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slovo primátorky

Nadvakrát se potkala pri-
mátorka města Eva Richtro-
vá a náměstek primátorky 
Petr Cvik s americkou dele-
gací, která v létě organizuje 
mezinárodní setkání dětí ve 
Washingtonu, kam se v rámci 
prezentace školního projektu 
Občan chystají právě žáci ze 
Základní školy Frýdek-Místek, 
Komenského (4. ZŠ).

Američané zavítali nejprve 
přímo na školu, kde absolvovali 
besedu s žáky, kteří se rozhodli 
založit ve městě Mládežnickou 
radu, podívali se do počítačové 
učebny i do tělocvičny. „Zajímali 
se o všechno, a když jsme pak 
byli na cvičné štole ve Staříči, 
hodně se ptali, jak u nás pokroči-
la technologie. Naši školu ovšem 
považovali za moderní, i když 
už má 110 let. Ocenili hlavně 
prostředí, v němž se nachází, 
protože je klidné a nechybí mu 
zeleň,“ řekl ředitel 4. ZŠ Jan 

Radnice přivítala hosty z USA, ti město chváliliRadnice přivítala hosty z USA, ti město chválili
Slováček. Ten dovedl Američany 
na magistrát, kde byli přivítáni a 
seznámeni s městem a regionem 
prostřednictvím DVD o Euroregi-
onu Beskydy. V této fázi nebyl 
prostor na příliš dalších dotazů, 
ale o to více otázek musela pri-
mátorka Richtrová s náměstkem 
Cvikem zodpovědět při večerním 
setkání v kavárně Radhošť. „Cel-
kově máme z toho setkání hroz-
ně dobrý dojem a jsme rádi, že 
jsme uvolnili finanční prostředky 
na cestu našich žáků do Spoje-
ných států. Máme se určitě vzá-
jemně čím obohatit,“ je přesvěd-
čený náměstek primátorky Petr 
Cvik. Jeho i primátorku potěšilo, 
když Američané konstatovali, že 
je Praha skutečně krásná, ale 
stejné nadšení projevovali i nad 
Frýdkem-Místkem. „Slovy chvály 
skutečně nešetřili, od ubytování, 
přes jídlo až po naše školství. 
Toho si musíme cenit. Dokon-
ce jsme se přes projekt Občan 

AMERIČANÉ NA RADNICI: Vzácné hosty přivítala primátorka Eva Richtrová a její náměstek Petr Cvik. 
Foto: Petr Pavelka

Vážení spoluobčané,
ve čtvrtek 19. dubna 2007 ve večerních 

hodinách proběhla v našem městě společ-
ná akce Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje – územního 
odboru Frýdek-Místek a Městské policie 
Frýdek-Místek. Jejím cílem byla kontrola 
průjezdnosti ulic na sídlišti Slezská a ulic 
v lokalitě pod nemocnicí z pohledu vozidel 
Integrovaného záchranného systému.

Této kontroly jsem se osobně zúčastnila s předsedou komise pro 
dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality p. Holým i ředitelem naší měst-
ské policie p. Bučkem. Závěr, ke kterému jsme všichni zúčastnění došli, 
nebyl potěšující. Situace v některých kontrolovaných ulicích byla kritická, 
nejhorší na křížení ulic Novodvorská – J. z Poděbrad a na ulici Chasáka.

V případě, že by došlo k požáru v některém objektu, u kterého by 
musela zasahovat hasičská technika, mohlo by dojít kvůli špatně zapar-
kovanému vozidlu ke zbytečnému prodlení při záchraně osob i majetku. V 
horším případě by následky neprůjezdnosti ulic mohly být třeba i tragické.

Všichni jsme si vědomi chybějících parkovacích míst, především 
na sídlištích, a asi všichni chápeme snahu majitelů vozidel zaparko-
vat vozidlo co nejblíže svému bydlišti.

Přesto bych vás, všechny řidiče, chtěla vyzvat k ohleduplnosti při 
parkování a k tomu, abyste se přesvědčili o tom, že vaše zaparkova-
né vozidlo nebude bránit volnému průjezdu záchranných vozidel.

Radě města v nejbližších dnech předložím návrh na odtah vraků 
z parkovišť, abychom tak alespoň částečně uvolnili další místa pro 
parkování.            Eva Richtrová

NA SLEZSKÉ: Na tomto sídlišti by to hasiči v případě požáru neměli 
jednoduché.  Foto: Petr Pavelka

dostali až k politice a musím říct, 
že osvědčili velice dobré znalosti 
o našem politickém systému,“ 
uzavřela primátorka.  (pp)

Až se jednoho krásného 
dne auta vydají po obchvatu 
Frýdku-Místku a přetížený 
průtah městem se uvolní, 
nebude to v danou chvíli 
znamenat žádné snížení hlu-
ku. Tolika lidem totiž spadne 
kámen ze srdce, že to bude 
taky pěkný nápor decibelů. 
Ale zpět do reality. Výstavba 
obchvatu se dále komplikuje.

Krajský úřad znovu zrušil 
územní rozhodnutí ke stavbě 
vydané Stavebním úřadem 
ve Frýdku-Místku s ohledem 
na nové hygienické předpisy. 
Zjišťovali jsme proto stanovisko 
stavebního úřadu: „Stavební 
úřad ve Frýdku-Místku na pod-
zim oznámil, že zahajuje územní 
řízení, aby mohlo být poté vydáno 
územní rozhodnutí. Obeslali jsme 
všechny dotčené instituce, tedy i 
příslušnou krajskou hygienickou 

Stavba obchvatu se dále komplikuje
stanici, a čekali v zákonné lhůtě 
na jejich vyjádření nebo na sděle-
ní jejich nového stanoviska. Kraj-
ská hygienická stanice v Ostravě 
se k oznámení vůbec nevyjádřila, 
tudíž jsme z toho vyvodili, že 
platí její původní stanovisko ke 
stavbě obchvatu. Poté, co jsme 
územní rozhodnutí vydali, nám 
jej však krajský úřad zrušil s tím, 
že je nezákonné, protože není 
v souladu s novým předpisem 
o hygienických normách, kte-
rý vstoupil v platnost teprve v 
červnu loňského roku. Pak tedy 
ale nechápeme, proč hygiena 
nezměnila po obdržení oznámení 
o zahájení řízení své stanovisko 
ke stavbě obchvatu tak, aby toto 
bylo v souladu s platnými před-
pisy. Paradoxně u jiného úseku 
obchvatu se hygiena ve stejné 
věci vyjádřit nezapomněla a na 
nový předpis nás upozornila. 

Bylo to vsak později než výše 
zmiňovaný případ. Jinými slovy 
se ke stejnému problému jednou 
nevyjádřili, podruhé zase ano. 
Příprava veškerých podkladů 
pro vydání územního rozhodnutí 
je přitom tak časově náročná a 
obtížná, takže jsme velice zkla-
máni, že veškerá snaha je zby-
tečná. Stavební úřad v průběhu 
řízení rozhodoval i o složitých 
námitkách občanů i občanských 
sdružení. Ani způsob, jakým se 
stavební úřad vypořádal s těmito 
námitkami, však nebyl důvodem 
pro zrušení rozhodnutí. Důvodem 
byla nečinnost příslušné hygienic-
ké stanice. Nechápeme potom, k 
čemu nám zákon vlastně přikazu-
je tolik institucí v rámci oznámení 
zahájení řízení obesílat, když tyto 
ve stanovené lhůtě neprovedou 
kontrolu správnosti, a tedy zákon-
nosti svých stanovisek.“  (pp)

Jedním z „pichlavých“ 
problémů, které diskutovali 
zastupitelé na svém posled-
ním zasedání, byla otázka 
dalšího působení organizace 
Renarkon, která pracuje s 
drogově závislými, posky-
tuje jim poradenský servis 
a zejména zprostředkovává 
výměnu jehel.

Renarkon potřebuje náhradní prostory
Renarkon v současné době 

využívá objekt poblíž víceúčelo-
vé sportovní haly, který je ovšem 
výhledově určen k jiným účelům. 
„Je potřeba začít s rekonstrukcí 
tohoto prostoru tak, aby byl sou-
částí celého sportovního areálu 
a mohli jej začít využívat děti 
a mládež,“ řekl náměstek pri-
mátorky Michal Pobucký, který 

považuje za neslučitelné, aby 
se aktivity Renarkonu prováděly 
v prostoru určenému dětem a 
zdravému životnímu stylu. „Měs-
to se Renarkonu nezbavuje, 
nemá ale jiné vhodné prostory,“ 
ubezpečil radní Ivan Vrba, který 
věří, že činnost Renarkonu by 
mohla zajistit i jiná organizace.

(Pokračování na straně 2)
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Posledním z pravidelných 
setkání zástupců radnice s míst-
ními obyvateli byla schůzka v 
Zelinkovicích, kde je samozřej-
mým tématem číslo jedna stále 
provoz na místním průtahu a 
problematika obchvatu měs-
ta, jehož stavba ovšem není v 
kompetenci magistrátu.

Na úvod setkání s občany 
si předseda místního osadního 
výboru Jan Klečka posteskl, 
že do lavic zastupitelstva neu-
sedl žádný místní občan, který 
by hájil zájmy Zelinkovic. Jako 
největší problém této okrajo-
vé části definoval kanalizaci, 
ale připustil, že její realizace 
naráží i na nesouhlas občanů. 
Nejbližším výhledem přítomné 
nepotěšil náměstek primátorky 
Michal Pobucký. „Letošní roz-
počet není příliš růžový, máme 
problém s financemi, protože 
musíme hospodařit s rozpočtem 
o 300-400 milionů nižším než 
předchozím. Finanční situace 
se zlepšuje jen pomalu, problém 

Zelinkovice stále trápí průtah
je v rozpočtovém určení daní. 
Navíc změna daní současné vlá-
dy posune Frýdek-Místek o dal-
ších dvě stě milionů korun dolů,“ 
varoval Michal Pobucký, který 
informoval o postupu výstavby 
obchvatu. Ten je v Zelinkovicích 
věčné téma, ale bouřlivá byla 
diskuze zejména k bezpečnosti 
dětí na přechodech pro chodce. 
„Ve městě převedeme na pře-
chodu třeba 150 dětí, tady je to 
ale číselně o ničem,“ vysvětloval 
důvod, proč jsou strážníci jinde, 
zástupce ředitele městské poli-
cie Dalibor Volný. Zelinkovické 
stále trápí i hluk a upozorňují 
na překračování příslušných 
norem. „My jsme stát oslovili, 
ať s tím něco udělá, ale bylo 
nám řečeno, že my, jako město, 
nejsme tímto problémem dotče-
ni. Znamená to, že oprávněni 
požadovat nápravu jsou přímo 
občané, kterých se to dotýká,“ 
vysvětlil složitost komunikace 
vedoucí investičního odboru Jan 
Kaspřík.  (pp)

SETKÁNÍ S OBČANY: Účastníky vítá předseda osadního výboru 
Jan Klečka, po levici má náměstka primátorky Michala Pobuckého, 
který má nyní tuto okrajovou část na starosti, napravo je vedoucí 
investičního odboru Jan Kaspřík.  Foto: Petr Pavelka

Renarkon potřebuje 
náhradní prostory
(Pokračování ze strany 1)

„Prevence kriminality není 
postavena na jedné organizaci,“ 
odrážel námitky opozice i radní 
Miroslav Adam. Nikdo ze zastu-
pitelů ovšem nezpochybnil proti-
drogovou prevenci jako takovou. 
Že ale najít nové místo pro jeho 
působení není nic jednoduchého, 
o tom svědčila výzva primátorky 
Evy Richtrové přímo na zastupi-
telstvu, aby radnice dostala tip na 
objekt, kde by mohlo toto zařízení 
fungovat. Renarkon ví o dočas-
nosti svého působení již dlouho a 
nové působiště si nezajistil. 

Přestože je přemístění Renar-
konu nevyhnutelné, město mu 
prostřednictvím společnosti 
Sportplex prodloužilo nájemní 
smlouvu, aby sdružení nemuse-
lo ukončit svou činnost. Zastupi-
telé se shodli na společné snaze 
najít řešení a Renarkonu přiřkli 

z fondu prevence kriminality
31 tisíc korun. 

Ředitel Renarkonu Martin 
Chovanec a vedoucí frýdecko-
-místeckého kontaktního cen-
tra Aneta Kalusová navštívili 
posléze i jednání rady města, 
aby se s radními dohodli na 
dalším postupu. „Nechtěli jsme 
záležitost zpolitizovat, jednání s 
městem probíhala i v minulosti a 
stále společně hledáme způsob, 
jak situaci vyřešit, ale víme, že 
snahu má,“ potvrdil ředitel Mar-
tin Chovanec. Náměstek Michal 
Pobucký přítomné také ujistil, že 
Renarkon může v případě potře-
by využívat stávajících prostor 
až do konce září. „Pokud se tak 
dohodneme, chtěli bychom na 
příštím zastupitelstvu projednat 
možnosti udělení případné další 
dotace,“ doplnil uvolněný radní 
Ivan Vrba.  (pp)

Svoz půdy ze zóny
je už u konce

Svoz ornice a podornice z 
nošovické průmyslové zóny je u 
konce, přes město by další náklad-
ní vozy s půdou již jezdit neměly. 
Hlína se vozila na určené lokality 
poblíž frýdeckého hřbitova a dále 
do Bašky přes Skalici. „Vše pro-
běhlo podle harmonogramu. Ško-
dy na komunikacích nejsou nijak 
zásadní. Mimo to máme dohodu s 
krajem, která nám garantuje jejich 
náhradu,“ ujistil vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodářství 
Miroslav Hronovský.

Sbírka schválena
20. dubna byla Krajským úřa-

dem Moravskoslezského kraje 
provedena kontrola a schválení 
celkového vyúčtování veřejné sbír-
ky Vánoční strom, která se konala 
v prosinci na místeckém náměstí. 
Vybrané finanční prostředky ve 
výši 41 038,50 Kč byly využity pro 
Domov pro seniory Frýdek-Mís-
tek na nákup invalidních vozíků 
a chodítek pro invalidní občany. 
Poděkování patří všem, kteří tímto 
ulehčili život seniorům.

Odečty vodoměrů
Severomoravské vodovody a 

kanalizace oznamují, že v termínu 
zhruba od 9. do 25. května bude 
ve městě prováděn pravidelný 
opis vodoměrů pracovníky SmVaK 
Ostrava a.s. V okrajových částech 
města následovně: Lískovec do 
11. 5., Lysůvky už mají opisy za 
sebou, Zelinkovice od 2.5. do 4. 5. 

Oslavy 1. máje
Místní organizace ČSSD ve 

Frýdku-Místku si vás dovoluje 
pozvat na tradiční oslavu 1. máje 
ve stylu country, která se uskuteční 
1. května od 13 hodin v restauraci 
Golf – areál bývalého dopravního 
hřiště v Místku. Občerstvení, hud-
ba zajištěno. 1. máj připomíná také 
Komunistická strana Čech a Mora-
vy, Okresní a Městský výbor ve 
Frýdku-Místku, Odborové sdružení 
Čech, Moravy a Slezska, Levicový 
klub žen „Růže ´92“. Jejich Oslavy 
1. máje se ve stejném čase usku-
teční v Sadech Bedřicha Smetany 
v Místku. V kulturním programu 
vystoupí dětské soubory – ŠUBA-
DUBA-BAND, cimbálovka VALA-
ŠEK, připraveny jsou soutěže pro 
děti, jízda na koni, střelba a bohaté 
občerstvení. Pietní akt k 62. výročí 
osvobození Frýdku-Místku se pak 
uskuteční v pátek 4. května v 10 
hodin na městském hřbitově.

Nástroj pohody
V Základní umělecké škole ve 

Frýdku-Místku bude 12. května 
ve 13 hodin opět na vaše úst-
ní i písemné dotazy odpovídat 
Tomáš Pfeiffer, biotronik, známý 
z televizní obrazovky a v poslední 
době i z hudebních koncertů jako 
interpret hry na 3500 let starý 
hudební nástroj, jehož zvuk léčí 
tělo a povznáší ducha.  (pp)

Občanské sdružení Pod 
Svícnem i letos získá finanč-
ní podporu města pro festi-
val Sweetsen Fest, který se 
původně neměl letos usku-
tečnit. Pořadatelé nakonec 
potřebné finance sehnali a 
radnice se ke sponzorům 
přidala. Obě strany si ovšem 
nejprve vyjasňovali svá sta-
noviska v kontextu se zpráva-
mi uveřejněnými v médiích.

„Město bylo neprávem napa-
deno, tak by se měl Petr Korč od 
těch vyjádření distancovat,“ navr-
hl náměstek primátorky Miroslav 
Dokoupil. „V žádném oficiálním 
materiálu, tiskové zprávě, jsme 
město nenapadali,“ odpověděl 
Petr Korč, pořadatel Sweetsenfes-
tu. Na mediální masáž „jak město 
nechce festival“ reagoval ještě 
Jaroslav Chýlek. „Bylo by chlap-
ské říct, proč to všechno vzniklo 
– sdružení dalo pozdě žádost, 
proto nejprve peníze nedostalo. 
Mi to připadá, že peníze z města 
jsou jakoby nejlacinější, je spous-
ta chvályhodných akcí a vždycky 
se dá něčím zaštítit. Město ale 
samozřejmě nemůže podporovat 
všechno,“ upozornil.

Zastupitelstvo probíralo SweetsenfestZastupitelstvo probíralo Sweetsenfest

NA ZASTUPITELSTVU: Radní debatují s ředitelem TS a.s. Jaromí-
rem Kohutem.  Foto: Petr Pavelka

Další střet přišel při projedná-
vání přehledu využití nebytových 
prostor, kdy opozice kritizovala 
vytvoření fitcentra v Komerčním 
centru. Opozice nechtěla přijmout 
vysvětlení, že předmětné prostory 
byly nepronajímatelné a muselo 
se do nich tedy nejprve investo-
vat. „Pan Svoják zapře nos mezi 
očima. Byl v majetkové komisi 
a musí vědět, že taneční kluby, 
které v tom prostoru působily, 
zůstávaly dlužny a nikdo to nebyl 
schopen utáhnout. Já jsem rád, 
že je teď pronajatý a že to funguje. 
Sál se předtím pronajímat prostě 
nedal, přiznejte to,“ vyzýval Jiří 
Velčovský. Náměstek primátorky 
Miroslav Dokoupil jej doplnil, že na 
investici město neprodělá. „Došlo 
k navýšení majetku města státní 
dotací, přičemž získat dotační 
prostředky není tak jednoduché. 
Když se taková šance naskytne, 
vždy jí chceme využít. Pokud ten 
prostor necháme dneska ohodno-
tit, bude mít jinou hodnotu a městu 
se prostředky mohou bohatě vrátit. 
Nemá smysl se bavit o neprodej-
nosti, protože svého času se totéž 
říkalo o objektu zdravotní školy a 
pak jsme za ni získali 11 milionů,“ 

připomněl náměstek.
Zastupitelé se ještě střetli v otáz-

ce přednostního umisťování lidí do 
domova důchodců a vyjasňovali 
si kompetence kontrolního výboru, 
který nejasně formuloval kontrolní 
témata. „Kontrola musí mít oporu v 
zákoně. Výbor může kontrolovat ze 
zákona plnění usnesení, dodržová-
ní právních předpisů a vykonávat 

další kontrolní úkoly, kterými jej 
pověří zastupitelstvo. Asi budeme 
muset pro členy uspořádat semi-
nář, aby věděli, co je obsahem 
jejich funkce. My nechceme zne-
příjemňovat kontrolnímu výboru 
život, ale hledáme cesty, jak mate-
riály uvolnit bez právního rizika pro 
radnici i členy výboru,“ řekl Miroslav 
Dokoupil. (pp)

Anketa o chlebovickém hřišti
Slíbená anketa na téma chlebovického hřiště se ještě připravuje, 
s osadním výborem se konzultují možná sběrná místa. Už nyní se 
ovšem můžete zamyslet nad otázkou, zda sportovní areál ponechat 
v majetku města či jej prodat TJ Sokol Chlebovice. Výsledek hlaso-
vání bude podpůrným stanoviskem pro rozhodnutí zastupitelstva.

Jubilejní svatby
Odbor kanceláře primátora a komise pro občanské záležitosti upo-
zorňuje seniory na možnost pořádání slavnostních jubilejních svateb. 
Ceremoniál, který je pro oslavence zdarma, může proběhnout v pro-
storách obřadní síně frýdeckého zámku nebo kdekoliv jinde dle přání. 
Více na tel.: 558 609 120 (Leona Králová) 
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městská policie
Zajistili hledaného

19. 4. pár minut po půlno-
ci při provádění kontroly okolí 
supermarketu TESCO na ulici 
Příborská zjistila hlídka Městské 
policie Frýdek-Místek ve skupin-
ce osob 22-letého M. M. z Frýd-
ku-Místku, u něhož se potvrdilo 
podezření strážníků na to, že je 
osobou hledanou policií. Z těch-
to důvodů byl muž předveden na 
obvodní oddělení Policie České 
republiky, kde byl policistům 
předán k dalším úkonům.

Kradli hliník
21. 4. bylo v půl desáté dopo-

ledne telefonicky oznámeno na 
linku 156, že byly zahlédnuty dvě 
osoby, které vnikly na ulici Hav-
líčkova na soukromý pozemek a 
odcizily hliníkové okapy, roury a 
plechy. Poté se údajně vydaly 
směrem ke sběrným surovinám. 
Hlídka strážníků Městské policie 
Frýdek-Místek si po příjezdu na 
místo pořídila soupis odcize-
ných věcí a zaznamenala směr 
pohybu osob a jejich popis. 
Před jedenáctou pak strážníci v 
nejbližších sběrných surovinách 
na ulici J. Myslivečka zjistili od 
obsluhujícího zaměstnance, že 
zde opravdu před malou chvílí 
přišly nějaké osoby odevzdat 
materiál z hliníku, přičemž za něj 
obdržely zhruba 1500 Kč. Hlídka 
městské policie si tedy zjistila 
jména dotyčných osob, kterými 
byli 26-letý Z. K. a 48-letý M. L., 
oba z Frýdku-Místku. Následně 
byla tato událost oznámena a 
telefonicky předána obvodnímu 
oddělení Policie České repub-
liky. Posléze provedla hlídka 
strážníků kontrolu okolí a brzy 
zajistila oba podezřelé, jednoho 
u ubytovny Bethel v Bahně-Pří-
kopech a druhého v Janáčkově 
parku. Na žádost republikové 
policie pak byli oba pachatelé 
předáni k dalšímu šetření.  (pp)

Členové městského zastu-
pitelstva měli možnost 24. 
dubna zasáhnout do obsahu 
Strategického plánu rozvoje 
statutárního města Frýdku-
-Místku na období 2007-2013 
na svolaném semináři k dané 
problematice.

„Město Frýdek-Místek má 
v současné době zpracovaný 
Strategický plán ekonomic-
kého rozvoje Frýdku-Místku, 
který schválilo zastupitelstvo 
města v roce 1998. Průběžně 
byly plněny jednotlivé strategie, 
plnění vzalo zastupitelstvo vždy 
na vědomí. Významná aktua-
lizace plánu byla provedena v 
roce 2003. Vedení města při-
zvalo ke spolupráci na druhé 
aktualizaci Strategického plánu 
ekonomického rozvoje města 
zástupce podniků, škol, členy 
zastupitelstva, odborné pra-
covníky města Frýdek-Místek a 
zástupce dalších institucí, aby 
společně vytvořili Komisi pro 
strategický rozvoj města Frý-
dek-Místek. Došlo k aktualizaci 
SWOT analýzy, bylo definováno 
šest kritických oblastí. Pracov-
ní skupiny zpracovaly návrhy 
strategií v rámci těchto oblastí. 
Návrh druhé aktualizace plánu 
byl předložen zastupitelstvu v 
březnu 2004, nebyl však schvá-
len. Na přelomu roku 2006 a 
2007 byl plán opět přepracován 
a rada města jej doporučila ke 
schválení zastupitelstvu města. 
To se bude k dokumentu vyja-
dřovat v červnu,“ popsal genezi 
náměstek primátorky Miroslav 

Radnice připravila seminář ke strategickému plánuRadnice připravila seminář ke strategickému plánu

SEMINÁŘ: Náměstek primátorky Miroslav Dokoupil uvádí zájemce 
do problematiky strategického plánu města.  Foto: Petr Pavelka

Dokoupil. Aby měli zastupitelé 
dostatek informací ke svému 
rozhodování, připravila radnice 
příslušný seminář, na kterém byli 
Václavem Kovalským seznáme-
ni s metodikou strategického 
plánování. Ten zdůraznil nut-
nost existence strategie, aby 
město nečinilo při svém rozvoji 
nahodilé kroky, které mohou jít 
v konečném důsledku i navzá-
jem proti sobě. „Při sestavování 
strategie nelze pominout volební 
programy jednotlivých politic-
kých stran. Je zapotřebí v nich 
najít styčné body, základem je 
dohoda a konsensus, důležitá 
je diskuze nad tím, co by měl 
občan-spotřebitel dostat. Stra-
tegický plán musí být v souladu 
s územním plánem a ekonomic-
kým plánem, tedy finančními 
možnostmi města. Měl by pře-
klenovat volební období, protože 
je důležitý kontinuální rozvoj,“ 
řekl Kovalský, který obrázkem 
krokodýlů na břehu před osobou 
ve vodě naznačil chmurné kon-
ce, když člověk strategii nemá 
nebo podcení. 

Přítomní opoziční zastupitelé 
reagovali na objem předkláda-
ného strategického plánu, který 
se jim zdál útlý. „Volili jsme co 
nejstručnější formu, která není 
předepsaná žádným právním 
předpisem,“ vysvětlil náměstek 
primátorky Miroslav Dokoupil. 
Zástupci opozice proto vyzvali 
přítomného odborníka Václava 
Kovalského, aby předkládaný 
plán zhodnotil. „Účel světí pro-
středky. Já tento plán považuji 

za dobrý, jsou tam odpovědnos-
ti, jsou tam termíny, je to dobrý 
základ pro další práci. Bez obav 
lze ten materiál nazvat strategic-
kým plánem a připomínám, že 
lepší je mít nějakou strategii než 

žádnou,“ odpověděl. Zastupitelé 
se dostali i k diskuzi o obsahu, 
vedení radnice přislíbilo se všem 
podnětům věnovat. Jedním z 
námětů například bylo řešení 
hlukové zátěže ve městě.  (pp)

Předsedové všech politic-
kých klubů frýdecko-místecké-
ho zastupitelstva se sešli spo-
lu se zástupci Městské policie 
Frýdek-Místek a lidmi z Policie 
České republiky, aby probrali 
bezpečnostní situaci ve městě.

Přítomní byli seznámeni s 
vývojem trestné činnosti od roku 
1997. „Bylo konstatováno, že 
nápad trestné činnosti má klesa-
jící tendenci, což všichni samo-
zřejmě uvítali. Mění se ovšem 
skladba trestných činů i složení 
pachatelů,“ tlumočila předloženou 
analýzu primátorka Frýdku-Místku 
Eva Richtrová, která je velitelem 
městské policie. Policisté museli 
vysvětlovat, proč je tak nízký počet 
objasněných trestných činů, a také 
zopakovali kompetence státní a 
městské policie, které mohou dob-
ře spolupracovat, ale každá má 

Politikové s policisty 
probírali bezpečnost

svou nezastupitelnou úlohu. Spo-
lupráce městské a státní policie 
bude intenzivně pokračovat dále 
i na základě podepsané smlou-
vy mezi Policií České republiky 
a městem Frýdek-Místek, která 
potvrzuje vzájemnou součinnost. 
„Schůzka splnila svůj účel, všichni 
jsme se shodli, že bude užitečné 
setkání někdy zopakovat,“ hodno-
tila primátorka. 

S některými závěry analý-
zy o bezpečnosti vás budeme 
seznamovat v dalších číslech 
zpravodaje, dnes jen avizuje-
me největší nešvar, který se ve 
městě velmi rozmohl, a to jsou 
krádeže v supermarketech. Ty 
mají na svědomí organizované 
skupiny, vesměs nejsou páchá-
ny obyvateli Frýdku-Místku, ale 
osobami ze sousedních regionů 
či států.  (pp)

O BEZPEČNOSTI: Předsedové jednotlivých politických klubů se 
sešli nad otázkou bezpečnosti ve městě.  Foto: Petr Pavelka

Technické služby pokraču-
jí v jarním úklidu města, který 
je rozplánován až do polovi-
ny června. Protože je ovšem 
mimořádně příznivé počasí, 
pracovníci TS a.s. jsou oproti 
předběžně stanoveným termí-
nům značně v předstihu.

„Snažíme se využít příznivých 
klimatických podmínek, aby-
chom byli s úklidem hotovi co 
nejdříve. Město se totiž potýká 
s překračováním limitů prachu a 

Úklid města pokračuje
naší činností přispíváme k jeho 
snížení,“ uvedl ředitel technic-
kých služeb Jaromír Kohut.

Toho těší, že jednotlivé pracov-
ní skupiny už se dostaly do lokalit, 
které byly v plánu třeba až v půli 
května. Rozhodně ne na okraji 
zájmu jsou okrajové části města, 
kde už byl jarní úklid ve spolupráci 
s místními lidmi, kteří měli mož-
nost snadněji se zbavit i nečistot 
nashromážděných u svých vlast-
ních obydlí, proveden.  (pp)

Magistrát města Frýdku-
-Místku znovu upozorňuje, aby 
řidiči, kterých se týká nutnost 
výměny řidičských průkazů do 
konce tohoto roku, neodkláda-
li tuto povinnost na poslední 
chvíli. I když počet vyřízených 
žádostí měsíc od měsíce ros-
te, stále ještě zbývá velké 
množství řidičů, které budou s 
přibývajícím časem nevyhnu-
telně čekat obrovské fronty.

V posledních dvou měsících 

Nepodceňujte výměnu řidičáků!
loňského roku se počet vyříze-
ných žádostí za měsíc nevyhoupl 
přes 300. V lednu už jich ovšem 
bylo 352, v únoru 458 a v březnu 
934, což ukazuje, že informační 
kampaň radnice, i cestou tohoto 
zpravodaje, přece jen někte-
rým otevřela oči. Stále však na 
počátku uplynulého měsíce chy-
bělo novým řidičákem vybavit 
přes 13 tisíc lidí, což představuje 
ještě 85 procent občanů, kterých 
se změna týká!  (pp)
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Děti hořely zvědavostí. Hasi-
či ze Šenova přijeli včas, aby 
jim předvedli zajímavou moder-
ní techniku a vybavení potřeb-
né při zásazích. Seznámili děti 
s tím, proč a kdy je jich potře-
ba. Názorně ukázali hašení 
požáru, první pomoc při neho-
dách, zásahy při autohaváriích, 
povodních i nutnost zásahu při 
likvidaci včelích rojů. 

Na Čtyřku přijeli hasiči. Cvičně.Na Čtyřku přijeli hasiči. Cvičně.

STŘÍKAČKA V AKCI: Pořádná sprcha se dětem líbila nejvíce.     Foto: Petr Pavelka

ZNEHYBNĚLÁ UČITELKA: Hasi-
či předvedli i něco ze zdravovědy. 

Foto: Petr Pavelka

Všichni si mohli vyzkoušet 
hasičskou výstroj i to, jak těžké 
jsou přístroje, které musí hasiči 
zvedat. Zvědavě přihlížely i děti 
z 2. stupně. Paní učitelky před-
stavovaly raněné a žáci, kteří na 
naší škole navštěvují zdravotnic-
ký kroužek, jim poskytovaly první 
pomoc. Se vším si poradili na 
jedničku. V loňském školním roce 
se družstvo mladých zdravotníků 
umístilo na 1. místě pod vedením 
p. učitelky Jany Urbancové, která 
se ve svém volném čase věnuje 
mladým požárníkům.

Děti se s hasiči rozloučily 
řadou dotazů a závěrečnou 
sirénou. Pak se všichni odebrali 
do parku B. Smetany, aby osla-
vili Den Země. Pokud by někdo 
chtěl vstoupit do řad hasičů, zde 
si mohl například na lanových 
překážkách vyzkoušet svoji 
fyzickou zdatnost. V poledne 
vysvitlo konečně sluníčko a den 
se nádherně vydařil.

Radka Gebauerová

Studenti Soukromé střední 
školy podnikatelské Frýdek-
-Místek se zúčastnili jedenácté-
ho ročníku soutěže v informati-
ce s mezinárodní účastí, kterou 
pořádala Střední odborná škola 
NET OFFICE Orlová. Soutěžili v 
kategorii „Webové stránky pro 
všechny webmastery“ na téma 
Můj oblíbený film.

„Všichni jsme byli opravdu 
překvapeni vysokou úrovní všech 
soutěžících, kteří představili pro-

Soutěž v IT s mezinárodní účastí
dukty v profesionální kvalitě,“ kon-
statoval Mgr. Libor Olbrich, zkuše-
ný vyučující IT a zástupce ředitelky 
soukromé podnikatelské školy.

O to více potěšili studenti 3. 
ročníku Tomáš Ludvik a Vladan 
Sukač, kteří obsadili ve velké kon-
kurenci třetí místo se stránkami 
zaměřenými na film a seriál STAR-
GATE, ale i druhá dvojice, studenti 
2. ročníku Filip Bačák a Michal 
Bartoník, prezentovala výbornou 
práci o sérii filmů STAR TREK.

Proč si generace nerozumě-
jí? Děti v Africe, Víra, Mezilid-
ské vztahy, Smrt, Domácí nási-
lí, Vlastní vnitřní svět. Štěstí, 
Tolerantní výchova – víte, co 
to je? To jsou problémy, které 
zajímají dnešní studenty prv-
ních ročníků středních škol. 

Právě jste si přečetli několik 
názvů soutěžních vystoupení 
okresního klání v mluveném pro-
jevu, které letos již podvanácté 
připravila Soukromá střední ško-
la podnikatelská Frýdek-Místek. 
Celkem dvanáct soutěžících si při-
pravilo monolog, s nímž vystoupili 
před odbornou porotou ve složení 
Mgr. Milena Duží, učitelka čes-
kého jazyka na ZŠ a metodička 
tohoto předmětu, Mgr. Jiřina 
Bílková, dlouholetá pracovnice v 
oblasti kultury, a Naděžda Krejčí, 
pracovnice Městské knihovny ve 
Frýdku-Místku. Tři gymnázia a 
čtyři odborné školy obeslaly sou-
těž vesměs vítězi školních kol.

Již podle názvů můžete usu-
zovat, že naše mládež není tak 
povrchní, jak se o ní někdy říká. 

Problém, který se týká i mě
Rozhodně ne všichni žijí jen 
planou zábavou a nemají zájem 
o nic podstatného. Vítězem se 
stal Šimon Kořený z Gymnázia 
Frýdlant, který velmi zasvěceně a 
zaníceně hovořil na téma Smrt a 
který získal i cenu diváků. Druhé 
místo obsadila domácí Romana 
Vaňková se svým pohledem na 
štěstí, na třetí pozici porota určila 
soutěžící dva, a to Lucii Střelko-
vou ze Soukromé střední odborné 
školy Frýdek-Místek, s příspěv-
kem nazvaným Děti v Africe, a 
Barboru Lamprou ze Čtyřletého a 
osmiletého gymnázia Frýdek-Mís-
tek, jež zvažovala, zda tolerantní 
výchova ano, či ne.

Celým dopolednem velmi dobře 
provázel FIlip Bačák, student teprve 
druhého ročníku SSŠP a v mode-
rátorství nováček. Publikum, které 
tvořili studenti třetích ročníků pod-
nikatelské školy, neušetřilo nikoho 
ze soutěžících všetečných dotazů. 
Úkolem v soutěži nebylo totiž pou-
ze prezentovat problém, který je 
zaujal věcně i jazykově správně, 
srozumitelně a zasvěceně, nýbrž 

své názory obhájit i v diskuzi.
Soutěž měla gradující průběh, 

včetně napínavého sčítání hlasů 
v diváckém bodování. Jak už se 
stalo dobrým zvykem, o mladé 
řečníky, jejich pedagogy i hosty 
pečovali domácí členové cvičných 
firem, kteří zajišťovali občerstve-
ní a starali se o pohodlí všech i 
hladký průběh středečního klání. 
Nikdo neodešel s prázdnou, ti, co 
se neumístili na čelních příčkách, 
budou vzpomínat nad pamětním 
listem, který jim uchová vzpomínky 
na nelehké veřejné vystoupení.

Dá se říci, že všichni byli spo-
kojeni. Organizátory soutěže těší 
zájem ostatních středních škol, 
pedagogové, kteří doprovázeli 
své ovečky, byli příjemně překva-
peni atmosférou, kterou pořádají-
cí škola dovedla vytvořit.

Pokud vás někdy v průběhu 
roku napadne, že dnešní mládež 
je k ničemu, neumí se vyjadřovat 
a nezajímají ji vážné věci, přijďte 
se příští jaro podívat do Podnika-
telky, že to nemusí být vždycky 
pravda.  (ap)

Žáci ZŠ národního umělce 
Petra Bezruče ve Frýdku-
-Místku (1. ZŠ) v tomto škol-
ním roce svými znalostmi a 
dovednostmi skvěle repre-
zentují školu.

Vynikajícího úspěchu dosáhl 
Marek Kuchař z 5.A, který obsadil 
1. místo v okresním kole matema-
tické olympiády. Natálie Turková 
z 9.C zvítězila v okresním kole 
Olympiády v českém jazyce. 

(Pokračování na straně 5)

Žáci „Pod sovou“ sklízejí úspěchyŽáci „Pod sovou“ sklízejí úspěchy

Malá škola se spoustou 
aktivit. Tak lze stručně cha-
rakterizovat ZŠ, jejíž součástí 
je Speciálně pedagogické cen-
trum. Kromě kroužků taneč-
ního, počítačového, matema-
tického a angličtiny je zde 
možnost výuky náboženství.

Žáci se účastní lehkoatletických 
přeborů, florbalových a fotbalo-
vých turnajů. Hálkovský slavíček 
– že vám to nic neříká? Je to sou-
těž zpěváčků I. stupně a letošní 

ZŠ Hálkova se představuje
vítězka se jmenuje Nikola Rácová.

Poslední úspěšnou aktivitou 
našich žáků bylo podpoření 
finanční sbírky pro CPK – Chrpa 
– Centrum přípravy koní pro hipo-
rehabilitaci – rehabilitaci pacientů 
s různými typy nemocí s využitím 
a pomocí koně.

Děti přispěly podle svých mož-
ností zakoupením fotografií koní. 
Podařilo se tak získat pro dobrou 
věc 700,- Kč a za to jim patří dík. 

Mgr. Jarmila Černoevičová

Již několik let se společně 
na oslavách Dne učitelů setká-
vají pedagogové z frýdecko-
-místecké Jedenáctky se svý-
mi kolegy ze sportovní školy 
v Žilině. V pátek 23. března se 
společné setkání uskutečnilo 
ve Frýdku-Místku.

Po slavnostním přivítání, na kte-
rém zahrál dětský flétnový soubor 
Radost z Jedenáctky, si slovenští 
kolegové prohlédli novou inter-
aktivní učebnu se smartboardem 
s ukázkou praktické výuky ang-
ličtiny, matematiky a přírodopisu. 
„Společnou řeč jsme našli při slav-
nostní večeři. Rozebírali jsme hlav-

Společný Den učitelů přinesl nové projekty
ně téma e-twinningu, neboli spolu-
práce a partnerství škol v Evropě, 
zabývali jsme se úrovní školství 
v obou našich zemích a školními 
vzdělávacími plány, podle kterých 
na Slovensku pracují již druhý 
rok,“ řekla zástupkyně ředitele 
Táňa Janošcová a pokračovala: 
„Slovenští učitelé jsou zvyklí s žáky 
cestovat po Evropě, a tak vyslovili 
přání absolvovat u nás s dětmi z 
prvního stupně turistické výměnné 
akce. Myslím si, že je to podnětný 
námět k přemýšlení o další možné 
spolupráci, která se mezi dětmi 
zatím odehrávala především na 
sportovní úrovni.“  (rs)



5 Duben 2007feŠkolství

(Pokračování ze strany 4)
Barbora Němcová z 9.C získala 

3. místo v okresním kole dějepisné 
olympiády a v krajském kole se 
umístila na výborném 8. místě. 
Natálie Turková a Lucie Václaví-
ková z 9.C získaly v okresním kole 
chemické olympiády v silné konku-
renci krásné 25. a 27. místo. 

V okresním kole dětských 
recitátorů zvítězila Klára Baje-
rová ze 7.D. Velkou radost 
nám rovněž udělali šachisté. V 

krajském kole přeboru ZŠ a SŠ 
obsadilo naše družstvo v kate-
gorii 1.-5. ročník pěkné 4. místo. 
V jednotlivcích obsadili David 
Šigut z 2.A 3. místo, Viktor Maťa-
ta a Vojtěch Marášek ze 4.A 
4. místo. V okresním kole v přes-
polním běhu v Jablunkově se 
skvěle umístili Adam Mrkvička z 
1.B – 2. místo a Helena Benčová 
z 3.C – 1. místo. Všem vítězům 
blahopřejeme a postupujícím 
přejeme mnoho úspěchů. 

Žáci „Pod sovou“ sklízejí úspěchy

ZLATÝ POHÁR LINDE: 17.-18. dubna se ve Frýdku-Místku i za podpory města uskutečnil 11. ročník 
mezinárodní svářečské soutěže žáků středních škol.                 Foto: Petr Pavelka

Kohutová znovu mistryní

VÍTĚZNÝ TÝM: Zleva Petra Tobiášová, Hanka Kohutová, trenérka Pav-
la Rašková, Katka Kohutová, Karolína Machalová. Foto Petr Brabec.

Další významný úspěch do 
sbírky si připsaly gymnastky 
z frýdecko-místecké základ-
ní školy Jiřího z Poděbrad v 
pátek 13. dubna na Mistrovství 
republiky Asociace školních 
sportovních klubů základních 
a středních škol v Krnově.

Kromě vedra a dlouhých 
pěších přesunů mezi ubytováním 
a sportovní halou zaskočil naše 
starší žákyně hned na začátku 
soutěže velký problém. „Chtěli 
nás diskvalifikovat, protože dosa-
hujeme velmi vysokých výsledků v 
bodování a považovali náš tým za 
profesionální gymnasty. Nakonec 
si vedení soutěže muselo v Praze 
ověřit, že máme k tréninku napro-
sto stejné podmínky jako ostatní 
družstva,“ řekla Hanka Kohutová, 
která v soutěži skončila na tře-
tím místě. Její dvojče Katka opět 
obhájila zlato a získala v pořadí již 
třetí mistrovský titul. Čtvrté místo 
v jednotlivcích patří Petře Tobiá-
šové a na sedmé příčce skončila 
Karolína Machalová. 

„Bylo zřetelně vidět, že nám 
roste velká konkurence. Našimi 

tradičními soupeři jsou Šum-
perk, Kolín, Příbram a Sezimovo 
Ústí. Nemají však tak vyrovnané 
gymnastky jako naše družstvo,“ 
vysvětlila trenérka Pavla Rašková 
a dodala: „A právě vyrovnanost 
našeho týmu nám vynesla suve-
rénní zlato v soutěži družstev.“

Stříbrnou medaili si z gym-
nastického klání odvezly i dva 
týmy dorostenců z Gymnázia 
Petra Bezruče ve Frýdku-
Místku. „Nejlepší z nich byl 
Lukáš Haluska, stal se mis-
trem republiky. Abychom ho 
trochu potrápili, schovali jsme 
před ním bodové hodnocení. 
O to větší byla jeho radost při 
vyhlašování výsledků,“ doplnila 
Petra Tobiášová.

Ani po závodech však děv-
čata neměla klid. „V pátek mezi 
devátou a desátou večer jsme 
přijeli z Krnova a hned v sobotu 
ráno jsme nastoupili do Palkovic 
na krajské gymnastické přebory. 
Odtud jsme postoupili na mis-
trovství republiky, které se bude 
konat v Doubí,“ uzavřela Pavla 
Rašková.  (rs)
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Nábor mladých fotbalistů
Fotbalový klub Fotbal 
Frýdek-Místek pořádá ve 
středu 2. května 2007 nábor 
mladých fotbalistů ročník 
2000 od 16.30 hodin na sta-
dionu ve Stovkách.
Tréninky těchto hráčů pak 
budou probíhat vždy každé 
pondělí-středa od 16.30 hodin 
na hlavním hřišti ve Stovkách. 
Bližší informace získáte na tel. 
čísle 603 254 101 - šéftrenér 
přípravek Roman Vojvodík.

Ve Stovkách se na fotbale 
opět sešla více než tisícová 
návštěva. Diváci se ovšem 
v duelu valcířů s Lipovou 
branky bohužel nedočkali. 
Tři body do tabulky MSFL ale 
dokázal Frýdek-Místek při-
vézt z Karviné a pokračuje ve 
výborných výsledcích.

Trenér Látal musel řešit před 
domácím zápasem otázku dvou 
zraněných hráčů ze stabilní 
základní sestavy. Blažka nahradil 
Jordán a Galajdu na pravé straně 
hřiště Pernikář. Krásné slunečné 
sobotní dopoledne opět přilákalo 
do Stovek více jak tisícovku příz-
nivců modrobílých barev. Byli to 
však hosté, kteří zahrozili jako 
první. Hned z protiútoku zahrozili 
také domácí, jenže Kufa nedoká-
zal hradbu hostujících těl prostře-
lit. Domácí fotbalisté tentokrát 
nedokázali navázat na první 
poločas se Slováckem. Jejich hra 
nebyla již tak nápaditá, ale přesto 
se stále snažili ohrožovat branku 
Lipové. V 77. minutě byl podruhé 

Návštěva se třemi nulami, výsledek se dvěmaNávštěva se třemi nulami, výsledek se dvěma

BEZBRANKOVÁ PLICHTA: V zápase s Lipovou „skončil“ balón v brance jedině takto.    Foto: Petr Pavelka

v zápase žlutě napomínán hostu-
jící kapitán Michal Kovář a musel 
tak předčasně odejít do kabin. 
Frýdek se nabídnutou přesilovku 
snažil využít, jenže když už Lite-
rák překonal brankáře Švédu, 
zastoupili jej na brankové čáře 
jeho spoluhráči. V 83. minutě 
poslala domácí trenérská dvoji-
ce na hřiště třetího útočníka Krp-
ce. Tím se notně posílila útočná 
síla domácích a tlak narůstal. V 
90. minutě v nadějné pozici pře-
střeluje Oborný, v 92. minutě si 
Lukáš Myšinský zpracoval míč 
na prsou, vnikl do šestnáctky 
hostí, jenže nestačil vystřelit a 
utkání skončilo bezbrankovou 
plichtou.

Cenné tři body si valcíři v 
dalším kole přivezli z Karviné, 
která se momentálně ve třetí lize 
trápí. Hosté šli do vedení již ve 
4. minutě, kdy se po standard-
ní situaci dostal k odraženému 
míči Pernikář a tvrdou ránou 
prostřelil vše, co mu stálo v ces-
tě. Domácí ovšem čtyři minuty 

před poločasem srovnali na 1:1. 
Tak, jak vyšel Frýdku vstup do 
první půle, tak se začal i poločas 
druhý. Ve 47. minutě zahrával 

Němec trestný kop a po jeho 
centru se hlavou prosadil Literák 
– 1:2. Frýdecko-místečtí fotba-
listé si poté takticky drželi jedno-

brankové vedení, o které ovšem 
mohli přijít v samotném závěru 
střetnutí, kdy Gillova hlavička po 
rohovém kopu skončila na tyči. 

FRÝDEK-MÍSTEK - LIPOVÁ 0:0 (0:0)FRÝDEK-MÍSTEK - LIPOVÁ 0:0 (0:0)
MFK KARVINÁ - FRÝDEK-MÍSTEK 1:2 (1:1)MFK KARVINÁ - FRÝDEK-MÍSTEK 1:2 (1:1)

Velikonoce byly termínem 
už 16. ročníku mládežnického 
Praga Handball Cupu. Do bojů 
o něj zasáhlo přes 430 družstev 
z celého světa. Letos Frýdek-
-Místek na tomto mezinárod-
ním setkání mladých házenká-
řů reprezentovali tři zástupci.

Mladší dorostenci (60 družs-
tev) byli nalosováni do skupiny 
s německým Forchheimem 
(výhra 15:11), lotyšským Skri-
veri boys (17:10), dánským FIF 
Copenhagen (prohra 6:19), 
švédským Farmenem (13:17) a 
chorvatským Zagrebem (6:19). 
Dvě výhry na postup do další-
ho kola samozřejmě nestačily. 
Je ale určitě zajímavé, že dva z 
jejich soupeřů doputovali až do 
samotného finále této kategorie, 
v němž RK Zagreb porazil FIF 
Copenhagen 17:13.

Vysoko mířili starší žáci naše-
ho klubu. V konkurenci 68 týmů 
měli ve skupině za soupeře 
švédský Molndals (výhra 13:5), 
německý Oldenburg (22:13), 
dánský Koege Rishoej (16:9), 
Strakonice (prohra 11:15), Cho-
dov (24:8) a rakouský Perch-
toldsdorf (13:12) a postoupili do 
osmifinále. Tam porazili Lovosi-
ce 16:12 a prohráli zápas s dán-
ským celkem HIK 0:6 (kontuma-
ce), díky čemuž nepostoupili do 
dalších bojů. 

Největší radost, a nejen sobě, 
udělali mladší žáci. V jejich kate-
gorii hrálo 53 celků a los jim ve 

Mladí házenkáři SKP Arcimpex
byli v Praze o Velikonocích vidět

skupině přidělil chorvatské Jas-
trebarsko (výhra 25:13), Krnov 
(12:9), slovinský Mokerc (21:7), 
dánský Ajax Copenhagen (21:5) 
a Kobylisy (14:9). Vyhráli skupi-
nu bez porážky při skóre 96:47. 
V osmifinále narazili na pražské 
Vršovice a po výhře 19:8 postu-
povali dále. Ve čtvrtfinále se 
jim do cesty postavil německý 
Menden-Lendringsen. Bojovným 
výkonem kluci Němce přehráli 
18:14 a v semifinále je čekal další 
dánský celek FIF Copenhagen 
– pozdější vítěz této kategorie. 
Naši prohráli 11:18 a bojovali o 
bronz. V dramatickém utkání pak 
podlehli chorvatskému Zagrebu 
14:13 a skončili čtvrtí. Na 157 
vstřelených brankách měl největ-
ší podíl Strack – 49, Mynář dal 
38, Sobota 22, Palej 13, Boháč 
10, Chlebek 8, Šoltés 7. Trenér 
Hustopecký měl důvod ke spo-
kojenosti, třebaže se poslední 
krůček k medailím nepovedl. Ve 
své kategorii totiž hoši nechali 
za sebou 49 soupeřů a skončili 
nejlépe ze všech českých týmů. 
Potvrdili tak, že před nadcházející 
sezónou jsou v dobré formě. 

„Zjistili jsme, v čem za nejlep-
šími světovými týmy zaostává-
me a na co se v přípravě musí-
me ještě více zaměřit. Všechna 
družstva během turnaje získala 
velmi cenné zkušenosti, které se 
budou hodit nejen ve sportovní 
kariéře, ale také v běžném živo-
tě,“ hodnotil Jan Hrabec.

Sedmá třída HC Frýdek-
-Místek se zúčastnila meziná-
rodního hokejového turnaje 
v Budapešti. Turnaj se konal 
během velikonočních prázd-
nin 6.-8. dubna. Hrálo se ve 
dvou tříčlenných skupinách 
za účasti rakouského družstva 
a čtyř finských týmů.

Ve skupině se utkali postupně 
s finskými družstvy Pirkkalan Pin-
gviniit a Viikingitem. První zápas 
remizovali 1:1 a ve druhém zápa-
se zvítězili 3:2, takže ve skupině 
skončili na druhém místě.

Ve čtvrtfinále narazili na 
finskou Lukko Raumu, kterou 
rozstříleli 15:1. V semifinále 
odehráli kluci zápas s dalším 
finským týmem Kiekko-Vantaa, 
který patřil k favoritům turnaje. 
Naši hokejisté je svým zodpo-
vědným výkonem porazili 5:0 a 
mohli se těšit na finále.

Ve finále se utkali opět s 
finským týmem Pirkkalan Pin-
gviniit, s nímž v prvním zápase 
remizovali. Finálové utkání se 
pro naše sedmáky nevyvíjelo 

Sedmáci na turnaji v Budapešti zlatí

dobře. Prohrávali 0:2, ale obrov-
ským úsilím a touhou po vítěz-
ství zápas otočili na vítězných 
3:2 a zaslouženě turnaj vyhráli. 
Z Budapešti odjížděli frýdecko-
-místečtí hokejisté se zlatými 
medailemi na krku.

Dalším velkým úspěchem 
bylo vyhlášení našeho útočníka 
Honzy Mrkvy nejproduktivnějším 

Utkání házenkářů mladšího 
dorostu extraligových týmů 
přineslo výbornou kvalitu a 
nabídlo divákům zajímavou 
podívanou. Domácí byli ze 
začátku lepším týmem a do 
dvacáté minuty vedli, jenže 
pak soupeř přidal a zápas 
otočil ve svůj prospěch. 

„Naše hráče za předvede-
ný výkon musíme pochválit 
a ocenit i to, že se vydali ze 

Mladší dorost trápil Karvinou
SKP FM – Karviná 17:23 (10:11)

všech sil. Jako jedni z mála 
dokázali soupeře trápit po 
celý zápas, a to i přesto, že 
zranění neumožňovala pro-
střídat, jak bychom potřebo-
vali. V druhém poločase zača-
ly docházet síly, což mělo za 
následek některé zbytečné 
ztráty míče. Opět však výbor-
ně zafungovala obrana, která 
toho soupeři příliš nedovolila,“ 
hodnotil Jan Hrabec.

hráčem celého turnaje.
Tímto obrovským úspěchem 

na mezinárodním hokejovém 
poli zakončili hokejisté 7. třídy 
úspěšně sezónu. Poděkování 
patří také rodičům, kteří mohut-
ně povzbuzovali své naděje po 
celou dobu turnaje.



7 Duben 2007feSport

kam za sportem a relaxací

Krytý aquapark a wellnes – provozní doba
Den Aquapark Wellness

pondělí 12.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
úterý 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
středa 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – ženy
čtvrtek 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – muži
pátek 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
sobota 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená
neděle 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená
svátky 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená

Krytý aquapark a wellnes – ceník vstupného
Pondělí - pátek 1 hodina 2 hodiny
dospělí 60,00 Kč 100,00 Kč
děti do 15 let a studenti 40,00 Kč 80,00 Kč
osoby od 65 let 40,00 Kč 80,00 Kč
děti do 6 let 20,00 Kč 20,00 Kč
ZTP 40,00 Kč 80,00 Kč
ZTP/P + doprovod* 20 00 Kč 20,00 Kč
Každých dalších započatých 15 min – doplatek 10 Kč
Sobota - neděle - svátky 1 hodina 2 hodiny
dospělí 90,00 Kč 150,00 Kč
děli do 15 let a studenti 60,00 Kč 120,00 Kč
osoby od 65 let 70,00 Kč 130,00 Kč
děti do 6 let 30,00 Kč 30,00 Kč
ZTP 60,00 Kč 120,00 Kč
ZTP/P + doprovod* 30,00 Kč 30.00 Kč
Každých dalších započatých 15 min – doplatek 15 Kč
* ZTP/P + doprovod zaplatí vždy uvedenou částku v ceníku

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

FOTBAL FM - los MSFL (jaro 07) 
30. kolo ÚT 1. 5. 17:00 FK Mutěnice – Fotbal FM

23. kolo SO 5. 5. 10:15 Fotbal FM – Fotbal Fulnek
24. kolo NE 13. 5. 16:30 FC Tescoma Zlín B – Fotbal FM

25. kolo SO 19. 5. 10:15 Fotbal FM – MSK Břeclav
26. kolo SO 26. 5. 16:30 FC MSA D. Benešov – Fotbal FM

27. kolo SO 2. 6. 10:15 Fotbal FM – FC Brumov
28. kolo SO 9. 6. 16:30 SK Hranice n. M. – Fotbal FM

29. kolo SO 16. 6. 10:15 Fotbal FM – Vysočina Jihlava B

Úterý
15.00 - 16.00 - plavecký kroužek

16.00 - 17.00 
Středa

18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

Plavání veřejnosti na 11. ZŠ
Pátek

15.30 - 16.30 - plavecký kroužek
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Ceny:
dospělí 30 Kč, děti do 10 let 20 Kč

Záloha na klíč 20 Kč

SEZONA:
4/2007 - 7/2007

CENA:
300,- Kč/h.

(pronájem, šatna, osvětlení)
REZERVACE:

Tel.: 558 631 351,
Mobil: 775 767 756
Víceúčelová sportovní hala nabízí in-line hokej

Příznivci in-line bruslení si mohou od začátku dubna až do 
konce července přijít na své. Víceúčelová sportovní hala totiž 
nabízí zcela novou sportovní aktivitu in-line hokeje, která je 
určena jak sportovním klubům, tak i veřejnosti.

NOVINKA! IN-LINE HOKEJ, IN-LINE BRUSLENÍ
Víceúčelová sportovní hala, Na Příkopě 3162, Frýdek-Místek

• vlakem do Dobratic, pěšky na 
Harendu,
• busem do Vyšních Lhot, zastáv-
ka „Maryčka“, pěšky na Harendu,
• autobusem do Vyšních Lhot, 

Tradiční VÝŠLAP na Ondřejník-Solárku
8. května 2007, 9.00 – 13.00 hodin

Účastníci obdrží Pamětní list a něco navíc.

zastávka „Pod Prašivou“, pěšky 
přes Prašivou na Harendu,
• cyklotrasa z Frýdku – Místku 
na Harendu – 14 km
Účastníci obdrží Pamětní list.

Beskydská šachová škola 
ve spolupráci s Domem dětí 
a mládeže Frýdek-Místek a za 
podpory frýdecko-místecké 
radnice uspořádala v Národ-
ním domě ve dnech 5.-9. dub-
na šachový festival „28. ročník 
Turnaje šachových nadějí“. 

Výčet států, které se jednotli-
vých ročníků účastnily, je již velmi 
široký: Anglie, Azerbajdžán, Bělo-
rusko, Česká republika, Eston-
sko, Chorvatsko, Indie, Irsko, 
Izrael, Jugoslávie, Litva, Lotyšsko, 
Maďarsko, Nový Zéland, Němec-
ko, Polsko, Rakousko, Rumun-
sko, Rusko, Slovensko, Ukrajina, 
Wals, Dánsko, Hong-Kong. 

Letošního 28. ročníku Turnaje 
šachových nadějí se zúčastnilo 
222 borců z osmi zemí a 18. tur-
naje Pobeskydí 137 účastníků ze 
stejného počtu států. Přidáme-li 
k tomu potřebný doprovod, pak 
Frýdek-Místek byl rázem o 500 
obyvatel větší.

Na Turnaji šachových nadějí si 
z členů Beskydské šachové školy 
výborně vedli a zlaté medaile ve 
svých kategoriích získali Vendula 
Nováková (D10) a Jakub Rabatin 
(H14), bronzovou medaili vybojo-
val Jiří Kozel (H12).

18. turnaj Pobeskydí se skládal 
z jednoho FIDE OPENU – CHAN-
CE CUP a tří uzavřených turnajů 
s možností plnění norem meziná-
rodního mistra. Beskydská šacho-
vá škola měla ve FIDE OPENU 
– CHANCE CUP své zastoupení 
především v žácích a dorostencích 
a ti měli sbírat cenné zkušenosti. 
Že se jim to dařilo v těžké meziná-
rodní konkurenci mírou vrchova-
tou, o tom svědčí pěkná umístění, 
kterých dosáhli. Výbornou hrou 
se především prezentoval Tomáš 
Pecha a připsal si do svého ELO 
hodnocení další cenné body. 
Tomáš bude jistě brzo atakovat 
hranici 2200 ELO a již teď je opo-
rou všech týmů BŠŠ, ve kterých 
hraje („B“ tým + ligový dorost + 
starší žáci). Gratulujeme!!

Ani ostatní se neztratili a uká-
zali, že před vrcholem – závě-
rečnými koly dorosteneckých a 
žákovských soutěžích družstev 
– jsou dobře připraveni. 

Mezinárodní MČR v šachu dětí 
do 8 let v Národním domě potvr-
dilo postavení Beskydské šachové 
školy jako úspěšného pořadatele 
významných šachových podniků. 
Na dvoudenním mezinárodním 
mistrovství se prezentovalo celkem 
63 hráčů ze 6 států světa – Česká 
republika, Slovensko, Polsko, Lit-
va, Rusko a Hong-Kong. Bojovalo 
se nejen o mezinárodní tituly, ale 
i národní. Po závěrečném 9. kole 
bylo jasné, že Beskydská šachová 
škola se opět dokázala prosadit 
a získat řadu cenných umístění. 
Zvláště zisk vicemistrovských titulů 

Turnaje šachových nadějí 2007

Natálky Kaňákové v kategorii děv-
čat a Matyáše Marka v kategorii 
chlapců velmi potěšil. Oběma gra-
tulujeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci Frýdku-Místku!

Beskydská šachová škola a 
všech 63 startujících na „MČR dětí 
do 8 let“ děkují statutárnímu městu 
Frýdek-Místek a všem partnerům 
BŠŠ za podporu, kterou „Meziná-
rodnímu MČR v šachu dětí do 8 
let“ věnovali. DĚKUJEME!

Mimo individuální ocenění 
se bojovalo i v soutěži družstev, 
což je velmi prestižní zápolení a 
reprezentačními výběry se to jen 
hemží. Družstva jsou čtyřčlenná a 
jsou poskládána z hráčů startují-
cích minimálně ve třech věkových 
kategoriích ze skupin turnajů D10, 
D12, D14 a H10, H12, H14. Před 
začátkem turnaje byli pasováni za 
hlavní favority reprezentace Ang-
lie a Slovenska. Samozřejmě do 
bojů o medaile chtěla promluvit i 
Beskydská šachová škola.

Záhy po zahájení turnaje bylo 
jasné, že o medaile se budou 
přetahovat jen čtyři týmy a roz-
hodovat bude až závěrečné 9. 
kolo. Bohužel pro Frýdek-Místek 
poslední 9. kolo moc nevyšlo 
členům Beskydské šachové 
školy, a tak se Frýdek-Místek 
musel smířit s nepopulární bram-
borovou medailí. Béčko skončilo 
sedmé a céčko čtrnácté.

Beskydská šachová škola „A“
1. Rabatin Jakub 7,0 b.
2. Kozel Jiří  6,5 b.
3. Rabatin Martin 6,0 b.
4. Pavelek Tomáš 5,5 b.

Beskydská šachová škola „B“
1. Svoboda Matěj 6,0 b.
2. Chromík Tomáš 6,0 b.
3. Nováková Vendula 5,5 b.
4. Fiala Petr  5,5 b.

Beskydská šachová škola „C“
1. Čapčuch David 6,0 b.
2. Nováková Veronika 4,5 b.
3. Zemková Klára 3,5 b.
4. Bok Ondřej 3,5 b.

ŠACHISTOU ODMALA: Umění nejmladších nad šachovnicí bylo 
obdivuhodné.  Foto: Petr Pavelka

Tradiční „Šlápoty Otty BRLOHA“
sobota 19. května od 13.00 h., restaurace „HARENDA“
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V půli dubna probíhala v 
celé České republice a také na 
území Frýdku-Místku tradiční 
velikonoční sbírka humanitár-
ní organizace ADRA s názvem 
„Pomáhat může každý“. Díky 
štědrosti dárců a také díky 
praktické pomoci z řad stu-
dentů místních středních 
škol, kteří vybírali dary do 
zapečetěných pokladniček, 
bylo ve Frýdku-Místku vybrá-
no rovných 130 000 Kč! 

Tyto finanční prostředky 
budou použity z jedné třetiny na 
rozvoj dobrovolnictví ve městě, 

Velikonoční sbírka ADRA
druhá třetina bude připravena 
pro okamžitou pomoc při mimo-
řádných krizových událostech 
doma i ve světě a poslední část 
je určena na dlouhodobé zahra-
niční rozvojové projekty Adry. 

„Výsledek sbírky mě velmi 
povzbudil. S radostí vnímám, že 
obyvatelé Frýdku-Místku nejsou 
lhostejní vůči potřebám těch, kdo 
jsou v tíživé situaci. ADRA může 
účinně pomáhat tam, kde pomoc 
potřebují, také proto, že obyčejní 
lidé umí dávat. Chci jim za to podě-
kovat,“ řekl vedoucí pobočky Adry 
ve Frýdku-Místku Michal Čančík.

Již druhým rokem pořá-
dal skautský 1. dívčí oddíl 
Místek velikonoční sbírku s 
názvem Skautské kuře aneb 
Pomozte dětem. Tato nadace 
pomáhá znevýhodněným a 
ohroženým dětem. 

Skauty jste mohli v ulicích 
Frýdku-Místku potkat ve dnech 5. 

Skautské velikonoční kuřátko
a 6. dubna. „Každý, kdo přispěl, 
si mohl vybrat z košíku velikonoč-
ní kuřátko, které vyráběly děti na 
schůzkách nebo ve svém volném 
čase. Společnými silami se nám 
podařilo vybrat 7 020 korun,“ pro-
zradila Kristýna Johnová.

Děkujeme všem, kteří přispěli 
a tím pomohli dětem! 

Nabídka letních aktivit pro děti

Stanice mladých turistů
Stanový tábor Vigantice u 

Rožnova p. R.
17. 8. - 28. 8. 2007 

děti 8-15 let
cena: 3.200,- Kč

zaměření:
hry, soutěže, koupání atd.

Hlavní vedoucí Helena Martvoňová 
Tel.: 558 435 067 
nebo 737 549 608

Ostatní tábory SMT jsou již 
obsazené.

Slezan Frýdek-Místek,
oddíl atletiky

Prázdniny v pohybu 
po 16. 7. - pá 20. 7. 2007 

Sportovní pobyt bude probí-
hat od pondělí do pátku vždy 
od 9.00 hodin do 17 hodin. 
Strava zajištěna 3x denně 

(svačina, oběd a svačina) a 
zajištěn pitný režim. 

Program: Zaměřen na 
všeobecné sportovní vyžití, 
které vyvrcholí závěrečnou 
sportovní olympiádou. K 

dispozici atletický stadión s 
umělým povrchem, v případě 
nepříznivého počasí tělocvič-

na. Proběhnou soutěže v 
míčových hrách, atletice, náv-

štěvy koupaliště (v případě 
nepříznivého počasí krytého 
bazénu), výlet na hory atd. 

Pobyt povedou kvalifikovaní 
trenéři mládeže.

Cena: 900 Kč. V ceně stra-
vování (obědy, svačiny, pitný 

režim), návštěvy koupališť 
(bazénu), jednodenní výlet, 
pojištění, odborný dozor.
Termín pro odevzdání 
přihlášky je stanoven

do 16. června 2006, případ-
ně do naplnění kapacity. 

Přihlášky si je možno 
vyzvednout na stadiónu TJ 
Slezan v pondělí, středu a 
pátek v době od 15.30 do 
17.00 hod. Případné další 
informace na telefonech: 

606 257 453, 723 973 856.

1. 7. - 10. 7. 2007 (10 dnů) 
ŠACHOVÝ TÁBOR

Program: Tábor pro malé 
šachisty. Turnaje, deskové hry, 

sport, turistika
Místo: Chata Unigeo, Horní 

Bečva (zděná budova)
Věk: 6 - 13 let

Cena: 3 200,- Kč
Přihlášky a info: Antonín Surma, 
telefon: 558 637 670, 737 421 

058, e-mail: a.surma@chessfm.cz

9. 7. - 20. 7. 2007 (12 dnů) 
LABORATOŘ X

Program: Tábor pro zvídavé 
kluky a holky plný tajemství a 

nečekaných odhalení. Celotábo-
rová hra, výlety (ZOO Olomouc, 
jeskyně aj.), diskotéka, karneval, 

táborové kino, koupání atd.
Místo: RS Třemešek, Oskava

(u Šumperka) – (dřevěné chatky 
pro 4 osoby, vlastní spacák a 
polštářek), bazén v areálu RS

Věk: od 8 do 16 let
Cena: 3 800,- Kč

Přihlášky a info: Patrik Siegels-
tein, telefon: 558 434 154, 732 
646 125, e-mail: siegelstein.

patrik@ddmfm.cz 
Informační schůzka: 12. 6. 2007 

v DDM v 17:00 hodin

11. 7. - 18. 7. 2007 (8 dnů) 
LEONARDOVA PEČEŤ 

– Výtvarný tábor
Program: Různé grafické tech-

niky, malba portrétu, batikování, 
malba na sklo i sochařství. Výle-
ty, sport i projížďka na koních, 
vyzkoušíte místní trampolíny, 

zatančíte si na diskotéce a čeká 
vás program Pekařská sobota 

ve Valašském muzeu v přírodě.
Místo: RS Orbita, Rožnov pod 
Radhoštěm (zděná budova), 

bazén v areálu RS
Věk: od 7 let

Cena: 2 800,- Kč
Přihlášky a info: Ivana Sošková, 
telefon: 558 434 154, 731 167 

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH TÁBORŮ DDM NA LÉTO 2007
010, e-mail: kaluz@ddmfm.cz

Informační schůzka: 21. 6. 2007 
v DDM v 16:00 hodin

14. 7. - 22. 7. 2006 (9 dnů) 
ELDORADO ANEB O KORU-
NU STAROVĚKÉHO ŘECKA

Program: Soutěže, hry, olympij-
ské hry, antické divadlo, výlety, 
pro zájemce aerobik, tanec aj.

Místo: Turistická základna 
DDM Orlová, Krásná (Morávka) 

– zděná budova a stany
Věk: 8 - 16 let

Cena: 2 800,- Kč
Přihlášky a info: Marie Cidlíková, 

telefon: 558 434 154, 736 150 
088, e-mail: info@ddmfm.cz

Informační schůzka: 18. 6. 2007 
v DDM v 17:00 hodin

4. 8. - 11. 8. 2007 (8 dnů) 
NA KŘÍDLECH KONDORA
Program: Celotáborová hra, 
hledání pokladu Inků, výlety 

(zámek a ruční papírna Velké 
Losiny, termální koupaliště Velké 

Losiny), diskotéka, soutěže aj.
Místo: Penzion Zálesí (Rejhotice, 

Kouty nad Desnou) – zděná budova
Věk: od 7 let

Cena: 2 800,- Kč
Přihlášky a info: Ivana Sošková, 
telefon: 558 434 154, 731 167 
010, e-mail: kaluz@ddmfm.cz

Informační schůzka: 20. 6. 2007 
v DDM v 16:00 hodin

11. 8. - 20. 8. 2007 (10 dnů) 
LOVCI ZVÍŘAT ANEB HRY 

BEZ HRANIC
Program: Dobrodružné hry, výle-
ty a soutěže nedají nudě šanci
Místo: Penzion Zálesí (Rejhotice, 

Kouty nad Desnou) - zděná budova
Věk: od 7 let

Cena: 3 200,- Kč
Přihlášky a info: Marie Cidlíková, 

telefon: 558 434 154, 736 150 
088, e-mail: info@ddmfm.cz

Informační schůzka: 19. 6. 2007 
v DDM v 17:00 hodin

TK TENNISPOINT FM
Hutní 36

738 01 FRÝDEK-MÍSTEK
Náborový tenisový kemp

I. 23. - 27. 7. 2007
II. 20. - 24. 8. 2007

Tenisový areál TK TENNIS-
POINT FM (vedle ředitelské 

budovy Válcoven plechu)
cena: 1.000,- Kč

věk: 5 - 15 let
tel: 602 718 364, 724 152 064

Kemp seznamuje děti se 
základy tenisové a sportovní 

přípravy.
Přihlášky: V areálu klubu u 

správce (uzávěrka 5 dnů před 
zahájením příslušného kempu)

Ing. Jiří VYKOUKAL
Tel.: 602 718 364

Letní stanový tábor
Organizace: Turistický oddíl 

Radegast (T. O. R.)
Název akce: VESMÍR

– Staň se vládcem Zardugu
Termín: 3. - 17. 8. 2007

Místo konání: Valašská Senice 
– Pulčinské skály

Cena: 2500 Kč; Věk: 8-15 let
Kontakt: 732 167 029,
chrobakt@seznam.cz

Jedná se o stálý stanový tábor v 
nádherném prostředí v blízkosti 

Pulčinských skal. Dva týdny plné 
nevšedních zážitků, dobrodruž-

ných a zábavných her. 
Informace a přihlášky: Každý 
čtvrtek podá vedoucí oddílu na 
Stanici mladých turistů v Místku 
mezi 15:30-18:00, nebo je hle-
dejte na www.toradegast.ic.cz, 
případně si ji můžete objednat 

na chrobakt@seznam.cz

Sportovní klub Skalický dvůr
Skalice 77, 739 08

Léto na koni – jezdecké kurzy
Termíny: Od 1. 7. 2007

do 4. 8. 2007, nástup vždy v 
neděli odpoledne
(po 14. hodině),

konec turnusu v sobotu dopo-
ledne, možno spojit více týdnů.

Věk: Bez omezení, dítě 
samostatné (nebo v doprovodu 
rodiče – po telefonické dohodě)
Cena: 2900 Kč (3400 Kč karavan)

Kontakt: Kamila Adámková,
tel.: 602 540 381,

www.skalickydvur.wz.cz
Program: výuka jízdy + teorie 
+ práce kolem koní, koupání, 

turistika, hry, apod.
Ubytování ve stanech

s podsadou, popř. v karavanech.

LÉTO NA RAFTECH
– ŘEKY SLOVENSKA

Termín: ne 1. – čt 5. 7. 2007
Místo konání: řeky Černý Váh, 
Váh, Orava, Hron (horní tok)

Cena: 2 800 Kč
Věk: rodiče s dětmi od 12 let
Ostatní informace: ubytování 
ve vlastních stanech, ostatní 

informace na webu

LÉTO NA RAFTECH
– RODIČE S DĚTMI

Termín: po 9. – so 14. 7. 2007
Místo konání: Slovensko, Čer-
vený Kláštor, řeka DUNAJEC

Cena: dospělí 5 800 Kč,
děti do 13 let 4 900 Kč

Věk: dospělí s dětmi od 6 let
Ostatní informace: ubytování v 
apartmánech, strava v restau-

raci, vodní, cyklo a pěší turistika 

v Pieninském národním parku, 
více na webu

PRÁZDNINY NA RAFTECH, 
VELKÝ LETNÍ VODÁCKÝ TÁBOR
Termín: po 20. – pá 31. 8. 2007 
Místo konání: Slovensko, řeky Ora-

va, Váh, Hron (horní a dolní tok)
Cena: 4 400 Kč; Věk: 10-18 let

Ostatní informace: děti jsou 
ubytovány ve stanech, vaří se 

v polní kuchyni, táborové ohně, 
noční hlídky, prostě vše, co patří 

k táboru, ostatní na webu

Sportovní klub Cvičení a pobyt v přírodě F-M
www.sport-klub.cz, tel.: 608 741 124, 777 709 500

TOM 19070
KAM Frýdek-Místek

Název akce: Letní tábor „Piráti“ 
Termín: 27. 7. - 15. 7. 2007
Místo konání : Klokočůvek

Cena: 2.900 Kč; Věk: 7-13 let
Kontaktní osoba: Jiří Šnapka

Tel.: 737 117 491
Ostatní informace: přihlášky mož-

no vyzvednout každý pátek 15 - 19 
na SMTU v klubovně turistického 
oddílu KAM anebo se domluvit na 

vyzvednutí na 737 117 491.

Letní tábor TK FANTAZIE
Hvězdná brána 14. - 28. 7. 2007

V roce 1928 objevili archeolo-
gové v egyptské Gize předmět 
podivného tvaru. Až na sklonku 
20. století vědci určili jeho smysl. 
Hvězdnou branou, jak se objektu 

začalo říkat, se dá cestovat na jiné 
planety, objevovat nové technolo-
gie a navazovat kontakty s jinými 
civilizacemi. Jedna rasa se však 

stala pro Zemi hrozbou.
Přidej se k nám! Staň se členem 

týmu, ochraňuj naši Zemi a 
cestuj do jiných světů!

Cena: 1990 Kč
Místo: Otaslavice (u Prostějova)
Pro koho: Pro všechny, kteří se 
rádi toulají po lese a chodí po 

horách ve věku 8-15 let
Tel.: 603 957 703

Web: www. tkfantazie.wz.cz
E-mail: misabu@seznam.cz
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32 let v životě školy není 
zase tak hodně, přesto 
Základní škola Frýdek-Místek, 
Československé armády 570, 
ušla za dobu své existence 
obrovský kus na cestě od 
klasické socialistické sídlišt-
ní školy v moderní, pro děti 
i rodiče přívětivé zařízení. A 
rozvoj se nezastavuje. Frýdec-
ko-místecká radnice této škole 
„přiklepla“ dotační peníze na 
výstavbu nového polyfunkční-
ho venkovního hřiště.

Mgr. Karel Musil, první ředitel 
školy, vzpomíná, že o vytváření 
moderního pracovního prostře-
dí usiloval pedagogický sbor 
od samého počátku: „Nebyl to 
cíl vůbec lehký. Jeho plnění 
ztěžovaly vysoké stavy dětí ve 
třídách (až 40 žáků), obtížný 
dvousměnný provoz, mnohaleté 
vyvážení a převádění žáků na 
jiné školy v okolí Frýdku-Místku. 
To vše komplikovalo naši práci, 
ale výsledky, kterých dosáhli 
výchovní pracovníci, žáci i ostat-
ní zaměstnanci školy, o žádných 
problémech nesvědčí. Nebylo 
vyučovacího předmětu nebo 
zájmového kroužku na škole, ve 
kterém by žáci nebyli úspěšnými 
reprezentanty školy a našeho 
města v okresních, krajských 
oblastních nebo republiko-
vých soutěžích. Jen za prvních 
deset let života školy bylo 19 
žáků přeborníky naší republi-
ky ve sportovní gymnastice, v 
plavání, v rybolovné technice, 
v cyklistice, ve stolním tenisu a 
v házené. Žáci školy se nebáli 
přiložit ruku k dílu při zkrášlování 
sídliště Morava, ve sběrových 
aktivitách patřili k nejlepším v 
okrese Frýdek-Místek. Všechno 
to svědčí o vysoké odbornosti a 
pracovitosti učitelů a vychovate-
lů, kteří za ta léta předstupovali 
před své žáky, o velké rodině 
vnímavých a vstřícných žáků, o 
velikém pochopení a podpoře 

8. ZŠ patřila ke klasickým sídlištním školám8. ZŠ patřila ke klasickým sídlištním školám
tisíců rodin, které posílaly své 
děti na Osmičku, o velké pod-
poře Válcoven plechu, Slezanu 
a Dolu Staříč a Dolu Paskov, 
společenských a tělovýchov-
ných organizací v našem městě, 
o mimořádné péči o naši školu 
ze strany tehdejšího okresního a 
městského národního výboru.

Přes složitost, náročnost a 
vytíženost v práci vždy byla ještě 
chuť, čas a zájem na legraci, pís-
ničky, veršovánky, které přispíva-
ly k příjemné atmosféře na škole. 
Nezapomenutelná je spolupráce 
s mnoha rodiči při dokončování 
výstavby a modernizaci školy, ve 
výborech rodičovských sdružení, 
při vedení mnoha zájmových 
kroužků, při organizování sou-
těží, výletů, exkurzí a prázdnino-
vých táborů.“

Bývalá učitelka Mgr. Eva 
Jonasová pamatuje úplný 
začátek: „Je 3. březen 1975. Je 
chladno, po obloze plují tmavé 
mraky a mezi nimi občas pro-
bleskují zlaté paprsky slunce, 
jako by chtěly alespoň trošičku 
zahřát hloučky žáků se svými 
rodiči a učiteli, kteří postávají 
před novou budovou 8. ZDŠ. 
Všichni čekají na slavnostní 
chvíli – otevření školy. Koneč-
ně! Okresní školní inspektor 
pan Dvořák přestřihává pásku. 
Děti se hrnou dovnitř. Hned po 
vstupu do haly je zaujme mohut-
ná zeď ze zeleného pískovce, 
do níž byl vytesán motiv učitele 
národů J. A. Komenského s 
dětmi. Za ní se ukrýval veliký 
prostor s množstvím laviček, 
na něž žáci usedli, aby se pře-
zuli a mohli postupovat dál do 
budovy. Před každou třídou 
byly umístěny lavičky a věšáky, 
které sloužily jako šatna. Pak už 
děti vstoupily do svých tříd, aby 
se podívaly, kde se budou učit. 
První den pobytu v nové škole 
nebyl dlouhý, zato hned příští 
den jsme se všichni pustili do 

práce s velikou vervou. Tak se 
mi ve vzpomínkách vrací začá-
tek práce v nové škole. Byli jsme 
mladý učitelský kolektiv, který 
vždy usilovalo to, aby své žáky 
co nejvíce naučil.“

U zrodu byla i Irena Šutaríko-
vá, bývalá zástupkyně ředitele 
pro 1. stupeň: „Rozvoj hornictví, 
stěhování nových obyvatel z 
celé Československé republiky, 
od Košic až po Aš, do Frýdku-
-Místku a nárůst počtu dětí vedl 
ke stavbě nových škol. V srpnu 
1974 jsme se jako sbor další 
školy, v pořadí již osmé, sešli v 
učebně 6. ZDŠ, jelikož budova 
té naší byla v té době pouhým 
staveništěm, a rozšířili jsme tak 
na počátku šk. r. 1974/75 hos-
tinnou 6. ZDŠ o naše třídy. Učilo 
se na směny, zápis budoucích 
prvňáčků se konal na chodbě a 
v „kukani“ školy, scházeli jsme 
se v malém kabinetku, ale vše 
jsme zvládali s vidinou lepšího 
– nové školy. Když byl koneč-
ně dokončen 1. pavilon, museli 
jsme přiložit ruce k dílu všichni 
– učitelé i ochotní rodiče – čis-
tili jsme okna, podlahy, chodby, 
stěhovali jsme nábytek a s ver-
vou a elánem vlastním mladým 
lidem se vše zvládlo a 3. 3. 1975 
nastala ta očekávaná chvíle 
– přestřižení pásky. Mohli jsme 
tedy doprovodit své žáky do 
jejich tříd, radovat se z nových 
učeben a začít běžně pracovat. 
Všem nám byla ponechána urči-
tá volnost v práci, byla podporo-
vána iniciativa a vše děláno ve 
prospěch žáků. Podařilo se nám 
zvládnout tolik úkolů a práce, že 
mi to dnes připadá až neuvěři-
telné. Pamatuji si jména a tváře 
od prvního minisborečku o 16 
členech na 6. ZDŠ až ke sboru, 
který se rozrostl na 50 v nejpo-
četnějším šk. r. 1982/83.“

Další pamětnicí je například 
Mgr. Marie Jányšová, která při-
znává, že při někdejší prohlídce 

staveniště na sklonku srpna 
1974 nikdo z učitelů příliš nevě-
řil, že se ještě v průběhu škol-
ního roku bude konat stěhování 
do nových prostor ze 6. ZDŠ. 
Ale vývoj se ani březnovým 
otevřením nezastavil: „Během 
měsíce dubna byl k vyučování 
připraven další pavilon, v němž 
však bylo až do konce školního 
roku 1975/76 umístěno 13 tříd 
4. ZDŠ, jejíž budova procháze-
la rozsáhlou rekonstrukcí. 19. 
května 1975 byl zahájen pro-
voz školní jídelny, takže žáci už 
nemuseli pod dozorem učitelů 
docházet na obědy na 6. ZDŠ. 
Prvním ředitelem 8. ZDŠ byl 
jmenován pan Karel Musil, kte-
rý do té doby vykonával funkci 
zástupce ředitele na 5. ZDŠ 
ve Frýdku. Jeho zástupkyní se 
stala paní Zdeňka Tobolová, 
která působila na téže škole 
jako učitelka. Již v druhém 
roce vzrostl počet pedagogic-
kých pracovníků na 33, neboť 
se zvýšil počet žáků na 847. 
Do funkce zástupce ředitele 
pro 2. stupeň byl jmenován 
pan Alois Gibala, který dosud 
působil na 4. ZDŠ v Místku. Po 
jeho odchodu do důchodu, 1. 9. 
1977, nastoupila na jeho místo 
paní Libuše Karasová. Ve škol-
ním roce 1976/77 vzrostl počet 
žáků na 1010 a počet tříd na 
31, takže školní budova, která 
byla určena pro výuku 27 tříd, 

již nestačila. Muselo se proto 
na 1. stupni přistoupit k vyu-
čování na směny. Tento stav 
však samozřejmě nebyl vůbec 
ideální. Odpolední vyučování 
žáky nadměrně zatěžovalo a 
komplikovalo provoz školy. V 
této situaci se zdálo menším 
zlem vyvážet žáky na výuku do 
různých škol v okolí. A tak se 
naši žáci stali postupně hosty 
školy v Žabni a 2. ZDŠ ve Frýd-
ku. Rekordní počet žáků nav-
štěvoval naši školu ve školním 
roce 1982/83, kdy se zde ve 39 
třídách učilo 1369 dětí, tedy v 
průměru 35 žáků v jedné třídě. 
Tato situace trvala až do škol-
ního roku 1987/88, kdy se po 
dlouhé době všichni žáci naší 
školy učili opět ve své budově. 
Směnování žáků, jejich stěho-
vání, vysoká naplněnost tříd, 
nedostačující kabinety, nee-
xistence šaten – přes všechny 
tyto provozní problémy se 8. ZŠ 
zařadila velmi brzy mezi nejlep-
ší školy ve městě. V každoroč-
ním hodnocení městských škol 
jsme téměř pravidelně získávali 
přední místo. Mnozí učitelé byli 
za svou práci oceněni různými 
uznáními.“

Současnou tvář školy má „na 
svědomí“ PaeDr. Marie Rojko-
vá, která razí názor, že „škola je 
služba jako každá jiná“. Proto se 
snaží vycházet maximálně vstříc 
požadavkům rodičů a jejich dětí.

ŠKOLA DNES: Původně měly objekty rovné střechy. Foto: Petr Pavelka
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Více než sedmdesát procent 
zákazníků společnosti Distep, 
která je dodavatelem dálkového 
tepla na území města Frýdek-
Místek, si již může užívat tepel-
ného komfortu po celý rok.

Jedná se o uživatele bytů 
a nebytových prostor v 781 
domech, jejichž majitelé využili 
nabídku společnosti Distep a 
uzavřeli s ní dohodu o vytápě-
ní svých objektů mimo otopné 
období. Smyslem uzavírání těch-
to dohod je zajištění vytápění 
domů v chladných dnech v prů-
běhu měsíců června, července a 
srpna. Otopné období totiž, podle 
vyhlášky 152/2001 Sb.vydané 
Ministerstvem průmyslu a obcho-
du, končí 31. května a nové začí-
ná až 1. září. Mimo toto období je 
vytápění možné jen za podmínek 
určených touto vyhláškou.

Proč je výhodné uzavřít 
dohodu o vytápění mimo 
otopné období?

Dohody o vytápění objektů 
mimo otopné období začal Distep 
svým zákazníkům nabízet již 
koncem roku 2005. V tomto roce 
totiž došlo v prvních červnových 
dnech k tak prudkému ochlazení, 
jaké obyvatelé Frýdku-Místku za 
posledních patnáct let nezažili. 
Protože doposud neexistovaly 
dohody o vytápění mimo otopné 
období, zůstala převážná část 
města (zejména bytů) v tyto mra-
zivé dny bez vytápění. 

Vzhledem k tomu, že na chlad-
ný červen 2005 mnoho majitelů 
domů i jejich uživatelů rychle 
zapomnělo, podařilo se Distepu 
uzavřít k 1. 6. 2006 dohody pou-
ze s majiteli 368 domů. To před-
stavuje asi třicet procent domů, 
které společnost svým dálkovým 
teplem zásobuje. 

Zlom nastal až v prvních červ-
nových dnech roku 2006, kdy se 
opakovala situace z předcházejí-
cího roku a venkovní teploty opět 
prudce poklesly. Tentokrát však již 
mohl Distep drtivé většině svých 
zákazníků, kteří měli uzavřené 
dohody, začít teplo dodávat. 

Společnost opět oslovila zbylé 
majitele domů k uzavření dohod 
o vytápění mimo otopné období. 
U některých domů se podařilo 
smlouvy uzavřít velmi rychle a 
mohly být okamžitě obnoveny 
dodávky tepla. O velkém zájmu o 
tuto službu svědčí skutečnost, že 

Většina zákazníků Distepu si užívá
tepelné pohody i mimo otopné období

k 9. 6. 2006 byly dohody uzavře-
ny již s majiteli 745 domů. 

Co dělat, když přijdou v letoš-
ním červnu opět mrazivé dny? 

Distep je i nadále připraven 
nabídnout dohody zajišťující 
celoroční tepelnou pohodu prak-
ticky všem zákazníkům, kteří o ni 
projeví zájem. Počet zájemců o 
vytápění mimo otopné období tak 
neustále stoupá a k dnešnímu 
dni si již mohou tepelného kom-
fortu užívat obyvatelé 781 domů. 

Aby mohl majitel domu dohodu 
s Distepem uzavřít, musí s dodáv-
kami tepla mimo otopné období 
souhlasit nejméně dvě třetiny 
nájemníků (spotřebitelů) přísluš-
ného domu. U nebytových prostor, 
mezi něž patří například školy, úřa-
dy či domovy důchodců, je situace 
pochopitelně jednodušší. 

Problém však nastává v oka-
mžiku, když například obyvatelé 
jednoho ze tří vchodů v panelo-
vém domě svůj souhlas s vytápě-
ním nedají. Potom totiž společnost 
většinou nemůže z technických 
důvodů zajistit teplo ani v bytech 
situovaných ve vchodech, jehož 
nájemníci s dodávkami naopak 
souhlasili. I přes veškerou snahu 
techniků Distepu k těmto přípa-
dům dochází a týká se přibližně 
3,7 % všech domů, jejichž majite-
lé dohody uzavřeli. Doporučujeme 
proto nájemníkům nebo majitelům 
bytů, kteří chtějí tuto službu využí-
vat, aby se obrátili na správce či 
vlastníka svého domu a vyzvali ho 
k řešení problematiky. 

Zákazníci Distepu se rozhodně 
nemusí obávat, že se bude topit 
i v teplých dnech. Dodávky mimo 
otopné období se totiž řídí stejnými 
pravidly jako v otopném období. 
To znamená, že pokud průměrná 
denní teplota překročí ve třech po 
sobě následujících dnech 13 °C, 
tak se vytápění přeruší. 

Smyslem dodávek tepla mimo 
otopné období rozhodně není 
navýšení zisku společnosti. Tím, 
že Distep prodá tepelné energie 
více se totiž zisky nezvyšují, ale 
pouze se snižuje jednotková 
cena tepla. Primárním cílem je 
především spokojenost konco-
vého spotřebitele. Tato filozofie 
plyne i ze skutečnosti, že stopro-
centním akcionářem Distepu je 
statutární město Frýdek-Místek a 
prakticky celý zisk společnosti se 
vrací zpět do nutných investic.

Obec Baška
v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitos-

tech konkurzního řízení a konkurzních komisích, veřejně oznamuje
VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ

na funkci ředitele organizace Základní škola a Mateřská škola, Baš-
ka, příspěvková organizace, se sídlem Baška 137, 739 01 Baška.

Předpokládaný nástup: srpen 2007. 
Bližší informace na www.baska.cz (odkaz úřední deska) nebo na 

OÚ v Bašce, referentka p. Irena Babicová, tel.: 558 445 214.

Výzva pro držitele čipových permanentek
na aquapark Olešná

Vyzýváme všechny držitele čipových permanentek zakoupených 
v roce 2005, 2006 k výměně za abonentní čipy. 
Tímto krokem získáte:
1. možnost čerpání služeb na letním i na krytém AP po celý rok
2. převedení zůstatku kreditu z minulého období na abonentku
Co pro to můžete udělat?
V termínu od 5. 5. do 23. 5. 2007 se dostavte s permanentkou 
na recepci krytého aquaparku Olešná, a to v provozní době. 
Recepční vám vymění permanentku za abonentku a převede 
zůstatek kreditu.
Co budete k výměně potřebovat?
Čipovou permanentku a doplatek 50,- Kč. Doplatek je za abo-
nentku, která se stane vaším majetkem.
Zájemce o převedení permanentek na abonentky chceme upo-
zornit, že převod kreditu po datu 23. 5. 2007 již nebude z tech-
nických důvodů možná.
Bližší informace vám ochotně sdělíme i telefonicky na tel.: 558 
638 754 nebo 775 767 756.

www.veseleto.cz
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BAREVNÝ SVĚT 2007: Střední škola gastronomie a služeb na své 
akademii v místeckém Národním domě prezentovala na pozadí kul-
turních vystoupení svých žáků výborné výsledky v jednotlivých obo-
rech. Hostem programu, který zhlédla také primátorka Eva Richtrová a 
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Ilona Nowaková, byl i 
Martin Ševčík, finalista SUPERSTAR 2006.           Foto: Petr Pavelka

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 
ČR zve všechny v rámci 
festivalu Dny umění nevi-
domých na Moravě 20007 
na komorní koncert Musica 
Grata, který se uskuteční v 
pátek 18. května od 17 hodin 
na frýdeckém zámku.

Dobrovolné vstupné bude 
použito na podporu kulturních 
aktivit nevidomých. V progra-
mu zazní Valerij Živalevskij, 
Alexandr Litvinovskij, Pavel 
Smutný, Astor Piazzola, Jiří 
Pauer, Paulo Galvao a Milan 
Tesař. A interpereti?

Milan Arner (klarinet) Petra 
Arnerová (kytara) hrají v duu 
Musica Grata od roku 1995. 
Již při studiu na Deylově kon-
zervatoři v Praze vystupovali 
na četných koncertech v České 
republice i v zahraničí. V roce 
1999 získali 3. cenu na festivalu 
komorní hudby s kytarou Ghita-
ralia v polské Przemysli. Téhož 
roku natočili své profilové CD, 
na němž představují úpravy 
skladeb baroka a klasicismu 
i skladby soudobých českých 
skladatelů. Vzdělání v oblasti 
komorní hudby si prohloubili na 
Státním specializovaném insti-
tutu umění v Moskvě, kde stu-
dovali tento obor pod vedením 

Komorní koncert Musica Grata
kytaristky Natálie Ivanovové-
Kramské. Duo vystupovalo na 
koncertech v Německu, Švéd-
sku, Rumunsku, Bulharsku, 
Bělorusku, Polsku, Ukrajině, 
Rusku, Dánsku a Maďarsku. 
Milan a Petra Arnerovi hrají 
také na koncertech pro základ-
ní a střední školy, vernisážích 
výstav a jsou často zváni k 
vystupování v českých kultur-
ních centrech v zahraničí.

Milan Arner (1976) vystudo-
val Konzervatoř Jana Deyla pro 
zrakově postižené v Praze, obor 
klarinet a klavír, a hudební vědu 
na FF UK v Praze. V roce 1997 
získal druhou cenu za interpre-
taci na Mezinárodní soutěži 
zrakově postižených hudebníků 
v Mariánských Lázních. Vystu-
puje také jako sólista s český-
mi a zahraničními orchestry. V 
současné době působí na Kon-
zervatoři Jana Deyla a ZDŠ A. 
Voborského v Praze.

Petra Arnerová (1973) vystu-
dovala kytaru na Konzervatoři 
Jana Deyla v Praze ve třídě 
Jaroslava Fantyše. Vyučuje na 
ZDŠ A. Voborského v Praze. 
Jako sólistka spolupracovala 
se Západočeským symfonickým 
orchestrem Mariánské Lázně a 
Jindřichohradeckým komorním 
orchestrem.

Do 12. června můžete v 
místecké galerii knihkupectví 
Librex vidět fotografie Lukáše 

Oboda: Nic nového pod sluncem
Obody. Ale možná jste je už 
viděli. Vyplývá to i z názvu 
výstavy: NIC NOVÉHO a POD 
SLUNCEM (Elizabeth I. posed-
mé a naposledy).

Lukáš Oboda, který absol-
voval Lidovou konzervatoř v 
Ostravě, obor výtvarná foto-
grafie, se dušuje, že touto 
expozicí končí jedna etápka 
jednoho života – důležitá, 
inspirující a poučná. Poiksté 
ukazuje, k čemu všemu se 
mu podařilo přesvědčit jeho 
model, a naznačuje tím, že v 
podstatě ve své tvorbě přešla-
puje stále na stejném místě. 
Potřebu pokročit dál si ovšem 

I letos pořádá frýdecko-
-místecký řezbář Tomáš Cid-
lík každoroční řezbářský kurz, 
který dává šanci široké veřej-
nosti a nadšencům seznámit 
se se základy práce s dlátem, 
případně prohloubit již získa-
ný řezbářský um.

Kurz začíná 30. června a 
končí 7. července. „Počátkem 
devadesátých let se začali lidé v 
rámci nově nabyté svobody houf-
ně zajímat nejen o rozvoj interne-
tové komunikace, ale mnozí se 
začali ohlížet do minulosti a obje-
vovat stará a málem zapome-
nutá řemesla našich dědečků a 
babiček. Mezi takováto řemesla 
patří i řezbářství. Mnoho mladých 
lidí zkoušelo různými tvarovými 
nástroji, vzdáleně připomínající-
mi dláta, vtisknout dřevěnému 
špalku tvar a odhalit krásu tohoto 
materiálu i ostatním. Když někdo 
dostal nebo koupil staré dláto, 
ostatní jej okukovali, tiše závi-
děli a snažili se je napodobit,“ 
vzpomíná na porevoluční boom 
Tomáš Cidlík. Situace se rázně 

Řezbářský kurz LoutkaŘezbářský kurz Loutka

LOUTKA: Účastníci řezbářského kurzu jsou schopni vyrobit hodnot-
ný výrobek.  Foto: Petr Pavelka

změnila a začaly se objevovat 
ve specializovaných obchodech 
zahraniční kvalitní dláta a další 
speciální nářadí, o němž dosud 
neměli místní výtvarníci ani potu-
chy. Specifická komunita se roz-
růstá i díky frýdecko-místeckým 
řezbářským kurzům, které jsou 
určeny všem, kdo mají zájem 
o dřevo jako matriál a neví, jak 
k němu přistoupit. „Po týdnu 
zjistí, jestli je zájem opravdový 
a může se vyvinout v trvalej-

ší vztah. Klasickou marionetu 
navrhujeme začátečníkům proto, 
že si vyzkoušejí nejen základní 
operace s dlátem, ale také tvor-
bu anatomického tvaru těla, byť 
stylizovaného, pohyblivá spojení 
jednotlivých částí a na závěr roz-
ličné možnosti povrchové úpravy 
včetně restaurátorských technik,“ 
uzavřel Tomáš Cidlík.  (pp)

Více informací:
e- mail:cidlik.rezba@seznam.cz,
mobil 604 534 869

25 LET OSTRAVIČKY: Folklorní soubor připravil exkurz do historie, na 
němž dokumentoval, že je jeho součástí. Členové byli u skonu turecké-
ho prezidenta a nebo vyrazili svého času do válkou poznamenaného 
Chorvatska. To vše se objevilo na plátně v Kině Petra Bezruče, na 
jehož pódiu se předvedla Ostravička i „live“.            Foto: Petr Pavelka

U příležitosti Dne Země byla 
24. dubna zahájena ve frýdec-
ké vegetariánské a nekuřácké 
restauraci U Burfiho zahájena 
výstava výtvarných a ručních 
prací s názvem Přijďte pobýt 
mezi stromy! z dílen ŽIRAFY 
– integrovaného centra pro 
mentálně postiženou mládež 
Frýdek-Místek.

Výstava volně navazuje 
na projekt Cesta mráčkového 
dráčka z května loňského roku, 
která byla prodejní a přinesla tak 
i trochu charity. Letošní výstava 
není koncipována úplně stejně, 
ale pokud se najdou příznivci, 
kterým se některý z exponátů 
bude líbit natolik, že si jej budou 
chtít odnést, přispějí tím na dob-
rou věc. Žirafa je příspěvková 
organizace, která poskytuje 

Přijďte pobýt mezi stromyPřijďte pobýt mezi stromy

kvalitní sociální péči osobám s 
mentálním postižením, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby.

„Hlavním posláním této výsta-
vy je integrovat osoby s mentál-
ním postižením do společnosti,“ 

řekla ředitelka zařízení Dana 
Šťastníková, která potvrdila, že 
jakákoliv tvůrčí práce klienty baví 
a pod odborným vedením jsou 
schopni dosahovat v různých 
výtvarných oborech zajímavých 
výsledků.  (pp)

VERNISÁŽ: Ekologický motiv výstavy se do prostředí etnorestaurace 
U Burfiho hodí.  Foto: Petr Pavelka

uvědomuje, takže uvidíme. 
Jeho specifický postoj k životu 
i umění je dostatečně znám. 
„Samozřejmě o nějakém umě-
ní nemůže být řeč. To slovo 
bych si v životě nedovolil vzít 
do pusy. Ale přece – za jedno 
z umění považuji natahovat si 
celý život budík a vstávat do 
práce, která vás štve a nebaví. 
Já bych chtěl dělat to, co mě 
baví a co se mi líbí,“ tvrdí pět-
atřicetiletý svobodný umělec. 
Pokud chcete vidět jeho čer-
nobílé akty, které vznikly loni 
v létě na Hlučínské přehradě, 
máte sedmou a údajně posled-
ní šanci.   (pp)
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

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 129 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 14,43 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 15,30 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 15,66 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 25,34 m2 a 7,81 m2 
(II.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 19,97 m2 (IV.NP)
- nebytový prostor o výměře 50,20 m2 (IV.NP)
- nebytový prostor o výměře 45,24 m2 (IV.NP)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 56, Zámecké náměstí
- nebytové prostory o výměře 88 m2 (I.NP)

kino P. Bezruče 15.5. - 17.5.
u krytého bazénu 22.5. - 24.5.
u Kauflandu 2.5. - 3.5. a 29.5. - 31.5.
u Billy 9.5. - 10.5.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
provozní doba mobilní sběrny 
je vždy úterý, středa, čtvrtek od 
10:00 do 18:00 h.
(dle harmonogramu).

Dotace z fondu životního prostředí 
Komise investiční, územního 

plánování a životního prostředí 
informuje občany a právnické 
osoby, že mohou nadále podá-
vat žádosti o dotaci z fondu 
životního prostředí. Dotace lze 
poskytnout především na změnu 
způsobu vytápění, na kanali-
zační přípojku, solární kolektory 
a ostatní technologie výrazně 
zlepšující životní prostředí. 
Zevrubně je účel použití dotace 
popsán níže. Projednání poda-
ných žádostí se řídí Statutem 
fondu životního prostředí města 
Frýdku-Místku. Žádosti, které se 
podávají odboru životního pro-
středí a zemědělství Magistrátu 
města Frýdku-Místku, projedná-
vá komise investiční, územního 
plánování a životního prostředí, 
která byla zřízena Radou města 
Frýdku-Místku. Nejbližší pláno-
vaný termín zasedání komise je 
14. května 2007. Podle již zmí-
něného Statutu fondu životního 
prostředí města Frýdku-Místku 
lze finanční prostředky poskyt-
nout zejména na: 

a) změny způsobu vytápění 

rodinných domků, bytů a objektů 
určených k podnikatelské čin-
nosti z vytápění pevnými palivy 
na vytápění: 

- prostřednictvím centrálního 
zdroje tepla 

- plynem, dřevoplynem
- elektrickou energií 
- obnovitelnými zdroji energií
- propanem; 
b) zřízení čistírny odpadních 

vod, jako náhrada za septik 
nebo žumpu; 

c) zřízení přípojky na kanali-
zační síť, jako náhrada za septik 
nebo žumpu;

d) zřízení a rekonstrukce 
ostatních staveb nebo techno-
logií výrazně zlepšující životní 
prostředí; 

e) podporu vzdělávacích pro-
gramů souvisejících s životním 
prostředím;

f) řešení havarijních stavů na 
úseku životního prostředí;

g) opatření k podpoře aktivit 
občanů, škol a organizací dětí a 
mládeže vedoucích ke zlepšení 
životního prostředí. 

V loňském roce bylo z fondu 

životního prostředí rozděleno 
celkem 213 tisíc Kč. Z toho 74 
tisíc Kč bylo poskytnuto na rea-
lizaci plynového vytápění jako 
náhrada za vytápění pevnými 
palivy a na solární kolektory, 26 
tisíc Kč na stavbu kanalizačních 
přípojek a 113 tisíc Kč na pod-
poru vzdělávacích programů a 
dalších aktivit zaměřených na 
zlepšení životního prostředí. V 
letošním roce je ve fondu život-
ního prostředí připraveno k roz-
dělení 280 tisíc Kč.

Formuláře pro vyplnění 
žádosti jsou dostupné buď na 
internetových stránkách statu-
tárního města Frýdku-Místku 
(www.frydekmistek.cz), anebo 
na odboru životního prostředí a 
zemědělství Magistrátu města 
Frýdku-Místku, v kanceláři č. 
426, v budově na ul. Palackého 
115 v Místku. Další informace 
vám ochotně sdělí na tel. čísle 
558 609 499.

Předseda komise investiční, 
územního plánování
a životního prostředí

Jaroslav Muroň

Druh práce: 
- sledování zákonů, metodiky a 
změn, týkajících se veřejných 
zakázek a podpora metodiky 
ostatních odborů magistrátu
- příprava zadání veřejných zaká-
zek dle zákona č. 137/2006 Sb.,
- prvotní kontrolní činnost na 
odboru investic
- příprava podkladů a zadání pro 
jednotlivé zadávací řízení, zpra-
covávání zápisů a protokolů při 
zadávacích řízeních
 - příprava a kontrola smluv týka-
jících se veřejných zakázek, za 
jejichž přípravu zodpovídá inves-
tiční odbor magistrátu
- plnění stanovených úkolů v 
oblasti plánování, přípravy a 
výkonu investorské činnosti při 
realizaci investičních akcí města
- kontrola práce na stavbách, 
přejímky dokončených staveb, 
vč. odstranění vytčených vad a 
nedodělků, účast na kolaudaci 

dokončených staveb a předání 
dokončené stavby uživatelům 
- kontrola věcné správnosti faktur, 
oprávněnosti jejich úhrady, zave-
dení nového majetku do evidence.
- příprava technických podkla-
dů pro žádosti o účelové dota-
ce ze státního rozpočtu ČR 
(např. SFŽP, MMR, PHARE 
atd.), včetně čerpání a vyúčto-
vání těchto dotací 
 - další činnosti, včetně sledová-
ní legislativy EU
Místo výkonu práce:
Magistrát města Frýdku-Místku, 
Radniční 1148
Platová třída: 9 až 10, dle 
dosaženého vzdělání a praxe
Doba výkonu práce: na dobu 
neurčitou (předpokládaný nástup: 
květen 2007)
Požadované předpoklady: 
1. středoškolské vzdělání sta-
vebního směru; vysokoškolské 
vzdělání a osvědčení o odborné 

způsobilosti výhodou
2. obecné předpoklady pro vznik 
pracovního poměru úředníka dle 
§ 4 zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územně samospráv-
ných celků, v platném znění 
3. občanská bezúhonnost doložená 
výpisem z evidence rejstříku trestů, 
ne starším než 3 měsíce
Pokud zájemce nebude mít k 
dispozici výpis z evidence rejs-
tříku trestů v termínu, postačí k 
tomuto datu předložit písemnou 
žádost o poskytnutí tohoto doku-
mentu. Originál dokumentu bude 
dodatečně předložen při samot-
ném výběrovém řízení.
4. minimálně základní znalosti 
následujících zákonů (v platném 
znění)

• 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) 

• 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách

• 513/1991 Sb. obchodní 

zákoník
• 40/1964 Sb. občanský 

zákoník
• 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon)

• 320/2001 Sb. o finanční 
kontrole ve veřejné správě a 
předpoklad rychlé orientace v 
dalších souvisejících zákonech a 
předpisech
5. práce s PC (Word, Outlook, 
práce s internetem), řidičský 
průkaz skupiny B
6. praxe v oblasti veřejných 
zakázek výhodou
Náležitosti přihlášky: 

a) jméno, příjmení a titul 
uchazeče

b) datum a místo narození 
uchazeče

c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu 

uchazeče
e) číslo občanského průkazu 

nebo číslo dokladu o povolení 
k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana

f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit 
mj. tyto doklady:

• životopis, s uvedením úda-
jů o dosavadních zaměstnáních 
a o odborných znalostech a 
dovednostech 

• ověřená kopie dokladu o 
nejvyšším dosaženém vzdělání

V přihlášce uveďte i číslo 
telefonu nebo e-mailovou adre-
su, abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu a 
hodině výběrového řízení.

Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 11. květ-
na 2007 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
investiční odbor
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na místo zaměstnance přípravy a realizace investic
na investičním odboru Magistrátu města Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek
vyhlašuje výběrové řízení

na funkci informatika Magistrátu města Frýdku-Místku
dle zákona č. 312/2002 Sb.

Přihlášky podávejte na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor vnitřních věcí, oddělení 
informatiky, Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek-Místek, k rukám 

p. Radka Kajzara do 11. 5. 2007 
Podrobnější informace naleznete na www.frydekmistek.cz

nebo na úřední desce.

ZMĚNA HARMONOGRAMU PŘISTAVENÍ 
VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ VE SKALICI

Odbor životního prostředí a zemědělství oznamuje změnu při-
stavení velkoobjemových kontejnerů (dále jen „VOK“) ve Ska-
lici, a to zrušení místa Skalice – rozcestí a nahrazení tohoto 
místa umístěním VOK v Záhoří (u žampionárny) dne 30. 4. a 
dne 14. 5. bude VOK přistaven ve Skalici, v místě „u vrby“.
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Slavnostní vernisáží 2. 
dubna byla zahájena veli-
konoční výstavka prací 
žáků základní školy Jiří-
ho z Poděbrad a malých 
předškoláků z mateřské 
školy Mateřídouška.

Velikonoční náladu všem 
hostům přinesly písničky 
dětí z Mateřídoušky, pásmo 
pranostik, které připravila 
školní družina, a hudební a 
pěvecké vystoupení školní-
ho souboru Radost nazva-
né Vítání jara.

„Velké poděkování patří 
všem žákům a učitelům prvního a druhého stupně a školní družiny, kteří připravili krásné a 
netradiční výrobky spojené s velikonočními svátky,“ řekla zástupkyně ředitele Táňa Janoš-
cová a dodala: „Ve spoustě milých a hezkých exponátů, od vajíček, pomlázek a zajíčků po 
perníčky a velikonoční pečivo, našel určitě každý inspiraci a námět pro velikonoční výzdobu. 
Už tradičně předváděl náš kolega Jakub Vaněk praktické ukázky malování kraslic.“ Podle 
slov Táni Janošcové se výstavka setkala s velkým ohlasem rodičů a veřejnosti.             (rs)

Kultura

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

Tel.: 558 647 366
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h. 

2. 5. Schůzka členek
Zveme také všechny aktivní maminky, 
které by se chtěly podílet na programu 

KM Broučci.
4. 5. Záložky do knížek

Jednoduchá práce pro děti a jejich mamin-
ky. Veškerý materiál k dostání u nás.

11. 5. Přáníčka pro maminky
Děti můžou vyrobit pěkné přáníčko na 
Den matek. Veškerý materiál k dostání 

v KM Broučci.
14. 5. Oslava Dne matek

Zveme všechny maminky na oslavu naše-
ho svátku! Čeká nás vystoupení dětského 

sborečku Pomněnky z MŠ Anenská, 
nebude chybět ani maňásková pohádka 

pro děti. Teplé nápoje budou zdarma a pro 
každou maminku máme připravený malý 

dáreček. Začátek v 10.00 h.
15. 5. Burza dětského letního oblečení

15. 5. příjem oblečení
25. 5. výdej a vyúčtování
16.5. Sladké spinkání

Ukázková akce šitého zboží zaměřeného 
na spaní (např. povlečení, ložní sety do 
dětské postýlky, fusaky, rychlozavino-

vačky, šití do dětského pokoje …). Akce 
bude probíhat během celého dopoledne.
Jedná se o výrobky z Prodejny kojeneckého a 
dětského textilu Libuše Urbancové. Maminky u 
nás dostanou kupón na 10% slevu na nákup!

18. 5. Kreslení na chodník
Za pěkného počasí vytvoříme na chodní-

ku křídami zajímavé obrázky. 
21.5. Zdravá výživa

Beseda o zdravé výživě, s produkty firmy 
Green Ways (zelené potraviny) nás seznámí 
paní Irena Vyhlídalová. Začátek v 10.00 h.

22. 5. Prezentace Miss Cosmetic
S touto známou přírodní kosmetikou nás 

seznámí paní Kamila Šátková. Jedná se o 
nabídku parfémů, dermatologické kosmeti-
ky, přírodního regeneračního a detoxikační-

ho programu. Začátek v 10.00 h.
25. 5. Procházka + malování na kameny

Děti i maminky čeká procházka k 
Ostravici, sbírání kamínků a malování na 

kameny. Sraz v KM Broučci.
Začátek v 10.00 h.

29. 5. Přednáška „O manželství“
Psycholožka paní Zigmundová pro 

maminky připravila zajímavou přednášku 
o nejčastějších problémech v manželství. 

Začátek v 10.00 h.
1. 6. Dětský den

Mezinárodní den dětí oslavíme soutěžemi 
na zahradě. Na závěr děti dostanou 

sladké odměny a také drobné dárečky. 
Začátek v 10.00 h.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti

Středa – cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka

Cvičení těhotných maminek 
na rehabilitačních míčích pod vedením zku-
šené porodní asistentky je vždy ve středu v 

10.00 h. Hlídání dětí zajištěno. Cena 40,- Kč/h
Angličtina pro dospělé

Stále je možnost přihlásit se do kurzu 
výuky angličtiny, který probíhá každý 
čtvrtek v 10.15 pod vedením lektorky 

Daniely Kuchařové. Cena 40,-Kč/lekci.

KULTURNÍ DŮM VP
Heydukova 2330

558 647 067, 602 586 925 
e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

středa 2. května 
Přednáška MUDr. Kováře
pro základní a střední školy.

Velký sál KD

Taneční pro mládež:
Taneční škola Palas ve spolupráci s Kul-
turním domem Válcoven plechu pořádají 
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ (podzim 2007).
Zahájení kurzu 7. září 2007 vždy v 17.00 

hodin a 19.30 hodin.
Určeno kolektivům středních škol i 

jednotlivcům.
Přihlášky získáte na web stránkách 

www.tspalas.com, tel: 604 503 817 a v 
Kulturním domě VP (pro kolektivy).

KLUB NEZBEDA
F. Čejky 450, tel.: 558 435 449

1. a 8. května ZAVŘENO – státní svátky
2. – 9. květen 

Nacvičování na vystoupení (tanec, 
pohádka, básničky)

10. květen
Vystoupení na „Setkání přátel Charity“

7. – 11. květen
Výtvarné odpoledne – drobné dárky a 

přáníčka ke Dni matek
15. květen

Nezbednická „kuličkiáda“ (hry a 
soutěže nejen s hliněnkami)

23. květen
Diskusní odpoledne 

téma: Co to je diskriminace a její podoby
30. květen

„Otázky z krabičky pro chytré hlavičky“ 
– vědomostní soutěž

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

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

Pro děti
vstupné 30,- Kč

Sobota 5. května v 15 hodin - pro děti od 3 let
Jan Wilkowski

Příhody medvídka Ťupínka
loutková pohádka pro malé diváky

účinkuje DUO – Divadlo u Ostravice 
Frýdek-Místek

Sobota 12. května v 15 hodin
Josef Kainar
Zlatovláska

klasická činoherní pohádka
účinkuje DS Čtyřlístek

Sobota 19. května v 15 hodin - pro děti od 4 let
Alfréd Radok - Míla Tesařová - Leo Skuplík

Podivné příhody pana Pimpipána
pohádkový muzikálek

účinkuje DUO – Divadlo u Ostravice 
Frýdek-Místek – Junior studio

Pro mládež a dospělé
vstupné 60,- Kč

Pátek 11. května v 19 hodin
Dámská jízda

obnovená premiéra úspěšné komedie o pěti 
přítelkyních a jejích trampotách s láskou

účinkuje DS Čtyřlístek
Sobota 26. května v 19 hodin

Norbert Závodský
Příběh z Montmartru

okouzlující příběh na motivy filmu Amélie 
z Montmartru

účinkuje soubor 21 gramů Frýdek-Místek
Půjčování kostýmů v květnu:

úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

GALERIE POD SVÍCNEM
14. 4. 2007 – 19. 5. 2007  

Terezie Kolářová – Obrazy

GALERIE LIBREX
Lukáš Oboda – fotografie 

Každoročně Klub dět-
ských knihoven pořádá 
akci Noc s Anderse-
nem. ZŠ El. Krásno-
horské 2254 ve Frýd-
ku-Místku se připojila 
také. Přihlásilo se i 42 
dětí. Přišly s náležitým 
spacím a jídelním vyba-
vením a čekal je pestrý 
program. 

Všichni si přinesli spací 
pytle a dostatek jídla. Po 
setmění se všichni spo-
lečně vypravili na frýdecký zámek, kde děti čekala nevšední prohlídka zámku při svíčkách. 
Průvodkyně vyprávěla o dávných dobách, lidech, jejich zvycích, ale i strašidelné pověsti. 
Po návratu do školy děti soutěžily, lovily bobříky, malovaly pohádkové postavičky. Na pozd-
ní večer byl připraven rej pohádkových bytostí a strašidel. Pro všechny rarášky byl večer 
vyčerpávající, proto zalezli do spacáků a nad ránem usnuli, jako když je do vody hodí. Bylo 
to super! Škoda, že noc nebyla delší! Tak snad zase za rok.

Noc s Andersenem ve škole

Netradiční výrobky mohli zhlédnout návštěvníci velikonoč-
ní výstavy na Jedenáctce.             Foto: Alena Bařinová

Velikonoční výstavka na Jedenáctce

Pátek  11. května 2007
17:30 Těleso Y
 pod Ú divadlem Kopřivnice
 Asimilacek (30 min.)
 Taková menší ptačí antiutopie. 
 (Ne)nechte se asi-milovat.
19:00 Jiříkovo vidění Ostrava
 Kat a bázeň (30 min.)

Krátká, o to však hlubší sonda 
do duše člověka, jemuž se jeho 
povolání nestalo koníčkem

20:00 Diskuze s autory
21:00 Nekuř toho tygra 
 Koncert folcore
 punkrockbluesového
 hudebního tělesa z Opavy
22:00 Párky a kytary u ohně

Neděle  13. května 2007 
14:00 Soubor Heřmánek
 Sofie v krabici (30 min.) 

Sobota  12. května 2007
15:00 Koupelna
 Tracyho Tygr  (30 min.)
16:00 Variace na nevěsty
 Hra je bez názvu (30 min.)
17:30 Jiříkovo vidění Ostrava
 Šlapka a Kafka (35 min.)
 na motivy povídky Woody Allena
19:00 Divadlo V Soukolí
 Pomalu se ze mě stává instituce 
 divadelní improvizace (60 min.)
20:30 Diskuze s autory
21:30 Iluze
 Arcanum (60 min.)
 skupina tanečního divadla
22:30 Limbo 

Funky-rock-pop-psychedelie  v 
tanečních rytmech nespoutané 
kopřivnické energie

 24:00 Balkánská zábava
 … přijede možná Boban i Marko

Čerstvé na prkýnku
festival amatérské divadelní tvorby
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2, www.kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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
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 tradiční 
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. Barbory. 
Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil k nej-
známějším a k nejnavštěvovanějším marián-
ským poutním místům ve Slezsku. Expozice je 
obohacena o sochy Nejsvětějšího Srdce Pána 
Ježíše a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, 
které byly přestěhovány z poutního kostela 

Pátek 11. května 2007 v 19.30 hodin
SETKÁNÍ PO TANEČNÍCH
Zveme všechny absolventy tanečních 

kurzů a milovníky tance. 
Určeno pro všechny věkové generace. 

Řídí manželé Gebauerovi.
Vstupné: 100 Kč
Pro předplatitele Frýdek-Místek – FMA 

a širokou veřejnost hrajeme z technických 
důvodů v sále Těšínského divadla v Čes-
kém Těšíně ve čtvrtek dne 17. 5. 2007 v 
19.00, v úterý dne 29. 5. 2007 v 19.00 pak 
pro předplatitele Frýdek-Místek – FMC a 
širokou veřejnost

Wiliam Shakespeare, Zdeněk Barták
ROMEO A JULIE
Příběh milenců, jejichž lásce brání 

nenávist obou znesvářených rodů, není třeba 
zvlášť představovat. Okouzluje diváky takřka 
na celém světě, inspiruje tvůrce různých 
žánrů a ožívá v mnoha podobách. Hudeb-
ní skladatel Zdeněk Barták napsal hudbu 
pro divadlo SPAC v jihokorejském Seoulu, 
které tuto hru uvedlo v muzikálové podobě 
v prvním provedení. Za hudbu získal Zdeněk 
Barták cenu, které se říká „asijský Oskar“. 
Těšínská inscenace bude prvním provede-
ním tohoto muzikálu v České republice.

Kurzovní činnost 
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
začátečníci podzim 2007
Jsou určeny zejména pro studenty střed-

ních škol, gymnázií a učilišť. Kurzy začínají 
v týdnu od 3. 9. 2007 a končí závěrečnou 
lekcí v prosinci. Lekce jsou sestaveny tak, 
aby studenty bavily, zajímaly a aby rozvíjely 
jejich obzor. Kromě tance naučíme i zákla-
dům společenského chování (zdravení, 
představování) a řadě dalších nutných spo-
lečenských pravidel a zvyklostí.

Skladba kurzů:
• středa – 12 vyučovacích lekcí po 3 

vyučovacích hodinách a 2 večery – pro-
dloužená a závěrečná lekce po 6 vyučo-
vacích hodinách.

Kurzovné za kurz 48 vyučovacích 
hodin 1 100 Kč.

Kurzy probíhají od 17.00 a od 19.30 h.
• čtvrtek a neděle – 12 vyučovacích 

lekcí po 3 vyučovacích hodinách a 2 veče-
ry – prodloužená a závěrečná lekce po 8 
vyučovacích hodinách.

Kurzovné za kurz 52 vyučovacích 
hodin 1 200 Kč.

Kurzy probíhají ve čtvrtek v 17.00 hodin 
a v neděli 16.00 a 18.30 hodin.

Za zvýhodněné vstupné pro účastníky 
tanečních kurzů, mimo rámec základní 
výuky, budou se konat dvě speciální lek-
ce: disko lekce a lekce stolování se spole-
čenským banketem. 

Dále tři večery: Tančírna 2x a Předsil-
vestrovská Dance Party.

Po ukončení těchto kurzů organizuje-
me: Absolventský ples, na který navazují 
kurzy tance pro mládež pokročilí. Naučíte 
se nové taneční kroky a figury.

Přihlášky přijímáme osobně v kanceláři 
– útvar kultury. 

Platbu kurzů zahájíme 14. 5. 2007 
každé pondělí, úterý a středa od 13.00 do 
15.30 hodin.

Kurz je nutno zaplatit do 13. 6. 2007, po 
tomto termínu se všechny rezervace ruší.

Informace na tel. číslech 558 432 011 
nebo 777 728 094 do 15.30 H. Janáčková.

Výstava:
10. 3. - 31. 5. 07 – chodby Národního domu

KRÁSA KONÍ 
Marek Džupin a Zenon Kisza
- výstava fotografií

Čtvrtek 10. května 2007 v 19.00 hodin
LÍBÁNKY S OPERETOU
Účinkují sólisté operety Moravskoslez-

ského divadla v Ostravě
Jan Drahovzal, Eva Brožková aj. 
Vstupné: 100 a 50 Kč (důchodci)
Pátek 25. května 2007 v 19.00 hodin
KAMELOT 
Modrá planeta
Koncertní vystoupení brněnské folk-

countryové kapely, která zahraje v sestavě:
Roman Horký – frontman a zakládající člen
Marek Dráb – kytary
Jiří Meisner – baskytara
Pavel Plch – bicí
Vstupné: 180 a 150 Kč

FILMOVÝ KLUB 
Pondělí 7. 5. v 19.00 h.
MINIPROFIL M. FORMANA:GOYO-

VY PŘÍZRAKY
Historické drama M. Formana není 

portrétem Francisca Goyi, ale kruté doby, 
kdy Španělsku vládla inkvizice, a postav, 
jejichž životy poznamenala.

Úterý 8. 5. v 19.00 h.
MINIPROFIL M. FORMANA: AMA-

DEUS 2002
Skladatel Salieri, vytrvalý sok W. A. Mozar-

ta, líčí posledních deset let života geniálního 
skladatele, z jehož smrti obviňuje sám sebe.

14. 5. v 19.00 h.
RED ROAD
Debutující Andrea Arnold učinila hrdinkou 

svého thrilleru operátorku bezpečnostního 
kamerového systému, jíž sledování životů 
jiných nahrazuje život vlastní. Dokud...

15. 5. v 19.00 h.
OBCHOD NA KORZE
Vrcholné dílo úspěšného režisérského 

tandemu Kadár a Klos přijal celý kulturní 
svět s nadšením. Děj filmu, zkonstruova-
ný na podkladě skutečné události, je situ-
ován do roku 1942, do prostoru malého 
městečka ve Slovenském státě.

21. 5. v 19.00 h.
4. VÝROČÍ FILMOVÉHO KLUBU 

FRÝDEK-MÍSTEK
Filmový blok s hostem – režisérka E. 

Hníková
ŽENY PRO MĚNY + SEJDEME SE V 

EUROCAMPU
Projekce dokumentů pouze pro členy Fil-

mového klubu Frýdek-Místek. Vstup zdarma.
Prodej průkazek člena FK na rok 2007 

za 70,- Kč před představením.
28. 5. v 19.00 h.

POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL
Forest Whitaker ve své zřejmě život-

ní roli zároveň fascinujícího a nezměrně 
zrůdného diktátora Ugandy Idiho Amina.

29. 5. v 19.00 h.
SHORTBUS
Film sleduje osudy několika obyvatel 

New Yorku, kteří se potýkají se svými 
sexuálními a milostnými vztahy v under-
groundovém klubu Shortbus, otevřeném 
pro lidi všech sexuálních orientací.

BIJÁSEK
Pátek 18. 5. v 10.00 h.
PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI
Cvrček, Dobrodružství námořníka 

Sindibáda a další.
Pátek 18.5.ve 13.30 h.
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
Animovaný rodinný film o desetiletém 

chlapci, kterého kamarádi ze sousedství 
šikanují, a tak si své frustrace vybíjí na mra-
veniště ve dvoře. Mravenci to tak nenecha-
jí, použijí kouzelný lektvar a chlapec se po 
jeho požití zmenší do jejich velikosti.

Výstava:
6. 4. - 31. 5. 2007
TROCHU JINÉ TVÁŘE
Ing. Arnošt Čapla
Soubor fotografií účastníků folklorního 

festivalu z Venezuely, Tahiti, Španělska, 
Ukrajiny.

2. 5. v 19.00 h.
RANDE MĚSÍCE

Vyhlášená kráska supermarketu se ro-
zhodne, že půjde na rande se zaměstnancem 
měsíce. Dva největší rivalové – flákač a dříč 
– spolu začnou soupeřit o lákavou odměnu.

3. - 6. 5. v 19.00 h.
PRÁZDNINY PANA BEANA

Legendární přízrak se vydává na prázdn-
iny vybaven amatérskou videokamerou. 
Způsobí rozruch na jihofrancouzském venkově 
a skončí na filmovém festivalu v Cannes.

9. - 10. 5. v 19.00 h.
HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL

Zkrachovalý hudebník Hugh Grant dostal 
druhou šanci na úspěch a první na lásku 
Drew Barrymore. 

11. - 13. 5. v 16.30 h.
ŠARLOTINA PAVUČINKA

Příběh o věrnosti, důvěře a obětování. Prasátko 
Wilbur má skončit na pekáči. Naštěstí s plánem 
na jeho záchranu přichází pavoučice Šarlota. A 
jak to všechno dopadne? 

11. - 13. 5. v 19.00 h.
KRÁLOVNA

Strhující a jedinečný pohled režiséra Stephe-
na Frearse za zavřené dveře královského 
paláce a do mysli a srdce královny Alžběty 
II., těsně po tragické smrti princezny Diany.

16. - 17. 5. v 19.00 h.
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.

18. - 20. 5.v 19.00 h.
BABEL

Osudy čtyř skupin lidí na třech kontinentech 

protne jeden náhodný výstřel. V hlavních 
rolích Brad Pitt a Cate Blanchett.

23. - 24. 5. v 19.00 h.
ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ

Nájemný vrah nechal svoji oběť uniknout. 
Teď mu v krvi koluje jed a přežije jen te-
hdy, pokud bude mít v těle dostatečnou 
hladinu adrenalinu. 

25. - 27. 5. v 16.30 h.
PAST NA ŽRALOKA

Rybí kluk se přestěhuje na nový korálový 
útes. Potká krásnou rybí slečnu, která má 
ale hodně zubatého nápadníka. Dokáže 
získat lásku své vyvolené a zároveň ji i 
útes ochránit před divokým žralokem? 

25. - 27.5. v 19.00 h.
ATENTÁT V AMBASADORU

Hvězdně obsazený průřez jedním červnovým 
dnem roku 1968, kdy byl v titulním hotelu 
zavražděn senátor Robert F. Kennedy.

30. - 31. 5. v 19.00 h.
DREAMGIRLS

Amerika, 60. léta minulého století. Trio 
mladých černošských zpěvaček padlo do 
oka schopnému producentovi, který z nich 
udělal hvězdy. Na vrcholu však poznávají, 
že sláva je šťastnými neudělá. 
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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:
KAREL LEPÍK - OBRAZY Z LET 1996-2006
Autor je vysokoškolský učitel kresby a 
malby na Ostravské univerzitě. Studoval 
na Pražské akademii v uvolněné kulturní 
atmosféře druhé poloviny 60. let u proslu-
lého figuralisty prof. Karla Součka a také u 
bytostného moderního krajináře, malíře a 
grafika doc. Jiří Johna. Ačkoliv se o váno-
cích 2005 Karel Lepík dožil pětašedesátky, 
jeho tvůrčí elán neutuchá. Jeho tvorba 
imponuje početností i monumentalitou a ve 
svém celku představuje kolosální soubor, 
z něhož by bylo možno vybírat exponáty 
hned pro několik takových instalací.
Potrvá do 27. května 2007.

KŘÍDLA NAD MOŠNOVEM
Výstava je zaměřena na dva letecké útvary, 
které po řadu let působily z letiště Ostrava-
Mošnov. Jsou to 1. dopravní výsadkový 
letecký pluk a 8. stíhací letecký pluk.
Na přípravě výstavy se podíleli: František 
Pavelčík, Oldřich Dvorský, Jaromír Fryš-
čák, Vilém Kubát, Vladislav Blahuta, Svaz 
letců Brno, Svaz letců Příbor, Technické 
muzeum Brno, 23. základna vrtulníkové-
ho letectva Přerov.
Potrvá do 16. září 2007.

PROGRAMY, KONCERTY
Úterý 15. května 17,00 – 19,00 hodin 
– zámecký klub
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mine-
rálů, doplněné výměnou poznatků a materi-
álu, poradenská služba, videoprojekce
Neděle 20. května 13,00 – 17,00 hodin 
– frýdecký zámek
DEN MUZEÍ NA FRÝDECKÉM ZÁMKU
Od 15,00 hodin vystoupení souboru CALATA
Dále k vidění:
• LITINOVÉ KŘÍŽE – výstava
• KAREL LEPÍK – OBRAZY Z LET 1996 
– 2006 – výstava
• KŘÍDLA NAD MOŠNOVEM – výstava
• Stálé expozice
VSTUP DO EXPOZIC A VÝSTAV ZDARMA !!!
Neděle 27. května 15,00 hodin – Rytířský 
sál frýdeckého zámku
NEDĚLNÍ CHVILKA POEZIE A PRÓZY
Májová poetika básnířky Ireny Kopecké a 
klavíristky Marie Tylečkové
Návštěvníci si budou moci prohlédnout 
výstavu obrazů Karla Lepíka
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY
Čtvrtek 10. května 16,00 hodin
Sraz u kašny na Zámeckém nám. ve Frýdku
POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU
Další z vycházek, mapujících historii města. 

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

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

www.lidovydum-mistek.wz.cz

HUDEBNÍ KLUB STOUN

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

e-mail:info@ddmfm.cz, www.ddmfm.cz
telefon: 558 434 154, 558 434 525, 558 628 240

Kde dříve stával zámecký pivovar, bývalá 
tiskárna Josefa Orla, kolik radničních 
domů má Frýdek, jak ulice Na Půstkách 
ke svému jménu přišla, ve kterém domě 
žil Kašpar Janáček, kde stávala městská 
lázeň, kříž od Leskovské brány, kde stáva-
la Balonova a Valoškova kovárna a další.
Čtvrtek 17. května 17,00 hodin
Přednáškový sál v Zeleném domě na 
Zámecké ulici ve Frýdku
LÁZNĚ A LÉČIVÉ PRAMENY NA 
MORAVĚ A VE SLEZSKU
Známé i neznámé lázně na Moravě a ve 
Slezsku – např. tušíte, kde se nacháze-
jí dnes již zaniklé lázně Sameraubad v 
Šumařově, kde se můžete napít Jesenic-
ké kyselky? Dále historie bylinných lázní v 
Komorní Lhotce, proč nevznikl moravský 
Gräfenberg – Ondřejník, lázně v Teplicích 
nad Bečvou, Karlově Studánce, Lipové, 
Jeseníku a další. Doplněno videosním-
kem a dataprojekcí.

LETNÍ TÁBORY
Kompletní nabídku 
letních pobytových 
táborů najdete na 
jiném místě tohoto 
zpravodaje nebo na 
www.ddmfm.cz
4. – 6. 5.
VÍKEND V POHYBU

Program: Víkendový pobyt s taneční, spor-
tovní a dobrodružnou tématikou pro všech-
ny chlapce a děvčata od 6 do 16 let .
Cena: 550,- Kč (stravování, cestovné, 
ubytování, pronájem, vstupné, lektorné, 
pedagogický dozor)
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 558 434 154, 736 150 088, e-
mail: telovychova@ddmfm.cz

12. 5. VESELÝ PIKNIK
Program: Přijďte s námi oslavit Meziná-
rodní den rodiny. Po zdolání trasy plné 
soutěží vás čeká sladká odměna. První tři 
rodiny vyhrávají piknikový koš plný dob-
rot. Vyzkoušejte si vaši vytrvalost, doved-
nosti a znalosti. Podmínkou účasti jsou 
minimálně dva členové z rodiny.
Cena: zdarma. Informace: Ivana Soško-
vá, telefon: 558 434 154, 731 167 010, 
e-mail: kaluz@ddmfm.cz 
Místo a čas: Sady Bedřicha Smetany 
(park u AS), altán, ve 14:00 hodin

19. 5. DEN PRO KLUKY A HOLKY
Program: Výroba letadélek z papíru, balzy, 
ukázky činnosti plastikových modelářů a elek-
trotechniků pro kluky. Výroba drobných dárků 
pro holky. Výlet pod Štandl, pouštění letadel, 
hry soutěže, návštěva krytého bazénu.
Cena: 120,- Kč (vstupné, materiál, občer-
stvení) Informace: Alena Fabíková, tele-
fon: 558 434 154, 732 383 131
Místo a čas: DDM Místek, Pionýrů 752, 
9:00 – 16:00 hodin

25. – 27. 5. ZAHRADA
Máte chuť tvořit a hledáte nové kamará-
dy? Společně strávíme víkend plný inspi-
race. Budeme tvořit kašírované sochy a 
sousoší, tentokrát na téma citátů světo-

vých velikánů. Čeká vás pak slavnostní 
vernisáž na místeckém náměstí. To vše v 
rámci projektu Zahrada.
Cena: 170,- Kč
Informace a přihlášky: Ivana Sošková, 
telefon: 558 434 154, 731 167 010, e-
mail: kaluz@ddmfm.cz 

26. 5. DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
Program: Přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu.
Cena: 25,- Kč / 2 hodiny
Místo a čas: DDM Místek, 9:00 – 11:00, 
11:00 – 13:00 hodin

2. – 3. 6. MALOVANÝ VÍKEND
Program: Setkání dětí z výtvarných kroužků 
k ukončení školního roku. Zveme také ostatní 
děti, které rády tvoří. Je připraven program, 
ve kterém zkusíme grafickou techniku, udě-
láme si originální přívěšek na klíče, ozdobíme 
keramickou kachli, zasoutěžíme si, zaplave-
me v bazénu. Přespání v budově DDM F-M, 
strava a pitný režim jsou zajištěny.
Cena: 250,- Kč
Informace a přihlášky: Ivana Sošková, 
telefon: 558 434 154, 731 167 010, e-
mail: kaluz@ddmfm.cz 
Místo a čas: sobota, 2. 6. v 9:00 hodin 
– ukončení: neděle, 3. 6. v 16:00 hodin

ŠACHY
5. 5. KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV 

MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež 4-12 let
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 8:30 
– 14:00 hodin

11. 5. MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 15:30 – 18:00

30. 4. pondělí HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL
ZÍTRA SE NEJDE DO PRÁCE, TAK PŘIJĎ-
TE ZAPAŘIT, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁ-
LEK ZA 5,- KČ
1. 5. úterý ALTERNATIVE MUSIC – VSTUP 
ZDARMA
DJ KASHMIR A JEHO PSYCHOBILLY, ROC-
KABILLY, SKA, ETNO, REGGAE, PUNK, 
PIVKO ZA 18,-, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
3. 5. čtvrtek FMCITY THUERSDAY PARTY
DJ BURCHAK A LUKASZ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
4. 5. pátek TEK-STONED RIDERZ
PRVNÍ TEKNO PARTY VE STOUNU, URBIS 
(Metro), KNOM (Luxor), RUDA(FSS), PIC-
KFICK (CYBERFIRE), SMARIO (MKTBROS) 
5. 5. sobota METALOVÁ VICHŘICE
NOVÝ DJ ESTET VÁM VYMLÁTÍ PALICE 
SKVĚLÝM METALEM
7. 5. pondělí HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL
ZÍTRA SE NEJDE DO PRÁCE, TAK PŘIJĎ-
TE ZAPAŘIT, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁ-
LEK ZA 5,- KČ
8. 5. úterý ALTERNATIVE MUSIC – VSTUP 
ZDARMA
DJ KASHMIR A JEHO PSYCHOBILLY, ROC-
KABILLY, SKA, ETNO, REGGAE, PUNK, 
PIVKO ZA 18,-, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
10. 5. čtvrtek FMCITY THUERSDAY PARTY
DJ BURCHAK A LUKASZ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
11. 5. pátek SHAKED FELAZ – REAL 
HOUSE PARTY
PO DLOUHE DOBĚ SKVĚLÁ HOUSE 
PARTY A ŠPIČKOVÍ DJS: GEN DILINI 
(PHATHOUSEFACTORY) PHUNXX_J, RADO 
(HOUSE&TECHNO SET), 60,-
12. 5. sobota MC DR.KARY!!! & POSITIVE VIBEZ 
PRO SOUND SYSTEM & LION MOVEMENT 
PRESENT SPECIAL REGGAE PARTY!!! 
14. 5. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOT-
BÁLEK ZA 5,- KČ
15. 5. úterý ALTERNATIVE MUSIC – 
VSTUP ZDARMA
DJ KASHMIR A JEHO PSYCHOBILLY, ROC-
KABILLY, SKA, ETNO, REGGAE, PUNK, 
PIVKO ZA 18,-, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ

25. 5. MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 15:30 - 18:00
26. 5. PŘEBOR MATEŘSKÝCH ŠKOL 

– JEDNOTLIVCI
Program: Šachový turnaj pro děti navště-
vující mateřské školy
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: Národní dům v Místku, 9:00 
– 12:00 hodin

17. 5. čtvrtek FMCITY THUERSDAY PARTY
DJ BURCHAK A LUKASZ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
18. 5. pátek BREAKING no.6 - SPECIAL
SPECIAL GUEST:NEUROUROKYME crew, 
(www.neurokyme.cz), dj MYSTIF, dj EDDRUM 
dj ELECTROM (www.djelectrom.net), dj IMO-
TEP (www.drumatix.cz), dj PICKFICK (Cyber-
fire.cz/ www.pickfick.net) 
VSTUP: 70 Kč, 6 kW sound, videoprojekce 
Extrem Sports, 3x strobo, 4x Scan, mlha, 
luxus bar, 3x fotbálek, šatna
19. 5. sobota FREESTYLE BATTLE VOL. 3 
PRESSO63 (Strapo (nejlepší slovenský Freesty-
le)), Chutkass, DJ Spinhandz, NOVÁ POROTA!
21. 5. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOT-
BÁLEK ZA 5,- KČ
22. 5. úterý ALTERNATIV MUSIC
DJ KASHMIR – PUNK, ROCK, PSYCHOBIL-
LY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE – PIVKO 
ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
24. 5. čtvrtek TURNAJ VE STOLNÍM FOT-
BÁLKU
STOLY ROSENGART A STARTOVNÉ 20,- 
NA OSOBU A FMCITY PÁRTY
25. 5. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL
DJ BARUCHA A SKVĚLÉ HITY DOBY 
NEDÁVNO MINULÉ
26. 5. sobota ROCK PRINCESS NIGHT VOL.2
DRUHÉ POKRAČOVÁNÍ MINIFESTIVALU S 
ŽENSKÝMI VOKÁLY, MIMESIS, TANKER, 
KAPRIOLA, &GUEST, 40,-
28. 5. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOT-
BÁLEK ZA 5,- KČ
29. 5. úterý ALTERNATIV MUSIC
DJ KASHMIR – PUNK, ROCK, PSYCHOBIL-
LY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE – PIVKO 
ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
31. 5. čtvrtek TURNAJ VE STOLNÍM FOT-
BÁLKU
MIMO LIGOVÝCH HRÁČŮ!!! STOLY ROSENGART 
A STARTOVNÉ 20,- NA OSOBU A FMCITY PÁRTY
PŘIPRAVUJEME: 15.6.2007 MASTA KILLA 
(WU-TANG CLAN)!!!

Stanice mladých turistů
Pionýrů 764, Frýdek-Místek

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

26. 5. 2007

Den dětí

,,Odvážné dítě“

15. 5. v 17.30 ve velkém sále Lidového
Přednáška Jezuité v českých zemích. 
Přednáší P. František Kuběna.
22. 5. v 17.00 kostel Všech svatých 
Podvečer májové poezie a mariánské hudby
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