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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
společnost Plzeňský Prazdroj v těchto 

dnech vyhlásila již šestý ročník svého ojedi-
nělého programu OBČANSKÁ VOLBA.

Stejně jako v minulých letech budou mezi 
projekty podanými neziskovými organizacemi, 
které získají nejvíce vašich hlasů ve veřejném 
hlasování, rozděleny dva miliony korun. Pro-
gram OBČANSKÁ VOLBA je v našem regionu 
vyhlášen pro oblast Frýdek-Místek, Třinecko, Jablunkovsko a město Ostra-
va. Letošní ročník byl vyhlášen s několika novinkami – podané projekty 
budou posuzovány podle stupně významu pro region, počtu lidí, kterým 
realizovaným projektem bude poskytnuta přímá nebo nepřímá pomoc, 
doby účinku projektu (projekt nebude jednorázový), konkrétního výstupu 
projektu a jeho zaměření na zlepšení situace. Podávané projekty by měly 
být dlouhodobé s měřitelnými výstupy a zaměřeny na ochranu kulturního 
dědictví, zkvalitňování volného času obyvatel, zlepšování úrovně sociální 
péče, zvyšování úrovně vzdělávání a zlepšování životního prostředí.

Projekty je možno přihlašovat do 31. 7. 2007 na adresu Crest Com-
munications Ostrava s.r.o., Dr. Maye 468/3 709 00 Ostrava. Více infor-
mací můžete nalézt na www.prazdroj.cz (Občanská volba 2007).

Ve veřejném hlasování pak my všichni můžeme Plzeňskému prazdroji 
doporučit ty projekty, které jsou pro náš region nejpotřebnější. O jednot-
livých projektech k veřejnému hlasování i systému hlasování budeme v 
našem zpravodaji přinášet podrobné informace. Eva Richtrová

Rada města Frýdku-Místku 
se na svém posledním jedná-
ní zabývala návrhem změn a 
doplňků Strategického plánu 
rozvoje statutárního města 
Frýdku-Místku na období 
2007-2013, který vzešel na 
základě připomínek z před-
chozího semináře zastupitelů 
k dané problematice.

Zastupitelé například postrá-
dali ve strategickém plánu 
řešení hlukové zátěže. Podle 
náměstka primátorky Mirosla-

Strategický plán dozná změn
va Dokoupila ovšem musí být 
vypracována hluková mapa 
města, kterou nemá smysl 
zadávat před dokončením 
obchvatu. Do strategického 
plánu tak může být zapraco-
vána dodatečně. Radní ovšem 
vyhověli například požadavku 
na vypracování studie využití 
areálu místeckého lesa k volno-
časovým a odpočinkovým akti-
vitám občanů, shodli se také na 
potřebě přesněji definovat ně-
které používané pojmy.  (pp)

Frýdecko-místecká radnice 
se snaží neustále vylepšovat 
dopravní situaci v souvislosti 
s provozem letního i krytého 
aquaparku na Olešné. Před 
očekávaným náporem v hlav-
ní sezoně svolal náměstek 
primátorky Petr Cvik koor-
dinační schůzku s cílem co 
nejlépe zvládnout dopravní 
situaci v této lokalitě.

„Proběhlo jednání s náměst-
kem a jednatelem Sportplexu 
Michalem Pobuckým, ředitelem 
technických služeb Jaromírem 
Kohutem, ředitelem městské 
policie Václavem Bučkem a 
vedoucím odboru dopravy Miro-
slavem Hronovským,“ sdělila 
sestavu, která možná úskalí pro-
bírala ze svých pohledů, tisková 
mluvčí radnice Jana Matějíková.

Účastníci schůzky se shodli 
na tom, že bezproblémový pro-
voz kolem Aquaparku Olešná a 
nasměrování řidičů na odstavná 
parkoviště budou zajišťovat pra-

Doprava na Olešnou pod drobnohledem
covníci společnosti Sportplex. 
„V horkých letních dnech, kdy 
se očekává velký nápor řidičů 
přijíždějících se osvěžit v bazé-
nech aquaparku, posílí dopravní 
bezpečnost na příjezdových 
cestách také strážníci městské 
policie,“ uvedl náměstek primá-
torky Petr Cvik. 

Parkovacích míst je v areálu 
Olešná již poměrně dostatek. 

Několik parkovišť se nachází v 
místech kolem aquaparku, jed-
no další je právě dobudováváno. 
Další záchytné parkoviště, a to 
bezplatné, je u hráze přehrady 
Olešná, na druhé straně pře-
hrady. Z tohoto parkoviště bude 
návštěvníky převážet o prázd-
ninách do aquaparku speciální 
vláček, známý již z loňského 
provozu.  (pp)

Venkovní aquapark zahájil sezonuVenkovní aquapark zahájil sezonu
Poslední květnový víkend 

bylo ve městě o zábavu 
postaráno. Poprvé se otevřely 
brány venkovního aquaparku 
na Olešné, ve víceúčelové 
sportovní hale se konal 1. 
Frýdecko-Místecký veletrh a 
hned vedle ní Moravská pouť, 
kterou spolupořádalo město a 
na níž zazpívali například Petr 
Bende a Petra Janů.

Moravskou pouť v sobotu 
odpoledne zahájil náměstek 
primátorky Petr Cvik, který 
všem popřál dobrou zábavu a 
připomněl, že sezóna už začala 
také v letním aquaparku Olešná. 
Ten přilákal o víkendu 2500 lidí. 
„První víkend z hlediska náv-

AQUAPARK OLEŠNÁ: První víkend po otevření využilo možnosti zchladit se v horkých dnech okolo 2500 lidí.
Foto: Petr Pavelka

štěvnosti vůbec nebyl špatný, 
osvědčilo se i zachování provo-
zu kryté části. Lidé prostě mají 
větší možnost výběru a někteří 
zvolí koupání pod střechou a 
trochu jiné atrakce než najdou 
venku. Žádné vylidnění kryté-
ho bazénu se tedy nekonalo, 
problémem v horkých dnech je 
pouze provoz sauny, o níž není 
zájem, ale to se samozřejmě 
dalo čekat,“ hodnotil začátek let-
ní sezony Petr Slunský, ředitel 
městské společnosti Sportplex. 
Ten znovu nabádá místní obča-
ny, aby využili výhod abonentní-
ho čipu, který je zbaví čekání v 
případných frontách na vstupu. 
S čipem lze totiž projít bez pro-

blémů kterýmkoliv turniketem. 
Venkovní aquapark nabídl náv-
štěvníkům vodu o teplotě 28 °C 
a bohatý doprovodný program. 
Spinning a aquaaerobic nebude 
chybět ani v další části sezony. 

Svá lákadla zúročily i další 

akce. Na Moravské pouti děti 
nejvíce vábily kolotoče a klaun 
Hopsalín. Dospělým se líbila 
ukázka hasičů v akci, kteří před-
vedli na skeletu haly práce ve 
výškách. V samotné hale mohli 
příchozí zhlédnout veletrh, kte-
rý byl zaměřen především na 
stavebnictví, zahradu a bytové 

vybavení. „Vždycky jsme rádi, 
když se ve městě něco děje. V 
tomto ohledu si hodně slibuje-
me od nadcházejícího Veseléta, 
které do města přinese spoustu 
dalších hodnotných akcí, na kte-
rých se budou lidé dobře bavit,“ 
řekl náměstek primátorky Petr 
Cvik.  (pp)

ZAHÁJENÍ POUTĚ: Lidi, kteří přišli za zábavou, přivítal náměstek 
primátorky Petr Cvik. 
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krátce
Sociální služby

upozorňují seniory
Magistrát města Frýdku-Místku, 

odbor sociálních služeb a sociální 
péče, upozorňuje všechny žada-
tele, kteří již mají podanou žádost 
o přidělení bytu v Domech s pečo-
vatelskou službou a Penzionu pro 
seniory, aby se během měsíce 
června dostavili v úřední dny pon-
dělí a středu (v době od 8 do 17 
hodin) a ve čtvrtek (v době od 13 
do 15 hodin) na odbor sociálních 
služeb a sociální péče, do budovy 
magistrátu na ulici Radniční 1149, 
1. poschodí, kanc. č. 203, 205, 211 
k aktualizaci svých žádostí.

Aktualizace se nevztahuje na 
žádosti o umístění v Domově pro 
seniory ve Frýdku-Místku.

Nejste z Mělníka?
Frýdecko-místecká radnice 

byla požádána o oslovení měl-
nických rodáků. Protože na sever 
Moravy, Frýdek-Místek nevyjí-
maje, za prací doputovali lidé 
snad ze všech koutů někdejšího 
Československa, reprodukujeme 
pozvánku na Setkání mělnických 
rodáků, které se s bohatým pro-
gramem uskuteční na přelomu 
prázdnin 30. června až 1. čer-
vence 2007 v Mělníku.

Koncert k výročí
Známá a populární dětská 

kapela Šuba Duba Band připra-
vuje koncert k 10. výročí svého 
založení, který se uskuteční 12. 
června od 18 hodin v Kině Petra 
Bezruče. Předprodej vstupenek již 
byl zahájen v Nové scéně Vlast.

Smutná zpráva
Příznivce amatérského filmu 

zastihla smutná zpráva, že tento 
kolektiv opustil 12. května ve věku 
65 let pan František Staroba. Ten-
to dlouholetý člen filmového klubu 
natočil spoustu hodnotných doku-
mentárních filmů o Beskydech i 
městě Frýdku-Místku. Nezdráhal 
se rovněž se svými rodinnými pří-
slušníky natočit pohádky, napří-
klad O Rumcajsovi.

Přednáška biotronika
9. června ve 13 hodin se v 

Základní umělecké škole ve 
Frýdku-Místku opět uskuteční 
přednáška biotronika Tomáše 
Pfeiffera. Na ní zazní odpovědi 
týkající se otázek životní filozofie 
i zdravého životního stylu.

Ročenka služeb
opět v prodeji

V Beskydském informačním 
centru i na jiných místech lze 
zakoupit aktualizovanou Ročen-
ku služeb Frýdku-Místku. Přináší 
telefonní kontakty na různé insti-
tuce, firmy a zařízení ve městě. 
Své místo zde mají také lékař-
ské ordinace, nemocnice, škol-
ská zařízení a podobně. Občané 
ocení i autobusové a vlakové 
jízdní řády i mapu města.  (pp)

Ve městě probíhá tradiční 
vítání občánků v obřadní síni 
frýdeckého zámku, v Lískovci 
v tamějším kulturním domě. 
Kolorit je ale podobný. Nemluv-
ňata nemají příliš respektu 
před těmi, kdo už umějí mluvit 
lépe a vítají je do života.

V Lískovci nové občánky vítala 
primátorka Eva Richtrová a občas 
slova povzbuzení pro rodiče muse-
la proložit shovívavým úsměvem k 
prvním výrazům občanské nepo-
slušnosti. „Na světě je mnoho 
krásných, drahých a vzácných 
věcí. A přece není většího pokladu 
nad nový lidský život. Narození 
dítěte je jedním z nejkrásnějších 
okamžiků v životě rodičů, zejmé-
na matky. Děti jsou pokračováním 
našeho života, našich snů, tužeb 
a radostí. Do nich vkládáme nadě-

V Lískovci přivítali nové občánky
je toho, co se nám nepodařilo 
uskutečnit. Společně s vámi pro-
žíváme krásné chvíle, naplněné 
nenahraditelným pocitem, který 
mají lidé při pohledu na svoje dítě. 
Všichni si přejeme, aby jeho příští 
dny a roky byly naplněny štěstím, 
klidem a mírem,“ promlouvala k 
rodičům primátorka. Ta se sou-
časně zamyslela nad správnou 
výchovou. Projevila přesvědče-
ní, že právě o výchově většina 
zúčastněných velmi přemýšlí, 
protože chce být těmi nejlepšími 
rodiči. „Člověka vychováváme 
hned od narození, od prvních dnů 
jeho života.

Vaše láska, starostlivost a 
péče o zdraví vašeho děťátka, 
o jeho dobrou pohodu, rodinná 
atmosféra naplněná vzájemným 
porozuměním, laskavým vztahem 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ: Nejmladší z Lískovce přivítala primátorka Eva 
Richtrová.  Foto: Petr Pavelka
rodičů k sobě navzájem, to všech-
no jsou velmi důležité faktory. A ty 
od prvních dnů formují malinkého 
človíčka. Už zanedlouho vaše dítě 
začne vnímat okolní svět a osvo-
jovat si z něj potřebné návyky pro 

život. A vy, jeho rodiče, mu přitom 
budete těmi nejbližšími vzory,“ 
připomínala primátorka a popřála 
zúčastněným, aby se jim podařilo 
vytvořit pro dítě krásný, šťastný a 
harmonický domov.  (pp)

Komunitní plán rozvoje 
sociálních služeb pro město 
Frýdek-Místek na léta 2007-
2010 je živý materiál, který má 
být průběžně doplňován pod-
le aktuální situace, na druhou 
stranu jsou už některé dílčí 
úkoly a cíle plněny.

„Počátkem roku se přehodno-
tily stanovené priority z hlediska 
potřebnosti kapacit, finančních 
nákladů, časového horizontu 
realizace a nového zákona 
o sociálních službách. Bylo 
navrženo pořadí cílů pracovních 
skupin, které vychází zcela z 
požadavků uživatelů sociálních 
služeb,“ řekl radní Ivan Vrba.

Ze stanovených cílů se zatím 
podařilo například rozšíření center 
volnočasových aktivit pro seniory 
– v říjnu loňského roku byl ote-
vřen v pořadí již jedenáctý klub 
důchodců ve městě, byl vydán 

Komunitní plán se už plní
Adresář poskytovatelů sociálních 
služeb ve městě a obnovena 
nabídka alternativní dopravy 
imobilních osob ve městě a v 
jeho blízkém okolí. „Rozšiřujeme 
dobrovolnické služby a nabídku 
preventivních programů pro děti 
a mládež, především v nízkopra-
hových klubech, soustavně pod-
porujeme činnost směřující k bez-
bariérovosti ve městě. Pracujeme 
také na modernizaci a rozšíření 
kapacit jeslí,“ uvedl Ivan Vrba.

V oblasti etnických menšin 
byly naplněny oba stanovené 
cíle – podpora a rozšíření terénní 
práce a podpora volnočasových 
a vzdělávacích aktivit pro před-
školáky, děti a mládež v lokali-
tách s vyšším rizikem sociálního 
vyloučení. „Díky spolupráci s 
terénními pracovníky se také 
daří prevence ztráty bydlení,“ 
uzavřel radní Vrba.  (pp)

MEZI SENIORY: Dům s pečovatelskou službou na Zámeckém 
náměstí navštívila silná sestava z radnice: primátorka Eva Richtro-
vá, její náměstek Petr Cvik a radní Ivan Vrba. Senioři jim chtěli pře-
devším předvést, jak si interiér svého obydlí dokážou sami vylepšit 
výtvarnými výrobky.                                       Foto: Petr Pavelka

Nezaměstnaní ve Frýdku-
-Místku nejlépe vědí, že stá-
vající budova úřadu práce 
neskýtá zrovna ideální pod-
mínky a neoplývá dostateč-
nou kapacitou. Nová budova 
v lokalitě Na Poříčí slibuje 
obrat k lepšímu a větší kom-
fort pro úředníky i klienty.

Výstavbou nové budovy Úřa-
du práce ve Frýdku-Místku na 
ulici Na Poříčí je řešen problém 
roztříštěnosti pracovišť úřadu, 
která byla dosud na třech mís-
tech ve městě. Do nových pro-
stor se tak soustředí nejen služ-
by zaměstnanosti pro občany a 
zaměstnavatele, ale i agenda 

státní sociální podpory a lékař-
ské posudkové služby, které 
rovněž spadají do kompetence 
úřadů práce. 

Stěhování Úřadu práce ve 
Frýdku-Místku nebude spojeno s 
přerušením jeho provozu, ale jen 
s částečným omezením. Usku-
teční se ve dnech 15.-20. června. 
V tyto dny v úředních hodinách 
(pondělí 8-17, úterý 8-13, středa 
8-17, čtvrtek 8-13, pátek 8-13) 
budou pouze přijímány žádosti 
o zprostředkování práce, resp. 
finanční příspěvky z prostředků 
aktivní politiky zaměstnanosti (tyto 
kromě pátku), a to ještě na stáva-
jícím pracovišti na ulici Nádražní 

Úřad práce v nových prostorách

1088, Frýdek-Místek. Podobně 
tak budou v těchto dnech a hodi-
nách přijímány žádosti o dávky 
státní sociální podpory na stáva-
jícím pracovišti na ulici Palackého 
115, Frýdek-Místek. 

Podle sdělení frýdecko-
-místeckého úřadu práce bude 
obnoven plný provoz a služby 

NOVÁ BUDOVA: Úřad práce v důstojnějších prostorech.
Foto: Petr Pavelka

v nové budově Úřadu práce ve 
Frýdku-Místku na ulici Na Poří-
čí 3510 21. června. Co se týče 
telefonních a faxových kontaktů, 
budou dočasně ještě platit stá-
vající telefonní čísla, kdy telefon-
ní hovory v nové budově budou 
automaticky přesměrovávány 
na spojovatelku.  (pp)

S jasným cílem podpořit 
pohyb a aktivní způsob života 
seniorů, zvýšit jejich sebevědomí 
a odstranit z jejich života stere-
otyp se uskutečnily ve Frýdku-
-Místku první Hry seniorů. V klu-
bu důchodců na Sadové ulici se 
„utkala“ tři družstva ze tří zařízení 
pro seniory ve městě, aby zjistila, 

Hrám seniorů nechyběl humorHrám seniorů nechyběl humor
že „největším vítězstvím je nepo-
třebovat žádné vítězství“.

Repliku Johna Lennona si brali 
soutěžící k srdci nebo jim z nich pří-
mo vycházela. „Bylo příjemné sle-
dovat, jak se senioři umí bavit, jak 
jim je i v tomto věku vlastní humor,“ 
ocenila primátorka Eva Richtrová.

(Pokračování na straně 3)
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městská policie

(Pokračování ze strany 2)
Nadhled a sebeironii si vyžáda-

la hned úvodní disciplína, kterou 
bylo oblékání různých částí odě-
vu. Kdo navlékl více svršků, vítězil. 
Co na tom, že byly navlečeny na 
nepatřičných částech těla. Hlavně 
že je legrace. „Chtěli jsme doká-
zat, že i ve stáří se člověk může 
smát, poznávat nové lidi, užívat si 
společenského života a soutěžit,“ 
hodnotila za Pečovatelskou služ-
bu Eliška Adamová. Mezi další 
disciplíny patřilo například navlé-
kání korálků, senioři procházeli 
labyrintem, čichem rozpoznávali 

Hrám seniorů nechyběl humor
vonná koření a hmatem věci v 
pytli, také házeli na přesnost nebo 
skládali slova z písmen. Bystrou 
mysl projevili také při jazykola-
mech. Sportovní nádech a rivalitu 
v přijatelných mezích dokumen-
tovala speciální barevná trička s 
logem akce. Červená trika měli 
na sobě senioři z Pečovatelské 
služby, žlutá patřila Domovu pro 
seniory a modrou barvu měl Pen-
zion pro seniory.

Vítězem se nakonec stalo 
družstvo z Penzionu pro seniory. 
Vůbec nejdůležitější ovšem bylo, 
že se všichni dobře bavili.  (pp)

OBLÉKÁNÍ S HUMOREM: Senioři vědí, co je kořením života.
 Foto: Petr Pavelka

Kradli železo
8. 5. v sedm večer přijala 

dispečerka městské policie 
telefonické oznámení na pode-
zřelé chování mladíků na ulici 
Sokolská, kde se snažili ukrást 
železný šrot. Hlídce strážníků 
se po příjezdu na místo snažili 
pachatelé utéct, avšak marně. 
Byly zajištěny dvě osoby, šesta-
dvacetiletý Z. K. a osmnáctiletý 
D. F., oba z Frýdku-Místku. Na 
místo, kde došlo ke krádeži nere-
zového materiálu, byla přivolána 
hlídka PČR, která si pro pode-
zření ze spáchání trestného činu 
záležitost převzala k došetření.

Řidič v protisměru
20. 5. půl hodiny před půlnocí 

zaregistrovala motohlídka Měst-
ské policie Frýdek-Místek na 
ulici Janáčkova osobní motorové 
vozidlo, jehož řidič si svou vyjížď-
ku namířil do protisměru. „Je bez 
jakýchkoliv diskusí, že svým jedná-
ním vážně ohrozil ostatní účastníky 
silničního provozu,“ komentoval 
zásah Dalibor Volný, zástupce 
ředitele městské policie. Po zasta-
vení vyšlo v průběhu zjišťování 
totožnosti řidiče najevo, že jím je 
osmnáctiletý M. S. z Frýdku-Míst-
ku, který není držitelem přísluš-
ného řidičského oprávnění. „Pro 
důvodné podezření ze spáchání 
trestného činu byl pachatel předán 
Policii České republiky k dořešení 
případu,“ doplnil Volný.

Napadení s mačetou
25. 5. se strážníkům Městské 

police Frýdek-Místek díky jejich 
rychlé reakci na telefonické ozná-
mení podařilo předejít možnému 
neštěstí. „V telefonickém ozná-
mení dispečerka uslyšela žádost 
ženy o pomoc, kdy ji napadal 
syn s mačetou v ruce,“ vysvětlil 
závažnost případu Dalibor Volný, 
zástupce ředitele městské policie. 
Na ulici Třanovského hlídka stráž-
níků dorazila před devátou večer. 
Když vycházela z výtahu, stál ve 
dveřích od bytu oznamovatelky 
mladík, který již neměl příliš času 
na to, aby ve svém protiprávním 
jednání pokračoval. V pachateli 
byl zjištěn devatenáctiletý muž 
z Frýdku-Místku, jenž byl zcela 
zjevně pod vlivem alkoholických 
nápojů nebo jiných omamných a 
psychotropních látek. Oznamo-
vatelka, mírně pořezaná na hrudi 
a ruce, strážníkům vypověděla, 
že musela z bytu před mladíkem 
utéct. Údajným původem agrese 
mladíka bylo odmítnutí matky 
poskytnout svému synovi peníze, 
které požadoval. Pachatel byl 
na chodbě strážníky zadržen do 
příjezdu hlídky Policie ČR, která 
si tuto záležitost k došetření pře-
vzala na místě. Zbraň, nalezená 
napadenou ženou v bytě, byla 
rovněž předána příslušníkům 
PČR.  (pp)

Den radosti
Všechny děti jsou zvány v 
neděli 3. června od 13 hodin 
na Den radosti, který se 
uskuteční v areálu přehrady 
Olešná. K jejich svátku je při-
praveno mnoho atrakcí, sou-
těží a další bohatý program.

GALILEO SCHOOL: Náměstek primátorky Petr Cvik a radní 
Miroslav Adam konzultují se zástupkyní privátní školy s výukou 
v anglickém jazyce, jakým způsobem bude tento subjekt využívat 
městskou budovu na ulici Míru.                       Foto: Petr Pavelka

Skalici čeká oprava silnice 
Na Příčnici. Řidiči by se měli 
připravit na uzavírku, a to v 
úseku od vodojemu směrem k 
přehradě Baška, až po katastr 
obce Baška. Práce na silnici 
začnou 4. června a skončí 26. 
června, radnice na ně uvolnila 
téměř čtyři miliony korun.

Objízdná trasa povede pravděpo-
dobně přes Staré Město. Bude ještě 
upřesněna a řádně vyznačena. 

„V rámci opravy bude odfrézo-
ván stávající kryt, dále odstraněn 

Ve Skalici bude uzavřena silnice
stávající podklad a provedena 
pokládka nového podkladu. Poté 
budou osázeny obruby a položen 
nový asfaltový koberec,“ řekl Jaro-
mír Madenský z odboru dopravy a 
silničního hospodářství.

Silnici opraví stavební společ-
nost Alpine z Valašského Meziříčí, 
která dala městu nejvýhodnější 
nabídku na vypsanou veřejnou 
zakázku. Radní Frýdku-Místku spo-
lečnost vybrali, protože zhruba 710 
metrů komunikace opraví v nejkrat-
ší době a za nejnižší cenu.  (pp)

Jako nutné zlo musí brát 
frýdecko-místečtí radní exis-
tenci výherních automatů ve 
městě. Ze zákona je nelze 
zakázat, ačkoliv mohou být 
příčinou některých patologic-
kých jevů, a tak alespoň pří-
jem z jejich provozování smě-
rují do potřebných oblastí.

„Výtěžek z výherních automatů 
ve městě bude použit na veřej-
ně prospěšné účely. Počátkem 
května činil necelých šest milionů 
korun, ale tato částka není koneč-

Peníze z výherních automatů
půjdou na sport a ekologii

ná. V případě, že firmy provozující 
výherní automaty mají daňového 
poradce a předkládají daňové při-
znání do 30. června, uhradí odvod 
z automatů později,“ vysvětlila 
tisková mluvčí frýdecko-místecké 
radnice Jana Matějíková.

Radní rozhodli, že peníze z 
výherních automatů rozdělí na 
dvě části. Polovina půjde na 
podporu sportovních klubů a 
akcí a druhá polovina bude při-
dělena ekologii, přesněji oblasti 
veřejné zeleně.  (pp)

Blížící se letní prázdniny jsou 
dobou, kdy se v opuštěných ško-
lách a školkách provádějí nezbyt-
né opravy. Rada města proto 
rozhodovala o zadání veřejných 
zakázek na opravy a úpravy ve 
frýdecko-místeckých základních 
a mateřských školách.

„Práce si ve třech základních a 
dvou mateřských školách vyžádají 
okolo pěti a půl milionu korun,“ 
sdělila tisková mluvčí radnice Jana 
Matějíková. Nejvíce z rozpočtu 
ukousnou práce na Základní ško-
le Frýdek-Místek, J. Čapka, kde 
si rekonstrukce elektroinstalace v 
pavilonu C vyžádá přes dva mili-

Radní uvolnili peníze 
na opravu škol a školek

ony korun. S investicí 1,3 milionu 
korun mohou počítat na Základní 
škole Frýdek-Místek, Českoslo-
venské armády 570, na Osmičce 
dojde k výměně podlahových 
krytin na chodbách a schodišti. 
Zhruba milion korun je určen na 
rekonstrukci osvětlení učeben 
jednoho z pavilonů Základní školy 
Frýdek-Místek, J. z Poděbrad. 

„Okolo milionu korun posíláme 
také do mateřských škol. Rozhodli 
jsme vyměnit vstupy do tří pavilonů 
Mateřské školy Pohádka a opra-
víme sociální zařízení v Mateřské 
škole Mateřídouška,“ vyjmenoval 
náměstek primátorky Petr Cvik. (pp)

Zejména u měst pověře-
ných výkonem státní správy i 
pro okolní obce se chce stále 
více muziky za méně peněz. 
Rozpočtové určení daní způ-
sobuje stále klesající příjmy, 
takže obcím chybí potřebné 
finanční prostředky a jsou 
často odkázány na boj o zís-
kávání dotací. To se v plné 
míře týká i Frýdku-Místku. 

Na neudržitelný stav už 
se nemohl dívat poslanec a 
frýdecko-místecký radní Petr 
Rafaj, který je s několika dalšími 
poslanci podepsán pod návrhem 
zákona, který by obcím do roz-
počtů přinesl peníze navíc. „Je 
nutno změnit pravidla tak, aby 
města a obce získaly více do 
svých pokladen a měly tak větší 
svobodu, větší volnost a větší 

Bude mít město více peněz?
možnosti,“ tvrdí Petr Rafaj, který 
je přesvědčen, že by odpadlo i 
každoroční mediálně vděčné 
„porcování medvěda“. Sám ze 
státního rozpočtu uměl opako-
vaně do Frýdku-Místku peníze 
přinést. „Pochopitelně, že to 
média někdy i právem zesměš-
ňují, oni občas kolegové přichá-
zejí opravdu s neuvěřitelnými 
myšlenkami, v naprosté většině 
případů jde ale o užitečné a 
potřebné věci, na které prostě 
města a obce nemají prostřed-
ky,“ říká Petr Rafaj. Ten považu-
je diskusi o větších příjmech 
pro města a obce za důležitější 
než navrhované vládní reformy, 
protože podle něj jsou finanční 
prostředky potřeba především 
tam, kde žijí konkrétní lidé. „Ti 
nejlépe vědí, co je opravdu pro 
ně potřeba. Nejblíže opravdo-
vým lidem je komunální politika,“ 
je přesvědčený Petr Rafaj. (pp)

Lidový dům v Místku 
- Interaktivní výstavy: 

Dobrodružství na hradě 
- hlavolamy” ve
velkém sále LD
od 28. 5. - 15. 6.
(v pracovní dny)

a “Zdeněk Miler dětem”
18. 6. - 29. 6.

(v pracovní dny a v neděli 
24. 6. od 9.00 do 13.00 h.)
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PRIMÁTORKA SE STUDENTY: Eva Richtrová promlouvá k polské 
výpravě, která navštívila město i samotnou radnici. Foto: Petr Pavelka

Již několik let žáci naší 
školy navštěvují středisko 
Hatě u Staříče. Pro velkou 
úspěšnost a nadšení žáků 
chceme touto cestou poděko-
vat za obětavou práci. Výuka 
zde je jeden ze způsobů, jak 
naučit děti, aby se v přírodě 
uměly chovat a chránily ji. 

Název projektu „O přírodě v 
přírodě“ tvoří základní myšlenku 
pro děti mateřských škol, žáky 1. 
a 2. stupně, studenty středních 
škol i veřejnost. Cílem programu 
je nahradit výuku z knih, obrázků 
a fotografií přímým kontaktem 
s přírodou. Největším zážitkem 

Poděkování Ekologickému středisku 
Hatě od žáků a pedagogů Pod Sovou

pro děti je lesní tělocvična, kde si 
mohou všichni vyzkoušet své síly 
a obratnost. Návštěvnost Hatí je 
rok od roku vyšší, neboť se zde 
rády vracejí nejen děti, ale i peda-
gogové. Posuďte sami, jak žáci 3. 
třídy ohodnotili návštěvu: „Koneč-
ně jsme se dočkali! Náš dlouho 
plánovaný výlet se nám v úterý 
24. dubna vydařil. Dozvěděli jsme 
se spoustu zajímavostí o životě v 
lese, naučili se poznávat lesní ptá-
ky, zvířata i květiny. Sportování v 
lesní tělocvičně se nám moc líbilo, 
po celou dobu nám krásně svítilo 
sluníčko. Největším zážitkem pro 
nás bylo, když se naše třída moh-

la zasadit svůj vlastní strom.“
Děkujeme panu Martinu 

Gavlasovi, Aleně Vajdové a 
Zdence Mlejnkové.

Tato akce, pořádaná 
sdružením vychovatelek spo-
lečně s KVIC ve Frýdku-Místku, 
splnila svůj cíl. Co by měl obsa-
hovat školní vzdělávací pro-
gram pro školní družinu a jak 
ho vytvořit, bylo hlavním téma-
tem tohoto pracovního setkání. 
Vytvoření školního vzdělávací-
ho programu pro družiny bylo 
velmi diskutovaným problé-
mem mezi vychovatelkami.

Zájem o tuto akci byl nad 
očekávání. Pro nové poznatky 
a zkušenosti si přijelo 75 vycho-
vatelek okresu Frýdek-Místek, 
ale i Nového Jičína a Karviné.
Účastnice střídavě pracovaly 

Setkání vychovatelek školních družin
ve třech tvořivě vzdělávacích 
dílnách, kde je zkušené lektorky 
seznamovaly s novými praktika-
mi v činnostech s dětmi ve školní 
družině. Obsahem byla „Tvorba 
ŠVP ve školní družině“, „Netra-
diční náplň a hry pro děti ve ŠD“ 
a „Výrobky z přírodních materiá-
lů“. Na začátku byly připomenuty 
hlavní zákony a vyhlášky týkající 
se provozu družin a pracovně-
právních vztahů vychovatelek. 
Zajímavým článkem setkání byla 
výměna zkušeností v neformál-
ních besedách a prezentacích 
jednotlivých družin kronikami, 
fotografiemi z akcí a drobnými 
výrobky. „Setkání vychovatelek 

takového rozsahu se uskutečni-
lo v našem okrese poprvé. Pod-
nětem k jeho uskutečnění byla 
účast několika členek našeho 
klubu v roce 2005 na podobné 
akci v Brutále,“ uvedla M. Pind-
lová. „Věříme, že se i v našem 
okrese stane setkání vychova-
telek pravidelnou akcí,“ doplnila 
ji I. Drabinová. Obě děkují ředi-
telství a školní družině při 9. ZŠ 
Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 
139, za propůjčení prostor druži-
ny včetně nově upravené učeb-
ny malých divadelních forem. 
Velmi příjemné bylo i přivítání 
pohádkou O Sněhurce, kterou 
předvedli žáci školy.

„Co děti dělají, je pro ně mno-
hem významnější, než co vidí a 
slyší.“  (W. Wardová)

Na 9. základní škole pro-
běhlo v polovině května u pří-
ležitosti Dne matek slavnostní 
otevření nové učebny malých 
divadelních forem. 

Za zdmi této nové učebny se 
odehrálo malé divadelní předsta-
vení, ve kterém se děti z 1. stupně 
během chvíle proměnily v udatné 
rytíře, sličné princezny, skřítky, zví-
řátka i čarodějky, které nejen hrály, 
ale také zpívaly, tančily a připravily 
tak pro své rodiče neobvyklý záži-
tek, neboť mohli spatřit, jak dědek 
řepu zasadil, poznali rovněž zlobi-

Zpíváme a hrajeme 
prostě pro radost

vého Budulínka a Sněhurku zhlédli 
v moderním pojetí, které mělo až 
muzikálový charakter. Děti tak uká-
zaly, že nejsou jen herci na jevišti, 
ale současně dramatiky s vlastním 
scénářem. Prostřednictvím své 
fantazie daly té či oné postavě 
nový, osobitý rozměr. Účelem 
nové učebny, která pro drama-
tickou výchovu vznikla, je vytvořit 
dětem ty nejlepší podmínky pro 
jejich tvořivou činnost, povzbudit 
jejich obrazotvornost a rozvinout 
tak maximálně jejich osobnostní 
potenciál. Děti z 1. stupně zahrály 
i pro mateřinky, a to MŠ K Hájku, 
MŠ Gogolova a MŠ Beruška.

Mgr. Eva Šopková 

DĚTSKÉ DIVADLO: Na 9. ZŠ otevřeli speciální učebnu.  Foto: Petr Pavelka

Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska bylo 
osloveno Radou Evropy, aby v 
České republice převzalo zášti-
tu nad mezinárodní soutěží 
„Mladí fotografují památky“. 

Tato soutěž byla organizována 
v rámci Dnů evropského dědictví 
(European Heritage Days). V roce 
2006 se jí zúčastnilo více než 30 
tisíc mladých lidí z 35 různých zemí 
světa. U nás proběhl letos 1. roč-
ník. Soutěž byla určena žákům a 
studentům základních a středních 
škol. Akce měla podpořit zájem 
o naše kulturní dědictví a znalosti 
historických budov a zahrad.

Nabídku zúčastnit se soutěže 
dostala také naše škola. Učitelce, 
která učí cestovní ruch a vede 
cvičnou cestovní kancelář, to při-
padalo jako dobrý nápad a navrhla 
studentům zmíněné cestovní kan-
celáře, aby se soutěže zúčastnili. 
Žáci souhlasili, nafotili zajímavá 
místa v okolí Frýdku-Místku, Ostra-
vy a přidali fotky ze svých toulek 
po celé České republice. Ze všech 
těchto snímků vybrali studenti 11 
fotografií a zaslali je do Prahy. 
Podmínkou soutěže byla jedna fot-
ka na jednoho žáka či studenta.

Dne 11. dubna zasedala 

Mladí fotografují památky
odborná porota a posuzovala 
celkem 102 soutěžních snímků. 
Pozdě odpoledne téhož dne 
zazvonil telefon jedné z našich 
studentek, Michaele Kabátové. 
Tajemnice sdružení jí oznámila, 
že její fotografii vybrali porotci na 
„stupně vítězů“ a pozvala Míšu na 
slavnostní vyhlášení na Pražský 
hrad. „Měla jsem obrovskou 
radost! Nemohla jsem uvěřit, že 
zrovna moje fotka patřila k nej-
lepším,“ volala šťastná studentka 
své učitelce.

A tak se Michaela ve středu 18. 
dubna vydala do Prahy. Vyhlašo-
vání výsledků a předávání cen 
proběhlo u příležitosti Meziná-
rodního dne památek a sídel ve 

Španělském sále Pražského 
hradu za účasti ministra kultury 
Václava Jehličky. Už třetí místo 
by bylo obrovským úspěchem. 
Míšina fotka hradu Kost však 
byla nejlepší. Michaela Kabátová 
získala 1. místo a v září pojede 
reprezentovat Českou republiku 
a samozřejmě naši školu do Bru-
selu. „Jsem moc ráda, že jsem se 
mohla soutěže zúčastnit. Vyhla-
šování výsledků jsem si oprav-
du užila,“ prozradila po návratu 
„pyšná“ Michaela.

Soukromá střední škola pod-
nikatelská Frýdek-Místek, s. r. 
o., se tedy může pochlubit dal-
ším úspěchem, tentokrát v mezi-
národní soutěži.

Květnové setkání učitelů z 
celé České republiky zamě-
řené na novinky v práci se 
smart boardem, jehož se v 
rámci členství ve Smart Board 
Klubu zúčastnil i tým vyučují-
cích prvního stupně z frýdec-
ko-místecké Jedenáctky, při-
neslo řadu námětů a nových 
programů pro práci s novou 
didaktickou pomůckou, která 
pomalu začíná pronikat do 
českých škol.

Na pražském setkání na 
Vinohradech se sešlo na dvě 
stě třicet vyučujících. „Hovo-
řilo se zejména o moderních 
způsobech vzdělávání žáků a 

Nové nápady pro smart board
nejmodernějších interaktivních 
pomůckách, které každoden-
ně pomáhají udržet pozornost 
žáků,“ zdůraznila Renata Boha-
číková z frýdecko-místecké 
základní školy Jiřího z Poděbrad 
a dodala: „Se svými kolegy se 
rádi scházíme a dělíme se o 
své zkušenosti. Taková setkání 
bývají bohatou studnicí nových 
nápadů a námětů pro práci 
s dětmi.“ Nadšená ze setká-
ní byla i její kolegyně Daniela 
Kaňoková: „Nejvíce nás zaujal 
workshop odborných předmětů 
– především hudební a výtvarné 
výchovy a cizích jazyků.

(pokračování na straně 5)

První květnový víkend před-
stavoval prubířský kámen pro 
starší a mladší gymnastky z frý-
decko-místecké základní školy 
Jiřího z Poděbrad. V Třebíči, na 
domácí půdě jejich největšího 
rivala a dlouhodobého soupeře, 
se uskutečnila soutěž teamgy-
mů O pohár ZŠ Bartuškova.

„Už v pátek odcestovala 
družstva mladších i starších děv-
čat do Třebíče, kde se v sobotu 

Stříbro a bronz z Třebíče na 11. ZŠ
5. května zúčastnila obtížné 
soutěže teamgymů,“ vysvětlila 
trenérka mladších žákyň Alena 
Bařinová a dodala: „Po náročné 
cestě vlakem jsme se ubyto-
valy a večer konečně dostaly 
možnost trénovat. Starší děv-
čata trenérky Pavly Raškové si 
pochvalovala odpruženou pod-
lahu, ale Sandře Kolářové moc 
nesvědčila – zranila si kotník.“ 
 (pokračování na straně 5)
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Členové Beskydské šachové 
školy skvěle reprezentují nejen 
svůj klub a město Frýdek-Místek, 
ale jsou velmi úspěšní i na MČR 
škol v šachu. Pravidelně rok co rok 
získávají pro své základní a střední 
školy medaile z MČR škol. Nejinak 
tomu bylo i letos. Posuďte sami.

1. - 5. třída
Beskydská šachová škola byla 

pověřena Šachovým svazem ČR 
uspořádáním MČR škol v šachu 
pro kategorii 1. - 5. třída. MČR se 
uskutečnilo na Hotelu Petr Bezruč 
v Malenovicích. Na startu se sešlo 
26 školních týmů. Moravskoslez-
ský kraj reprezentovaly školy tři – 
ZŠ Petřvald, 6. ZŠ Frýdek-Místek a 
divokou kartu pořadatele obdržela 
8. ZŠ Frýdek-Místek. Byť frýdecko-
místecké školy nepatřily mezi první 

Ve dnech 26. a 27. dubna pro-
běhl v Jihlavě celostátní přebor 
v silovém čtyřboji, kam postou-
pilo nejlepších 10 dívčích a 15 
chlapeckých družstev středních 
škol z regionálních přeborů.

Reprezentanti našich škol 
zase nezklamali. Děvčata z 
Obchodní akademie Frýdek-Mís-
tek opět zvítězila, už potřetí za 
sebou. Družstvo tvořily studentky 
Lucie Rousková, Helena Kojdo-
vá, Lenka Cygonková a Darina 
Košická. Úspěšná byla děvčata i 
v soutěži jednotlivců. Lucie Rous-
ková obsadila celkové 2. místo a 
Helena Kojdová 3. místo.

V soutěži chlapců poprvé zvítě-

Středoškoláci nejlepší v republice
zili studenti SŠ elek-
trostavební a dřevo-
zpracující ve složení: 
Adam Střelec (v 
soutěži jednotlivců 
skončil na 2. místě), 
Jakub Marák, Daniel 
Mačkanic a Michal 
Horváth. 

Okres Frýdek-
Místek reprezento-
valo ještě družstvo 
SPŠ, studenti Patrik Mitera, Jakub 
Sikora a Petr Koník obsadili 8. mís-
to. Takové velké akce se zúčastnili 
poprvé a sbírali teprve zkušenosti. 
Vedoucí družstev – učitelé tělesné 
výchovy Zdenka Grácová, Zdeněk 

Olšák a Dana Górecká i studenti-
závodníci byli spokojeni s umístě-
ním i s podanými výkony.

Soupeři z celé republiky už 
vědí, že s Frýdkem-Místkem 
musí počítat i do budoucna. 

Velice oblíbenou soutěží 
mezi žáky je již po mnoho let 
Novinářský kalamář v házené 
mladších žáků.

V letošním roce se organiza-
ce krajského kola zhostila 11. ZŠ 
Jiřího z Poděbrad ve spolupráci 
s místním oddílem házené SKP 
FM a do haly SOU-T v Místku 
přivítala pět chlapeckých a dvě 
dívčí družstva, která v herním 
systému hry každý s každým 
odehrála jedenáct (děvčata hrá-
la samostatně) velice pohled-
ných a bojovných utkání.

Naše město reprezentovala 
dvě družstva, a to z 11. ZŠ J. 
z Poděbrad a 6. ZŠ, Pionýrů + 
družstva našich tradičních rivalů 
z Karviné, Kopřivnice, Polanky a 
děvčata z Ostravy a Kopřivnice.

Favorit soutěže nebyl pře-

Novinářský kalamář
v házené mladších žáků

dem stanoven, protože se v této 
věkové kategorii hraje velice 
vyrovnaně, nicméně vítěz musel 
být přeci jen jeden a ten postu-
puje na Národní finále do Prahy.

Není nutno napínat, že vítě-
zem bohužel nebyl celek z naše-
ho města, ale zcela zaslouženě 
chlapci ZŠ E. Zátopka z Kop-
řivnice, na druhém místě se 
umístilo pořádající družstvo 11. 
ZŠ, které při shodnosti bodů s 
Karvinskými a hráči 6. ZŠ F-M 
měli aktivnější skóre, třetí příčku 
obsadila Karviná, čtvrtou 6. ZŠ a 
poslední ZŠ Polanka. U děvčat 
zvítězila ZŠ Dětská z Ostravy.

Střelci 11. ZŠ: Guĺvas 9, 
Matuszek 9, Sobota 8, Strack 
8, Mynář 7, Žurek 5, Komárek 
4, Nykodym 1, Pálej a v brance 
Kývala s Cábem.

(pokračování ze strany 4)
Seznámili jsme se se speciál-

ním programem pro kreslení na 
interaktivní tabuli, programem 
pro úpravu písní s automatickým 
notovým záznamem a s trans-
ponováním do různých tónin. 
Viděli jsme i nápady, jak procvi-
čovat a fixovat slovíčka ve výuce 

Nové nápady pro smart board
anglického jazyka na prvním 
stupni. Zaujaly mne především 
nové metody práce – násled-
nost obrazového a zvukového 
podnětu doprovázená zábavnou 
odkrývačkou, které tvoří vynikají-
cí zpětnou vazbu tolik nezbytnou 
právě při výuce cizích jazyků.“ 

T. Janošcová, R. Spustová

(pokračování ze strany 4)
Pódiovou skladbu zvláda-

la děvčata s přehledem a na 
trampolínu Třebíčských si také 
brzy zvykla. Mladší děvčata pod 
vedením Aleny Bařinové musela 
zabrat – přišla o jednu ze svých 
tahounek družstva, když se v 
tréninku dva dny před odjezdem 
zranila Vendula Henychová. 
„Naše naděje na medailové 
umístění se ale rozplynula ještě 
víc, když si těsně před závodem 
zranila ruku Lucka Kašparová,“ 
postěžovala si Alena Bařinová. 

Konkurence čtyřiadvaceti 

družstev byla veliká, ale obě 
družstva z Frýdku-Místku bojo-
vala statečně. „Starší děvčata 
excelovala na akrobacii a moc se 
jim podařila i pódiová skladba a 
trampolína. Nejlépe o tom svědčí 
druhá příčka těsně za favorizova-
ným Třebíčem,“ chválila děvčata 
Alena Bařinová a dodala: „Mladší 
děvčata sice trochu s trampo-
línou zápasila, ale s narychlo 
upravenou pódiovkou si poradila 
moc dobře. O to větší překvapení 
a radost měla z poháru a umís-
tění na 3. místě za družstvem 
Třebíče a Chropyně.“  (rs)

Stříbro a bronz z Třebíče na 11. ZŠ

16. května proběhlo na 
hřišti TJ Slezan ve Frýdku-
-Místku okresní kolo žáků 
základních škol praktických v 
atletickém čtyřboji.

Zúčastnili se žáci z Jablunko-
va, Třince, Frýdlantu nad Ostravi-
cí a Frýdku-Místku, ulice Hálkova 
a Pionýrů. Jedenáct děvčat a tři-
náct chlapců soutěžilo v běhu na 
60 m, ve skoku dalekém, hodu 
kriketovým míčkem a děvčata 
běžela 800 m, chlapci 1500 m.

Přes velmi nepříznivé počasí 
všichni soutěžili s nadšením a 
velkým sportovním nasazením.

Za účast obdrželi všichni 
soutěžící knihy. Vítězové jednot-
livých kategorií byli odměněni 
diplomy, poháry a drobnými 
odměnami.

Zápolení žáků v atletickém čtyřbojiZápolení žáků v atletickém čtyřboji
Výsledky soutěží:

Družstva chlapci
1. ZŠ Hálkova Frýdek-Místek
2. SŠ a ZŠ Pionýrů Frýdek-Místek
3. ZŠ a MŠ Jablunkovská Třinec
Družstva dívky
1. SŠ a ZŠ Pionýrů Frýdek-Místek
2. ZŠ a MŠ Jablunkovská Třinec
3. ZŠ Lesní Jablunkov
Běh 60 m chlapci
1. Milan Holzmüller
2. Petr Němec
3. Daniel Vlačuha
Běh 60 m dívky
1. Patricia Bongilajová
2.-3. Lucie Janečková
Zuzana Bergerová
Skok do dálky chlapci 
1. Milan Holzmüller
2. Rudolf Kroščen
3. Petr Němec

Skok do dálky dívky
1. Veronika Zawadová
2. Zuzana Bergerová
3. Lucie Janečková
Hod kriketovým míčkem chlapci 
1. Milan Holzmüller
2. Rudolf Kroščen
3. Petr Němec
Hod kriketovým míčkem dívky
1.Renata Vlačuhová
2. Zuzana Bergerová
3. Patricia Bongilajová
Běh 1500 m chlapci
1. Daniel Vlačuha
2. Milan Holzmüller
3. Patrik Baláž
Běh 800 m dívky
1. Patricia Bongilajová
2. Lucie Janečková
3. Monika Podešvová
Celkově chlapci
1. Milan Holzmüller
2. Daniel Vlačuha
3. Petr Němec
Celkově dívky
1. Patricia Bongilajová
2. Zuzana Bergerová
3. Lucie Janečková

Žáci, kteří se umístili celkově na 
prvních třech místech, postoupili 
do krajského kola v Karviné. 

Mistrovství ČR škol v šachu 2007
nasazené, pustily se do svých sou-
peřů s velkou vervou a nic nikomu 
nedaly zadarmo. Naopak, frýdec-
ko-místečtí šachisté bojovali a v 
konečném součtu byli po zásluze 
odměněni skvělým umístěním. 
6. základní škola Frýdek-Místek 
obsadila vynikající 2. místo a sta-
la se pro rok 2007 vicemistrem 
ČR. 8. základní škola bojovala do 
poslední partie o 3. místo, leč při 
shodě bodů s ZŠ Most obsadila 
4. místo díky horšímu pomocné-
mu hodnocení. Přesto je 4. místo 
výborným umístěním. 

6. ZŠ Frýdek-Místek: 
1. Fiala Petr  5,0 b.
2. Chromík Tomáš 4,5 b.
3. Macek Lukáš 4,5 b.
4. Přidalová Tereza 4,0 b.
Kula Dominik 1,0 b. 

8. ZŠ Frýdek-Místek
1. Nováková Vendula 2,5 b.
2 Zemková Klára 6,0 b.
3. Kubík Michal 6,0 b.
4. Čech Adam 2,5 b.
Střední školy

Studenti Gymnázia P. Bezruče 
Frýdek-Místek se zúčastnili ve Žďá-
ru nad Sázavou „MČR středních 
škol v šachu“. Frýdecko-místecké 
gymnázium obhajovalo z loňského 
mistrovství zlaté medaile. Bohužel 
pro naše zástupce byl zvolen vel-
mi „nešťastný termín“, protože na 
gymnáziu probíhaly v úterý 3. 4. 
maturitní písemky, a proto chyběli 
Petr Slovák a Ivo Mičulka. Přes 
citelné oslabení reprezentanti 
Frýdku-Místku bojovali a dokázali 
obsadit pěkné 5. místo. Výborný-

mi výkony se prezentovali zvláště 
Vojtěch Rojíček a Tomáš Pecha.
Gymnázium P. Bezruče F-M

1. Rojíček Vojtěch 7,0 b.
2. Pecha Tomáš 6,0 b.
3. Václavík Aleš 5,5 b.
4. Cholevová Kristýna 1,5 b.
6. - 9. třída

Z pověření Šachového svazu 
ČR uspořádala Beskydská šacho-
vá škola „Mistrovství ČR škol v 
šachu, 6. - 9. třída“. Mistrovství se 
uskutečnilo na Hotelu P. Bezruč 
v Malenovicích a celkem se jej 
zúčastnilo 26 škol a gymnázií.

Frýdek-Místek reprezentovalo 
Čtyřleté a osmileté gymnázium 
Frýdek-Místek a Gymnázium P. 
Bezruče Frýdek-Místek. Hrálo se 
na 9 kol s časem 2 x 30 minut na 
partii. Je potěšitelné a dá se říci již 
tradiční, že šachisté Frýdku-Míst-
ku byli úspěšní a dokázali vybojo-
vat skvělá umístění. Zisk zlatých 
medailí a 4. místa je potvrzením 
výborné pověsti frýdecko-místec-
kých šachistů a příkladná repre-
zentace Frýdku-Místku.

ČOG Frýdek-Místek
1. Kočiščák Jiří 8,0 b.
2. Kozel Jan 7,5 b.
3. Bujnošek Tomáš 5,5 b.
4. Nytra Matěj-Jan 6,5 b.

Gymnázium P.Bezruč F-M
1. Konštacký Matěj 5,5 b. 
2. Pravec Vojtěch 4,5 b.
3. Nytrová Adéla 4,5 b.
4. Šikula František 7,0 b.

Mnoho dalších informací nalezne-
te na webových stránkách Beskydské 
šachové školy - www.chessfm.cz .
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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
so, ne a svatky 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) 
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

Nejúspěšnější dívčí míčový sport ve 
Frýdku Místku pořádá dne 7. 6. v 16 
hodin na kurtech TJ Sokol Frýdek Mís-
tek (sídliště Slezská u parku a 11.ZŠ) 
nábor do své volejbalové přípravky.

Zveme všechna děvčata ze 3. a 4. tříd 
základních škol, aby místo posedávání v 
parku nebo u počítače přišla samostatně, 
s kamarádkou nebo společně se svými 
rodiči ve sportovním oblečení na první 
setkání s trenéry našeho oddílu. Volej-
balová přípravka působí již několik let v 
našem oddíle a stává se přípravnou sta-
nicí pro další trénování děvčat, která za 

Nábor do volejbalové přípravky
pár let hrají úspěšně nejvyšší extraligové 
soutěže. Přípravku vedou zkušení trenéři 
mládeže, kteří mají za sebou mnoho 
úspěchů ve starších kategoriích. Náplní 
přípravky je přirozený rozvoj pohybových 
schopností děvčat s míčem i bez míče, 
formou soutěží, gymnastiky atd.

Přijďte se přesvědčit a nepro-
hloupíte vy ani vaše dcera.

S pozdravem kolektiv trenérů a 
hráček TJ Sokol Frýdek-Místek.

Kontakt na případné dotazy:
Radovan Podola,tel. 602 583 041,
E-mail: radek.podola@centrum.cz

denně od 10 do 18 hodin
od 28. června do 28. srpna

děti do 3 let ZDARMA
Celodenní

děti do 15let 30,- Kč, dospělí 40,- Kč

Venkovní bazének na 11. ZŠ
Odpolední po 15 h

děti 20,- Kč, dospělí 30,- Kč
Příjemné prostředí s občerstvením.

Možnost zapůjčení slunečníků, 
nafukovacích kruhů a míčů.

V polovině května se v Krás-
ném Poli uskutečnil fotbalový 
turnaj přípravek ročníku 1999. 
V osmičce zúčastněných 
nechyběli také mladí fotbalisté 
Frýdku-Místku, kteří se umístili 
na konečném třetím místě.

Hlavním pořadatelem turnaje 
byl FC Baník Ostrava. Týmy se 
před zahájením samotných bojů 
rozdělily do dvou čtyřčlenných 
skupin, kdy ve skupině A hráli 
mezi sebou družstva Baníku 
Ostrava, FC Hlučín, Sigmy Olo-
mouc a MFK Karviná. Skupinu 
B tvořily týmy jako FC Vítkovice, 
Fotbal Frýdek-Místek, Valašské 
Meziříčí a Albrechtice. „Základní 
skupinu kluci s přehledem vyhráli, 
když jsme nejprve rozdrtili chlap-
ce z Albrechtic vysoko 8:1, poté 
jsme zvítězili nad Valašským 
Meziříčím 2:0 a v zápase s Vítko-
vicemi jsme remízovali 2:2,“ řekl 
spokojený trenér Josef Ostrák. V 
dalším utkání narazili mladí valcíři 
na Karvinou. „V tomto střetnu-
tí jsme si vybrali slabší chvilku, 
ale i když měli Karvinští v kádru 
několik starších kluků, náš výkon 
to neomlouvá,“ hodnotil duel s 
Karvinou, který Frýdek prohrál 
2:4, trenér Ostrák. Aby se frýdec-
ko-místečtí fotbalisté umístili na 
medailových místech, museli v 
závěrečném zápase proti Sigmě 
Olomouc minimálně remízovat. 

Mladí fotbalisté Frýdku-Místku třetí

BRONZOVÍ: Horní řada zleva: Mikuláš Smutňák, Jan Kubala, Karel 
Koloničný, Adam Mrkvička, Šimon Fric, Vojtěch Vokoun a trenér 
Josef Ostrák. Dolní řada zleva: Robin Jeřábek, Erik Smítal, Patrik 
Kučák, Radim Hustopecký, Jan Vávra, Tomáš Ostrák, Vladislav Car-
bol, Matěj Sojka, Michal Raška a brankář Jan Filipec.

„Zápas byl hodně vypjatý a ostat-
ními trenéry označen dokonce za 
nejlepší na celém turnaji. To nás 
hodně potěšilo. Ještě v poslední 
minutě jsme vedli 3:2, ale nako-
nec se body dělily. Remíza nás 
dostala na konečnou třetí příčku, 
z čehož máme velkou radost,“ 
řekl s úsměvem na tváři trenér 
týmu Josef Ostrák. Ten měl nako-
nec o radost více, když nejlepším 
hráčem celého turnaje byl vyhlá-
šen jeho syn Tomáš. „Chtěl bych 
poděkovat rodičům za hojnou 
účast na turnaji. I v tom velkém 
vedru za námi přijeli a povzbuzo-

vali nás. Dále také děkuji Ondrovi 
Vašinkovi, který týmu finančně 
pomáhá,“ děkoval závěrem 
Ostrák. Z celkového prvenství se 
nakonec radovali mladí fotbalisté 
Sigmy Olomouc před Karvinou 
a Frýdkem-Místkem. Po fyzické 
stránce to byl velice náročný tur-
naj, kteří kluci zvládli v náročném 
počasí na výbornou.

Případní další fotbaloví adepti se 
mohou obrátit na šéftrenéra přípra-
vek pana Romana Vojvodíka (tel. 
číslo 603 254 101), který rodičům 
sdělí další podrobnosti ohledně 
tréninků jednotlivých ročníků.

Po první jarní porážce s 
rezervou Zlína se fotbalisté 
Frýdku-Místku znovu naladili 
na vítěznou notu. Pomohl jim 
k tomu domácí zápas proti 
Břeclavi, kterou zdolali 2:1. 
Stejným výsledkem pak vybo-
jovali další tři ligové body v 
Dolním Benešově.

Mužstvo Břeclavi přijelo do 
Frýdku-Místku coby pátý tým prů-
běžné tabulky MSFL. „Hosté měli 
v sestavě vysoké a silové hráče, 
proti kterým nebylo vůbec snad-
né se prosadit,“ řekl k soupeři po 
utkání asistent trenéra Dalibor 
Damek. Po bezbrankovém polo-

Valcíři dvakrát vyhráli 2:1

NA STOVKÁCH: Fotbalisté pokra-
čují ve slibných jarních výkonech.

Foto: Petr Pavelka

FRÝDEK-MÍSTEK – MSK BŘECLAV 2:1 (0:0)
DOLNÍ BENEŠOV – FRÝDEK-MÍSTEK 1:2 (0:1)

čase začali valcíři aktivně a v 53. 
minutě vstřelili první gól střetnutí. 
To zahrával Němec nacvičeným 
signálem standardní situaci a 
Literák hlavou překonal Gallu 
v brance hostí. „Po vstřelené 
brance jsme se nepochopitelně 
stáhli na vlastní polovinu. Hosté 
vyvinuli větší aktivitu, která nako-
nec vedla k vyrovnávající bran-
ce,“ řekl k průběhu druhé půle 
Damek. Tři body nakonec přeci 
jen zůstaly doma, když se v 80. 
minutě individuálně prosadil stří-
dající Jordán a technickou střelou 
nedal Gallovi pražádnou šanci. 

Fotbalisté Frýdku-Místku 

dovezli následně tři body za 
vítězství z Dolního Benešo-
va, které zařídil minutu před 
koncem střetnutí dorostenec 
Mandičák. Valcíři šli do utkání v 
Benešově s cílem naplno bodo-
vat, ale protože domácí hrají o 
záchranu, dal se očekávat těžký 
zápas. „Za výhru jsme nesmírně 
rádi, jelikož jsme chtěli utnout ty 
řeči kolem, že jedeme do Bene-
šova prohrát. Jen vítězstvím 
jsme mohli dokázat, že to tak v 
žádném případě není,“ reagoval 
na předzápasové spekulace 
Látalův asistent Dalibor Damek. 

K dalšímu zápasu nastoupí 
fotbalisté Frýdku v domácím pro-
středí, kdy v sobotu 2. 6. hostí od 
10.15. hodin tým Brumova.

Vážení rodiče, 
jeden z nejúspěšnějších sportů ve Frýdku-Místku oddíl 
házené SKP Frýdek-Místek pořádá nábor chlapců do svých 

přípravných družstev ročníků naro-
zení 1995, 1996, 1997 a 1998.
Nábor dětí proběhne 6. 6. 2007 v 15 ho-
din hala SOU-t (krytý bazén v Místku).
S sebou sportovní oblečení a obuv.
Náhradní termín 13. 6. 2007 

Bližší informace:
Hrabec Jan 776813503
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Výsledky mládeže
FOTBAL FM

V Národním domě se v 
sobotu 26. května uskutečnilo 
prestižní utkání na 20 šachov-
nicích mezi šachisty Frýdku a 
Místku. Toto sportovní utkání 
má již dvanáctiletou tradici. 
Aby mělo utkání svůj půvab, 
tak již od prvních ročníků se 
hrají bleskovky, tj. každý z 
hráčů má na svou partii jen 
5 minut a hraje postupně se 
všemi hráči soupeře, takže 
odehraje 20 partií. Není jedno-
duché zvládnout tolik partií v 
tak krátkém čase a o překva-
pení není nikdy nouze. 

Zápas Frýdek:Místek na 20 šachovnicích
Při pohledu na soupisky bylo 

patrné, že oba tábory vzaly 
utkání „pravdy“ velmi vážně 
a sestavami se to hemžilo 
mezinárodními mistry (Místek 
– Berezjuk, Kubala), FIDE mis-
try (Frýdek – Jasný, Rojíček) a 
desítkami kandidátů mistra. Od 
prvních kol se soupeři do sebe 
zakousli s vervou vlastní a po 
celý průběh bylo utkání velmi 
vyrovnané. Zpočátku měl jemně 
navrch Frýdek, ale ke konci pře-
vzal Místek otěže zápasu pevně 
do svých rukou a nejen, že stav 
srovnal, ale získal náskok, který 

neustále zvyšoval. Před posled-
ním 20. kolem stačilo Místku 
uhrát 5,5 bodů z 20 možných. 
Přestože Frýdek mocně dota-
hoval a poslední kolo vyhrál, tak 
na víc než zkorigování výsledku 
to nestačilo. 

Místek v utkání zaslouženě 
vyhrál nad Frýdkem v poměru 
204,0 – 196,0, což je rozdíl čtyř 
vyhraných partií z 200 sehra-
ných. I to napovídá, že utkání 
to bylo dramatické a vyrovnané. 
Frýdek gratuluje Místku k vítěz-
ství a již teď se těší na 13. ročník 
v roce 2008.

Večer plný adrenalinu přinesl 
do Frýdku-Místku opět Thajský 
box. Akce nazvaná podesáté 
Aréna má svůj věhlas a tvrdě si 
stojí za svým jménem. Tentokrát 
pod heslem „Čas znovu bojo-
vat“ se střetlo dvacet bojovníků 
v nejtvrdším stylu Muay-Thai a v 
jednom zápase v Boxu.

Do posledního místa nabitá hala 
se rozehřála zápasy čtrnáct let sta-
rých bojovníků. Druhý zápas bylo 
semifinále pyramidy o Championa 
ve váze do 70 kg. V něm zvítězil KO 
Lukáš Stříž z Como-3 gym nad bor-
cem z Opavy. V dalším semifinále 
nastoupil Tomáš Hanačík z Como-
3 gym proti JIMMY Havlíčkovi z 
Boskovic. Do finále o Championa 
do 70 kg postoupili dva bojovníci ze 
stejného klubu Como-3 gym. Čtvr-
tý zápas superfight podle pravidel 
Muay-Thai bez chráničů a s lokty 
a koleny na hlavu byl tentokrát v 
podání žen. Rozdala si to domácí 
bojovnice z Como-3 gym proti 
soupeřce o 15 kg těžší ze Zábřehu. 
Souboj na body vyhrála bojovnice 
ze Zábřehu na Moravě. 

Pátý zápas byl profesionální 
souboj 16 let starého bojovníka 
Jakuba Gazdíka z Como-3 gym 

Hustá atmosféra na Aréně

proti MARGI Margetinovi z Bos-
kovic. Tento bojovník měl 27 let a 
již řádku zkušeností v ringu. Gaz-
dík však zvítězil KO kolenem. To 
už je hala ve varu.

V zápase do 80 kg uspěl bojov-
ník Jiří Šmucler Šimek z Ostravy 
proti domácímu borci Jakšovi. V 
boxu přichází souboj titánů. Na body 
vítězí bojovník ze Zlína Jiří ALIEN 
Ludva. Ve finále ve váze do 70 kg 
si to rozdají dva bojovníci z jednoho 
klubu, ale navzájem se nešetřili. Vel-
ká bitva skončila vítězstvím bojov-
níka z Como-3 gym Lukáše Stříže. 
Vrchol však teprve přišel ve váze 
vyšší než 90 kg. Domácí bojovník a 
jeho váha 113 kg přivedla spoustu 
fanoušků. Vyhrál větší bojovník Miro 
VLAJEK Klimek. 

Výborně si vedla skupina 
mladých atletů na žákovském 
Mistrovství Moravy a Slezska 
jednotlivců, které se konalo v 
neděli 27. 5. na krásném sta-
diónu v Uherském Hradišti za 
velkého vedra a silného větru. 

Celkem vybojovali atleti Sle-
zanu Frýdek-Místek osm medailí, 
z toho tři zlaté. Titul mistra Mora-
vy a Slezska pro rok 2007 získal 
suverénně Petr Lukeš v běhu na 
1500 m, kde ho ziskem stříbra 
doplnil David Štefek. Další dva 
tituly vybojovaly zcela jasně obě 

Osm medailí atletů
štafety děvčat, 4x 60 ve složení 
Klepáčová, Pišová, Moškořová a 
Horňáčková a 3x 300 ve složení 
Moškořová, Pišová a Horňáčko-
vá. Posledně jmenovaná získala 
ještě stříbro na 200 m překážek. 
Stříbro získala i štafeta chlap-
ců 3x 300 m ve složení Štefek, 
Lukeš, Kristalas. Medailovou 
sbírku doplnil bronzovou medailí 
Dimitris Kristalas v běhu na 800 
m a Eva Šašinková v hodu kla-
divem. Všem blahopřejeme a 
děkujeme za výbornou reprezen-
taci oddílu i města.

Český tenisový svaz v 
posledních letech intenzivně 
zavádí projekt minitenisu pro 
nejmenší. Dokonce děti ve věku 
6-7 let nyní omezil, aby nemohly 
hrát týmové soutěže na velkém 
dvorci. Svaz se odvolává na 
podobné projekty „ve většině 
tenisově vyspělých zemích“, v 
republice už má své nadšené 
zastánce i zaryté odpůrce. Ve 
Frýdku-Místku je ovšem minite-
nis dosud pole neorané.

V květnu se jal tuto disciplínu 
vyzkoušet Patrik Pavelka z 1. 

Minitenis je určen nejmenším
ČTK Frýdek-Místek, který vyrazil 
na turnaj do Brna, kde se sešla 
konkurence třiceti dětí, s hojnou 
účastí malých tenistů ze Sloven-
ska. Patrik hrál vůbec poprvé na 
malém kurtu s nižší sítí a měkčími 
a lehčími míčky, takže oproti „spe-
cialistům“ měl značný handicap. 
Měl však dost času rozkoukat se 
v základní skupině, z níž se nako-
nec těsně kvalifikoval do šest-
náctičlenného pavouka. V něm 
si připsal další skalp a postoupil 
mezi nejlepších osm. Ve čtvrtfi-
nále ovšem narazil na favorita 

turnaje, s nímž v základní skupině 
uhrál pouze dva body (hraje se do 
10, každá chyba je bod). Protože 
už ale menším rozměrům trochu 
přivykl, vyklubalo se ze zápasu 
nečekané drama. Po třísetovém 
boji Patrikovi bohužel semifinále 
uniklo o jediný míček, když v roz-
hodující sadě prohrál s pozdějším 
finalistou 10:9. Turnaj ovšem 
jednoznačně ukázal, proč jsou 
debaty o minitenisu tak vášnivé. 
Minitenis a tenis jsou rozdílné 
světy. Proč dětem určovat, kdy 
mají na velký kurt vstoupit?  (pp)

Vítězstvím 34:30 na 
palubovce Bystřice p. 
H. ukončili muži SKP 
Arcimpex Frýdek-Mís-
tek soutěžní ročník 
2006-07 házenkářské 
extraligy. Desetikolová 
nadstavbová část sou-
těže je zastihla v dobré 
formě a body za osm 
výher, v součtu se zis-
kem ze základní části 
soutěže, jim přinesly 
konečné 8. místo. 

O jednu příčku tak vylepšili 
loňské umístění, ke spokojenosti 
však stále ještě dost chybí. Na 
podzim posílený kádr měl ambi-
ce proniknout až mezi nejlepší 

Extraligoví házenkáři osmíExtraligoví házenkáři osmí

šestici, ne vždy se mu podařilo 
záměr naplňovat. Nepotěšilo 
ani domácí loučení proti Třeboni 
(23:31), které odhalilo, jak těžké 
je být v tabulce výše.

starší dorost A - Nový Jičín 7:1 
Nedorost 3, Hraško, Dvořák, 

Matwikov, Slavík
mladší dorost A - Nový Jičín 0:1 
starší dorost B - Frenštát p. R. 12:0 
Kozel 5, Tobiáš 4, Šigut 2, Gross
starší žáci B - Fotbal Třinec 1:11 

Teplý
mladší žáci B - Fotbal Třinec 1:1 

Janík z penalty
Dolní Lutyně - starší žáci C 0:4 
Henken, Garcia, Stříž, Pruchnický
Dolní Lutyně - mladší žáci C 4:2 

Hill, Zahradníček

Frýdecko-místečtí mladí 
hokejisté (ročník 1994-95) na 
konci letošní sezony reprezen-
tovali naši zemi i město Frýdek-
-Místek na hokejovém turnaji ve 
Švédsku. Turnaje se zúčastnilo 
osm týmů – kromě našeho šest 
švédských a jeden dánský. 

Ve skupině odehráli frýdecko-
-místečtí hokejisté tři zápasy. Prv-
ní s domácím IF Troja Ljungby, 
který prohráli 1:3, druhý s IK Kris-
tianstad vítězně 3:0. V posledním 
zápase ve skupině nestačili na 
pozdějšího vítěze turnaje HC Lin-
köping, s kterým prohráli 3:5.

Ve čtvrtfinále kluci narazili na 
dánský SIK Rödevre a po samo-

Mladí hokejisté ve ŠvédskuMladí hokejisté ve Švédsku

statných nájezdech 1:2 nešťast-
ně vypadli z bojů o medailová 
místa. Ve zbývajících zápasech 
o umístění nejprve porazili HC 
Bäcken 3:1 a na závěr turnaje 
vysoko přehráli AIF Tinsgryd 7:1 
a celkově obsadili páté místo.

Výraznou oporou našich klu-
ků byl početný „kotel“ fanoušků 
– rodičů. Po turnaji mladí hoke-
jisté ještě sehráli dvě vítězná přá-
telská utkání s týmy HC Boras 
13:0 a s Vikings Trellebor 12:2.

Kromě hokeje navštívili zajíma-
vá místa v Göteborgu, Jönkepingu 
a Malmö a odvezli si domů hodně 
krásných, nejen hokejových zážit-
ků. Více na www.hcf-m.cz. 

Dům dětí a mládeže Frýdek-
-Místek ve spolupráci s Beskyd-
skou šachovou školou uspořá-
dal v sobotu 26. 5. ve velkém 
sále Národního domu šachový 
turnaj pro děti z mateřských 
škol a základních škol (ročník 
narození 2000 a mladší) „O 
šachové království“. 

Na startu se sešlo 47 děvčat a 
chlapců, kteří se od prvních tahů 
ponořili do tajů královské hry a 
bylo radost pohledět, s jakým 
zaujetím přistupují ke hře. Hrálo 

O šachové království
se celkem na pět kol a o koneč-
né umístění se sváděly urputné 
boje. Z vítězství mezi chlapci se 
zaslouženě raduje Vojtěch Kon-
vička a mezi děvčaty byla nejlep-
ší Kristýna Šopková. 

Celkově chlapci 
1. Konvička Vojtěch 5,0 b. 

2. Šproch Mirek 4,0 b. 
3. Filip Tomáš 4,0 b. 
Celkově děvčata 

1. Šopková Kristýna 3,5 b. 
2. Minksová Eliška 3,5 b. 

3. Šmírová Veronika 3,0 b.
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Motto:
Hory pořád máme rádi,
úctu máme k přírodě,

na duši jsme stále mladí 
a tím také v pohodě.

Na překrásné okamžiky
vzpomenem u decky vína, 
koukneme se do kroniky 
a bude nám zase prima.

V chovatelském domě na 
Zámeckém náměstí ve Frýdku-
-Místku se sešli senioři oddílu pěší 
turistiky při TJ VP Frýdek-Místek. 
Tohoto setkání, které již podru-
hé zorganizoval výbor oddílu, se 
zúčastnilo 32 bývalých aktivních 

Setkání KCT oddílu pěší turistiky
při TJ VP Frýdek-Místek se seniory

turistů, kteří byli seznámeni se sou-
časnou bohatou činností oddílu.

V hezkém prostředí a příjem-
né atmosféře si zavzpomínali 
nad kronikami oddílu, které jsou 
vedeny již 31 let, přičemž počát-
ky historie turistického oddílu 
sahají až do padesátých let.

Vzhledem k velmi pozitivní ode-
zvě těch, kteří se v minulosti aktiv-
ně podíleli na činnosti oddílu a již 
se ze zdravotních důvodů nemo-
hou turistických výšlapů zúčastnit, 
chce výbor oddílu v těchto spole-
čenských setkáních se seniory 
pokračovat i v příštích létech.

Máte program pro děti na 
celé prázdniny? Už víte, co 
budou dělat v době, kdy bude-
te v práci? I na nadcházející 
léto pro děti od 1. třídy připravil 
Dům dětí a mládeže ve Frýdku-
-Místku celodenní prázdninové 
programy plné her, soutěží, 
výletů, výtvarných a sportov-
ních aktivit, zábavy i poznání 
– příměstské tábory.

Každý den je pro děti připra-
ven program, který začíná vždy 
v DDM v 8 hodin a končí v 16 
hodin, a to vždy v pětidenních 
turnusech (pondělí-pátek).

Každý den čeká děti něco jiné-
ho. Podívají se na koně v jízdárně, 
vyzkoušejí si aktivity v lanovém 
centru, navštíví ZOO nebo hrad a 
mnoho dalšího. Jednotlivé týdny 
mají vždy různý program tak, aby 
děti, které se zúčastní více turnu-

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2007
sů, potkalo vždy něco nového.

Celý turnus stojí 750 Kč. Děti 
lze přihlásit i na jednotlivé dny, a 
to za 150,- Kč na jeden den. V 
ceně je započítána doprava, vstu-
py, materiál, strava (2 x svačina, 
1 x oběd), pojištění, pedagogický 
a zdravotnický doprovod.

Pro zájemce je připraveno 
hlídání dětí již od 6 hodin.

Termíny:
• 9. - 13. července
• 16. - 20. července
• 23. - 27. července
• 30. července - 3. srpna
• 6. - 10. srpna 
Přihlášky a informace:
• DDM FM, telefon: 558 434 

154, 732 646 125, 731 167 721 
• E-mail: info@ddmfm.cz
Další informace, přihlášky 

apod. získáte v DDM FM nebo 
na www.ddmfm.cz

Dům dětí a mládeže ve Frýd-
ku-Místku vyhlašuje výtvarnou 
soutěž pro děti i dospělé „PRÁZD-
NINOVÉ TRIKO“. Kdo rád tvoří, 
může z obyčejného trika pomocí 
batiky, savování, malby na textil a 
dalších technik vyrobit nevšední a 
zajímavý kousek oděvu.

Soutěžit se bude v těchto 

PRÁZDNINOVÉ TRIKO – SOUTĚŽ PRO VŠECHNY
věkových kategoriích: 9-11 let, 
12-15 let, 15-18 let, dospělí a 
rodiče s dětmi.

Výstava a vyhlášení výsledků 
se uskuteční v sobotu 23. června 
na náměstí Svobody v Místku v 
rámci akce „AHOJ PRÁZDNINY“. 
Nejlepší práce v každé kategorii 
získají diplom a hodnotnou cenu.

Zhotovená trika doručte do 
18. června na adresu: DDM, 
Pionýrů 752, Frýdek-Místek

Zábavu a dobrou inspiraci 
při tvorbě vám přejí pracovní-
ci domu dětí a mládeže. Další 
informace získáte u paní Olgy 
Soškové, telefon: 558 434 154, 
e-mail: estetika@ddmfm.cz

Těšíte se na prázdniny? Užijte si je v triku, které si vlastnoručně vyrobíte.

Konec školního roku 
mohou děti oslavit na akci 
Hurá, prázdniny!, kterou pořá-
dá včelařský kroužek při ZO 
ČSV Frýdek-Místek. 

Koná se již 4. ročník, na kterém 
mohou děti prožít jedinečné chvíle 

„Hurá, prázdniny!“ se včelaři„Hurá, prázdniny!“ se včelaři
při večerním táboráku, poslechu 
pověsti Chlebovického Volfa, noč-
ní hře, povídání o včeličkách a dal-
ších překvapeních. Tak jako loni, 
tak i letos, bude jednou z prvních 
akcí Prázdnin ve městě. Koná za 
každého počasí v Domě včelařů 

Fojtství v Chlebovicích. Zahájení 
akce je 29. června v 18 hodin a 
ukončení 30. 6. ve 12 hodin. Hlav-
ní potřeba: spacák+karimatka. 
Vzhledem k přípravě je nutno 
zaslat přihlášku na e-mail.adresu:

marie.knodlova@seznam.cz.

NA DNI ZEMĚ: Včelaři učí děti mít vztah k přírodě.                                                       Foto: Petr Pavelka

V rámci projektu Mikro-
bus Iniciativy Společenství 
Equal započala pod vedením 
Drom, romského střediska 
v lednu 2006 práce na tzv. 
asistovaném zaměstnávání. K 
dnešnímu dni využilo služeb 
center přibližně 500 uchaze-
čů o zaměstnání ze tří lokalit 
České republiky. Od listopa-
du 2006 k projektu přistou-
pil nový partner – občanské 
sdružení Společenství Romů 
na Moravě, který rozšiřuje 
realizaci projektu o další čtyři 
lokality, z nichž jednou je Frý-
dek-Místek.

„Projekt Mikrobus se 
pokouší o vytvoření a otes-
tování nástrojů zlepšení 
zaměstnatelnosti osob 
znevýhodněných na trhu 
práce. Základní cílovou sku-
pinou projektu jsou převážně 
Romové, u kterých se často 
sdružuje více znevýhodňují-
cích faktorů jako dlouhodo-
bá nezaměstnanost, nízká 

vzdělanost a už sama etnicita. 
Dalšími cílovými skupinami jsou 
potenciální zaměstnavatelé a v 
neposlední řadě také širší veřej-
nost, ve které jsou zahrnuty také 
organizace a instituce pracující 
se základní cílovou skupinou jako 
úřady práce, státní samospráva,“ 
přiblížila Šárka Vozňáková.

Projekt se snaží o systé-
mové propojení poskytovatelů 
sociálních služeb, tj. organizací 
pracujících s obdobnými cílo-
vými skupinami a vytvářejících 
partnerství, sdílejících metodiku 
práce a testujících inovativní 
postupy. Rámec partnerství pak 

přesahuje tvorba sítí dalších 
aktérů – zástupců samospráv, 
úřadů práce, profesních a 
zájmových sdružení apod.

„Klíčovou metodou práce je 
aplikace asistovaného umístění 
uchazečů o zaměstnání. Tyto 
služby mají za úkol zajišťovat spe-
ciálně školení personalisté, kteří 
se snaží vyjít vstříc individuálním 
potřebám konkrétních klientů a 
zároveň spolupracují s úřady, 
institucemi a zaměstnavateli. 
Uchazeči o zaměstnání mohou 
kromě poradenských služeb 
využít možnost zaškolení nabí-
zejícího zvýšení kompetencí při 
hledání zaměstnání, přímé osobní 
asistence, zprostředkování vzdě-
lávacích kurzů a rekvalifikací,“ 
vysvětlila Šárka Vozňáková.

Projekt je zahrnut do nadná-
rodní spolupráce, která je nedíl-
nou součástí Iniciativy Společen-
ství EQUAL. Je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem 
EU a státním rozpočtem České 
republiky.  (pp)

Personální poradci pro asistované zaměstnávání

ZUŠ ve Frýdku-Místku přijímá žáky 
ke studiu ve školním roce 07-08.
Nechte své dítě vzdělávat v něk-
terém ze čtyř uměleckých obo-
rů. Ve všech oborech přijímáme 
především děti ve věku 6-8 let.

Hudební obor
pondělí 11. a úterý 12. června 

souběžně v budově Místek i Frý-
dek od 14 do 16 hod.

Vyučujeme na tyto nástroje:
klavír, varhany, kytara, akorde-

on, housle, viola, violoncello, kon-
trabas, zobcová a příčná flétna, 
klarinet, trubka, lesní roh, pozoun, 
cimbál, bicí nástroje, sólový zpěv, 
el. klávesové nástroje.

Přijímáme děti do přípravné 
hudební výchovy.

(pro děti, které budou od září 
2007 navštěvovat 1. třídu ZŠ)

Ve škole pracuje dětský pěvec-

ký sbor pod odborným vedením.
Výběr nových zájemců bude v 

pondělí 11. 6. v 15.30 hodin v budo-
vě v Místku, učebna č. 44 – přízemí.

Literárně-dramatický obor 
– herecká příprava

pondělí 11. a úterý 12. červ-
na, pouze budova Frýdek od 14 
do 16 hodin – učebna č.12

Taneční obor
pondělí 11. a úterý 12. června 

budova Místek od 14 do 16 hodin 
– učebna č. 31 – taneční sál

Výtvarný obor
středa 13. června – budova 

výtvarného oboru na ul. Politic-
kých obětí pouze ve 14 hodin.

Nabízíme rovněž přípravu na 
střední a vysoké školy s umělec-
kým zaměřením.
Bližší informace na tel. 558 431 375

http://www.zusfm.cz

Přijímací zkoušky základní umělecké školy
Hlavní třída 11, 738 02 Frýdek-Místek
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Ve Frýdku se rušila 10. ZŠ
Ubývajícímu počtu žáků 

padly ve Frýdku-Místku „za 
oběť“ dvě školy. V našem prů-
řezu historií školství jsme již 
v postupném představování 
museli vynechat 3. ZŠ, která 
byla zrušena v místecké části. 
Za frýdeckou Černého Petra 
obdržela 10. ZŠ na Cihelní uli-
ci. Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Cihelní 410, byla zrušena 
usnesením 8. zasedání Zastu-
pitelstva města ze dne 15. 9. 
2003. Asi není nutno dodávat, 
že toto rozhodnutí svého času 
vzbuzovalo u zainteresova-
ných značné emoce. Rodiče 
tamních žáků se samozřejmě 
obtížně smiřovali s faktem, 
že škola trpí nenaplněnou 
kapacitou a potýká se s řadou 
provozních problémů. Aby 
frýdecko-místecká radnice 
tehdy omezila alespoň jejich 
obavy z bezpečnosti žáků, 
kteří museli od září roku 2004 
nastoupit do jiných okolních 
škol, zavedla speciální auto-
busovou dopravu.

Ve středu 1. září 2004 
usedlo do frýdecko-místec-
kých školních škamen 6285 
žáků. To potvrdilo klesající 
trend, který k zrušení školy 
vedl. „Pokud srovnáme počty 
žáků, kteří do základních škol 
nastoupili letos a vloni, oproti 
loňsku ubylo 361 žáků,“ kon-
statovala tenkrát Ilona Nowa-
ková, vedoucí odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy.

Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Jiřího z Poděbrad 3109, se 
nachází ve frýdecké části města 
na sídlišti Slezská. Poprvé zde 
žáci usedli do školních lavic 1. 
září 1993, takže škola je docela 
mladičká a její vznik je vázán na 
překotný rozvoj tohoto sídliště, 
které nemohlo vzdělávací potřeby 
uspokojit pouze již existující 2. ZŠ. 

Škola dnes poskytuje základní 
vzdělání, vyučuje podle učebního 
programu Základní škola. Nejvíce 
990 žáků (48 tříd) navštěvovalo 
školu ve školním roce 1998/99, 
ve školním roce 2006/2007 vyu-
čuje 639 žáků ve 25 třídách a 3 
odděleních školní družiny. Škola 
má i své specializace – ve 4. roč-
níku vyučuje třídu s rozšířenou 
výukou výtvarné výchovy, na 1. 
stupni vybraní žáci navštěvují 
nepovinný předmět – Pohybové 
a sportovní aktivity – sportovní 
gymnastiku a na 2. stupni je vždy 
v jedné třídě v ročníku rozšířená 
výuka tělesné výchovy. Škola je 
zařazena do sítě sportovních tříd 
ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v oboru volejbal u 
dívek a házená u hochů. 

Na místní poměry velká ško-
la se snaží využít všestranných 
schopností dětí k jejich maximální-
mu rozvoji. Právě proto zde zavá-
dí sportovní třídy se zaměřením 
na odbíjenou, házenou, kopanou 
a gymnastiku. V těchto sportech 
děti dosáhly chvályhodných úspě-
chů. Děti se vrací ze zápasů jako 
nositelé titulů Mistr republiky ZŠ v 

Jedenáctka je sídlištní školou zaměřenou na sport
odbíjené dívek a Mistr republiky v 
gymnastice mladších žákyň.

Své specifikum má škola v 
tom, že je postavena jako bez-
bariérová a po dokončení výtahu 
v r. 2000 jí nic nebrání v tom, aby 
přijímala žáky tělesně handica-
pované a umožnila jim nadále 
vyrůstat v podnětném kolektivu 
mezi dětmi v základní škole. 
Mimořádná pozornost je také 
věnována žákům se specifický-
mi poruchami učení díky týmu 
speciálních pedagogů, kteří s 
nimi realizují individuální hodiny 
včetně logopedického výcviku. 

Na tyto snahy navazuje 
občanské sdružení ŘETÍZEK, 
které se snaží tyto děti uvést do 
běžného života formou různých 
společných akcí zvláště o prázd-
ninách (např. jarní a letní tábory 
v horském prostředí).

Hned po svém otevření ško-
la zahájila sérii tzv. ozdravných 
pobytů v přírodě, kde se děti 
neučí, ale relaxují v přírodních 
podmínkách, které jim sídliště 
Slezská nemůže poskytnout.

O využití schopností všech dětí 
v oblasti kulturní, estetické i spo-
lečenské se snaží široká škála 
zájmových kroužků, jejichž činnost 
sahá až do pozdních odpoledních 
hodin. Velký zájem je o keramiku, 
výtvarnou výchovu a počítače. Ke 
zkvalitnění pobytu dětí přispívá 
řada kvalitních sportvišť i sauna a 
bazén, které jsou přímo v budově 
školy. Na veřejných akcích, jako 
je například Vánoční jarmark 

nebo Den dětí, se mohou rodiče 
sami přesvědčit, s jakým zaujetím 
jejich děti vytváří krásné výrobky 
a jak rády se předvedou se svojí 
básničkou nebo písní na kulturním 
vystoupení.

Mezi nejvýznamnější úspěchy 
školy v historii řadíme vynikající 
výsledky žáků sportovních tříd: 

Mistr republiky 2000, 2004, 
2005 – volejbal dívky, 

2. místo na Mistrovství repub-
liky 2001 – volejbal dívky, 

Mistr republiky 2001 – spor-
tovní gymnastika, 

3. místo na Mistrovství repub-
liky 2002 v eurotýmech 

1. místo národního finále Novi-
nářského kalamáře – mladší žáci 
– házená, červen 2002 – Praha 

2. a 3. místo v mezinárodní 
literární soutěž pro děti „Tvoříme 
vlastní vydavatelství“ ve školním 
roce 2003/2004 

2. místo ve srovnávacím turna-
ji tříd s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy – házená (chlapci) 6.-9 
ročník Moravskoslezského kraje 
ve školním roce 2003/2004 

1. a 3. místo v republikovém 
finále tříd ZŠ s rozšířenou výu-
kou tělesné výchovy – volejbal 
ve školním roce 2003/2004 

účast 2 žáků ve Výběru olym-
pijských nadějí Moravskoslez-
ského kraje – červen 2004 

1. místo na Mistrovství Mora-
vy mladších žákyň ve volejbale 
– červen 2004, 2006 

1. místo – mladší mix, 3. místo – 
mladší dívky, 5. místo – starší dívky 
na Mistrovství republiky EURO-
TEM SG ASŠK – květen 2004 

1. místo – mladší mix, 2. místo 
– mladší dívky na republikovém 
finále ve sportovní gymnastice 
ČSTV EUROTEM – červen 2004 

1. místo ve třech kategoriích 

– Krajský přebor 2005 – spor-
tovní gymnastika – Krajské kolo 
sportovní gymnastiky ZŠ 2005 

1. místo v 5 kategoriích a 2. mís-
to ve 2 kategoriích – krajský přebor 
2005 ve sportovní gymnastice ZŠ 

2. místo (starší žákyně) a 10. 
místo (mladší žákyně) Mistrovství 
republiky 2005 – EUROTÝM 

2. místo (starší žákyně) Kate-
řina Kohutová – 1. místo v jed-
notlivcích Mistrovství republiky 
ve sportovní gymnastice 2005 

Škola je členem Asociace 
sportovních školních klubů a 
o jejích aktuálních sportovních 

KVALITNÍ SPORTOVIŠTĚ: 11. ZŠ a sport jedno jest. Foto: Petr Pavelka
VODNÍ RADOVÁNKY: Kromě vnitřního bazénu škola dává prostor i 
maminkám s menšími dětmi.  Foto: Petr Pavelka

TROFEJE: Plné školní vitríny jsou motivací pro další žáky.
 Foto: Petr Pavelka

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Obrázky i velkoformátové obrazy zpříjem-
ňují školní interiér.   Foto: Petr Pavelka

úspěších pravidelně informuje-
me v tomto zpravodaji.
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Dne 16. 6. 2007
Lysůvky:

u pana Šmída 7:30 – 8:00
u pana Sochy 8:15 – 8:45
u hřiště 9:00 – 9:30

Zelinkovice:
u obchodu 9:45 – 10:15
ul. Rovenská 10:30 – 11:00

Chlebovice:
myslivna 11:45 – 12:30
bývalý OÚ 12:45 – 13:30
u transformátoru 13:45 – 14:30
u pana Martínka 14:45 – 15:30

Dne 16. 6. 2007 se uskuteční v Chlebovicích, Lysůvkách a Zelin-
kovicích a dne 23. 6. 2007 v Lískovci a ve Skalici sběr nebezpečných 
odpadů. Nebezpečné odpady od občanů zdarma odeberou pracov-
níci společnosti Frýdecká skládka, a. s. Se sběrem nebezpečných 
odpadů bude prováděn i sběr velkoobjemových odpadů. 
Harmonogram sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů:

Dne 23. 6. 2007
Skalice:

Záhoří – u žampionárny
 7:30 – 8:00
u kostela 8:15 – 8:45
u kulturního domu 9:00 – 9:30
Kamenec rozcestí 9:45 – 10:15
u lávky na Dobrou 10:30 – 11:00
u vrby 11:15 – 11:45

Lískovec:
u hřiště 13:45 – 14:00
u has. zbroj. 14:15 – 15:15
točna Hájek 15:30 – 16:00

Nebezpečné odpady jsou:
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, obrazovky, 

monitory, rádia, počítače, lednice, mražáky, sporáky, pračky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků, ředidel, auto-
baterie, monočlánky, zářivky, výbojky, prošlé a nepotřebné léky.

Velkoobjemové odpady jsou:
Skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace apod.       Odbor ŽPaZ

Sběr nebezpečných odpadů 
v místních částech města
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VLASTNÍ KNIHA: Vše originály.
                                           Foto: Petr Pavelka

Kultura

Zatímco 29 dětí souboru Ostra-
vička právě reprezentuje město, 
region i celou ČR na festivalu 
a veletrhu v čínském Chengdu, 
jejich rodiče a členové výboru 
mají v tomto období plné ruce 
práce s přípravou již 13. ročníku 
festivalu, který pořádají spolu s 
Městem Frýdek-Místek, Folklor-
ním sdružením ČR i za pomoci 
spolupořadatelů – souboru Ostra-
vica, VOŠ Goodwill, Základní 
umělecké školy, 7. základní školy, 
Muzea Beskyd, Národního domu, 
Regionu Beskyd a BIC. 

Frýdecko-místecký folklorní 
festival byl v roce 2005 zařazen 
mezi řádné členy světové organi-
zace folklorních festivalů CIOFF, 
čímž si získal velkou prestiž mezi 
festivaly (snad i proto je letošní 
ročník pořádán za významné 
finanční podpory Ministerstva 
kultury ČR), pořadatele však 
zavazuje povinností zachovat 
vysokou uměleckou i organizační 
úroveň každého dalšího ročníku.

Vrcholí přípravy 13. mezinárodního folklorního festivalu
Za dvanáct let se na pódiích 

města i okolních obcí vystřídalo a 
poměřilo schopnosti a krásy lidové 
slovesnosti celkem 70 souborů z 35 
zemí čtyř kontinentů, nepočítáme-li 
hojnou účast souborů českých a 
moravských. Na letošní ročník se 
přihlásilo o účast něco víc než 200 
souborů z celého světa. Už tento 
fakt svědčí o dobrém jménu, které 
si náš festival vydobyl, a Frýdek-
-Místek se ve folklorních kruzích 
stává dalším významným centrem 
na mapě světa. Tato, pro město i 
region významná kulturní akce, 
bude oficiálně zahájena ve středu 
13. června v 16 hodin v kon-
certním sále ZUŠ za přítomnosti 
primátorky našeho města, která 
nad festivalem převzala osobní 
záštitu. Na tento festivalový ročník 
bylo vybráno 9 zahraničních a 9 
českých folklorních souborů. Při-
pravené programy doplní muziky 
(Šidla a Rozmarýn zdejší ZUŠ a 
Heligonkáři z Klenovce), malí zpě-
váčci lidových písní i skupiny jiných 

žánrů: Šuba-Duba Band z FM či 
Velký dechový orchestr VP. Tančit 
a zpívat budou děti od věku před-
školního (např. Ondrášek z FM), 
školního (Pántlika z maďarského 
městečka Csorna, Ostravička, 
Malá Ostravica), mládež i dospělí 
(Kallet ja Kaisat z Finska, Hacet-
tepe z Turecka, ostrovní soubory 
z Tenerife, Sicílie a Indonézie, 
polský Klinczok, dánská folklor-
ní skupina Feiding&Omegns, či 
Vycpálkovci z Prahy, Žerotín ze 
Strážnice, Kohoutek ze Sůlatiňan, 
Ondřejnica ze St. Vsi, SLPT Ostra-
vica a Ostravička). Všichni malí či 
velcí, mladí či zkušení, chtějí potě-
šit diváky a připomenout, že lidová 
píseň je stále živá doma i jinde ve 
světě.

První akce pro veřejnost 
– Koncert muzik, se bude konat 
ve čtvrtek 14. 6. od 19 hodin 
na nádvoří frýdeckého zámku. 
Místecké náměstí začne žít 
folklórem v pátek 15. 6. od 18 
hodin. Hned v sobotu 16. 6.

v 9 hodin se průvod všech asi 
700 tanečníků a muzikantů vydá 
od náměstí Evropy na náměstí 
Svobody. Tam až do půlnoci 
se budou střídat na pódiu a 
předvádět své dovednosti. V 
neděli dopoledne od 9 hodin 
bude festival pokračovat opět na 
místeckém náměstí a v 16 hodin 

v Kině P. Bezruče vyvrcholí na 
Galakoncertu, kde diváci zhléd-
nou to nejhezčí, co soubory ze 
svých zemí a oblastí ČR přivez-
ly. Poslední tečkou 13. ročníku 
bude pak již jenom rozloučení se 
soubory od 20 hodin v Národním 
domě. MUDr. Eva Geryková, 
 prezident festivalu

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

Vybrané snímky budou využi-
ty pro reklamní a propagační 
účely společnosti Distep. Zadání 
soutěže v sobě zahrnuje obrov-
ské množství témat. Zájemci 
mohou soutěž obeslat snímky z 
přírody, ze sportu nebo techni-
ky. Fotografie však mohou také 
zobrazovat vřelost mezilidských 
vztahů nebo i komponované 
zátiší s nějakým zdrojem tepla. 

Soutěže se mohou zúčastnit 

Fotosoutěž pokračuje až do konce srpna
všichni amatérští fotografové s 
bydlištěm na území města Frý-
dek-Místek. Věk soutěžících není 
omezen. Soutěžit se bude ve 
dvou kategoriích: „Děti do 15 let“ a 
„Ostatní“. Ceny za tři nejlepší foto-
grafie v kategorii „Děti do 15 let“ 
jsou digitální fotoaparáty v hodno-
tě 7 000, 5 000 a 4 000 korun. Na 
tři vítěze kategorie „Ostatní“ čekají 
finanční poukázky v hodnotě
15 000, 10 000 a 5 000 korun.

Nezapomeňte, že uzávěrka 
soutěže je 31. 8. 2007. Bližší 
informace a podrobnější pod-
mínky pro zasílání soutěžních 
fotografií naleznete na interne-
tových stránkách společnosti 
Distep www.distep.cz.

Svátek muzikantů známý 
pod názvem Evropský svátek 
hudby se v naší zemi stal již 
tradicí. V době letního sluno-
vratu tak hudbou, zpěvem a 
tancem vítáme příchod léta.

„Ve Frýdku-Místku se tato 
slavnost uskuteční již poosmé 
a stejně jako v minulých letech i 
letos bude tuto akci organizačně 
zajišťovat naše základní umělec-
ká škola,“ sdělil ředitel Základní 
umělecké školy Frýdek-Místek 
Ladislav Muroň.

V pátek 15. června se od 
14,30 hodin na pódiu mís-
teckého náměstí Svobody 
vystřídá několik desítek dětí, 
které se svým muzicírováním 
budou snažit obveselit občany 
a návštěvníky města. „Vystou-
pí zde školní folklórní muziky, 
dětský pěvecký sbor Písnička 
a taneční kapela Šuba Duba 
Band,“ vyjmenoval Ladislav 
Muroň a upozornil, že akce se 
bude konat pouze za příznivého 
počasí.  (pp)

Evropský svátek hudby 2007

Taneční škola Palas zve širo-
kou veřejnost a příznivce tance na 
výroční taneční koncert, který letos 
pořádá k příležitosti 15. výročí sou-
těžního tance a reprezentace. 

Ve velké taneční show se vám 
představí reprezentanti TŠ Palas 
se svými hosty. Ve velkém pro-
gramu uvidíte skvělé choreogra-
fie různých tanečních stylů, jako 
je break dance, hip hop, disco, 

modern dance, balet, latinsko-
americké a standardní tance, 
show dance, country a další. 
Taneční revue se koná 31. květ-
na v 18 hodin v Nové scéně Vlast 
v Místku. Předprodej vstupenek 
je v Nové scéně a v kurzech TŠ 
Palas. Co nejsrdečněji zveme. 

Informace o taneční škole 
Palas a jejich akcích najdete na 
www.tspalas.com.

Taneční revue
V Nové scéně Vlast byly 

slavnostně vyhlášeny výsledky 
8. ročníku mezinárodní literární 
soutěže pro děti školního věku 
„Tvoříme vlastní vydavatelství.“ 
Úkolem bylo napsat knížku, 
ilustrovat ji a svázat tak, aby 
vypadala jako opravdová. Své 
výtvory přijely porovnat děti 
z Polska, Slovenska i České 
republiky ve třech věkových 
kategoriích. 

Ilona Nowaková, vedoucí odbo-
ru školství, kultury, mládeže a tělo-
výchovy frýdecko-místecké radnice 
v úvodu soutěžící povzbudila, že se 
mezi nimi klidně může objevit nový 
William Shakespeare. Zástupci 
jednotlivých států pak především 
kvitovali, jak se děti vypořádaly s 
náročným tématem, které pro leto-
šek znělo Přátelství je dar. Všichni 

Děti tvořily vlastní knihyDěti tvořily vlastní knihy
se shodovali, jak je 
důležité v éře počí-
tačů udržet u dětí 
zájem o knihy. Z těch 
soutěžních měly nej-
větší úspěch ty, kte-
ré vznikly v Polsku. 
Polákům patřila 1. 
místa ve dvou kate-
goriích a rovněž cena 
za Nejlepší knihu s 
názvem Tlusta meduza i pare 
innych, od Roksany Obuchow-
ske. České děti se umístily v I. 
(Verča v akci – Lenka Lahnerová) 
a II. kategorii (Khaki – Jiří Svobo-
da, Nikola Čerňanská). A

„Kromě předání věcných cen 
čekalo na všechny přítomné 
občerstvení a také doprovodný 
program. O zábavu se postaraly 
například taneční soubor Malá 

Ostravica, taneční skupina Aktiv 
Frýdek-Místek, Klaudie Huberová 
z tanečního klubu Akcent Ostrava 
nebo Funky beat. Na závěr byla při-
pravena bublinová show Václava, 
která sklidila velký úspěch,“ přiblížila 
program tisková mluvčí frýdecko-
místecké radnice Jana Matějíková.

Další ročník této mezinárodní 
soutěže se uskuteční příští rok na 
Slovensku.                             (pp)

Největší frýdecko-místecká 
hudební událost roku se poma-
lu blíží. Hudební festival Besky-
dy Sound se uskuteční již 23. 
června. Akce, která je součástí 
seriálu letních akcí Beskyd-
ské Veseléto, se odehraje na 
nábřeží Ostravice u sportovní 
haly. Předprodej vstupenek již 
probíhá na mnoha místech po 
celém Frýdku-Místku. 

„Tvrzení o tom, že Beskydy 
Sound je skutečně obří hudební 
událostí, je v letošním roce více než 
opodstatněné. Na dvou pódiích od 
15 hodin vystoupí řada interpretů. 
Beskydy Stage bude patřit oblí-
beným českým kapelám, Chillout 
Stage představí hip-hop a break. 
Letošním prvořadým úkolem bylo 
představit ve Frýdku-Místku skupi-
ny, které v posledním roce vydaly 
album. U interpretů vystupujících 
na hlavním pódiu se to povedlo 

Festival Beskydy Sound představuje účinkující
stoprocentně,“ pochvaluje si za 
organizační tým Milan Anděl.

Dlouho očekávané album Mon-
key Business vyšlo 29. května a 
jmenuje se OBJECTS OF DESIRE 
AND OTHER COMPILATIONS. 
V současné době probíhá turné, 
které bude ukončeno čtyři dny před 
Beskydy Sound, přičemž prvním 
festivalovým publikem, které bude 
mít možnost uslyšet nové hity, bude 
právě to frýdecko-místecké. 

I druhý headliner se má čile k 
světu. Support Lesbiens vyrukovali 
s aktuální deskou EUPHONY AND 
OTHER ADVENTURES v září 
minulého roku, již 10. listopadu pře-
bírala kapela platinovou desku za 
20 tisíc prodaných nosičů. Momen-
tálně na českých rádiích běží třetí 
singl, kterým je povedená balada 
World of Prose (vyšel 1. března). 
Prvním singlem byl superhit Eng-
lish Stereo, druhým pak skladba 

Nothing is Something. 
Rovněž v září loňského roku 

vyšlo zatím poslední album skupi-
ny Mňága a Žďorp nazvané DUTÝ, 
ALE FREE. Nejpovedenější sklad-
bou z aktuální desky je první singl, 
který nese stejné jméno, jako des-
ka, tedy Dutý, ale free. Skladba se 
podle recenzí vrací svým pojetím 
do starých dobrých let Mňágy.

V posledním měsíci se hodně 
napsalo o ambiciózní beskydské 
skupině Najzar, která 27. dub-
na vydala album TULA. Již brzy 
by mělo vydavatelství Universal 
Music vydat pilotní singl Osudová. 
„Majitelé desky již znají text zřejmě 
nazpaměť, pro koupěchtivé zájem-
ce máme dobrou zprávu. Tula je již 
několik týdnů k mání za pouhých 
199 korun na všech pobočkách 
Beskydského informačního cent-
ra,“ uzavřel Milan Anděl z Beskyd-
ského informačního centra.  (pp)
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 87,07 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 15,30 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 15,66 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebyt. prostor o výměře 25,34 m2 a 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)
4) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)

5) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 31,34 m2 (III.NP)
6) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2

  + WC 1,9 m2 směr Ostravská 
7) objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytový prostor o výměře 50,20 m2 (IV.NP)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 56, Zámecké náměstí
- nebytové prostory o výměře 88 m2 (I.NP)

kino P. Bezruče 12.6. - 14.6.
u krytého bazénu 19.6. - 21.6.
u Kauflandu 26.6. - 28.6.
u Billy  5.6. - 7.6.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Provozní doba mobilní sběr-

ny je vždy úterý, středa, čtvrtek 
od 10:00 do 18:00 h. (dle har-
monogramu).

Nabídkové řízení
Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje prodej níže uvedených 
nemovitostí formou nabídkového řízení – „dražbou“:
- dům č.p. 427 na pozemku p.č. 870 zast. pl. a pozemek p.č. 870 
zast. pl. o výměře 372 m2 a p.č. 869 ost. pl. o výměře 478 m2, k.ú. 
Místek (ul. F. Čejky), za celkovou vyvolávací cenu 2.000.000,- Kč
- bytová jednotka č. 232/4 v domě č.p. 232 na pozemku p.č. 403 zast. pl., 
k.ú. Místek (ul. Havlíčkova), za celkovou vyvolávací cenu 162.000,- Kč
Nabídkové řízení se uskuteční dne 13. 6. 2007 ve 13.00 h. 
v Malé zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku,
ul. Radniční 1148. Dražební jistina je stanovena ve výši
10 % z vyvolávací ceny a je splatná nejpozději dne 7. 6. 2007 
na účet statutárního města. Bližší informace na odboru správy 
obecního majetku MMFM, tel.: 558 609 172, 558 609 171.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního a ekonomického 
rozvoje, jako pořizovatel změny č.1 regulačního plánu

Frýdek-Místek, Stará Riviera
zahajuje řízení o změně č. 1 regulačního plánu Frýdek-Místek, 

Stará Riviera, projednaném s dotčenými orgány
dle § 67, odst. 1, 3, 4 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen „stavební zákon“).
Návrh změny č. 1 regulačního plánu Frýdek-Místek, Stará Riviera 
bude dle § 67, odst. 3 stavebního zákona vystaven k veřejnému 
nahlédnutí po dobu 30 dnů na Magistrátu města Frýdku-Místku,
ul. Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, na odboru územního a 

ekonomického rozvoje, 4. NP, v pondělí a středu od 8,00 do 17,00 h,
v úterý a pátek od 8,00 do 13,30 a ve čtvrtek od 8,00 do 15,00 h,

ode dne 12. 6. 2007 do 11. 7. 2007
O návrhu změny č. 1 regulačního plánu Frýdek-Místek, Stará 

Riviera se uskuteční v souladu s § 67, odst. 1 
veřejné projednání ve středu dne 11. 7. 2007 v 10,00 h

v budově Magistrátu města Frýdku-Místku , ul. Radniční 1148, 738 
22 Frýdek-Místek, ve velké zasedací síni (2. NP).

Námitky a připomínky k návrhu změny č. 1 regulačního plánu 
Frýdek-Místek, Stará Riviera a stanoviska dotčených orgánů k 
němu lze uplatnit nejpozději při veřejném projednání. K později 

uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
Dle § 67, odst. 4 stavebního zákona mohou podat námitky proti 

návrhu na vydání změny č. 1 regulačního plánu F-M, Stará Riviera 
osoby uvedené v § 85, odst. 1 a 2 stavebního zákona. Nejpozději 

při veřejném projednání může každý podat své připomínky. K 
námitkám a připomínkám uplatněným k věcem, o kterých bylo 

rozhodnuto v územním plánu, se nepřihlíží.
S případnými dotazy je možno obrátit se na odbor územního a eko-
nomického rozvoje, Ing. arch. Zuzanu Břachovou, tel. 558 609 275.

Řízení o změně č. 1 regulačního plánu
Frýdek-Místek, Stará Riviera

Statutární město Frýdek-Místek informuje o záměru pronajmout 
níže uvedenou nemovitost za účelem realizace dostavby 

- část pozemku p.č. 1043/13 ostatní plocha - zeleň o výměře 1200 m2,
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Ostravská).

Písemné žádosti zasílejte na Magistrát města Frýdku-Místku, odbor 
správy obecního majetku, a to nejpozději do 15. 6. 2007. Po uplynu-

tí tohoto termínu budou zájemci informováni o dalším postupu.
Bližší informace tel. 558 609 175, 558 609 178.

Statutární město Frýdek-Místek informuje
o záměru pronajmout níže uvedené nemovitosti

- pozemky p.č. 3939 orná půda o výměře 6437 m2 a p.č. 3940/17
orná půda o výměře 7353 m2, k.ú. Místek,

obec Frýdek-Místek (lokalita Hliník).
Pozemky jsou určeny regulačním plánem Hliník k výstavbě 

rodinných domů. Pozemky jsou nabízeny k pronájmu jako celek. 
Po vybudování inženýrských sítí a komunikací nájemcem budou 

převedeny do jeho vlastnictví.
Písemné žádosti zasílejte na Magistrát města Frýdku-Místku, odbor 
správy obecního majetku, a to nejpozději do 15. 6. 2007. Po uplynu-

tí tohoto termínu budou zájemci informováni o dalším postupu.
Bližší informace tel.: 558 609 175, 558 609 178.

Nefunkční zářivky a výbojky 
nepatří do kontejneru se směs-
ným komunálním odpadem, 
protože z nich mohou při rozbití 
unikat nebezpečné látky. 

Správným místem pro vyřa-
zené světelné zdroje (trubico-
vé zářivky, kompaktní úsporné 
zářivky a výbojky) je sběrný 
dvůr na ulici Svazarmovská v 
Místku (za Lidlem, v objektu 
společnosti Sběrné dvory, spol. 
s r. o.), který slouží jako místo 
bezplatného zpětného odběru 
elektrozařízení z domácnos-
tí. Provozovatelem sběrného 
dvora je společnost Frýdecká 
skládka, a. s. Vyřazené světel-
né zdroje můžete odevzdat i ve 
sběrném místě na ul. Panské 
Nové Dvory ve Frýdku (objekt 
společnosti Frýdecká skládka, 
a. s. – středisko nebezpečných 
odpadů). Mimo vysloužilých 
televizí a ledniček tady můžete 
bezplatně odevzdat i zářivky 
nebo úsporky. Najednou lze 
přinést maximálně třicet kusů, 
ale po předchozí dohodě s pro-
vozovatelem sběrného dvora 
jich můžete vrátit i více. Tyto 
světelné zdroje však musí být 
celé a nepoškozené. Jinak 
nepodléhají bezplatnému zpět-
nému odběru a město je likvi-
duje za poplatek jako odpad. 
Místa zpětného odběru mohou 
bezplatně využívat i právnické 
a fyzické osoby oprávněné k 
podnikání, aniž by se musely 
v případě odevzdání zářivek a 
výbojek prokazovat speciální 
kartou nebo jiným dokladem. 

Dalším místem, kde je možné 
zdarma odevzdat použité zářiv-
ky, jsou prodejny, ve kterých tyto 
výrobky nakupujete. V prodejně 
vám vezmou zpět tolik kusů 
použitých světelných zdrojů, 
kolik kupujete nových. Při náku-
pu musí být zákazník informován 
o způsobu a možnostech zpět-
ného odběru použitého elektro-
zařízení. V případě, že zákazník 
v obchodě tuto informaci nedo-
stane, je prodejce povinen od 
něj stará elektrozařízení odebrat 
v neomezeném množství, aniž 
by jejich odběr vázal na nákup 
nových výrobků. Poslední pro-
dejci pak mohou tyto odebrané 

Neházejte zářivky do popelnic!
světelné zdroje odevzdat v nej-
bližším sběrném dvoře.

Systém bezplatného odběru 
použitých elektrozařízení, který 
zajišťují společnosti EKOLAMP, 
s.r.o., ASEKOL, s.r.o. a ELEK-
TROWIN a.s., snižuje počet čer-
ných skládek a šetří statutárnímu 
městu Frýdek-Místek peníze. 
Kolektivní systém EKOLAMP 
vybavuje sběrné dvory speciálně 
označenými kovovými nádobami 
a zajišťuje jejich výměnu za prázd-
né. Nepoškozené světelné zdroje 
jsou pak na náklady EKOLAMPu 
přepravovány k recyklaci. 

Statutární město Frýdek-Mís-
tek má zájem, aby se množství 
odevzdaných použitých lineár-
ních a úsporných zářivek stá-
le zvyšoval, a proto uzavřela 

smlouvu o zpětném odběru s 
kolektivním systémem EKO-
LAMP. Pomoci můžete i vy 
– žádnou zářivku ani úsporku 
neházejte do popelnice nebo 
do kontejneru. Tam se s nej-
větší pravděpodobností rozbijí. 
Pokud se však v nepoškoze-
ném stavu dostanou k recykla-
ci, bude možné z nich více než 
devadesát procent materiálu 
(sklo, hliník) využít.

Kontakty na sběrná místa 
vyřazených světelných zdrojů:

Frýdek, ul. Panské Nové Dvory, 
tel.: 558 627 047, provozní doba: 
pondělí – pátek 6:00 – 14:00 h.

Místek, ul. Svazarmovská, 
tel.: 558 434 321, provozní doba: 
pondělí – pátek 8:00 – 18:00 h, 
sobota 8:00 – 14:00 h.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu objekt čp. 2205, ul. Palkovická

k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (areál „Místeckých kasáren“). Jed-
ná se o objekt, který je kolaudován jako budova ubytovací, účel uží-
vání nelze měnit, výměra nebytových prostor celkem je 3.176,60 m2,
z toho výměra pokojů je 2.565,67 m2. V objektu se nachází pokoje, 
sociální zařízení, kinosál, kuchyň a jídelna (vše bez vybavení zaři-
zovacími předměty).
Žádost o pronájem musí obsahovat:
- stručný podnikatelský záměr
- nabízenou výší nájemného za rok, která bude přiložena k žádosti zvlášť 
v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat – pronájem čp. 2205“ (mini-
mální roční výše nájemného za objekt je stanovena na 1.000.000 Kč)
Prohlídka objektu je dne 5. 6. 2007 v 8.00 h.
Žádosti zasílejte na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy 
obecního majetku, Radniční 1148, maximálně do 20. 6. 2007 10.00 h.
Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174, p. Prihodová.

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor – garáž nacházející se v suterénu domu 

č.p. 61, k.ú. Skalice u FM na základě výsledku „dražby výše nájemného“ 
(dále jen „Dražba“) v souladu s „Postupem při pronájmu garáží nachá-
zejících se v objektech ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek“, 

který byl schválen Radou města Frýdek-Místek dne 8. 10. 2001.
Den konání „Dražby“: 13. 6. 2007

Místo konání „Dražby“: Magistrát města Frýdek-Místek, ul. Rad-
niční 1148 – malá zasedací síň, II. NP
Hodina konání „Dražby“: 14:00 hodin

Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 61, k.ú. Skalice u FM
Celková plocha garáže je 33,54 m2.

Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního nájem-
ného na 1 m2 plochy garáže a činí 700,- Kč/m2/rok.

Prohlídku garáže možno domluvit na tel. č. 558 609 174.
Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba, která nejpozději 

do okamžiku zahájení zápisu účastníků k dražbě uhradila zálohu 
na úhradu nákladů dražby na účet města ve výši 5.000 Kč a která 

nejpozději při zápisu účastníka k dražbě předložila doklad o zaplacení 
zálohy na úhradu nákladů dražby (kauce) nebytového prostoru, který 
je předmětem dražby (č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 325 980 001).
Další informace je možné získat na tel. č.: 558 609 174 nebo 

osobně na Magistrátu města Frýdek-Místek, odboru správy 
obecního majetku, III. NP, dveře č. 311.

„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v objektech ve 
vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek“ je zveřejněn na úřed-

ní desce umístěné v budově Magistrátu města Frýdek-Místek.
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Nedostali jste 
se k moři?

Využijte účinků 
solné jeskyně k 

regeneraci
vašeho organismu.
V měsíci červnu, 
červenci a srpnu 

10% sleva.
Poliklinika

-Místek s.r.o.,
tel.: 558 900 117

Pro inzerci volejte

603 249 743

Přehlídka trofejí
Okresní myslivecký spo-

lek Frýdek-Místek pořádá za 
spoluúčasti Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
a města Frýdlantu nad Ostravicí 
chovatelskou přehlídku trofejí 
zvěře, ulovené v lovecké sezó-
ně 2006. Přehlídka loveckých 
trofejí (výstava) se bude konat 
ve dnech 9. 6. až 17. 6., a to o 
sobotách a nedělích od 9,00 do 
17,00 hodin (17. 6. pouze do 
12,00 hod), v pracovní dny od 
13,00 do 17,00 hodin, ve více-
účelovém sále Základní školy L. 
Janáčka na Hukvaldech. 
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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 
Navštívení Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK

13. mezinárodní folklorní festival 
CIOFF Frýdek-Místek 2007

Program:
Středa 13. června 16.00 
Oficiální zahájení festivalu – ZUŠ
Čtvrtek 14. června 19.00 
Koncert muzik - Nádvoří frýdeckého zámku
Pátek 15. června 
Celodenní pobyt souborů s programem v 
okolních obcích
18.00-24.00 Roztančené náměstí I. 
– náměstí Svobody
Sobota 16. června
9.00 Festivalový průvod – od Kina P. Bez-
ruče na nám. Svobody
10.00-24.00 Roztančené náměstí II.
Neděle 17. června 
9.00-13.00 Roztančené náměstí III. 
16.00 Galakoncert – Kino P. Bezruče
20.00 Oficiální ukončení fest. - Národní dům
Na festivalu budou účinkovat folklorní 
soubory z Koreje, Indonézie, Španělska, 
Maďarska, Finska, Slovenska a Polska.
Z České republiky soubory „Vycpálkovci“ 
z Prahy, „Žerotín“ ze Strážnice, „Kohou-
tek“ ze Slatiňan a soubory z okolních regi-
onů a Města Frýdek-Místek.
Pořadatelé: Město Frýdek-Místek, Folk-
lorní sdružení ČR, DFS Ostravička
Spolupořadatelé: Národní dům, 7. ZŠ, 
ZUŠ, Muzeum Beskyd, BIC, Goodwill , 
SLPT Ostravica
Připravujeme:
Pátek 13. července v 19.00 hodin – frý-
decký zámek
TRIO ZUZANY HOMOLOVÉ
Koncertní prezentace alba „Tvoje duši 
zahynúť nedám“, které získalo prestiž-
ní cenu Aurel 2005 za nejlepší album v 
oblasti etno/world music
Čtvrtek 19. července v 19.00 hodin – frý-
decký zámek
ŽALMAN A SPOL.
Koncert legendární folkové skupiny
- uslyšíte písně z loňského alba „Zatrace-
ný písně“ a mnoho dalších známých hitů.
Čtvrtek 9. srpna v 19.00 hodin – frýdecký 
zámek
WABI DANĚK & MILOŠ DVOŘÁČEK
Koncert „Wabi 35. let na cestě“ vám 
nabídne nejlepší písničky z desek: Rosa 
na kolejích, Vítr, Pískoviště, Valašský drti-
vý styl a mnoho dalších.
Středa 15. srpna v 18.00 hodin – frýdecký 
zámek
VLASTA TŘEŠŇÁK BAND
Necelé dva roky po výborném albu 
„Inventura“, vychází na jaře 2007 nové 
album Vlasty Třešňáka a jeho Bandu 
„Skopolamin“.
Výstavy:
1. 6. - 30. 6. – chodby Národního domu
OZVĚNY MFF
– Ing. Arnošt Čapla a Jaroslav Kupčák

Sobota 9. června v 19.00 h.
Agentura HARLEKÝN
Aldo Nikolaj

NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
Komedie o dvou dílech, skvělá svým 

námětem a dokonalá díky mistrným dialo-
gům. Jsou-li dva, může se zrodit láska. Vstou-
pí-li mezi ně třetí, vznikne drama. Vážné nebo 
směšné, často obojí, střídavě i současně.

Hrají: Jana Švandová, Rudolf Hrušin-
ský, Josef Carda

Režie: Jiří Menzel
Předplatitelská skupina A
(náhradní představení za Studio DVA)
Vstupné: 350 a 300 Kč
Čtvrtek 21. června v 19.00 h.
MARTIN ŠEVČÍK – kytara, zpěv

Rockové balady 80. a 90. let
V současné době student Obchodní 

akademie ve Frýdku-Místku. Hraje na akus-
tickou kytaru a vystupuje s programem pře-
vzatých písní zahraničních i českých inter-
pretů. Vystupoval v televizních soutěžích 
„Rozjezdy pro hvězdy“, zvítězil v soutěži 
„Do-Re-Mi“ a v roce 2005 vyhrál regionální 
soutěž zpěváků do 21 let „Stoun talent“ ve 
Frýdku-Místku, v roce 2006 „Česko hledá 
Superstar“ – 5. místo. Vstupné: 100 Kč

Pondělí 25. června v 19.00 h.
MIROSLAV DONUTIL

Člen činohry Národního divadla, herec, 
bavič, držitel mnoha ocenění, uvádí nový celo-
večerní zábavný pořad, „Cestou, necestou“.

Vstupné: 280, 250 a 220 Kč

FILMOVÝ KLUB
Pondělí 4. 6. ve 20.00 h.

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE 
Filmová verze románu Bohumila Hrabala 

sleduje paralelně se prolínající příběh zrání 
mladého pikolíka během předválečných let a 
okupace ČSSR s příběhem, který zachycuje 
krátkou epizodu dozrálého muže, jenž po 
letech vězení hledá klid v osamělém místě.

Pondělí 11. 6. ve 20.00 h.
KDO JE TADY ŘEDITEL?

Bláznivá komedie, která zcela vystupuje 
mimo tradiční téma a styl à la L. von Trier. 
Majitel IT agentury si vytvořil postavu ima-
ginárního šéfa, ale když chce firmu prodat, 
nezbývá mu než najmout podřadného herce, 
který bude zaskakovat nejen při jednáních.

Pondělí 18. 6. ve 20.00 h.
PRAVIDLA LŽI

Ocitáme se v komunitě lidí, kteří se 
snaží odvyknout své závislosti na dro-
gách. Lhali, kradli, podváděli, mysleli jen 
na sebe a jeden z nich i zabil. Zatím se 
neví kdo, ale pravda vyjde najevo.

Úterý 26. 6. ve 20.00 h.
JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ
Celovečerní animovaný hororově ladě-

ný film pro dospělé s prvky černého humo-
ru – příběhy o lidské osamělosti, jež se 
odehrávají jedné noci v jednom městě.

V červenci filmový klub nehraje!

BIJÁSEK
Pátek 22. 6. v 10.00 h.
KYTICE POHÁDEK III.
O štěňátku, Krtečekovi, Medvědech, 

Žofce a další pohádky.
Pátek 22. 6. ve 13.30 h.
LOVECKÁ SEZÓNA
Velký medvěd grizzly, který vyrůstal v 

zajetí, se najednou ocitl v lese plném zvěře 
a myslivců. S lesními zvířaty uzavře přátel-
ství a začne s nimi proti lovcům bojovat.

Výstavy:
1. 6. - 30. 6.

Makrofotografie přírody – Silvestr Szabó
Výstava fotografií

1. - 3. 6. v 19.00 h.
BESTIÁŘ

Po čem ženy touží? A co rozhodně 
nechtějí muži? Hvězdná adaptace best-

selleru Barbory Nesvadbové.
6.- 7. 6. v 19.00 h.
JAKO MALÉ DĚTI

Oba jsou v domácnosti. Oba jsou nespokoje-
ni se svým životem (nejen rodinným). Jejich 
láska je jedním z mnoha potenciálně nebez-
pečných vztahů v předměstské komunitě.

8. - 10. 6. v 16.30 h.
ARTHUR A MINIMOJOVÉ

Animovaná podívaná pro malé i velké. Na 
zahradě jedné rodinky existuje říše malých lidi-
ček, kteří si říkají Minimojové. Desetiletý chlapec 

se vydá do této říše hledat tajný poklad.
8. - 10. 6. v 19.00 h.
ROCKY BALBOA

Sylvester Stalone se už pošesté vrací 
ke svému nejslavnějšímu filmovému 

hrdinovi, aby se naposledy vydal do ringu 
a vyváznul se ctí. Podaří se mu to?

13. - 14. 6. v 19.00 h.
DIVOČÁCI

Čtyřicítka je pro chlapa podle všeho 
dost mizerný věk. Mládí je pryč, život se 

stal rutinou…
V případě těchto chlapů je vytržením z 

nudy silný motocykl, na kterém se hrdino-
vé vydávají na pravý motorkářský výlet.

15. - 16. 6. v 19.00 h.
300: BITVA U THERMOPYL

Efektní širokoúhlý film podle comicsu Fran-
ka Millera. Rok 480 před Kristem. U řec-

kých Thermopyl se 300 spartských vojáků 
utkalo s obrovskou přesilou Peršanů.

20. - 21.6. v 19.00 h.
HORY MAJÍ OČI 2

Pokračování úspěšného hororu. Tento-
krát se dostaneme do pouště, kde trénu-
je skupina amerických vojáků. Poslední 
den cvičení jsou napadeni vraždícími.

22. - 24. 6. v 16.30 h.
ROBINSONOVI

Rodina potrhlých vynálezců zachraňuje 
svět! Animovaná zábava z produkce W. 

Disneye pro celou rodinu v českém znění.
22. - 24. 6. v 19.00 h.

HANNIBAL – ZROZENÍ
Ve čtvrtém pokračování kultovní série o Hanni-

balu Lecterovi se tentokrát navracíme na 
úplný počátek – do jeho dětství a dospívání.

27. - 28. 6. v 19.00 a 29. - 30. 6. v 16.30 
SPIDER-MAN 3

Třetí díl dobrodružství P. Parkera alias 
úžasného a obdivovaného Spider-Mana. 
Tentokrát podstupuje zápas se sebou.

29. - 30. 6. v 19. 00 h.
NEZNÁMÝ SVŮDCE

Bruce Willis a Halle Berry coby protivníci v 
erotickém thrilleru, v němž jde o odhalení 
pravdy o mocném reklamním magnátovi.

V červenci připravujeme:
Spider-Man 3, Neznámý svůdce, Shrek 
třetí, Piráti z Karibiku – Na konci světa, 
Tajnosti, ROMing, Most do země Tera-

bithia a další.

Koncert k 10. výročí
Šuba Duba Band

12. června, 18 hodin
Kino Petra Bezruče
Předprodej zahájen
v Nové scéně Vlast.
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GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

mimo otevírací dobu po dohodě
na tel.: 558 631 145, 723 021 622

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

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

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

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:

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.

SPORT NA FRÝDECKO-MÍSTECKU 
(14. 6. - 26. 8.)

Frýdecko-Místecko má bohatou a úspěšnou 
sportovní tradici. Výstava Sport na Frýdec-
ko-Místecku přiblíží historii a současnost 
sportu a tělovýchovy v tomto regionu. Zma-
puje úspěchy sportovních klubů v kolektiv-
ních sportech, tj. kopané, hokeji, házené, 
volejbalu, basketbalu, baseballu i sportech 
individuálních, tj. atletice, cyklistice, stolním 
tenise, šachách, jezdectví, sportovním létání, 
silových sportech, bojových sportech a při-
blíží osudy neúspěšnějších jednotlivců z Frý-
decko-Místecka, tj. olympijských medailistů, 
medailistů z mistrovstvích světa i Evropy a 
dalších vrcholných soutěží. V rámci výstavy 
proběhnou doprovodné akce s těmito osob-
nostmi. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 14. 
června 2007 v 17.00 hodin. K vidění bude 
exhibiční vystoupení v judu, taekwondu a 
thajském boxu. K výstavě je připravena 
doprovodná akce - Sportovní odpoledne ve 
středu 20. 6. 2007 od 10.00 do 13.00 hodin

PROGRAMY, KONCERTY
Čtvrtek 14. června 2007 od 19.00 hodin 
na nádvoří frýdeckého zámku 

Koncert muzik
V rámci 13. mezinárodního folklorního 
festivalu Frýdek-Místek 2007. 

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Úterý 12. června 2007 v 17.00 hodin v 
zámeckém klubu frýdeckého zámku

Geologický kroužek 
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mine-
rálů, doplněné výměnou poznatků a materi-
álu, poradenská služba, videoprojekce.
Pátek 15. června 2007, sraz v 16.00 hodin 
sraz u kostela sv. Jošta ve Frýdku

Pojďte s námi po Frýdku 
Další z vycházek, mapujících historii města. 
Tentokráte bývalý frýdecký hřbitov, budova 
Občanské záložny, německé gymnázium 
korunního prince Rudolfa Habsburského, 
kde stávala hospoda Bykovna, Fišerova a 
Haukeho vila, frýdecká střelnice a další.
Středa 20. června 2007 od 10.00 do 13.00 
hodin v prostorách frýdeckého zámku 

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

Tel.: 558 647 366
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 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 hod.
8. 6. - Chrastítka pro děti

Veselá práce pro děti a jejich maminky. 
Veškerý materiál k dostání u nás.

12. 6. - Děti a dovolená
Zveme vás na zajímavou přednášku na 

téma přípravy na dovolenou s dětmi, 
kterou připravila MUDr. Karlíková. 

Začátek v 10.00 hod.
15. 6. - Ekologická plastelína

Sami si vyrobíme plastelínu a z ní zajíma-
vé výtvory! 

Veškerý materiál k dostání u nás.
19. 6. - Exkurze do jízdárny

Výlet s dětmi na koně si uděláme tento-
krát do jízdárny v Palkovicích (poblíž aut. 
zast. U Kuchařů). Sraz na místě v 9.45 

hod. Možno jet autobusem – odjezd z aut. 
nádraží v Místku v 9.10 hod. Čeká nás 
prohlídka stájí a vození dětí na koních. 

22. 6. - Ubrousková technika
na kachličky

Vyrobíme si zajímavé dekorace na 
kachličky do bytu. 

29. 6. - Slavnostní ukončení
před prázdninami

Při rozloučení s Broučky si zatančíme a 
zazpíváme!

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti

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

Cvičení těhotných maminek na reha-
bilitačních míčích pod vedením zkušené 

porodní asistentky je vždy ve středu v 10.00 
hod. Hlídání dětí zajištěno. Cena 40 Kč/hod. 

Angličtina pro dospělé
Stále je možnost přihlásit se do kurzu 
výuky angličtiny, který probíhá každý 
pátek v 10.15 pod vedením lektorky 

Daniely Kuchařové.
Cena 40 Kč/lekci.

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

1. června - Den dětí – hry a soutěže v 
klubovně i venku (podle počasí)
6. června - Malování pod lípou

– téma „Co rád dělám“
13. června - Kimovy hry 

19. června - „Šipkovaná“

GALERIE POD SVÍCNEM

GALERIE LIBREX

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

každou sobotu od 9 do 12 hodin
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.

Informace: www.vcelaricifm.wz.cz,
603 542 619

Muzea v Chlebovicích

Sportovní odpoledne
Sportovní odpoledne s Beskydskou 
šachovou školou a Jezdeckým klubem 
Frýdek-Místek. Součástí akce je prohlídka 
výstavy Sport na Frýdecko-Místecku.
Čtvrtek 21. června 2007 v 17.00 hodin v 
přednáškovém sále Zeleného domu

Dřevěné sakrální památky
na Frýdecko-Místecku

Známé i málo známé dřevěné kostely, 
kaple a kříže, např. kaple P. Marie Sněž-
né na Bílé – Kavalčankách, zvonička v 
Kozlovicích, kaple sv. Floriána v Kozlovi-
cích, zvonička v Místku – Bahně, kostel 
Všech Svatých v Sedlištích, zaniklý kostel 
sv. Bartoloměje v Třanovicích a další. 
Čtvrtek 28. června 2007 v 17.00 hodin v 
přednáškovém sále Zeleného domu

Kočka - domácí tygr (2. část)
Na každém kroku potkáváme kočky domá-
cí – elegantní šelmy, které nezapřou duši 
divokého tygra. Obyčejné přítulné Mícy, s 
láskou chované a krmené, a také bezpočet 
toulavých zdivočelých koček, které vskrytu 
žijí v naší blízkosti. Ze života divoké bes-
kydské kočky, kočičí akrobati, ulovená 
myš – dárek ve vaší posteli a další příběhy. 
Doplněno video a data projekcí.

Lukáš Oboda – fotografie 
od 13. 6. (vernisáž v 17 hodin)

Místecké náměstí – Ivan Korč
(prodejní výstava fotografií, jednotná 

cena 15 000,-)

do 22. června 
Marcin Giba

Fotografie z kolekce POD POWIEKAMI 

do 15. června
Václav Cigler - Krajinné projekty

– orientační hra s úkoly
26. června - Diskusní odpoledne „O 

prázdninách bezpečně“
29. června - Rozloučení se školním 

rokem a vítání prázdnin

1. 6. pátek BREAKING no.7-SPECIAL
reakbeat 20.00-22.00,FADER FADER (Beatfe-
ast.com/UK),ragga/jungle 22.00-23.30, ZHAQ 
(BassTillBeat),drumandbass 23.30-04.00
SHADE aka GASMASK71 (Cyberfire.cz 
/ Mindsaw rec.) SMARIO (MKTbros.org) 
PICKFICK (Cyberfire.cz / pickfick.net), 6kW 
sound, strobo and lights show, videoprojek-
ce, LASER, luxus bar, fotbálk VSTUP: 70,-
2. 6. sobota MR.MENTION&POZITIVE VIBEZ
MR.MENTION(JAMAICA!!!) A LION 
MOVEMENT(ZLÍN)V NEJNAŠLAPANĚJ-
ŠÍ REGGAE AKCIČCE SEZÓNY
7. 6. čtvrtek TURNAJ VE STOLNÍM 
FOTBÁLKU
STOLY ROSENGART A STARTOVNÉ 
20,- NA OSOBU A FMCITY PÁRTY
8. 6. pátek METALOVÁVICHŘICE

DJ ESTET A RAVY A VICHŘICE CO VÁM 
VYMLÁTÍ PALICE
9. 6. sobota FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ
ÚVOD K SWEETSEN FESTU S NOVÝMI 
KAPELAMI, KTERÉ NA NĚM VYSTOUPÍ: 
EXISTENC, COD LIVERS, MLETÝ STAN-
DARD, NAUSEA:VSTUP: 40,-
14. 6. čtvrtek TURNAJ VE STOLNÍM 
FOTBÁLKU
SLOLY ROSENGART A STARTOVNÉ 
20,- NA OSOBU A FMCITY PÁRTY
15. 6. pátek MOJA REČ & HIP HOP PARTY 
TÉMĚŘ PO ROKE HAJEDNASESTKA, 
KTORA JE CERSTVA JAKO CHLEBA Z 
TESCA, DJ LOWA, BREAKDANCE
16. 6. sobota WHIZZZ – SPECIAL
MKTBROS A CYBERFIRE DJS & 
GUEST!

LETNÍ TÁBORY
Kompletní nabídka let-
ních pobytových i pří-
městských táborů na 
www.ddmfm.cz
2. - 3. 6. - MALOVANÝ 
VÍKEND
Program: Setkání 

výtvarníků nejen ze zájmových kroužků. 
Různé výtvarné techniky, soutěže, bazén. 
Oblíbené přespání v budově DDM.
Cena: 250,- Kč (materiál, stravování, vstupné)
Místo: DDM Místek, 9:00 – 16:00
Informace a přihlášky do 29. 5.: Olga 
Sošková, telefon: 558 434 154, e-mail: 
estetika@ddmfm.cz
9. 6. - SOUSTŘEDĚNÍ ZÚ ODDĚLENÍ 

TECHNIKY
Program: Ukázky činnosti jednotlivých 
odborností pro členy i pro jejich kamará-
dy. Návštěva krytého bazénu.
Cena: 120,- Kč (materiál, občerstvení, vstupné)
Místo a čas: DDM Místek, 9:00 – 15:00
Informace a přihlášky do 6. 6.: Alena 
Fabíková, telefon: 558 434 154, e-mail:
technika@ddmfm.cz

23. 6. - AHOJ PRÁZDNINY
Program: Zahájení programu Prázdniny 
ve městě. Soutěže pro děti, vystoupení 
dětských tanečníků, ukázky činností, des-
kové hry, výtvarka. Hrazeno z příspěvku 
Statutárního města Frýdek-Místek.
Místo a čas: nám. Svobody v Místku od 10:00. 
Informace: Telefon: 558 434 154, e-mail:
info@ddmfm.cz, www.prazdninyvemeste.cz

23. 6. - ZAHRADA 2007
Program: Vernisáž výstavy soch, které vznik-
ly během víkendového pobytu dětí a mládeže 
v rámci integračního projektu Zahrada.
Místo a čas: Náměstí Svobody v Místku, 
11:00 hodin
Informace: Ivana Sošková, telefon: 558 
434 154. e-mail: kaluz@ddmfm.cz

23. 6. - PRÁZDNINOVÉ TRIKO
Program: Vyhlášení výsledků soutěže o 
nejhezčí prázdninové tričko, výstava sou-
těžních prací, hlasování diváků. Výroba 
prázdninového trička pro příchozí.
Místo: nám. Svobody v Místku (čas bude 
upřesněn na plakátech a www.ddmfm.cz)
Informace: Olga Sošková, telefon: 558 
434 154, estetika@ddmfm.cz

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ
Během měsíce června jsou k dispozici v DDM 
hrací plány celoměstského programu pro děti 
Prázdniny ve městě. Program je hrazen z pří-
spěvku Statutárního města Frýdek-Místek.
Info: www.prazdninyvemeste.cz, www.
ddmfm.cz, www.svcfm.cz, www.svcklic.cz



16 Květen 2007feInzerce

Čtrnáctideník Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku, vydává Statutární město Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, internet - http://www.frydekmistek.cz/zpravodaj
Obsahová náplň, včetně inzerce a grafického zpracování: Petr Pavelka, tel.: 603 249 743, fax: 558 633 055, e-mail: pavelka.petr@frydekmistek.cz

Zaevidováno u MK ČR pod reg. číslem E 12362, tisk Ringier Print s.r.o., Novinářská 7, 709 70 Ostrava-Mariánské hory
Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů externích příspěvků. Datum vydání: 31. května 2007. Do všech schránek ve městě ZDARMA.


