nosily ke svačině, 
jaké měly hračky, jak se jezdilo 
na výlety a mnoho dalších zají-
mavostí. Letos, u příležitosti 105. 
výročí, jsme se rozhodli, že si role 
vymění. Vznikl projekt, ve kterém 
děti 4. a 5. ročníku předvedou 
seniorům, jak se škola změnila. 
Počítače jsou dnes už nedílnou 
součástí vzdělávání, a tak jsme 
se zaměřili právě na ně.

Projekt dostal název „Počítač 
– náš kamarád a pomocník“. 
Jeho cílem je seznámit naše star-
ší spoluobčany s tím, jak se děti 
ve škole učí využívat PC nejen 
ke hrám, ale i k psaní dokumen-
tů, kreslení, k práci s výukovými 
CD-ROM, k vyhledávání informa-

Senioři a žáci v jedné školeSenioři a žáci v jedné škole

cí a ke komunikaci na internetu, 
umožnit starším spoluobčanům 
vyzkoušet si práci i zábavu na 
PC. Děti dostanou příležitost 
prezentovat svou šikovnost a 
dovednost práce na PC.

Celý projekt je tématicky roz-
dělen do pěti částí, které budou 
realizovány postupně během 
celého roku.

V pondělí 15. října se v příjem-
né atmosféře uskutečnilo první 
setkání dětí a našich starších 
spoluobčanů na téma „Jak fun-
guje počítač, píšeme, upravuje-
me, ukládáme a tiskneme text“. 

Děti v úvodu předvedly, k čemu 
všemu počítače ve výuce použí-
vají. Seznámily seniory s tím, z 
čeho se počítač skládá, jak fun-
guje, jak vytvořit dokument. Poté 
si hosté za jejich asistence vše 
sami se zápalem vyzkoušeli. 
Na závěr děti rozdaly seniorům 
vlastnoručně vyrobené certifi-
káty o absolvování první části 
projektu. Ti byli tak nadšeni, že 
nejen přislíbili svou účast na 
dalším setkání, ale pochlubí se 
a podělí o své zážitky s přáteli 
v klubu důchodců. Mgr. Alena 
 Glembková, autorka projektu

Další kolo vzdělávacích akcí 
akreditovaných Ministerstvem 
školství zaměřených na práci 
s interaktivní tabulí SMART 
BOARD připravili pro své kole-
gy z Frýdku-Místku a okolí uči-
telé ze Základní školy Jiřího z 
Poděbrad. Seminář je zaměřen 
na tvorbu jednoduchých výu-
kových materiálů, které mohou 
učitelé využívat ve výuce. 

„V práci s interaktivní tabulí 
mají naši učitelé prvního stupně 
velké zkušenosti, které chce-
me předávat i ostatním,“ řekla 
zástupkyně ředitele pro první stu-
peň Táňa Janošcová a doplnila: 
„Náplní semináře je seznámení 
se SMART BOARDEM a základ-
ní manipulace s ním, práce s 
galerií a vytváření jednoduchých 
vlastních pracovních listů pro 
výuku, práce s obrázky, ukáz-
ky vzorových hodin na portálu. 
Účastníky kurzu seznámíme i s 
připojením přídavných zařízení 

Netradičně k vědomostem a jak dál?
– fotoaparátu, tabletu, hlasova-
cího zařízení, DVD, videa či CD-
ROMU.“ Podle slov zástupkyně 
ředitele je seminář, konaný ve 
čtyřech listopadových termínech 
(7.11., 14.11., 21.11. a 28.11. 
2007), určen řídícím pracovní-
kům ve školství, učitelům základ-
ních, mateřských, speciálních i 
uměleckých škol a pracovníkům 
domů dětí a mládeže.

Základní škola Jiřího z Podě-
brad je členem SMART BOARD 
Klubu společnosti AV Media, a.s. 
Učitelé a zkušení lektoři se pravi-
delně zúčastňují všech školení a 
akcí pořádaných SMART BOARD 
Klubem. „Letos v červnu jsme se 
například zapojili do soutěže o 
nejlepší video zachycující využi-
tí interaktivní tabule ve výuce,“ 
uvedla Táňa Janošcová. Bližší 
informace o semináři poskytne 
Mgr. Renata Bohačíková, kon-
takt: renbo@seznam.cz, tel.: 605 
753 576.  Renata Spustová 

„V lese je krásně, jehličí 
voní, příroda prosí, nebuďte 
sloni.“ Vybaveni těmito slo-
vy z písničky, těšením se na 
les, taškami kaštanů a žaludů 
pro zvířátka, se rozjely děti z 
MŠ Slezská „U Gustlíčka“ na 
výlet do vratimovského lesa. 

Tam na ně čekalo několik 
překvapení. Tím prvním byli 
myslivci, muži v zeleném, kteří 
dětem ukázali chatu „Hubertku“, 
lovecké zbraně, trofeje a kožeši-
ny zvířat. Druhým překvapením 
byl pes zvaný český fousek 
Deny, který dětem předvedl, jak 
umí poslouchat povely a apor-
tovat. Třetím překvapením byl 
plápolající ohníček, u kterého si 
děti zazpívaly písně o lese, než 
se vypravily v doprovodu mys-
livce, pana Moroze, pěšinkou 

Nebuďte v přírodě jako sloni
nízkým porostem k bažantnici. 
Zdolávání přírodních překážek 
a získávání nových poznatků 
bylo pro děti zdrojem zábavy i 
poučení. 

Čtvrtým překvapením byl tep-
lý čaj a sladké odměny připrave-
né po návratu z lesa s láskou již 
zmíněnými muži v zeleném.

Posledním překvapením byl 
slib, že na jaře se do vratimov-
ského lesa můžeme opět vypra-
vit a něco krásného prožít. Moc 
se na jaro těšíme už teď. A co 
pro přírodu uděláme? No přece 
budeme sbírat žaludy a kaštany 
pro zvířátka na zimu. 

Učitelky a děti děkují za ocho-
tu a trpělivost Mysliveckému 
sdružení Hubert Vratimov a také 
za péči, kterou věnují našemu 
životnímu prostředí.

4. ZŠ NA SKOK V PRAVĚKU: Ve dnech 15.-17. října čtvrté ročníky putovaly pravěkem. Připravily 
si třídu, vyrobily si pravěké zbraně a oblékly se do kožešin pravěkých tvorů. Den „Pravěk“ byl tady. 
Putováním se děti učily vzájemné spolupráci, řešily různé úkoly a učily se správnému rozhodování. I 
když nerady, musely se s pravěkem rozloučit. Bylo to fajn a zážitky zůstaly.

Obchodní akademie ve 
Frýdku-Místku navázala v 
roce 2004 velmi úspěšnou 
spolupráci s německou 
školou Berufliche Schulen 
Gelnhausen, která pokračuje 
dodnes. Na české straně se 
o projektovou činnost stará 
Marta Michaláková, zdejší 
vyučující.

Gelnhausen, město s 30 
tisíci obyvateli, se nachází 
asi 50 km od Frankfurtu nad 
Mohanem. První uskutečněný 
výměnný pobyt v roce 2005 se 
zabýval sportovně-ekologickou 
tématikou. V roce 2006 pokra-
čovala spolupráce výměnnými 
praxemi v rámci projektu „A 
je to“, finančně podpořeného 
česko-německou koordinační 
společností Tandem. Sedm 
studentů pracovalo tři týdny 

Studenti z obchodní akademie navštívili německý GelnhausenStudenti z obchodní akademie navštívili německý Gelnhausen
ve spořitelně, fitnesstudiu, 
obchodním domě, knihkupectví 
a hotelu. Dva němečtí studenti 
zase absolvovali měsíční stáž v 
místních firmách Veha a Inva.

„Letošní projekt česko-
-německé výměny, který byl 
podpořen Česko-němec-
kým fondem budoucnosti, se 
zabýval srovnáváním školních 
systémů obou zemí, možnos-
tí uplatnění na trhu práce a 
také volnočasových aktivit,“ 
uvedla Marta Michaláková. 
Tohoto výměnného projektu 
se zúčastnilo 20 studentů, u 
kterých bylo také ubytováno 
20 studentů posledních roční-
ků z německé školy. V první 
části, která proběhla v dubnu 
2007, byli studenti rozděleni 
do pěti pracovních skupin dle 
zájmů. Koncem září proběhla 

druhá část projektu, která byla 
ukončena prezentacemi pro-
jektových výsledků za účasti 
tisku. „Během tohoto týdne 
měli studenti velmi bohatý 
program. Na programu byla 
návštěva vyučování. Čeští 
studenti byli zaskočeni nároč-
ností studia a také zodpověd-
ností německých studentů 
při vypracovávání domácích 
úkolů. Navštívili také německé 
firmy,“ řekla Michaláková. V 
programu byly také společné 
sportovní a kulturní aktivity, 
takže se studenti vraceli domů 
sice trochu unaveni, ale záro-
veň nadšeni německým pro-
středím i německým jazykem. 

„Tyto výměnné pobyty mají 
určitě velkou zásluhu na pro-
hloubení jazykových znalostí 
studentů, o čemž svědčí také 

skutečnost, že osm studentů 
naší školy již úspěšně zvlád-
lo na jaře tohoto roku mezi-
národní zkoušku Zertifikat 
Deutsch a další studenti mají 
zájem absolvovat tuto zkouš-
ku na podzim. Mnozí studenti 
si vytvořili pěkné přátelské 
vztahy a zůstávají v celoroč-
ním kontaktu s němčinou pro-
střednictvím e-mailů,“ přiblížila 

přínos Marta Michaláková.
V příštím roce o prázdninách 

se uskuteční další třítýdenní 
výměnná praxe pro šest studen-
tů akademie, která proběhne v 
rámci programu Leonardo. Po 
absolvování praxe dostanou 
studenti Europass mobility, kte-
rý má mezinárodní platnost a 
otevírá cestu k uplatnění na trhu 
práce v celé Evropě.
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Program pro předškoláky a 
jejich rodiče:
• English is funny 1 – mluví 
máma, táta i já 
(už proběhlo)
• Malí hrnčíři – práce s hlínou i na 
hrnčířském kruhu
6. 11. 2007 od 15.30 do 17.30
• Budu prvňáčkem 1 – pro rodiče 
poučení o úskalích adaptace na 
školu, pro děti radost
15. 11. 2007 od 15.30 do 17.00
• Předvánoční jarmark – koledy, 
Mikuláš, andělé i čerti, nákup, 
prodej vánočních maličkostí pro 
radost i pro mlsné jazýčky, výtvar-
né dílny pro šikovné a odvážné
4. 12. 2007 od 16.00 do 18.30
• Otevřená škola pro všechny 
– pozvání do výuky, do kroužků i do 
školní družiny. Mnohé aktivity pove-
dou žáci, určitě vás něco naučí.
9. 1. 2008 od 7.45 do 17.00

• Mám školu tak rád, hodlám v 
ní i spát – nocování ve škole i 
s programem, večeří a veselým 
probuzením z pátku na sobotu.
25. 1. 2008 od 18.00 do 26. 1. 
2008 do 10.00
• Dětský karneval – „Zvířátka a 
loupežníci“
30. 1. 2008 od 16.00 do 18.30
• Ekologicko-výtvarná dílna 
– „Co s odpadky?“
5. 3. 2008 od 16.00 do 18.00
• English is funny 2 – mluvíme 
všichni, pokračování
5. 3. 2008 od 15.30 do 17.00
• Budu prvňáčkem 2 – pro rodiče 
poučení o úskalích adaptace na 
školu, pro děti radost, pokračová-
ní 16. 4. 2008 od 15.30 do 17.00
• Pro maminku – tatínkové s dět-
mi malují na hedvábí
6. 5. 2008 od 15.30 do 17.00
Více o naší škole na www.1zsfm.cz

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, tř. T. G . Masaryka 454
Máte budoucího prvňáka? Přijďte se k nám podívat!

Posledních teplých pod-
zimních dnů využili děti a 
rodiče z 2. základní školy 
Jana Čapka a vydali se spo-
lečně v neděli 14. 10. na auto-
busový výlet do Vyškova. 

Společně spolu s paní učitel-
kou Dášou Šaflovou si prohléd-
li děti, jejich rodiče a prarodiče 
Dinopark a Zoopark Vyškov. 

Obrázek nakreslil Michal Volný 2.B.

Zájezd do Dinoparku a zooparku Vyškov

Děti nejvíce zaujali velcí pohy-
bující se pravěcí tvorové a 3D 
kino. V zooparku si pak pohrá-
ly s ochočenými zvířátky a 
užily si legraci s kamarády ve 
zvířecím dětském koutku.

Výlet se všem moc líbil a 
už se všichni moc těší na jaro, 
kdy uspořádáme zase jiný 
společný výlet. 

V sobotu 13. října se konal 
další ročník Úklidu lesa se 
Stonožkou, který pořádala 
Frýdecká skládka se Stanici 
mladých turistů. Přes nepří-
zeň počasí se ho zúčastnily 
děti ze zájmového oddílu 
Plaváček, Šmejdílci, děti z 
Dětského domova z Bruzov-
ské, děti z klubu Ú-kryt a 
také prvňáci a druháci z 5. ZŠ
El. Krásnohorské 2254. 

Děti pomáhaly přírodě a 
uklízely Frýdecký les a bezpro-
střední okolí Frýdecké skládky. 
Během sobotního dopoledne 
děti nasbíraly po lese a v okolí 
cest desítky pytlů odpadů. Po 

úklidu čekalo na všechny účast-
níky úklidu malé občerstvení a 
na závěr proběhlo losování o 
drobné věcné ceny.

Poděkování patří všem účastní-
kům a také organizátorům – Frý-
decké skládce a Stanici mladých 
turistů. Akce se všem velmi líbila.

Úřad práce ve Frýdku-Míst-
ku ve spolupráci se středními 
školami okresu Frýdek-Mís-
tek připravuje akci Trh stu-
dijních a učebních oborů pro 
školní rok 2008-2009, která je 
určena pro vycházející žáky 
základních a speciálních škol, 
jejich rodiče, učitele a ostatní 
veřejnost.

„Každoročně se na této akci 
prezentují státní i soukromé 
školy. Pozvání přijímají školy i 
se specializačním zaměřením z 
jiných okresů – například školy 
strojírenské, stavební, elektro, 
teleinformatiky, pedagogické, 
lesnické, veterinární, hotelo-
vé, umělecké, zdravotnické a 
podobně. Žáci a jejich rodiče 
mají možnost získat aktuální 
informace týkající se podmínek 
studia, přijímacího řízení, profilu 
absolventa určitého oboru, ale 
také se mohou seznámit s ukáz-

Pomoc žákům při volbě povolání
kami výuky a pracovní činností, 
případně poznat mimoškolní 
vyžití studentů a učňů,“ informo-
val ředitel frýdecko-místeckého 
úřadu práce Libor Černý.

V úterý 6. listopadu ve vel-
kém sále místeckého Národní-
ho domu se od 10.30 do 16.30 
veřejnosti představí zástupci 75 
škol z Moravy a Slezska spolu 
se zaměstnavateli a s poradci 
pro volbu povolání úřadu prá-
ce, kteří jsou připraveni pomoci 
vycházejícím žákům při jejich 
rozhodování v profesní volbě. 
„K dispozici budou počítačové 
programy umožňující testová-
ní zájmů vycházejících žáků s 
nabídkou povolání, v nichž se 
tyto zájmy dají uplatnit, rovněž 
je možné zhlédnout videoklipy 
povolání, názorné ukázky čin-
ností vybraných škol, případně 
pracovní činnost a odbornou 
specializaci zaměstnanců něk-

terých firem,“ vyjmenoval Libor 
Černý. Akce sází i na zajímavý 
doprovodný program, jenž tvoří 
módní přehlídka, ukázky sebeo-
brany a bojového umění, vystou-
pení mažoretek a sólový zpěv.

V rámci této akce se budou 
prezentovat také strojírenské, hut-
nické, stavební a další průmyslové 
firmy. Účast přislíbili také zástupci 
automobilového průmyslu. „Sna-
hou je dostat do povědomí široké 
veřejnosti a zejména mládeže, že 
je žádoucí zaměřit se na technic-
ké profese. Volba technického 
studijního či učebního oboru 
zvyšuje pravděpodobnost dobré-
ho pracovního uplatnění na trhu 
práce v perspektivních oborech 
v budoucnu,“ radí ředitel Černý, 
který věří, že tato akce pomůže 
ke zkvalitnění volby povolání a 
usnadní dětem i jejich rodičům 
rozhodování v jednom z nejdů-
ležitějších životních kroků.  (pp)

V blízkosti budované 
obchodně-průmyslové zóny 
na cestě z Frýdku-Místku do 
Ostravy vzniklo nové gymná-
zium. Patří do sítě škol EDU-
CAnet a nachází se v Hrabův-
ce na ulici Mjr. Nováka. Je 
založeno na novém přístupu 
k výuce – využívá moder-
ní technologie, e-learning, 
weby jednotlivých předmětů, 
studenti mají své notebooky, 
škola je stále v kontaktu i s 
rodiči formou stránek a e-mai-
lů. Studenti si tak už nyní zvy-
kají na styl práce, který pak 
dobře uplatní na VŠ i v praxi 
a který za několik let nemine 
žádnou střední školu.

EDUCAnet ale nechce 
vychovat jen lidi, trávící většinu 
času u počítače, dbá taky na 
praktické poznávání, komu-
nikaci, estetické prožívání. 
Začátek školního roku proběhl 
formou seznamovacího týdne, 
kdy studenti cestovali, pozná-
vali přírodu i historii kraje, 

Nová škola dává nové možnostiNová škola dává nové možnosti

odhalovali své vlastní schop-
nosti a vlastnosti (např. při 
programu v lanovém centru). 
Na baště hradu Hukvaldy, kde 
trávili společně noc, je navštívil 
i frýdecko-místecký horolezec 
Libor Uher a podělil se s nimi 
o své čerstvé zážitky a fotky z 
výstupu na horu K2.

Škola není blízká Frýdku-
-Místku jen svou polohou, ale 
také tím, že na ní vyučují někteří 
středoškolští profesoři z Frýd-
ku-Místku, na čele s ředitelem 

Markem Šimoňákem. O školu 
projevili zájem i frýdecko-mís-
tečtí studenti. Místecký atlet a 
absolvent 7. ZŠ Matěj Kubica 
říká: „Tuto školu jsem si vybral 
kvůli e-learningu a počítačům, 
jsem spokojený a nemám ani 
velké problémy s dojížděním, 
protože na naší škole začíná 
výuka až v 8:40.“

Kdo má zájem poznat blíže 
chod nové školy, všechny 
informace najde na stránkách
http://www.ostrava.educanet.cz

Během posledního 
zářijového týdne proběhl 
na 2. ZŠ týden jazyků, 
který vyvrcholil 26. září 
Evropským dnem jazy-
ků. Naši žáci se věnují 
nejen klasické výuce 
německého a anglického 
jazyka, ale mohou nav-
štěvovat kroužek ruské-
ho jazyka, který je rok od 
roku populárnější.

Celý týden jsme se 
v českém, anglickém a 
německém jazyce věno-
vali různým aktivitám, kte-
rými motivujeme žáky k 
lásce a samostudiu cizích 
jazyků. Naším cílem bylo, 
aby si žáci uvědomili, že studium 
jazyků je běh na dlouhou trať, a 
pokud v budoucnu chtějí uspět 
v rámci své profese, bude dob-
rá znalost jazyků nezbytností a 
také kritériem k přijetí na zvole-

Evropský den jazyků

né pracovní místo.
V jednotlivých ročnících se žáci 

věnovali následujícím činnostem. 
V 6. ročníku žáci popisovali lidské 
tělo a obličej, důraz byl kladen na 
práci s cizojazyčnými slovníky.

(Pokračování na straně 6)

Úklid Frýdeckého lesa se Stonožkou
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Evropský den jazykůEvropský den jazyků
(Pokračování ze strany 5)

V 7. ročníku žáci pracovali s 
tématy běžného života (naku-
pování, konverzace v obchodě) 
a seznamovali se s často užíva-
nými zdvořilostními frázemi. V 
8. ročníku žáci poznávali národ-
ní kuchyně, vybírali recepty, 
podle kterých připravovali a 
ochutnávali tradiční pokrmy. 
Vyvrcholením týdne jazyků bylo 
vytvoření tříjazyčného komiksu, 
který zpracovali žáci 9. roční-
ku. Práce žáků všech ročníků 
prezentujeme na nástěnkách v 
budově školy. 

Jsme partnerskou školou 
nakladatelství Fraus, díky němuž 
jsme získali pro naše žáky čes-
ko-německé a česko-anglické 
kapesní slovníky jako odměnu 
za odvedenou práci k Evropské-
mu dni jazyků. Rozhodli jsme se 
věnovat dar nakladatelství Fraus 
celému kolektivu žáků 6. tříd, 
kteří je budou pravidelně využí-
vat ve výuce a s jejich pomocí 
obohacovat svou slovní zásobu.

Ještě jednou bychom chtěli 
poděkovat nakladatelství Fraus 
za tuto pěknou a užitečnou cenu.

Vyučující jazyků na 2. ZŠ

V sobotu 6. října se konal 
v Chocni Festival přípravek 
mladých hasičů. Na ten-
to den se děti z Mateřské 
školy Mateřídouška pečlivě 
připravovaly, vždyť se měly 
prezentovat všechny dětské 
kolektivy předškolního věku z 
České republiky svou činnos-
tí a dovednostmi, které získa-
ly v oblasti požární ochrany.

Velmi brzy ráno děti se svými 
rodiči a učitelkami odjížděly ve 
skutečném hasičském autobu-
se Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského 
kraje Ostrava, plné očekávání, 
jak své vystoupení zvládnou. 
Cesta rychle ubíhala za zpěvu 
dětských písniček a veselého 
štěbetání.

Dojeli jsme do ranní pro-
bouzející se Chocně. Sluníč-
ko, které nám bylo přislíbeno 
v předpovědi počasí, se ne a 
ne ukázat, ale to nám vůbec 
nevadilo. Basebalový stadion 
byl připraven na vystoupení 
dvanácti kolektivů. Nechy-

Festival mladých hasičů v Chocni

běl skutečný nástup, hlášení 
velitele soutěže panu staros-
tovi dobrovolných hasičů Ing. 
Karlu Richterovi, ale zazněla 
také naše hymna a my hrdě 
stáli a těšili se, až ukážeme, 
jak výborná jsme parta, kterou 
nic nepřekvapí. A že se nám 
to podařilo. Odměnou nám byl 
potlesk a uznání, maminky a 
tatínkové a také paní učitelky 

nás moc chválili.
Za naše cvičení jsme dostali 

„zlaté medaile“ a medvídka a 
paní ředitelka pamětní plaketu 
na památku.

Cestou zpět jsme se zastavili 
na hasičské stanici v Ostravě-
-Zábřehu, kde jsme si prohlédli 
hasičská auta, záchranku, ale 
vrtulník byl zrovna v akci, tak 
možná příště.

4. října se v odpoledních 
hodinách konala na ZŠ a MŠ 
Jana Čapka 2555 ve Frýdku-
-Místku akce pro děti před-
školního věku pod názvem 
Zahradní slavnost. Na tuto 
akci byly pozvány děti z 
mateřských škol ze sídliš-
tě Slezská. Paní učitelky z 
1. stupně pro ně připravily 
spoustu soutěží. 

Tato slavnost probíhala na 
zahradách školy, kde byly při-
praveny různé sportovní sou-
těže. Ve třídách si děti mohly s 
pomocí rodičů splnit další zají-

Zahradní slavnost na Dvojce
mavé úkoly (např. zdobit per-
níčky, malovat na sklo, malovat 
oblečení pro skřítky a také si 
mohly vyzkoušet jiné výtvar-
né techniky). Pro rodiče, kteří 
doprovázeli své děti, bylo také 
přichystáno občerstvení. 

Během akce se všichni pří-
tomní mohli podívat na krásnou 
výstavku podzimních plodů. V 
tělocvičně zhlédli vystoupení 
taneční školy PALAS. 

Na závěr se zde také usku-
tečnilo losování tomboly a za 
splněné úkoly všechny děti 
dostaly sladkou odměnu. 

Ve dnech 3.-5. října byla na 
ZŠ a MŠ Jana Čapka ve Frýd-
ku-Místku k vidění podzimní 
výstavka „Plody našich zahrad 
a lesů“, kterou připravili žáci 
2. B spolu s paní učitelkou a 
rodiči pro své spolužáky. 

Žáci si mohli prohlédnout 
různé druhy zeleniny, ovoce, 
hub a květin. Přišly se na ni 
také podívat děti z MŠ Slezská 
a Bavlnářská. Nejvíce je zaujala 
ochutnávka ovoce a zeleniny a 
nakonec si společně zahrály 
pohádku O veliké řepě.

Podzimní výstavkaPodzimní výstavka

DĚTI ŠLY ZA DAŇKY: Děti z MŠ. J. Mys-
livečka, detašovaného pracoviště J. Čejky, 
sbíraly kaštany a žaludy a začátkem října je 
dovezly panu Martinovi Hejdovi, provozova-
teli čeladenské obory s 38 daňky. Není třeba 
zdůrazňovat, že to byl pro ně mimořádný 
zážitek a určitě na zvířátka nezapomenou 
ani v příštím roce. Mateřinka Barvička s obo-
rou spolupracuje už asi deset let. 

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.
Cihelní 410, 73801 Frýdek-Místek

Tel.,fax.: 558 433 572

www.cogfm.cz
Mgr.Eva Zykmundová – ředitelka školy 

e-mail: Zykmundova@seznam.cz, tel: 558441380
Mgr.Hana Kachtíková – výchovný poradce

e-mail:  kachtikova.h@seznam.cz, tel: 558441387

Dny otevřených dveří: 6. prosince  2007 od 11.00 – 16.30 hod.
 10. ledna 2008 od 11.00 – 16.30 hod.

Soukromá škola (školné 1200.-Kč měsíčně)
- čtyřletý  cyklus po 9. třídě ZŠ      - osmiletý cyklus po 5. třídě ZŠ

Žáci jsou ke studiu přijímáni bez zkoušek
na základě prospěchu ze ZŠ.

Možnost přijetí i po 7.třídě na základě rozhodnutí ředitele.
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz
Aquapark na Olešné

Fotbalový los

Platnost ceníku od 1. 9. 2007

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

- účtování po minutách (na krytém AP – při odchodu odečtena doba 
přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny (vstupné na abonentku je levnější než jednorá-
zové vstupné)
- žádné fronty (abonent se nezdržuje ne recepci platbou za vstup a 
rovnou vstupuje přes turniket, až do naplnění kapacity bazénu)
- abonentka je použitelná pro návštěvu letního i krytého aquaparku, sau-
nového provozu i k zaplacení občerstvení u baru v krytém aquaparku
- 1 abonentka je určena pro vstup 1 osoby do prostoru bazénu i well-
nes, nebo letního areálu

Ceník abonentní vstupenky – krytý
Kategorie Po-Pá So-Ne, svátky
dospělí 0,80 Kč/min 1,15 Kč/min
děti do 15 let, stud., os. od 65 let, ZTP 0,55 Kč/min 0,85 Kč/min

Ceník abonentní vstupenky – letní
Kategorie Celodenní “Odpolední od 16 h.”
dospělí + mládež nad 10 let 70,00 Kč 55,00 Kč
děti 4-10 let, od 65 let, ZTP + ZTP/P 45,00 Kč 35,00 Kč
děti do 3 let zdarma zdarma

Cena čipu
Cena čipového náramku 150,00 Kč
Min. výše prvního nabití 500,00 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Plavání veřejnosti
Středa 19.00-20.00, 20.00-21.00
Čtvrtek 20.00-21.00
Pátek 18.00-19.00, 19.00-20.00
Ceny: Dospělí 30 Kč
 Děti do 10 let 20 Kč
 Záloha na klíč 20 Kč

Bazén uzavřen v období škol-
ních prázdnin, státních svátků, 

sanitárních dnů a havárie. 
Telefon – bazén: 558 425 538, 

kancelář: 558 425 520

Bazén na 11. ZŠ
Plavenky:

Pondělí 20.00 - 21.00 
Úterý 20.00 - 21.00
Středa 19.00 - 20.00
Čtvrtek 19.00 - 20.00
Pátek  17.00 - 18.00
cena plavenky: 20 vstupů – 
500,- pro dospělé, 250,- pro děti
Platnost plavenky je omezena 
od 10. 9. 2007 do 27. 6. 2008. 
Od 3. 9. 2007 je venkovní brouz-
daliště uzavřeno.

MSFL - podzim 2007 (muži)
13.k. SO 3.11. 10:15 Fotbal FM - HS Kroměříž
14.k. NE 11.11. 10:15 SK UNEX Uničov - Fotbal FM
16.k. SO 17.11. 10:15 Fotbal FM - SK Sigma Olomouc B

MSDD - podzim 2007 (dorost)
13.k. SO 3.11. 10:15-12:30 FK Bystřice pod H. - Fotbal FM

MSŽL - podzim 2007 (žáci)
11.k. NE 4.11. 11:00-12:45 Fotbal FM - RSM Baník Šardice

Své tipy na sportovní akce, které doporučujete k návštěvě, směřujte 
na email: pavelka.petr@frydekmistek.cz

Sokol Frýdek-Místek, extraliga ženy
17 hodin, tělocvična 6. ZŠ

sobota 3. listopadu Frýdek-Místek – Olomouc

Kdo chodí na domácí zápasy 
Sokola Frýdek-Místek, nenudí 
se. Po derby s Ostravou, kde 
naše hráčky nevyužily tři meč-
boly ve zkráceném setu, šly 
překvapivě do tie-breaku i s úřa-
dujícími mistryněmi republiky z 
Brna. Ani ten ovšem nezvládly. 

V tie-breakové loterii se dočka-
ly až v posledním kole ve Střešo-
vicích proti nováčkovi soutěže, 
který také na vlastní kůži poznal, 
jaké to je nevyužít mečbol.

Sokol Frýdek-Místek má 
prozatím na svém kontě dvě 
výhry a tři prohry a patří mu 
šestá příčka.  (pp)

Sokolky hrají vyrovnané zápasySokolky hrají vyrovnané zápasy
Frýdek-Místek - Brno 2:3 (-22, 22, 26, -25, -11)Frýdek-Místek - Brno 2:3 (-22, 22, 26, -25, -11)

Střešovice - Frýdek-Místek 2:3 (-19, 18, -23, 15, -15)Střešovice - Frýdek-Místek 2:3 (-19, 18, -23, 15, -15)

SOKOL-BRNO: K překvapení byl jen kousek.  Foto: Petr Pavelka
Už třikrát z dosavadních pěti 

zápasů hrály extraligové volejba-
listky Sokola Frýdek-Místek tie-
break. Bohužel vyhrály jen ten 

poslední v duelu se Střešovice-
mi, které ještě neokusily radost 
z výhry. Naštěstí jim tento pocit 
nedaly zažít ani sokolky.

Ve Víceúčelové sportovní 
hale ve Frýdku-Místku proběhl 
13. října už počtvrté hokejový 
turnaj amatérských družstev 
SPORTPLEX CUP. 

Své síly zde změřily týmy 
hokejových nadšenců HC BRU-
ZOVICE, HC AGS PROMILE, HC 
METEOR VRATIMOV a HC LAS 

IV. SPORTPLEX CUP pro nadšence

MARAS. Vítězem se stalo mužstvo 
HC METEOR VRATIMOV. Pod-
mínkou tohoto turnaje je, že se 
mohou účastnit pouze hráči, kteří 
nejsou oficiálně registrovaní. Pří-
ležitost zde proto mají všichni, kteří 
si chtějí zahrát jen tak pro radost. 
Skýtá jim to možnost vžít se do role 
profesionálních hokejistů. Stejně 

jako profesionály je čeká na konci 
turnaje vyhlášení vítězů. Ti nejlepší 
si však domů neodnesli Stanleyův 
pohár, ale diplom a pohár SPORT-
PLEX CUPU společně se „štanglí“ 
salámu, které jim oficiálně předal 
jednatel společnosti Sportplex 
Frýdek-Místek, s.r.o., náměstek 
primátorky Michal Pobucký.  (pp)

Třetiligoví fotbalisté Frýd-
ku porazili v domácím zápase 
Lipovou 3:1, ale stejný počet 
vstřelených branek jim nesta-
čil ani na jediný bod z utkání 
ve Znojmě. I tak drží v MSFL 
druhou příčku, jen se na vévo-
dící béčko ligové Olomouce 
dívají s větším odstupem.

Domácí zápas byl zkouškou 
pořadatelů, kteří se museli vypo-
řádat s první zimní připomínkou. 
Terén však valcířům nevadil a už 
po čtvrthodině vedli o dva góly. To 
ale Frýdek-Místek ukolébalo a po 

Ne vždy tři góly stačí
FOTBAL FM - SK LIPOVÁ 3:1 (2:1), 1.SC ZNOJMO - FOTBAL FM 4:3 (3:1)

rohovém kopu dokonce inkaso-
val. Rozhodlo se tak až po hodině 
hry, když stejná standardní situa-
ce vyšla pro změnu domácím.

Ve Znojmě valcíři vstřeli-
li rovněž tři góly, ale odjeli s 
prázdnou, protože hned čtyři-
krát lovili míč z vlastní sítě. Že 
má Frýdek-Místek problém s 
bráněním standardek, se znovu 
ukázalo už po čtvrthodině hry, 
kdy zase hosté nezvládli pokrýt 
soupeře při rohu. Když přišel 
druhý gól a situace, kterou roz-
hodčí vyhodnotil zcela naopak, 

než ji viděli hosté (údajné simu-
lování), a ke všemu domácí 
přidali třetí úspěch, vypadalo to 
už poměrně beznadějně. Špet-
ku naděje vykřesal povedeným 
přímým kopem Fujerík. Ta však 
brzy zhasla po čtvrtém gólu 
Znojma. Další korekce skóre 
přišly už pozdě, vešly se do tří 
posledních minut. Na srovnání 
už to ovšem nestačilo.

Frýdek-Místek si může spra-
vit chuť v domácím zápase s 
Kroměříží v sobotu 3. listopadu 
od 10.15 hodin.  (pp)

SKP Frýdek-Místek - KH 
Kopřivnice 25:24 (12:11) 
Frýdek-Místek i Kopřivnice 

si před vzájemným duelem 
„užili“ jednogólovou prohru a 
nejtěsnějším výsledkem skončil 
i jejich zápas. Naštěstí si vlasy 
rvali hosté.

Frýdek-Místek v úvodu pro-
hrával, ale do šaten šel s jedno-
brankovým náskokem. Ten pět 
minut předkoncem narostl až 

Vítězná vlna házenkářů SKP F-M
na čtyřgólový rozdíl, ale stejně 
z toho nakonec bylo drama.

TJ Bystřice p/H - SKP Frý-
dek-Místek 25:29 (18:12)
Na hřišti dosud posledního 

celku tabulky, který neoku-
sil v sezoně ještě opojení z 
výhry, to dlouho vypadalo, 
že se domácí chytí zrovna na 
Frýdku-Místku, ale ten nako-
nec utekl hrobníkovi z lopaty. 
Šestibrankové poločasové 

manko muselo v šatně zna-
menat zemětřesení, ale obraz 
hry se hned po přestávce příliš 
nezměnil. I zlepšený výkon 
brankáře nakonec přispěl k 
tomu, že se stav srovnal na 
24:24. Domácí z toho byli tak 
frustrovaní, že už se do střelec-
ké listiny zapsali jen jednou a 
hosté si nakonec ještě odvezli 
docela přesvědčivou výhru.
 (pp)

st. dorost A - FK Krnov 2:0
branky: Vyvial, Papřok

ml. dorost A - FK Krnov 3:0
branky: Farny, Kolář, Vojkovský

st. dorost B - Bruntál 3:1
branky: Figura 2, Kozel

ml. dorost B - Bruntál 2:0
branky: Henken, Horňáček

SFC Opava - st. žáci A 4:1
branka: Kovalík z penalty

SFC Opava - ml. žáci A 0:1

branka: Celba
st. žáci B - Bruntál 3:0

branky: Střálka, Ondřej Boráň, 
Tomáš Boráň

ml. žáci B - Bruntál 3:1
branky: Roháček 2, Dosoudil 

z penalty
Bohumín - st. žáci C 2:2
branky: Musiol, Tvardek

Bohumín - ml. žáci C 2:2
branky: Ryška, Červeňák 

VÝSLEDKY MLÁDEŽE FOTBAL FM 

27. - 28. října
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Ve Frýdku-Místku se ve 
dnech 12.-14. října uskuteč-
nilo XXI. Mistrovství ČR v 
říčním muškaření. Na řece 
Ostravici své umění předvá-
dělo 40 závodníků, nejlepších 
reprezentantů svých krajů.

„Frýdek-Místek a Ostravice 
splňuje požadavky na pořádání 
takovéto akce. Je tady poměrně 
dlouhý úsek řeky stejného cha-
rakteru, což je důležité z hlediska 
regulérnosti. A jsou tu ryby,“ smál 
se Jiří Klíma, státní trenér této 
disciplíny, v níž mají Češi několik 
mistrů světa. „Vozíme cenné kovy 
z evropských i světových soutěží, 

I borci s pruty jsou sportovci

ŘÍČNÍ MUŠKAŘENÍ: Primátorka Eva Richtrová odměňovala ty, kteří z Ostravice vylovili nejvíce.  Foto: Petr Pavelka
přetahujeme se s Francií. Když 
si vezmu, jaké zázemí má třeba 
Amerika nebo Austrálie, jsou naše 
výsledky obdivuhodné,“ dodal.

Závody na Ostravici probíhaly 
tak, že každý rybář měl vyhra-
zený osmdesátimetrový úsek, 
které se střídaly kvůli eliminaci 
„lepších“ míst. „V téhle disciplíně 
je náhod málo. Závodníci musí 
prokázat své umění. Dokazuje 
to i fakt, že na špičce jsou pořád 
stejní lidé. Ti to prostě umí,“ říká 
Jiří Klíma. Bodování probíhá 
tak, že za úlovek se považuje 
ryba nad 15 centimetrů a kaž-
dý milimetr navíc znamená zisk 

jednoho bodu. Doby, kdy se 
ryby skutečně zabíjely, jsou už 
pryč, dnes se přešlo na sportov-
ní formu, kdy rybář předá rybu k 
hodnocení a hned ji zase pustí. 
Humánnost podtrhuje i fakt, že 
háčky nemají protihrot, aby bylo 
s rybami zacházeno opravdu 
šetrně. A kolik jich tedy Ostravice 
v průběhu závodů vydala? 1188 
kousků. A nejúspěšnější byli 
domácí – tým ze severní Moravy. 
„Jsem ráda, že jste ukázali, jak 
je Ostravice dnes čistou řekou, 
a doufám, že k nám ještě někdy 
zavítáte,“ loučila se s účastníky 
primátorka Eva Richtrová.  (pp)

20. října pokračovala mlá-
dežnická volejbalová nejvyšší 
soutěž 4. kolem dvěma zápasy 
s Ostravou. Ve dvou rozdílných 
utkáních získal Sokol Frýdek-
-Místek plný počet bodů.

„V prvním utkání jsme nastoupi-
li v plné síle v základu s Helenou 
Kojdovou, Darinou Košickou na 
smeči, nahrávala Petra Martínko-
vá, univerzál hrála Barča Cidlíko-
vá, na bloku Andrea Zajícová a 
Verča Závodná. Po velkém boji se 
nám podařilo zvítězit 3:2. V rozho-
dujícím pátém setu holky odvrátily 
mečbol a zaslouženě vyhrály,“ 
referovala o úvodním zápase asis-
tentka trenéra Pavla Pavelková.

V druhém utkání nastoupily 
sokolky bez Heleny Kojdové, 
která byla k dispozici na večer-
ní zápas ženám proti Liberci. 
Vedoucí úlohu převzala Darina 

Extraligové juniorky bodovaly naplno
Košická a ujala se jí na sto pro-
cent. Sokolky zlepšily podání a 
příjem. Právě skvělý výkon libe-
ra Markéty Jaškové a smečař-
ky Daniely Pavelkové pomohl 
k vítězství 3:0 (22, 23, 18). „V 
závěru třetího setu si zahrál i 
trenér Tibor Brida, když uhýbal 
hráčce běžící pro míč mimo 
hřiště a „vysekl“ krásný převal 
stranou. Míči se úspěšně vyhnul 
a ohromil tím nejen soupeře, 
ale i diváky, kteří vytvořili skvě-
lou atmosféru a určitě přijdou 
povzbudit 24. listopadu proti 
Novému Jičínu,“ přidala perličku 
i pozvání na další domácí zápa-
sy Pavla Pavelková.

Mladé sokolky jsou po této 
předehrávce prozatím na čele 
tabulky. „Cílem je v této pod-
zimní části skončit do 3. místa,“ 
dodala asistentka trenéra.  (pp)

Hráčka stolního tenisu 
Českého svazu MP sportov-
ců, slečna Marcela Červeňá-
ková – dvojnásobná mistry-
ně ČR ve stolním tenisu, se 
nominovala na Mistrovství 
světa stolního tenisu INAS 
– FID, konaného v Japonsku 
ve dnech 29. 10 – 6. 11. letoš-
ního roku.

U příležitosti odletu na MS 
do Japonska se 25. října osob-
ně představila sponzorům, kteří 
svými finančními dary podpořili 
reprezentaci handicapované 
hráčky v daleké cizině. Jsou to: 
Frýdecká skládka a.s., zřizova-
tel Krajský úřad Moravskoslez-

Z Frýdku-Místku do Japonska
ského kraje, Statutární město 
Frýdek-Místek, TJ Sokol Frýdek-
-Místek a fyzické osoby – ing.
Věra Koloničná, p. Jan Mazal a 
p. Zdeněk Mohyla.

Slečna Marcela žije v poboč-
ce příspěvkové organizace NÁŠ 
SVĚT v Místku, na ulici J. Lohre-
ra 779, a její sportovní a osobní 
úspěch přináší uspokojení celé-
mu týmu zaměstnanců pobočky. 

Samotná hráčka v rámci pří-
pravy denně trénuje a doufá ve 
svůj uspokojivý sportovní výkon.

Účastí na mistrovství světa se 
plní její velký sportovní sen. Pře-
jeme jí hodně sportovních úspě-
chů a šťastný návrat domů.

SE SPONZORY: Za město Frýdek-Místek a současně za frýdecko-
-místecký Sokol se s reprezentantkou potkal radní a starosta Sokola 
Jiří Zaoral.

Za deníkem Jana Tleskače
Sobota 17. listopadu 2007 

Turistický oddíl KAM z Frýdku-Míst-
ku si vás dovoluje pozvat na 9. ročník 
hry v ulicích města Frýdku-Místku 
na motivy knížky Jaroslava Foglara 
,,Dobrodružství v temných uličkách“.

Vám všem, co dorazíte, se na-
skytne šance vidět a možná i chytit 
tajemného Široka a vzít mu tajemný 
hlavolam ježka v kleci, vyzkoušet si 
roli Vontů, kteří spolu soupeří o vládu 
ve Stínadlech či Druhostraníků, kteří 
se snaží ve Stínadlech najít deník Jana Tleskače či první Vontskou kroniku…
Sraz: v sobotu 17. 11. od 14.30 do 15. hodiny ve velké klubovně SMTU F-M, Pionýrů 764 (použít zadní vchod )
Konec: ve 20 hodin vyhlášením výsledků
S sebou: účastnický poplatek 10 Kč, šátek (na hlavu), zicherku (na přichycení označení), chuť si zahrát

Bližší informace na Jiri.Snapka@seznam.cz anebo mobil 737 117 491

Členové Školy TaeKwon-
Do ITF Frýdek-Místek vytvořili 
nový rekord v počtu reprezen-
tantů ČR, kteří kdy vyrazili z 
našeho statutárního města na 
Mistrovství Evropy v moder-
ním korejském bojovém umě-
ní sebeobrany TaeKwon-Do 
ITF. Sedm statečných se už 
vrátilo z estonského klání.

Do bojů o evropské medaile 
v pěti soutěžních sportovních 
disciplínách byli nominováni 
Jana Hoňková, Radek Košát-
ko, Filip Gavlas, Lumír Kunz, 
Jana Koloničná, Kateřina 
Kolářová, Rostislav Pešák. 
Jak se jim vedlo? 

1. místo Filip Gavlas – tul 
II.Dan, 1. místo seniorky tým 
(J. Hoňková) speciální techni-

Sedm taekwondistů na mistrovství Evropy
ky T-KI, 1. místo seniorky tým 
(J. Hoňková) silové přerážení 
Wirok, 1. místo junioři tým (F. 
Gavlas, L. Kunz, R. Pešák) 
technické sestavy, 1. místo juni-
oři tým (F. Gavlas, L. Kunz, R. 
Pešák) speciální techniky T-KI, 
1. místo senioři tým (R. Košátko) 
technické sestavy.

2. místo Jana Hoňková 
– tul I.Dan, 2. místo junioři 
hosinsool (F. Gavlas, L. Kunz) 
– sebeobrana, 2. místo senior-
ky tým (J. Hoňková) technické 
sestavy, 2. místo senioři tým 
(R. Košátko) speciální techni-
ky T-KI, 2. místo juniorky tým 
(K. Kolářová, J. Koloničná) 
technické sestavy. 

3. místo Kateřina Kolářová – 
matsogi do 70 kg, 3. místo Jana 

Hoňková – matsogi do 69 kg, 3. 
místo seniorky tým (J. Hoňková) 
matsogi, 3. místo junioři tým 
(F. Gavlas, L. Kunz, R. Pešák) 
matsogi, 3. místo juniorky tým 
(K. Kolářová, J. Koloničná) 
matsogi, 3. místo senioři tým (R. 
Košátko) matsogi. 

Mistrovství Evropy se zúčast-
nilo 28 zemí, přes 500 účastníků 
a Česká republika se umístila na 
celkově 2. místě v Evropě.

Hned zkraje listopadu čeká 
taekwondisty ITF největší sou-
těž v tuzemsku, Mistrovství 
ČR všech věkových kategorií 
(vč. veteránské a žákovské), 
ve všech disciplínách. Osobně 
můžete naše reprezentanty 
vidět na 8. základní škole během 
týdne v tělocvičnách.
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Studentky Střední školy 
strojírenské a dopravní se 
zapojily do projektu Žijeme 
a radujeme se spolu. Díky 
nadaci Make a Connection 
získaly dívky grant, který 
použily ve spolupráci se Ško-
lou života na výstavy prací 
klientů denního stacionáře pro mentálně postižené. Tímto srdečně 
zveme na vernisáž, která se koná v Galerii Pod Sovou dne 19. listo-
padu. Zahájení akce je v 10 hodin. Výstava potrvá do 30. listopadu.

Jemná, klidná, hladivá 
hudba s hlubokými duchovní-
mi texty, to je svět písničkáře 
Johna de Jonga. Jeho trio vás 
do něj zavede 9. listopadu, od 
20 hodin vystoupí na balkoně 
v kostele sv. Jana Křtitele ve 
Frýdku.

„Svou kariéru zpěváka a tex-
taře začal John de Jong v evrop-
ských klubech a kavárnách. 
Jako originální hráč na akustic-
kou kytaru s jedinečnou příchutí 
blues, folku a klasických stylů 
inspirovaných prvky Bruce Coc-
kburna, Erica Claptona, Paula 
Simona a Jamese Taylora se 
stal brzy žádaným interpretem. 

Vzhledem k tomu, že v České 
republice bývá pravidelným hos-
tem, vystupuje zde s českými 
hudebníky,“ představil interpreta 
Miroslav Přikryl.

Johnovy písně, psané z per-

Anglický písničkář na balkoně

spektivy křesťana a s citem bás-
níka, v sobě vždy nesou i ojedi-
nělý pohled se silným duchovním 
(a někteří tvrdí, že i prorockým) 
aspektem. Mnoho jich vyšlo na 
CD, v nedávné době i na albech 
vydaných vydavatelstvími Word 
a ICC pod hlavičkou sboru Man-
chester Vineyard, v jehož vedení 
John až donedávna působil.  (pp)

Nové album ostřílené frýdec-
ko-místecké skupiny Prouza, 
které vyšlo koncem října, se sice 
jmenuje V tichosti, ale je kolem 
něj pořádný humbuk. Aby ne. 
Kapela byla obnovena už v roce 
2000, ale na vydavatelský počin 
si fanoušci museli počkat sedm 
let. V Praze pokřtí Prouza novou 
desku na společném koncer-
tě se spřízněnými Priessnitz v 
Lucerna Music Baru 3. prosince. 
Ve Frýdku-Místku se bude slavit 
ve Stounu 24. 11. spolu s kape-
lou Downbelow a Najzar.

Na novém albu V tichosti 
podle recenzí nechybí nic z toho, 
co od Prouzy čekají pamětníci. 
Syrový kytarový zvuk, podzimní 
sychravá nálada severní Moravy, 
výborné písničky, kvalitní texty, 
téměř totální absence hostů a 
maximální soustředění na atmo-
sféru. I proto není těžké ztotožnit 

Humbuk kolem alba Prouzy „V tichosti“
se s mottem, které se dost často 
v souvislosti s Prouzou uvádí: 
„Mění se jména, zůstává pocit“. 

Vydání alba je doprovázeno 
i animovaným videoklipem na 
skladbu „Cestou domů“ a sérií 
koncertů, které vyvrcholí společ-
ným setkáním na pódiích s jese-
nickými Priessnitz. Další video-
klip se připravuje na skladbu „V 
tichosti“. A jaké další překvapení 
Prouza chystá? Má vycházet z 
pódiové zkušenosti s mladou 
hiphopovou kapelou Sektor III. 
„Na jedné straně nás čekalo opo-
vržení konzervativních poslucha-
čů, na druhé straně téměř neob-
jektivní nadšení hlavně mladých 
návštěvníků. Jen velice málo 
přítomných však zůstalo nezau-
jatých. Už teď je jasné, že nezů-
stane jen u koncertů. Pracujeme 
na společné nahrávce,“ prozradil 
za Prouzu Karel Mařík.  (pp)

Možná ho znáte z účinkování v 
kapele The Raivens nebo Hemp 
For Victory, ale Karel Mařík je nyní 
spojován hlavně s kapelou Prou-
za, kde obstarává zpěv i kytaru.

Prouza v roce 2000 obno-
vila činnost, ale z původní 
Prouzy je nyní v kapele pouze 
jeden člen. Dá se ještě vůbec 
hovořit o Prouze? 

„To už je opravdu hodně dlou-
há historie. V roce 2000 jsme se 
dali dohromady s Broňou Svobo-
dou, Láďou Frankem, Dušanem 
Helštýnem a Borisem Závadou 
na jednu akci, kterou byla moje 
svatba. Sešla se tehdy původ-
ní sestava kapely z roku 1989. 
Jediný, o kom jsme neměli žád-
né zprávy, byl Tomáš Hampel. 
Koncert tehdy dopadl, nejenom 
díky svatebnímu veselí, nad 
očekávání a my jsme se začali 
scházet častěji, a to i ve zkušeb-
ně. Původně jsme vlastně vůbec 
neuvažovali o tom, že bychom 
pokračovali jako Prouza. Ale 
začaly vznikat nové skladby, byla 
tam společná myšlenka, přichá-
zely nabídky na hraní, a i když 
postupně docházelo během let k 
další personální metamorfóze, už 
to tak zůstalo. Nemám pocit, že 
by si tím někdo z minulých nebo 
současných členů lámal hlavu. 
Zajímavé totiž je, že od začátku 
80. let se v Brumerově Prouze a 
následně i Prouze vystřídaly na 
dvě desítky muzikantů. Vlastně 
jediným, kdo si pamatuje sku-
tečný vznik a hraje s Prouzou 
nepřetržitě a až dosud, je Láďa 
Franek.“ 

Tomáš Hampel díky svému 
zpěvu byl jeden z charakteris-
tických prvků původní Prou-
zy. Na nové Prouze se nechtěl 
účastnit? 

Je to o pocitech a kytarách
„Myslím, že tuhletu otázku by 

bylo dobré si položit znovu až po 
poslechu nové desky. Nicméně 
o Tomášovi toho mnoho neví-
me, 15 let jsme ho neviděli. Je 
škoda, že se takhle ztratil.“

Nové album Prouzy vychá-
zí po dlouhých 15 letech. Jaké 
bylo nahrávání? Byl to výraz-
ný rozdíl proti 90. letům?

„Tentokrát už jsme si vše 
nahrávali sami v naší zkušebně 
ve Frýdku-Místku. Má to řadu 
výhod, můžeme nahrávat, kdy 
se nám chce a taky jak dlouho 
chceme. Současné podmínky 
se nedají s tím, co bylo kdysi, 
vůbec srovnávat. Dneska si 
můžete nahrát desku doslova 
doma v obýváku. Druhá věc je 
mix a mastering, na ten jsme 
si netroufli a jsem rád, že nám 
s tím pomohli skuteční profí-
ci. Myslím, že vznikl poctivý a 
zajímavý materiál. Jako kapela 
jsme vždycky chtěli znít hodně 
srozumitelně, syrově a nekom-
promisně a to jsme si, doufám, 
udrželi. Pánové za mixážním 
pultem tomu pak dali více než 
luxusní kabát.“

Kde jsou inspirační zdroje 
současné Prouzy? 

„Těžko říct. Na světě je 
spousta inspirace. Řekl bych, že 
se inspirujeme životem.“

Jsou na albu hosté?
„Na desce je pouze jeden host. 

I když to vlastně není žádný host. 
Je to má žena Lucka. Dalo by se 
však říct, že až na Láďu jsme v 
současné Prouze hosté všichni.“

Jak staré jsou písničky, 
které najdou posluchači na 
albu V tichosti? Je zde nějaká 
starší věc z 90. let?

„Tahle deska není záležitost 
jednoho nebo dvou let. S Luckou, 

Broňou a Borisem jsme měli kdysi 
kapelu Opodeldok. Pár věcí z nové 
desky vznikalo už tam, pod silným 
vlivem Broni Svobody. Další pak 
během těch sedmi let, co hrajeme 
jako Prouza. Nejdůležitější věc, 
která se ale děje, je ta, že nápa-
dy, které byly zasunuté hluboko v 
podvědomí, se při společné práci 
postupně dostávají na povrch. 
Čím více spolu hrajeme, tím více 
nás překvapuje, co z nás leze. Já 
už jsem někde řekl, že sedm let 
trvalo, než se dala Prouza opět 
dohromady a sedm let než jsme 
dokončili desku V tichosti.“

Proč má album V tichosti 
jen necelých 40 minut?

„Takhle na minuty o tom asi 
nikdo z nás neuvažoval. Obě 
naše předchozí desky byly 
podobně dlouhé a obě obsaho-
valy devět skladeb. My jsme se 
v tom rozhodli pokračovat. Chtěli 
jsme, aby deska zněla pevně a 
uceleně. Snažili jsme se o to, aby 
tam nebyla žádná zbytečná vata. 
Prouza totiž není žádná odpočin-
ková muzika a i těch devět věcí dá 
pořádně zabrat.“

Jaký je současný sound 
kapely? Jak moc bude pře-
kvapen pamětník, když nyní 
zajde na váš koncert?

„Je to pořád o stejných poci-
tech a taky o kytarách. Zvukově to 
nebude daleko od sebe, ale je to 
asi mnohem více syrové. Celkový 
zvuk je oproštěn od všech zbyteč-
ných kudrlinek a trendových věcí. 
Je to ve své podstatě hypnotické, 
místy možná až minimalistické, 
ale díky skvělým textům Pavla 
Indrsta to rozhodně není prázdné. 
Jeden můj přítel nazval novou 
desku „čistícím programem“ se 
všemi atributy virové nákazy. Tak 
nevím.“

Výstavní prostor Základní 
školy národního umělce Pet-
ra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. 
T. G. Masaryka 454, po dlou-
hých měsících znovu slouží 
svému účelu. Po náročné 
rekonstrukci štukové výzdo-
by stropu, kterou si vyžádal 
havarijní stav místnosti, se 
znovu rozjíždí činnost Gale-
rie Pod Sovou.

První obrázky zde visely už 
16. října u příležitosti slavnost-
ního zahájení Dnů ADRY, které 
škola pořádá ve spolupráci s 
dobrovolnickým centrem této 
humanitární organizace. „ADRA 

Galerie Pod Sovou obnovila činnost
poskytuje pomoc potřebným 
ve světě i v našem městě a 
je jistě dobře, že už děti jsou 
seznamovány s tím, že existují 
skupiny lidí, kterým je potřeba 
pomoci,“ říká primátorka města 
Eva Richtrová, která se slav-
nostního zahájení zúčastnila. 
Děti se v dalších dnech napří-
klad seznámí se životem jejich 
vrstevníků v chudých zemích, 
součástí projektu je i výtvarná a 
literární soutěž na téma „Pomá-
háme společně“. 

Výstavní prostory Galerie Pod 
Sovou prozatím patří výtvarným 
pracím žáků školy.  (pp)

rozhovor
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

INFORMACE: Magistrát města FM - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174, p. Prihodová

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 87,07 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 47,87 m2 (I.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)
4) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)

5) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 31,34 m2 (III.NP)
6) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2 + WC 1,9 m2 
směr Ostravská 
7) objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytový prostor o výměře 50,20 m2 (IV.NP)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)

Certifikace společnosti 
Frýdecká skládka, a.s. 

Společnost Frýdecká skládka, 
a.s. byla již v roce 2003 jako jedna 
z prvních odpadářských firem cer-
tifikována dle normy ISO 14001 
(norma pro životní prostředí) a 
dále i dle normy 
ISO 9001 (norma 
pro jakost). Spo-
lečnost zavedla 
takový systém 
řízení, který umož-
ňuje poskytnutí 
kvalitních služeb 
při šetrnějším pří-
stupu k životnímu 
prostředí. Sou-
časně musí spl-
ňovat požadavky 

na neustálé zlepšování systému v 
souladu s principy trvale udržitel-
ného rozvoje společnosti. V roce 
2006 byla úspěšně provedena 
recertifikace obou norem zave-

deného systému. V roce 2007 
byla společnost certifikována jako 
Odborný podnik pro nakládání s 
odpady – certifikát SUCO. Další 
informace – www.fmskladka.cz.

kino P. Bezruče 30. 10. - 1. 11.
 a 27. 11. - 29. 11.
u krytého bazénu  6. 11. - 8. 11.
u Kauflandu  13. 11. - 15. 11.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
u Billy  20. 11. - 22. 11.
Provozní doba mobilní sběrny je 
vždy úterý, středa, čtvrtek od 10:00 
do 18:00 h. (dle harmonogramu).

Statutární město Frýdek-Mís-
tek, Magistrát města Frýdek-Mís-
tek, odbor životního prostředí a 
zemědělství, ve spolupráci s Frý-
deckou skládkou, a. s., připravil 
na měsíc listopad sběr biologicky 
rozložitelného komunálního odpa-
du, tj. trávy, listí a větví. Bylo vytipo-
váno celkem 10 míst, kde bude ve 
dnech 17. a 24. 11. v době od 8 do 
13 hodin přistaven velkoobjemový 
kontejner a občané do něj budou 
moci dát biologicky rozložitelný 
komunální odpad. U každého 
kontejneru bude obsluha, která 
odmítne převzít jakýkoliv jiný druh 
odpadu. Místa, kde bude sběr trá-
vy a listí 17. a 24. 11. probíhat:
Frýdek, ul. Lískovecká - na parkovišti
Frýdek, ul. Černá cesta - u obchodu
Frýdek, ul. Zátiší - naproti domu 
č. p. 1787
Frýdek, ul. Klicperova - na parkovišti
Frýdek, ul. Vršavec - na parko-
višti poblíž domu č. p. 3244
Místek, ul. Hálkova - u výměníku
Místek, ul. Kollárova - na parko-
višti u parku
Místek, ul. Pod Puklí - u podchodu
Místek, ul. Polní - u hřiště
Místek, ul. Ke Splavu - na parko-
višti u mateřské školky

Upozorňujeme občany, že na 

Sběr trávy a listí
daných stanovištích bude odebírán 
pouze odpad typu tráva a listí, pří-
padně větve. Objemné, nebezpeč-
né a stavební odpady lze odložit ve 
sběrných dvorech nebo v mobilní 
sběrně. Biologicky rozložitelný 
odpad (dále jen „BRO“) nepatří do 
kontejnerů na směsný komunální 
odpad, ale v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou č. 15/2005 
o systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpa-
dů, včetně systému nakládání se 
stavebním odpadem na území 
města Frýdek-Místek, je každý, 
kdo produkuje odpad vhodný ke 
kompostování a není schopný ho 
sám kompostovat, povinen tento 
odpad předat oprávněné organiza-
ci, a tou je ve městě Frýdku-Místku 
společnost Frýdecká skládka, a. s.,
která provozuje kompostárnu v 
Bruzovicích. Druhou možností je 
odložení BRO do nádob k tomu 
určených, a to je právě sběr, který 
proběhne v sobotu dne 17. a 24. 
11. Odložení odpadu, jak v kom-
postárně v Bruzovicích, tak v sobo-
tu na místech k tomu určených, je 
pro občany s trvalým pobytem 
na území města Frýdku-Místku 
ZDARMA.  Odbor ŽPaZ

Solná jeskyně Polikliniky-Místek upozorňuje zájemce o 
pobyt, že téměř všechny zdravotní pojišťovny významnou 

částkou přispívají na úhradu permanentek dětem i dospělým.
Tel.: 558 900 117
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Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek z Fondu výchovy, vzdělá-
vání a zájmových aktivit, že nové 
tiskopisy žádostí o dotaci na celo-
roční činnost nebo podporu konání 
jednotlivých akcí v roce 2008 je 
možné vyzvednout na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, odbor škol-

ství, kultury, mládeže a tělovýcho-
vy nebo ze stojanu u informací v 
přízemí budovy Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ul. Radniční 
1148. Tiskopis můžete získat i na 
webových stránkách města (www.
frydekmistek.cz/radnice / tiskopisy, 
pokyny, materiál / odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy).

Fond výchovy, vzdělávání a 
zájmových aktivit je určen k pod-

poře volnočasových, zájmových a 
výchovně vzdělávacích aktivit, a to 
přednostně pro děti a mládež města 
Frýdek-Místek. Řádně vyplněné tis-
kopisy žádostí o dotaci na celoroční 
činnost a jednotlivé akce s požado-
vanými přílohami je nutno zaslat na 
odbor školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy nebo podat na podatel-
ně Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, Radniční 1148 nejpozději do 31. 

prosince 2007. Žádosti o dotace na 
jednotlivé akce je možno podávat i 
v průběhu roku 2008.

Na žádosti o dotaci na celo-
roční činnost odeslané po tomto 
termínu nebude brán zřetel.

Doporučujeme všem žadate-
lům prostudovat si Statut fondu 
výchovy, vzdělávání a zájmových 
aktivit, který je rovněž k dispozici 
na webových stránkách města.

Neinvestiční dotace z Fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit statutárního města Frýdek-Místek na rok 2008

Den konání „Dražby“:
19. 11. 2007
Místo konání „Dražby“: Magis-
trát města Frýdek-Místek, ul. 
Radniční 10, III. NP
Hodina konání „Dražby“: 
13:00 hodin
Garáž je umístěna v suterénu 
domu č.p. 2885, ul. Bavlnář-
ská, k.ú. Frýdek. Celková plo-
cha garáže je 15,12 m2.
Vyvolávací cena je stanovena 
ve výši minimálního ročního 
nájemného na 1 m2 plochy 
garáže a činí 700,- Kč/m2/rok.
Prohlídku garáže možno domlu-
vit na tel. č. 558 609 174.
Účastníkem dražby může být 
pouze fyzická osoba, která 
nejpozději do okamžiku zahá-
jení zápisu účastníků k dražbě 
uhradila zálohu na úhradu 

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor-garáž nacházející se v suterénu 
domu č.p. 2885, ul. Bavlnářská, k.ú. Frýdek na základě výsledku 
„dražby výše nájemného“ (dále jen „Dražba“) v souladu s „Postu-
pem při pronájmu garáží nacházejících se v objektech ve vlastnic-
tví statutárního města Frýdek-Místek“, který byl schválen Radou 
města Frýdek-Místek dne 8. 10. 2001.

nákladů dražby na účet města 
ve výši 5.000 Kč a která nej-
později při zápisu účastníka 
k dražbě předložila doklad o 
zaplacení zálohy na úhradu 
nákladů dražby (kauce) neby-
tového prostoru, který je před-
mětem dražby (č.ú.: 6015-928-
781/0100, VS 325 980 004).
Další informace je možné zís-
kat na tel. č. 558 609 174 nebo 
osobně na Magistrátu města 
Frýdek-Místek, odboru správy 
obecního majetku, ul. Radniční 
10, III. NP, dveře č. 315.
„Postup při pronajímání garáží 
nacházejících se v objektech 
ve vlastnictví statutárního měs-
ta Frýdek-Místek“ je zveřejněn 
na úřední desce umístěné v 
budově Magistrátu města Frý-
dek-Místek.

Odbor územního a ekono-
mického rozvoje Magistrátu 
města Frýdku-Místku informuje 
vlastníky kulturních památek, 
které se nacházejí na území 
MPZ Frýdek a MPZ Místek, o 
možnosti požádat o finanční pří-
spěvek z Programu regenerace 
městských památkových rezer-
vací a městských památkových 
zón pro rok 2008. 

Příspěvek je určen výhrad-
ně na podporu akcí, které 
mají charakter památkové 
obnovy nemovitých kultur-
ních památek, tj. na zvýšené 
náklady spojené se zachováním 
a obnovou autentických prvků 
a konstrukcí kulturní památky, 
např. obnova konstrukce stře-
chy, fasády; v případě nutné 
výměny oken a dveří, které jsou 
prokazatelně v havarijním stavu, 

STÁTNÍ DOTACE NA OBNOVU PAMÁTEK
lze akceptovat pouze tvarové a 
materiálové repliky. 

Příspěvek nelze použít na 
modernizaci objektů, zřizová-
ní nových bytových jednotek, 
projektovou dokumentaci a 
na kopie sochařských děl.

Pro podání žádosti je nutno 
splnit následující požadavky:

1. objekt je zapsán v Ústřed-
ním seznamu kulturních pamá-
tek ČR

2. obnova musí probíhat pod-
le zákona číslo 20/1987 Sb. o 
státní památkové péči a záko-
na číslo 50/1976 Sb. nebo číslo 
183/2006 Sb. (stavební zákon)

3. obnova (nebo její etapa) 
musí být dostatečně připravena 
tak, aby mohla být provedena v 
roce 2008

4. připravenost akce (datum 
vydání závazného stanoviska 

orgánu státní památkové péče a 
datum vydání stavebního povolení 
nebo ohlášení stavebních úprav)

5. akce obnovy většího 
rozsahu (s celkovými ročními 
náklady nad 1 milion Kč) je 
potřeba doložit propočtem 
(odhadem nákladů), jinak 
nebude akce započtena 

Anketní dotazník akce 
obnovy na rok 2008 je mož-
no vyzvednout na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, odboru 
územního a ekonomického 
rozvoje, Radniční 1148. Tis-
kopis je možno získat také na 
internetových stránkách města 
Frýdku-Místku – www.fryde-
kmistek.cz (zprávy z radnice).

Informace žadatelům poskyt-
ne Ing. Marta Axmanová, OÚER, 
památková péče; MM F-M, tele-
fon 558 609 111, linka 280, nebo 
e-mail: axmanova.marta@fryde-
kmistek.cz

Řádně vyplněnou žádost 
odevzdejte osobně na odboru 
územního a ekonomického roz-
voje (kancelář č. 410) Magistrá-
tu města Frýdku-Místku, nebo 
zašlete na adresu: Magistrát 
města Frýdku-Místku, odbor 
územního a ekonomického 
rozvoje, Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek, nejpozději do 
12. listopadu 2007.

Jak již mnozí mohli zazname-
nat, na veřejném pohřebišti (dále 
jen „hřbitov“) v katastrálním úze-
mí Frýdek se kácely staré, pře-
rostlé a neperspektivní výsadby 
zeravů (Thuja), a to v první fázi 
mezi skupinou 8 a 10 (z jižní stra-
ny obřadní síně). Kácení bude 
pokračovat ve směru k obřadní 
síni, vykáceny budou jak výsadby 
lemující okraj zmíněných skupin, 
tak ty, které rostou mezi jednotli-
vými hroby. K tomuto kroku bylo 
přistoupeno zejména z důvodu 
stáří zeravů. Tím, že v minu-
losti nebyly výsadby pravidelně 
udržovány řezem, došlo k tomu, 
že přerostly a svými větvemi 
zasahovaly nejen do chodníků, 
ale zejména do hrobového zaří-
zení (náhrobky apod.). Místo po 
vykácených 
zeravech však 
n e z ů s t a n e 
prázdné, v nej-
bližších dnech 
v závislosti na 
kl imatických 
podmínkách 
zde bude 
z a h á j e n a 
výsadba nová. 
V podstatě na 
stejných mís-
tech budou 
v y s a z e n y 
nové zeravy, 
pomaleji ros-

Kácení dřevin na veřejném pohřebišti ve FrýdkuKácení dřevin na veřejném pohřebišti ve Frýdku

toucí, které budou udržovány 
pravidelným řezem tak, aby do 
budoucna nezasahovaly do hro-
bového zařízení. 

Další kácení probíhá v těchto 
dnech ve východní části hřbito-
va, kde je odstraněna rovněž 

výsadba zeravů podél oplocení 
za dětskými hroby a další náleto-
vé dřeviny. V těchto místech se 
bude následně provádět oprava 
starého a děravého oplocení a 
do budoucna se plánuje výsad-
ba nového živého plotu.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek zajišťuje pravidelnou údržbu 
veřejných pohřebišť na území 
města Frýdku-Místku spočíva-
jící zejména v kosení trávníků, 
jarním vyhrabání trávníků, shra-
bání listí, péči o dřeviny, úklidu 
odpadů apod. Práce při údržbě 
veřejných pohřebišť jsou však 
ztěžovány nájemci hrobových 
míst a dalšími návštěvníky veřej-
ných pohřebišť, neboť je častým 
jevem, že dochází k odkládání 
různých předmětů kolem hro-
bového místa, nejčastěji zezadu 
náhrobku. Nikdo si asi neuvědo-
muje, že kromě toho, že poháze-
né předměty kazí celkový dojem 
jinak udržovaného veřejného 
pohřebiště, překáží při údržbě 
a úklidu. Všichni by měli vzít v 
úvahu, že plocha kolem hrobo-

Odkládání předmětů 
kolem hrobových míst

vého místa není součástí nájmu, 
a tedy není možné na ní cokoliv 
odkládat nebo do ní zasahovat 
či nějakým způsobem na ní pro-
vádět úpravy (např. zpevňování 
plochy dlažbou, výsadby apod.).

Vyzýváme nájemce hrobo-
vých míst a návštěvníky veřej-
ných pohřebišť, aby neumisťovali 
žádné předměty (vázy, sklenice, 
PET láhve apod.) mimo pro-
najaté hrobové místo, a pokud 
tak někdo již učinil, žádáme ho 
o odstranění těchto předmě-
tů. V případě neuposlechnutí 
výzvy budou odložené předměty 
odstraněny bez náhrady. Důvo-
dy, které nás k výše uvedenému 
opatření vedou, jsou zejména 
zkvalitnění údržby veřejných 
pohřebišť a zachování piety 
daného místa.
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Heydukova 2330,
558 647 067, 602 586 925,

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KD VÁLCOVEN PLECHU

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Beskydský magazín    TV Prima, středy od 16:20
Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

KLUB NEZBEDA
pro děti a mládež

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

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

Cílová skupina: 6-18 let
provozní doba od 13. do 17. hodiny

1. 11. Světýlko pro zapomenuté
7. 11. Výtvarné odpoledne - výroba svíček
14. a 15. 11. Nezednická čajovna 
19. 11. Diskusní odpoledne na téma: Šikana
22. 11. Hrátky s šablonami 
26. - 30. 11. Kreslení pro nezbednický 
kalendář 2008

17. listopadu
HELAX DANCE PARTY

Taneční akce rádia HELAX na parketech 
diskotéky Orion a Kulturního domu VP.

27. listopadu 
Písně, které mění svět.

Hudebně výchovný koncert pro školy.
29. listopadu

Shromáždění delegátů SBD
ve Frýdku-Místku

Velký sál KD VP.
Nabídka kurzů:

Lektory tanečních kurzů jsou Mistři ČR v latin-
sko-amerických tancích, Vicemistři střední 
Evropy a rovněž pětinásobní Mistři ČR družs-
tev – Marek Swětík a Renáta Dohnanská.

1. Kurzy tance a společenské
výchovy pro mládež.

Zahájení v lednu 2008, cena kurzovného 
1500 Kč na osobu, 12 lekcí + prodloužená 
+ závěrečná, lekce 1 x týdně v délce 2 hodi-
ny, lekce každé pondělí od 17.30 do 19.30 
hodin. Tance standardní, latinsko-americké, 
moderní i dobové. Zápis do tanečních kurzů 
proběhne 7. ledna 2008 v Kulturním domě 
Válcoven plechu mezi 17.30 a 19.00 h.
2. Kurzy tance a společenské výcho-

vy pro pokročilé taneční.
Zahájení v lednu 2008, cena kurzovného 
1500 Kč na osobu, 12 lekcí + prodloužená + 
závěrečná, ukázky tanečního umění profesi-
onálních párů, lekce 1 x týdně v délce 2 hodi-
ny, lekce každé pondělí od 19.45 do 21.45 
h. Tance standardní, latinsko-americké, 
moderní i dobové. Zápis do tanečních kurzů 
proběhne 7. ledna 2008 v Kulturním domě 
Válcoven plechu mezi 17.30 a 19.00 h.
3. Taneční pro dospělé manželské a 

přátelské páry.
Zahájení v lednu 2008, cena kurzovného 
2000 Kč na osobu, 12 lekcí + závěrečná, 
lekce 1 x týdně v délce 2 hodiny, lekce 
každé úterý od 19.30 do 21.45 h. Zápis do 
tanečních kurzů proběhne 7. ledna 2008 v 
Kulturním domě Válcoven plechu v 19.00 h.
Přihlášky je možné si vyzvednout v Kul-
turním domě Válcoven plechu, Heyduko-
va 2330, 738 01 Frýdek-Místek.
Uzávěrka přihlášek je 20. prosince.
Info na tel: 731 603 057, 723 293 344
e-mail: m.swetik@centrum.cz nebo přímo 
v Kulturním domě VP.

Do kroužků a kurzů se můžete 
hlásit v průběhu celého roku. 

Kompletní nabídku najdete 
na www.klicfm.cz.

30. 10. - 4. 11. - MIS-
TROVSTVÍ ČR V DESKOVÉ HŘE GO

Turnaje se zúčastní 10 nejlepších čes-
kých hráčů.
V Místku můžete vidět při hře např. junior-
ské mistry Evropy, vítěze Evropské Grand 
Prix, účastníky MS, ME juniorů i dospělých.
V rámci doprovodných akcí proběhne 3. 
- 4. 11. mezinárodní turnaj zařazený do 
Grand Prix ČR.
Pořadatelé předpokládají účast cca 80 hrá-
čů z ČR, Polska, Rakouska a Slovenska.
Turnaj je přístupný i neregistrovaným hrá-
čům. V průběhu turnaje budou pro příchozí 
připraveny lekce z pravidel deskové hry.

2. – 4. 11. - POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ 
ÚČASTNÍKŮ LT ELDORADO

Místo: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 558 434 154, 736 150 088, e-
mail: sport@klicfm.cz
2. – 4. 11. - POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ 
ÚČASTNÍKŮ LT LEONARDOVA PEČEŤ 
A NA KŘÍDLECH KONDORA
Místo: TZ Krásná
Informace a přihlášky: Marie Ivana Soš-
ková, telefon 558 434 154, 731 167 010, 
e-mail: iva@klicfm.cz
10. 11. - BROUZDÁNÍ PODZIMNÍM LISTÍM
Program: Celodenní výlet do přírody. 
Podíváme se do osady Muchovice v údolí 
Mazáku na ekologickou farmu, projede-
me se na koních, prohlédneme si skalní 
masiv Mazák (pro zájemce bude připra-
veno slaňování), opečeme si párky. V 
případě nepříznivého počasí je zajištěn 
náhradní program. Cena: 100 Kč
Místo a čas: Sraz na nádraží ČD v 9:00 
hodin. Návrat na nádraží ČD v 15:30 hodin.
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 558 434 154, 736 150 088, e-
mail: sport@klicfm.cz

12. 11. - VYRÁBÍME OZDOBY PRO 
VÁNOČNÍ STROM MĚSTA

Program: V letošním roce ozdobí vánoč-
ní strom na místeckém náměstí ozdoby 
vyrobené ve Středisku volného času Klíč. 
Můžete se k nám přidat i vy. Ve výtvarné 
dílně budeme vyrábět velké vánoční ozdo-
by. Domů si pak odnesete i malou ozdobu 
pro váš vánoční stromeček. Výtvarná dílna 
je otevřena pro děti, dospělé i celé rodiny.
Cena: zdarma. Místo a čas: SVČ Klíč, 
Pionýrů 752, Místek, 14:00 – 17:30 hodin

23. 11. - BOBŘÍK ODVAHY
Program: Máte jedinečnou možnost se setkat 
se strašidly vzdálenějších krajů. Tentokrát k 
nám zavítají strašidla z Ostravska, Opavska 
a Jesenicka. Svou odvahu prokážete při zdo-
lání naší strašidelné stezky, na které potkáte 
rytíře Oswalda, oderského býka, Kunovické 
strašidlo, děda Praděda a další. Pro všech-
ny účastníky je připravena sladká odměna. 
Doporučujeme pro překonání strachu vzít si 
lucernu, lampión či jiné svítidlo.
Cena: zdarma
Místo a čas: Sady Bedřicha Smetany 
(park za autobusovým stanovištěm), start 
u altánu od 17:00 hodin

26. 11. - VYRÁBÍME OZDOBY PRO 
VÁNOČNÍ STROM MĚSTA

Program: V letošním roce ozdobí vánoč-
ní strom na místeckém náměstí ozdoby 
vyrobené ve Středisku volného času Klíč.
Můžete se k nám přidat i vy. Ve výtvarné 
dílně budeme vyrábět velké vánoční ozdo-
by. Domů si pak odnesete i malou ozdobu 
pro váš vánoční stromeček. Výtvarná dílna 
je otevřena pro děti, dospělé i celé rodiny.

Cena: zdarma
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 14:00 – 17:30 hodin
28. 11. - S KLÍČEM NA CESTÁCH - Aljaška
Program: Přidejte si do svého cestovatelské-
ho pasu další razítko. Tentokrát se budeme 
připravovat na zimu na samotné Aljašce. 
Upečeme si čerstvě uloveného lososa, 
vyzkoušíme si tvrdou práci zlatokopů, vyro-
bíme si kožený šperk a indiánský lapač snů, 
který vás ochrání před nočními běsy.
Cena: 45 Kč. Místo a čas: Sraz u SVČ Klíč, 
Pionýrů 752 v Místku, 14:00 – 18:00 hodin
Info a přihlášky: Ivana Sošková, telefon 558 
434 154, 731 167 010, e-mail: iva@klicfm.cz

ŠACHY
28. 10. – 3. 11. - ŠACHOVÉ SOUSTŘE-

DĚNÍ MLÁDEŽE
Program: Šachy, hory, sport, turnaje
Informace: Martin Kocur, tel.: 732 224 966
Místo a čas: Malenovice

2. 11. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež od 4 do 18 let
Informace: Martin Kocur, tel.: 732 224 966
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 15:30 
– 18:00 hodin

16. 11. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež od 4 do 18 let

Informace: Martin Kocur, tel.: 732 224 966
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 15:30 
– 18:00 hodin

30. 11. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež od 4 do 18 let
Informace: Martin Kocur, tel.: 732 224 966
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 15:30 
– 18:00 hodin

1. 11. čtvrtek A BUDE HŮŘ…
KULTOVNÍ FILM Z DÍLNY ČESTMÍRA 
KOPECKÉHO, KTERÝ NEMÁTE ŠANCI 
VIDĚT V KINECH…PROJEKCE 16MM 
KAMEROU A PIVO ZA 19,-, RUM ZA 20,-
2. 11. pátek BREAKING No.10
SAYKO (2.3), SOLDIK (BASSINFECTION), 
TYPE-R (CT), SMARIO (MKTBROS.ORG), 
PICKFICK (CYBERFIRE.CZ) – SPECIAL 
SOUND, LIGHTS, PROJECTION
3. 11. sobota METALOVÁ VICHŘICE
DJ ESTET A RAVY VÁM DAJÍ OKUSIT 
KVALITNÍ HARDROCK A METAL!!!
5.11. pondělí N. E. W. PARTY +TUR-
NAJ FOTBÁLEK /JEDNIČKY
HIP-HOP, RNB, BLACK MUSIC PARTY, 
DJ BURCHAK – ANEB VÍKEND NEKONČÍ, 
2xROSENGART, VIDEOPROJECTION, 
LIGHTS, ENTRY FREE!!! 18:00 – 02:00!!!
7.11. středa POLEMIC(SK-SKA)
JEDINEČNÝ KONCERT KULTOVNÍ 
SLOVENSKÉ SKA-BANDY…
8.10. čtvrtek ROFY + O5 A RADEČEK
KONCERT, ENTRY FREE!!! 
9.11. pátek HIP-HOP PARTY 
10.11. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ - speciál
DÝDŽEJKA BARUCHA A NEJEN HITY DOBY 
RUDÝCH ŠÁTKŮ A LIDOVÝCH MILICÍ
12.11. pondělí N. E. W. PARTY - Never 
Ending Weekend
HIP-HOP, RNB, BLACK MUSIC PARTY,DJ 
BURCHAK – ANEB VÍKEND NEKONČÍ, 
2x ROSENGART, VIDEOPROJECTION, 
LIGHTS, ENTRY FREE!!! 18:00 – 02:00!!!
14.11. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE. ENTRY FREE!!!
15.11. čtvrtek CLOU + THE PROSTITUTES
ŠPIČKOVÉ ČESKÉ KAPELY POPRVÉ VE 
STOUNU, PŘEDPRODEJ 90, MÍSTO 120
16. 11. pátek KONTRAFAKT-LIVE
NEJLEPŠÍ SK HIP-HOP OPĚT VE 
STOUNU, JEDINEČNÝ KONCERT S 
ŽIVOU KAPELOU
17.11. sobota BORN FROM PAIN (NL)
HOLANDSKÁ LEGENDA SVĚTOVÉHO 

HARDCORE, SUPPORT: LOCOMOTIVE
19.11. pondělí N. E. W. PARTY + TUR-
NAJ DVOJIC
HIP-HOP, RNB, BLACK MUSIC PARTY, 
DJ BURCHAK – ANEB VÍKEND NEKONČÍ, 
2x ROSENGART, VIDEOPROJECTION, 
LIGHTS, ENTRY FREE!!! 18:00 – 02:00!!!
21.11. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE. ENTRY FREE!!!
22.11. čtvrtek BILLY GOULD (EX FAI-
TH NO MORE)!!!
NEJVĚTŠÍ KONCERT VE STOUNU VŠECH 
DOB, ZAKLADAJÍCÍ ČLEN FAITH NO 
MORE SE SVÝM PROJEKTEM HARMFUL 
V RÁMCI TURNÉ ROCK FOR CHURCH
23.11. pátek NAA:SH:UP
ELWIRA (ALTERNATIVEZ.NET), HOLDER 
+ BLULAJTA (REDRUM), MC LOBOTO-
MIA, SMARIO (MKTBROS.ORG) - SPECI-
AL SOUND, LIGHTS, PROJECTION
24. 11. sobota PROUZA – KŘEST !!!
PROUZA POKŘTÍ NOVOU DESKU 
„V TICHOSTI” VELMI HLUČNĚ, HOS-
TÉ: DOWNBELOW, NAJZAR – SPEC. 
PROGRAM, PROJEKCE, KAŽDÝ 10. 
PLATÍCÍ OBDRŽÍ SWEETSEN CD 2007, 
DOPROVODNÝ PROGRAM: MEJDAN-
HOP, RNB, BLACK MUSIC PARTY, DJ 
BURCHAK – ANEB VÍKEND NEKONČÍ, 
2x ROSENGART, ENTRY FREE!!! 18:00 
– 02:00!!! TAR (OV). Vstup 50
26.11. pondělí N. E. W. PARTY + TUR-
NAJ DVOJIC
HIP-HOP, RNB, BLACK MUSIC PARTY, 
DJ BURCHAK – ANEB VÍKEND NEKONČÍ, 
2x ROSENGART, VIDEOPROJECTION, 
LIGHTS, ENTRY FREE!!! 18:00 – 02:00!!!
28.11. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE. ENTRY FREE!!!
29.11. čtvrtek ALTERNATIV MUSIC
60-LÉTA NEJSOU MRTVÁ, DJ KASHMIR 
A SPOUSTA DOBRÉ MUZIKY OD NÁS I 
ODJINUD. ENTRY FREE!!!

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

Telefon: 558 434 154, 558 434 525,
www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

GALERIE LIBREX

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

každou sobotu od 9 do 12 hodin
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.
Info: www.vcelaricifm.wz.cz, 603 542 619

7. listopadu, od 16 hodin 
Veřejné promítání filmu o Škole života 

ve Frýdku-Místku (sdružení handica-
povaných) a jejich zájmu o včelařství a 
o tom, že svět handicapovaných není 
světem omezených možností. Zkrácený 
soutěžní snímek již získal Cenu Magis-
trátu Frýdku-Místku a Cenu diváků na 
soutěži Beskydský ještěr 2007 a dále pu-
tuje na festival S vámi nás baví svět.

Muzea v Chlebovicích

Ivan Korč - Svatováclavský hudební festival
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

Úterý 13. listopadu v 19.00 hodin – frý-
decký zámek

KOMORNÍ DUO
Kristina Vaculová – flétna & Libor 

Janeček - kytara
K. Vaculová absolvovala konzervatoř 

v Brně. V současné době studuje JAMU 
ve třídě prof. Václava Kunta. L. Janeček 
absolvent brněnské konzervatoře. Od roku 
1993 působí v koncertním duu Instrumental 
tandem, které se zaměřuje na interpretaci 
latinskoamerické hudby A. Piazzolly. 
Předplatitelé Zámeckých koncertů 07/08

Pátek 16. listopadu v 19.00 hodin
Z MELODIE DO MELODIE
Podzimní populární koncert Symfonic-

kého orchestru Frýdek Místek a hostů
účinkují: Věra Kičmerová a Lucie Poty-

šová – housle, Zdeněk Smolka a Jaromír 
Javůrek – dirigenti

Připravujeme:
Úterý 11. prosince v 19.00 hodin
VÁCLAV HUDEČEK – housle, PETR 

ADAMEC – klavír
Předplatitelé KPH 2007/2008
Výstava:
1. listopadu - 31. prosince – chodby 

Národního domu
Výstava fotografií – Radek Klímek a 

Luděk Krulikovský

Neděle 4. listopadu v 15.00 hodin
Liduščino divadlo Praha

KÁČA a VODNÍK
Činoherní pohádka s bohatou výpravou a 
známými písničkami. Rozzlobený vodník 
ze zámeckého rybníka promění rozpusti-
lého prince Obláčka v žabáka a hádavou 
princeznu Perličku v bílý leknín.
Kuchtičce Káče dá mnoho práce, než se jí 
podaří vodníka přemoci.

Pátek 9. listopadu v 18.00 hodin
Divadelní spolek Kozlovice

Vlastimil Peška
JAKO ZMOKLÁ SLEPICE

Korupční crazy komedie se zpěvy i baletem. 
Děj o činech dvou významných politiků a 
jejich životních peripetiích se odehrává ve 
čtyřech stěnách nevábného ústavního poko-
je. Vše se odehrává z pohledu roku 2045.
Hrají: Jan Chýlek, Milan Pavlištík, Petr 
Koza, Tomáš Machálek, Miroslav Lepík, 
Ludmila Klosová…
Režie: Jan Kukuczka a Emil Kupčák st.

Neděle 11. listopadu v 15.00 hodin
Agentura Křesadlo Třinec

POHÁDKY Z BESKYD
Slezské Beskydy mají své tradice, lidové 
zvyky a kulturu. Děti se mohou těšit na 
pohádku plnou písniček a soutěží.
Středa 14. listopadu v 19.00 hodin - sk. FMC

Miguel Mihura
MARIBEL A PODIVNÁ RODINA

Miguel Mihura patří mezi přední autory 
španělské dramatické tvorby. Jeho schop-
nost podívat se na události všedního dne 
pohledem neotřelým, je zdrojem osobitého 
humoru, kterým se vyznačuje většina jeho 
komedií. Jinak tomu není ani ve hře Maribel 
a podivná rodina. Dvě stárnoucí dámy, sest-
ry Doňa Paula a Doňa Matylda, se jednoho 
dne seznámí se čtveřicí dívek, které vnesou 
vzruch do jejich poklidného života. Prozrazo-
vat více o ději této komedie by bylo nevhod-
né, jako prozradit na začátku detektivky, že 
„vrah je zahradník“. Prozradit můžeme jedi-
ně to, že Mihurova hra zaujme a pobaví.
Pro předplatitele Frýdek-Místek a širokou 
veřejnost hrajeme v kině Vlast ve Frýdku-
-Místku:

Čtvrtek 15. listopadu v 19.00 hodin
Originální pohybové divadlo Veselé skoky

VE STANICI NELZE
Anna a 7 železničářů v taneční grotesce 
z 2. nástupiště. Tančí, zpívají, milují a 
potkávají své osudy.
Vlaky, rytmus, touha, vůně, pohyb, louče-
ní, čekání. Představení získalo 1. místo na 
MF v Sarajevu v roce 2006.
Tančí a zpívají: Taťána Kupcová/Eva 
Leimbergerová, Lucie Pernetová/Marti-
na Šťastná, Natálie Topinková/Barbora 
Janatová, Eva Velínská/Martina Hůsko-
vá, Václav Jílek/Lukáš Pečenka. Scénář, 
choreografie a režie: Martin Pacek, Jana 
Vašáková a Miroslav Hanuš
Předplatitelská skupina B

Neděle 18. listopadu v 15.00 hodin
Karlovarské hudební divadlo Kapsa
TRAMPOTY ČERTÍKA BELÍNKA

Veselá čertovská pohádka.
vstupné: 40 Kč
Čtvrtek 22. - neděle 25. listopadu

5. ročník Mezinárodního festivalu 
outdoorových filmů

Středa 28. listopadu v 19.00 hodin
Pražské kulturní služby

Jiří Sequens
HŘÍŠNÍ LIDÉ MĚSTA PRAŽSKÉHO

Pěnička & Paraplíčko – kasařská romance
V jedové chýši – v představení uslyšíte 
písně Ruka zákona, Hříšní hříšníci, Kočka 
ze Záběhlic aj.
Hrají: Vladimír Kratina, Eva Režnarová/
Miluše Bittnerová, Rudolf Jelínek, Petr 
Oliva/Martin Zahálka,
Miroslav Masopust, Jaroslava Obermai-
erová/Martina Hudečková, Jiří Čapka/
Pavel Nečas
Režie: Dana Bartůňková
Předplatitelská skupina A

Pátek 30. listopadu v 19.00 hodin
MYSTERY OF THE DANCE

– Tajemství tance
Dynamická a působivá irská taneční 
show, ve které ožívá příběh staré keltské 
legendy o lásce člověka a víly. Atmosféru 
programu působivě zvýrazňuje scénické 
a světelné vyznění a mnoho kostýmo-
vých převleků. Irské tance jsou dokona-
lým souladem strhujícího rytmu, stepu a 
taneční virtuozity.
Účinkuje: slovenský taneční soubor Merlin

Připravujeme:
Úterý 4. prosince v 19.00 hodin
TENKRÁT O VÁNOCÍCH - PAVEL NOVÁK
Vánoční pořad je sestaven z lyrických 

skladeb, které si lidé v sále zpívají společ-
ně s Pavlem Novákem. Řada vánočních 
písniček dokresluje vyprávění o starých 
vánočních zvycích z jeho dětství. 
Ozvou se i koledy a řada Novákových 
hitů. Koncert má krásnou vánoční atmo-
sféru a je laděn velmi intimně.

FILMOVÝ KLUB
5.11. v 19.00 
FONTÁNA

Film je strhujícím a intimním příběhem o 
lásce a snaze vyrovnat se s lidskou smr-
telností, který se odehrává ve třech růz-
ných epochách. V hlavních rolích Hugh 
Jackman a Rachel Weiss.

6.11. v 19.00 
Ozvěny LFŠ: AMATÉR

Brilantní příběh obyčejného třicátníka, 
který se na cestě za splněním svých ideá-
lů setkává s různými problémy a konflikty 
společenského charakteru.

12.11. v 19.00 
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC STOLETÍ

Absurdně-poetický příběh fríského ves-
ničana, který získal národní proslulost v 
podivuhodné disciplíně: sezení na kůlu.

13.11. v 19.00
Ozvěny LFŠ: U KONCE S DECHEM

Legendární debut režiséra Godarda, ve 
kterém vycházející hvězdu Belmonda 
posílá na osudnou štafetu ulicemi Paříže. 
Mladý zloděj aut zabije policistu a na útěk 
se vydá se svou americkou přítelkyní.
Ocenění: Berlinale 1960 – Zlatý medvěd, 
Cena Jeana Viga – 1960

26.11. v 19.00 
MINIPROFIL D. LYNCH:

INLAND EMPIRE
Nový film režiséra D. Lynche. Mistr nejed-
noznačných příběhů s temnou atmosfé-
rou diváky i tentokrát zve do světa roz-
dvojených příběhů i osobností, symbolů a 
originálních vražedných zbraní.

27.11. v 19.00
MINIPROFIL D. LYNCH:
MULHOLLAND DRIVE

Začínající herečka přijíždí do Hollywoo-
du plná dychtivých nadějí. Pod blyštivou 
fasádou města se skrývá temné tajemství 
a také k smrti vyděšená žena, která ztrati-
la paměť po noční autonehodě...

FILM PRO SENIORY
Středa 14.11. v 10.00 

VRATNÉ LAHVE
Bývalý učitel se nehodlá smířit s poklidným 
životem důchodce, a proto přijímá místo ve 
výkupu lahví, kde se na malém prostoru 
potkávají lahve s lahvemi a lidé s lidmi.

BIJÁSEK
Pátek 2.11. v 10.00 
PÁSMO POHÁDEK

Jak stařeček měnil, Míša Kulička, Krteček 
a další pohádky.

Sobota 3.11. v 10.00 
MAHARAL – Tajemství talismanu

Tři kamarádi prožijí napínavé a dobro-
družné pátrání po záhadném pokladu na 
těch nejtemnějších místech staré Prahy.
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOO-

ROVÝCH FILMŮ 2007
5. ročník soutěžní přehlídky

dobrodružných – extrémních – adrenali-
nových cestopisných filmů
Čtvrtek 22. listopadu - neděle 25. listopadu
Program:
Čtvrtek 22. listopadu od 19.00 hodin
ZAHÁJENÍ FESTIVALU 
Mýtus jménem žralok /ČR/32 min.
Tři muži, tři osudová setkání s obávaným 
žralokem lidožravým na pobřeží Jižní Afriky. 
Okamžik radosti /ČR/17 min.
Unikátní poetický film našeho nejlepšího 
dokumentaristy Jana Špáty, který ukazuje 

radost z pískovcového lezení v Českém 
ráji v 60. letech.
Facing obsession/Tváří v tvář posedlosti 
/Německo/27 min.
Horolezecký výstup po stěně ledovce 
Cerro Muralón.
Adrenalin Cup 2007 /ČR/25 min.
Ohlédnutí za extrémním závodem štafet - 
českým „Dolomitenmannem“ v Beskydech.
Krumlovský vodácký maratón /ČR/5 min.
4. ročník největšího vodáckého maratonu v ČR.
Pátek 23. listopadu od 17.30 hodin 
Na nádech /ČR/49 min.
Nejlepší nádechový potápěč světa – Mar-
tin Štěpánek.
Cuba Libre /ČR/50 min.
Dokument o tom, co všechno se během 
pěti let může na Kubě stát.
od 20.00 hodin
Ingriš!Eduard Ingriš /ČR/53 min.
Životopis zapomenutého českého moře-
plavce, kameramana, skladatele a dobro-
druha Eduarda Ingriše.
Kamarádi /ČR/10 min.
Výstup dvou kamarádů na sedmitisícovku 
Aconcagua.
Bivaque /ČR/29 min.
Expedice tří paraglidistů v pohoří Ťan-Šan.
Un´Allta Avventura/Ještě jedno dobro-
družství /Itálie/12 min.
Dojemný dokument o posledním rozhovoru 
s italským horolezcem Ambrogiem Foga-
rem, o jeho dobrodružstvích a touhách.
Sobota 24. listopadu od 15.00 hodin
Kembali /ČR/45 min.
Nebezpečný cíl – zasněžená pyramida v 
Nové Guinei.
„Kembali“ znamená „Vraťte se!“ Toto slo-
vo zazní několikrát.
Red Bull Dolomitenmann /ČR/26 min.
Závod nejlepších sportovců světa v disci-
plínách horský běh, paragliding, kajaking 
a horské kolo v rakouských Alpách.
Peruanské impresie /Slovensko/26 min.
Bigwallové lezení a skialpinismus v pro-
středí Cordillera Blanca v Peru.
Volný schluss diving /ČR/5 min.
Odvrácená strana freedivingu.
od 17.30 hodin
TEPUY /Slovensko/61 min.
Nebezpečná expedice do největší kře-
menné jeskyně světa v orinockém prale-
se ve Venezuele.
Svítí slunce? /ČR/16 min.
Horolezec Josef Kuhn ztratil zrak, nevzdá-
vá se a za pomocí svých kamarádů se 
vrací k lezení.
Mount Everest – Branky, body, sekundy 
8850 /ČR/25 min.
Dokument o výpravě na nejvyšší vrchol 
světa u příležitosti 50 let sportovního 
pořadu Branky, body, vteřiny.
od 20.00 hodin
Jak to vlastně tenkrát bylo? /ČR/24 min.
Rekonstrukce prvovýstupu na Jeptišku 
před sto lety.
Harvest Moon /Úplněk v rovnodennosti 
/Švýcarsko, USA/40 min.
Zdolání severní stěny dlouhé 4600 m a 
vytvoření nové cesty na Thalay Sagar v 
Himalájích.
Das Geheimnis des Genyen - Expedition 
zum heiligen Berg 2007/Genyen/Itálie/45 min.
Prvovýstup na posvátnou horu Genyen v 
pohoří Gyalthang v Tibetu.
Neděle 25. listopadu od 17.30 hodin
Jenseits des Himalaja/Na druhé straně 
Himalájí /Německo/44 min.
Na druhé straně Himálají – pokračování 
úspěšného snímku tibetských dětí – Útěk 
přes Himálaje.
Okno do nebe /ČR/23 min.
Československá expedice na nejvyšší 
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Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

Fax: 558 630 452
e-mail: muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Stanice mladých turistů
Pionýrů 764, Frýdek-Místek

tel.: 558 435 067 nebo 558 647 594
www.smtufm.cz

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 667
tel.: 558 633 717, http://ctyrlistek.webz.cz

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelený obraz 
o životě v Beskydech a Pobeskydí. Historic-
ko-etnografická část prezentuje nyní na 800 
sbírkových předmětů, dokumentujících tradič-
ní zemědělství, řemesla, obchod, železářství 
a další. Řada originálních přístrojů, hracích 
skříní a dalších předmětů dokládá zábavu a 
využití volného času od poloviny 19. století.
V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskydské 
pahorkatiny a MS Beskyd, je vystaveno 
200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých 
zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hor-
nin a přibližně 100 herbářových položek. K 
nejcennějším exponátům patří zkamenělina 
druhohorní cykasové rostliny benetitového 
typu a dva dermoplastické preparáty savců 
– losa evropského a medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zámku. 
Nabízí Rytířský sál, s erbovními obrazy 
slezské šlechty, zámecké interiéry insta-
lované v reprezentačních prostorách, 
vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. Barbo-
ry a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbo-

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

Tel.: 558 435 401, 558 437 336
e-mail:lidovydum.fm@centrum.cz

www.lidovydum-mistek.wz.cz

vrchol světa – Mount Everest.
Red Bull Stairway to Heaven /ČR/5 min.
Snowboarding ve 100 km/h přes odrazo-
vý skok, letící 30 m.
Stopaři /ČR/15 min. 
Pokus českých potápěčů o rekord – ponor 
s tygřími žraloky na volné vodě s nejmlad-
ším potápěčem.
Kristallklar /Křišťálově čistý /Rakousko/29 min.
Hluboký nádech a teplé vody oceánu 
– mysl se stává křišťálově čistou.
Bližší info na www.mfof.cz
Výstava:
18. října - 31. prosince
Lidé – výstava fotografií Evy Palkovičové

1.-4.11. v 19.00 - MEDVÍDEK
Hořká komedie o manželství se skvělým 
hereckým obsazením!

7.-8.11.v 19.00 - HVĚZDNÝ PRACH
Pro pravou lásku se mladík snažil nalézt 
spadlou hvězdu… 
Výpravná fantasy podle N. Gaimana. V 
hlavních rolích: Claire Danes, Roberto de 
Niro a Michelle Pfeiffer.

9.-11.11. v 16.30 - DIVOKÉ VLNY
Animovaná akční komedie pro malé i vel-
ké diváky o tučňácích a jednom velkém 
surfařském závodu.

9.-11.11. v 19.00 - VENUŠE
Peter O’Toole hraje stárnoucího, ale stále 
slavného herce. O jeho nejlepšího přítele 
(L. Phillips) se začne starat jeho praneteř 
a požitkář Peter v ní najde zalíbení. Jeden 
z nejlepších britských filmů poslední doby 
vynesl svým tvůrcům řadu nominací na 
prestižní filmové ceny včetně Zlatých Gló-
bů a Oscara.
14.-15.11. v 19.00 - KOŘENÍ ŽIVOTA

Catherine Zeta-Jones coby výtečná kuchař-
ka, ale chladná žena, nachází cestu ke své 
neteři i k fešnému Aaronu Eckhartovi.

16.-18.11. v 19.00 - KRÁLOVSTVÍ
Jak zastavíte nepřítele, který se nebojí 
zemřít? Skupina amerických vládních 
agentů vyšetřuje bombový útok na ame-
rickou základnu na Blízkém východě.
21.-22.11. a 24.-25.11. v 19.00 - GYMPL
Komedie o studentech, učitelích, rodi-
čích a grafitti od režiséra Tomáše Vorla. 
V hlavních rolích uvidíte Jirku Mádla, 
Tomáše Vorla jr., Evu Holubovou, Jiřího 
Schmitzera a další.
28.-29.11. v 19.00 - KDYŽ SI CHUCK 

BRAL LARRYHO
Adam Sandler a Kevin James hrají hasiče, 
kteří předstírají homosexuály, aby obešli 
tvrdé ustanovení sociálního zákona a moh-
li se postarat o osiřelé děti jednoho z nich. 

30.11. - BOŽSKÝ EVAN
Novým Božím vtipem je kongresman (S. 
Carrel), jemuž Pán (M. Freeman) uloží 
postavit archu – to vše v této oficiálně nej-
dražší komedii všech dob!

ry. Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil 
k nejznámějším a k nejnavštěvovanějším 
mariánským poutním místům ve Slezsku. 
Expozice je obohacena o sochy Nejsvě-
tějšího Srdce Pána Ježíše a Neposkvrně-
ného Srdce Panny Marie, které byly pře-
stěhovány z poutního kostela Navštívení 
Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň jed-
nomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich 
vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém 
území, které oddělovala jen „šumivá, divoká 
Ostravice“. Vzdálená i blízká, historická, a 
zároveň moderní byla a jsou města Frýdek 
a Místek. Zaslouží si, aby lidé v nich žijící byli 
připomínáni a jejich činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu frý-
deckého rodáka, který byl a je světově uzná-
vaným básníkem a překladatelem. (po-pá 
8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).

Výstavy:
KRAJKOVÉ OBRAZY JAROSLAVY PERÉNY
Autorka, původem z východních Čech, žije 
střídavě v České republice a v Německu. 
Techniku paličkování si osvojila v roce 1979. 
Její paličkované obrazy se vyznačují své-
ráznými prvky, jako je způsob znázornění 
hlav a postav, detailní znázornění rukou. 
Charakteristický je její jednotný styl, její oblé 
linie. Ráda zobrazuje květiny, ptáky a koně. 
Potrvá do 18. listopadu 2007.
VI. BESKYDSKÉ TRIENÁLE NEPRO-
FESIONÁLNÍCH ŘEZBÁŘŮ 2007
„Dřevo je čistá příroda“
Pravidelné prezentaci tvorby řezbářů z 
Pobeskydí je zasvěceno Beskydské triená-
le neprofesionálních řezbářů, které pořádá 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek v součinnos-
ti s institucemi: Kysucké osvetové stredisko v 
Čadci, Muzeum Beskidzkie ve Wisle a Regi-
onalny Osrodek Kultury v Bielsku-Bialej. 
Trienále je soutěžní výstavou děl autorů z 
České republiky, ze Slovenska a z Polska. 
I. ročník Beskydského trienále neprofesi-
onálních řezbářů proběhl v roce 1992. V 
roce 2007 realizuje Muzeum Beskyd již 
VI. ročník této přehlídky.
Potrvá do 25. listopadu 2007
S VŮNÍ TABÁKU
Výstava ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč a 
Muzea Beskyd seznamuje s historií dýmek, 
kuřáckých potřeb a tabáku u nás a ve světě. 
Dýmka je sama o sobě krásná věc, dovede 
okouzlit i ty, kteří nikdy nekouřili. Dýmky jsou 
něco, co jejich sběratelé už po staletí obdivují. 
Potrvá do 20. dubna 2008
PROGRAMY, KONCERTY
Úterý 13. listopadu 17,00 h. - zámecký klub
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mine-
rálů, doplněné výměnou poznatků a materi-
álu, poradenská služba, videoprojekce.
Úterý 13. listopadu 19,00 hodin – Rytířský 
sál frýdeckého zámku
Třetí zámecký koncert
KOMORNÍ DUO
Kristina Vaculová – flétna
Libor Janeček – kytara
Neděle 18. listopadu 15,00 hodin – frý-
decký zámek
PALIČKOVÁNÍ S JAROSLAVOU PERÉNY
Spojeno s prohlídkou výstavy „Krajkové 
obrazy Jaroslavy Perény“
Připravujeme:
Neděle 2. prosince 9,00 – 15,00 hodin 
– frýdecký zámek
VÁNOČNÍ JARMARK
prodej lidových a uměleckých předmětů
• ukázka řemesel
• lidový soubor Vonička z Havířova
• Mikulášská nadílka

• Vánoce dříve a dnes – část výstavy
• domácí speciality a vánoční pamlsky
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY
Čtvrtek 8. listopadu 17,00 hodin
přednáškový sál v Zeleném domě na 
Zámecké ulici
STAROVESSKÝ ZÁMEK – PERLA 
VÝCHODNÍ MORAVY
Přednáška přiblíží historii renesančního 
zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, záro-
veň i historii zaniklé středověké vsi Brune-
swerde, která předcházela dnešní Staré 
Vsi, historii původní tvrze, farního kostela, 
aj. Doplněno video a datovou projekcí.
Čtvrtek 15. listopadu 17,00 h., přednáško-
vý sál v Zeleném domě na Zámecké ulici 
PŘIJDE VELKÁ VODA, PŘIJDE…
Přednáška o hrozivých povodních na řece 
Ostravici a Morávce, které v minulosti 
zasáhly Frýdek a Místek. Doplněno diapo-
zitivy, videosnímkem a datovou projekcí.
Čtvrtek 22. listopadu 17,00 h., přednáško-
vý sál v Zeleném domě na Zámecké ulici
MĚSTO NA HRANICI
Před 740 lety se poprvé zmiňuje osada Frie-
deberg, přímý předchůdce Místku. Před 680 
lety, krátce po roce 1327, došlo k založení 
Frýdku. Přednáška přiblíží prvopočátky obou 
měst, založení frýdeckého hradu, hrádky na 
Štandlu a na Lipině. Doplněno video a dato-
vou projekcí, ukázky archeologických nálezů.

Úterý 20. listopadu v 17.30 hodin – malý 
sál Lidového domu
Přednáška JUDr. Bedřicha Vymětalíka 
na téma Konec práce nebo budoucnost 
práce? Zamyšlení nad aktuálními problémy 
společnosti ve světě práce a nad náměty 
jejich řešení z pohledu křesťanské etiky.

PRO DĚTI
Sobota 3. listopadu – pro děti nehrajeme
Sobota 10. listopadu v 15 hodin
Alfréd Radok – Míla Tesařová

Podivné příhody pana Pimpipána
pohádkový příběh z hradu Výtržnosti a z 
Pipiníčka; hraje DUO – Divadlo u Ostravi-
ce Frýdek-Místek, Junior studio

LOUTKA 2007
11. ročník festivalu loutkových divadel
Sobota 17. listopadu v 15 hodin
Oldřich Augusta

Krakonošská pohádka o Káče a 
kocourkovi Kubovi

hraje Sdružení mladých loutkářů Schůdky 
do pohádky Kopřivnice
Sobota 24. listopadu v 15 hodin
Jan Werich

Královna Koloběžka I.
pohádkovou vyprávěnku hraje Loutkohe-
recké divadlo ROLNIČKA Kopřivnice

PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Sobota 3. listopadu v 18 hodin

ING Kolektiv – Karel Spasitel
Ingovská pohádka aneb Pohřeb dobrý, 
všechno dobré! Premiéra celovečerního 
představení pohádky pro dospělé
účinkuje soubor ING Kolektiv
Sobota 10. listopadu v 18 hodin
Verena Kanaan

Drahoušek Anna
komediální monodrama dvou žen, stár-
noucí herečky a její služky
účinkuje Divadelní společnost Jablonský 
Jindřichův Hradec
PŮJČOVÁNÍ KOSTÝMŮ V LISTOPADU:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

10. 11., 9-13 h. - Pevnost Boyard 
V netradičních soutěžích si zahrajete o 
klíče, budete luštit hádanku otce Furatta, 
odvahu vyzkoušíte při slaňování apod.
Informace: A. Kubaláková 

17. 11., 14.30-20 h. - Za deníkem
Jana Tleskače

Turistický oddíl KAM si vás dovoluje pozvat 
na 9. ročník hry v ulicích města Frýdku-Míst-
ku na motivy knížky Jaroslava Foglara „Dob-
rodružství v temných uličkách“. Můžete vidět 
tajemného Široka – vzít mu ježka v kleci, 
vyzkoušet si roli Vontů nebo Druhostraníků, 
najít deník Jana Tleskače či první Vontskou 
kroniku. Info: Jiří Šnapka, tel.: 737 117 491 
nebo Jiri.Snapka@seznam.cz, sraz u SMTu, 
startovné 10 Kč.
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Kurzy angličtiny pro začátečníky a pokročilejší.
Výuka v malých skupinkách do 6 osob.

Cena:  2000,- Kč / 6 měsíců /
Více na: www.anglicky-sro.estranky.cz

Volejte prosím v dop. hodinách! Tel. 603 118 304
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