
ZPRAVODAJZPRAVODAJ
R a d y  m ě s t a  F r ý d k u - M í s t k u
Květen 2008 č. 10 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek• • • •

slovo primátorky

Město Frýdek-Místek spo-
lečně s Regionem Beskydy 
a Beskydským informačním 
centrem připravilo znovu nabi-
té Beskydské veseléto. Největ-
ší atrakcí bude již třetí ročník 
festivalu Beskydy Sound, nej-
bližší akcí pak červnový Mezi-
národní folklorní festival.

„Na frýdecko-místeckém fes-
tivalu se v polovině srpna vůbec 
poprvé představí zahraniční 
hvězda – skupina Alphaville. 
A nebude se jednat o jediného 
zahraničního interpreta na ná-
břeží Ostravice. Kromě německé 
legendy dorazí aktuální slovenská 
kapela roku Peha nebo oblíbení 
polští Akurat. Z domácích vod 
připlují Anna K, Clou, Buty a řada 
dalších,“ informoval za pořadate-
le o výsledku dramaturgie Milan 
Anděl a nabitou sestavou vybízí 
všechny příznivce hudby, aby si 
již nyní zatrhli datum konání v 
prázdninovém kalendáři.

Koncert Alphaville (v sobotu 
16. srpna) bude vůbec prvním 
vystoupením světové hvězdy ve 

Přijede k nám Alphaville, nejprve ale folklórPřijede k nám Alphaville, nejprve ale folklór

Vážení spoluobčané,
jedinými sportovci našeho města, kteří v 

extraligových soutěžích ročníku 2007/2008 
získali medaile, byli šachisté Beskydské 
šachové školy Frýdek-Místek. Teprve v 
loňském roce si vybojovali postup do ext-
raligy šachových družstev České republiky 
a hned v následující sezóně získali vůbec 
své první medaile, a to medaile bronzové.

Tak jako i jiní extraligoví medailisté v minulosti – v sezóně 2004/2005 
stříbrné volejbalistky TJ Sokolu Frýdek-Místek nebo mistři České repub-
liky v házené mužů HC Frýdek-Místek v sezóně 2002/2003 – také bron-
zoví medailisté BŠŠ byli našimi hosty. Spolu s náměstkem Petrem Cvi-
kem jsme měli možnost téměř všem hráčům a realizačnímu týmu k jejich 
úspěchu osobně blahopřát a předat pamětní list a malý dárek.

O úspěch se zasloužili – Dydyshko Viacheslav, Azarov Sergei, 
Rausis Igor, Antoniewski Rafal,Berezjuk Sergej, Jacková Jana, Jas-
ný Stanislav, Lahner Jakub, Rojíček Vojtěch, Dvořák Tomáš, Kočiš-
čák Jiří, Holeksa Zdeněk, Benčo Pavel, Surma Martin, Holuša Karel, 
Kocur Martin a Surma Antonín.

K vynikajícímu úspěchu bychom jim chtěli ještě jednou touto ces-
tou blahopřát a zároveň poděkovat za reprezentaci našeho města. 
Věříme, že výsledky šachistů BŠŠ F-M i v dalších sezónách budou 
stejně kvalitní a přinesou jim zisk dalších medailí.  Eva Richtrová

V KAVÁRNĚ RADHOŠŤ: Náměstek primátorky Petr Cvik a primá-
torka Eva Richtrová poděkovali šachistům za reprezentaci města. 

SUPPORT LESBIENS: Letos by jejich úlohu měli převzít Clou.     Foto: Petr Pavelka

Frýdku-Místku pod širým nebem. 
Diváci budou mít možnost živě 
slyšet hity jako Forever Young, 
Big in Japan, Sounds Like a 
Melody nebo Jerusalem, které 
jsou pro dnešní třicátníky a čtyři-
cátníky symbolem 80. let. „Kapela 
přiveze více než hodinovou super 
show, kvůli které musíme připravit 
obří pódium s nadstandardními 
světelnými efekty a vynikajícím 
zvukem. I takto kvalitní aparát 
přijede do Frýdku-Místku vůbec 
poprvé. Oproti některým českým 
kapelám, které se představily na 
Beskydy Sound v minulosti, však 
působí německé hvězdy z kapely 
Alphaville velice skromně,“ svě-
řil se se svým postřehem Milan 
Anděl. Ten slibuje celkem tři 
scény, včetně tanečního šapitó 
v produkci Rádia Kiss Morava. 
Frýdecko-místecký open-air 
bude dále vůbec poprvé hostit 
Radegast městečko, které slibuje 
pořádnou porci zábavy. Kromě 
headlinera se představí v rám-
ci Beskydy Sound dalších osm 
kapel a několik djs, kteří přichystají 
dvanáctihodinový maratón hudby 
a zábavy. „Musím pochválit orga-
nizátory, jak výborný program dali 
dohromady, a současně mě těší, 
že jsme mohli oproti loňsku snížit 
ceny vstupného, aby si tuto jedi-
nečnou zábavnou událost mohl 
vychutnat každý,“ sdělil poslední 
a asi nejpříjemnější novinku rad-
ní a předseda Regionu Beskydy 
Petr Rafaj. Vstupenka bude stát 
150 korun v předprodeji a 200 
korun na místě. Děti do 140 cm 
a zdravotně postižení budou mít 

vstup zdarma. A lístky už jsou 
nyní k dispozici v síti Ticketpro a v 
dalších obvyklých předprodejích. 
Podrobný program je zveřejněn 
na oficiálním webu festivalu na 
adrese www.veseleto.cz a také 
uvnitř tohoto zpravodaje.
Mezinárodní folklorní festival

Ještě nevybledly vzpomín-
ky na krásné festivalové dny 
prožité s folklórem Evropy, 
Asie, Čech, Moravy a Slezska 
v podání 610 účastníků 13. 
ročníku Mezinárodního folk-
lorního festivalu a již se opět 
můžeme těšit na další sou-
bory, které přijaly pozvání na 
letošní ročník.

(pokračování na straně 2)ALPHAVILLE: Německá legenda.

Most přes řeku Ostravi-
ci u nádraží v Lískovci patří 
k těm v kraji, jejichž stav je 
neutěšený či přímo havarijní. 
Kontrolní prohlídka mostu, 
kterou zajistil odbor dopravy 
a silničního hospodářství frý-
decko-místeckého magistrá-
tu, ukázala, že další provoz již 
není bez oprav možný.

„Nevyhovující je zejména jeho 
izolace a odvodnění,“ vysvětli-
la tisková mluvčí radnice Jana 
Matějíková. Náměstek primátor-
ky Petr Cvik ji doplnil: „Statik na 
mostě, který spojuje Frýdek-Mís-
tek se Sviadnovem, odmítl nadá-
le povolit provoz. Radní města 
proto odsouhlasili jeho celkovou 

Oprava „Lískoveckého mostu“
rekonstrukci. Náklady budou činit 
téměř 24 milionů korun, hrazeny 
budou z městského rozpočtu.“ 
V rámci rekonstrukce získá tzv. 
Lískovecký most novou izolaci, 
kolejový svršek a vozovku, bude 
proveden nátěr ocelové konstruk-
ce. Pilíře s nosnou deskou mostu 
budou opraveny a obnažená 
ocelová výztuž bude ošetřena a 
zabetonována. Úpravou projdou 
také chodníky, vedené po obou 
stranách mostu.  

„Práce na rekonstrukci mos-
tu by měly být zahájeny okolo 
20. června, termín bude dodateč-
ně upřesněn. V době rekonstruk-
ce bude most v celé své šířce a 
délce uzavřen, a to pro veškerou 

dopravu, tedy i MHD. Konkrétně 
se jedná o autobusovou linku č. 7. 
Chodci budou moci využívat lávku 
pro pěší, která je několik desítek 
metrů proti proudu řeky. Celková 
uzavírka mostu by měla trvat dva 
měsíce, rekonstrukce mostu by 
pak měla být dokončena v průbě-
hu října 2008,“ přiblížila harmono-
gram prací tisková mluvčí.

Plánovaná rekonstrukce tzv. 
Lískoveckého mostu se však již 
v nejbližších dnech dotkne cestu-
jících MHD. „Od 2. června bude 
jezdit linka č. 7 dle výlukového jízd-
ního řádu a bude označena jako 
linka č. 27,“ řekl vedoucí odboru 
dopravy Miroslav Hronovský.

(pokračování na straně 2)
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(pokračování ze strany 1)
Už ve dnech 17. – 23. června 

se bude tančit, hrát a zpívat v 
Bašce, Staré Vsi n. Ondřejnicí, 
Vratimově, Staré Bělé, Pražmu, 
Frýdlantu n. O., ale hlavně na 
místeckém náměstí, Frýdeckém 
zámku či v kině P. Bezruče. 

„Festival má již stálé a dobré 
jméno mezi festivaly konanými v 
České republice. Díky své úrovni 
získal statut festivalu CIOFF a 
zařadil se mezi prestižní folklorní 
festivaly světa, což organizátory 
– Město Frýdek-Místek, Folklorní 
sdružení ČR a DFS Ostravička 
– i spolupořadatele – ZUŠ, 7. ZŠ, 
Národní dům Radhošť, Muzeum 
Beskyd, VOŠ Goodwill, SLTP 
Ostravica, BIC i Region Beskydy 
zavazuje, dodržovat stanovené 
podmínky organizace CIOFF a 
udržet vysokou uměleckou laťku 
festivalu,“ sdělila prezidentka fes-
tivalu Eva Geryková, podle které 
je v době soustavného zdražo-
vání takový úkol nelehký. „Na 
zájem ze strany souborů z celé-
ho světa si nemůžeme stěžovat. 

Nasbírat ale zhruba milion korun 
na zajištění každoroční akce není 
jednoduché a letos obzvláště. Z 
finančních důvodů jsme bohužel 
museli odříci účast například sou-
boru z Peru,“ sdělila prezidentka, 
která ještě stále hledá další 
mecenáše pro letošní ročník. 
Současně všechny zve, aby si 
vybrali z pestrého programu:

Středa 18. června 
16.00 Oficiální zahájení festivalu 
– ZUŠ Frýdek-Místek
18.00 Setkání souborů – nádvoří 
7. ZŠ

Čtvrtek 19. června 
dop. Koncerty pro školy – kino 
P. Bezruče a KD Vratimov
19.00 Koncert muzik – nádvoří 
Frýdeckého zámku, za nepřízni-
vého počasí v Národním domě

Pátek 20. června 
Celodenní pobyt souborů s pro-
gramy v obcích Stará Ves n. O.,  
Baška a Pražmo
ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ I. 
– nám. Svobody
18.00 Slavnostní zahájení MFF 
18.15 Povedená sezóna – VUS 

Ondráš
19.30 Koncert Ostravička tančí a 
zpívá 
20.30 Obrázky ze světa I. 
– Slovensko, Polsko, Bělorusko, 
Kolumbie 
23.00 Na pěknú notečku – lido-
vá zábava

Sobota 21. června 
8.15 Koncert Velkého dechové-
ho orchestru VP – nám. Evropy
9.00 Festivalový průvod od kina 
P. Bezruče na nám. Svobody
ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ II. 
– nám. Svobody
9.00 Vystoupení CM Rozmarýn 
10.00 Vítejte u nás – představe-
ní účastnických souborů 
13.00 Koncert Velkého decho-
vého orchestru VP 
14.00 Rosteme s tancem a písnič-
kou – Ostravička, Malá Ostravica, 
Ondrášek a nejlepší zpěváčci za 
doprovodu CM Ostravička
16.00 Děti dětem – Polsko, Slo-
vensko, Sedmikvítek ČR
18.00 Koncert – Tomáš Kočko 

& orchestr
19.00 Koncert souborů – SS H. 
Salichové, Jaworze- Polsko
19.45 Nejdřív práce a pak šup 
do tance – Markovice, Ostravica
21.00 Obrázky ze světa II. 
– Čína, Itálie, Srbsko
23.00 Písně bez hranic – veselice 
nejen při zahraničních muzikách

Neděle 22. června 
Festivalový volejbalový turnaj 
– tělocvična 7. ZŠ
ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ III.
8.30 Vystoupení CM Šidla
9.00 Ze severní Hané - Markovica
9.45 Obrázky ze světa III. – Čína, 
Kolumbie, Itálie, Bělorusko
11.30 Koncert souborů Ostravi-
ca a Malá Ostravica
15.15 Koncert Šuba-duba band 
u Kina P. Bezruče 
16.00 Galakoncert – Kino P. Bez-
ruče (předprodej v Nové scéně 
Vlast a od 19. 6. ve stánku DFS 
Ostravička na nám. Svobody)
20.00 Oficiální ukončení MFF 
– Národní dům Frýdek-Místek

Oprava „Lískoveckého mostu“
(Pokračování ze strany 1)
Trasa výlukové linky zacho-

vává stejné konečné zastávky. 
Z ulice Dobrovského po magis-
trát je trasa zachována, dále 
linka míjí zastávku Revoluční, 
ale zajíždí k Nemocnici, Sídliš-
ti, k Válcovnám plechu. Odtud 
pokračuje přes ulici Míru ke 
Slezanu 01 a dále po své trase 
na Letnou. Ve směru z Letné 

linka zachovává původní trasu 
po Slezan 01, dále pokračuje 
po ulici Míru k Válcovnám ple-
chu, dále po své původní trase k 
Sídlišti. Odtud změna trasy přes 
Nemocnici k Magistrátu a dále 
trasa původní na Dobrovského, 
případně Nové Dvory. Výlukový 
jízdní řád a schéma vedení lin-
ky č. 27 najdete na webových 
stránkách města.  (pp)

Jakkoliv jsou výherní 
automaty vnímány v podsta-
tě výhradně jako škodlivá 
záležitost, protože toto speci-
fické podnikání může zásadně 
negativně ovlivnit životy lidí, 
přináší městu i jisté finanční 
prostředky.

„Statutární město Frýdek-Místek 
letos rozdělí výtěžek z výherních 
automatů na pět dílů. Peníze popu-
tují na sociální, zdravotní, sportovní, 
ekologické a kulturní účely. Roz-
hodli o tom radní města s tím, že 
z celkového odvodu výtěžku získá 
každá oblast stejně, tedy dvacet 
procent,“ vysvětlila tisková mluvčí 
radnice Jana Matějíková. 

Provozovatelé výherních hra-
cích přístrojů musí dle zákona 
odvádět část výtěžku na veřejně 
prospěšné účely. K 6. květnu 
uhradili 7 056 821korun, což ale 
není konečná částka. V případě, 
že firmy mají daňového poradce a 
daňové přiznání za rok 2007 před-

Peníze z automatů poslouží městu
kládají nejpozději do 30. června 
2008, je k tomuto datu posunut i 
termín úhrady odvodu části výtěž-
ku z výherních hracích přístrojů. 

Ve srovnání s loňským rokem 
je již nyní jasné, že výtěžek z 
automatů je v tomto roce vyšší, a 
to o více než jeden milion korun. 
„Jen pro zajímavost, v roce 2007 
byla částka 6 037 279 Kč použita 
na sport a ekologii. Větší finanční 
podpory se tak dostalo spor-
tovním klubům dětí a mládeže, 
v oblasti ekologie byly peníze 
použity na likvidaci odpadů z 
veřejné zeleně, opravu dětských 
prvků, například pískovišť, a na 
údržbu veřejné zeleně,“ připo-
menula, jak radnice s prostředky 
naložila loni, Jana Matějíková. 

Město nemá možnost počet 
výherních automatů nijak regu-
lovat, pouze bere jako nežádou-
cí jejich provozování v objektech 
patřících městu, což zohledňuje 
při jejich pronajímání.  (pp)

Statutární město Frýdek-
-Místek přijalo finanční dar od 
společnosti Coca-Cola HBC 
Česká republika s.r.o. ve výši 
bezmála deset tisíc korun. 
Použit bude na dovybavení 
jídelny a herny školním nábyt-
kem v mateřské škole Slezská, 
u Gustlíčka. 

Primátorka města Eva Rich-
trová a zástupce firmy Coca-
-Cola Václav Syrovátka se 
vydali do mateřské školky Slez-
ká, kde finanční dar osobně 
předali vedoucí učitelce Haně 

MŠ Slezská získala finanční dar
Němcové. „Přivítání bylo vskut-
ku nečekané, děti je obdarovaly 
kytkami konvalinek a zazpívaly 
písničku,“ prozradila tisková 
mluvčí Jana Matějíková. Primá-
torka Eva Richtrová oceňuje, že 
se v dnešní době najdou firmy 
a společnosti, které opakovaně 
a dlouhodobě podporují dětská 
zařízení. „Firma Coca-Cola tak 
činí, dětská zařízení ve Frýdku-
-Místku obdarovává již několik 
let, za což jí patří poděkování,“ 
řekla primátorka města Eva 
Richtrová.  (pp)

DEN MATEK: Sotva primátorka Eva Richtrová rozdala růže ke Dni 
matek, už je tu čas, kdy přání patří dětem, které ovšem více ocení 
bonbóny či hračky. Touto cestou jim přejeme, ať se jich dočkají, a ke 
všemu to nezbytné zdraví, aby je neopustilo ani ve volnějších prázd-
ninových měsících, které už jsou za dveřmi.     Foto: Petr Pavelka

S EUROPOSLANKYNÍ: Frýdecko-místeckou radnici navštívila Věra 
Flasarová, která s primátorkou Evou Richtrovou a radním Ivanem 
Vrbou probírala otázky rovných příležitostí, chod evropského parla-
mentu i legislativu související s komunální sférou. Foto: Petr Pavelka

Dvě dotace školám
Městu Frýdek-Místek byly 

schváleny dvě dotace z Operač-
ního programu Životní prostředí.

Nejdříve v lednu získalo 4,5 
mil. Kč na zateplení, výměnu oken 
a rekonstrukci otopné soustavy 
budovy Základní a mateřské školy 
Naděje Frýdek-Místek, Škarabelo-
va 562, a nyní dalších 28,1 mil. Kč 
na zateplení a výměnu oken budov 
Základní a mateřské školy Frýdek-
-Místek, Jana Čapka 2555.

Cílem obou projektů je zlepšit 
tepelně-technické vlastnosti škol-
ních budov, dosáhnout tak úspor 
energie a napomoci chránit životní 
prostředí. Realizace obou projektů 
se v současné době připravuje.

Info na webu
Od 2. června bude uzavřen 

most k Hypernově a v polovině 
června rovněž tzv. Lískovecký 
most. V souvislosti s častými dota-
zy, které se týkají objízných tras 
a výlukových linek MHD, byl na 
webových stránkách města zřízen 
nový odkaz DOPRAVA – uzavírky 
mostů, http://www.frydek-mistek.
cz/doprava/index.php, kde jsou k 
dispozici veškeré dostupné infor-
mace. Odkaz je umístěn v pravém 
horním rohu úvodní stránky, pod 
kalendářem akcí.

Autokemp zahajuje
Letní sezona v autokempu 

Olešná bude zahájena 9. června. V 
areálu autokempu je připraveno 35 
míst pro karavany, které jsou vyba-
veny potřebnými elektropřípojkami, 
a zhruba stovka míst pro stany. V 
areálu nechybí hygienické záze-
mí, kuchyňka, dětský koutek ani 
sportovní hřiště. Zajištěn bude také 
prodej základních potravin, a to v 
bufetu (v budově recepce), který 
bude otevřen denně od 25. června 
do konce prázdnin. V loňském roce 
navštívilo autokemp přes tři tisíce 
návštěvníků. Ceny pro letošní rok 
se nemění, zůstávají stejné jako 
v roce loňském. Naleznete je na 
webových stránkách provozovatele 
TS a.s. – www.tsfm.cz.

ZUŠ hledá nové talenty
Základní umělecká škola ve 

Frýdku-Místku přijímá nové žáky 
pro školní rok 2008-2009. Přijí-
má děti od šesti let, vyučuje hře 
na většinu hudebních nástrojů a 
zpěv. Kromě hudby je zde rovněž 
výtvarný, taneční a literárně-dra-
matický obor. ZUŠ také připravuje 
studenty ke studiu na středních a 
vysokých školách s uměleckým 
zaměřením. Příjem nových žáků 
do všech oborů proběhne v pon-
dělí 16. června ve všech budovách 
školy od 14 do 16 hodin, v budo-
vě výtvarného oboru pouze v 15 
hodin.  Bližší informace na tel. 558 
431 375, e-mail: zusfm@tiscali.cz, 
http://www.zusfm.cz. (pp)

Přijede k nám Alphaville, nejprve ale folklórPřijede k nám Alphaville, nejprve ale folklór
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městská policie

Někdo by rád, aby v neděli 
nerachotily v obci sekačky, 
dalšímu se nelíbí zdevastova-
ný objekt Jednoty, jiný upo-
zornil na problémy na úseku 
životního prostředí, zkrátka 
– byla to zase přepestrá smě-
sice problémů, kterou 21. 
května místní občané Skalice 
řešili se zástupci města na 
čele s náměstkem primátorky 
Petrem Cvikem.

Občané se však na úvod nej-

Skaličané řešili, co je trápíSkaličané řešili, co je trápí
prve dozvěděli, jaké má radnice 
ve Skalici plány a co se podařilo 
realizovat v poslední době. Měs-
to dále zvelebuje místní kulturní 
dům, snaží se opravovat jeviš-
tě, probíhá zde oprava a nátěr 
podlahy spolu s nátěrem oken a 
vymalováním. V červnu přibude 
i informační tabule s označením 
kulturního domu. Odbor dopravy 
letos vyčlenil na opravu konkrét-
ních komunikací 1,2 milionu korun 
a téměř devět milionů půjde na 

opravy komunikací poškozené 
stavbou automobilky Hyundai, 
které si město prozřetelně zajisti-
lo smlouvou s krajským úřadem.
Další investice ve Skalici putuje 
do školy na celkovou rekon-
strukci školní jídelny (2,5 mil. 
Kč), město rovněž plánuje vybu-
dování naučné stezky Skalická 
Morávka, na kterou se podařilo 
získat dotaci. Značná část dota-
zů směřovala na Jiřího Lederera 
z odboru životního prostředí, 
který musel například vysvětlit, 
že neexistuje žádná zákonná 

povinnost o kosení pozemků, 
pokud vlastník není příjemcem 
dotace. Přiblížil také problema-
tiku kácení stromů, pokud jsou 
poškozené a ohrožují okolí.

Město se dočkalo poděkování 
za přístup ke skalickým hasičům i 
úklid v obci, řešila se rovněž pro-
blematika majetkoprávního vypo-
řádání v souvislosti s výstavbou 
chodníku. Radnice připravuje ve 
Skalici i další projekty do budouc-
na, pracuje se například na pro-
jektové dokumentaci řešící pro-
stor před místním kostelem. (pp)

Jí si zadarmo
Téměř každodenně musí měst-

ská policie vyjíždět do terénu kvůli 
jednomu místnímu bezdomovci, 
který bez jakýchkoliv zábran kon-
zumuje v místních marketech, na 
co přijde. „Součet konzumova-
ných potravin však ještě nepřesáhl 
částku 5000 korun, a tak se vždy 
jedná o přestupek. Nutno doufat, 
že jeho apetit bude jednou tak vel-
ký a stanovenou hranici prolomí,“ 
přiblížil moment, kdy se místním 
prodejcům může ulevit, ředitel 
městské policie Václav Buček.

Talíře z okna
Když lítají talíře, není to vždy 

jen případ pro milovníky sci-fi, 
ale občas i pro městskou policii. 
Nájemnici jednoho bytu místní-
ho sídliště vyházeli z okna jídelní 
talíře. Hlídce se ovšem nepoda-
řilo povedené nájemníky kontak-
tovat – na zvonění a bouchání 
nereagovali. Případ nebezpeč-
ného „úklidu“ skončí na dořešení 
u správního orgánu.

Zlomená noha
15. 5. v deset hodin večer bylo 

oznámeno, že někdo v domě na 
ulici Sadová volá z bytu o pomoc. 
Strážníci po příjezdu na místo 
okamžitě zorganizovali pomoc 
zraněné paní C. M., která si zlo-
mila nohu a nemohla se hýbat. 
Přivolaní hasiči vnikli do bytu 
po žebříku otevřeným oknem 
a zraněná paní byla převezena 
záchrannou službou k ošetření.

Řešili to po svém
18. 5. V půl druhé v noci byl 

prověřován poznatek o rvačce 
neznámých Asiatů před restau-
rací Kraken. Jeden z nich po 
incidentu zůstal ležet na ces-
tě. Následně bylo zjištěno, že 
tohoto muže jeho spolubojovníci 
naložili do auta a odvezli. Bližší 
informace nebyly zjištěny, takže 
by se dalo říci, že si to cizinci 
zřejmě vyřešili po svém. 

Drobné krádeže
20. 5., tak jak je to již celkem 

obvyklé, kradli drobní zlodějíč-
kové v Kauflandu. Čokolády za 
175 Kč a uzeniny za 226 Kč si již 
nestačili vychutnat. „Byli vyřešeni 
standardním způsobem. Hodnota 
pokutových bloků několikanásob-
ně překročila jejich „nákup“. To se 
spolu s ostudou určitě nevyplatí,“ 
komentoval zákrok Luděk Blecha. 

Ani neprochladl
28. 5. v osm ráno ležel za 

restaurací Karbon na zemi opilý 
muž. Po probuzení se natolik 
vzpamatoval, že byl schopen v 
pořádku odkráčet domů. Příz-
nivé bylo pro něj i počasí, které 
se v těchto dnech neustále lepší, 
takže zřejmě nedošlo ani k jeho 
prochladnutí. Jen o pár dní dříve 
by tak dobře jistě nedopadl. (pp)

VÝLUKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY MHD, linek č. 2 a 5
Z důvodu uzavírky mostu na tř. 17. listopadu (u Hypernovy) bu-

dou s účinností od 2. června změněny jízdní řády autobusových 
linek č. 2 a 5. Tyto linky budou jezdit dle výlukových jízdních řádů 
MHD a budou označeny jako linky č. 22 a 25. 

Linka 2 – linka je upravena. Vedení trasy je Dobrovského – Hlavní 
třída – Slezská – Nádražní – Na Poříčí (zast. aut. nádraží) – 8. pěšího 
pluku ( zast. Poliklinika) – Ostravská (zast. Ostravská) – Příborská 
(zast. Příborská) – Olešná – Štandl – Collo-louky (zast. Tesco) 
– Beskydská – Tř. 17. listopadu – Ostravská – Hlavní třída – Na 
Poříčí – Nádražní – Slezská – Hlavní třída – Dobrovského. 

Linka 5 – vedení trasy je zachováno v původní trase v úseku 
Řepiště – Lískovec – Frýdek, sídliště – Frýdek, žel. st. – Frýdek, 
AS – Místek, Poliklinika – Místek, Anenská a pokračuje dále po 
Ostravské do Sviadnova, ČSAD, dva páry spojů zajíždějí k Hut-
ním montážím ve Sviadnově. Spoje do Chlebovic jsou vedeny 
po Ostravské a Příborské, spoje z Chlebovic pak využívají 
současnou trasu a most na Tř. 17. listopadu objíždějí přes 
Collo-louky a Beskydskou. 

(Změněná trasa je znázorněna tučným a podtrženým písmem.) 
Výlukové jízdní řády a schéma vedení výlukových linek MHD 

ve Frýdku-Místku najdete na webových stránkách města.
Most není v majetku města, za jeho údržbu zodpovídá Správa sil-

nic Moravskoslezského kraje, která také jeho opravu naplánovala.

Pod záštitou náměstka pri-
mátorky Petra Cvika proběhlo 
ve Frýdku-Místku tradičně v 
Národním domě regionální 
kolo Projektu Občan, jehož 
cílem je rozvinout spoluúčast 
mládeže na veřejné politice. 

Projekt Občan má svůj původ 
ve Spojených státech a v naší 
republice je znám již 12 let. „V 
rámci projektu se děti z druhého 
stupně základních škol učí více 
dívat kolem sebe, vnímat různé 
problémy a navrhovat cesty ke 
zlepšení,“ vysvětlila poslání pro-
jektu tisková mluvčí frýdecko-mís-
tecké radnice Jana Matějíková. V 
Místku se jej snažilo naplnit osm 
žákovských týmů, které odpre-
zentovaly výsledky své práce. 
Mezi nimi se představila také 1. a 

Projekt Občan pro aktivní mládež
4. ZŠ ve Frýdku-Místku, které se 
zaměřily na národnostní menšiny, 
ale také na bezbariérové přístu-
py ve městě, přičemž upozornily 
na problémový vstup do prostor 
polikliniky, ale také na nástup do 
autobusů MHD. Každý z projektů 
se zabýval jinou problematikou, 
takže prezentace, zpracované v 
elektronické podobě, jež zahrno-
valy ankety, fotografie, dokumen-
tace o jednání s různými subjekty 
i úřady a samozřejmě v nich 
nechybělo navrhované řešení, se 
věnovaly například i vandalství či 
alkoholu u mladistvých. 

V deseti minutách musely děti 
zaujmout publikum a zvládnout pak 
i následnou diskuzi. I schopnost 
obhájit své názory jednou jistě zúro-
čí ve svém občanském životě.  (pp)

PROJEKT OBČAN: Náměstek Petr Cvik na regionální prezentaci. Jako 
pedagoga a politika jej názory žáků na věci veřejné velmi zajímaly.

Na přehradě Olešná budou 
ve větší míře využity parko-
vací automaty. Ty byly nyní 
nainstalovány i v blízkosti 
samotného aquaparku, kde 
dříve parkovné vybírali bri-
gádníci, kteří si ovšem ve 
špičce mohli nohy uběhat. 
Nyní je veškerá zodpověd-
nost přenesena na řidiče.

Provozovatelem parkovacích 
automatů je společnost TS a.s., 
která je rovněž provozovatelem 
parkovišť a autokempu rekreační-
ho střediska Olešná. „Parkovací 
automaty začnou fungovat od 1. 
června,“ informovala tisková mluv-
čí radnice Jana Matějíková. Ředitel 
technických služeb Jaromír Kohut 
pak přibližuje cenovou politiku: 
„Parkovné bude činit 30 korun na 
den, přičemž provozní doba je sta-
novena od 8 do 22 hodin, a to jak 
ve všední dny, tak o svátcích a o 
víkendech. Tento tarif je platný do 
konce prázdnin, v září bude změ-
něn na 10 korun za hodinu.“

Parkovací automaty jsou stej-
né jako v centru města, stejně 
jako jejich obsluha. Jeden z auto-
matů je tradičně umístěn na tzv. 

Parkování na Olešné řeší automaty
prvním záchytném parkovišti u 
hráze, dalších pět automatů bylo 
nově nainstalováno na parkoviš-
tích v blízkosti Aquaparku Olešná. 
„Na zaplacení parkovného budou 
dohlížet strážníci městské policie,“ 
upozorňuje tisková mluvčí.

V areálu přehrady Olešná je 
zhruba 500 parkovacích míst, 
řidiče k nim navádějí dopravní 
značky. Bezplatné záchytné 
parkoviště bude zachováno i 
letos, a to na druhé straně pře-
hrady, tzv. U Rybárny.

„Bezproblémový provoz kolem 
Aquaparku Olešná a nasměrová-
ní řidičů na odstavná parkoviště 
budou zajišťovat proškolení pra-
covníci společnosti Sportplex, 
kteří budou mít k dispozici vysí-
lačky, čímž si zajistí přehled o 
volných parkovacích místech. V 
horkých letních dnech, kdy se 
očekává velký nápor řidičů při-
jíždějících se osvěžit v bazénech 
aquaparku, posílí dopravní bez-
pečnost na příjezdových cestách 
také strážníci městské policie,“ 
řekl náměstek primátorky Petr 
Cvik, který má na starosti dopra-
vu ve městě.  (pp)

PARKOVACÍ AUTOMATY: Na Olešné u aquaparku. Foto: Petr Pavelka
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Co se asi skrývá pod tímto 
názvem? Že by pokračování 
filmu Sněženky a machři? 
Samá voda! Ke slovu se hlásí 
MŠ Sněženka na ulici J. Lady 
a její další dvě sestřičky MŠ 
Sv. Čecha a 8. pěšího pluku 
ve Frýdku-Místku. Všechny tři 
Sněženky se v letošním škol-
ním roce zaměřily na zdravý 
životní styl a s ním spoje-
ný projekt: „Pyramidáček a 
Šikulka, aneb jak zůstat zdra-
vý v nezdravém světě“. 

Dva pohádkoví kamarádi 
(panáček Pyramidáček a zají-
ček Šikulka) provázejí děti svě-
tem plným nástrah a lákadel, 
ale pomocí kouzelné pyramidy, 
dobrých kamarádů a přátel si 
udržují dobrou mysl, optimismus 
a správné stravovací návyky. 
Projekt vede hravou formou k 
předcházení šířící se celosvěto-
vé epidemii – obezitě a dalším 
závažným onemocněním, způ-
sobeným nesprávným stravová-
ním již od předškolního věku, a 
zároveň působí jako protidrogo-
vá prevence. Panáček Pyrami-
dáček a zajíček Šikulka učí děti 
stavět potravinovou pyramidu, 
která funguje na principu sema-
foru, a tím se děti snadno učí, že 
na zelenou mohou jíst dostateč-
né množství pečiva (z celozrnné 
mouky), ovoce, zeleniny, mléč-
ných výrobků a ryb, ale na červe-
nou zastavit a omezit cukry, tuky 
a hlavně se nepřejídat!

Během školního roku se 
uskutečnila ke každému patru 
potravinové pyramidy společná 
akce. Na všech Sněženkách děti 
přivítaly návštěvu z pekárny a 
zkoumaly lupou jednotlivé druhy 
obilnin, zahrály si na pekaře a 
rozlišovaly pečivo ochutnávkou, 
kterou pro ně připravila kunčic-
ká pekárna Vial. Další společná 
akce byla zaměřena na ovoce 
a zeleninu a zároveň na tak 

Sněženky a kouzelná pyramida

důležitý pohyb a protažení těla. 
Zajíček Šikulka vyhlásil Olym-
piádu, na které děti závodily ve 
sklizni ovoce a zeleniny na školní 
zahradě a na závěr si na úrodě 
pochutnaly. Třetí patro pyramidy 
je o mléčných výrobcích a akce, 
kterou sponzorovala Mlékárna 
Ekomilk s.r.o. F-M, se dětem líbi-
la hlavně proto, že si samy mohly 
vyrobit ze smetany jogurty. Také 
se dověděly, že v mlékárně krá-
vy nejsou, jak se mléko dostane 
z kravína a jak se zpracovává na 
další mléčné výrobky. Navštívily 
Mlékárnu Ekomilk a darovaly jí 
kravičku, kterou vytvořily z obalů 
od mléčných výrobků, aby přece 
jen jednu kravičku v mlékárně 
měli. Že je pro život důležitá voda 
a pro nás pitný režim, děti ví moc 
dobře a pravidelně jej dodržují ve 
školce během celého dne. Jed-
noho dne zabloudil na Sněženky 
panáček Pyramidáček a byl pře-
kvapen, že děti znají jeho kouzel-
nou pyramidu, a pátral, zda se 
opravdu stravují zdravě. Potvrdily 

to paní kuchařky, když ráno na ně 
děti volají: „My chceme mléko!“ V 
nejstarším oddělení si samy umí 
namazat pečivo a ozdobit zele-
ninou. Ovoce je vždy dostatek a 
na jídelníčku nikdy nechybí rybí 
pomazánka a pravidelné porce 
rybího masa, drůbeže i luště-
nin. A co bonbónky a sladkosti? 
Pyramidáček se Šikulkou mají 
radost, neboť maminky dětem 
dávají raději sušené ovoce a 
oříšky a děti takto oslavují svátky 
a narozeniny svých kamarádů 
ve školce. Pro rodiče je v šatně 
mimo jídelníčku vždy připravena 
dobrá rada o zdravé stravě a 
děti se pochlubí svými výrobky a 
obrázky na výstavkách. 

Děkujeme všem, kteří se s 
námi do projektu zapojili a spon-
zorovali společné akce, které 
byly pro děti nejen zajímavé, ale 
i výchovně-vzdělávací. Co dodat 
v závěru pro všechny lidičky 
kolem? Žijte zdravě jako my!

Za MŠ Sněženky koordiná-
torka projektu B. Šmídová

Je dobře těm, kteří jsou 
zvídaví a vědí, že se stále 
musíme vzdělávat. Toto tvrdí 
senioři v Chlebovicích, pro 
které připravila zdejší základní 
škola pod vedením Mgr. Aleny 
Glembkové projekt „Počítač 
– náš kamarád a pomocník“. 

Bylo to báječné. Už si nemyslí-
me, že počítač slouží jen k hrám. 
Žáci nás s velkým nadšením pro-
vázeli výukou. Ukázali nám, co 
dělat s počítačem od zapnutí, přes 
využití CD-ROMU, internetu jako 
zdroje informací i jako komunikač-
ního nástroje, připojení fotoapará-
tu, tabletu a mikroskopu k počítači, 
až po jeho vypnutí. Název projek-

Cesta zpátky nevede
tu je velmi obsáhlý a čas, který 
rychle ubíhal, nedovolil dětem nás 
naučit vše. Jejich snaha a hlavně 
radost z učení byla veliká. Pro nás 
seniory byly hodiny této výuky pří-
nosem už jen proto, že za našich 
mladých let se nám o nějakých 
počítačích ani nesnilo. Nyní už 
víme, k čemu slouží, a dokonce je 
umíme používat. 

Za všechna krásná odpoled-
ne děkujeme žákům 4. a 5. roč-
níku a hlavně paní Glembkové 
za vzornou přípravu a vedení 
tohoto projektu. Již nyní se těší-
me na jeho pokračování.

Za klub seniorů v Chlebo-
vicích Marie Šnajdrová

Hned několik úspěchů v kraj-
ských kolech soutěží v českém 
a anglickém jazyce si na své 
konto připsala Radka Michalá-
ková z deváté třídy Základní 
školy Jiřího z Poděbrad.

Prvním místem v okresním 
kole si Radka Michaláková 
zajistila postup do krajského 
kola olympiády v českém jazy-
ce. „Z osmnácti postupujících 
soutěžících skončila Radka na 
devátém místě,“ komentovala 
úspěch své svěřenkyně učitelka 
Iva Vránová a pokračovala: „Na 
Radku čekala v soutěži mluvnic-
ká a slohová část. Měla napří-
klad vyjádřit slovně rozdíly mezi 
slovy či vysvětlit ustálená slovní 
spojení. Náročná byla i slohová 
část. Na základě daného textu 
měla dovyprávět příběh.“

O týden později se na ZŠ 
Petra Bezruče a jazykové škole 
Pygmalion v Třinci uskutečnila 
mezinárodní soutěž v anglickém 
jazyce nazvaná PASSION FOR 
ENGLISH. „Soutěže se účastnili 
žáci našeho okresu a také žáci 

Jako jedna z mála škol 
Statutárního města Frýdku-
-Místku pracuje Základní ško-
la a mateřská škola ve Frýd-
ku-Místku, Lískovci v meziná-
rodním programu Globe. 

Žáci v průběhu celého roku 
zkoumají ekosystémy v okolí své 
školy, provádějí základní meteo-
rologická a fenologická měření, 
měření přízemního ozonu. Všech-
ny údaje, které žáci měří a pozo-
rují, se pečlivě zapíší do tabulek, z 
kterých se vytvoří závěr pozorová-
ní. Za touto prací se skrývá mnoho 
úsilí. Výsledky na konci pozorová-
ní odesíláme pomocí internetu do 
americké organizace NASA.

Ve dnech 8.-11. května se 
Tereza Nožičková, Dominika Kof-
lerová, Vitězslav Vrobel a Tomáš 
Melichar zúčastnili a reprezento-
vali školu na 11. GLOBE Games 
2008 v Bystřici nad Perštejnem. 
Do Bystřice se na čtyři dny sjelo 
na 200 studentů s učiteli ze 37 
škol z celé České republiky a 20 
studentů a učitelů ze Slovenska, 
Maďarska a Polska.

Hlavním tématem byla stu-
dentská konference, kde jsme 
ostatním zástupcům škol a hos-
tům představili výsledky ročního 
pozorování a srovnání měření 
za období 10 let prostoru naše-
ho pozorovaného území – pixlu. 
Hovořili jsme především o domi-
nantních stromech a vegetaci v 
této oblasti. Z konference jsme si 
odnesli nové poznatky, postřehy 
a zkušeností ostatních účastníků 
a nejvyšší možné hodnocení naší 

Lískovečtí na 11. mezinárodních Globe Games
prezentace, což byl titul MISTR.

Součástí letošních GLOBE 
Games byl i festival na místním 
náměstí pro širokou veřejnost, 
kde vystoupili žáci místní školy a 
kroužků. Vyvrcholením festivalu 
byly unikátní kousky klubu šer-
mířů, kteří si připravili komické 
představení městské legendy.

Třetí den byl ve znamení 
terénního průzkumu přírodních 
poměrů Bystřicka, kterou připra-
vila nevládní organizace Sdružení 
Tereza, hlavní koordinátor projek-
tu GLOBE v České republice.

Na jednotlivých stanovištích 
v přírodě jsme v smíšených 
týmech plnili zajímavé úkoly. 
Jelikož nám v krásném pří-
rodním prostředí Bystřice nad 
Pernštejnem přálo počasí, mohli 
jsme chodit po stanovištích s 
mnoha napínavými a zábavnými 
úkoly bez přestávky. Na konci 
tohoto dne v přírodě jsme ode-
vzdali své denní práce s výsled-
ky. V neděli proběhlo zakončení 
11. ročníku GLOBE Games, na 
kterém jsme zrekapitulovali celé 
čtyři dny. Těšíme se již na další 
ročník Globe Games, který se 
uskuteční ve městě Stříbro. 
Tomáš Melichar, žák 7. ročníku

Radka Michaláková z Jedenáctky 
opět excelovala v krajských kolech

z Polska a ze Slovenska. Kaž-
dá zainteresovaná škola mohla 
vyslat pouze dva soutěžící, a to 
výhradně z osmé nebo deváté 
třídy a 1. nebo 2. ročníku šesti-
letého gymnázia,“ uvedla anglič-
tinářka ze Základní školy Jiřího 
z Poděbrad Renáta Ručková a 
pokračovala: „Naši školu opět 
reprezentovala Radka Michalá-
ková. Soutěž se skládala ze tří 
částí: třicetiminutového grama-
tického testu a stejně dlouhého 
poslechového testu. Celá hodi-
na byla věnována porozumění 
čtenému textu.“ 

Radka se utkala se třiceti 
čtyřmi soutěžícími, které všech-
ny porazila a bezkonkurenčně 
vyhrála každou část soutěže. 
„První místo, kterého Radka 
dosáhla, je naprosto jednoznač-
né, protože v konečném součtu 
získala 212 bodů a soutěžící na 
2. místě pouze 159 bodů. Rad-
ce Michalákové gratulujeme a 
přejeme úspěchy na gymnáziu,“ 
doplnila závěrem Renáta Ruč-
ková.  Renata Spustová

Slyšte, slyšte lidičky:
V domě pokojného stáří

všem starouškům oči září.

Přišlo jaro se sluníčkem
a dětičky s básničkou,
nechybělo tancování

a písničky s flétničkou.

Děti všechny potěšily
- babičky i dědečky
a radost jim udělaly
také svými dárečky.

Nashledanou zase příště!
Vždy se na vás těšíme.

Že se zase uvidíme, 
všichni pevně věříme.

Učitelky a děti MŠ Slezská 2011(U Gustíčka)

Děti plní sliby
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Základní škola na ulici Pio-
nýrů je první škola v okrese, 
která nese čestný titul Zdra-
vá škola – škola podporující 
zdraví. Prioritou pro všechny 
je zdraví, zdravý životní styl a 
bezpečné, zdravé prostředí.

Jednou z akcí zaměřenou na 
zdraví žáků byl dlouhodobý pro-
jekt Dětství bez úrazů, který byl 
realizován v období od února do 
dubna letošního roku. Výzvou 
k pořádání této akce je stále 
rostoucí počet dětských úrazů, 
které nezřídka končí trvalými 
následky, či dokonce smrtí.

A přitom stačí tak málo! Děti 
musíme na nebezpečí upozor-
ňovat, seznamovat je, jak těmto 
úrazům předcházet, a vybízet je, 
aby se podle dobře míněných rad 
chovaly a plně je respektovaly.

Žáci si vyzkoušeli „Jaké to je, 
když nevidím“ – se zavázanýma 
očima zkoušeli zdolat známý, 
ale i neznámý terén, připravit si 
školní potřeby na lavici, nalít si 
do pohárku vodu, zhotovit jed-
noduchý výrobek.

Že v PET lahvi může na 
každého z nás číhat nebezpečí, 
si žáci uvědomili v lekci nazvané 
Dávej pozor, čeho se napiješ.

Popáleniny a opařeniny, 
Nebezpečí číhající na nás ve ško-
le, venku, ale i doma, Dopravní 
značky, Vybavení kola, to byla 

Dětství bez úrazu na Šestce
další témata, kterým se učitelé s 
žáky věnovali.

Na mobilním dopravním hřiš-
ti si pak žáci 4. a 5. ročníků 
vyzkoušeli praktické dovednosti 
v jízdě na kole a vědomosti z 
dopravních značek.

Práce s pracovními listy s 
protiúrazovou tematikou, které 
poskytla VZP, jeden z hlavních 
partnerů projektu Dětství bez 
úrazu, pouštění videokazet se 
smutnými příběhy dětí, jimž úraz 
zásadně změnil život, bylo další 
náplní úkolů žáků.

Starší žáci velmi podrobně 
zpracovali statistiky na téma: 
Místo vzniku poranění, Činnosti 
předcházející poranění, Nejčas-
tější druhy zranění, Úrazy u dětí 
a mládeže, Statistika úrazů dětí 
do 15 let v souvislosti s cyklisti-
kou. Ve výtvarné a pracovní čin-
nosti vyrobili koláže a výtvarné 
práce s touto tematikou.

Velikým přínosem byly pro 
žáky besedy s Policií ČR a Měst-
skou policií Frýdek-Místek.

Svět, který jsme vytvořili, je 
složitý a komplikovaný. Nebezpečí 
číhá na každého z nás. Přejme si, 
aby se žáci získaných rad drželi 
a aby se nejen našim žákům, ale 
všem dětem dařil naplnit název 
celého projektu Dětství bez úrazu.

 Jaroslava Peterová,
koordinátorka Zdravé školy

„Za vše může Bertík!“ shodli 
se všichni, neboť jen díky jeho 
štědrému sponzorskému daru 
získanému ve sbírce „Bertík 
dětem“, pořádané společnos-
tí Ahold, bylo možné vybavit 
keramickou dílnu.

Proto se v dubnu v dětském 
domově poprvé objevili paliči. Nav-
štívili nově vybudovanou keramic-
kou dílnu, která vznikla z garáže, 
později sloužící jako sušárna prá-
dla. Nebyla to událost ledajaká. 
Přišli ti nejlepší dětští výtvarníci a 
plni nápadů se pustili do hnětení 
keramické hlíny a vytváření nád-
herných uměleckých děl.

Velice rychle začaly našim 
„malým paličům“ pod rukama 
vznikat hrníčky, vázy, pokladničky, 
talířky a mnoho dalších výrobků 
odrážejících jejich bohatou fantazii.

V těchto dnech vrcholí pří-
pravy výrobků, pec jede na plný 
výkon, teplo z ní sálá a v dílně je 

Paliči v dětském domověPaliči v dětském domově

velké horko.
Náš domov se letos poprvé 

účastní projektu „Jarmarky pro 
šikovné ručičky“, který je realizo-
ván díky laskavé podpoře Nadace 
Terezy Maxové, generálního part-
nera společnosti Oriflame a dalších 
dárců. Organizátorem projektu je 
OPS při Nadaci Terezy Maxové.

Všechny děti se velice těší, 
až budou mít možnost na tomto 
jarmarku nabídnout své výrobky 
pocházející z keramické dílny, 

ale i další výrobky jako například 
obrázky na sklo, náramky, batiko-
vané tašky, korálkové stromečky 
a spoustu dalších drobností.

Srdečně vás všechny zveme 
do Olomouce na Horní náměstí 
v pátek 6. června od 10 do 16 
hodin. Rádi Vás přivítáme a 
všechny potěší, když si nějakou 
drobnost od nás zakoupíte.

Děti, tety a strejdové z 
Dětského domova na ulici 

Bruzovská ve Frýdku-Místku

Jaké je to být rafťákem a 
sjíždět divokou vodu? Tuto 
otázku jsme si kladli před 
tím, než nás autobus dopravil 
do Bartošovic a my nasedli 
na rafty. Tam nás navlékli do 
záchranných vest, protože bez-
pečnost se dodržovat musí. 

Někteří z nás byli na raftech 
poprvé, a tak se nesmíme divit, 
že se zpočátku dívali na pádla se 
značným odstupem a nedůvěrou. 
Když však po chvíli všichni přišli 
na to, jak se s pádlem zachází, 
svištěli jsme po jednom z bartošo-
vických rybníků jako o život. Aby-
chom mohli sjet také řeku Odru, 
museli jsme přenést raft o kousek 
dál a opět spustit na vodu. 

Původně jsme si sice předsta-
vovali, že budeme sjíždět jeden 
divoký jez za druhým, ale po chvíli 
jsme pochopili, že projíždět se 
mezi klidnými meandry a pozoro-
vat život kolem vody také není k 
zahození. Na jednom z ostrůvků 
spatřily naše oči hejno racků, kteří 

Rafťáci ze 7. A

právě seděli na vejcích. 
Naši průvodci nás poněkud 

překvapili informací, že řeka má 
v některých místech hloubku 
až sedm metrů. Naše ruce se 
rychle chytily okrajů raftu. Chtěli 
jsme původně dojet ještě dále 
proti proudu Odry, ale řeka byla 
bohužel zanesená spadlými 
stromy a pet lahvemi, které tam 
pohodili nepořádní turisté. 

Otočili jsme směr jízdy zpět 
k návratu. Ani zpáteční cesta 
se neobešla bez dobrodružství. 
Jeden z našich raftů se zachytil za 
větev, která vyčnívala těsně nad 
hladinu, a tak museli naši stateční 
a hlavně otužilí průvodci skočit do 
vody a raft vyprostit. Když jsme 
vystoupili na břeh, někteří z nás 
vypadali spíše jako vodníci, ale 
nám to nevadilo, protože svítilo 
sluníčko a příjemně hřálo. Naše 
rafťácké dobrodružství skončilo, 
ale my doufáme, že si ho třeba za 
rok zase zopakujeme.

Kateřina Lahnerová 7.A

Občanské sdružení Dys-
centrum při 4. ZŠ Komenského 
uspělo se svým projektem ve 
výběrovém řízení Nadace ČEZ.

Z řady předložených žádostí 
pro školní rok 2007/2008 vybrala 
správní rada několik projektů, kte-
rým bude poskytnut grant. Mezi 
úspěšnými je i námi vypracova-
ný projekt „Připraven do života“, 
jehož autorkou je Mgr. Šárka 
Nahodilová, předsedkyně občan-
ského sdružení Dys-centrum. 

Projekt spočívá ve vybudo-
vání moderní učebny cvičné 
kuchyně pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami, přede-
vším se zdravotním postižením 
a sociálním znevýhodněním (děti 
z dětského domova). Tyto děti 
více než ostatní potřebují takovýto 
druh přípravy pro život. Rozšíříme 
nabídku zájmové doplňkové čin-
nosti o pracovní činnosti, vaření, 
ruční práce a rodinnou výchovu. 
Potřebujeme pracovat v moder-
ním, čistém, estetickém, bezpeč-
ném a hygienicky nezávadném 

Úspěšný projekt Nadace ČEZ
prostředí. Chceme podporovat 
zájem dětí o tyto praktické činnos-
ti, které jim v budoucnu usnadní 
zapojení do běžného rodinného 
života, popřípadě jim usnadní roz-
hodování při výběru povolání. Je 
nesporné, že handicapované děti 
a děti z dětských domovů mají 
právě v tomto případě ztíženou 
pozici. Cílem projektu je zlepšit 
a zkvalitnit prostředí ve cvičné 
kuchyni, materiálně pozvednout 
kvalitu poskytované výuky, která 
se bez moderního, esteticky při-
jatelného a bezpečného vybavení 
v dnešní době neobejde. Chceme 
především podporovat úspěšnou 
integraci handicapovaných dětí a 
dětí z dětského domova.

Úspěšně integrujeme i děti s 
vadou řeči, sluchu, zraku a podle 
možností i děti tělesné postižené. 
Nebojíme se integrovat tyto děti 
proto, že se naši pedagogové ori-
entují v problematice, jsou odbor-
ně vedeni speciálními pedagogy, 
snaží se porozumět dětem i jejich 
rodičům. I postižené děti mají u 

nás své místo.
Naše občanské sdružení 

Dys-centrum působí při ZŠ 
Komenského již deset let. 
Doplňuje činnost školy a vyvíjí 
také řadu vlastních aktivit. Jeho 
hlavním cílem je práce se zdra-
votně postiženými dětmi a jejich 
začlenění do kolektivu zdravých 
dětí. Neméně důležitým úko-
lem Dys-centra je organizování 
mimoškolních aktivit dětí. Mimo 
jiné zajišťuje také činnost 15 
zájmových kroužků, které dětem 
nabízí účelné a smysluplné 
využití volného času. 

Díky poskytnutému grantu 
Nadace ČEZ ve výši 220 000 Kč 
můžeme nyní vybudování nové 
cvičné kuchyně realizovat, zkva-
litnit výuku a rozšířit nabídku vol-
nočasových aktivit žáků.

Předsedkyně Dys-centra Mgr. 
Šárka Nahodilová děkuje jmé-
nem všech dětí, jejich rodičů a 
dobrovolných pracovníků občan-
ského sdružení Nadaci ČEZ za 
poskytnuté finanční prostředky.

V čí náruči se většina z 
nás cítila vždy nejbezpečněji 
a nejjistěji? Jistěže v náruči 
maminčině. Uvědomily si to 
i děti z MŠ Lískovecké, které 
jim s láskou, chutí a radostí 
připravily pásmo písní, básní, 
říkadel a tanečků.

7. 5. se tak naše školka promě-
nila v rozkvetlou louku plnou kvě-
tinek a motýlků, kde žijí a tancují 
roztomilí Šmoulové. Během pes-
trého programu maminky rázem 
zapomněly na všední starosti spo-
jené s výchovou svých ratolestí a 
po převzetí přání, dárečku z kera-
miky vyrobeného dětskou rukou 
a kytičky děti nezapomněly na to 

Oslava svátku matek v MŠ LískoveckáOslava svátku matek v MŠ Lískovecká

nejsladší – pusu a hřejivé objetí.
Neúnavná práce dětí a uči-

telek tak jistě sklidila to nejcen-
nější ovoce – obohacení dětské 

duše o radost z láskyplného 
díkuvzdání a obdarování, dítěti 
nejbližší, maminky.

 Renáta Zahradníková
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

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

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

Cena čipu

Plavání veřejnosti
Středa 17.00 - 21.00
 v hodinových intervalech
Čtvrtek 20.00 - 21.00
Pátek  19.00 - 20.00 

Ceny:
Dospělí 30 Kč,
Děti do 10 let 20 Kč,
Záloha na klíč 20 Kč
Telefon - bazén: 558 425 538

Plavenky:
Pondělí 20.00 - 21.00 
Úterý 20.00 - 21.00
Středa 19.00 - 20.00

Bazén na 11. ZŠ
Čtvrtek 19.00 - 20.00
Pátek  17.00 - 18.00
cena plavenky:
20 vstupů - 500 Kč pro dospělé
Platnost plavenky je omezena 
do 27. 6. 2008. Plavenky (per-
manentní vstupenky) proplácejí 
zájemcům zdravotní pojišťovny.

Plavecký kroužek:
Úterý 16:00 - 17:00
Pátek 15:00 - 19:00
v hodinových intervalech
(Poslední hodina pro dospělé 
neplavce)

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

- účtování po minutách (na kry-
tém AP – při odchodu odečtena 
doba přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny (vstupné 
na abonentku je levnější než 
jednorázové vstupné)
- žádné fronty (abonent se 
nezdržuje ne recepci platbou 
za vstup a rovnou vstupuje přes 

turniket, až do naplnění kapaci-
ty bazénu)
- abonentka je použitelná pro návště-
vu letního i krytého aquaparku, sau-
nového provozu i k zaplacení občer-
stvení u baru v krytém aquaparku
- 1 abonentka je určena pro 
vstup 1 osoby do prostoru bazé-
nu i wellnes, nebo letního areálu

Cena čipového náramku 150,00 Kč Min. výše prvního nabití 500,00 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Provozní doba saun na krytém aquaparku
Pondělí smíšená 14:00:00 21:00:00
úterý smíšená 14:00:00 21:00:00
středa ženy 14:00:00 21:00:00
čtvrtek muži 14:00:00 21:00:00
pátek smíšená 14:00:00 21:00:00
sobota smíšená 14:00:00 21:00:00
neděle a svátky smíšená 14:00:00 21:00:00

MSFL muži - !!!POZOR!!!
Utkání 29. kola Moravskoslez-

ské fotbalové ligy mezi Fotbalem 
Frýdek-Místek a SK Uničov je pře-
loženo na středu 4. června 2008. 
Hraje se od 16:30 a vedení fotba-
lového klubu se na svém pravidel-
ném sezení usneslo, že vstup na 
toto utkání bude pro všechny naše 
věrné fanoušky ZDARMA !!!!

„Plně si uvědomujeme, že naši 
fanoušci nám po celou sezonu 
vytvářeli a stále ještě vytvářejí 

výbornou atmosféru. V letošním 
ročníku MSFL máme suverénně 
nejvyšší návštěvy, za které by byly 
vděčny i některé týmy z druhé ligy. 
Všichni máme v paměti pětitisícové 
návštěvy při pohárových zápasech 
s Baníkem Ostrava či Jabloncem. 
Chtěli bychom nějak našim fanouš-
kům poděkovat, takže vstup na 
poslední domácí utkání s Uničovem 
bude zcela volný,“ řekl sportovní 
ředitel klubu Radomír Myška.

ME VE FRÝDKU-MÍSTKU: Evropské klání v silovém trojboji ve 
Víceúčelové sportovní hale zahájila zajímavá exhibiční vystoupení.

Foto: Petr Pavelka

Rodiče mladých fotbalo-
vých nadějí FC Baníku Ostra-
va uspořádali 24. května silně 
obsazený mezinárodní turnaj 
dětí narozených v roce 1999 
a mladších. Zvolili nádherný 
sportovní areál ve Vřesině, kte-
rý poskytl komfortní prostředí.

Naši fotbalisté nastoupili k 
prvnímu zápasu proti družstvu 
Sigmy Olomouc. Ti se pustili do 
našich kluků srdnatě a už se zdá-
lo, že se družstva rozejdou smír-
nou remízou. Ale mladí fotbalisté 
FK Frýdek-Místek byli proti a 
podařilo se jim rozhodnout o 
své výhře 1:0. První tři body byly 
doma a dál čekal soupeř, který 
zdolal domácí FC Baník Ostra-
va 2:0 – fotbalisté FC Vítkovice. 
Opět vyrovnaný zápas a svatyně 
na obou stranách zůstaly nedo-
byty! 0:0 a další bodík v turnaji.

Dva těžké zápasy z osmi měli 
kluci za sebou a teprve teď je 
čekal křest ohněm. Nastupo-
vali proti domácímu FC Baníku 
Ostrava za silné podpory míst-
ních fandů. Netrvalo dlouho a 
FC Baník Ostrava prohrával 1:0. 
Šance byly na obou stranách, ale 
blíž k vítězství měli mladí valcíři. 
Ale pak přišly závěrečné minuty 
zápasu a v posledních vteřinách 

Triumf mladých fotbalistů v OstravěTriumf mladých fotbalistů v Ostravě

vyrovnání na konečných 1:1. 
Další zápas byl proti papíro-

vě nejslabšímu FK Albrechtice. 
Teorie a praxe jsou dvě jiné 
věci. Tento duel byl vyrovnaný 
a FK Frýdek-Místek dotahoval 
jednogólové manko. A protože 
kluci jsou bojovníci (připraveným 
štěstí přeje), podařilo se klukům 
opět se závěrečným hvizdem 
rozhodčího rozhodnout zápas 
ve svůj prospěch 2:1. Další 
vítězství!

Nyní nás čekal první meziná-
rodní duel s AS Trenčín. Naši 
borci již dobře znají fotbal východ-
ních sousedů. Sehráli vyrovnaný 
zápas a do třetice se jim podařilo 
strhnout vítězství na svoji stranu 
v samotném závěru – 1:0.

Po výborném obědě se kluci 
pustili do soupeřů ještě s větším 
odhodláním a postupně porazili 
Valašské Meziříčí 1:0, MŠK Žilina 
2:1 a čekal je závěrečný boj s FC 
Hlučín. Vítězství znamenalo zlato, 
prohra „jen“ třetí místo. Ale sebe-
vědomí kluků vzlétlo velmi vysoko 
a bylo to vidět i na jejich hře, kdy 
exhibiční hrou vyhráli 4:0!

Kluci jsou opět zlatí!!! BLA-
HOPŘEJEME hráčům i trené-
rům, děkujeme za podporu fan-
dům i sponzorům.

Konečné pořadí: 1. FK Frý-
dek-Místek, 2. Baník Ostrava, 3. 
FC Vítkovice, 4. MŠK Žilina, 5. 
Sigma Olomouc, 6. AS Trenčín, 
7. FC Hlučín, 8. Valašské Mezi-
říčí a 9. FK Albrechtice.

V rámci přípravy na kvali-
fikaci na MS 2009 se česká 
házenkářská reprezentace 
představí také divákům ve 
Frýdku-Místku. 

Náš klub házené SKP 
ARCIMPEX F-M byl Českým 
svazem házené spolu s vede-
ním reprezentačního družstva 
a ve spolupráci s partnerem 
reprezentace agenturou RC 
sport s.r.o. pověřen uspořádá-
ním přípravného mezistátního 
utkání ČESKO – RAKOUSKO, 
které se uskuteční v úterý dne 
3. 6. 2008 od 18 hodin v hale 
6. ZŠ, Pionýrů 400, v Místku. 

Na utkání, které přímo pře-
náší také ČT4 Sport, zveme 

Reprezentace ČR v házené se představí ve Frýdku-MístkuReprezentace ČR v házené se představí ve Frýdku-Místku

Reprezentace mužů ČR v házené 2007-2008.
všechny příznivce vrcholové 
házené!

Vstupné jen 50 Kč dospělí a 
jen 20 Kč mládež.

jeden z nejúspěšnějších spor-
tů ve Frýdku-Místku - oddíl háze-
né SKP Arcimpex Frýdek-Místek 
pořádá nábor chlapců do svých 
přípravných družstev ročníků na-

Vážení rodiče, 
rození 1997, 1998, 1999 a 2000.

Termín náboru je 4. června v 
15 hod v tělocvičně SOU tech-
nického (krytý bazén).
Kontaktní mobil: 603 979 339.

Děti z MŠ Mateřídouška se 
zúčastnily Krajského finále Spor-
tovních her, které se uskutečnilo 
v pondělí 19. května na zimním 
stadionu v Ostravě-Porubě, i 
se symbolickou olympijskou 
pochodní od našich bývalých 
reprezentantů Jiřího Rašky a 
Josefa Mikoláše.

Ke slavnostní atmosféře při-
spěla také hymna České repub-
liky a slib nastoupených druž-
stev: „Slibuji, že budu sportovat 
čestně a naplno“.

Děti soutěžily ve čtyřech dis-
ciplínách: pětiskoku, hodu do 
dálky, štafetovém běhu a pře-
kážkové chůzi. Velkými příznivci 

Sportovní hry MŠ 2008Sportovní hry MŠ 2008

byli rodiče, kteří děti na sportovní 
klání doprovodili. Naše družstvo 
se umístilo na pěkném 10. místě. 
Děti se vrátily bohatší o spoustu 
vzrušujících zážitků. Dozvěděly 

se, že fair play znamená čestná 
hra, spravedlivé jednání nebo 
kamarádství. Učily se nepodvá-
dět, přátelství a ohleduplnosti. 

Marie Divišová
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Z ATLETIKY

Statutární město Frýdek-
-Místek se může pochlubit 
jako jediné z celé ČR turnaji, 
o kterých si nechávají okolní 
města, potažmo šachové klu-
by, jen zdát. 

To, že Frýdek-Místek je nejsil-
nějším mládežnickým šachovým 
klubem v ČR, ví už kdekdo, ale 
že už začíná s výukou v MŠ (pod 
vedením pedagogických pracov-
níků SVČ Klíč F-M a profesionálů 
z BŠŠ), není tak známo. V letoš-
ním roce se do šachových krouž-
ků přihlásilo přes 230 dětí. Snad 
proto trenéři neváhali a uspořá-
dali turnaje pro ty nejmenší.

Středisko volného času Klíč 
F-M a Beskydská šachová škola 
připravili pravidelný seriál turnajů 
„O šachové království“. Dvoudílný 
turnaj, který se každoročně těší z 
dětí mateřských škol a žáků prv-
ních tříd, odehrávající se v Národ-
ním domě ve Frýdku-Místku.

Turnaje se mohly zúčastnit 
děti, které v daném kalendářním 
roce dosáhly nejvýše sedmi let. 
Termíny turnajů připadly na 29. 3. 
a 26. 4. Protože pro mnohé nastá-
vající šachisty to byly první turna-
je, rozhodčí neváhali a v případě 
nutnosti zasáhli, popřípadě partii 
rozhodli. Na startu obou turnajů 

Špunti O šachové království
se sešlo na 130 hráčů narozených 
v roce 2001 a mladší! Turnaje se 
zúčastnily děti z Frýdku-Místku a 
okolí, také z Frýdlantu, Orlové a 
Bohumína. Turnaj se hrál na pět 
kol, rozložený do 2,5 hodin.

Na březnovém turnaji byli dva 
borci, kteří vše vyhráli – Vojtěch 
Šrámek a Jan Chlebek. Prvnímu 
jmenovanému ze ZŠ Bohumín 
bylo nakloněno pomocné hodno-
cení, a tak radost z prvního místa 
mu nemohl nikdo upřít. Na borce 
z 1. ZŠ F-M tentokrát zbylo 2. 
místo. V dívčí kategorii zvítězila 
Kristýna Šopková z 9. ZŠ F-M.

Dubnový turnaj měl suverénní-
ho vítěze – Jan Chlebek z 2. ZŠ 
F-M, který ani tentokrát nedal sou-
peřům šanci a radoval se z plného 
bodového zisku, tzn. z 1. místa. 
U dívek byl boj o zlatou medaili 
a pohár velmi napínavý, když po 
závěrečném kole byly hned tři 
adeptky na 1. místo se 4 body 
– Šmírová Veronika (ZŠ Frýdlant), 
Anežka Drastichová (MŠ Orlová) 
a Kristýna Šopková (9. ZŠ F-M). 
Nejlepší pomocné hodnocení a 1. 
místo se přiklonilo k Veronice Šmí-
rové. Všem gratulujeme.

29. března
kategorie CHLAPCI

1. Šrámek Vojtěch 2001 ZŠ 
Bohumín
2. Chlebek Jan 2001 2. ZŠ F-M
3. Židek Daniel 2001 MŠ Slez-
ská Bavlanářská F-M

kategorie DÍVEK
1. Šopková Kristýna 2001 9. ZŠ F-M
2. Slavíčková Petra 2001 ZŠ 
Frýdlant T.G.M.
3. Šmírová Veronika 2001 ZŠ 
Frýdlant T.G.M.

JAN CHLEBEK: Vyhrál všech-
ny partie v obou turnajích.

26. dubna
kategorie CHLAPCI

1. Chlebek Jan 2001 2. ZŠ F-M
2. Skotnica Lukáš 2001 1. ZŠ F-M
3. Filip Tomáš 2001 MŠ Ke 
Splavu F-M

kategorie DÍVEK 
1. Šmírová Veronika 2001 ZŠ 
Frýdlant T.G.M.
2. Drastichová Anežka 2001 MŠ 
Orlová
3. Šopková Kristýna 2000 9. ZŠ F-M

Jeden z cílů skončených tur-
najů byl děti připravit na jejich 
nejdůležitější turnaj. Turnaj, 
který zakončil jejich šachovou 
sezónu – O KRÁLE A KRÁ-
LOVNU ŠACHOVÝCH ŠPUN-
TŮ – konaný 24. 5. v Národním 
domě ve F-M. Prestižní turnaj 
je brán jako přebor jednotlivců 
mateřských škol. Proto i účast 
na tomto turnaji je omezena 
právě na děti z mateřských 
škol. Samozřejmě tento turnaj 
si nenechal ujít ani maskot BŠŠ 
Frymík, který měl připraveno 
nejedno překvapení, mj. pood-
halil více z dobrodružné pohád-
kové Cesty za Frymíkem, která 
se uskuteční 21. 6. ve Frýdlantě 
nad Ostravicí. 

Středisko volného času Klíč 
F-M s Beskydskou šachovou 
školou by chtěli poděkovat všem 
dětem (i rodičům), které zvládly 
své první (většinou) turnaje, a 
připomíná starou pravdu, není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. 
V našem případě to platí dvoj-
násobně. Podrobné výsledky, 
informace a fotografie si můžete 
stáhnout na www.chessfm.cz., 
informace na 732 22 49 66.

Mikulenka v Tatrách
Nejlepší atlet Slezanu Frý-

dek-Místek Peter Mikulenka 
je v současné době ve Vyso-
kých Tatrách, kde ladí formu 
před útoky na splnění limitu 
na Olympijské hry v Pekingu. 
Nominován je v běhu na 3000 
m překážek a poprvé se poku-
sí pokořit hranici limitu 8:28.00 
minuty 16. června na Memo-
riálu Jozefa Odložila v Praze. 
Samozřejmě držíme palce. 

Mladí atleti na výbornou  
Součástí 4. ročníku Pětky 

ČMSS byly závody mládeže. 
Za vytrvalého deště startovalo 
více než 70 dětí a výborně si 
vedli mladí atleti z pořádající-
ho Slezanu Frýdek-Místek. Pro 
nejmenší bylo připraveno 300 
metrů a ve své kategorii zvítězi-
la domácí Tereza Uherková. Na 
ostatní mládežnické kategorie 
čekalo 500 metrů. Nejrychleji 
mezi vrstevníky je proběhla 
Vendula Radová (1993-94) a 
Alice Pišová (1991-92), mezi 
chlapci byl nejlepší domácí 
Dominik Janeček (1997-98), 
Vladimír Šmiřák (1995-96) a 
Tomáš Filipec (1993-94) v 
novém, velice kvalitním oddílo-
vém rekordu 1:09.0 minuty. 

V hlavním závodě mužů na 
5000 m si nejlépe vedl Václav 
Bitala z Olympu Praha před 
domácími Martinem Kotkem 
a Michalem Krkoškou. Mezi 
ženami zvítězila atletka Sleza-

nu Anežka Vrágová před Jaro-
slavou Pokorovou z Prahy a 
Renatou Býmovou z Jablonce. 

Atleti Slezanu skvěle
reprezentovali v Brně

Skupina mladých atletů 
Slezanu Frýdek-Místek starto-
vala na 3. ročníku evropského 
atletického mítinku Velká cena 
Brna. V konkurenci několika 
stovek mladých atletů ze Slo-
venska, Maďarska, Polska, 
Litvy, Chorvatska, Ukrajiny a 
České republiky si vedli výbor-
ně a přivezli jednu stříbrnou 
medaili, šest osobních a jeden 
oddílový rekord. 

O ten se zasloužil žák 
Tomáš Filipec v běhu na 800 m 
časem 2:02.43 minuty, což sta-
čilo na stříbrnou medaili. Těsně 
pod stupni vítězů na čtvrtých 
místech zůstali naši v nejkrat-
ším sprintu na 60 m, přestože 
si vytvořili osobní rekordy. V 
žačkách Kateřina Klepáčová 
časem 8.24 s dokonce zaosta-
la o pouhé 2 setiny za oddílo-
vým rekordem. Aleš Rovenský 
si své maximum zlepšil na 7.77 
s. Dva kvalitní osobáky si z 
Brna veze Nikola Horňáčková. 
Na 60 m obsadila časem 8.39 
s desáté místo a v dálce se 
zlepšila na 5.27 m a skončila 
sedmá. V dorostu si Petr Lukeš 
vyzkoušel 800 m a byl z toho 
osobák a páté místo. Všem 
blahopřejeme a děkujeme za 
výbornou reprezentaci.

FOTBAL FRÝDEK-MÍSTEK 
– FK MUTĚNICE 1:7 (1:3)
Naši muži předvedli proti dru-

hým Mutěnicím velice tragický 
výkon. Takovou domácí potupu 
nepamatuje spousta bývalých 
fotbalistů, kteří kdy v minulosti 
oblékali dres s příčným pruhem 
na prsou.

Výprask valcí řů

SK LIPOVÁ – FOTBAL FRÝ-
DEK-MÍSTEK 0:2 (0:0)

Fotbalisté dokázali po minu-
lém výprasku zvítězit na hřišti 
poslední Lipové a po zásluze si 
tak připsali do třetiligové tabulky 
tři body. Branky dávali Staněk a 
Němec.

Splněná 
povinost



8 Květen 2008feInzerce

POZOR! 200,- Kč všem 
ženám, které nemají nárok 

na bezplatné vyšetření 
prsů mamograficky nebo 

sonograficky přispěje 
AVON a Aliance českých 
organizací a žen s rakovi-

nou prsu.
Využijte této mimořádné 

příležitosti a objednejte se 
na vyšetření na poliklinice

v Místku na číslech: 
558 900 242, 558 900 243. 

Příspěvek platí
do 31.10.2008

608 975 813

ZDARMA zachovalé 
klasické psací stoly
a stolky pro písařky.
Poliklinika-Místek,
tel.: 558 900 210,

paní Lešková.

Úklidová firma 
přijme na HPP 
strojníky(ce) na 

úklid v průmyslo-
vé zóně Nošovic.
Požadujeme: pra-
covní nasazení, 
zodpovědnost
a bezúhonnost. 

Kontakt:
volejte po-pá mezi 
10,00-15,00 hod, 
tel. 724 621 535



9 Květen 2008feNeziskovky

Mezi šestou, sedmou hodi-
nou ranní se rozcházejí a 
rozjíždějí na všechny strany 
zdravotní sestry a pečovatel-
ky a jeden pečovatel podle 
předem připraveného plánu. 
Vydávají se jednak po Frýd-
ku-Místku a dále do okolí 
– Sviadnova, Staříče, Žabně, 
Zelinkovic, Palkovic, Metylo-
vic, Lhotky, Frýdlantu n. O., 
Pstruží, Ostravice, Hodoňovic, 
Janovic, Dobré, Lískovce.

V pečovatelské službě se začí-
ná s hygienou, snídaní, pomocí s 
oblékáním. Zdravotní sestry začí-
nají s odběry, aplikací inzulínu, 
injekcemi. Na dispečinku Charitní 
ošetřovatelské a pečovatelské 
služby začíná pracovat koordi-
nátorka péče v terénu. Začínají 
první telefony, dotazy nových 
zájemců o péči. Volají jednotliví 
pracovníci a řeší se nejrůznější 
problémy, například auto, které 
nejde nastartovat, klient, ke kte-
rému se nejde dozvonit. Při tele-
fonickém upozornění, aby otevřel, 
že už zdravotní sestra čtvrt hodiny 
střídavě zvoní a bouchá, se velmi 
diví. On nic neslyšel, měl puštěné 
rádio. Kolem 8. hodiny přichá-

Den v Charitní ošetřovatelské a pečovatelské službě

zí sociální pracovnice. Během 
dopoledne na dispečink přicházejí 
osobně příbuzní klientů, zájemci o 
služby, zapůjčení pomůcek. Řeší 
se potřeba postele pro nového 
klienta, domluva s rodinou o péči 
u nového klienta a další.

Kolem 10. hodiny u klientů v 
pečovatelské službě probíhají 
nákupy, úklidy, obstarávání léků a 
různé další pochůzky. Následuje 
podávání polední stravy, doprovo-
dy na WC, pomoc s domácností. 
Zdravotní sestry s klienty rehabi-
litují, ošetřují rány, zodpovídají na 

dotazy klientů, konzultují s lékaři. 
Plynule pokračují polední inzulíny, 
další ošetřování a převazy, pečují 
o klienty upoutané na lůžko, zau-
čují rodinu v péči. 

Kolem sedmnácté hodiny začí-
nají večerní návštěvy. Pečovatelky 
objíždějí a obcházejí klienty, kteří 
potřebují pomoc s večerní hygi-
enou, večeří, uložením a dalšími 
úkony. Zdravotní sestry navštíví kli-
enty, kteří potřebují večerní inzulín, 
analgetika, injekce a další večerní 
ordinace. Mezi 20. a 21. hodinou 
většinou večerní služba končí.

Domov pro seniory (dále 
DS) je příspěvkovou organi-
zací a jejím zřizovatelem je 
Statutární město Frýdek-Mís-
tek. Byl otevřen jako domov 
důchodců 1. 6. 1998 a při-
družen k DD ve vilce na ul. 
Školská. Od října 2006 byl v 
souladu se Zákonem o soci-
álních službách přejmenován 
na Domov pro seniory.

Pro poskytování svých služeb 
využívá dvou budov, a to hlavní 
rozlehlé budovy (156 klientů) a 
vilky na ulici Školská (40 klien-
tů). Oba objekty jsou bezbarié-
rové. 

Hlavní budova vedle obytných 
prostor rozdělených do tří samo-
statně fungujících stanic posky-
tuje také zázemí pro provozní 
zajištění chodu DS. Sídlo zde 
mají administrativní pracovníci, 
prádelna, údržba, kuchyň. Je zde 
také kaplička, kantýna, místnosti 
pro fyzioterapii a rehabilitaci, ban-
ketka, prodejní místnost, kterou 
využívají různí externí prodejci, 
místnosti volnočasových aktivit.

V budově byly vybudovány 
jednolůžkové, dvoulůžkové a 
trojlůžkové pokoje. Jednolůž-
kové pokoje jsou určeny uživa-
telům, kteří jsou ještě poměrně 
soběstační. Vícelůžkové pokoje 
jsou pokoji se zvýšenou ošetřo-
vatelskou péčí. Součástí pokojů 
jsou i WC a sprchový kout. 

Na ul. Školská je domov spíše 
rodinného typu, je zde umístěna 
I. stanice. Pokoje jsou zde 2-4lůž-
kové. Koupelna a WC jsou zde 
společné na každém patře. Dále 

Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace, 28. října 2155, Frýdek-Místek

mohou uživatelé využít klubovny, 
kuchyňky s jídelnou, kuřárny. 
Velkou výhodou je vlastní zahra-
da, která budovu obklopuje.

Domov pro seniory poskytuje 
svým uživatelům ubytování, stra-
vu a úkony péče. Hlavní snahou 
je přitom zajištění uspokojování 
komplexních biopsychosociál-
ních a duchovních potřeb. 

DS zprostředkovává služby 
praktického, očního, zubního 
lékaře a dalších odborníků, služby 
kadeřnické a holičské, pedikúry.

Velká snaha je věnována 
vyplnění všedních dnů uživatelů 
prostřednictvím úseku volnoča-
sových aktivit. Široký výběr aktivit 
zpestřuje život v DS, rozptyluje 
myšlenky člověka umístěného 
v prostředí tak odlišném od jeho 
bývalého domova. Uživatelé 
mohou využít šicí dílny, výtvarné 
dílny, keramické dílny, klubu čtení, 
relaxace, filmového klubu, zpívá-
nek, tréninku paměti, besedová-
ní, kondičního cvičení. Mohou si 
třeba i jen popovídat nebo půjčit 
knihu z bohaté knihovny, jež je 
umístěna v klubovně. Jsou pořá-
dány i různé další aktivity, napří-
klad kulturní vystoupení, plesy, 
smažení vaječiny, rekreace i jed-
nodenní výlety.

S řadou klientů se pracuje 
na pokoji, neboť jim fyzická či 
psychická omezení neumožňují 
využít aktivit. Oblíbenými čin-
nostmi je čtení, hraní her, luštění 
křížovek, povídání apod.

V kapli jsou pravidelně koná-
ny bohoslužby. Působí zde 
evangelický a katolický kněz.

Zřizovatelem Pečovatelské 
služby Frýdek-Místek, příspěv-
kové organizace, se stalo v roce 
1993 Město Frýdek-Místek. Kraj-
ským úřadem Moravskoslezské-
ho kraje je organizace podle 
zákona o sociálních službách 
registrována od roku 2007.

Od svého založení slouží 
občanům Frýdku-Místku k 
zajišťování terénních a ambulant-
ních sociálních služeb. Předmět 
a účel činnosti pečovatelské 
služby je dán vyhláškou MPSV 
ČR č. 505/2006 Sb., kterou se 
provádí zákon o sociálních služ-
bách č. 108/2006 Sb. 

Jaké služby poskytujeme:
- úkony pečovatelské služby
- služby ve střediscích osobní 

hygieny
- provozujeme Centrum den-

ních služeb – Domovinka
- zajišťujeme sociálně aktivi-

zační programy
- provozujeme sociálně práv-

ní poradnu
- sociální poradenství
- provozujeme půjčovnu kom-

penzačních pomůcek

Pečovatelská služba Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Komu služby poskytujeme:

- Osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby a rodinám s dětmi, 
kde se narodily tři nebo více dětí, 
nebo v rozmezí dvou let opako-
vaně současně dvě děti.

- Seniorům a osobám se 
zdravotním postižením.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Hlavní činností organizace 

je poskytování pečovatelské 
služby ve smyslu ustanovení § 
40, zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách.

Zajišťujeme:
- pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně,
- pomoc při zajištění stravy,
- pomoc při zajištění chodu 

domácnosti,
- zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím,
- základní sociální poradenství
- zajišťujeme služby ve stře-

disku osobní hygieny. Je to zaří-

zení určené pro seniory a těžce 
zdravotně postižené, kteří nemají 
vhodné hygienické podmínky ve 
své domácnosti vzhledem ke své-
mu zdravotnímu znevýhodnění.

Provozní doba: Službu 
poskytujeme občanům přímo 
v jejich domácnostech denně 
včetně sobot, nedělí a svátků 
od 7:00 - 19:00 hodin.
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA:

Charakteristika sociálně 
právní poradny:

Činnost v sociálně právní porad-
ně je zaměřena na poskytování 
odborného sociálního poradenství, 
které směřuje k řešení sociálně 
právních záležitostí seniorů a osob 
se zdravotním postižením na pod-
kladě odborných, přesných a věc-
ně správných návrhů praktických 
možností eliminace problémů.

Provozní doba: pracovní dny 
Po-Pá 7:00-15:30 hodin
3 způsoby realizace služby:

- Zajištění sociálně terapeutic-
ké činnosti poskytnutím poraden-
ství v oblastech orientace v soci-
álních systémech a práva formou 
ústní, písemnou či telefonickou.

- Zajištění kontaktu se společen-
ským prostředím zprostředkováním 
navazujících služeb (úřady, zdra-
votnická zařízení, lékaři, poskytova-
telé sociálních služeb apod.).

- Pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstará-
vání osobních záležitostí, a to jak 
pomocí při vyřizování běžných 
záležitostí, tak pomocí při obno-
vení či upevnění kontaktu s přiro-
zeným sociálním prostředím.

Součástí odborného poraden-
ství je i provozování Půjčovny 
kompenzačních pomůcek.

Charakteristika půjčovny 
kompenzačních pomůcek:
Kompenzační pomůcky mohou 

zásadním způsobem zkvalitnit 
každodenní život lidí se zdravotním 
postižením a ulehčit fyzicky namá-
havou práci ošetřujícím osobám.

Provozní doba: půjčovna je 
otevřena v pracovní dny, a to od 
11:30 do 15:30 hodin.

Můžete si zapůjčit tyto 
pomůcky: vanový zvedák, pod-
ložka otočná, sedačka na vanu, 
sedačka do vany, nadstavec na 
WC (15 cm), nadstavec na WC 
(10 cm), žebříček posazovací, 
vozík invalidní, postel polohovací 
ošetřovatelská, postel polohova-
cí s hrazdičkou, elektrická postel 
polohovací, antidekubitální mat-
race, stolek s krmicí deskou, 
bazének na mytí hlavy, chodítko 
pevný kloub, chodítko dvoukolo-
vé, křeslo toaletní a další.
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB 

– DOMOVINKA:
Centrum denních služeb 

– Domovinka
J. Lady 1791

738 01 Frýdek-Místek
Centrum denních služeb 

Domovinka je denním zařízením 
Pečovatelské služby Frýdek-
-Místek, p.o., kde jsou uživa-
telům poskytovány ambulantní 
služby. Má kapacitu 18 uživa-
telů. Podporuje a prodlužuje 
aktivitu uživatelů, posiluje jejich 
samostatnost a soběstačnost, 

zprostředkovává jim kontakt se 
společenským životem a pomá-
há překlenout samotu. Rodinným 
příslušníkům nabízí pomoc ve 
formě celodenního dohledu nad 
jejich blízkými z důvodu věkem 
se zhoršující paměti. Součástí 
zařízení je také zahrada.

Provozní doba: své služby 
poskytuje zařízení v pracovní 
dny, v době od 7:00 hodin do 
15:30 hodin. Lze domluvit pobyt 
uživatele podle jeho individuál-
ních potřeb.

Zajišťujeme:
- pomoc při osobní hygieně 

nebo poskytnutí podmínek pro 
hygienu (pomoc při použití WC, 
pomoc při základní péči o vlasy)

- poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy (zajištění stravy 
v přiměřené době, pomoc a pod-
pora při podávání jídla a pití)

- výchovné, vzdělávací a aktivi-
zační činnosti (nácvik a upevňování 
motorických, psychických a sociál-
ních schopností a dovedností)

- zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím 
(pomoc se začleňováním osob 
do společnosti)

- sociálně terapeutické činnos-
ti (socioterapeutické činnosti)

- pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 
(pomoc sociálního pracovníka)

- svoz a odvoz uživatelů do 
centra denních služeb

Jaroslava Najmanová, 
ředitelka Pečovatelské služby 

Frýdek-Místek, p.o.
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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)
2) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 60,57 m2 (III.NP)
3) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)
4) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
5) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2

+ WC 1,9 m2 směr Ostravská 
6) objekt bez čp./če. (ul.Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2 
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 21,56 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 1166, ul. Těšínská
- nebytový prostor o výměře 60 m2 (II.NP)

U Kina Petra Bezruče 17. – 19. 6.
U krytého bazénu 24. – 26. 6.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Parkoviště u Kauflandu 3. – 5. 6.
Parkoviště u Billy 10. – 12. 6.

Dne 14. 6. bude v Chlebovi-
cích, Lysůvkách a Zelinkovicích 
a dne 21. 6. v Lískovci a ve Ska-
lici probíhat sběr nebezpečných 
odpadů. Nebezpečné odpady 

Sběr nebezpečných odpadů 
v místních částech města

od občanů zdarma odeberou 
pracovníci společnosti Frýdecká 
skládka, a. s. Se sběrem nebez-
pečných odpadů bude prováděn 
i sběr velkoobjemových odpadů. 

Harmonogram sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Dne 14. 6.
Lysůvky:

u pana Šmída 7:30 – 8:00
u pana Sochy 8:10 – 8:40
u hřiště 8:50 – 9:20

Zelinkovice:
u obchodu 9:30 – 10:00
ul. Rovenská 10:10 – 10:40

Chlebovice:
myslivna 11:20 – 12:05
bývalý obec. úřad 12:15 – 12:45
u transformátoru 12:55 – 13:25
u pana Martínka 13:35 – 14:05

Dne 21. 6.
Skalice:

Záhoří – u žampionárny
 7:30 – 8:00
u kostela 8:10 – 8:40
u kulturního domu  8:50 – 9:20
Kamenec rozcestí  9:30 – 10:00
u lávky na Dobrou 10:10 – 10:40
u vrby 10:50 – 11:20

Lískovec:
u hřiště 12:10 – 12:25
u hasič. zbroj. 12:35 – 13:05
točna Hájek 13:15 – 13:45

Nebezpečné odpady jsou:
Mazací a motorové oleje, ole-

jové filtry, televizory, obrazovky, 
monitory, rádia, počítače, ledni-
ce, mražáky, sporáky, pračky, 
použité obaly od postřiků a jiné 
chemikálie, zbytky barev, laků, 
ředidel, autobaterie, monočlán-
ky, zářivky, výbojky, prošlé a 
nepotřebné léky.
Velkoobjemové odpady jsou:

Skříně, ostatní nábytek, kober-
ce, matrace apod. Odbor ŽPaZ

Na žádost Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje infor-
mujeme občany, že Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství, 
jako dotčený správní orgán, ukon-
čil zjišťovací řízení dle zákona č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí k záměru „Obnova 
Zámeckého parku a nový park Již-
ní svahy ve Frýdku-Místku“. Úplné 
znění Závěru zjišťovacího řízení 
je uveřejněno na Úřední desce 
Magistrátu města Frýdku-Místku.

Pořádek a čistota kolem sběr-
ných nádob (lidově kolem popel-
nic), estetický vzhled – to jsou 
problémy, které jistě zná každý 
občan našeho města. Frýdecká 
skládka pořádá na toto téma 
pravidelně dotazníková šetření. 
Z nich vyplývá, že asi čtvrtina 
respondentů je s čistotou kolem 
popelnic nespokojena a velmi 
nespokojena. Současně menší 
polovina respondentů vyjadřuje 
názor, že není dostatek sběr-
ných nádob na separovaný sběr. 
Zastánce jednoduchých řešení by 
jistě řekl – přidejme tedy sběrných 
nádob, zvyšme počet svozů a 
je po problému. Ti přemýšlivější 
však dojdou lehce k názoru, že 
takové řešení bude mít svůj dopad 
v nákladech, tedy i v platbách 

P – pořádek a čistota
občanů za odpady. Proto je nutné 
zamýšlet se také nad tím, zda i za 
současných poměrů nelze stav 
zlepšit a udržet si jakž takž při-
jatelný pořádek. V našem městě 
je velmi rozšířen nešvar, že když 
je popelnice plná, tak mám právo 
uložit odpad kdekoliv vedle popel-
nic a vytvořit tam třeba divokou 
skládku. Není to pravda. Obec-
ně závazná vyhláška č.15/2005 
nic takového neumožňuje. Člá-
nek 12, odst.2a přímo zakazuje 
odkládat komunální odpad mimo 
sběrné nádoby. Počet kontejnerů 
i v tomto případě je vcelku dosta-
čující. Vyskytnou li se mimořádné 
okolnosti, jako je (nyní častý jev) 
revitalizace domu, kdy může 
být jednorázový výskyt odpadů 
opravdu vysoký, je potřeba zavo-

lat Frýdeckou skládku, tel.: 558 
623 546, dispečera, a objednat 
si zpoplatněnou službu, tedy 
přistavení zvláštního kontejneru. 
Více na www.fmskladka.cz. Je-li 
počet kontejnerů nedostatečný a 
nádoby jsou trvale přeplňovány, 
je nutno obrátit se na magistrát 
města, odbor životního prostředí 
a zemědělství, a tuto věc řešit. 
Toto samozřejmě činí i Frýdecká 
skládka, a.s.

Pokud však někdo porušuje 
zmíněnou vyhlášku, páchá tím 
přestupek a je třeba nebát se mu 
to oznámit. A když si nedá říct, 
pak je tu Městská policie Frýdek-
Místek a osoby pověřené magis-
trátem, které jsou pověřeny kon-
trolou a dodržováním zmíněné 
vyhlášky.
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V období od 2.6. do 30.6.2008 bude krytý areál
Aquaparku Olešná z důvodu technolog. odstávky uzavřen. 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu
1. 7. 2008, kdy bude krytý areál opět otevřen!

sobota 21. 6. 2008 od 10.00 
hodin do cca 16.00 hodin 

Seminář zn. BES
– beauty – sciense.

Téma: Nové módní trendy 
– střihy a barvící techniky podle 

Akademie BES Milano
– kolekce DIVINA

Stylista: Alfonso Palma (italský 
školitel akademie BES Milano)

Cena: 490 Kč
Rezervace vstupenek na tel.: 

776 238 248, 733 685 380

Heydukova 2330, 738 01 F-M
558 647 067, 602 586 925,

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

Slavnostní setkání jubilantů - 75 let
ve čtvrtek 26. června v 15 hodin

ve velkém sále Národního domu v Místku
„ČÍŠE PLNÁ OPERETY“
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Programová nabídka

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

GALERIE LIBREX

Neděle 22. června v 16.00 h.
– Kino Petra Bezruče

Galakoncert 14. Mezinárodního
folklorního festivalu CIOFF

Vystoupí soubory z Běloruska, Slovenska, 
Srbska, Itálie a Číny.
vstupné: 90 a 60 Kč
(členové FOK, děti, důchodci)
Výstavy:
1. června - 31. července – chodby Národ-
ního domu
Ozvěny MFF - výstava fotografií Jaroslava 
Kupčáka a Arnošta Čaply
23. - 27. června – Národní dům, Malý sál
Výstava originálních háčkovaných historic-
kých modelů panenky Barbie
vstupné: 15 a 10 Kč
Připravujeme:

ZPÍVÁNÍ POD LÍPOU
Čtvrtek 17. července v 19 h. – Frýdecký 
zámek

PAVLÍNA JÍŠOVÁ & PŘÁTELÉ
Pavlína Jíšová – zpěv, kytara
Pavel Peroutka – kontrabas, zpěv, Pavel 
Malina – kytary, zpěv
Koncert jihočeské folkové skupiny, prezen-
tace alba „Andělé jsou s námi“.
vstupné: 130 Kč
Čtvrtek 24. července v 19 h. – Frýdecký 
zámek

DOBRÁCI OD KOSTI
Jiří Kosťa Kostadinov – kytary, zpěv & Marek 
Prokop – klávesy 
Lubomír Pavečák – basová kytara & Dušan 
Čečetka – bicí
Emil Alois Ferenc – foukačky, zpěv & Ondra 
Klimek – saxofon
Koncert ostravsko-frýdecko-místeckého 
seskupení, hrajícího vlastní tvorbu ve stylu 
blues a rocku. Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 7. srpna v 19 h. – Frýdecký zámek

PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA
Koncert folkového písničkáře, ve kterém 
uslyšíte téměř všechny známé písně.
vstupné: 130 Kč
Čtvrtek 28. srpna v 18 h. – Frýdecký zámek

ŽALMAN & SPOL.
Koncertní vystoupení legendární folkové 
skupiny.
vstupné:150 Kč
V případě nepříznivého počasí se koncerty 
konají v Nové scéně Vlast.

Kurzovní činnost
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ – začátečníci

září – prosinec
Jsou určeny zejména pro studenty středních 
škol, gymnázií a učilišť. Lekce jsou sestaveny 
tak, aby studenty bavily, zajímaly a rozvíjely 
jejich obzor. Součástí těchto lekcí jsou i zákla-
dy společenského chování.
Skladba kurzů:
Středa od 16.45 do 19.15 h. a od 19.30 do 
22.00 h. Čtvrtek od 16.45 do 19.15 h. a od 
19.30 do 22.00 h. Neděle od 15.45 do 18.15 
h. a od 18.30 do 21.00 h.
Kurzovné: 1.200 Kč
12 lekcí po 3 vyučovacích hodinách a 2 
večery – prodloužená a závěrečná lekce v 
délce trvání 5 hodin.
Přihlášky přijímáme osobně v kanceláři útva-
ru kultury.
Platba kurzů od 2. 6. pondělí a středu od 13.00 
do 15.00 h. a čtvrtek od 13.00 do 16.30 h.

Knihkupectví na místeckém náměstí
(u křížového podchodu)

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

Tel.: 558 647 366, Mobil: 739 511 380
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h. 

Lukáš Horký - Fotografie

Kurz je nutno zaplatit do 19. 6., po tomto ter-
mínu se všechny rezervace ruší.
Informace na tel. čísle 558 432 011 Hana Janáč-
ková e-mail: hana.janackova@kulturafm.cz

Čtvrtek 5. června v 18.00 h. 
TANEČNÍ REVUE

Účinkují reprezentanti TŠ Palas a jejich hos-
té. Jedinečná taneční show, ve které se vám 
aktéři představí v tanečních stylech: hip hop, 
disco show, latinskoamerické a country tan-
ce, balet, taneční aerobic. Vstupné: 150 Kč

Pátek 6. června v 16.00 h.
Divadelní agentura AP - Prosper

Noel Coward
LÍBÁNKY aneb Láska ať jde k čertu

Dvojice bývalých manželů se po letech setká-
vá v drahém francouzském hotelu, kam přijeli 
trávit líbánky se svými novými a mladšími part-
nery. Následuje to, co by bývalé manžele ani 
ve snu nenapadlo, opět se do sebe zamilují.
hrají: Jiří Langmajer, Ivana Jirešová/Klára Is-
sová, Jan Teplý ml./Kryštof Rímský, Kristýna 
Frejová/Jitka Čvančarová
režie: Petr Hruška
Mimo předplatné
vstupné: 350 a 300 Kč

Pátek 6. června v 19.00 h. 
Divadelní agentura AP - Prosper

Noel Coward
LÍBÁNKY aneb Láska ať jde k čertu

Předplatitelská skupina B
Vyprodáno!

Čtvrtek 12. června v 19.00 h.
Těšínské divadlo

Josef Topol
HLASY PTÁKŮ

Předplatitelská skupina FMA
vstupné: 90 a 50 Kč (prodej vstupenek hodi-
nu před začátkem představení)

Čtvrtek 19. června v 19.00 h.
Těšínské divadlo
Eugene O´neil 

MĚSÍC PRO SMOLAŘE
Předplatitelská skupina FMC
vstupné: 90 a 50 Kč (prodej vstupenek hodi-
nu před začátkem představení)

Výstava:
1. - 26. června 

Dialogy se stromy – fotovýstava
Evy Banetkové

FILMOVÝ KLUB 
2. 6. v 19.00 h.

USA VERSUS JOHN LENNON/USA
Dokumentární film o politické angažovanosti 
Johna Lennona počátkem 70. let, kdy s Yoko 
Ono pořádal provokativní happeningy.

3. 6. v 19.00 h.
PINK FLOYD – THE WALL/VB

Kultovní hudební snímek o rockové skupině.
9. 6. v 19.00 h.
TAJNOSTI/ČR

Nový film režisérky Alice Nellis.
Výroční cena Asociace českých filmových 
klubů za rok 2007

10. 6. v 19.00 h.
…A BUDE HŮŘ/ČR

Film natočený podle úspěšné knihy Jana 
Pelce „A bude hůř“. Generační výpověď o 
hledání životních hodnot a jistot, o střetu s 
policií a měšťáky.

16. 6. v 19.00 h.
V ÚDOLÍ ELAH/USA

Tommy Lee Jones v dramatu Paula Haggise 
pátrá po svém zmizelém synovi. Ten se prá-
vě jako voják vrátil z Iráku.

17. 6. v 19.00 h.
KAŽDÝ PRO SEBE A BŮH PROTI 

VŠEM/Německo
Zfilmované osudy nalezence Kašpara Hause-
ra jsou neobyčejné a odvážné dílo, naplněné 
nejasnými podobenstvími a tichými pasážemi 
děsivé vnitřní síly. Ceny: MFF Cannes 1975 
– Velká cena poroty, FIPRESCI.

MINIPROFIL: Alejandro Jodorowsky
23. 6. v 19.00 h. - KRTEK/Mexiko

Film je satirou na westerny i zajímavým 
psychologickým podobenstvím o honbě za 
úspěchem a rivalitou mezi mocnými.

24. 6. v 19.00 h. - SVATÁ HORA/Mexiko
Režisér se vydává na cestu na Posvátnou 
horu, během které boří všechna tabu.

30. 6. v 19.00 h. - DECH/Jižní Korea
Korejský režisér Kim Ki-duk ve svém dalším 
brilantním počinu vykresluje nenormální 
milenecký vztah jedné ženy a muže, odsou-
zeného k smrti. MFF Cannes 2007 – nomi-
nace na Zlatou Palmu.

FILMOVÉ PROJEKCE PRO
DĚTI A SENIORY

DĚTSKÝ DEN S FILMEM
1. 6. v 15.00 h.

VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ + JAK ULOVIT 
TYGRA/ČR

Jeden z nejlepších českých animovaných filmů 
pro děti. Jako bonus milá poetická vyprávěnka 
pro děti o klucích ze seriálu ZAHRADA.

BIJÁSEK
20. 6. v 10.00 h.

KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA/ČR
PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ – Krá-
lovna Koloběžka I., Krteček, Dorotka a další.

21. 6. v 15.00 h.
SIMPSONOVI VE FILMU/USA

Žlutá rodinka Simpsonových ze Springfieldu 
ve velkolepém celovečerním dobrodružství.

FILMY PRO SENIORY
25. 6. v 10.00 h.

VÁŠEŇ A CIT/VB
Vášnivý milostný příběh o skutečném setkání 
mladé Jane Austen a Toma Lefroye, který prav-
děpodobně inspiroval její největší romány.

Neděle 1. 6. v 19.00 h.
KARAMAZOVI/ČR

Celovečerní hraný film režiséra a scénáris-
ty Petra Zelenky na motivy románu F. M. 
Dostojevského Bratři Karamazovi. 

Středa 4. – čtvrtek 5. 6. v 19.00 h.
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA/ČR

Celovečerní film, který vznikl na motivy jed-
noho z nejoblíbenějších českých televizních 
seriálů a knihy Fan Vavřincové. 

Pátek 6. – neděle 8. 6. v 16.30 h.
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY/FR

Asterix a Obelix jsou zpět – tentokrát v příbě-
hu plném sportovního zápolení mezi Galy a 
jejich soupeři z celého světa. 

Pátek 6. – neděle 8. 6. v 19.00 h.
LET´S DANCE 2: STREET DANCE/USA

Další taneční film o mladých lidech, kteří vedle 
kouzla tance podlehnou i kouzlu toho druhého.

Středa 11. 6. v 19.00 h.
NOC PATŘÍ NÁM/USA

Kriminální drama z New Yorku z prostředí 
ruské mafie. 

Čtvrtek 12. 6. v 19.00 h.
MONSTRUM/USA

Krvavý útok na New York. Výjimečný a adrena-
linový zážitek v thrilleru producenta J. J. Abram-
se, autora originálních seriálů Alias a Ztraceni.

Pátek 13. – neděle 15. 6. v 16.30 h.
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA/ČR

Nová filmová pohádka Zdeňka Trošky.
Pátek 13. – neděle 15. 6. v 19.00 h.

ÚHEL POHLEDU/USA
8 lidí, 8 úhlů pohledu, 1 pravda. Prvotřídně 
obsazený thriller o atentátu na prezidenta 
Spojených států.

Středa 18. – čtvrtek 19. 6. v 19.00 h.
RESERVATION ROAD/USA

Film je příběhem dvou otců (Joaquin Phoenix, 
Mark Ruffalo), kteří se musí smířit se smrtí dítěte. 

Pátek 20. – neděle 22. 6. v 16.30 h.
HORTON/USA

Jak jeden slon chtěl zachránit celý svět, usa-
zený v květu jetele. Rodinný film o síle přá-
telství a obětavosti od tvůrců Doby ledové. 

Pátek 20. – neděle 22. 6. v 19.00 h.
U MĚ DOBRÝ/ČR

Komedie z divokých 90. let. Film na moti-
vy povídek Petra Šabacha, podle scénáře 
Petra Jarchovského v režii Jana Hřebejka s 
Bolkem Polívkou v hlavní roli. 

Středa 25. – čtvrtek 26. 6. v 19.00 h.
IRON MAN/USA

Film podle komiksové předlohy – v hlavní 
roli Robert Downey Jr. jako Tony Stark alias 
Iron Man. 

Pátek 27. – neděle 29. 6. v 17.00 h.
SUPRHRDINA/USA

Parodie na komiksové filmy o superhrdinech.
Pátek 27. – neděle 29. 6. v 19.00 h.

KARAMAZOVI/ČR
Celovečerní hraný film režiséra a scénáris-
ty Petra Zelenky na motivy románu F. M. 
Dostojevského Bratři Karamazovi. 

3. 6. - Dětský den
Svátek dětí oslavíme na zahradě. Děti čekají 
různé soutěže a odměny. Začátek v 10.00 hod.

6. 6. - Koláže pro děti
Vyrobíme si zajímavé koláže z obrázků 
domácích mazlíčků.
10. 6. - Jak dětem správně čistit zoubky?
Beseda se zubním hygienikem Ladislavem 
Duszou. Začátek v 10.00 hod.

13. 6. - Kreslení na chodník
Za pěkného počasí vytvoříme na chodníku 
křídami zajímavé obrázky.

16. 6. - Výlet ke koním
Exkurze do jízdárny Geofin ve Sviadnově. 
Sraz na místě v 10.00 hod. Nejbližší zastáv-
ka MHD je v Místku u Hypernovy. Akce se 
koná za každého počasí (děti se mohou 
vozit v kryté hale).

17. 6. - Prezentace firmy Tupperware
Paní Chlebková nás seznámí s výrobky této firmy.
Začátek v 10.00 hod. 

20. 6. - Postavičky z plastelíny
Vymodelujeme si jednoduché postavičky z 
plastelíny.

27. 6. - Slavnostní ukončení 
S Broučky se před prázdninami rozloučíme 
tanečky a zpěvem.

V ČERVENCI A SRPNU
V KM BROUČCI ZAVŘENO!

PŘEJEME VŠEM MAMINKÁM A JEJICH 
DĚTEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ PRÁZDNIN. 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PO PRÁZDNI-
NÁCH BUDE 1. 9.!

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti
Středa – cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka
Cvičení těhotných maminek na rehabilitač-
ních míčích pod vedením zkušené porodní 
asistentky je vždy ve středu v 10.00 hod. 
Hlídání dětí zajištěno. Cena 40 Kč/hod.
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LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

www.lidovydum-mistek.wz.cz

Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

NASCHVÁLNÍČEK

JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ

OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00, PÁ a SO 18:00 - 04:00
ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Minuty Euroregionu Beskydy - každý čtvrtek, 17:45 TV Prima

F. Čejky 450, F-M (v budově Lidového domu)
tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,

klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Cílová skupina: 6-18 let

provozní doba od 13. do 17. hodiny

KLUB NEZBEDA

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

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

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

Muzea v Chlebovicích DOBRÁ ČAJOVNA

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

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

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

frýdeckým zámkem
Tel.: 773 993 112

www.galeriepodzamkem.cz

Výtvarná díla předních 
současných malířů a grafiků

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

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelený obraz 
o životě v Beskydech a Pobeskydí. Historic-
ko-etnografická část prezentuje nyní na 800 
sbírkových předmětů, dokumentujících tradič-
ní zemědělství, řemesla, obchod, železářství 
a další. Řada originálních přístrojů, hracích 
skříní a dalších předmětů dokládá zábavu a 
využití volného času od poloviny 19. století.
V přírodovědné části expozice, v níž jsou prezen-
továny typické biotopy Pobeskydské pahorkati-
ny a MS Beskyd, je vystaveno 200 druhů ptáků, 
savců a ryb, 750 různých zástupců hmyzu, 70 
vzorků nerostů a hornin a přibližně 100 herbářo-
vých položek. K nejcennějším exponátům patří 
zkamenělina druhohorní cykasové rostliny bene-
titového 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 šlech-
ty, zámecké interiéry instalované v reprezen-
tačních prostorách, vyhlídkovou věž – gloriet, 
kapli sv. Barbory 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
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:

TISÍCE KVĚTŮ 
(29. 5. - 31. 8. 2008)

Výstava významných textilních památek ze 
Sbírky orientálního umění Národní galerie v 
Praze. Potrvá do 31. srpna.

JIŘÍ ŠUHÁJEK – SKLO
Výstava díla světoznámého skláře, který je nosi-
telem řady zahraničních i domácích cen a jeho 
dílo je zastoupeno v několika světových muzeích 
a galeriích. Vernisáž ve čtvrtek 12. června v 17 h. 
ve výstavních síních frýdeckého zámku. Úvodní 
slovo Jiří Bohdalem. Potrvá do 7. září.
PROGRAMY, KONCERTY
Neděle 1. června 15,00 h. – nádvoří frýdec-
kého zámku

ZLATOVLÁSKA
Pohádka v provedení Divadelního souboru 
Čtyřlístek

Spojeno s prohlídkou výstavy Tisíce květů.
Úterý 17. června 17,00 h. – zámecký klub

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mate-
riálů, doplněné výměnou poznatků a materi-
álu, poradenská služba, videoprojekce.

Čtvrtek 19. června 19,00 h. – nádvoří 
frýdeckého zámku
KONCERT MUZIK

14. mezinárodní folklorní festival Frýdek-Místek 
Besedy, přednášky, exkurze, vycházky

Čtvrtek 12. června 
sraz na Zámeckém náměstí v 16.00 h.

POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU
Vycházka pro zájemce o historii města. Kde 
dříve stával zámecký pivovar, tiskárna Josefa 
Orla, staré frýdecké radnice, jak ulice Na Půst-
kách ke svému jménu přišla, ve kterém domě 
žil Kašpar Janáček, kde stávala městská lázeň, 
Balonova a Valoškova kovárna, starý frýdecký 
hřbitov, Fišerova a Haukeho vila a další.

Čtvrtek 19. června 
sraz na Náměstí svobody v Místku v 16.00 h.

POJĎTE S NÁMI PO MÍSTKU
Vycházka pro zájemce o historii města. Mís-
tecká radnice, kde stával pranýř, shazování 
kozla z věže kostela sv. Jakuba, podkostelní 
mlýn na Antonínově náměstí, dobytčí tržiště na 
Kamenci, kde stávaly Karolínské lázně, kde 
dříve stávalo první hasičské skladiště a další.

Využijte smysluplně svůj volný čas, 
a nezapomínejte na Vaše děti!!!
- Cvičení maminek s dětmi
- Cvičení tatínků s dětmi

Frýdek-Místek, ul. Pionýrská 
2482, Hotelový dům Permon
více na www.cvcdk.cz

LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY 
JEŠTĚ NENÍ POZDĚ NA PŘI-

HLÁŠKU!!!
1. – 10. 7. (10 dní)
ŠACHOVÝ TÁBOR (do 13 let)

Místo: Chata teplárna Ostravice - http://kor-
bel.cz/kozelka/galerie.htm
Ubytování: Zděná budova, sociální zařízení, 
sprchy s teplou vodou
Strava: 5 x denně, pitný režim
Cena: 3 300 Kč
Program: Šachové turnaje, celotáborová 
hra, výlety, sport
Přihlášky a informace:
Antonín Surma, telefon: 728 855 086, 558 
434 154, e-mail: a.surma@chessfm.cz

7. – 18. 7. (12 dní) - ZLATÝ MNICH
Místo: Rekreační areál Třemešek u Oskavy 
(bazén 10 x 20 m, 2 hřiště, bezpečný přírod-
ní terén) – www.tremesek.com
Ubytování: Dřevěné chatky, zděné sociální 
zařízení, sprchy s teplou vodou
Strava: 5 x denně, pitný režim
Cena: 4 100 Kč
Program: Letní tábor pro všechny zvídavé 
kluky a holky plný nečekaných objevů a dob-
rodružství.
Pojeďte s námi odhalit tajemství Zlatého 
mnicha.
Čeká vás celotáborová hra, soutěže, hry, 
sport, výtvarné aktivity, poznání, zkušenos-
ti, diskotéky, koupání, autobusové výlety a 
mnoho dalšího.
Přihlášky a informace:
Patrik Siegelstein, telefon: 732 646 125, 558 
434 154, e-mail: patrik@klicfm.cz

10. – 16. 8. (7 dní) - SHERWOOD
Místo: Táborová základna Štěrkoviště, Otro-
kovice – www.ddmslunicko.cz
Ubytování: Zděná budova, sprchy s teplou 
vodou
Strava: 5 x denně, pitný režim
Cena: 2 700 Kč
Program: Vydejte se s námi do středověku 
za legendou Robina Hooda.
Poznáte tajemné hvozdy lesa Sherwood.
Máte jedinečnou možnost prokázat svou 
šikovnost jako Robin, tvořivost sličné Mari-
on, sílu malého Johna a oddanost mnicha 
Tucka.
Přihlášky a informace:
Ivana Sošková, telefon: 731 167 010, 558 
434 154, e-mail: iva@klicfm.cz
Bližší informace a přihlášky najdete na
www.klicfm.cz

4. 6. středa STOUNDRUM + TURNAJ VE 
FOTBÁLU
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČNÁ 
DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED TÝD-
NE + LOCAL DJs
ENTRY FREE!!! + TURNAJ VE FOTBÁLKU
6. 6. pátek DRUM AND BASS
SPAM + CYRUS, UMBA (H5N1), HANYXZ 
(H5N1), THEAT (H5N1) + MC: URPHOOT 
– SPECIAL SOUND AND LIGHTS
7. 6. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL
DJ S HITY DOBY NEDÁVNO MINULÉ A 
SPOUSTA DOBRÉ ZÁBAVY
13. 6. pátek METALOVÁ VICHŘICE
POSLEDNÍ METALOVKA SEZÓNY A DJs: 
RAVY A ESTET VÁM PŘED PRÁZDNINAMI 
DAJÍ OKUSIT TVRDOU MUZIKU
14. 6. sobota MORČATA NA ÚTĚKU
PREMIÉROVÝ KONCERT „ČESKÝCH 

HORKÝŽE SLÍŽE“, NUTNO VIDĚT A 
„HLAVNĚ SE S TÍM NE…T“
18. 6. středa STOUNDRUM + TURNAJ VE 
FOTBÁLU
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČNÁ 
DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED TÝD-
NE + LOCAL DJs
ENTRY FREE!!! + TURNAJ VE FOTBÁLKU
20. 6. pátek HIP-HOP PÁRTY
POSLEDNÍ HIP-HOPOVÁ AKCE SEZÓNY, 
DJ BURCHAK, WENCA A SLEVY JAK…NA 
BARU
21. 6. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL
POSLEDNÍ HITY SEZÓNY, DJ S HITY 
DOBY NEDÁVNO MINULÉ A SPECIÁLNÍ 
AKCE NA BARU
27. 6. pátek STOUNDRUM – SPECIAL END
PŘIJĎTE DOPÍT STOUN, SLEVY NA BARU 
JAK…, LOCAL DJs

2. 6. Zábavné odpoledne – hry a soutěže v 
klubovně i před klubovnou 
4. 6. Výtvarné odpoledne – „Strom přání“
11. 6. Nezbednické pečení
18. 6. Výprava za pokladem
23.-27. 6. Cestování za poznáním – sezná-
mení s krásami ČR
Téma měsíce: „O prázdninách bezpečně“ 
– prevence úrazů a první pomoc

Čtvrtek 5. června v 17.30 h.
– malý sál Lidového domu

Přednáška Mgr. Jaroslava Šebka na téma: 
Vatikán a nacismus

3. 6. v 19 hod. – v úterý vystoupí v 
sále Dobré čajovny brněnský kytarista 
Vladimír Václavek (v dubnu byl koncert 
pro nemoc zrušen a přeložen na tento 
termín). Vstupenky i v předprodeji v 
čajovně za 70 Kč.

GALERIE DELTA
Fotografie Ivana Korče

Městská organizace ČSSD pořádá 
v areálu přehrady na Olešné

DEN RADOSTI pro děti
sobota 7. 6. 2008 od 13 hodin

ATRAKCE, SOUTĚŽE,
BOHATÝ PROGRAM
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