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slovo primátorky

Déšť umazal část programu Dne dětíDéšť umazal část programu Dne dětí

KONCERT V DEŠTI: Program rozjížděla Aneta Langerová.     Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místecká radni-
ce nachystala se svými part-
nery ke Dni dětí opravdu 
skvostné menu, bohužel ne-
přízeň počasí z něj několik 
položek vymazala. Program, 
který proběhl, si ovšem na-
vzdory chladnému a deštivé-
mu počasí své příznivce na-
šel a jeho odložené části pro-
běhnou v náhradním termínu.

„Letos se nám podařilo ke Dni 
dětí zajistit opravdu kvalitní pro-
gram, ale počasí je jediná věc, kte-
rou prostě neovlivníme. Přes ho-
rečné hledání náhradních variant 
jsme museli v zájmu dětí odložit 
Triatlon základních škol plánova-
ný na aquaparku, pro který se nyní 
hledá náhradní termín. Zbytek pro-
gramu, který se měl uskutečnit v 
sobotu v rámci slavnostního ote-
vření aquaparku, je přesunut už na 
tento pátek 5. června,“ vysvětlil ná-
městek primátora Petr Cvik.

Dostat hvězdy typu Leoše Ma-
reše, Dary Rolins nebo Anety Lan-
gerové do Frýdku-Mítsku znovu v 

náhradním termínu není dost dob-
ře možné, a proto program, jehož 
dějištěm bylo místecké náměstí, v 
pátek proběhl. V úvodu před vy-
stoupením Anety Langerové přiví-
tal občany a zejména děti a mlá-
dež náměstek primátora Petr Cvik, 
který samozřejmě vyslovil přede-
vším přání, ať se počasí umoudří. 
To se skutečně postupně alespoň 
částečně zlepšilo, takže si spous-
ta diváků své oblíbence nakonec 
opravdu užila. Aneta svou pocti-
vou hudbou a sametovým hlasem 
naladila náměstí do pohody, zába-
vu obstarávali také kejklíři a taneč-
ní skupina Aktiv. Ti nejmenší čeka-
li na Dádu Patrasovou a její žíža-
lu Julii, do toho všeho se skákalo z 
pohádky do pohádky s Maxipsem 
Fíkem a soutěžilo se Střediskem 
volného času Klíč. Dara Rolins pak 
byla podvečerní předzvěstí dospě-
lejší zábavy a pak už přišel na řadu 
hlavní trumf  programu v podobě 
diskotéky „esa“ Leoše Mareše pod 
širým nebem. Ten se snažil publi-
ku vnuknout idylu letní noci a pro-
vokoval neustálými sliby hiphopo-
vých pecek, z nichž se ale klubaly 
nesmrtelné notorické popěvky z fil-
mu Ať žijí duchové, takže si všichni 
zazpívali, že „hajný je lesa pán“ a 
že „výrobky mléčné jsou blahodár-
né“. Pak ale už disko spustilo napl-
no a Leoš Mareš potvrdil své jedi-
nečné postavení na postu DJ. 

„Dostali jsme do Frýdku-Míst-
ku osobnosti, které jsou pro děti 
a mládež opravdové hvězdy, a 
počasí se vlastně postaralo o to, 
že se stále ještě mají na co těšit,“ 
hledal v nutnosti odložení čás-
ti programu pozitivum náměstek 
primátora Petr Cvik. Proběhnutí 
Školního triatlonu zástupci pořá-
dající agentury Orange ještě řeší, 

Vážení spoluobčané,
úklidová akce „Za čistší město“, kte-

rá proběhla minulý týden na veřejných 
prostranstvích v lokalitách našeho měs-
ta, má své výsledky. Byly uklizeny bře-
hy přehrady Olešná, Frýdecký les, oko-
lí pramene v Hájku, prostranství kolem 
stadionu Ve Stovkách a ulice Nad Ryb-
níkem i okolí cyklostezky na březích řek 
Ostravice a Morávky. Celkem bylo za 
čtyři dny posbíráno 1,71 tun odpadů!!!

Chtěla bych znovu poděkovat vedení ArcelorMittalu, které se na nás 
obrátilo s nečekaně vstřícnou nabídkou – uvolnit 35 svých zaměstnanců 
na aktivity mimo výrobní haly po dobu jednoho pracovního týdne k úklidu 
města. V praxi tak dokázali, že jim na životním prostředí opravdu záleží. 
Chtěla bych poděkovat také všem, kteří se na této akci osobně zúčast-
nili, i patnáctičlenné skupině Mladých sociálních demokratů, kteří přiloži-
li ruku k dílu. Poděkování patří i zaměstnancům Frýdecké skládky, kte-
ří zabezpečili přistavení kontejnerů, svoz odpadů na skládku a jeho likvi-
daci i pytle na sběr odpadů, zaměstnancům technických služeb TS a.s. 
za součinnost při vytipování prostranství určených k úklidu a zaměstnan-
cům odboru životního prostředí za koordinaci celé akce.

Jsem přesvědčena o tom, že i vy, občané našeho města, tuto spo-
lečnou aktivitu města Frýdek-Místek a ArcelorMittalu oceníte. Vždyť 
byly uklizeny lokality, které sice nejsou v majetku města, ale slouží 
nám všem jako odpočinková a relaxační místa.  Eva Richtrová

městská společnost Sportplex 
ovšem už pevné datum, kdy avi-
zovaný program proběhne, sta-
novila na pátek 5. června.  (pp)

Slavnostní otevření
Aquaparku Olešná

5. června 2009 
10.00 - Otevření areálu
11.00 - Orientální tanec AZHAR
11:00 - 11:45 Spinning Fitpoint
11.20 - Hip-hopová formace
11.40 - Vystoupení mažoretek 
12.00 - Taneční skupina AKTIV 
12:00 - 12:30 Aquaaerobic Fitpoint
12.20 - Klub dětského aerobiku 
 FLASH TJVP F-M
12.40 - Exhibice klubu
 Taekwon-do F-M
13.00 - Aerobic děti – klub Fitpoint
13.20 - Aerobic Fitpoint
14:00 - 14:30 Aquaaerobic Fitpoint
14.00 - Orientální tanec AZHAR 
14.20 - Hip-hopová formace
14.40 - Vystoupení mažoretek
15.00 - Taneční skupina AKTIV
15:00 - 15:30 Aerobic Fitpoint
15.20 - Klub dětského aerobiku 
 FLASH TJVP F-M 
15:30 - 16:00 Spinning Fitpoint

15.40 - Exhibice klubu
 Taekwon-do F-M
16.30 - Kapela The Cornflakes

18.00 - Uzavření areálu 
20.00 - Video Kissmise
  rádia Kiss Morava 

ÚKLIDOVÁ AKCE: Náměstek primátora Michal Pobucký s vedoucím odbo-
ru životního prostředí a zemědělství Jaroslavem Zezulou. Foto: Petr Pavelka

A JEDÉM!: Leoš Mareš umí do-
stat publikum do varu.

Foto: Petr Pavelka

Další osud frýdecké nemoc-
nice je tématem natolik závaž-
ným, že je široce diskutováno 
prakticky na každém zasedá-
ní městského zastupitelstva. 
Radní se proto rozhodli dát de-
batě širší prostor a ve spolu-
práci s nemocnicí připravili pro 
zastupitele speciální seminář.

„Děláme jako radnice všechno 
proto, aby naši občané měli do-
stupnou péči. Proto vyvíjíme aktivi-
tu a zdůrazňujeme, že je třeba ne-
ustále na kraji vyjednávat. Bylo to-
tiž pro mě zvláštní, že byla na úse-

Radnice sleduje osud nemocniceRadnice sleduje osud nemocnice

ku zdravotnictví ustanovena spe-
ciální skupina, kde Frýdek-Místek 
neměl zastoupení. Z pozice kraj-

ského zastupitele pořád slyším 
o Havířově, Třinci, ale ne o Frýd-
ku-Místku ...  (Pokrač. na str. 9)
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slovo náměstka primátora

Hovory s občany
Vedení statutárního měs-

ta Frýdku-Místku ve spolupráci s 
Osadním výborem Zelinkovice-Ly-
sůvky pořádá setkání s občany Ze-
linkovic a Lysůvek, které se usku-
teční ve středu 10. června v 17:30 
hodin v Minimotorestu „U Fojtíků“. 
Na vaše dotazy, týkající se života 
v našem městě a městské části 
Zelinkovice-Lysůvky, vám odpoví 
Michal Pobucký, zástupci jednot-
livých odborů a technických slu-
žeb TS a.s. Podobně tomu bude 
ve středu 24. června v 17.30 ho-
din v sále kulturního domu Lísko-
vec, kde bude  kromě úředníků při-
praven radní Ivan Vrba.

Aquapark otevřen
V sobotu 23. května se otevře-

ly brány letního aquaparku Oleš-
ná. Bazény i vodní atrakce jsou 
návštěvníkům k dispozici od 10 
do 18 hodin. Vstupné zůstává 
stejné jako loni, dospělí zaplatí 
za celodenní vstupné 80 korun, 
děti od 3 do 15 let, studenti, se-
nioři nad 65 let a tělesně postiže-
ní občané pak 55 korun.

Běh o sud piva
Běh mezi náměstími se usku-

teční 7. června za spolupráce 
města Frýdek-Místek a atletického 
oddílu. Náměstek primátora Petr 
Cvik dokonce jako u předchozího 
ročníku přislíbil vítězi hlavní kate-
gorie soudek piva, ale odměn se 
dočkají vítězové všech věkových 
kategorií, od předškolních dětí až 
po veterány. Více na straně sportu.

Hüttnerová se vrací
Grafička Iva Hüttnerová před 

časem v Modrém salonku měst-
ské knihovny slíbila, že se do 
Frýdku-Místku vrátí. A je to tady. 
S autorkou, z níž vyzařuje poho-
da stejně jako z jejích ilustrací, se 
můžete znovu potkat na vernisáži 
její výstavy v Galerii pod zámkem 
ve středu 3. června od 17 hodin.

Výstava o závislosti
Statutární město Frýdek-Mís-

tek, odbor sociálních služeb, spo-
lečně s Policií České republiky, 
Preventivně informační skupinou 
Frýdek-Místek si vás dovolují po-
zvat na výstavu s názvem „Když 
se řekne závislost“, které zahajuje 
8. června ve vestibulu Nové scé-
ny kina Vlast ve Frýdku-Místku.

Zajímavá přednáška
Lidový dům v Místku připravu-

je na sobotu 13. června od 16 ho-
din přednášku RNDr. Jiřího Gry-
gara na téma: Proč astrologie ne-
funguje, kdežto astronomie ano?

Kytarový recitál
ZUŠ ve Frýdku-Místku sr-

dečně zve na recitál mladého 
kytaristy Filipa Moravce, stu-
denta Akademie múzických 
umění v Praze ze třídy slavné-
ho kytaristy a pedagoga Štěpá-
na Raka. Koncert se uskuteční 
v sále školy ve středu 10. červ-
na v 17 hodin. (pp)

Dobrovolníci pomáhají už pět letDobrovolníci pomáhají už pět let

PĚT SVÍČEK: Slavnostní dort sfoukávala primátorka Eva Richtrová s vedoucím Dobrovolnického centra Adra Mi-
chalem Čančíkem a ředitelem Domova pro seniory Frýdek-Místek Milanem Novákem.     Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místecký domov 
pro seniory byl 26. května svěd-
kem slavnostní chvíle. U dortu 
s pěti svíčkami, symbolizující-
mi pět let dobrovolnické práce v 
tomto zařízení, byla i primátorka 
Eva Richtrová a radní Ivan Vrba.

5. výročí dobrovolnictví v do-
mově pro seniory bylo připome-
nuto oslavou, které byli přítom-
ni dobrovolníci i ti, za nimiž do-
cházejí. Zazněla mnoha slova 
díků za to, že si se seniory má 
přijít kdo popovídat, doprovodit 
je na vycházky nebo nákupy. Od 
května roku 2004 se do progra-
mu zapojilo sedm desítek dob-
rovolníků. A to měl na začátku 
vedoucí dobrovolnického cent-
ra Michal Čančík obavy, zda se 
projekt vůbec podaří rozjet. „Ne-
dokážu se ubránit tomu, abych 
dnešní odpoledne neprožíval 
trochu nostalgie. Vzpomínám si 

Vážení spoluobčané,
v uplynulých týdnech toho bylo v médiích o 

obchvatu napsáno spousta. Některé informace 
byly pravdivé, jiné ovšem již zavádějící. Chtěl 
bych vás touto cestou informovat o současné 
situaci výstavby obchvatu našeho města.

Je pravda, že občanské sdružení Beskyd-
čan podalo žalobu proti rozhodnutí minister-
stva životního prostředí o stavbě obchvatu v 
území Natury 2000 a u soudu uspělo z důvodů 
procesních nedostatků. Nicméně na samotné přípravě nové silnice se 
nic nemění, neboť soud nezrušil územní rozhodnutí, a proto i nadále pro-
bíhá výkup pozemků, vyvlastňování pozemků a vydávání stavebních po-
volení pro stavbu. Ministerstvo životního prostředí musí pouze vydat zno-
vu své rozhodnutí o stavbě obchvatu v území Natury 2000 a vyjádřit se k 
námitkám Beskydčanu, které jsou uvedeny v soudním rozhodnutí. Spo-
lečně s Ředitelstvím silnic a dálnic nesouhlasíme s vydaným rozsudkem 
Městského soudu v Praze a domníváme se, že občanské sdružení Bes-
kydčan nemá ani právní nárok podat tuto žalobu. Z těchto důvodů poda-
lo ŘSD kasační stížnost proti tomuto rozsudku a celý spor se nyní přesu-
ne na posouzení k Nejvyššímu správnímu soudu.

Další spor, který vede občanské sdružení Beskydčan, tentokrát proti 
rozhodnutí Krajského úřadu v Ostravě o vydání územního rozhodnutí pro 
výstavbu obchvatu, zatím nedospěl k žádnému závěru. Poté, co soud vy-
dal a následně zase zrušil odkladný účinek stavby, nedošlo zatím k žád-
né změně. Jinými slovy – ani tento spor nemá zatím žádný vliv na přípra-
vu a výstavbu obchvatu, proto se pokračuje v započatých pracích dále.

Nový problém vznikl návrhem ministerstva životního prostředí na roz-
šíření Evropsky významných lokalit o úsek řeky Ostravice, který, v přípa-
dě, že by byl schválen, by mohl kolidovat s plánovanou výstavbou ob-
chvatu. Společně s krajským úřadem jsme k danému návrhu vydali ne-
souhlasná stanoviska, a navíc jsem ještě oslovil všechny ministry tehdej-
ší vlády, aby chystané rozšíření nepodpořili. Rozhodnout o zvětšení lo-
kalit zvláště chráněných může pouze vláda České republiky svým usne-
sením. Podařilo se nám přesvědčit ministerstvo životního prostředí a při-
pravený návrh byl stažen a vláda jej neprojednala. Nově ustavená vláda 
České republiky by se tímto návrhem již neměla zabývat.

V současné době jsou vykoupeny, případně vyvlastněny, téměř 
všechny pozemky na trasách Rychaltice – Místek a Napojení R56 na 
R48 a pracuje se na vydání stavebních povolení. Na trase Frýdek-Mís-
tek – obchvat je již vykoupeno, případně vyvlastněno, téměř 80 procent 
všech pozemků a i zde se pracuje na vydávání stavebních povolení. Po-
kud náhodou pojedete směrem na Nový Jičín, tak si můžete před obcí 
Rychaltice všimnout vykácených stromů a dřevin v okolí silnice. To je 
již příprava samotné stavby našeho obchvatu. Vážení spoluobčané, 
přestože příprava výstavby obchvatu našeho města je velice náročná a 
zdlouhavá a ustavičně naráží na překážky, pevně věříme, že samotná 
stavba začne nejpozději na začátku příštího roku.  Michal Pobucký

na duben 2004 před prvním ná-
borem dobrovolníků. Prožíval 

jsem obavu a strach, jestli vů-
bec někdo přijde. Věřil jsem, že 
je to dobrá myšlenka, ale netušil 
jsem, jak na ni budou lidé reago-
vat. 1. května začalo do domo-
va pro seniory docházet prvních 
šestnáct dobrovolníků. V dalších 
měsících se přidávali další a dal-
ší,“ zavzpomínal Michal Čančík. 
Ten spočítal, že dobrovolníci v 
tomto domově za pět let strávi-

li 6630 hodin. Poděkoval všem 
za vstřícnost a spolupráci a ma-
gistrátu ve Frýdku-Místku za 
dlouhodobou podporu myšlen-
ky dobrovolnictví v našem měs-
tě. „Myslím, že se tady skutečně 
střetávají dva světy. Těch, kte-
ří pomoc potřebují, a těch, kte-
ří jsou ochotni jim věnovat svůj 
čas. Patří jim za to obdiv,“ řekla 
primátorka Eva Richtrová.  (pp)

Socha Evropy, která byla 
před Kinem Petra Bezruče 
symbolem vstupu do Evrop-
ské unie, z tohoto prostran-
ství zmizela. Autor Sochy La-
dislav Dryak totiž oslovil v 
únoru vedení města Frýdek-
-Místek s žádostí o navráce-
ní jeho daru. Ne zrovna stan-
dardní prosbě radní vyhověli.

Fakt je ten, že socha muse-
la být v minulosti nákladně opra-
vována a její umístění v prostoru 
využívaném mládeži k řádění na 
koloběžkách a skateboardech či 
kolečkových bruslích jí nedávalo 
potřebný klid, který sochy toho-

Socha Evropy byla vrácena
to typu potřebují. Její možné odli-
tí z bronzu radnice neplánovala, s 
ohledem na finanční stránku věci i 
problémy s jinými bronzovými ar-
tefakty ve městě. Autor samotný 
po zkušenostech s venkovním 
umístěním inicioval navrácení so-
chy, které zastupitelé města od-
souhlasili na dubnovém zasedání. 

Pan Ladislav Dryak nechal 
sochu Evropa 2000 odvézt 
na vlastní náklady do Němec-
ka, kde již řadu let žije. Nyní je 
opět jeho vlastnictvím a může s 
ní volně disponovat. Údajně má 
být v Magdeburgu odlita z bron-
zu a umístěna v Německu.  (pp)

Frýdek-Místek je zase v ně-
čem republikovou jedničkou. 
Městská společnost Sportplex 
jako první zprovoznila ve Více-

Nová zábava – curling na koberci
účelové sportovní hale curling 
na koberci, který je velice ob-
líbený v severských zemích. 

(Pokračování na straně 9)

CURLING NA KOBERCI: Se seniory si zaházel i radní Ivan Vrba. 
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městská policie
Hledaní kradou

V květnu přijala Městská po-
licie ve Frýdku-Místku přes pa-
desát oznámení o krádežích v 
prodejnách, ve čtyřech přípa-
dech přitom uvízly v síti osoby 
hledané Policií ČR. Například 2. 
5. odcizila čtyřiadvacetiletá žena 
v Bille zboží přesahující tři tisí-
ce korun, a protože vyšlo naje-
vo, že by s ní ráda mluvila státní 
policie, byla předána k dalšímu 
šetření. Její lup za 3141 korun 
byl podle sdělení městské poli-
cie v předchozím měsíci nejvyš-
ší, ovšem vyjíždět museli i kvůli 
čokoládce za 5,90.

Zkrvavený muž
1. 5. prováděla hlídka kontrolu 

vestibulu Českých drah, kde po-
spával zakrvácený bezdomovec. 
Strážníci zjistili, že muž má řezné 
zranění na krku, proto mu zajistili 
první pomoc, přivolali záchranku 
a věc na místě předali Policii ČR.

Nebezpečná služba
9. 5. se opět potvrdilo, že stráž-

níci musí občas čelit nebezpečným 
situacím. Při kontrole Sadů Bedři-
cha Smetany uviděla hlídka sku-
pinku přibližně 12 osob ve věku 
kolem 18 let, která se hlasitě háda-
la. Po chvíli z ní odcházela slečna, 
která udeřila do skleněné výplně 
jedné provozovny. Strážníci zkon-
trolovali její totožnost i výklad, což 
nelibě nesli její přátelé, kteří ob-
stoupili hlídku a začali ji verbálně i 
fyzicky napadat. Agresivita útoční-
ků byla zmírněna až zákonnou vý-
zvou s hrozbou použití zbraně, po 
níž se rozprchli. Přivolaným dalším 
hlídkám se podařilo jednoho z ini-
ciátorů napadení zajistit a předat 
jej na Policii ČR pro útok na veřej-
ného činitele.

Chytili zloděje
12. 5. po deváté večer přijal 

dispečink oznámení ženy, že její-
ho syna okradli tři muži poblíž uli-
ce V. Závady a odcizili mu mobil. 
Hlídka začal ihned provádět kon-
trolu okolí a podařilo se jí zajis-
tit dva muže poblíž Krakenu, kte-
ří odpovídali popisu podezřelých. 
Mobilní telefon měli ještě u sebe, 
proto byli předáni republikové po-
licii. Podobně úspěšná byla měst-
ská policie 20. 5., kdy se na ni ob-
rátil muž s tím, že mu před třemi 
týdny ukradl mobil muž, kterého 
momentálně viděl v Malém par-
ku. Po příjezdu hlídky už tam sice 
nebyl, ale strážníci jej vypátrali v 
okolí. K činu se doznal, a tak také 
skončil v péči PČR.

Neschoval se
21. 5. půl hodiny po půlno-

ci hlídka prováděla kontrolu uli-
ce Dobrovského, kde na sebe 
upozornila dvojice mužů, kteří 
se snažili před strážníky scho-
vat. Při jejich kontrole bylo zjiš-
těno, že jeden z nich je osobou 
hledanou PČR, které byl proto 
předán.  (pp)

Slavnostní otevření nové 
výrobní linky společnosti 
MIKO international s.r.o., která 
vyrábí v městské průmyslové 
zóně medové dorty Marlenka, 
v polovině května doprováze-
lo vytvoření českého rekordu. 
Ale Marlenka a s ní i Frýdek-
Místek už je tímto produktem 
znám i daleko za hranicemi.

„S výrobcem od počátku spolu-
pracujeme, působil v našich měst-
ských prostorech. Jsme rádi, že 
jsme mohli zůstat partnery i při 
jeho rozvoji, že jsme mu mohli na-
bídnout místo v městské průmyslo-
vé zóně v Lískovci. Díky tomu ne-
odešel někam jinam a já myslím, 
že obzvlášť v dnešní době nejsou 
ty zhruba dvě stovky pracovních 
míst zanedbatelné,“ prohlásila pri-
mátorka Eva Richtrová. Majitel 
společnosti Gevorg Avetisyan frý-
decko-místeckou radnici pochvá-
lil za maximální vstřícnost a vrátil 
se k začátkům firmy, která začína-
la s obyčejným sporákem a dvě-
ma osobami na 18 metrech čtve-
rečních. Dnes jich má pro výrobu k 
dispozici čtyři tisíce a světově uni-
kátní výrobní linka ji může posu-

Rekord v městské průmyslové zóněRekord v městské průmyslové zóně

SLÁVA V LÍSKOVECKÉ ZÓNĚ: Otevření výrobní linky v městské průmyslové zóně vyvrcholilo ohňostrojem. 
nout zase dál. Její výrobky s pe-
četí frýdecko-místeckého závodu 
jsou už zkušebně v USA či Saud-
ské Arábii, zázrak z medu znají už 
ve 14 zemích Evropy. Další roz-
voj umožní právě nová výrobní lin-
ka, která posouvá dobu trvanlivosti 
až na půl roku. „V předchozích ka-
pacitách jsme už nestačili pokrý-
vat požadavky trhu, a proto jsme 
se rozhodli pro výstavbu nového 

závodu. Loni v dubnu se začalo 
stavět a po roce slavnostně oteví-
ráme linku, která je jedinou svého 
druhu na světě. Současně ale bu-
deme stále potřebovat i ruční vý-
robu, protože počítáme s novými 
produkty,“ vysvětlil Gevorg Ave-
tisyan. Díky jeho společnosti měli 
po čase znovu důvod do Frýd-
ku-Místku přijet zástupci agentu-
ry Dobrý den, která má na staros-
ti české rekordy. V závodě se to-
tiž podle staroarménské receptu-

ry upekl největší medový dort, kte-
rý si vysloužil certifikát o vytvoření 
českého rekordu. Vážil 1106 kg, 
měřil ve čtverci 290 cm, na výš-
ku rovný metr. K výrobě dortu bylo 
spotřebováno 180 kg mouky, 284 
kg tuku, 89,5 kg medu, 95 kg va-
jec, 256 kg kondenzovaného mlé-
ka, 6 kg vlašských ořechů a 16 kg 
kakaové polevy. Velkou slávu ve 
Frýdku-Místku, která vyvrcholila 
ohňostrojem, viděli v přímém pře-
nosu i televizní diváci.  (pp)

Mnohem rychleji se ten-
tokrát stavebníci vypořáda-
li s další etapou opravy mos-
tu přes řeku Ostravici, který 
je součástí mezinárodní silni-
ce I/48. Může za to i zlepšená 
komunikace města s krajem.

O tu se stará především ná-
městek primátora Petr Cvik, kte-
rý je současně krajským zastupi-
telem a také se podílel na tom, 
že rekonstrukce skončila dří-
ve, než se předpokládalo. Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR, sprá-
va Ostrava, zahájilo na estakádě 
druhou etapu rekonstrukce, kte-
rá obnášela výměnu poškoze-
ných mostních závěrů, v dubnu s 
avizovaným ukončením na konci 
května. Práce ale byly ukončeny 
s velkým předstihem již 11. květ-

Oprava mostu byla rychlá
na, což řidiči, kterých přes řeku 
Ostravici denně projede až čty-
řicet tisíc, velmi ocenili. „Doprava 
ve Frýdku-Místku je prioritou pro 
město i pro kraj, který vnímá, že 
situace v našem městě není vů-
bec jednoduchá a snaží se práce 
na důležitých dopravních uzlech 
co nejvíce urychlit. Jsem rád, že 
komunikace s krajem funguje. 
Oprava mostu byla nutná a pro-
běhla bez vážných dopravních 
komplikací, za což patří dík i ři-
dičům. Nicméně od stále houst-
noucí dopravy v centru města 
nám opravený most nepomůže, 
nejdůležitější je pro město v tom-
to směru vybudování obchva-
tu,“ řekl náměstek primátora Petr 
Cvik, který má dopravu ve své 
kompetenci.  (pp)

Zápisy dětí do mateřských 
škol pro školní rok 2009/2010 
ve Frýdku-Místku potvrdily, že 
celková kapacita mateřských 
škol na území města převyšu-
je poptávku, i když místně ne-
mohly být uspokojeny všech-
ny požadavky rodičů.

Zákonní zástupci dětí si vybí-
rali mateřské školy zejména pod-
le vzdálenosti od bydliště, mís-
ta výkonu práce, školního vzdě-
lávacího programu, doplňkových 
aktivit. „Z důvodu zvýšeného zá-
jmu o předškolní vzdělávání ně-
které mateřské školy, žel, ne-
mohly několika desítkám žádostí 
o umístění dětí vyhovět z kapacit-
ních důvodů,“ uvedla Taťána Mo-

Výsledky zápisů dětí do mateřinek
rysová z odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy.

Podle předem stanovených 
přijímacích kritérií bylo pro příští 
školní rok nově přijato 522 dětí. 
V současné době navštěvuje frý-
decko-místecké mateřské školy 
přes šestnáct stovek dětí (1649), 
v následujícím školním roce to 
bude přes sedmnáct stovek dětí 
(1715). „Prostředí našich mateři-
nek se snažíme neustále vylep-
šovat, ať už se jedná o stav jed-
notlivých budov, vnitřní vybavení 
nebo podmínky pro venkovní hry, 
takže rodiče mají ve školky důvě-
ru a jejich děti zde chodí rády,“ 
komentoval stav náměstek pri-
mátora Petr Cvik.  (pp)

Měsíc červen bude v Sa-
dech Bedřicha Smetany u 
řeky Ostravice potvrzením 
toho, že se zdejší altán před 
časem nerekonstruoval zby-
tečně. Radnice avizovala, že 
kromě tradičních akcí, jako je 
Den Země, bude sloužit více k 
prezentaci činností kulturních 
organizací ve městě.

„Od kulturních spolků jsme 
slýchávali, že jim podobný stá-
nek k vystoupením chybí, a pro-
to jsem rád, že už jim umíme na-
bídnout důstojné prostředí pro 
prezentaci jejich činnosti. Uvidí-
me, kolik příznivců kultury si za 
nimi do parku najde cestu,“ řekl 
náměstek primátora Petr Cvik.

První kulturní akce se v altá-
nu u řeky Ostravice uskutečni-
la už 24. května, kdy zde účinko-
val Pěvecký sbor Smetana. Pra-
videlně, vždy v neděli od 10 do 
11 hodin, tu po celý červen bu-
dou vystupovat převážně místní 

Rekonstruovaný altán plný kultury
pěvecké sbory nebo hudební a 
taneční soubory, které od města 
dostávají dotace na svou činnost 
a které tak získají příležitost před-
vést své umění široké veřejnosti.

„V červnu ještě altán nabídne 
ukázky country tanců, prezenta-
ci souborů hostujících v rámci 15. 
ročníku Mezinárodního folklorní-
ho festivalu Frýdek-Místek 2009 a 
vystoupení Pěveckého sboru lido-
vých písní Radost, Ženského pě-
veckého sboru Bohuslava Mar-
tinů a Pěveckého sboru Cate-
na Musica,“ vyjmenovala vedou-
cí odboru školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy Ilona Nowaková.

Altán v sadech Bedřicha 
Smetany tak naváže na svou 
historii. Byl totiž vystavěn počát-
kem minulého století a od jara 
do podzimu se v něm konaly 
promenádní koncerty. „Po roce 
1989 tato tradice zanikla a altán 
začal postupně chátrat ...

(Pokračování na straně 9)

ZREKONSTRUOVANÝ ALTÁN: Připravený pro kulturní příznivce. 
Foto: Petr Pavelka
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V rámci projektu FM Edu-
cation, ve kterém Statutární 
město Frýdek-Místek získalo 
téměř 15,4 milionu korun na 
kvalitativní zvýšení vzdělávání 
v základních školách, proběh-
lo taky první metodické setká-
ní zpracovatelů, které organi-
zoval jeden z účastníků, tento-

Metodické setkání v Lískovci
krát ZŠaMŠ F-M Lískovec. 

Dne 12. května se sešlo 24 
účastníků z 10 škol města, kteří 
zpracovávají své výstupy v rámci 
oblasti Člověk a příroda. Účastní-
ci si vyměnili zkušenosti, někteří 
předvedli své výstupy, které po-
sloužily jako inspirace pro další. 

Jan Petr a Veronika Sochací

Medailí ministra školství 
byla oceněna v Praze 22. dub-
na dlouhodobá vynikající a 
úspěšná učitelka tělesné vý-
chovy frýdecko-místecké Zá-
kladní školy Jiřího z Podě-
brad Pavla Rašková.

Podíl na výchově dětí ve tří-
dách s rozšířenou výukou těles-
né výchovy, vynikající výsledky v 
gymnastických soutěžích na kraj-
ské i republikové úrovni a mimo-
řádný cit pro pedagogickou i tre-
nérskou práci byly hlavní důvody, 
které vedení Základní školy Jiřího 
z Poděbrad ve Frýdku-Místku ved-
ly k předložení návrhu ministerstvu 

Pavla Rašková oceněna ministrem
školství na ocenění učitelky těles-
né výchovy Pavly Raškové medai-
lí ministra školství Ondřeje Lišky za 
dlouhodobé a významné úspěchy 
na poli sportovním a vzdělávacím.

Za Pavlu Raškovou mluví ze-
jména výčet osobních pracovních 
úspěchů, ale i úspěchů jejích svě-
řenkyň. Má na kontě celkem osm 
titulů Mistr České republiky v kate-
goriích mladších i starších žákyň, v 
jednotlivcích, v soutěžích Teamgy-
mů, sportovní gymnastice i pohy-
bových skladbách. O její úspěšné 
práci svědčí i to, že gymnastický 
tým na Jedenáctce je mimořádně 
stabilní a pro většinu gymnastek 

se sportovní gymnastika stala lás-
kou na celý život. (rs)

30. dubna jsme se my, žáci 
Základní školy Elišky Krásno-
horské 139 ve Frýdku-Místku, 
zúčastnili spolu s paní uči-
telkou Olgou Lahnerovou v 
Domě kultury v Ostravě slav-
nostního vyhlášení soutě-
že Zlatý Solokapr o nejlepší 
školní časopis v Moravsko-
slezském kraji. Do novinář-
ské soutěže se přihlásily škol-
ní časopisy ze základních i 
středních škol vycházející pra-
videlně i takzvané občasníky. 

Nejprve nás přivítal pan Petr 
Bohuš, televizní moderátor, novi-
nář a obětavá „duše“ celé akce. 
Zhodnotil průběh soutěže, přidal 
několik zajímavých informací o 
sestavě poroty a účasti jednotli-
vých školních redakcí. Ponechá-
val nás v příjemném napětí a za-
tím nevysvětlil, pročpak je na pó-
diu seřazeno 24 objemných dár-
kových tašek. (Později putovaly 
do rukou školních redakcí za ví-
tězství v různých disciplínách – 
originální titulní strana, nejužiteč-
nější rubrika, nejaktivnější redak-
ce, nejlepší časopis.)

Zhlédli jsme kulturní hudeb-
ní vystoupení děvčat z Janáč-
kovy akademie a teprve po něm 
následoval tolik očekávaný bod 

Časopis Devítkoviny z 9.ZŠ opět nejlepšíČasopis Devítkoviny z 9.ZŠ opět nejlepší

S diplomem v rukou. Znovu nám patří titul Zlatý Solokapr.
programu. Byli jsme plni očeká-
vání. Podaří se nám obhájit titul 
Zlatý Solokapr z loňského roku, 
kdy jsme si přivezli z Ostravy 1. 
místo? Když po chvíli skutečně 
zaznělo z pódia „DEVÍTKOVI-
NY!“, není divu, že jsme neskrý-
vali obrovskou radost z toho, že 
náš školní časopis byl opět nej-
lepší ve své kategorii. Nad ostat-
ními časopisy zvítězil svou origi-
nalitou a pestrostí. 

Tentokrát jsme hlavně my de-
váťáci vnímali tuto slavnostní at-
mosféru poněkud jinak. Vlastně 
jsme se s našimi Devítkovinami 
tak trochu loučili. Loučili a vzpomí-
nali. Co nám vlastně náš časopis 
za ta léta, co jej známe, dal a co 
my dali jemu? Někdy jsme šli do 
každého jeho zrození s velikým 

nadšením, jindy nás přepadávala 
obrovská nechuť a „lenora“. Paní 
učitelka nás vždy povzbuzovala, 
pomáhala vymýšlet nová témata 
a ochotně nás podporovala v na-
šich nápadech. A jaká to pak byla 
pokaždé radost, když jsme vzali 
do rukou čerstvé číslo Devítkovin, 
které ještě vonělo novotou a tis-
kařskou barvou! Hrdě jsme uka-
zovali své literární výtvory a pyš-
nili se jimi od Aše až po Košice. 

Devítkoviny se staly společní-
kem nejen našich školních pře-
stávek a chvil tajně ukradených ve 
vyučování, kdy jsme je nenápad-
ně žmoulali pod lavicí, ale i veče-
rů doma, prožitých se sourozenci 
a s rodiči. Společně jsme se smá-
li nad různými vtipy, básničkami a 
příběhy. Měli jsme radost z toho, 
že se podařil třeba rozhovor s na-
šimi učiteli, a taky z toho, že si do-
káží udělat ze sebe legraci. Luštili 
jsme křížovky, hádanky a hlavola-
my a radovali se z cen, které jsme 
za ně obdrželi. Dočítali jsme se o 
úspěších spolužáků v soutěžích a 
školních olympiádách a zasmáli se 
nad fotogalerií domácích mazlíčků. 

Devítkoviny – mnozí je máme 
doma dobře schované a nikdo 
nám na ně nesmí sáhnout. Ať se 
vydáme – my deváťáci – k dal-
šímu studiu na jakoukoli školu, 
Devítkoviny už nám nikdo ne-
vezme. Půjdou s námi, protože 
jsou „uloženy“ hluboko v nás.

(Televizní reportáž o Devít-
kovinách na portále http://www.
tvportaly.cz/frydek-mistek/oce-
nene-periodikum-devitkoviny) 

Alžběta Barošová, 9. ročník,
redaktorka Devítkovin

OZDRAVNÝ POBYT NA VIŠŇOVCE: Žáci 2.C třídy 5. ZŠ se i letos 
vydali na ozdravný pobyt. Tentokrát to bylo na turistickou základnu na 
Višňovku ve Vyšních Lhotách. Podobně jako loni jsme si to patřičně 
užili :-) Měli jsme spoustu vycházek a výletů – na Prašivé, u Maryčky. 
Zažili jsme spoustu legrace při nejrůznějších závodech (orientační), 
soutěžích a hrách. Ani počasí nás nezklamalo. Měli jsme malou Su-
perstar, stavěli jsme lesní městečka a dokonce jsme jedli i v restaura-
ci. A ke všemu tomu veselí jsme se trochu i učili :-)).

Mgr. Pavlína Buchtová

12. ročník GLOBE Games
Ve dnech 7.-10. května se 

žáci Základní školy a mateř-
ské školy Lískovec zúčastnili 
12. ročníku mezinárodní sou-
těže GLOBE Games 2009 ve 
Stříbře. 

Školu reprezentovali čty-
ři žáci: Tomáš Melichar, Tereza 
Nožičková, Matěj Kaloč a Domi-
nika Koflerová. 

Letošní rok přinesl opět mno-
ho změn. První den byl ve zna-
mení poznávání města Stříb-
ro. Na večerním slavnostním 
zahájení jsme se seznámili se 
spoustou nových lidí. Již dru-
hý den byla připravena zajíma-
vá terénní hra, jejímž cílem bylo 
vyřešit legendu, která byla po-
třebná k dokončení celé hry. V 
době, kdy smíšená žákovská 
družstva plnila úkoly, se pe-
dagogové škol účastnili učitel-
ského semináře. Závěrem celé 
akce byla prohlídka hornického 
muzea, která byla odměnou za 
úspěšné dokončení celé terénní 
hry. Třetí den se již všichni při-
pravovali na studentskou kon-
ferenci, kde jsme měli předsta-

vit ostatním školám činnost naší 
školy, kterou jsme v oblasti eko-
logie provedli za uplynulý rok. K 
tomu jsme si vybrali téma: Co 
nám teče za humny? Seznámili 
jsme ostatní s místními vodními 
toky, naší školou a akcemi, jež 
se v našem okolí s ekologií vá-
žou. Po zásluze jsme byli oce-
něni a odnesli jsme si hodnotné 
ceny. Jako výborný kulturní zá-
žitek byl pro širokou veřejnost 
připraven Festival GLOBE Ga-
mes 2009. Vystupovali zde ne-
jen místní tanečníci, ale i zahra-
niční týmy či profesionální herci. 
Na konci festivalu byla všechna 
soutěžní družstva vyzvána na 
pódium, kde byla obdarována 
ručními pracemi žáků školy ve 
Stříbře a oceněním za účast na 
celé akci. V neděli byly připra-
veny zájezdy na zajímavá mís-
ta v blízkém okolí města a od-
jezdy domů. Již nyní se těšíme 
na 13. ročník GLOBE Games v 
městě Svitavy.

Tomáš Melichar, žák 8. třidy 
ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, 

Lískovec
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Také tento škol-
ní rok stejně jako léta 
předchozí je pro Os-
mičku úspěšný i v ob-
lasti sportu. Naši mla-
dí volejbalisté pod ve-
dením Tibora Bridy a 
Jana Windische se za-
pojili do všech volej-
balových soutěží po-
řádaných ASŠK. 

V kategorii starších 
žákyň jsme obsadi-
li v okrese 1. místo stej-
ně jako v kategorii star-
ších žáků. Oba vítězné 
celky postupují do kraj-
ských kol těchto soutěží, 
kde jim přejeme hodně 
sil a také trochu sportovního štěs-
tí. Dalším nemalým úspěchem je 
2. místo v okresním kole volej-
balu smíšených družstev žáků
7. ročníku známé pod názvem 
3+3. Zde naše volejbalové nadě-
je obsadily hezké 2. místo. Pro-
sadit se nám podařilo ziskem 1. 
místa v okresní soutěži jednotliv-
ců ve skoku vysokém v kategorii 
mladších žáků a mladších žákyň 

Sport na Osmičce

díky Ladislavu Carbolovi a Barbo-
ře Kološové. Potěšila nás i čtyři ví-
tězství našich nejmladších nadějí 
pod vedením Davida Březovjáka 
v krajské atletické soutěži Kinde-
riáda, kde nejlepších výsledků do-
sáhl Rostislav Baďura. Uvedené 
úspěchy z poslední doby jsou dů-
kazem dlouhodobé a systematic-
ké péče o sportovní talenty na Os-
mičce.  Mgr. Tibor Brida

Volejbalové naděje Osmičky.

13. května se konalo okres-
ní kolo Soutěže Mladý zahrád-
kář na 9. Základní škole, ul. 
El. Krásnohorské 139.

Soutěžilo se ve dvou katego-
riích: mladší žáci 4-5-6.ročník a 
starší kategorie 7-8-9 ročník. Do 
soutěže bylo přihlášeno 34 dětí. 
Český svaz zahrádkářů s pa-
nem předsedou Václavem Kol-
kem soutěž zahájili spolu s ře-
ditelem školy. Žáci měli pozná-
vat 50 rostlin a vypracovat test. 
Do národního kola postoupila v 
mladší kategorii i domácí Tere-
za Humpolíčková z 9. ZŠ. Toto 
kolo se uskuteční 13.-15. červ-
na v Kroměříži. Jsme rádi, že 
zahrádkáři podporují u žáků lás-
ku k přírodě, neboť ze škol mizí 
vyučovací předmět pracovní čin-
nosti a je nahrazován výpočet-
ní technikou a jazyky. Není divu, 

Mladí zahrádkáři na DevítceMladí zahrádkáři na Devítce

vždyť děti bydlí většinou v pane-
lových domech a zahrádku ne-
mají. Proto si ceníme práce lidí, 
kteří u dětí rozvíjejí tento zájem. 
Ze soutěže žáci odcházejí ob-
těžkáni květinkami, cibulemi a 
různými výpěstky, které pro ně 
připravil pan Naleraj. Patří mu za 
to veliké poděkování za spokoje-

né žáky. Všem postupujícím žá-
kům přejeme hodně úspěchů v 
národním kole, aby se jim poda-
řilo obhájit první místa tak, jako 
tomu bylo loni. Poděkovat bych 
chtěla také vyučujícím, kteří vě-
nují svůj volný čas žákům a při-
praví je na tak náročnou soutěž. 

Marie Nováková

V úterý 12. května jsme se 
my, předškoláci z mateřské 
školy Mateřídouška na síd-
lišti Slezská, vydali na ná-
vštěvu do Domu s pečova-
telskou službou na Zámecké 
náměstí ve Frýdku. 

Připravili jsme si totiž vy-
stoupení plné milých písniček 
a básní k oslavě nejkrásněj-
šího májového svátku – Dne 
matek, kterým jsme se chys-
tali potěšit všechny obyvate-
le. Někdo nás ale s překvape-
ním předběhl. Hned po přícho-
du nás uvítaly veselé tóny ta-

Vystoupení Mateřídoušky v domě s pečovatelskou službou

hací harmoniky. S panem mu-

Reprezentanti v Kinderiádě
s panem učitelem Březovjákem.

K přání jsme přidali i malý dárek.

Ve čtvrtek 14. května naše 
třída navštívila městskou 
knihovnu v Místku a hodně se 
nám tam líbilo. Sedli jsme si 
na polštářky a povídali jsme 
si o fantazii, o Antoinu de 
Saint-Exupérym a jeho moc 
pěkné knížce Malý princ, kte-
rou napsal i sám ilustroval. 

Paní knihovnice nám nád-
herně předčítala. Luštili jsme 
názvy planet a rébusy, hleda-
li jsme indicie v knížkách i po 
knihovně, třídili jsme záhadné 
věci v bedně podle fantazie. 
Už jsme tam se třídou byli tři-
krát a vždy to bylo úžasně při-

Čtvrťáci chodí do knihovny rádi

pravené. Děkujeme moc a těší-
me se na další setkání v příštím 

školním roce.
4. A ze ZŠ Komenského 402

zikantem jsme si s chutí zazpí-
vali známé písničky. A pak už 
přišly na řadu lidové i novo-
dobé tanečky, verše i písně o 
maminkách a babičkách. Víte, 
že některé zpívaly společně s 
námi? Určitě se jim naše pás-
mo líbilo stejně jako barevné 
kytičky, které jsme jim při roz-
loučení předali. Odměnou nám 
byl veliký potlesk, sladké pa-
mlsky a přání, abychom přišli 
na návštěvu i příští rok.
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AQUAPARK NA OLEŠNÉ
Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz

KRYTÝ AQUAPARK OLEŠNÁ - Otevírací doba
 Bazén Wellness 
pondělí 12 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená
úterý 10 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená
středa 10 – 21 hod 14 – 21 hod  Ženy
čtvrtek 10 – 21 hod 14 – 21 hod  Muži
pátek 10 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená
sobota  09 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená
neděle a svátky 09 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená

Ceník bazén nebo wellness
 Pondělí – Pátek Sobota – Neděle

 1 hod. 2 hod. 1hod. 2hod.
dospělí  70 Kč 110 Kč 100 Kč 160 Kč
děti od 3 do 15 let, studenti, osoby nad 65 let, ZTP, ZTP/P + doprovod
 45 Kč 85 Kč 70 Kč 130 Kč
děti od 1 do 2 let vč. zdarma zdarma zdarma zdarma
Doplatek za každých dalších započatých 15 min.
  10 Kč 10 Kč 15 Kč 15 Kč

Rodinné vstupné
  Pondělí – Pátek Sobota – Neděle
  1 hod. 2hod. 1hod. 2hod.
2 rodiče + dítě do 15 let nebo 1 rodič + 2 děti do 15 let
 160 Kč 260 Kč 200 Kč 320 Kč
Doplatek za každých dalších započatých 15 min.  10 Kč/osoba

Organizované skupiny nad 15 osob 10% sleva!
Ceník abonentní vstupenky – krytý 

 Po-Pá Sobota – Neděle
dospělí 0,80 Kč/min 1,15 Kč/min
děti od 3 roku do 15 let, studenti, osoby od 65 let, ZTP
 0,55 Kč/min 0,85 Kč/min

Ceník čipového náramku
Cena čip. náramku - 150,00 Kč;        Min. výše prvního nabití - 300,00 Kč

Ceník organizovaného plavání a saunování
 Pondělí – Pátek Sobota – Neděle
 1 hod. 2 hod. 1hod. 2hod.    
pronájem baz. části 5 500,-Kč 10 000 Kč 7 000,-Kč 12 000,-Kč
pronájem wellness 2 000,-Kč 3 500 Kč 2 500,-Kč 4 500,-Kč
pronájem wellness mimo provozní dobu
 1 500,-Kč 2 500 Kč 2 000,-Kč 3 500,-Kč

LETNÍ AQUAPARK OLEŠNÁ - Otevírací doba
 * květen  červen červenec srpen * září 
pondělí - neděle 10-18 h. 9-19 h. 9-20 h. 9-20 h. 10-18 h.

**Večerní koupání
pondělí - neděle X X 2030 - 2200 2030 - 2200 X
* Přesné datum zahájení a ukončení sezóny může ovlivnit nepříznivé počasí. 
* Přesné datum zahájení a ukončení sezóny bude vyhlášeno v závislosti na pod-
mínkách.   ** Večerní koupání může být ukončeno z důvodu nepřízně počasí.

Změny otevírací doby jsou provozovatelem vyhrazeny.

Ceník vstupného
 celodenní Od 16.00 hod večerní 
dospělí  80 Kč 70 Kč 55 Kč
děti od 3 do 15 let, studenti, osoby nad 65 let, ZTP, ZTP/P + doprovod
 55 Kč 45 Kč 55 Kč
děti do 2 let včetně zdarma zdarma zdarma
Rodinné vstupné (2 rodiče + dítě do 15 let nebo 1 rodič + 2 děti do 15 let)
 celodenní Od 16.00 hod večerní 
 190 Kč 160 Kč 140 Kč

Organizované skupiny nad 15 osob 10% sleva!
Ceník abonentní vstupenky – letní

 celodenní Od 16.00 hod večerní 
dospělí 70 Kč 55 Kč 45 Kč
děti od 3 roku do 15 let, studenti, osoby od 65 let, ZTP
 45 Kč 35 Kč 45 Kč
POZOR – vstupné se započítává při každém opětovném příchodu 

do areálu letního aquaparku Olešná
Ceník čipového náramku

 Cena čipového náramku - 150 Kč;        Min. výše prvního nabití - 300 Kč
Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceník je platný od 1.5.2009

kam za sportem a relaxací

6.6. 10:15 Frýdek-Místek - Mutěnice MSFL muži
7.6. 10:00 Frýdek-Místek - Hlučín MSŽL sž
7.6. 10:15 Fotbal F-M B - Smilovice B OS muži
7.6. 11:45 Frýdek-Místek - Hlučín MSŽL mž
13.6. 9:00 Fotbal F-M C - ČSAD Havířov KS C sž
13.6. 10:15 Frýdek-Místek - Vítkovice MSDL sd
13.6. 10:45 Fotbal F-M C - ČSAD Havířov KS C mž
13.6. 12:30 Frýdek-Místek - Vítkovice MSDL md
14.6. 9:00 Fotbal F-M B - ŠSK Bílovec B KP sž
14.6. 10:15 Fotbal F-M B - FC Bílovec KP sd
14.6. 10:15 Fotbal F-M B - Kozlovice B OS muži
14.6. 10:45 Fotbal F-M B - ŠSK Bílovec B KP mž
14.6. 12:30 Fotbal F-M B - FC Bílovec KP md

Fotbal Frýdek-Místek

Valcíři ani na pošesté ne-
dokázali v domácím prostředí 
naplno bodovat. A to s juni-
orkou Zlína vedli dokonce na 
začátku druhé půle o tři bran-
ky. Z domácího úspěchu se 
naši muži radovali naposledy 
8. listopadu loňského roku. 

Vstup do zápasu nám vyšel 
ideálně. Již ve 3. minutě zahrával 
Husárik trestný kop a po jeho dě-
lovce a jemné teči gólmana Janalí-
ka skončil míč na břevně. Násled-
nou dorážku Hrdličky vyrážel bran-
kář Zlína na rohový kop. Ten roze-
hrál Němec a po takové trmě-vrmě 
se míč dostal ke zcela volnému Li-
terákovi, který se levačkou nemýlil 
– 1:0. Pak Němec vysunul po pra-

Ani třígólové vedení nestačilo
FOTBAL F-M – FC TESCOMA ZLÍN „B“ 3:3 (2:0)FOTBAL F-M – FC TESCOMA ZLÍN „B“ 3:3 (2:0)

DOMA TO STÁLE NEJDE: Zápas s Vysočinou skončil remízou stejně jako se zlínským béčkem.
vé straně Myšinského, ten se zba-
vil dotírajícího obránce a po rych-
lém úniku krásně předložil míč na 
hlavu Macečka – 2:0. Také začá-
tek druhého poločasu vyšel valcí-
řům náramně. Kořínek se technic-
kou střelou k tyči nemýlil a vedení 
3:0 již v podstatě zaručovalo myš-
lenky na zisk tří bodů. Jenže z ná-
sledné akce fauloval Prokeš v po-
kutovém území dotírajícího Šroma 
a Bačík se z penalty nemýlil - 3:1. 
Ševcům narostla křídla a nakonec 
srovnali skóre.

„Co mám na to říct. To je ne-
skutečné, vždyť jsme vedli 3:0, 
ale pak to takhle trestuhodně pus-
tíme,“ nenacházel slov po utkání 
domácí kapitán Lubomír Němec. 

LEGENDA VE VSH: Marie Hrachová si přišla do Víceúčelové haly 
ve Frýdku-Místku vyzkoušet kvalitu zdejších stolů. Už jsou zde dva 
a můžete si je denně přijít vyzkoušet od 6 do 21 hodin za pouhých 
40 Kč/hodinu.                                                     Foto: Petr Pavelka

Základní škola Jiřího z Podě-
brad ve Frýdku-Místku hostila 11. 
a 12. května mladé volejbalistky 
z družební školy v Žilině. Již tra-
diční turnaj mezi školami skončil 
letos smírně poměrem 15:15.

Setkání mezi školami letos 
jeho organizátoři pojali jinak než 
obvykle. „V pondělí po slavnost-
ním uvítání, které zahájila vedou-
cí odboru školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy Ilona Nowako-
vá, odjely žilinské hráčky dopro-
vázené našimi volejbalistkami do 
ZOO v Ostravě. Zatímco hostům 
domácí děvčata ukazovala naše 
město Frýdek-Místek, vyměňova-
li si učitelé z obou základních škol 
zkušenosti v oblasti sportovní i vý-
chovně vzdělávací,“ popsal pro-
gram Žilinských učitel tělesné vý-
chovy a trenér našich volejbalo-
vých nadějí Pavel Kožuch.

Úterní program byl již ve zna-
mení sportu. V turnaji proti sobě 
nastoupily jednotlivé třídy od šes-
tého do devátého ročníku. „Turnaj 
letos neměl ani vítěze, ani poraže-
ného a putovní pohár nakonec zů-
stal doma,“ uvedl Pavel Kožuch. 

Ředitelka družební školy Mar-
tinská v Žilině Beáta Veselská 
klade důraz na vzájemná pravi-
delná setkávání dětí z České re-
publiky a Slovenska. Podle jejích 
slov postupně klesá u mladé ge-
nerace schopnost jazykového po-
rozumění. A právě sportovní utká-
ní, turnaje a spolupráce škol jsou 
správnou cestou, jak jazykové ba-
riéry odstranit.

Stejný názor zastává i ředitel 
frýdecko-místecké školy Jiřího 
z Poděbrad Jiří Adámek. „Mezi 
magistráty měst Frýdek-Místek 
a Žilina byla podepsána smlou-
va o spolupráci, a tak se na pod-
zim chystáme zpracovat projekt 
přeshraniční spolupráce, díky 
němuž by setkání probíhala ješ-
tě na vyšší úrovni,“ nastínil zá-
věrem prognózu dalších setkání 
Jiří Adámek.  Renata Spustová

Turnaj 
družebních škol
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Statutární město Frýdek-Místek a oddíl atletiky TJ Slezan
Frýdek-Místek zvou všechny příznivce sportu

na 3. ročník Běhu mezi náměstími
Neděle 7. června, Náměstí Svobody v Místku
Závod je zařazen do Běžecké ceny mládeže
a Běžecké velké ceny Frýdecko-Místecka

Časový pořad:
1030 start kategorie rodičů s dětmi r. nar. 2005 a ml. 1 okruh 300 m
 kategorie dětí r. nar. 2002 – 2004 1 okruh 300 m
1040 start kategorie dětí r. nar. 2000 – 2001 2 okruhy 600 m
 kategorie dětí r. nar. 1998 – 1999 2 okruhy 600 m
1050 start kategorie dětí r. nar. 1996 – 1997 3 okruhy 900 m
 kategorie dětí r. nar. 1994 – 1995 3 okruhy 900 m
1100 start kategorie mládeže r. nar. 1992 – 1993 4 okruhy 1 200 m
1115 start hl. závodu – silniční běh mezi náměstími  5 000 m
1200 vyhlášení vítězů všech běžeckých závodů

Pomalu se blíží prázdniny a 
s nimi i konec fotbalových sou-
těží na všech úrovních a letní 
přestávka. Proto mi dovolte, 
abych vám za úsek mládeže 
Fotbalu Frýdek-Místek sdělil, 
co se během již téměř uplynulé 
sezony v našem klubu událo. 

Zásadní změna týkající se vý-
chovy mladých fotbalistů přišla 
na přelomu kalendářního roku, 
když byl Výkonným výborem při-
jat Organizační řád výchovy mlá-
deže. Vytvořením a schválením 
tohoto dokumentu dal Výkonný 
výbor najevo, že mládežnický fot-
bal patří mezi jasné priority klubu. 

Abychom mohli zvýšit kvalitu 
a efektivitu tréninkového procesu, 
potřebujeme další kvalitní tréninko-
vé plochy. Situace by se brzy měla 
změnit k lepšímu. Jak už určitě jis-
tě všichni víte, v listopadu loňské-
ho roku přijalo město Frýdek-Mís-
tek jako dar od společnosti Arcelor 
Mittal stadion ve Stovkách a pře-
dalo nám ho k užívání do nájmu. 
Město Frýdek-Místek získalo dota-
ci ve výši 65 milionů korun na jeho 
kompletní rekonstrukci. Největší 
prioritou této rekonstrukce je vybu-
dování hřiště s umělým povrchem 
pro celoroční užívání. Byla vytvo-
řena pracovní skupina pod vede-
ním náměstka primátora Mgr. Pe-
tra Cvika, která se snaží ve vzá-
jemné spolupráci dotáhnout vybu-
dování umělé trávy ještě letos. Vů-
bec spolupráce s vedením města 
je na vysoké úrovni a pevně věří-
me, že již tento rok budeme moci 
kvalitní umělou trávu využívat. 
Dále by mělo v našem sportov-
ním areálu vyrůst zcela nové záze-
mí pro naši mládež včetně šaten, 
prádelny a prostor pro regeneraci. 
Rekonstrukce by se měla dočkat i 
naše hlavní tribuna. Tyto práce by 
se měly rozjet nejdříve až v průbě-
hu roku 2010. Pracujeme rovněž 
na zvýšení úrovně sportovních tříd, 
které máme při 9. základní škole 
na ulici El. Krásnohorské ve Frýd-

Hodnocení mládeže Fotbalu F-M

ku. Škola se nám snaží maximálně 
vyhovět při skladbě nejen výuko-
vého programu, ale hlavně v rám-
ci hodin tělesné výchovy a využi-
tí těchto hodin pro zkvalitnění sa-
motného tréninkového procesu. I 
v této oblasti chystáme od příštího 
školního roku jisté změny, které by 
měly zefektivnit výchovu mládeže 
v našem klubu.

A jak se nám sezona vydařila 
po sportovní stránce? Podzimní 
část sezony se poměrně vydaři-
la oběma našim týmům v katego-
rii staršího dorostu. „Áčko“, hrají-
cí Moravskoslezskou dorostenec-
kou ligu (2. liga) skončilo podzim-
ní boje v popředí tabulky s pou-
hým bodem ztráty na postupové 
místo do celostátní dorostenecké 
ligy. Jejich mladší kamarádi z „B“ 
týmu na tom byli ještě lépe, když 
vedli Krajský přebor staršího do-
rostu. Nyní, pár kol před koncem 
soutěží, živí „B“ tým stále nadě-
ji na postup do divize dorostenců 
(3. liga), což také vedení klubu v 
zimní přestávce určilo jako jeden 
z hlavních cílů jarních bojů, tak 
abychom v příští sezoně hráli 2. a 
3. nejvyšší dorosteneckou soutěž 
v republice. Snad jen v Moravsko-
slezské lize mladšího dorostu se 
nám nedaří podle našich představ 

a pohybujeme se v dolní polovině 
tabulky. Do budoucna s kvalitním 
zázemím bychom se určitě poku-
sili postoupit s A týmem do celo-
státní dorostenecké ligy a rádi by-
chom zapracovali co nejvíc na-
šich fotbalistů do mužského týmu.

Úspěšnou sezonu prožívají i 
starší žáci „A“, kteří měří své síly 
v Moravskoslezské žákovské lize 
(1. liga) s nejlepšími družstvy v re-
publice a nevedou si v této konku-
renci vůbec špatně. Výkony, kte-
ré předvádí, před sezonou neče-
kal snad nikdo. Dokázali porazit 
několikanásobného mistra v této 
věkové kategorii Sigmu Olomouc, 
1. FC Brno či Opavu a tři kola 
před koncem soutěže jsou na 
šestém místě ligové tabulky. Sna-
žíme se, aby stoupala úroveň i 
dalších žákovských družstev, což 
se nám daří se střídavými úspě-
chy. Cílem pro příští sezony je 
posunout naše B žáky do divize, 
čímž bychom hráli dvě nejvyšší 
soutěže v republice (1. a 2. ligu).

Zásadně se za poslední roky 
změnil způsob sportovní přípravy 
v kategorii přípravek. Podstatně 
se zlepšily jejich tréninkové pod-
mínky, zvyšuje se množství tré-
ninků, které jsou zpestřeny další-
mi sportovními aktivitami, jako je 
aerobik nebo gymnastika, od příš-
tí sezony počítáme i se zařazením 
atletiky. Kluci se rovněž zúčastňu-
jí zápasů a turnajů. Nemálo turnajů 
sami pořádáme zejména díky ak-
tivitě jednotlivých trenérů, rodičů a 
sponzorů, z nichž k největším patří 
společnost Arcelor Mittal, která při-
spěla do ročního rozpočtu mládež-
nických týmů částkou 250 000 ko-
run. Mládežnický fotbal podporuje 
hlavně město Frýdek-Místek, kte-
ré přispívá ročně na mládež část-
kou 1 800 000 Kč. Veškeré infor-
mace o naši mládeži, jejich výsled-
ky i program zápasů můžete pra-
videlně sledovat na internetových 
stránkách www.fotbalfm.cz, kde 
taktéž najdete i kompletní verzi Or-
ganizačního řádu mládeže. 

Vedoucí trenér Sportovního 
centra mládeže Fotbalu

Frýdek-Místek Radomír Hlaváč

PŘÍPRAVKA: Fotbalový klub věnuje pozornost mládeži. Foto: Petr Pavelka

Náměstek Petr Cvik se postaral
o motivaci – vítěz bere sud piva!

Přihlášky: v místě závodu nejpozději 20 min před startem kategorie
Tratě: pro děti a mládež okruhy na náměstí Svobody v Místku, hlav-
ní běžecký závod startuje z Náměstí Svobody v Místku, běží se na 
Zámecké náměstí do Frýdku a zpět (provoz omezen)
Kategorie:
Běžecké závody – okruhy na náměstí: rodiče s dětmi r. nar. 2005 a 
mladší, děti r. nar. 2002 – 2004, 2000 – 2001, 1998 – 1999, 1996 – 
1997, 1994 – 1995, mládež r. nar. 1992 – 1993
Hlavní závod: muži do 35 let, 35-44, 45-54 a nad 55 let, ženy
Ceny: pro nejlepší ve všech vypsaných kategoriích jsou připraveny 
věcné ceny, ceny do hlavního závodu věnoval náměstek primátora 
Frýdku-Místku Mgr. Petr Cvik
Startovné: se neplatí
Upozornění: výsledková listina bude do 15 minut po ukončení závo-
dů v místě startu a cíle a do 24 hodin na: www.slezanfm.naproti.cz
Přijďte si v nedělním dopoledni zaběhat a zasoutěžit o cenu 
náměstka primátora! Na vítěze hlavního závodu čekají tradič-
ní soudky piva!!!

Vážení rodiče, 
jeden z nejúspěšnějších sportů ve Frýdku-

-Místku, oddíl házené SKP Frýdek-Místek, pořádá 
nábor chlapců do svých přípravných družstev roč-
níků narození 1998, 1999, 2000 a 2001.

Chcete-li, aby váš syn rozvíjel své pohybové 
schopnosti přirozenou cestou, formou sportov-
ních her pod vedením zkušených trenérů, tak neváhejte a přijďte!

Nábor dětí bude probíhat každou středu – 3. 6., 10. 6.,17. 6.,
24. 6. 2009 v 15h hala SOU-t (krytý bazén v Místku).
S sebou sportovní oblečení a obuv.
Bližší informace: mob. 603 979 339 www.handball.skp.cz

ŠACH NEJMENŠÍCH: Středisko volného času Klíč ve spoluprá-
ci s Beskydskou šachovou školou pořádalo ve středu 27. května 
4. ročník šachového turnaje dětí „O mistrovský titul mateřských 
škol“. V hlavním sále Národního domu se sešlo celkem 21 čtyř-
členných družstev mateřských škol z Frýdku-Místku, Frýdlantu n. 
O., Ružomberoku a Liptovského Mikuláše. V pětikolovém turna-
ji si palmu vítězství odváží slovenský tým MŠ Žirafka z Liptovské-
ho Mikuláše před frýdecko-místeckými družstvy MŠ Slezská a MŠ 
Anenská. Více informací na www.chessfm.cz. Foto: Petr Pavelka

Během uplynulých víkendů 
vybojovali judisté oddílu TJ 
Důl Staříč mnoho ocenění jak 
v tuzemských soutěžích, tak 
i za hranicemi Česka. Nejpří-
nosnější pro zhodnocení sil 
byly turnaje na Slovensku.

Jednoznačně zde patří MVC 
Rimavské Soboty, kde se závod-
níci 9. 5. utkali s tvrdou zahranič-
ní konkurencí 45 klubů celkem z 
8 zemí. Svěřenci trenéra Lubo-
míra Černého obsadili jako oddíl 
krásné 19. místo. Petr Lisník zís-
kal v kategorii mláďat 5. pozici. 
Z mladších žáků zabodoval Ma-
touš Kocháň s 3. místem. Bronz 
vybojoval také David Hél. Danie-
la Cmíralová se umístila na místě 
5. a Jiří Metzner na 7. Všichni tři 
bojovali za starší žáky. 

Trenér hodnotí tento turnaj vel-
mi pozitivně. Pochvalu si zaslou-
ží obzvláště David Hél spolu s Jir-
kou Metznerem. Oba dva při boji 
na zlaté skóre (prodloužený zápas) 
prokázali svou fyzickou kondici a 

Judisté bodují i na Slovensku
příjemně překvapili svou technikou. 

O týden později se judisté zú-
častnili MVC Michalovců. Turnaj 
navštívili závodníci nejen ze Slo-
venska a České republiky, ale také 
z Polska, Maďarska, Velké Britá-
nie, Rumunska, Ukrajiny, Bělorus-
ka, Litvy a Chorvatska. Náš oddíl 
vybojoval v konkurenci 33 týmů 
10. příčku. Martin Jašúrek dokon-
ce obdržel pohár za nejlepšího zá-
vodníka turnaje. Vyhrál čtyři zápa-
sy před časovým limitem – všech-
ny na plný počet bodů, vybojoval 
tak vítězství ve své kategorii. 2. 
místa obsadili starší žáci David Hél 
s Nikol Mikolášovou a mladší žák 
Matouš Kocháň. Bronzovou me-
daili získal Jiří Metzner a Denisa 
Maršálková se umístila na 5. mís-
tě. ,,Závodníci podali nadprůměr-
né výkony, ukázali obrovské na-
sazení a chuť po vítězství,“ řekl tre-
nér a dodává pochvalu s poděko-
váním za skvělou reprezentaci ne-
jen oddílu, ale i statutárního města 
Frýdek-Místek.  Lucie Mikolášová



8 Květen 2009Inzerce



9 Květen 2009Informace

Radnice sleduje osud nemocnice
(Pokračování ze strany 1)

... To mi vadí, protože v dnešní 
době není jasné, jak se k výstav-
bě nového chirurgického pavilo-
nu postaví stát. Když to nevyjde, 
musí se pracovat na jiné, dejme 
tomu úspornější variantě. Musí 
být znám další postup, pokud by 
to nevyšlo,“ je přesvědčený ná-
městek primátora Petr Cvik, kte-
rý v úvodu semináře předal slo-
vo řediteli nemocnice a frýdec-
ko-místeckém zastupiteli Miro-
slavu Přádkovi. Ten zrekapitu-
loval problém chirurgického pa-
vilonu s nevyhovujícími nosný-
mi konstrukcemi stropů a vše, co 
prozatím proběhlo jako přípravná 
fáze konečného řešení. „Proběh-
la záchovná fáze, aby nemocni-
ce ve změněných podmínkách 
dále sloužila a nabízela spektrum 
zdravotnických činností jako dří-

ve. Zřizovatel financoval inves-
tiční akce, které měly napomoci 
udržení provozu, což se podaři-
lo poměrně dobře – nemocnice i 
po uzavření pavilonu má všech-
ny dříve provozované obory, sice 
nižší lůžkovou kapacitu, ale zvlá-
dá ji s velkým provozním vypě-
tím, aby nedošlo k přesunu obo-
rů jinam,“ řekl ředitel Přádka, kte-
rý byl dotazován zejména na za-
jištění financování, protože po-
třebná částka 700 milionů korun 
je v řádech, které mohou být pro-
blém. Další zástupci nemocnice 
pak informovali o jejím součas-
ném postavení, kdy se zařízení 
může pochlubit 23 akreditacemi 
ministerstva zdravotnictví, což je 
v regionu mimořádné číslo. Přes-
to zastupitel Miroslav Adam va-
roval před provizoriem, které ne-
mocnicí hrozí, a před možným 

útěkem lékařů. „Zajímalo by mě, 
jaký máte plán B – když ze stá-
tu 700 milionů nemocnice nezís-
ká,“ obracel se na vedení nemoc-
nice. Zastupitelé v diskuzi mobili-
zovali, aby se skutečně na všech 
úrovních udělalo maximum pro 
to, aby byl další vývoj ve frýdec-
ké nemocnici příznivý. „Postup 
běží maximálně možnou rychlos-
tí a troufám si tvrdit, že jsme za-
tím neztratili ani den,“ je přesvěd-
čený ředitel Miroslav Přádka.

„Je to téma, které nás velmi 
zajímá, dostupnost nemocniční 
péče je pro naše občany a měs-
to důležitá. Proto jsme uspořádali 
tento seminář, proto se snažíme 
do dění vstupovat, i když je zřizo-
vatelem kraj, proto budeme po-
zorně sledovat další kroky a sna-
žit se je ovlivňovat,“ uzavřel ná-
městek primátora Petr Cvik.  (pp)

Nová zábava ve VSH – curling na koberci
(Pokračování ze strany 2)

Curling možná ještě někteří 
znají jako bizarní podívanou na 
ledě, kde se před kameny kmitá 
speciálním „smetákem“, ale ve 
Frýdku není ledová plocha za-
potřebí. Management pořídil ko-
berec o velikosti 2x10 metrů a 
věří, že osloví všechny genera-
ce. Ta nejstarší si už alternati-
vu klasického curlingu vyzkou-
šela, s hrou je seznámil ředitel 
Petr Slunský, který vše předve-
dl názorně v praxi. „Senioři jsou 
u nás velmi aktivní a velmi rádi 
hrají bowling nebo kuželky, kte-
ré například mají přímo v pen-
zionu. Tohle je podobná zába-
va, takže se nedivím, že jim to 
hned takto jde,“ pochválil se-
niory při premiéře radní Ivan 

Vrba. Jak metat hrací kameny o 
váze 2,5 kilogramu, si vyzkou-
šel on i náměstek primátora Mi-
chal Pobucký, který jako jedna-
tel Sportplexu věří, že se nová 
hra chytne. 80 korun za hodinu, 
když se najednou může zabavit 
až osm hráčů, představuje do-

Rekonstruovaný altán plný kultury
(Pokračování ze strany 3)

... Vše dospělo do stavu, že 
už představoval pro veřejnost 
či vystupující potencionální ne-
bezpečí, a proto jsme přistoupi-
li k jeho rekonstrukci. Práce na 
celkové rekonstrukci altánu pro-
bíhaly v loňském roce. Vzhledo-
vě připomíná altán původní, nyní 
již ale nese prvky moderní doby 
jako například bodové osvětlení 
pódia. V suterénu je místo pro 
uskladnění přenosného mobili-
áře a nechybí v něm ani přípoj-

ka elektrického vedení, potřeb-
ná při pořádání kulturních akcí s 
hudební produkcí. Pozměněno a 
upraveno bylo také okolí altánu, 
byla zde položena nová dlažba, 
zabudovány nové lavičky, stoja-
ny na kola i odpadkové koše a 
vyměněno bylo i veřejné osvět-
lení. Celkové náklady na opravu 
altánu a úpravu lokality, ve kte-
ré se nachází, si vyžádaly okolo 
šesti milionů korun,“ zrekapitulo-
val náměstek primátora Miroslav 
Dokoupil.  (pp)

stupnou zábavu. „Je to o šikov-
nosti, žádná hrubá síla, protože 
kameny soupeře se sice mohou 
odrážet dál od středu, ale sou-
časně nesmí opustit koberec,“ 
přiblížil Michal Pobucký, který 
zve všechny, kteří chtějí zkusit 
něco nového.  (pp)
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
2) objekt bez čp./če. (ul. Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2 
3) objekt bez čp./če. – křížový podchod 
- nebytový prostor o výměře 24,90 m2 (směr Ostravská)
4) objekt čp. 48, náměstí Svobody 
- nebytový prostor o výměře 152,09 m2 (I.NP)
5) objekt čp. 811, Malý Koloredov
- nebytový prostor o výměře 174 m2 (I.NP) 
6) objekt čp. 2204, ul. Palkovická (II.NP)

- nebytový prostor o výměře 39,30m2 
7) objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytový prostor o výměře 13,26 m2 (I.NP) 
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
2) objekt čp.549 (ul. Růžový pahorek) 
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (I.NP) 
k.ú. Skalice u FM
1) Objekt čp. 61 
- nebytový prostor o výměře 39,30 m2 (II.NP)

Na vybraná parkoviště ve měs-
tě, kde pravidelně zajíždí mobilní 
sběrna, a na sběrné dvory může 
občan města Frýdek-Místek bez-
platně přinést tyto nebezpečné 
odpady, velkoobjemové odpady 
a elektrozařízení: - nebezpečné 
odpady a ostatní odpady: maza-
cí a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, televi-
zory, obrazovky, monitory, počíta-
če, autobaterie a monočlánky, po-
užité obaly od postřiků a jiné che-
mikálie, prošlé a nepotřebné léky, 
lednice, mražáky, zářivky, výboj-
ky, sporáky, pračky, rádia.

Velkoobjemové odpady: skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní - nerozebrané!!!

lednice, mrazničky, sporáky, 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
pračky, mikrovlnné trouby, frito-
vací hrnce, vařiče, myčky nádobí, 
vysavače, žehličky, váhy, zářivky, 
výbojky, monitory, tiskárny, televi-
zory, rádia, videorekordéry, tele-
fony a ostatní domácí spotřebiče

Mobilní sběrna
U Kina P. Bezruče 23. 6. - 25. 6.
U krytého bazénu 2. 6. - 4. 6.
 30. 6. - 2. 7.
Park. u Kauflandu 9. 6. - 11. 6.
Parkoviště u Billy 16. 6. - 18. 6.
Provoz:  Út, St, Čt 10.00-18.00 

Sběrné dvory:
Svazarmovská, Pod estakádou
Provoz:  Po-Pá 8.00-18.00,
 So 8.00-14.00

Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka a.s., tel. 558 627 047, 
558 438 330, 558 636 251.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tel_seznam.php
Na tomto odkaze naleznete praktický přehledný seznam úřadu s telefonickými

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tiskopisy/index.php
Na tomto odkaze naleznete tzv. životní situace, které je Magistrát města

Frýdku-Místku kompetentní řešit, s návody, jak v daných záležitostech postupovat.

N - Nápojové kartony „krabice“
Mléčné výrobky, džusy, víno 

a podobné nápoje v nápojových 
kartonech, kterým většinou říká-
me „krabice“, se staly běžnou 
součástí našich nákupů. Někteří 
z nás oceňují snadnou skladova-
telnost tohoto obalu, jiní to, že ná-
poje a tekuté potraviny mají delší 
trvanlivost, takže nemusí tak čas-
to na nákup. Málokdo se však za-
mýšlí nad dalším „životem“ toho-
to obalu poté, co se změní v od-
pad. V tomto článku vám nápojo-
vé kartony představíme jako od-
pad, který se má třídit v rámci tří-
děného sběru do nádob modrých 

– papír, popíšeme cestu vytřídě-
ného nápojového kartonu, jeho 
zpracování a další využití.

Pokud z nápojového kartonu 
dopijete nápoj, stlačte jej, abyste 
zmenšili jeho objem, a potom mů-
žete bez problémů nashromáž-
děné kartony společně s papírem 
odložit do označeného kontejneru 
– modrý – papír. Prosíme, odklá-
dejte do kontejnerů kartony stla-
čené a beze zbytků nápojů!

Svozová firma Frýdecká sklád-
ka, a. s. pravidelně kontejnery s 
tříděným odpadem vyprazdňuje 
a vámi vytříděný odpad předává 

k dalšímu dotřídění na dotříďovací 
linku v Lískovci, kde jsou odpady 
roztříděny na jednotlivé druhy. Od-
tud putují nápojové kartony k další-
mu zpracování do papíren jako su-
rovina k výrobě dalšího papíru. Ná-
pojové kartony se také zpracová-
vají na speciální lince, kde se roz-
drtí a drť se za tepla lisuje do de-
sek, které je možné použít napří-
klad jako stavební izolace.

PROSÍME, ODKLÁDEJTE NÁ-
POJOVÉ KARTONY STLAČENÉ 
A BEZE ZBYTKŮ NÁPOJŮ DO 
KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ OD-
PAD – MODRÉ – PAPÍR.

Dne 20. 6. bude v Chlebovi-
cích, Lysůvkách a Zelinkovicích 
a dne 27. 6. v Lískovci a ve Ska-
lici probíhat sběr nebezpečných 
odpadů. Nebezpečné odpady 
od občanů zdarma odeberou 
pracovníci společnosti Frýdecká 
skládka, a. s. Se sběrem nebez-
pečných odpadů bude prováděn 
i sběr velkoobjemových odpadů. 
Harmonogram sběru nebezpeč-
ných a velkoobjemových odpadů

Dne 20. 6. 2009
Lysůvky: bývalý autobazar (pod 
mostem) 7:30 – 8:00; u pana Šmí-
da 8:10 – 8:40; u hřiště 8:50 – 9:20
Zelinkovice: u obchodu – AUTO 
TRUCK 9:30 – 10:00
Chlebovice: u pana Martínka 10:10 
– 10:40; bývalý obecní úřad 10:50 
– 11:20; u transformátoru 12:00 – 
12:30; myslivna 12:40 – 13:10
Zelinkovice: AUTO HONDA – 

Sběr nebezpečných odpadů 
v místních částech města

naproti bytovek 13:20 – 13:50
Dne 27. 6. 2009

Skalice: Záhoří – u žampionár-
ny 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 11:20 – 11:50
Lískovec: u hřiště 12:20 – 12:50; u 
hasičské zbrojnice 13:00 – 13:30
točna Hájek 13:40 – 14:10

Nebezpečné odpady jsou:
Mazací a motorové oleje, ole-

jové filtry, televizory, obrazovky, 
monitory, rádia, počítače, lednice, 
mražáky, sporáky, pračky, použi-
té obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, zbytky barev, laků, ředidel, 
autobaterie, monočlánky, zářivky, 
výbojky, prošlé a nepotřebné léky.

Velkoobjemové odpady jsou:
Skříně, ostatní nábytek, kober-

ce, matrace apod.  Odbor ŽPaZ

Několik tisíc volebních míst-
ností se ve dnech 5. a 6. června 
2009 otevře pro volby do Evrop-
ského parlamentu. O celkem 22 
křesel, která jsou pro Českou re-
publiku v Evropském parlamen-
tu vyčleněna, se utká 33 politic-
kých stran, hnutí a koalic.

Jak můžete hlasovat
v letošních volbách do

Evropského parlamentu?
Kdo může volit?

Občan České republiky má 
právo hlasovat ve volbách do Evrop-
ského parlamentu na území České 
republiky za předpokladu, že 

• nejpozději druhý den voleb 
dosáhl věku 18 let, 

• nevznikla u něj překážka ve 
výkonu volebního práva a 

• je zapsán v seznamu voličů 
pro volby do Evropského parla-
mentu, popřípadě hlasuje na vo-
ličský průkaz. 

Překážkou ve výkonu volební-
ho práva, pro kterou nelze hlaso-
vat, je zákonem stanovené ome-
zení osobní svobody z důvodu 

Ve dnech 5. a 6. června 2009 se uskuteční volby do Evropského parlamentu
ochrany zdraví lidu nebo zbavení 
způsobilosti k právním úkonům.

Občan jiného členského 
státu EU má právo hlasovat ve 
volbách do Evropského parla-
mentu na území České republi-
ky za předpokladu, že

• nejpozději druhý den voleb 
dosáhl věku 18 let a 

• je po dobu nejméně 45 dnů 
veden v evidenci obyvatel (tj. 
nejméně od 22. dubna 2009). 

• nevznikla u něj překážka ve 
výkonu volebního práva. 

Překážkou ve výkonu volební-
ho práva, pro kterou nelze hlaso-
vat, je zákonem stanovené ome-
zení osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidu nebo zbavení 
způsobilosti k právním úkonům. 

• je zapsán v seznamu voličů 
pro volby do Evropského parla-
mentu (tzn. nejpozději 26. dubna 
2009 podal žádost o zápis do se-
znamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu nebo žádost o 
přenesení svých údajů z dodat-
ku stálého seznamu voličů do se-

znamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu). 

Kdy se volby konají?
Volby do Evropského parla-

mentu se budou na území Čes-
ké republiky konat ve dnech 5. a 
6. června 2009. V pátek 5. červ-
na 2009 budou otevřeny volební 
místnosti od 14.00 hodin do 22.00 
hodin, v sobotu 6. června 2009 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin.

Kde můžete volit?
• v 57 volebních okrscích na 

území města Frýdku-Místku, 
přesný popis jednotlivých okrsků 
je uveden níže. 

POZOR! U volebních okrs-
ků č. 40 a 54 došlo oproti 
předchozím volbám ke změně 
volební místnosti!

• Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních, důvo-
dů magistrát (tel. 558 609 131) a 
ve dnech voleb okrskovou voleb-
ní komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to pou-
ze v územním obvodu volební-
ho okrsku, pro který byla okrsko-
vá volební komise zřízena. V ta-
kovém případě vyšle okrsková vo-
lební komise k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou.

Jak volit?
Hlasovací lístky budou dodá-

ny všem voličům nejpozději 3 
dny přede dnem voleb. 

Volič hlasuje osobně, zastou-
pení není přípustné.

Volič prokáže po příchodu do vo-
lební místnosti svou totožnost a stát-
ní občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem nebo 
platným cestovním, diplomatickým 

nebo služebním pasem České re-
publiky anebo cestovním průkazem. 
Volič, který se dostavil do volební 
místnosti s voličským průkazem, je 
poté povinen odevzdat okrskové vo-
lební komisi tento průkaz.

Neprokáže-li volič tyto skutečnos-
ti, nebude mu hlasování umožněno.

Po záznamu ve výpisu ze se-
znamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu obdrží volič od 
okrskové volební komise prázdnou 
úřední obálku. Na žádost voliče mu 
okrsková volební komise dodá za 
chybějící, škrtané nebo jinak ozna-
čené hlasovací lístky jiné.

Voliči, který není zapsán ve 
výpisu ze seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamen-
tu, okrsková volební komise hla-
sování neumožní. To neplatí, po-
kud volič hlasuje na voličský průkaz.

Po obdržení úřední obálky, po-
případě hlasovacích lístků, vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. V tomto prostoru 
vloží volič do úřední obálky 1 hla-
sovací lístek. Na hlasovacím lístku 
může přitom zakroužkováním po-
řadového čísla nejvýše u dvou 
kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku vyznačit, které-
mu z kandidátů dává přednost. Jiné 
úpravy hlasovacího lístku nemají na 
jeho posuzování vliv.

Volič hlasuje tak, že po opuš-
tění prostoru určeného pro úpra-
vu hlasovacích lístků vloží úřed-
ní obálku s hlasovacím lístkem 
před okrskovou volební komisí 
do volební schránky. 

V prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků nesmí být nikdo 

přítomen zároveň s voličem, a to 
ani člen okrskové volební komise. S 
voličem, který nemůže sám upravit 
hlasovací lístek pro tělesnou vadu 
anebo proto, že nemůže číst nebo 
psát, může být v prostoru určeném 
pro úpravu hlasovacích lístků příto-
men jiný volič, nikoli však člen okrs-
kové volební komise, a hlasovací 
lístek za něho v souladu s jeho po-
kyny upravit, vložit do úřední obál-
ky a úřední obálku s hlasovacím líst-
kem vložit do volební schránky.

Voliči, který se neodebral 
do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, 
okrsková volební komise hla-
sování neumožní.
Lze volit na voličský průkaz?

Volič může hlasovat v jakéko-
li volební místnosti na území Čes-
ké republiky, pokud hlasuje na vo-
ličský průkaz, který vydává obecní 
úřad voliči, který je u tohoto obecní-
ho úřadu zapsán v seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamen-
tu a nebude moci nebo nehodlá vo-
lit ve volebním okrsku, pro který je 
tento seznam veden. O vydání vo-
ličského průkazu musel volič požá-
dat písemným podáním opatřeným 
ověřeným podpisem voliče, doru-
čeným obecnímu úřadu (magistrá-
tu) nejpozději 15 dnů přede dnem 
voleb, tj. 21. května 2009.
Aktuální informace k volbám

Aktuální informace k volbám 
jsou zveřejněny na webových 
stránkách Ministerstva vnitra ČR 
www.mvcr.cz, Českého statistic-
kého úřadu www.volby.cz a strán-
kách Statutárního města Frýd-
ku-Místku www.frydekmistek.cz 
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FRÝDECKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI: Tradiční vrchol Veseléta nebude chybět ani letos.       Foto: Petr Pavelka

Plnění programového prohlášení

V oblasti kultury chceme: každoročně pořádat Beskydské VeselétoV oblasti kultury chceme: každoročně pořádat Beskydské Veseléto
BESKYDSKÉ VESELÉTO nabídne BESKYDSKÉ VESELÉTO nabídne 
tentokrát i sportovní akcetentokrát i sportovní akce

Beskydské Veseléto před-
stavuje již několik let jedineč-
nou směsici kulturních akcí se 
širokým záběrem, kdy si při-
jdou na své doslova všech-
ny generace. V loňském roce 
dokonce radnice ve spoluprá-
ci s Beskydským informačním 
centrem a Regionem Beskydy 
přilákala do města evropskou 
legendu Alphaville.

15. Mezinárodní folklórní fes-
tival CIOFF, Western ve Frýdku, 
Zpívání pod lípou, Jazz ve měs-
tě, Eva a Vašek, Beskydské re-
kordy, Den v pohybu – sportov-
ní den, Frýdecké historické slav-
nosti, Street ramp show, Odpoled-
ne písničkou, to je letošní menu. 
„Může se zdát skromnější, ale po 
loňském vrcholu už jsme nemě-
li kde výš akci posunout. Proto se 
v tomto roce vydáváme i trochu ji-
ným směrem a uvidíme, jak bude 
táhnout zábava, která má sportov-
ní charakter. V programu ovšem 
zůstávají osvědčené akce, které 
mají tradici a určitě i letos přilákají 
tisíce návštěvníků,“ věří Petr Rafaj, 

předseda Regionu Beskydy. 
Pořadatelé jsou přesvědčeni, 
že léto ve Frýdku-Místku bude 
prostě opět veselé. Přípravy na 
čtvrtý ročník Beskydského Ve-
seléta jsou v plném proudu. Ve-
seléto nabídne sérii deseti akcí z 
oblasti kultury a nově i sportu, které 
se budou konat od června do září v 
různých částech města. 

V programu Beskydského Veseléta 
nechybí tradiční Mezinárodní folklórní fes-
tival, dětmi oblíbený Western ve Frýdku, 
nebo atmosférou přímo nabitý Jazz ve 
městě. Na své posluchače se rov-
něž těší oblíbené Zpívání pod 
Lípou nebo pohodové Od-
poledne s písničkou. Mezi 
letošní novinky patří akce Bes-
kydské rekordy, která je zasvě-
cena soutěžím a zábavě, stejně 
jako sportovně laděný Den v pohy-
bu na Olešné a nebo Street ramp 
show, která nadchne nejen milov-
níky kolečkových sportů. 

Své publikum jistě nezklame 
ani dvojice Eva a Vašek a letní 
prázdniny zakončí tradičně Frý-
decké historické slavnosti. (pp)

LEGENDA VE MĚSTĚ: Alphaville přitáhl do Frýdku-Místku i návštěv-
níky ze zahraničí.   Foto: Petr Pavelka

PARK POD ZÁMKEM: Dechovka táhne za každého počasí.      Foto: Petr Pavelka

Mezinárodní folklorní fes-
tival, který je zahajovací akcí 
letošního Beskydského Vese-
léta, se chystá přivítat 200 za-
hraničních tanečníků a mu-
zikantů a dalších téměř 400 
účinkujících z Čech a Moravy. 

Podle prezidentky 15. MFF 
CIOFF FM 2009 Evy Gerykové 
dobrovolníci z řad rodičů, dětí a 
přátel domácí Ostravičky za po-
moci spolupořadatelů: ZUŠ, Ná-
rodního domu, Frýdeckého zám-
ku, Ostravice,VOŠ Goodwill a 7. 
ZŠ pilně pracují na přípravách již 
15. ročníku, který se uskuteční 
v termínu od 16. do 22. června.

„Příznivci lidového umění se 
můžou těšit na folklór z Gruzie, 
Řecka, Španělska, Slovinska, 
Jižní Koreje a snad i Uzbekistá-
nu, Kolumbie, který prostřídá ta-
nec, hudba a zpěv našeho regi-
onu v podání Ostravičky, Malé 
Ostravice a Ostravice, Ondráš-

Frýdek-Místek znovu ožije folkóremFrýdek-Místek znovu ožije folkórem

ku, Malé Ondřejnice, Valašského 
Vojvody včetně cimbálových mu-
zik Šidla, Friš a Satina. S domá-
cími soubory změří síly tanečníci 
pražského souboru Kytice a hos-
té z Hluku a Hradiště,“ předestře-
la letošní nabídku Eva Geryková.

První akce pro veřejnost – 
Koncert muzik, se bude konat ve 
čtvrtek 18. 6. od 19,00 
hod. na nádvoří Frýdec-
kého zámku. Místecké 
náměstí začne žít folkló-
rem v pátek 19. 6. od 
18,00 hod. Hned v so-
botu 20. 6. v 9,00 hod. 
se průvod všech asi 600 
tanečníků a muzikantů 
vydá od náměstí Evro-
py na náměstí Svobo-
dy. Tam až do půlnoci 
se budou střídat na pó-
diu a předvádět své do-
vednosti. V neděli do-
poledne od 9,00 hod. 
bude festival pokračo-
vat opět na místeckém 
náměstí a v 16,00 hod. 
v Kině P. Bezruče vy-
vrcholí na Galakoncer-

tu, kde diváci zhlédnou to nej-
hezčí, co soubory ze svých zemí 
a jiných českých regionů přivezly. 
„Věříme, že i tentokrát jsou všech-
ny připravené programy natolik 
pestré, že festival bude opět dů-
vodem k setkání početných řad 
příznivců folklóru,“ je přesvědče-
na Eva Geryková. (pp)

Řecký soubor MANOUSAKIA.

Gruzínský soubor MOMAVALI.
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kinovlast.cz, vlast@kulturafm.cz

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

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

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

Cílová skupina: 6-18 let
Provozní doba přes školní rok je 13 - 17 h

KLUB NEZBEDA

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

Mobil: 739 511 380 
web: kmbroucci.blog.cz

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 
Otevřeno: Po - Pá 9.00 – 12.00 h.

Út pouze 14.30 – 17.00, St: 14.00 - 16.00 h.

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

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

ve st a čt 13-17, v so 9-12
773 993 112, www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

Čtvrtek 4. června v 19 h.
7. koncert KPH 2008/2009 
34. MHF Janáčkův Máj

STANISLAV BOGUNIA – klavír
JAN ADAMUS – hoboj

STÁTNÍ KOMORNÍ ORCHESTR ŽILINA
KAREN LAVČJAN – dirigent

Program: Mirzojan: Symfonie pro smyčce a 
tympány (česká premiéra)

B. Martinů: Koncert pro hoboj a malý orchestr
J. Haydn: Koncert pro klavír a orchestr D dur
J. Brahms: Variace na Haydnovo téma op.56 

Vstupné 120 a 60 Kč
Další informace na www.janackuvmaj.cz
Neděle 21. června v 16.00 h. – Kino P. Bezruče
GALAKONCERT 15. MEZINÁRODNÍHO 

FOLKLORNÍHO FESTIVALU CIOFF
Vstupné: 90 a 60 Kč (členové FOK, děti ...)

Výstavy:
1. – 30. června – chodby Národního domu

MFF ve fotografiích
Radek Klímek a Luděk Krulikovský

Kurzovní činnost:
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ – začátečníci

září – prosinec 
Jsou určeny zejména pro studenty středních 
škol, gymnázií a učilišť. Lekce jsou sestave-
ny tak, aby studenty bavily, zajímaly a rozví-
jely jejich obzor. Součástí těchto lekcí jsou i 
základy společenského chování.
Skladba kurzů: Středa od 16.45 do 19.15 h. 
a od 19.30 do 22.00 h.; Pátek 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 ve-
čery – prodloužená a závěrečná lekce v dél-
ce trvání 5 h. Přihlášky přijímáme osobně v 
kanceláři útvaru kultury. Platba kurzů od 1. 
6. každé pondělí a čtvrtek od 13.00 do 15.00 
h. a ve středu od 13.00 do 16.30 h.
Kurz je nutno zaplatit do 19. 6., po tomto ter-
mínu se všechny rezervace ruší.
Informace na telefonním čísle 558 433 431 
Hana Janáčková

Středa 3. června v 16 h. 
Olomoucká umělecká agentura VIOLA

PÍSNIČKY NAŠÍ BABIČKY
Koncert ke Dni matek Zdeňka Černohouze 
a Mirka Krahulce, ve kterém zazní písničky 

Karla Hašlera, Jaromíra Vejvody, Karla Vac-
ka a také staropražské a lidové písně.

Vstupné: 100 a 50 Kč (důchodci)
Náhradní představení za 6. 5.
Čtvrtek 4. června v 19 h.

Karel Jaromír Erben
KYTICE

Spolupráce Těšínského divadla a Janáčko-
vy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě do-

stala před čtyřmi lety nebývalou podobu. Stu-
denti konzervatoře hráli svoje maturitní před-
stavení v rámci předplatného našeho divadla. 
A protože se jejich vystoupení líbilo, rozhodlo 
vedení divadla tuto akci čas od času zopako-

vat. Tentokrát zahrají studenti maturitního roč-
níku rozvernou adaptaci Kytice Karla Jaromíra 
Erbena. Autoři Jiří Suchý a Ferdinand Havlík ji 
před časem napsali pro známé pražské diva-
dlo SEMAFOR, kde se hrála s velkým úspě-

chem řadu sezon. Také toto studentské před-
stavení si našlo spoustu vděčných diváků a 

bylo vyhodnoceno jako nejlepší představení 8. 
Festivalu divadel Moravy a Slezska. 

Předplatitelská skupina FMC
Vstupné: 90 a 50 Kč (prodej vstupenek ho-

dinu před začátkem představení)
Úterý 16. června v 19 h.

SESTRY HAVELKOVY S ORCHESTREM
Soubor tvoří dámské vokální kvarteto Dana 
Šimíčková, Petra Kohoutová, Olga Bímo-

vá a Anna Vávrová a osmičlenný orchestr v 
obsazení: piáno, tenorsaxofon, altsaxofon, 
trubka, violinofon, kytara, bicí a kontrabas.

Vstupné: 300, 280 a 250 Kč
Středa 17. června v 19 h.

Divadelní agentura Harlekýn Praha
Antonín Procházka
VĚRNÍ ABONENTI

Komedie o divácích pro diváky. Co se sta-
ne, když si manželé sednou v hledišti každý 

jinam a on má vedle sebe mladou půvab-
nou sousedku.

Hrají: Václav Vydra, Andrea Černá, Jana Bouš-
ková, Pavel Kikinčuk, Antonín Procházka aj.

Režie: Antonín Procházka
Poslední představení skupiny B

Vstupné: 400 a 380 Kč
KINO:

3. 6. v 19.00 h. - ODPOR/USA 
Příběh bratrů Bielskich v Bělorusku za dru-
hé světové války. Daniel Craig, Liev Schrei-

ber a Jamie Bell coby partyzáni.
6. – 7. 6. v 17.00 h. - RŮŽOVÝ PANTER 2/USA
Steve Martin je zpět jako legendární inspek-
tor Clousseau. Pokračování úspěšného hitu 

z r. 2006.
6. – 7. 6. v 19.00 h. - VÁLKA NEVĚST/USA
Nejlepší kamarádky…až do svatby. Roman-

tická komedie s Kate Hudson a Anne Ha-
thaway v hlavních rolích.

10. 6. v 19.00 hod.
PÁTEK TŘINÁCTÉHO/USA

Remake hororové klasiky z roku 1980, který 
přináší i některé další podrobnosti o záhad-
ném vraždícím maniakovi J. Voorheesovi.

12. – 14. 6. v 17.00 a ve 20.00 h.
ANDĚLÉ A DÉMONI/USA

Nejočekávanější titul roku 2009 – od auto-
ra Šifry mistra Leonarda – s Tomem Hank-

sem v hlavní roli.
18. 6. v 17.00 a 19.30 h.
MILIONÁŘ Z CHATRČE

– Slumdog Millionaire/VB
(film. představení se odehraje pouze za pří-
znivého počasí, v opačném případě proběh-

ne Koncert Muzik 15. MFF...)
Skutečný příběh indického mladíka, který 
vyhrál v indické verzi soutěže „Chcete být 

milionářem?“ 
19. – 21. 6. v 15.00 h.

BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD/USA
Nový animovaný film pro děti o neohro-
ženém psím hrdinovi z dílny Walt Disney 

Pictures.
19. – 21. 6. v 17.00 a 19.00 h.

EL PASO/ČR
Nový film režiséra Zdeňka Tyce vypráví pří-
běh rodiny, která se dostala do obtížné so-

ciální situace.
24. 6. v 19.00 h.

AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE/USA
Věčné problémy zamilovaných v americké 

komedii s hvězdným obsazením.
26. – 28. 6. v 17.00 h.

HOTEL PRO PSY/USA
Co dokázali dva sourozenci. O problémech, 

které způsobí příliš velká láska ke psům 
všech plemen.

26. – 28. 6. v 19.00 hod.
X-MEN ORIGINS: WOLVERINE/USA

Hugh Jackman znovu ve své slavné roli mu-
tanta Wolverina.
FILMOVÝ KLUB

1. – 2. 6. v 19.00 h.
NEZVANÝ HOST/USA

Film o lásce, afrických bubnech, přátelství 
napříč rozdílnými kulturami a problémech 

imigrantů v Americe.
8. 6. v 19.00 h.
JCVD/Belgie

JCVD, to je Jean-Claude Van Damme, 
belgický herec, jemuž se přezdívalo The 
Muscles from Brussels, hraje sám sebe.

9. 6. v 19.00 h.
PRACH ČASU/Řecko

Theo Angelopulos natočil film o řeckém re-
žisérovi, který se vrací z USA do Říma, aby 
dokončil film o deportacích na Sibiř za Sta-

linovy vlády. 
15. 6. v 19.00 h.

TULPAN/Německo
Úsměvný i dojemný příběh z kazašské stepi.

Dokumenty
22. 6. v 19.00 h.

JAK SE VAŘÍ DĚJINY/Slovensko
Vojenští kuchaři z různých koutů Evropy 

vzpomínají na svou službu v polních kuchy-
ních za války i v míru.

23. 6. v 19.00 h.
VÍTEJTE V KLDR!/ČR

Kdo a proč se vydá na dovolenou do země, 
která je hrozbou pro bezpečnost celého 

světa? 
 29. 6. v 19.00 h.

NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA NA-
ROZENINY?/ČR

Loutkový film Jiřího Barty se odehrává na 
půdě starého domu, kde si odložené hračky 

vytvořily svůj vlastní svět. 
30. 6. v 19.00 h.

KDYŽ SE MUŽ VRACÍ DOMŮ/Dánsko
Nekonvenční komedie režiséra T. Vinterber-
ga o spletitostech rodinných vztahů a lásky.

BIJÁSEK 
12. 6. v 10.00 h.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ/ČR
13. 6. ve 14.00 h.

LOVECKÁ SEZÓNA 2/USA
Pokračování Lovecké sezóny. Tentokrát se 

domácí zvířata ocitají v lesní „divočině“.
FILMY PRO SENIORY

10. 6. v 10.00 h.
27 ŠATŮ/USA

Lehká romantická komedie o svatebních 
problémech jedné velmi sympatické a obě-

tavé Američanky.
24. 6. v 10.00 h.

LÍBÁŠ JAKO BŮH/ČR
Nová česká komedie režisérky Marie Po-

ledňákové.
Výstavy:

8. června - 12. června
Když se řekne závislost
12. června - 31. července

MFF ve fotografiích 
Radek Klímek a Luděk Krulikovský

Vernisáž 12. 6. v 17 h.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
HOUBY ZBLÍZKA

VLADIMÍR KLEIN – SKLO
Touto výstavou ukazujeme autora jako před-

stavitele ateliérové sklářské tvorby. Autor 
vedle tavené plastiky dosahuje sochařské-
ho výrazu i tvarováním skleněného bloku za 
studena, opracováním vidiovým dlátem, ře-
záním diamantovou pilou nebo vodním pa-
prskem, broušením a leštěním, technikami 
užívanými v kamenosochařství.
Vernisáž ve čtvrtek 18. června v 17 h. za 
účasti autora ve výstavních síních frýdecké-
ho zámku. Potrvá do 30. srpna.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE:
Úterý 16. června 16,30 h. – Langův dům na 

ulici Hluboká
GEOLOGICKÝ KROUŽEK

Pravidelné setkání sběratelů hornin a mine-
rálů, doplněné výměnou poznatků a materiá-
lu, poradenská služba, videoprojekce.
Čtvrtek 18. června 19,00 h. – nádvoří frý-

deckého zámku
KONCERT MUZIK

Vystoupení hudebních souborů v rámci 15. me-
zinárodního folklorního festivalu Frýdek-Místek 

BESEDY, PŘEDNÁŠKY,
EXKURZE, VYCHÁZKY:

Pátek 19. června 
Sraz u kašny na Zámeckém náměstí ve 

Frýdku v 16.00 h.
POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU

Vycházka pro zájemce o historii města. Kde 
dříve stával zámecký pivovar, dům frýdec-
kého vlastence JUDr. Kotka, tiskárna Jose-
fa a Františka Orla, staré frýdecké radnice, 
jak Růžový pahorek ke svému jménu přišel, 
historie Vincentina a Boromea, kde stávala 
hospoda Na špici, jak postavili Národní dům 
ve Frýdku a další.

Iva Hüttnerová – grafika 
3. 6. v 17 hodin vernisáž za účasti autorky

3. 6. Zmrzlinová párty – zábavné odpo-
ledne (hry, soutěže, scénky)
10. 6. Sportovní odpoledne v Sokolíku
17. 6. Specifický program – O prázdni-
nách bezpečně
23.6. Malování pod lipou
25. 6. 3D – akce klubu MSK v Českém 
Těšíně
30.6. Letem světem – poznávací hra

MIMI KOUTEK bude v červnu zrušen! 
Začne opět od září. 

4. 6. - Dětský den
Oslava dne dětí bude probíhat na zahradě 
MŠ. Pro děti jsou připraveny soutěže a také 
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DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040, http://ctyrlistek.webz.cz

Hlavní třída 109, Frýdek-Místek
www.pratelefm.org, tel.: 608 224 560

5. - 7. 6 - Areál SOKOLÍK – BAMBIRIÁDA 
Přehlídka kulturních, zájmových a sportov-
ních činností pro děti a mládež. Široká ve-
řejnost bude seznámena s možnostmi tráve-
ní volného času prostřednictvím zájmových 
organizací a sdružení formou hry a soutěží. 
Zveme představitele města Frýdku-Místku, 
rodiny s dětmi a vyzýváme k účasti všech-
ny školy a školky.

SOKOLÍK

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

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
PŘÍRODA ZBLÍZKA

Fotografie Aleny Pončové
do 2. července

Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

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

GALERIE POD SVÍCNEM

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

e-mail: kulturnidumfm@seznam.cz
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Od 1. 5. 
Mírně erotická výstava místních i přespopol-

ních výtvarníků s názvem Ze šuplíčku.

KOUZELNÝ KOUTEK
J. V. Sládka 37 (1. patro), Místek

www.kouzelnykoutek.cz
e-mail: kouzelny.koutek@seznam.cz

mobil: 737 518 840

Dětský koutek sloužící k hlídání dětí a k 
volnočasovým aktivitám rodičů s dětmi 
v Místku na náměstí, poslední vchod v 

podloubí před drogerií
Stále nabízíme:

- Hlídání dětí každého věku jednorázově i 
dlouhodobě 

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic
otevřeno duben-říjen 

v pátek 9-17 h., sobota 9-12 
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.

Info: www.vcelaricifm.cz, 603 542 619

Muzea v Chlebovicích

SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
telefon: 558 434 154, 558 434 525,

www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

Středisko volného času Klíč

19.5. - 5.6.2009 - LABYRINT
Výstava výtvarných prací studentů

Střední zdravotnické školy
ve Frýdku-Místku, obor sociální péče
Otevřeno: PO - ČT od 8 do 17 hodin,

PÁ od 8 do 15 hodin

GALERIE POD SOVOU
1.ZŠ na tř. T.G. Masaryka

ve Frýdku-Místku

pěkné odměny! Začátek v 10.00 hod.
5. 6. - Výtvarka – Trháme a lepíme z ba-
revného papíru
Jednoduchá práce pro šikovné děti.
5. 6. – 6. 6. - Broučci na Bambiriádě
Opět se zúčastníme Bambiriády – připraví-
me pro děti překážkovou dráhu a jednodu-
chou výtvarnou práci.
8. 6. - Beseda o ekologických čistících 
prostředcích Eurona
Navštíví nás paní Magnusková, která nás se-
známí s výrobky Eurona. Začátek v 10.00 hod.
9. 6. - Pojišťovna Generali
Čeká nás návštěva pracovnice pojišťovny 
Generali, která nás seznámí s nejnovější na-
bídkou pojištění. Začátek v 15.00 hod.
12. 6. - Výtvarka – Roztíratelné pastelky
Přijďte si s dětmi vytvořit veselý obrázek!
15. 6. - Zelené potraviny
Zajímavá beseda o zdravé výživě. Začátek 
v 10.00 hod.
16. 6. - Výlet ke koním
Tradiční exkurze Broučků do jízdárny – ten-
tokrát do Jízdárny u Bačů v Palkovicích. 
Sraz na místě v 10.00 hod. Můžeme jet au-
tobusem v 9.07 hod.z aut. nádr. ve Frýdku.
19. 6. - Výtvarka – Tvoříme z plastelíny
Děti si můžou vytvořit jednoduché postavičky.
23. 6. - Mezinárodní den dětí
Setkání rodičů a dětí různých národností.
Chceme maminkám a tatínkům jiných kul-
tur pomoci při integraci do české společnosti, 
také při překonávání jazykové bariéry! Rodi-
čům nabízíme besedu o výchově dětí v jiných 
zemích, dětem zajímavý program – maňásko-
vá pohádka a soutěže k jejich svátku! Pokud 
z vašeho okolí znáte rodiny cizinců s malými 
dětmi – nabídněte jim náš program !!! 
Začátek v 15.00 hod.
26. 6. - Slavnostní rozloučení s Broučky 
před prázdninami
Rozloučíme se tanečky a zpěvem.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 

besedy a přednášky
Úterý – dopoledne ZAVŘENO!!! Otevřeno 

14.30 – 17.00 hod.
Středa – dopoledne cvičení maminek s dětmi

Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka

Cvičení těhotných maminek 
Cvičení na rehabilitačních míčích pod vedením 
zkušené porodní asistentky je vždy ve středu v 
10.00 hod. Hlídání dětí zajištěno. Cena 40 Kč/
hod. Možnost proplacení zdravotní pojišťovnou!

Angličtina pro nejmenší 
Výuka angličtiny pro děti s rodiči probíhá 
vždy v úterý odpoledne. 

Relaxační tanec
Tančení maminek je vždy v pátek od 14.30 
-15.30. Hlídání dětí zajištěno!

Aerobik
Cvičení aerobiku probíhá vždy v pátek v 9.30 
– 10.30. Hlídání dětí zajištěno!
Jednorázové vstupné 40 Kč, vstup na per-
manentku 35 Kč.

LIDOVÝ DŮM
sobota 13. června – 16 h.

Přednáška RNDr. Jiřího Grygara na téma: 
Proč astrologie nefunguje, kdežto ast-

ronomie ano?

Pro mládež a dospělé
Vstupné 60 Kč

Pátek 12. června v 19 h.
Ú-klid

Pořad veselých i vážných monologů, dialogů, 
scének a hudby – hraje nový divadelní soubor

SERUM Frýdek-Místek
Sobota 20. června v 19 h.

Norbert Závodský
Křehkosti

1 skleněná krychle, 1 autonehoda, 6 her-

ců, 7 příběhů – hraje soubor 21 gramů Frý-
dek-Místek

Půjčování kostýmů v červnu:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 h.

čtvrtek 4. 6. - CESTA KOLEM SVĚTA
Akademie k 15. výročí založení Základní a 

mateřské školy NADĚJE.

Výstava prací Martina a Břetislava Svozilových 
s názvem Kampak se asi všichni stěhujou.
Výstava potrvá do 19. června 2009.

4. 6. čtvrtek MATURITNÍ VEČIREK
UDĚLEJ SI VE STOUNU AKCI I TY!!!
5. 6. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ HITY 
PRO VÁS VŠECHNY, AKCE NA BARU
6. 6. sobota METALOVÁ VICHŘICE – PO-
SLEDNÍ V SEZÓNĚ
DJS RAVY A ESTET A SKVĚLE VYCHYTA-
NÁ HUDBA!
12. 6. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ HITY 
PRO VÁS VŠECHNY, AKCE NA BARU

13. 6. sobota STOUN FEST – S PODPO-
ROU EU!!! – VSTUP ZDARMA!
HEMP FOR VICTORY, NOISE PARADE, 
BANK OF JOE(SK) – VYSTOUPÍ V RÁMCI 
PROGRAMU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁ-
CE DOTOVANÉ EU, VSTUP ZDARMA!!!
19. 6. pátek NAA:SH:UP – LAST IN SEASON
ELWIRA / spiral.sk, Brno, DANCHEZ b2b 
MOODRIZ / yupisashi, Pha, WENIA / mes-
sarosh-extdust, Ova ,HOLARIO / mktbros-re-
drum-beat+, Pha+Brno, HYPOTHEC / mkt-
bros.org, F-M ,SHMIDOO / basstrike, F-M 

Potřebujete si odpočinout?
Potřebujete se vrátit do práce?

Potřebujete si zařídit záležitosti na úřadech?
Jsme vám k dospozici dle vašich potřeb.

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Programy, kde se střídá cvičení s hudební a 

kreativní výchovou
Úterý 

děti 30 a více měsíců 8,30- 9,30 h.
děti 24-30 měsíců 9,40-10,40 h.
děti 8-12 měsíců 10,50-11,50 h.

Středa 
děti 22-30 měsíců 8,30 - 9,30 h.
děti 22-30 měsíců 9,40-10,40 h.

děti 12-20 měsíců 10,50-11,50 h.
PÁTEK

Program Předškolkové zvykání aneb Já to 
zvládnu bez maminky
pátky pro děti od 2 let 

Volná herna 
přijďte si pohrát odpoledne od 14.00-17.00 h. 
stačí se telefonicky nebo emailem objednat 

alespoň 1 den předem
cena za odpoledne 50 Kč/dospělý, 30 Kč/
dítě, každá pátá návštěva herny zdarma

VESELÁ CESTA ZA PIRÁTY
Rodinný tábor pro rodiče s dětmi od 1 roku, 
vhodný také pro předškoláky a mladší škol-
ní věk, pro děti, které ještě nemohou nebo 

nechtějí jet na tábor samy.
25. 7. – 1. 8. 2009

penzion Rozpité, Dolní Bečva
Kurzy:

KONVERZAČNÍ KURZ ŘEČTINY
S RODILOU MLUVČÍ

70 KČ/60 min
NĚMČINA - ZAČÁTEČNÍCI 

PÁTEK od 10,00hod
70 KČ/ 60 min

ANGLIČTINA PRO POKROČILÉ
úterý 16,00 hodin, 80 Kč/hod

zvýhodněné hlídání během jazykových kur-
zů 45 Kč/hodinu

VÝTVARNÉ HRÁTKY PRO DĚTI OD 3 LET
děti do 4 let s maminkou, starší mohou sa-
mostatně, výtvarné řádění motivované po-

hádkami, říkankami, básničkami
úterý 16,30hodin

PILATES PRO DOSPĚLÉ
zdravotní cvičení, při kterém se nezadýcháte

čtvrtek 18-19hod
55 Kč/hodinu 

BLIŽŠÍ INFORMACE KE VŠEM
KROUŽKŮM A KURZŮM

PODÁME RÁDI EMAILEM, NEBO

TELEFONICKY.
Poradna pro maminky 

laktační poradna, lekce kojení, kurzy přípra-
vy k porodu, manipulace s dítětem, masáže 

dětí, lekce šátkování po domluvě.

10. 6. - ATELIÉR DEA – ŠPER-
KY Z DRÁTU

Program: Budeme zhotovovat 
nádherné šperky z měděné-

ho a nerezového drátu. Vytvoříte si náhr-
delník a náušnice. Drát budeme kombinovat s 
korálky. Pokud máte, přineste si s sebou plo-
ché kleště.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 752, Místek, 17:00 – 20:00 h. Cena: 260 Kč
Informace: Ivana Kulhánková, telefon: 731 
167 010, 558 434 154, e-mail: iva@klicfm.cz
13. 6. - BĚH DO LIPINSKÝCH SCHODŮ + 

TÁBOROVÝ PĚTIBOJ
Program: V této skvělé soutěži poběžíte na 
čas do lipinských schodů. Nejrychlejší vyhrá-
vá. V cíli bude zajištěno občerstvení pro účast-
níky závodu. V tábornickém pětiboji si vyzkou-
šíte netradiční běh na velmi krátkou vzdále-
nost, uzlování, skoky přes švihadlo, hod pole-
nem do dálky, poznávání turistických značek, 
KPČ, dřevin, morseovky, zvířecích stop.
Místo a čas: Start a cíl je na zahradě MŠ Lís-
kovecká ve Frýdku. Prezence: 9:00 - 10:00 
h.. Start: v 10:00 h..
Kategorie: předškoláci, 6 - 8 let, 9 - 11 let, 
12 - 14 let, 15 - 18 let, dospělí
Startovné: 30 Kč
Informace: Renata Bortlíčková, telefon: 731 
080 964, 558 435 067,
e-mail: renata@klicfm.cz

ŠACHY
12. 6. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

– 15. KOLO
Program: Šachový turnaj pro děti

a mládež 4-18 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752,

Místek, 15:30 - 18:00 h.
Informace a přihlášky: Martin Kocur,

telefon: 732 224 966

www.klicfm.cz

Nabídka letních příměstkých táborů a let-
ních pobytových táborů na léto 2009 na
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Hasičský kroužek
Sbor dobrovolných hasi-

čů Frýdek hledá starší žáky ve 
věku 11-14 let. Několikrát roč-
ně se mládež zúčastňuje hasič-
ských soutěží, pořádá akce, na-
příklad karneval, Den dětí, spa-
ní v hasičárně, sportovní turna-
je, výlety apod. Schůzky jsou 
každý pátek 15:30 - 17:00 ho-
din v hasičské zbrojnici na uli-
ci Střelniční ve Frýdku. Více in-
formací a kontakt: E. Němcová; 
tel: 736 156 441; e-mail: nemco-
vaev@seznam.cz; www.sdhfry-
dek.sweb.cz.  (pp)


