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slovo primátorky

Zastupitelstvo schválilo strategický plán městaZastupitelstvo schválilo strategický plán města
Jedním z nejzávažnějších 

bodů programu červnového 
zasedání zastupitelstva bylo 
projednání Strategického 
plánu rozvoje statutárního 
města Frýdku-Místku na 
období 2007-2013. Doku-
ment byl nakonec schválen, 
ale koalici se nepodařilo 
získat ani jeden hlas opo-
zice, i když k problematice 
uskutečnila odborný semi-
nář a zapracovala některé 
připomínky, které na něm 
byly vzneseny. 

„Není příliš jasné, proč se 
opoziční strany od strategické-
ho plánu takto distancují. Pro 
město je prospěšné jej mít a 
dali jsme jim i možnost ovlivnit 
jeho podobu. Přímo na zastu-
pitelstvu jsme dokonce akcep-

tovali návrh, abychom připravili 
Akční plán na rok 2008, který 
bude ze strategického plánu 
vycházet a bude průběžně 
moci zapracovávat připomín-
ky zastupitelů,“ řekl náměstek 
primátorky Miroslav Dokoupil, 
který plán, jenž vychází i z Pro-
gramového prohlášení Rady 
města Frýdku-Místku na obdo-
bí 2006-2010 a jsou v něm 
uvedeny nejdůležitější projekty 
financovatelné v novém pro-
gramovém období ze struktu-
rálních fondů EU, předkládal.

Strategický plán rozvoje sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
na období 2007-2013 se mimo 
jiné zabývá kvalitou života míst-
ních obyvatel. To v sobě obsa-
huje například další rozšíření 
stávající nabídky volnočasových 

aktivit, budování cyklostezek, 
zvyšování bezpečnosti a čistoty 
města či rozvoj oblasti sociální 
péče. „Strategických cílů máme 
více. Například stálé zlepšování 
životního prostředí ve městě 
a jeho bezprostředním okolí, 

vytvoření atmosféry spolupráce 
a komunikace mezi městem, 
podnikateli  a dalšími klienty 
nebo další rozvoj vzdělávacích 
institucí. Nemůže chybět rea-
lizace obchvatu města dokon-
čením komunikačního koridoru 

R48 s propojením na R56 v co 
nejkratším termínu a další strate-
gické záležitosti,“ přiblížil obsah 
dokumentu, který zveřejníme v 
některém z příštích zpravodajů, 
náměstek primátorky Miroslav 
Dokoupil.  (pp)

Vážení spoluobčané,
v pondělí 18. června se sešlo zastupitel-

stvo našeho města ke svému 5. zasedání.
Ještě před zahájením vlastního programu se 

všem přítomným představil nový ředitel Okres-
ního ředitelství Policie České republiky ve Frýd-
ku-Místku plk. Mgr. Tomáš Václavík, který byl 
jmenován do funkce od 1. 6. 2007. Chtěla bych 
mu do jeho nelehké práce i touto cestou popřát, 
aby se mu splnily všechny vize, se kterými do funkce ředitele nastupuje.

Z více než 30 bodů, které zastupitelstvo projednalo, bych se zmí-
nila jen o některých rozpočtových opatřeních, která byla schválena. 
Byl schválen přesun již dříve schválených finančních prostředků v 
souvislosti s organizační změnou na našem magistrátu – od 1. 7. 
2007 vznikne nový samostatný Odbor informačních technologií, který 
se odděluje z Odboru vnitřních věcí.

Zastupitelstvo schválilo zvýšení výdajů Odboru dopravy a silničního 
hospodářství na rekonstrukci místní komunikace včetně chodníků na 
ulici Havlíčkova o 4 miliony korun. Tato investiční akce proběhne ve spo-
lupráci se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, 
a.s., která zde provede rekonstrukci svého zařízení. Opraven bude také 
chodník na veřejném pohřebišti v Chlebovicích i na ulici Na Poříčí.

Příspěvek na činnost získal například i Renarkon, Římsko-katolic-
ká farnost Frýdek na opravu kapličky v Hájku, příspěvek na provoz 
nově zřízené příspěvkové organizace města Střediska volného času 
Klíč a Stanice mladých turistů.

Přiblížil se konec školního roku a s ním čas prázdnin a dovolených 
a my vám všem přejeme krásné léto!  Eva Richtrová

Dnem vysvědčení se ve 
Frýdku-Místku rozběhly Prázd-
niny ve městě, které předsta-
vují řadu pestrých akcí pro děti 
v průběhu letních prázdnin, 
jež si připravily zájmové orga-
nizace v našem městě. Akce 
se konají ve všedních dnech 
v dopoledních hodinách, a tak 
mohou děti zajímavě vyplnit 
svůj volný čas.

„Program je určen všem 
dětem a mládeži, ale mohou 
se jej zúčastnit s dětmi i jejich 
rodiče. Za všeobecnou přihláš-
ku slouží tzv. Hrací plán, což je 
brožurka se základními kontakt-
ními údaji dítěte a kupóny, kde 

Prázdniny ve městě se rozjelyPrázdniny ve městě se rozjely
jsou rozepsány jednotlivé akce a 
pokyny k účasti. Na každé akci 
si pořadatel vyzvedne od dětí 
dané kupóny, do kterých si děti 
předem vyplní své číslo z úvodní 
strany hracího plánu,“ přiblížil 
Martin Sysala z odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy.

Kupóny ze všech akcí se 
slosují na závěrečné akci Ahoj 
prázdniny, kde děti mohou 
obdržet drobné věcné ceny. 
Pro jejich vyzvednutí je ale 
potřeba mít stále svůj hrací 
plán se svým číslem a jménem, 
proto jej dobře opatrujte. Hrací 
plány je možné si vyzvednout 
v Středisku volného času Klíč 

(Dům dětí a mládeže), v Bes-
kydském informačním centru 
a na Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, případně přímo u 
pořadatelů akce.

Akce pořádané ve městě jsou 
pro děti zdarma. Děti si přispívají 
pouze na vybrané výlety mimo 
město. U pěti akcí je nutné se 
dopředu přihlásit. Na ostatní 
programy je vstup volný bez 
předchozího přihlášení. Radni-
ce a organizátoři přejí dětem i 
rodičům pěkné letní prázdniny. 
Všichni budou rádi, když jim k 
ním přispějí i Prázdniny ve měs-
tě. Jejich kompletní program 
naleznete uvnitř čísla.  (pp)

Frýdek-Místek se skvěle bavilFrýdek-Místek se skvěle bavil

SUPPORT LESBIENS: Kapela chválila publikum, že jsou v něm samí 
hezcí lidé. Ale podlézat nepotřebovala. Hrála skvěle. Foto: Petr Pavelka

Skutečné taháky vytáh-
li do programu pořadatelé 
druhého ročníku festivalu 
Beskydy Sound, který byl 
bez nadsázky avizovanou 
hudební událostí roku ve 
Frýdku-Místku. Mňága a 
Žďorp, Support Lesbiens a 
Monkey Business odvedli, 
co se od nich očekávalo. 
Přitáhli početné publikum. A 
dokázali jej skvěle zabavit.

Festival zahájila svým 
vystoupením skupina Mňága a 
Žďorp, která slušně zaplněné-
mu areálu zahrála osvědčené 
legendární i novější skladby. 
Energie Valmezáků, kteří na 
pódiu prožívají své vystoupení 

stále stejně, jakoby v lehkém 
transu, prostupovala publikem 
a jako by se koncentrovala v 
atmosféře. Netrvalo dlouho a 
hity oblíbené kapely přerušila 
krátká větrná smršť doprováze-
ná hustým deštěm. „Po nece-
lých čtyřiceti minutách koncertu 
se přiřítila bouře, která vyhnala 
návštěvníky do přilehlého záze-
mí ve sportovní hale a kapelu 
z Valašského Meziříčí ven z 
pódia. Silný déšť s větrem způ-
sobil bohužel vážné závady na 
aparatuře skupiny, první kon-
cert zůstal proto nedokončen,“ 
referoval Milan Anděl z Beskyd-
ského informačního centra.

(pokračování na straně 11)

DOBROU ZÁBAVU!: Za město 
zdar festivalu popřál náměstek 
primátorky Michal Pobucký. 
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slovo náměstka primátorky

Svaz důchodců ČR ve 
Frýdku-Místku úzce spolupra-
cuje se Zdravotním ústavem 
se sídlem v Ostravě. Senioři 
se zapojili do kondičního 
cvičení na suchu i ve vodě. 
Obzvláště cvičení v krytém 
aquaparku na Olešné se pro 
ně stalo skutečným hitem.

Kondiční cvičení žen poctivě 
a pravidelně navštěvovalo 15 
žen, které jsou odhodlány znovu 
pokračovat po prázdninách. Kon-
diční cvičení ve vodě, společné 
pro ženy i muže, navštěvovaly 
čtyři desítky zájemců ve věku 
60-75 let. „Těmto aktivitám před-
cházel kurz snižování hmotnosti 
a semináře o správném stravo-
vání seniorů, kteří na našem pra-
covišti mohou získat odbornou 
pomoc při zvládání zdravého a 
pohodového stárnutí, odvykání 
kouření, snižování hmotnosti i 
primární péči, pokud si neví rady 
například při podezření nebo 
závislosti na alkoholu,“ uvedla 
Lydie Ryšavá, vedoucí Centra 
veřejného zdraví a Odboru pod-
pory zdraví Zdravotního ústavu 

Cvičení v aquaparku pomáhá seniorůmCvičení v aquaparku pomáhá seniorům

AKTIVNÍ SENIOŘI V AQUAPARKU: Cvičení ve vodě pomáhá v mnoha směrech.    Foto: Petr Pavelka
se sídlem v Ostravě. Ta se vel-
kému zájmu o cvičení v aquapar-
ku nediví. „Pro seniory je pohyb 
ve vodě snadnější než na suchu. 
Získávají lepší stabilitu, uvolňují 
klouby, snižují svou hmotnost. 
Dnes už víme, že půlhodinový 

pohyb denně má pro seniory vliv 
i jako prevence úrazů,“ vypočí-
tává klady Lydie Ryšavá. Eva 
Slánská, jedna z cvičících, ji 
doplňuje: „V neposlední řadě je 
tady dobrá parta a vždy perfektní 
nálada.“ Jen jsme v té partě na 

aquaparku viděli drtivou většinu 
žen. Ony samotné to přičítají 
tomu, že chlapi jsou lenivější a 
nechce se jim hýbat. Možná na 
podzim, kdy se akce obnoví, už 
budou muži v seniorském věku 
aktivnější.  (pp)

Renarkon hledá
nové prostory

Nezisková organizace Renar-
kon hledá pro jeho kontaktní cen-
trum pronájem nebytového prosto-
ru ve Frýdku-Místku o výměře cca 
90 m2. Měl by mít tři místnosti a 
dvoje sociální zařízení. Informace 
na tel. 558 628 444, 606 694 244.

Změna cen vstupného
Ceny vstupného na frýdec-

ko-místecký aquapark se od 
1. července mění. Společnost 
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. 
přistoupila k úpravě cen za služ-
by, které poskytuje ve víceúčelo-
vé sportovní hale, letním a krytém 
Aquaparku Olešná. „K úpravě cen 
jsme museli přistoupit stejně jako 
mnoho jiných provozovatelů spor-
tovních zařízení, a to v návaznosti 
na celkové zdražení energií, vody 
a nakupovaných služeb,“ uvedl 
ředitel společnosti Petr Slunský. 
Aktuální ceníky všech služeb 
najdete na www.sportplex.cz.

Aqua Express
Všichni příznivci koupání mohou 

od 1. července znovu využívat 
služeb AQUA EXPRESS Olešná. 
Na své obvyklé trase se pohybuje 
autovláček, který zabezpečuje, 
že se před nebo po dovádění v 
bazénu, na tobogánu, skluzavce, 
aquaaerobiku, spinningu, beach-
volejbalu nemusíte s taškou plnou 
věcí trmácet pěšky. Vláček vyjíždí 
v 9 hodin a pak zhruba co půlho-
dinku kyvadlově až do osmé hodi-
ny večer. Jezdí, pokud je aquapark 
otevřen, na konečných zastávkách 
musí všichni cestující vystoupit.

Tenisová školka
1. ČTK Frýdek-Místek pořádá 

na tenisových kurtech v Sadech 
B. Smetany opět Prázdninovou 
tenisovou školu, která je určena 
hlavně dětem ročníků 1999-2001. 
Kvalifikovaní trenéři se dětem 
budou věnovat v termínech 23.-
-27. července a 13.-17. srpna 
denně od 9 do 12 hodin. Informa-
ce na tel. čísle: 558 431 954.

Města spojí síly
Na republikovém setkání 

primátorů v rámci Svazu města 
obcí ČR, které se uskutečnilo v 
Karviné, zastupoval Frýdek-Mís-
tek kvůli dovolené primátorky její 
náměstek Petr Cvik. Podle něj 
se zúčastnění shodli zejména na 
dvou hlavních bodech, v nichž 
hodlají společně postupovat. Tím 
prvním je otázka příjmů ze státní-
ho rozpočtu v návaznosti na počet 
obyvatel. „Chceme prosadit, aby 
se vycházelo z údajů minister-
stva vnitra, nikoliv Českého sta-
tistického úřadu, jehož data jsou 
poddimenzovaná a nevychází to 
pak pro nás dobře. Přicházíme 
pak v příjmech řádově o miliony,“ 
řekl náměstek primátorky. Druhou 
oblastí, kde primátoři našli shodu, 
je chystaná novela živnostenské-
ho zákona, která by se rovněž 
negativně projevila na radničních 
pokladnách. „Ten zákon je opo-

nován a Frýdek-Místek je spolu 
s Jihlavou na čele této aktivity, 
jejímž cílem je pokračování cent-
rálních registračních míst. Shrnu-
to všem nám jde hlavně o to, aby 

byla statutární města ufinancova-
telná a nepokračovaly stále větší 
požadavky na výkony města bez 
potřebného finančního krytí,“ uza-
vřel Petr Cvik.  (pp)

Užijte si prázdniny v pohodě
Nastal čas letních prázdnin, čas, který přímo 

vybízí k návštěvě řady dovolenkových míst. Přeji 
vám všem, kteří vyrazíte za hranice naší repub-
liky, ale i těm, kteří budete cestovat po vlastech 
českých, abyste si výlety a odpočinek užili ve 
zdraví a pohodě. Pro ty z vás, kteří z různých 
důvodů zůstáváte ve Frýdku-Místku, jsme se 
pokusili ve spolupráci s různými organizacemi připravit řadu akcí, které 
vám snad ještě více zpříjemní život v našem městě. Pro děti je nachystána 
akce Prázdniny ve městě, která jim zajišťuje prakticky každý všední den 
jeho smysluplné prožití. Během července a srpna si tak budou moci vaše 
ratolesti dostatečně zasportovat, zahrát si různé společenské hry, ale také 
vyrazit za poznáním našeho města i jeho okolí. Rafty na Morávce, výlet na 
Ondřejník nebo na expozici ORBIS PICTUS do Kroměříže stojí za zvážení, 
stejně jako celá další plejáda aktivit, které organizačně zajišťují organizace 
pracující s dětmi. Za jejich vstřícnost a ochotu bych jim chtěl touto cestou 
poděkovat a vám, dětem, popřát, abyste si případně našly nového koníčka 
nebo kamaráda. Nudit se určitě ve městě nemusí ani dospělí. Beskydské 
informační centrum připravilo v rámci Beskydského Veseléta mimořádně 
zajímavý program, o čemž jsme se mohli přesvědčit již na první akci pod 
názvem Beskydy Sound. Bylo příjemné vidět, kolik lidí oslovila a hlavně 
zabavila. Totéž očekáváme od nadcházející akce Indiáni ve Frýdku, která 
se chystá na 8. července. V dalších termínech si přijdou na své i příznivci 
dechovky, folku či jazzu. Věřím, že i léto strávené ve Frýdku-Místku může 
být pro vás skutečně veselé.                        Petr Cvik

Loni se pod záštitou 
primátorky Evy Richtrové 
uskutečnilo v místecké Nové 
scéně Vlast čtvrté bienále 
republikové soutěžní přehlíd-
ky snímků ze života osob s 
handicapem nebo z pracov-
ního prostředí humanitárních 
organizací s názvem „S vámi 
nás baví svět“. Videofestival 
uspořádala ke svému patnác-
tému výročí založení Škola 
života. A její klienti už připra-
vují video na další ročník.

Škola života v domácím pro-
středí uspěla se snímkem I. zim-
ní olympiáda Školy života, který 
jí vynesl zlatou sošku podobnou 
Júliu Satinskému, proslulému 
tatínkovi z komedie století S 
tebou mě baví svět. 

Škola života natáčí další videosnímekŠkola života natáčí další videosnímek

Z NATÁČENÍ: Klienti Školy života natáčejí další videosnímek. Pilně 
jako včeličky.  Foto: Petr Pavelka

„Sportovní tématiku nyní opouš-
tíme, řekli jsme si, že v našich fil-
mech už bylo sportu dost, a natá-
číme snímek ze života včel. Takže 
se naši klienti dostali do styku  s 
voskovými svíčkami, medem, 
medovinou, ale už i nějakým tím 
včelím žihadlem,“ prozradil „perlič-
ku z natáčení“ Günter Kuboň, ředi-
tel Školy života. Připustil, že ještě 
bude velmi náročné dopracovat se 
k desetiminutovému videu, už pro-
to, že natočeny jsou hodiny mate-
riálu. V Rakovníku v květnu příštího 
roku však Škola života nechce na 
dalším ročníku chybět a znovu se 
připojí k videofestivalu, který svým 
názvem S vámi nás baví svět vyja-
dřuje skutečnost, že handicapova-
ní si váží pomoci ostatních a chtějí 
naplno žít vedle nich.  (pp)

Indiáni znovu rozloží stany ve městě
Frýdecký Park pod zámkem 

po roce znovu ožije westernem. 
Do Frýdku totiž přijedou Indiáni 
a kovbojové, kteří zde postaví 
westernovou vesnici. Zámecký 
park ožije také zábavným pro-
gramem, na pódiu se představí 
například Maxim Turbulenc.

„Akce Indiáni ve Frýdku, která 
je součástí seriálu letních akcí 
BESKYDSKÉ VESELÉTO, se 
uskuteční v neděli 8. července od 
15 hodin. Pod zámkem vyroste 
několik tee-pee, kde budou Indi-

áni malovat děti nebo si s nimi 
povídat o svých zvycích. Kromě 
toho v parku vyroste pravý sa-
loon, který docela určitě uvítají 
všichni žízniví rodiče. Kovbojové 
také připravili pro děti spoustu 
dobrodružných soutěží o pěkné 
ceny. Ti, kteří projdou všemi sou-
těžemi, pak mohou vyhrát wes-
ternovou rodinnou dovolenou v 
Jízdárně Malenovice,“ přiblížil 
program Milan Anděl z Beskyd-
ského informačního centra.

(pokračování na straně 11)
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městská policie
Strážníci přitvrdí

Ve sběrnách surovin končí 
spoustu železného šrotu nejas-
ného původu a městská policie 
je po stížnostech občanů připra-
vena zasahovat razantněji proti 
osobám, které se tímto způso-
bem živí. Pokud totiž nebudou 
umět doložit původ svého nákla-
du, město jej odebere. Nestačí 
v daném případě říct, že věci 
byly nalezeny, ani že je dotyčný 
dostal například od souseda. 
Protože i po něm by městští 
strážníci požadovali důkaz o 
nabytí či vlastnictví předmětů. 
Strážníci se nebudou zaměřovat 
na klasický železný šrot, který je 
evidentním odpadem, jemuž je 
ve sběrných surovinách skuteč-
ně nejlépe. Věci jako poklopy, 
zábradlí, kusy výkladů, kolejnice 
nebo dráty elektrického vedení 
už však při setkání s městskou 
policii budou znamenat nutnost 
vysvětlení původu.  (pp)

Spoustu podnětů i obraz 
o tom, jak uvažuje a co trá-
pí dnešní mládež, si odnesl 
náměstek primátorky Petr 
Cvik, který přijal pozvání na 
setkání Mládežnické rady 
města Frýdku-Místku.

Některá témata, která chtěla 
mládež zkonzultovat, nebyla 
jednoduchá. Například pro-
blematika vyčištění přehradní 
nádrže Olešná se po výkladu 
okolností náměstkem primátorky 
zdála i dětem na hony vzdálená 
řešení. „Občas se objeví nějaká 
možnost, která vypadá geniálně 
jednoduchá, ale pak se ukáže, 
že není vyhovující. Vše navíc 
komplikuje fakt, že město není MLÁDEŽNICKÁ RADA: Náměstek primátorky Petr Cvik přišel mezi mladé zkonfron-

tovat jejich nápady a podněty s realitou.                                       Foto: Petr Pavelka

vlastníkem nádrže,“ vysvětloval 
Petr Cvik, který rozebíral i dopra-
vu na zdejší aquapark. Mládež-
nická rada se domáhala posílení 
autobusového spojení do tohoto 
prostoru, ovšem náměstek je 
musel vyvést z omylu: „Auto-
busová doprava na Olešnou se 
rozšiřovat nebude, naopak už 
nebude jezdit speciální aqua-
spoj, protože byl nevyužívaný, 
a tudíž výrazně ztrátový. Lidé 
upřednostňují dopravu autem 
nebo na kole.“ Mladí ale trefili 
do černého poukázáním na pře-
tížení ranních autobusů do školy. 
Speciální průzkum, anketa a její 
výsledky nezapadnou a budou 
podobně jako jiné připomínky 

FOTBALOVÁ SHOW: Zápas místních s Kubina Teamem odstar-
tovala výkopem primátorka Eva Richtrová, její náměstek Petr 
Cvik se rovnou zapojil do sestavy Frýdku-Místku. Více na straně 
sportu.                                                            Foto: Petr Pavelka

Společnost Sportplex kvů-
li rostoucím cenám energií a 
služeb musela jít nahoru s 
cenou vstupného na frýdecko-
-místecký aquapark, nárůst 
však lze alespoň částečně 
vykompenzovat pořízením 
abonentek, které kromě slevy 
skýtají i další nezanedbatelné 
výhody.

Mezi ty hlavní patří mimo slevy 
z běžné ceny účtování po minu-
tách na krytém aquaparku a žádné 
fronty. Abonent se totiž nezdržuje 
na recepci platbou za vstup a 
rovnou vstupuje přes turniket, až 
do naplnění kapacity bazénu. V 

Abonentky mají výhody
případě, že je ovšem kapacita kry-
tého bazénu naplněna, abonent 
musí vyčkat na výzvu recepční 
nebo oprávněného zaměstnance 
ke vstupu. Abonentka je navíc 
použitelná pro návštěvu letního 
i krytého aquaparku, saunového 
provozu i zaplacení občerstve-
ní v baru v krytém aquaparku. 
„Jedinou výhodou, kterou jsme 
museli zrušit, je možnost opako-
vaného vstupu na letní aquapark, 
protože to bylo snadno zneužitel-
né. S abonentkou se nyní každý 
opakovaný vstup započítává!“ 
upozorňuje Dana Dziubová ze 
společnosti Sportplex.  (pp)

Z kopce se jezdí prakticky 
zadarmo, a tak na Střelniční 
ulici, zvlášť po její rekonstruk-
ci, kdy už řidiče neodrazoval 
neuspokojivý stav vozovky, 
málokdo používal brzdu. 
Po instalaci zpomalovacích 
retardérů už zde všichni musí 
jezdit obezřetněji.

„Na ulici Střelniční, která 
vede zástavbou rodinných dom-
ků a po rekonstrukci kanalizace 
dostala nový asfaltový koberec, 
ohrožovali řidiči životy chodců. 
Vysokou rychlostí projížděli čás-
tí Zavadilka ve Frýdku. Místní 
obyvatelé proto sepsali stížnost, 
kterou se zabýval odbor dopravy 
a silničního hospodářství a reali-
zoval potřebná opatření,“ uvedla 

Mládežnická rada se sešla s náměstkemMládežnická rada se sešla s náměstkem

Střelniční ulice ve Frýdku 
dostala zpomalovací retardéry

tisková mluvčí frýdecko-místec-
ké radnice Jana Matějíková. 

Kvůli pirátům silnic a pro 
větší bezpečí místních obyva-
tel nyní jízdu po silnici na ulici 
Střelniční zpomalují tři retardéry 
ve formě ostrůvků, které musí 
řidiči objet, jinak by narazili do 
barevných betonových patníků. 
Na ostrůvky, které budou ještě 
vysypány kačírkem, upozorňují 
dopravní značky s přikázaným 
směrem jízdy. „Dalším opat-
řením pro zpomalení vozidel 
je změna přednosti v jízdě na 
křižovatce ulice Střelniční a B. 
Václavka. Ten, kdo jede sho-
ra, musí dát přednost tomu, 
kdo jede z ulice B. Václavka,“ 
vysvětlila mluvčí.  (pp)

RETARDÉRY: Zpomalovací prvky na Střelniční byly nutností.
Foto: Petr Pavelka

tohoto druhu 
předány odboru 
dopravy a násled-
ně ČSAD. Řeč 
přišla i na ska-
tepark, který by si 
mládežnická rada 
přála rozšířit, i na 
rekonstrukci více-
účelové sportovní 
haly. Petr Cvik 
potěšil přítomné 
tím, že i město 
shledává jako 
užitečné případný 
vznik letního kina. 
„Problémem je 
umístění, musí být 
někde v přírodě, 
kde nikoho kino 
neruší. Zkoumáme možnosti ve 
Frýdeckém lese, kde je příhodný 
betonový amfiteátr, blíže centru 
taková aktivita být nemůže, pro-
tože naráží na rušení nočního 
klidu,“ vysvětlil náměstek primá-
torky. Ten dále doporučil, jak se 
mají zachovat ti, kteří chtějí upo-

zornit na nepořádek v některé 
části města nebo dokonce na 
případ jehly v pískovišti. Vysvět-
lil, že není reálné požadovat 
celoroční bruslení, protože zájem 
o tuto činnost se obecně snižuje. 
„Dotujeme bruslení škol a víme, 
že už led děti tolik neláká. I proto 

je ledová plocha přes léto, kdy je 
spousta možností jiného vyžití, 
nesmysl. V hale se v této době 
dá provozovat in-line hokej nebo 
hokejbal,“ poukázal Petr Cvik, 
který poděkoval za všechny pod-
něty a avizoval příští setkání, kde 
budou dále vyhodnoceny.  (pp)

Frýdecko-místecká radnice 
před prázdninami kromě pra-
videlné údržby areálu kolečko-
vých sportů pod estakádou u 
slezanského hřiště provedla i 
důkladné vyčištění, aby měla 
mládež co nejhladší podmínky 
pro své ježdění v měsících, 
kdy se dá očekávat nejsilnější 
využití. Současně ale upozor-
ňuje, že by se o areál měli lépe 
starat i samotní uživatelé.

„Areál je v ideálním místě, bor-
ci tady mají stín, na překážkách 
se mohou vyřádit. Neměli by 
ovšem svou energii dávat do 
jeho ničení. Vandalismu jsme tu 
už měli docela dost. Nepočítám 
nějaké to sprejerství, to prostě v 
této komunitě občas i bývá, ale 
nechápu ničení zdejšího WC 
nebo oplocení. Všichni by si měli 
uvědomit, že finanční prostřed-
ky vynaložené do oprav mohly 
třeba přinést nové překážky 
nebo úpravu těch, které jsou již 

Areál kolečkových sportů by měla hlídat i mládež samaAreál kolečkových sportů by měla hlídat i mládež sama

V AREÁLU: I děti na kolo-
běžkách by měly používat přilbu.   

Foto: Petr Pavelka

částečně opotřebené,“ posteskl 
si Milan Brzý z odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy. 
Náměstek primátorky Petr Cvik, 
který má tuto oblast na starosti, 
také není nadšený, jak mládež s 
areálem zachází. „Očekáváme, 
že se její chování změní. Že si 
sami pohlídají, aby zde nikdo nic 
neničil, vždyť se jedná o věci, 
které slouží jim. V současné 
době neustále hledáme další 
dotační možnosti k případnému 
rozšíření a dalšímu zvelebení 
areálu, ale také samozřejmě 
můžeme naši snahu upnout na 
jiné aktivity, pokud neuvidíme, 
že si kolečkáři areálu váží,“ 
pohrozil náměstek Petr Cvik.

Prostoru se věnuje při 
pochůzkách i městská policie, 
která samozřejmě nemůže být 
v areálu permanentně, a při 
své návštěvě se snaží hlavně 
o to, aby mládež dbala na svou 
bezpečnost. „Na kole už je přilba 

samozřejmostí, ale totéž platí i o 
koloběžkách, což všichni neví,“ 
upozorňují strážníci.  (pp)
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Letošní školní rok přinesl 
žákům, rodičům i pedagogům 
na Osmičce řadu zážitků a 
nepřehlédnutelných úspěchů. 

Takový postup do celostátního 
finále v recitaci, který se podařil 
Markétě Švantnerové z V.C, a 2. 
místo v kraji v zeměpisné olympiá-
dě, které znamenalo postup Matě-
je Vaňka, žáka VII.E, do celostát-
ního finále soutěže EUROREBUS, 
kde získal 3. místo, jsou výsledky, 
kterých škola nedosahuje jen tak. 
K tomu můžeme přiřadit 3. místo 
v krajském kole fyzikální olympi-
ády Jakuba Chovance z IX.D, v 
rámci okresu jsme získali I. místo 
v Matematické olympiádě 9., 8. i 7. 
tříd díky Aleně Machálkové z IX.D, 
Janu Šimovi z VIII.E a Matěji Vaň-
kovi ze VII.E, který získal také 3. 
místo v okrese ve fyzikální soutěži 
Archimédiáda. 

V matematické soutěži Pytha-

A tak žijeme na Osmičce

Náš Jarní koncert.

goriáda pak uspěl v 6. třídách Pavel 
Durčok z VI.E. V soutěžích z ang-
lického jazyka se František Typov-
ský z V.C umístil v rámci okresu na 
2. místě, Ondřej Krejčí se s úspě-
chem zapojil do dějepisné olympi-
ády, kde byl v okrese čtvrtý. 

I pro nás bylo nečekaným pře-
kvapením 1. místo žáka 9.B třídy 
Martina Krásného ve výtvarné 
soutěži Můj sen, jeho spolužák 
Martin Míček pak obdržel zvlášt-
ní cenu poroty. 

Neméně úspěšní jsme byli i 
ve sportu – dva postupy do kra-
je ve volejbalu chlapců a dívek 
a nejnověji jedinečný úspěch v 
podobě I. místa v kraji a postupu 
do celostátního kola ve volejbalu 
smíšených družstev nepotřebují 
další komentář. 

Dosažené úspěchy jsou nejen 
vizitkou práce našich učitelů, ale 
také výsledkem péče rodičů a 

jejich spolupráce se školou. Jako 
poděkování maminkám, ale samo-
zřejmě i tatínkům a prarodičům, si 
připravili žáci pod vedením kolegyň 
a vynikajících hudebnic Moniky 
Švantnerové, lvy Petkovové, Jitky 
Mikolášové a Terezy Pobucké 
v polovině května Jarní koncert. 
Mluvené slovo, které doplnilo krás-
né hudební vystoupení, připravily s 
žáky již tradičně nadšené češtinář-
ky lva Riglerová a Radana Vývo-
dová. Mladé zpěváky a hudebníky 
doprovázeli kantoři Tomáš Pyško, 
David Březovják a školní psy-
cholog René Gavlas. U mnoha 
přítomných se během předsta-
vení objevily v očích slzy dojetí. 
Pokračuje tak tradice nezapome-
nutelných koncertů a vystoupení 
našich žáků, které rodiče i veřej-
nost vždy vysoce hodnotí. 

Další náročnou originální akcí, 
kterou škola uspořádala na konci 
května a která trvala do konce 
školního roku, se naši žáci svým 
nejbližším pochlubili nápaditými 
dvoj i trojrozměrnými pracemi. 
Pod vedením výtvarnic Zuzky 
Žákové a Věry Kopřivové, které 
nám mohou všichni jen závidět, 
vytvořily děti krásná výtvarná díla. 
Projekt Přes moře do Asie ukazuje 
krásy podmořského života i Asie 
a návštěvníky vernisáže zavedl 

kolem čínské zdi na asijské tržiš-
tě, kde žáci prodávali své výrob-
ky. Vernisáž výstavy byla zpestře-
na vystoupením žáků a ukázkami 
jídel mořské a asijské kuchyně. 
Využily se přitom chutné origi-
nální pomazánky, se kterými děti 
s maminkami soutěžily o přízeň 
poroty. Návštěva této výstavy sto-
jí opravdu za zhlédnutí. Rodiče na 
oplátku připravili pro své ratolesti 
z I. stupně nezapomenutelnou 
oslavu Dne dětí. Spoustu napětí a 
legrace si užívaly na stanovištích, 
která pro ně připravili jejich rodiče 
pod vedením maminek a členek 
sdružení rodičů Lenky Martináko-
vé a Renáty Válkové. Dopoledne 
zpestřili ukázkami své práce hasi-
či a městská policie. S velkým 

zájmem si všichni prohlédli nejno-
vější vozidlo rychlé zdravotnické 
pomoci. Největší úspěch měly 
u dětí postavy Shreka a Fiony, 
představované kolegou Tomá-
šem Pyškem a tatínkem Petrem 
Hložankou. Třídy 2. stupně pak 
za finanční podpory našeho 
sdružení rodičů vyrazily všemi 
směry do hor nebo do okolních 
měst, takže 1. června škola zela 
zcela prázdnotou. 

Spolupráce rodičů se školou a 
jejich nadšení a obětavost je pro 
nás velkou pomocí a podporou. 
Velmi si jí vážíme a rádi bychom 
rodičům našich žáků poděkovali 
a ubezpečili je, že naší snahou 
je, aby jejich děti byly na Osmič-
ce spokojené.  Marie Rojková

V show plnou dobré zába-
vy a překvapení se proměnila 
oslava Dne dětí na Základní 
škole Frýdek-Místek, Jiřího z 
Poděbrad. O nevšední atmo-
sféru se postarali veselý 
klaun společně s hudebním 
doprovodem ze Stounu. 

Program byl opravdu nabi-
tý. Módní přehlídka plná letních 
inspirací z dílny dětí z výtvarného 
kroužku Martiny Jakůbkové, třídy 
4.A a děvčat z druhého stupně, 
které pod vedením Jarky Čupové 
některé z modelů ušily, rozpo-
hybovala všechny účastníky a 
nabídla jim netradiční pohled na 
módu a současné trendy v odívá-
ní. K dobré náladě přispěly svým 
vystoupením i děti z kroužku 
country tanců a tančící pes Aron.

Nadšení však rozpoutal 
mezi dětmi i jejich rodiči rodák 
z blízkých Kozlovic, Martin Šev-
čík, finalista televizní soutěže 
SUPERSTAR. Předvedl ukázky 
z převzaté i vlastní tvorby. „Ješ-
tě si dobře vzpomínám na své 
chvíle na Základní škole v Koz-
lovicích. Patřil jsem spíše k těm 
hodnějším žákům,“ zavzpomínal 
si Martin Ševčík, kterého ve škole 
bavila zejména čeština a dějepis, 
a dodal: „Soutěž Superstar mi 
dala šanci něco v životě dokázat. 
Mým cílem je stát se stálým sub-
jektem na poli šoubyznysu. Začal 
jsem skládat vlastní písničky a 
připravuji cédéčko.“

Program pro děti však začal 
už dopoledne přednáškou potá-
pěče. „Kromě promítání diapozi-
tivů v multimediální učebně jsme 
přichystali pro děti i odpolední 
ukázky potápění s kyslíkovými 
přístroji ve školním bazénu, kte-
ré pokračovaly ještě v sobotu,“ 
uvedla zástupkyně ředitele Táňa 

SUPERSTAR na Jedenáctce

Janošcová. Doplnil ji ředitel ško-
ly Jiří Adámek: „Aby byl pro-
gram pro děti co nejzajímavější, 
připravili jsme pro ně spoustu 
her a soutěží, které pomáhali 
organizovat učitelé z prvního a 
druhého stupně. Nechyběl ani 
program Policie ČR, ukázky 
střelných zbraní, výcviku psů 
a napadení pachatele. Ukázat 
svou techniku přijel i Hasičský 
záchranný sbor ve Frýdku-Míst-
ku.“ Pro velké i malé návštěvní-
ky Dne dětí na Jedenáctce bylo 
přichystáno bohaté občerstvení 
a výborné včelí výrobky. O tom, 
že se Den dětí na hřišti Základ-
ní školy Frýdek-Místek, Jiřího 
z Poděbrad, opravdu povedl, 
svědčí i neobvykle velký počet 
návštěvníků. „Musím poděkovat 
všem pracovníkům školy, kteří 
se na organizaci pátečního Dne 
dětí podíleli, udělali si odpoledne 
čas a věnovali ho nejen našim 
žákům, ale všem dětem ze síd-
liště Slezská a z okolí,“ uzavřel 
Jiří Adámek.  Renata Spustová 

Žáci 9. a 7. ročníku Základní 
školy P. Bezruče pod odbor-
ným vedením p. uč. Věry Neu-
mannové přišli se zajímavým 
nápadem, jak se rozloučit se 
svými učiteli i spolužáky.

Namalovali si svá tabla, kde 
ztvárnili sami sebe. Použili vel-
ký formát kartonu, zapojili tvůrčí 
invenci, notnou dávku humoru 
i nadsázky a podařilo se jim 
vytvořit díla na chodbách naší 
školy doposud nevídaná.

Zaujali tak opravdu všech-
ny, a proto jsme dali všem 
pedagogům možnost hlasovat 

Než zazvoní naposled
pro nejzda-
řilejší vysta-
vené tablo 
a ocenit 
tak skupinu 
žáků, kte-
rým se prá-
ce nejvíce 
podařila.

I když 
se už brzy 
s žáky 9. 
a 7. roční-
ku budeme muset rozloučit, 
jejich tabla nám ještě na chvíli 
uchovají v paměti vzpomínky 

na milé mnohaleté setkávání 
s těmito zajímavými mladými 
osobnostmi.

V minulých týdnech proběh-
la okresní, krajská a ústřední 
kola soutěže základních umě-
leckých škol, kterou každoroč-
ně vypisuje Ministerstvo škol-
ství ČR pro různé obory.

V letošním roce soutěžily 
děti z celé republiky v komorní 
hře dechových a smyčcových 
nástrojů, ve hře tanečních a 
jazzových kapel a rovněž žáci 
literárně-dramatického oboru.

Historického úspěchu dosáhl 
p. uč. Milan Michna se škol-
ní kapelou Šuba-Duba Band, 
která se stala nejlepší kapelou 
v republice ve své kategorii. 
Po vítězství v krajském kole 
soutěže tanečních a jazzových 

Úspěchy žáků ZUŠ Frýdek-Místek
kapel v Havířově zvítězili rovněž 
v ústředním kole v Litvínově. 

Mimořádného úspěchu dosáhla 
se svými žáky p. uč. Lucie Peter-
ková. Její trio zobcových fléten Eva 
Zientková, Petra Kubová, Radmila 
Mecová získalo v krajském kole
1. místo a probojovalo se do ústřed-
ního kola, kde obsadilo 2. místo.

V krajském kole zvítězilo rov-
něž klarinetové trio Darja Nytro-
vá, Lucie Kladivová, Jakub Hro-
mádka, které pod vedením p. uč. 
Daniela Svobody v ústředním 
kole získalo čestné uznání.

V soutěži komorních souborů 
se v krajských soutěžích umístilo 
na 2. místě: Duo Zuzana Nová-
ková, Michaela Kedroňová (p. uč. 

Jenovéfa Klimánková), duo Anna 
Klečková, Hana Prymusová (p. 
uč. Lucie Peterková), trio Martin 
Mičulka, Eva Sýkorová, Sára 
Smolánová (p. uč. Jarmila Vašin-
ková, Sylva Krasulová, Jenovéfa 
Klimánková), trio Veronika Gal-
dová, Aneta Sekerková, Martina 
Poláchová (p. uč. Jenovéfa Kli-
mánková, Gregor Huštan).

3. místo obsadili: duo Veronika 
Halašyová, Marie Hartmannová 
(p. uč. Marie Hulajová), trio Tereza 
Lednická, Ester Danyšová, Ivana 
Šodková (p. uč. Helga Kozlová), 
trio Barbora Šnajdrová, Žofie Mila-
tová, Lea Mleczková (p. uč. Jarmi-
la Vašinková, Zita Macurová).

(pokračování na straně 5)
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poděkování

Posezení se konalo 7. 
června ve třídě 4.A na 9. ZŠ. 
Již při příchodu do třídy byli 
rodiče přivítáni dětmi a vyzvá-
ni, aby si vybrali druh čaje 
jako občerstvení. Čaj přece 
k Velké Británii patří. Když 
byly čaje rozneseny, mohlo 
vystoupení dětí začít. 

Všechny básničky, písničky, 
hry a povídání, které děti před-
vedly, se naučily v hodinách 
angličtiny během letošního škol-
ního roku. A že jich nebylo málo, 
se rodiče mohli sami přesvědčit. 
Celý program se nesl v duchu an-
glické abecedy. Děti vystupovaly 
s velkým nadšením, neboť chtěly 
rodičům předvést vše, co umí. 

Posezení nejen s angličtinouÚspěchy žáků ZUŠ Frýdek-Místek
(Pokračování ze strany 4)
V krajské soutěži literárně-

dramatického oboru získala 
žákyně Klára Bajerová zvláštní 
ocenění poroty za roli v inscena-
ci Autorovo svědomí. Připravila 

p. uč. Elli Staníková.
Úspěšným žákům a jejich 

pedagogům patří blahopřání a 
poděkování za reprezentaci ško-
ly i města Frýdek-Místek. 

Ladislav Muroň, ředitel školy

Za jejich vystoupení je chválím a 
děkuji. Odpoledne jsme zakončili 
příslibem, že příští školní rok se 
opět sejdeme, samozřejmě s 
jiným programem.

Poděkování patří též paní 
Olze Babišové za pomoc při 
přípravě čaje.

Vladimíra Kurečková,
tř. uč. 4. A

Ve Sportcentru ČASPV v 
Doubí u Třeboně se konalo 
republikové finále ve spor-
tovní gymnastice. Žákovské 
kategorie Moravskoslezského 
kraje zde reprezentovali pře-
vážně žáci z frýdecko-mís-
tecké základní školy Jiřího z 
Poděbrad, ale také z Havířova, 
Palkovic a z Paskova. doros-
tenci a muži z gymnázia Petra 
Bezruče a dorostenky a ženy 
Frýdku-Místku a z Opavy.

„Naše družstva si vedla 
moc dobře. Za kategorii mlad-
ších žákyň I. závodily Adéla 
Šticová, Adéla Juhasová a 
Mirka Aldersová a pro náš kraj 
ve velké konkurenci získaly 
páté místo, družstvo mladších 
žákyň II. ve složení Anna Vět-
říšková, Michaela Lipusová 
a Tereza Řeháková získaly 
místo čtvrté,“ řekla trenérka 
Alena Bařinová a dodala další 
výčet úspěchů: „Mladší hoši 
byli ještě úspěšnější, v kate-
gorii I. závodili Jiří Rapant, 
Adam Turek a Ondřej Kutiš a 
získali stříbrné medaile. Ve II. 
kategorii chlapci Vladimír Šmí-
řák, Adam Duffala a Květoslav 
Koulák vybojovali 3. místo.“ 

Medailové pozice však neu-
nikly ani starším děvčatům. „Na 
bronzové příčce se umístilo také 
družstvo starších děvčat III., a to 
Denisa Sochací, Daniela Cmíra-
lová a Dana Dřínková,“ chválila 
sportovce Alena Bařinová. Podle 
jejích slov však nejúspěšnějším 
týmem bylo družstvo starších 
žaček IV. ve složení Kateřina 
Kohutová, Petra Tobiášová a 
Hana Kohutová, které získalo 1. 
místo a titul mistryně republiky. 
Zlatá medaile i za jednotlivce 
patří Kateřině Kohutové. Druhá 

Mistrovský titul opět 
putoval na Jedenáctku

byla Petra Tobiášová a Hanka 
Kohutová skončila čtvrtá. Třetí 
příčka však Hance Kohutové 
utekla jen o půl desetiny bodu. 
„Špatně jsem seskočila z hraz-
dy, místo do stoje jsem se dosta-
la do sedu a přišla jsem o cenné 
body, které mi později chyběly 
ke třetímu místu,“ stěžovala si 
Hanka Kohutová. Stříbrná Petra 
Tobiášová dodala: „Na závodech 
byla velká konkurence, třeba 
Chropyně, ale Šumperka jsme 
se bály víc. Na soutěži závodil 
i šedesátiosmiletý pán přímo 
z Doubí, který dělal na hrazdě 
jako jediný ze závodníků vele-
toče. Říkal, že pokud se závodů 
dožije, přijede i příští rok.“ 

Družstvo starších žáků III. 
– Denis Otisk, Radomír Vláčil a 
Václav Pavlík se umístili na 3. 
místě a ve IV. kategorii závodili 
za jednotlivce Štěpán Staniek 
(5.) a Ondřej Pavelka (10.).

„Z dorostenek náš kraj repre-
zentovaly Petra Burianová, 
Kristýna Šebestíková a Anna 
Dannhoferová a umístily se na 
krásném 2. místě a bronz za 
jednotlivce patří Petře Buria-
nové. Družstvo žen ve složení 
Mirka Sejkorová, Barbora Žáko-
vá a Adéla Hintzová vybojovalo 
našemu kraji 3. místo. Zástupci 
dorostenců – Jan Adamus, 
Jakub Frkal a Ladislav Vrubel 
získali místo 2., stejně jako 
muži – Mirek Kříž, Jan Michálek 
a Lukáš Haluzka, který získal 
stříbro i v jednotlivcích,“ uvedla 
Alena Bařinová. 

Celkově naši závodníci nasbí-
rali pro Moravskoslezský kraj
1 192,85 bodů, čímž se umístili 
na 2. místě za Jihočechy a od 
vítězství je dělilo pouhých 15 
setin bodu.  Renata Spustová

Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat panu Bohumilu Mila-
tovi z firmy Elektro M, za občer-
stvení a drobné dárky, které 
nám věnoval na naše třídní akce 
v průběhu celého školního roku.

Děti 1.B Základní školy 
Jana Čapka Frýdek-Místek

z dění na 5. ZŠ
McDonald´s Cup

Po vítězství v okrskovém kole 
a krajském kole postoupili žáci 5. 
ZŠ do krajského finále McDonald 
´s Cupu v kopané, které se konalo 
v Ostravě-Porubě. Zúčastnilo se 
jej 1 757 žáků z 57 mužstev. Na 
úspěšném postupu žáků 4. a 5. 
tříd se významnou měrou podílel 
také p. Roman Vojvodík. Děkuje-
me všem za vzornou reprezentaci 
školy.  Mgr. Jiří Martinek

Spokojení rodiče
Stoprocentní nasazení 1.A a 

3.B ocenili rodiče i slzami dojetí 
a nadšení. Na besídku dne 19. 
6. přišli opravdu všichni a někte-
ří ani nespěchali domů. Vždyť 
jejich děti byly opravdu skvělé! 

Mgr. Romana Minksová
Besídka ke Dni matek

Školní družina 5. ZŠ každo-
ročně připraví besídku ke Dni 
matek. Letošní 90-minutový pro-
gram zhlédly nejen maminky 22. 
května. Děti se snažily. Scénky 
střídaly aerobic, divadlo, hru na 
hudební nástroje, zpěv, recitaci. 
Poslední vystoupili nejstarší kluci 
„páťáci“ s básní rodačky z Bruzo-
vic paní Olgy Tlučkové, psané v 
našem jadrném nářečí „Balada o 
zlatych ftakach ve Frydku-Mistku“.  
Výtěžek dobrovolného vstupného 
posloužil na částečnou úhradu 
akce k MDD „Zvonek zvoní aneb 
škola končí“, kterou připravil pan 
Riedl na 19. 6. v naší družině. 
Tam se děti opravdu odvázaly. 
Takže naše vystoupení pobavilo 
nejen přítomné, ale díky vstupné-
mu i jejich děti.  Děkujeme.

Ved. vych. Marie Smutná

Ve čtvrtek 21. června se 
sešly všechny děti i rodiče z 
mateřské školy Mateřídouška 
na Zahradní slavnosti, aby se 
rozloučily se svými nejstar-
šími kamarády a budoucími 
školáky. A také se svou ško-
ličkou! Ale jen na dobu prázd-
nin, které už klepou na dveře.

V úvodu zazněla důstojně 
hymna mateřské školy – píseň 
Mateřídouška. Po ní následovaly 
tóny malých flétnistů, kteří si ve 
svém repertoáru dokázali poradit 
i s náročnějšími skladbičkami.

Poté vystoupila každá třída 
s programem. Děti ze třídy Slu-
níčko si odskočily do Afriky a 
pohybově ztvárnily píseň o Kro-
kodýlovi, který má písničky ze 
všeho nejraději. Chlapci ze třídy 
Beruška se proměnili v odvážné 

Rozloučení s předškoláky v Mateřídoušce
kovboje a spolu s půvabnými 
děvčaty si zatančili country 
tanec. Budoucí školáci ze třídy 
Koťátko předvedli za doprovodu 
písně Tři čuníci svižný aerobic. A 
nakonec se děti ze třídy Kuřátko 
v převlečení za veselé klauny 
vyřádili ve skladbě Šapitó.

Po zaslouženém potlesku 
následovalo slavnostní „pasová-
ní na školáky“. Zbytek radostné-
ho odpoledne vyplnily hry a sou-
těže spojené s občerstvením, za 
jehož přípravu tímto děkujeme 
ochotným rodičům.

Budoucí prvňáčci se se 
svou Mateřídouškou rozloučili 
říkankou: „Vyrostli jsme akorát, 
nemůžem si už jen hrát. Brzy 
půjdem do školy, čekají nás úko-
ly. Těšíme se na ten boj, školce 
řeknem: Tak ahoj!“

Na tento večer a noc jsme 
se moc těšili, jak by ne. Pře-
spíme v naší škole a užijeme 
si spousty zábavy. Sešli jsme 
se večer na školní zahradě, 
kde nás už čekal duch Albíček 
a jeho žena Zůza. Přichystali 
si pro nás mnoho soutěží. 

Úkoly byly pro nás lehké a 
moc jsme se zasmáli. Kdo spl-
nil všechny úkoly, toho ducho-
vé bohatě odměnili. Naše třída 
se proměnila v „ložnici ducha“ 
a my jsme po vydatné večeři 

Strašidelný večer a noc s duchem Albíčkem
ulehli k večerní pohádce. Pro-
tože jsme stateční prvňáčko-
vé, vydali jsme se po tmě na 
strašidelnou cestu. A pak už 
jsme ulehli do našich „postý-
lek“ a pomalu usínali. Poslední 
z nás usnuli v 23.30 h. a Dan-
da byl první vzhůru ve 4.30 
ráno. Ale všichni jsme vstali 
s úsměvem. Duch nás k sobě 
pozval i napřesrok, tak se už 
moc těšíme.
Děti 1. B ZŠ Jana Čapka F-M 
a paní učitelka Dáša Šaflová 

Pasování předškoláků v Mateřídoušce.  Foto: Brigita Špačková
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kam za sportem a relaxací

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

SEZONA:
4/2007 - 7/2007

CENA:
300,- Kč/h.

(pronájem, šatna, osvětlení)
REZERVACE:

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

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

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

Plavání a venkovní bazének na 11. ZŠ
Do 28. srpna je vnitřní bazén s venkovním brouzdalištěm na 11. ZŠ 

otevřen denně od 10 do 18 hodin.

POZOR!: V červenci je krytý aquapark uzavřen!
Letní aquapark Olešná, Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek

tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz

Aquapark na Olešné

Ceník vstupného
Po - Ne Denní vstupné Odpol. vstupné Večerní 
  od 16,00 h  
  Abonenti  Abonenti na osobu
dospělí  80 Kč 70 Kč 70 Kč 55 Kč 55 Kč
děti do 3 let zdarma zdarma zdarma zdarma X
děli 3-10 let 55 Kč 45 Kč 45 Kč 35 Kč 55 Kč
os. od 65 let 55 Kč 45 Kč 45 Kč 35 Kč 55 Kč
ZTP+ZTP/P 55 Kč 45 Kč 45 Kč 35 Kč 55 Kč
skupina 10% sleva X 10% sleva X X
nad 15 os. 

Abonentky
Platba za užití čipového náramku 150,00 Kč
Výše prvního nabití 500,00 Kč
POZOR ZMĚNA – vstupné se započítává při každém opětovném 
příchodu do areálu!

Stadion na Stovkách zažil v 
pátek 15. června velkou fotba-
lovou show. Zasloužil se o ni 
Kubina team, který se střetl s 
mužstvem pod hlavičkou Fot-
bal Frýdek-Místek. Že fotbal 
zajímá lidi napříč věkovým i 
politickým spektrem dokazova-
ly kopačky na nohou náměstka 
primátorky Petra Cvika, který 
operoval spíše na levé straně, a 
zastupitele Igora Svojáka, jenž 
měl z pochopitelných důvodů 
více úkolů na pravé straně hříš-
tě. A jedna z nejdůležitějších 
úloh připadla i primátorce Evě 
Richtrové. Ta se postarala o 
slavnostní výkop!

Členové Kubina teamu nastu-
povali za aplausu téměř zaplně-
né tribuny obtěžkáni bágly, jako 
by se chystali z trávy rovnou na 
led. Sportovní tašky skutečně 
skrývaly hokejovou výstroj, ale 
ta byla určena frýdecko-místec-
kému hokejovému klubu, který 
takto obdařil Pavel Kubina, jenž v 
našem městě s naháněním puku 
po ledě začínal. Pozadu nezůstal 
ani další vrcholový sportovec s 
vazbou na Frýdek-Místek, místní 
rodák a hráč Borussie Mönchen-
gladbach Václav Svěrkoš, který 
pro změnu obdařil malé fotbalis-
ty značkovými míči. Charitativní 
část byla splněna a ta sportovní 
mohla začít. Lidé byli nažhaveni, 
co předvedou fotbalisté Jan Laš-
tůvka, Radek Látal či ve Frýdku 
nečekaná hvězda Marek Heinz, 
vedle hokejistů Marka Malíka 

Kubina, Olesz, Svěrkoš, Heinz, ale i politici
se postarali o velkou fotbalovou show

či Rostislava Olesze. Netrvalo 
dlouho a skóre otevřel náměstek 
primátorky Petr Cvik, který se 
na hrotu dokázal prosadit proti 
v celém zápase skvěle chyta-
jícím Michalovi Daňkovi, který 
po přestupu z Baníku chytá v 
Plzni. Zprvu to vypadalo, že se 
lidé mohou dočkat pro podobné 
zápasy obvyklého dvouciferného 
výsledku, ale horko neumožnilo 
permanentní nasazení jako v 
úvodu zápasu. Domácí měli výho-
du v podobě mnohem silnější 
lavičky, ale těsně před koncem 
stejně prohrávali 5:4. Srovnat 
mohli těsně před závěrečným 
hvizdem z penalty, ale nastřele-
ná tyč rozhodla o tom, že dalších 
pokutových kopů, které by musely 
rozhodnout o vítězi, se spokojení 
diváci nedočkají. Kromě Hein-
zových a Svěrkošových tanečků 

SPORTOVNÍ IDOLY: Pavel Kubina, Rostislav Olesz a Marek Heinz. 
Foto: Petr Pavelka

asi nejvíce pobavil brankář Jan 
Laštůvka, který hrál tentokrát v 
poli, a když znovu zazdil jednu 
z velkých šancí, ostentativně se 
vzdával dresu. Jenže vysvlečený 
do půl těla uviděl zcela v duchu 
pravidel žlutou kartu. Pravidla šla 
vzápětí stranou, když se tentýž 
hráč postaral o nejrychlejší pře-
stup letošního fotbalového jara. 
Z branky Frýdecko-Místeckých 
vystrnadil místního gólmana a šel 
si spravit chuť do branky soupeře. 

„Samozřejmě jsem rád, že 
zájem o fotbal jde ve Frýdku-Míst-
ku nahoru, ale ještě více oceňuji 
přístup sportovců, kteří nezapo-
mněli na to, kde začínali, a doká-
zali to klubům, v nichž absolvovali 
první sportovní krůčky, takto pěk-
ně vrátit. Myslím, že je to takto 
správné, i když ne samozřejmé,“ 
ocenil přínos akce Petr Cvik. (pp)

PODPORA MLÁDEŽI: Malí hokejisté i fotbalisté se dočkali sponzorských darů od internacionálů.   Foto: Petr Pavelka

FINALISTA: Patrik Pavelka z 1. ČTK Frýdek-Místek vybojoval stříbr-
nou trofej na tenisovém turnaji dětí ve Frýdlantě. Foto: Petr Pavelka

Hokejbalistům Frýdku-Míst-
ku opět vyšla letošní sezona. 
Poté, co vyhráli II. MSHbl 
ligu, odvezli si vítězství také 
z turnaje KAPR CUP v Such-
dole nad Lužnicí, kterého se 
účastnili už poosmé. Byli v 
něm vždy jedničky a letos 
vítězství obhájili. 

„K úspěchu přispělo i to, že po 
dlouhých pěti letech mají hokej-
balisté velice kvalitní zázemí, a to 

Úspěšní hokejbalisté chválí hřiště u VSH
v nově vybudovaném hřišti mezi-
národních parametrů vedle VSH 
v Místku. Hokejbalisté využili 
možnosti kvalitní přípravy a z ní se 
rekrutovaly dva týmy mužů. Oba 
nastoupily do soutěže II. MSHbl 
a ihned se v tabulce dostaly 
na nejvyšší místa. Tým mužů 
„A“ soutěž vyhrál a tým mužů 
„B“ skončil třetí,“ řekl vedoucí 
mužstva Miroslav Slezák. 

K rozvoji tohoto velice atraktiv-

ního sportu přispěl také úspěch 
mladých hokejbalistů v celore-
publikovém turnaji pod názvem 
SPORTEM PROTI DROGÁM. 
„Za veliké podpory frýdeckých 
hokejistů, kteří v tomto turnaji 
nasadili hokejové chlapce sed-
mých a devátých tříd, se Frýdec-
kým podařilo ve finále hraném v 
Praze ukázat možnou budouc-
nost hokejbalu v našem městě.

(pokračování na straně 7)
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Příměstský tábor
Již šestým rokem pořádá atletický oddíl týdenní sportovní pobyt 
pro děti, které zůstávají přes prázdniny ve městě. Je zaměřen na 
všeobecné sportovní vyžití (atletika, míčové hry, výlet na hory, 
návštěva koupaliště - v nepříznivém počasí bazénu). 
Probíhá v termínu 16. 7. - 20. 7. 2007 denně od 9 do 17 hodin pod 
dohledem kvalifikovaných trenérů. Cena týdenního pobytu je 900 
Kč a je v ní zahrnuta strava – teplý oběd, svačiny, pitný režim, 
dále cestovné a vstupy na sportoviště, jednodenní výlet, pojištění 
a dozor). Tento pobyt je určen pro děti ročníků 1994-2000. Pro 
přihlášku a bližší informace si můžete zvolat na číslo 723 973 856 
nebo je najdete na webu www.slezanfm.naproti.cz 

Beskydská šachová škola 
F-M a Dům dětí a mládeže 
F-M znovu uspořádali akci, 
která je velmi oblíbená jak 
u dětí, tak u rodičů, kteří se 
společně vydávají na Cestu 
za Frymíkem. 

Frymík je maskot školy, jehož 
jméno vzniklo spojením názvu 
města Frýdku-Místku. Využívá 
se nejčastěji pro výuky v mateř-
ských školách, ale i na turnajích. 
Největší akce spojená s tímto 
maskotem je právě pohádkový 
výlet s dobrodružným nádechem 
– Cesta za Frymíkem. 

Výlet byl určen dětem naroze-
ným 1999 a mladším v doprovodu 
dospělého. Organizátory potěšil 
fakt, že letošního pohádkového 
výletu se zúčastnilo rekordních 
zhruba 200 účastníků. „Začá-
tek naší cesty byl na vlakovém 
nádraží ve Frýdlantě. Protože náš 
velký kamarád Frymík nechtěl, ať 
zbytečně bloudíme, připravil nám 
mapu, podle které jsme se měli 
vydat. Ale abychom to neměli 
takové jednoduché, nachystal si 
pro nás spoustu úkolů, překážek, 
u kterých dohlíželi jeho pohádko-
ví kamarádi – vodníci Brekeké, 
hadí muž, dědeček hříbeček, 

Cesta za Frymíkem

čarodějnice, Červená Karkulka, 
ježčí muž. Protože mapa byla 
v jistých místech nepřehledná, 
seslal nám hodného čaroděje, 
aby nám pomáhal v cestě,“ vylí-
čil za pořadatele Martin Kocur. 
Děti se společně s dospělými 
po třech hodinách urputného 
hledání dostali k cíli, kde je ve 
svém království již vítal s otevře-
nou náručí ten, kvůli kterému to 
všechno podstoupili – Frymík. 
„Všem účastníkům děkujeme 
za skvělou atmosféru, která se 
nesla po celou dobu výletu. Více 
informací a přibližně 200 fotek 
naleznete na www.chessfm.cz,“ 
zve k vzpomínce na webových 
stránkách Martin Kocur.  (pp)

Je již tradicí, že mezinárodní 
turnaj, pořádaný házenkářským 
oddílem TJ Sokol Polanka, nav-
štěvují celky z několika zemí 
středoevropského regionu, a 
nejinak tomu bylo i letos, kdy 
se sešla konkurence z Polska, 
Slovenska a České republiky.

Mezinárodní turnaje mládež-
nických kategorií se na našem 
území vyskytují jen zřídka, a tak je 
Polanka Cup každoročně vítaným 
zpestřením konce jarní části sou-
těže starších, mladších a minižá-
ků. Frýdecko-místecký SKP 
Arcimpex poslal letos do bojů o 
hodnotné ceny čtyři týmy. Tým 
mladších žáků vedený trenér-

13. ročník házenkářského turnaje POLANKA CUP 2007

skou dvojicí Šoltýs, Rajnoha, tým 
minižáků s koučem Mojžíškem a 
týmy starších žáků A a B pod tak-
tovkou dvojice Oulehla, Prek.

Ambice všech týmů byly 
vysoké a tomu odpovídalo i 
nasazení a bojovnost, s jakými 
nastupovaly do turnaje. V silné 
konkurenci se však ne vždy daři-
lo soupeře přehrát, a tak jsme 
mohli tu a tam vidět i naše hráče 
odcházet ze hřiště se sklopenou 
hlavou a slzami zklamání.

Konečné pořadí v jednotlivých 
kategoriích bylo následující:

• družstvo minižáků obsadilo 
po tuhém boji nechvalně proslulou 
bramborovou příčku, tedy 4. místo

• mladší žáci po solidních 
výkonech 8. místo

• starší žáci B se zaskvěli a v 
konkurenci starších týmů uhráli 
nádherný 3. flek

• a konečně starší žáci A 
celkem s přehledem na turnaji 
triumfovali, když ve finále zdolali 
houževnatý domácí celek

Co říci závěrem? Asi lze jen 
s uspokojením konstatovat, že 
organizačně skvěle (jako vždy!) 
zvládnutý turnaj v Polance přinesl 
všem zúčastněným nejen hezké 
a přínosné zkušenosti, ale vydařil 
se i po stránce společenské.
Příjemné prožití letních prázd-

nin přeje všem David Prek

(Pokračování ze strany 6)
Sedmáci po velkých bojích 

obsadili konečné čtvrté místo a 

Horní řada: Miloš Kusýn, Bohumil Mikuš, Marek Hruška, David 
Ostřižek, Martin Slanina, Martin Paciorek, Rostislav Ostřižek, Michal 
Bobok. Dolní řada: Martin Rýpar, René Slanina, David Pavlík, Petr 
Ryboň, Tomáš Snášel, Ondřej Štochl, Petr Strakoš.

Úspěšní hokejbalisté 
chválí hřiště u VSH

hokejoví deváťáci celý turnaj po 
excelentních výkonech vyhráli,“ 
dodal Slezák. 

V sobotu 9. 6. pro-
běhlo v Hřebčíně v 
Albertovci Oblastní 
Mistrovství Morav-
skoslezského kraje ve 
voltiži (gymnastika na 
neosedlaném koni). 
Zúčastnilo se něko-
lik oddílů z širokého 
okolí severní Moravy 
a mezi nimi také čle-
nové týmu z TJ voltiž 
Frýdek-Místek. 

Závodníci startova-
li v soutěžích skupin 
a jednotlivců, v kate-
goriích juniorů (do 16 
let) a seniorů.

Skupina ve složení: Aneta 
Božková, Klára a Tereza Hor-
sinková, Kristýna Chovančíko-

TJ Voltiž Frýdek-Místek má i letos zlatoTJ Voltiž Frýdek-Místek má i letos zlato

vá, Tereza Míčková a Šárka 
Michenková, pod vedením 
lonžérky Lenky Bujňákové, na 
koni Madrid, si v kategorii junio-

rů vybojovala 1. místo a tím tedy 
zlaté medaile pro letošní rok. 

V kategorii ženy seniorky se 
stala mistryní Moravskoslez-
ského kraje 2007 Kateřina Cho-
vančíková a její sestra Kamila 
Chovančíková obsadila 3. místo. 
Obě závodnice cvičily rovněž na 
koni Madrid pod vedením Lenky 
Bujňákové.

Reprezentanti jezdeckého 
oddílu TJ voltiž FM si takto zopa-
kovali úspěch z loňského roku a 
další mohli přidat na Meziná-
rodních závodech ve voltiži na 
Brněnském výstavišti, kde bylo 
přihlášeno celkem sto koní a 
přes čtyři sta účastníků z celého 
světa. „V příštím roce 2008 se 
bude právě zde konat poprvé v 
České republice Mistrovství svě-
ta ve votliži,“ upozornila Micha-
ela Růžičková, předsedkyně 
oddílu.  (pp)
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2. 7. - HRAJEME REKREAČNĚ 
STOLNÍ TENIS 

Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka ve 
Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz
Informace: Stolní tenis pro nere-
gistrované.
Sraz je v 9:00 hodin u boční bran-
ky tělocvičny (zastávka MHD „U 
Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny, pálky (lze zapůjčit).

3. 7. - HRAJEME SÁLOVOU 
KOPANOU 

Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka ve 
Frýdku
Čas: 16:00 - 19:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz
Informace: Sálová kopaná pro 5 a 
6 členná družstva od 12 let.
Sraz je v 16:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka MHD 
„U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny.

4. 7. - POZNEJ SVÉ MĚSTO 
Organizátor: TOM 19070 KAM 
Frýdek-Místek
Místo: Stanice mladých turistů FM 
a město FM
Čas: 8:00 - 15:00 hodin
Kontakt: Jiří Šnapka, Telefon: 
737 117 491, E-mail: jiri.snapka@
seznam.cz
Informace: Hra ve městě zaměře-
ná na poznání míst dle fotografií.
Sraz je v 8:00 u Stanice mladých 
turistů na ulici Pionýrů 764 v Míst-
ku.

5. 7. - CVIČÍME JUDO 
Organizátor: TJ Důl Staříč Frý-
dek-Místek
Místo: Tělocvična na 9. ZŠ na ulici 
E. Krásnohorské 139 ve Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Lubomír Černý, Telefon: 
608 821 513, E-mail: judofm@
atlas.cz
Informace: Základy juda pro nováč-
ky, hry a soutěže. Pro děti od 8 let.
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny, tepláky, triko s 
dlouhým rukávem.

8. 7. - INDIÁNI VE FRÝDKU 
Organizátor: Beskydské infor-
mační centrum Frýdek-Místek
Místo: Zámecký park ve Frýdku
Čas: 15:00 - 17:45 hodin

9. 7. - ZVUKOVÁ STŘELBA 
Organizátor: KAFIRA, o.s. Frý-
dek-Místek
Místo: KAFIRA, Zámecké nám. 
44, Frýdek
Čas: 8:30 - 13:00 hodin
Kontakt: Dana Valášková, Tele-
fon: 777 574 361, E-mail: dana.
valaskova@kafira.cz
Informace: Přijďte si vyzkoušet, 
jak střílejí nevidomí. Pro děti od 9 
let.
10. 7. - AUTOBUSOVÝ VÝLET 

DO MUCHOVIC 
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, Frýdek-Místek (DDM FM)
Místo: Muchovice, Sraz je v 9:00 

KOMPLETNÍ PROGRAM PRÁZDNINY VE MĚSTĚ
hodin v SVČ Klíč (DDM), Pionýrů 
752 v Místku
Čas: 9:00 - 16:00 hodin
Kontakt: Marie Cidlíková, Tele-
fon: 736 150 088, E-mail: telovy-
chova@ddmfm.cz
Informace: Návštěva stájí hucul-
ských koní. Projížďka na koních. 
Hry a soutěže, opékání párků.
S sebou si vezměte průkaz zdra-
votní pojišťovny, vhodné oblečení, 
svačinu a pití (párky na opékání 
jsou zajištěny).
Nutno se přihlásit. Přihlášky podá-
vejte do 9. 7. 2007. 

11. 7. - VE VČELÍM
KRÁLOVSTVÍ 

Organizátor: ZO Českého svazu 
včelařů Frýdek-Místek
Místo: Dům včelařů Fojtství, Chle-
bovice
Čas: 9:00 - 13:30 hodin
Kontakt: Marie Knödlová, Tele-
fon: 603 542 619, E-mail: vcela-
rifm@seznam.cz
Informace: Videoprojekce ze 
života včel, ukázka vytáčení medu, 
povídání o medu, výroba svíček z 
včelího vosku, soutěže a hry s vče-
lařskou tématikou, překvapení.

12. 7. - TURNAJ V
DESKOVÝCH HRÁCH 

Organizátor: TOM 19070 KAM 
Frýdek-Místek
Místo: Stanice mladých turistů 
FM, Pionýrů 764, Místek
Čas: 8:00 - 15:00 hodin
Kontakt: Jiří Šnapka, Telefon: 
737 117 491, E-mail: jiri.snapka@
seznam.cz
12. 7. - O ŠACHOVÉHO KRÁLE 

A KRÁLOVNU 
Organizátor: Beskydská šachová 
škola Frýdek-Místek
Místo: Středisko volného času Klíč 
(DDM), Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Martin Kocur, Telefon: 
737 421 058, E-mail: m.kocur@
chessfm.cz
Informace: Šachový turnaj pro 
všechny.
13. 7. - EXKURZE NA LETIŠTĚ 

Organizátor: Pobeskydský avia-
tický klub Frýdek-Místek
Místo: Letiště Bahno Místek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Petr Řehák, Telefon: 
777 080 697, E-mail: pakfm@
volny.cz
Informace: Prohlídka hangáru a 
letadel, beseda s instruktory létá-
ní, výstava obřích modelů letadel, 
letové ukázky, ukázky modelář-
ského kroužku.
Pro zájemce je zajištěn doprovod 
ze zastávky MHD „Místek, Letná“ 
v 8:20 hodin linka MHD č. 2) na 
letiště a zpět z letiště na zastáv-
ku MHD „Místek, Letná“ ve 13:00 
hodin (linka MHD č. 1).
16. 7. - RAFTY NA OSTRAVICI 
Organizátor: Sportovní klub cviče-
ní a pobyt v přírodě Frýdek-Místek
Místo: Stavidlo u dopravního hřiš-
tě na Riviéře v Místku
Čas: 10:00 - 14:00 hodin
Kontakt: Oldřich Chrostek, Tele-
fon: 608 741 124, E-mail: sport-
klub@f-m.cz
Informace: Výcvik na 2-6místných 
raftech, samostatné jízdy posádek 
o ceny. Kategorie: děti, rodiče s 
dětmi a rodiče.

S sebou si vezměte starší obutí 
a oblečení do vody, svačinu a 
nápoje.
16. 7. - HRAJEME REKREAČNĚ 

STOLNÍ TENIS 
Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka ve 
Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz
Informace: Stolní tenis pro nere-
gistrované.
Sraz je v 9:00 hodin u boční bran-
ky tělocvičny (zastávka MHD „U 
Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny, pálky (lze zapůjčit).

17. 7. - SEBEOBRANA 
Organizátor: Taekwon-Do ITF 
JOOMUK
Místo: Tělocvična 1. ZŠ na ulici 
TGM ve Frýdku
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Jozef Juhás, Telefon: 
605 807 148, E-mail: jozef.juhas@
seznam.cz
Informace: Naučte se základům 
sebeobrany.

17. 7. - HRAJEME SÁLOVOU 
KOPANOU 

Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka ve 
Frýdku
Čas: 16:00 - 19:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz
Informace: Sálová kopaná pro 5 a 
6 členná družstva od 12 let.
Sraz je v 16:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka MHD 
„U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny.

18. 7. - MLADÍ HASIČI 
Organizátor: Sbor dobrovolných 
hasičů Lískovec
Místo: Hasičská zbrojnice v Lís-
kovci (dojezd MHD č. 5)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Šárka Čerňáková, Tele-
fon: 605 249 385, E-mail: sarka.
cernakova@seznam.cz
Informace: Ukázky z činnosti mla-
dých hasičů, soutěže s použitím 
hasičského nářadí a náčiní.

18. 7. - SEBEOBRANA 
Organizátor: Taekwon-Do ITF 
JOOMUK
Místo: Tělocvična 1. ZŠ na ulici 
TGM ve Frýdku
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Jozef Juhás, Telefon: 
605 807 148, E-mail: jozef.juhas@
seznam.cz
Informace: Naučte se základům 
sebeobrany.

19. 7. - CVIČÍME JUDO 
Organizátor: TJ Důl Staříč Frý-
dek-Místek
Místo: Tělocvična na 9. ZŠ na ulici 
E. Krásnohorské 139 ve Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin, 16:00 - 
18:00 hodin
Kontakt: Lubomír Černý, Telefon: 
608 821 513, E-mail: judofm@
atlas.cz
Informace: Základy juda pro 
nováčky, hry a soutěže. Pro děti 
od 8 let.

S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny, tepláky, triko s 
dlouhým rukávem.

20. 7. - NAUČNOU STEZKOU 
FRÝDECKÝM LESEM 

Organizátor: TJ VP Frýdek-Mís-
tek - Oddíl pěší turistiky
Místo: Frýdecký les, Bezručova 
vyhlídka
Čas: 8:00 - 14:30 hodin (Sraz: 
nádraží ČD v 8:00 hodin, Návrat: 
nádraží ČD ve 14:30 hodin
Kontakt: Milada Alinová, Telefon: 
606 865 293
Informace: Turistická vycházka 
podél řeky Ostravice, Frýdeckým 
lesem na Bezručovu vyhlídku. Hry, 
soutěže, opékání párků.
S sebou si vezměte vhodné oble-
čení a obuv, svačinu a pití.
20. 7. - TENIS PRO VŠECHNY 

Organizátor: TK TENNISPOINT 
Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK Tennis-
point, Hutní 36, Frýdek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, Tele-
fon: 602 718 364, E-mail: jiri.
vykoukal@seznam.cz
Informace: Seznámení se zákla-
dy tenisu, všeobecnou sportovní 
přípravou, soutěže a hry o drobné 
ceny.
S sebou si vezměte vhodné oble-
čení a obutí, pokrývku hlavy a pití.
Počet míst omezen. Doporučuje-
me se přihlásit předem.

21. 7. - AIRSOFTOVÁ
STŘELNICE 

Organizátor: TTM - Tactical team 
Moravia, o.s. Frýdek-Místek
Místo: Bývalá kasárna ve frýdec-
kém lese
Čas: 9:00 - 14:00 hodin
Kontakt: Chrobok, Telefon: 737 
860 386
Informace: Airsoftová střelnice dle 
standardů IPSC. Střelba na terč s 
instruktorem. Pro děti od 10 let.
S sebou si vezměte oblečení a 
obuv do lesa.

21. 7. - RAFTY NA ŘECE 
MORAVĚ (AUTOBUSOVÝ 

VÝLET) 
Organizátor: Sportovní klub 
cvičení a pobyt v přírodě Frýdek-
-Místek
Místo: Řeka Morava, Mlýnský 
náhon (Olomouc)
Čas: 7:00 - 18:00 hodin (Sraz: 
Poliklinika v Místku v 7:00 hodin, 
Návrat: v 18:00 hodin
Kontakt: Oldřich Chrostek, Tele-
fon: 608 741 124, E-mail: sport-
klub@f-m.cz
Informace: Bezpečný úsek řeky, 
vhodný pro úplné začátečníky. 
Vhodné pro děti od 10 let. S dítě-
tem může jet jeden rodič.
S sebou si vezměte průkazku 
zdravotní pojišťovny, starší obutí a 
oblečení do vody, pokrývku hlavy, 
sluneční brýle, opalovací krém, 
repelent, svačinu a nápoje.
Cena: 100,- Kč / 1 osoba. Na 
akci je nutno se přihlásit. 
23. 7. - S POLICIÍ NA KOLECH 

Organizátor: Městská policie a 
NZDM Klub Prostor Frýdek-Místek
Místo: Areál dopravního hřiště u 
víceúčelové sportovní haly
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Kateřina Merová, Tele-
fon: 558 609 321, E-mail: mero-

va.katerina@frydekmistek.cz
24. 7. - MODELÁŘSKÝ DEN 

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, Frýdek-Místek (DDM FM)
Místo: SVČ Klíč (DDM), Pionýrů 
752 v Místku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Alena Fabíková, Tele-
fon: 732 383 131, E-mail: techni-
ka@ddmfm.cz
Informace: Výroba letadélek a 
házedel.
25. 7. - TURNAJ VE STOLNÍM 

FOTBÁLKU 
Organizátor: Foosballový spor-
tovní klub Frýdek-Místek
Místo: Zámecké náměstí 1262, 
Frýdek (vchod z ulice Hasičská, z 
druhé strany restaurace Bierhaus
Čas: 9:00 - 15:00 hodin
Kontakt: Petr Plasgura, Tele-
fon: 736 618 515, E-mail: fssk@
seznam.cz
Informace: Představení stolního 
fotbalu jako sportu (videoprojekce, 
exhibice), turnaj o ceny. S sebou si 
vezměte sportovní oblečení a pře-
zůvky, velkou svačinu a pití.
26. 7. - AUTOBUSOVÝ VÝLET 
NA VÝSTAVU ORBIS PICTUS 

DO KROMĚŘÍŽE 
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, Frýdek-Místek (DDM FM)
Místo: Kroměříž - Květná zahra-
da, Sraz je v 8:45 hodin v SVČ Klíč 
(DDM), Pionýrů 752 v Místku
Čas: 8:45 - 17:00 hodin
Kontakt: Petra Urbanová, Tele-
fon: 731 167 721, E-mail: info@
ddmfm.cz
Informace: Expozice ORBIS PIC-
TUS aneb Brána do světa tvořivé 
lidské fantazie rozvíjí představivost 
a fantazii prostřednictvím inter-
aktivních zvukových, optických a 
pohybových objektů a instalací.
S sebou si vezměte průkaz zdra-
votní pojišťovny, vhodné oblečení, 
svačinu a pití.
Cena: 100,- Kč / 1 osoba. Nutno se 
přihlásit předem do 25. 7. 2007 

30. 7. - ŽIJEME HUDBOU 
Organizátor: Dětská misie v ČR, o.s.
Místo: Tělocvična 1. ZŠ na ulici 
TGM ve Frýdku (Sraz na asfalto-
vém hřišti před tělocvičnou)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Kateřina Moškořová, 
Telefon: 605 316 887, E-mail: 
k.moskorova@seznam.cz
Informace: Současnými hudební-
mi styly vás provede hudební sku-
pina, vyzkoušíte si různé hudební 
nástroje, nebude chybět soutěž.
S sebou si vezměte obuv do tělo-
cvičny, může být i vlastní hudební 
nástroj.
30. 7. - HRAJEME REKREAČNĚ 

STOLNÍ TENIS 
Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka ve 
Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz
Informace: Stolní tenis pro nere-
gistrované.
Sraz je v 9:00 u boční branky tělo-
cvičny (zastávka „U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny, pálky (lze zapůjčit)

(Pokračování na straně 9)
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(Pokračování ze strany 8)
31. 7. - S MAPOU PRO ORIEN-
TAČNÍ BĚH OPĚT V PARKU 
Organizátor: Sportovní klub ori-
entačního běhu Frýdek-Místek
Místo: Areál Sokolík v Místku
Čas: 8:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Vlastimil Mutina, Tele-
fon: 604 298 997, E-mail: vmuti-
na@centrum.cz
Informace: Krátký orientační 
závod na mapě Sady.
S sebou si vezměte sportovní obuv.
Nutno se přihlásit předem do 
28. 7. 2007.

31. 7. - HRAJEME SÁLOVOU 
KOPANOU 

Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka ve 
Frýdku
Čas: 16:00 - 19:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz
Informace: Sálová kopaná pro 5 a 
6 členná družstva od 12 let.
Sraz je v 16:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka MHD 
“U Gustlíčka”).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny.
1. 8. - CESTA KOLEM SVĚTA 

ZA 180 MINUT 
Organizátor: Dětská misie v ČR, 
o.s.
Místo: Tělocvična 1. ZŠ na ulici 
TGM ve Frýdku (Sraz na asfalto-
vém hřišti před tělocvičnou)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Kateřina Moškořová, 
Telefon: 605 316 887, E-mail: 
k.moskorova@seznam.cz
Informace: Dopoledne plné her, 
soutěžení a poznávání zajímavých 
míst naší planety.
S sebou si vezměte sportovní oble-
čení a obuv do tělocvičny, šátek.

2. 8. - DOBRODRUŽSTVÍ
V LESE 

Organizátor: Stanice mladých 
turistů, Frýdek-Místek, příspěvko-
vá organizace
Místo: Centrum zážitkové peda-
gogiky Hatě
Čas: 8:30 - 13:30 hodin - v 8:30 
hodin odchod od SMTu, Pioný-
rů 764, Místek a ve 13:30 hodin 
návrat k SMTu
Kontakt: Martin Gavlas, Tele-
fon: 604 369 111, E-mail: martin.
gavlas@centrum.cz
Informace: Nízké lanové pře-
kážky, stezka odvahy, týmové hry.
S sebou si vezměte sportovní 
oblečení a obuv, pokrývku hlavy, 
svačinu a pití.

3. 8. - DOBRODRUŽSTVÍ
V LESE 

Organizátor: Stanice mladých 
turistů, Frýdek-Místek, příspěvko-
vá organizace
Místo: Centrum zážitkové peda-
gogiky Hatě
Čas: 8:30 - 13:30 hodin v 8:30 
hodin odchod od SMTu, Pioný-
rů 764, Místek a ve 13:30 hodin 
návrat k SMTu
Kontakt: Martin Gavlas, Tele-
fon: 604 369 111, E-mail: martin.
gavlas@centrum.cz
Informace: Nízké lanové pře-
kážky, stezka odvahy, týmové hry.
S sebou si vezměte sportovní 

oblečení a obuv, pokrývku hlavy, 
svačinu a pití.

6. 8. - NEHÁDEJ
A PŘEMÝŠLEJ 

Organizátor: Charita Frýdek-Mís-
tek, Klub Nezbeda
Místo: Katolický lidový dům, F. 
Čejky 450, Místek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Alena Kopidolová, Tele-
fon: 732 628 731, E-mail: klub-
nezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Dopoledne stolních 
her a luštění (sudoku, bludištěm 
hlavolamy, hádanky, rébusy).
S sebou si vezměte přezůvky, sva-
činu a pití.
7. 8. - TVOŘIVÉ DOPOLEDNE 

Organizátor: Charita Frýdek-Mís-
tek, Klub Nezbeda
Místo: Katolický lidový dům, F. 
Čejky 450, Místek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Alena Kopidolová, Tele-
fon: 732 628 731, E-mail: klub-
nezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Vybarvování mandal, 
zvířátka z perliček, obrázky z liso-
vaných květin, koláže.
S sebou si vezměte přezůvky, sva-
činu a pití.

7. 8. - CVIČÍME JUDO 
Organizátor: TJ Důl Staříč Frý-
dek-Místek
Místo: Tělocvična na 9. ZŠ na ulici 
E. Krásnohorské 139 ve Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00, 16:00 - 18:00
Kontakt: Lubomír Černý, Telefon: 
608 821 513, E-mail: judofm@
atlas.cz
Informace: Základy juda pro 
nováčky, hry a soutěže. Pro děti 
od 8 let.
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny, tepláky, triko s 
dlouhým rukávem.

8. 8. - CVIČÍME AEROBIK
A JDEME NA BAZÉN 

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, Frýdek-Místek (DDM 
FM)
Místo: Frýdek-Místek
Čas: 8:30 - 13:00 hodin (Sraz: 
V 8:30 hodin u SVČ Klíč (DDM), 
Návrat: K SVČ Klíč (DDM) ve 
13:00 hodin.)
Kontakt: Marie Cidlíková, Tele-
fon: 736 150 088, E-mail: telovy-
chova@ddmfm.cz
Informace: Aerobik pro každého, 
koupání v krytém bazénu.
S sebou si vezměte průkaz zdra-
votní pojišťovny, vhodné oblečení, 
svačinu a pití, plavky, ručník.
9. 8. - VÝLET NA ONDŘEJNÍK 

Organizátor: Charita Frýdek-Mís-
tek, Klub Nezbeda
Místo: Katolický lidový dům, F. 
Čejky 450, Místek
Čas: 8:00 - 15:00 hodin
Kontakt: Alena Kopidolová, Tele-
fon: 732 628 731, E-mail: klub-
nezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Poznávací a prožitko-
vý program pro děti ve věku 6-13 
let.
S sebou si vezměte průkazku 
zdravotní pojišťovny, svačinu a pití, 
vhodné oblečení a obuv.
Přihlášky budou k dispozici od 6. 
do 8. 8. Odevzdat je stačí vyplně-
né 9. 8. 2007 před výletem.

10. 8. - HASIČSKÝ DEN 
Organizátor: Sbor dobrovolných 

KOMPLETNÍ PROGRAM PRÁZDNINY VE MĚSTĚ
hasičů Frýdek
Místo: Hasičská zbrojnice, Střel-
niční 1861, Frýdek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Jana Štěpánková, Tele-
fon: 737 922 859, E-mail: jstepan-
kova@sbdfm.cz
Informace: Prohlídka hasičské 
zbrojnice a techniky. Soutěže a 
hry.
13. 8. - KLAUNSKÉ DIVADLO 

MIMO OSTRAVA 
Organizátor: Katolický lidový dům 
v Místku
Místo: Lidový dům, F. Čejky 450, 
Místek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Anna Blokšová, Telefon: 
558 435 401, E-mail: lidovydum.
fm@centrum.cz
Informace: Představení „Potkali 
se klauni” a dílna žonglování.
13. 8. - HRAJEME REKREAČNĚ 

STOLNÍ TENIS 
Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka ve 
Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz
Informace: Stolní tenis pro nere-
gistrované.
Sraz je v 9:00 hodin u boční bran-
ky tělocvičny (zastávka MHD „U 
Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny, pálky (lze zapůjčit)
14. 8. - RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ V 

RYBOLOVNÉ TECHNICE 
Organizátor: Český rybářský 
svaz, MO Frýdek-Místek 2, 
CASTING
Místo: TJ Slezan, Frýdek
Čas: 9:00 - 11:30 hodin
Kontakt: Miroslav Pierzyna, Tele-
fon: 558 631 891, E-mail: castin-
gfm@seznam.cz
Informace: Ukázky házení rybářským 
prutem na terče a poznávání ryb.

14. 8. - HRAJEME SÁLOVOU 
KOPANOU 

Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka ve 
Frýdku
Čas: 16:00 - 19:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz
Informace: Sálová kopaná pro 5 a 
6-členná družstva od 12 let.
Sraz je v 16:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka MHD 
„U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny.
15. 8. - STAŇ SE STRÁŽNÍKEM 

JUNIOREM 
Organizátor: Městská policie a 
NZDM Klub Prostor Frýdek-Místek
Místo: Park u Divadélka Čtyřlís-
tek, Slezská, Frýdek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Kateřina Merová, Tele-
fon: 558 609 321, E-mail: mero-
va.katerina@frydekmistek.cz
17. 8. - TENIS PRO VŠECHNY 

Organizátor: TK TENNISPOINT 
Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK Tennis-
point, Hutní 36, Frýdek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin

Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, Tele-
fon: 602 718 364, E-mail: jiri.
vykoukal@seznam.cz
Informace: Seznámení se základy 
tenisu, všeobecnou sportovní přípra-
vou, soutěže a hry o drobné ceny.
S sebou si vezměte vhodné oble-
čení a obutí, pokrývku hlavy a pití.
Počet míst omezen. Doporučuje-
me se přihlásit předem.

18. 8. - AIRSOFTOVÁ
STŘELNICE 

Organizátor: TTM - Tactical team 
Moravia, o.s. Frýdek-Místek
Místo: Bývalá kasárna ve frýdec-
kém lese
Čas: 9:00 - 14:00 hodin
Kontakt: Chrobok, Telefon: 737 
860 386
Informace: Airsoftová střelnice dle 
standardů IPSC. Střelba na terč s 
instruktorem. Pro děti od 10 let.
S sebou si vezměte oblečení a 
obuv do lesa.

20. 8. - O PRINCEZNÁCH A 
DRAKOVI 

Organizátor: Filadelfie, o.s.
Místo: U-kryt Slezská, Frýdek
Čas: 9:00 - 11:30 hodin
Kontakt: Petra Mecnerová, Tele-
fon: 777 808 227, E-mail: u-kryt@
seznam.cz
Informace: Netradiční loutkové 
divadlo. Děti si budou samy vyrá-
bět kulisy a loutky, zkusí si zahrát 
pohádku.

21. 8. - CVIČÍME JUDO 
Organizátor: TJ Důl Staříč Frý-
dek-Místek
Místo: Tělocvična na 9. ZŠ na ulici 
E. Krásnohorské 139 ve Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00, 16:00 - 18:00
Kontakt: Lubomír Černý, Telefon: 
608 821 513, E-mail: judofm@
atlas.cz
Informace: Základy juda pro 
nováčky, hry a soutěže. Pro děti 
od 8 let.
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny, tepláky, triko s 
dlouhým rukávem.
22. 8. - CESTA KOLEM SVĚTA 

ZA 100 LET 
Organizátor: Junák - svaz skautů 
a skautek ČR - Středisko 8. pěší 
pluk Slezský
Místo: Skautská klubovna, 28. říj-
na 781, Místek
Čas: 9:00 - 15:00 hodin
Telefon: 775 170 017, E-mail: 
jade@seznam.cz
Informace: Ukázky činnosti skaut-
ského oddílu, hry a soutěže.
S sebou si vezměte sportovní 
oblečení.
23. 8. - VÝLET NA ONDŘEJNÍK 
Organizátor: Filadelfie, o.s.
Místo: Ondřejník (Sraz: 9:00 hodin 
před U-krytem)
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Petra Mecnerová, Tele-
fon: 777 808 227, E-mail: u-kryt@
seznam.cz

24. 8. - HRY A SOUTĚŽE NA 
BRUSLÍCH 

Organizátor: Bruslařský klub FM, 
Hokejový club FM
Místo: Víceúčelová sportovní hala, 
Frýdek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Milan Brzý, Telefon: 
558 609 214
27. 8. - HRAJEME REKREAČNĚ 

STOLNÍ TENIS 

Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka ve 
Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz
Informace: Stolní tenis pro nere-
gistrované.
Sraz je v 9:00 hodin u boční bran-
ky tělocvičny (zastávka MHD „U 
Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny, pálky (lze zapůjčit)

28. 8. - HRAJEME SÁLOVOU 
KOPANOU 

Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka ve 
Frýdku
Čas: 16:00 - 19:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz
Informace: Sálová kopaná pro 5 a 
6 členná družstva od 12 let.
Sraz je v 16:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka MHD 
„U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny.

29. 8. - NÁMOŘNICKÝ
KARNEVAL 

Organizátor: Filadelfie, o.s.
Místo: U-kryt Slezská, Frýdek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Petra Mecnerová, Tele-
fon: 777 808 227, E-mail: u-kryt@
seznam.cz
Informace: Karneval v námořnic-
kém duchu. Vstup v masce (stačí 
jen pirátský šátek). Součástí kar-
nevalu bude divadelní vystoupení 
„Piráti z Karibiku IV“ a výroba pirát-
ských obličejů.

30. 8. - DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ STŘEDISKA VOLNÉHO 

ČASU KLÍČ 
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace 
(DDM FM)
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek (DDM)
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Patrik Siegelstein, Tele-
fon: 732 646 125, E-mail: info@
ddmfm.cz
Informace: Navštivte SVČ Klíč ve 
Frýdku-Místku. Soutěže, hry, výtvar-
né aktivity, cvičení. K dispozici počí-
tačová učebna a mnoho dalšího.
30. 8. - O ŠACHOVÉHO KRÁLE 

A KRÁLOVNU 
Organizátor: Beskydská šachová 
škola Frýdek-Místek
Místo: Středisko volného času Klíč 
(DDM), Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Martin Kocur, Telefon: 
737 421 058, E-mail: m.kocur@
chessfm.cz
Informace: Šachový turnaj pro 
všechny.
31. 8. - CESTA DO PRAVĚKU 

Organizátor: Spolek přátel Frýd-
ku-Místku, o.s.
Místo: Areál Sokolík v Místku
Čas: 9:00 - 14:00 hodin
Kontakt: Petr Železník, Telefon: 
602 259 816, E-mail: petr.zelez-
nik@pratelefm.org
Informace: Hry a soutěže zamě-
řené na téma cesta do pravěku.
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Nedostali jste 
se k moři?

Využijte účinků 
solné jeskyně k 

regeneraci
vašeho organismu.
V měsíci červnu, 
červenci a srpnu 

10% sleva.
Poliklinika

-Místek s.r.o.,
tel.: 558 900 117

Poliklinika-Místek s.r.o 

pronajme kancelářské 

prostory v 8. patře.

Pronajmeme lékařskou 

ordinaci i se zařízením, 

volná od 1. 9. 2007.
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(Pokračování ze strany 2)
Kromě soutěžení budou pro 

děti zdarma připraveni poníci. 
Na pódiu se během odpoled-
ne vystřídají country kapela 
Repete, která bude hrát country 

Indiáni znovu rozloží stany ve městě

tanečníkům Virginia. Atmosféru 
divokého západu přijedou do 
Frýdku navodit Maxim Turbu-
lenc, kteří se představí s písnič-
kami z desky Maxíci na indián-
ské stezce.  (pp)

INDIÁNI VE MĚSTĚ: Loňská atmosféra byla vytvořena i „válečným“ 
pomalováním nejmenších.  Foto: Petr Pavelka

(Pokračování ze 
strany 1)

Promoklé náv-
štěvníky osušil letošní 
domácí objev Najzar 
a po frýdecko-mís-
tecké kapele se 
naplněný festivalový 
areál dočkal headli-
nerů, kteří rozhodně 
nezklamali. Hodinový 
set Support Lesbiens 
představil jeden zná-
mý hit za druhým, a 
protože si kapela při 
své řízné a nezamě-
nitelné muzice našla 
čas i na lichocení 
publiku, byli všichni 
nadmíru spokojeni. 
Také extravagantní 
Monkey Business dokázali, že 
jsou jednou z mála českých kapel 
na vrcholu a rozhodně nikoho v 
publiku nenechali v klidu. „Kro-
mě dění na hlavní scéně Besky-
dy Stage sklidilo pozitivní ohlas 
také menší chilloutové pódium v 

Frýdek-Místek se skvěle bavil

SPOKOJENÉ PUBLIKUM: Takhle dokázali některé zdivočet Support Lesbiens.
Foto: Petr Pavelka

Od ledna letošního roku 
běží ve všech knihovnách 
České republiky projekt 
zaměřený nejen na rozšíření 
čtení malým i větším dětem. 
Do projektu se aktivně zapo-
jila i knihovna na Slezské na 
Základní škole Frýdek-Místek, 
J. z Poděbrad.

„Nejde jen o hlasité čtení, ale 
také o vytváření rituálů, kdy se 
celá rodina sejde společně a má 
na sebe v dnešní uspěchané 

Celé Česko čte dětem
době čas,“ vysvětlila knihovni-
ce Naďa Krejčí a pokračovala: 
„Dnes děti neustále sedají k 
internetu, zapomínají navazovat 
sociální kontakty se svými vrs-
tevníky i blízkými. To je způsob, 
jak zpět rodiny stmelit.“

V knihovně na Slezské se 
obrátili především na maminky 
na mateřské dovolené, které 
mají druhé či třetí dítě. „Navště-
vovaly nás maminky s miminky 
a předškolními dětmi. Dokonce 
se do projektu zapojily i babičky. 
Velmi nás všechny překvapilo, 
že je to i záležitost pro tatínky,“ 
komentovala projekt Naďa Krej-
čí a dodala: „U nás to bylo trochu 
složitější. Maminky chodívaly od 
února každé páteční dopoledne. 
Pak jsme zjistili, že v zimě je pro 
ně situace těžká. Než nachystají 
miminko, kočárek a další potřeb-
né věci, zabere jim to spoustu 
času. A tak začaly chodit do 
knihovny dvakrát měsíčně.“

Naďa Krejčí se snaží pra-
covat s moderními knihami. 
Speciálně pro tuto příležitost 
vybrala knihu české autorky 
Evy Obůrkové Kam zmizel Piš-
ta? „Je to nejen příběh. Kniha v 
sobě skrývá další návazné čin-
nosti – hledání tvarů, počítání, 
nakupování, určení směru vlevo, 
vpravo, hledání stínů, bludiště a 
dokonce i vaření. Všechny tyto 
aktivity samozřejmě vyplývají z 
textu a děti se tak nenásilnou 
formou zapojí do učení,“ řekla 
knihovnice ze Slezské, již knihy 
Evy Obůrkové nadchly.

Seriál hlasitého čtení se však 

neomezuje jen na předškoláč-
ky. „Začali jsme v naší knihovně 
pracovat formou lekcí i s dětmi 
prvních, druhých a třetích tříd. 
Čteme společně knihy Jacqueline 
Wilsonové, která již prodala na 
šest milionů výtisků. Námětově 
mě tato autorka nesmírně zauja-
la. Patří k nejlepším spisovatel-
kám v Anglii. První knihu napsala 
již v devíti letech. Píše o tom, co 
prožívají děti. Popisuje reálné 
situace a snaží se podat citové 
a citlivé vysvětlení. Děti se často 
setkávají s krizí v rodině. Rodiče 
se rozvedou, jsou alkoholici, děti 
skončí v dětském domově. A prá-
vě v knihách Wilsonové nacházejí 
odpovědi na věci z reálného svě-
ta, protože dospělí jim často situ-
aci nevysvětlí nebo se vysvětlení 
vyhýbají a bojí se o situaci mluvit. 
Závěr knih není příliš poetický. 
Je to příprava na skutečný život. 
Autorka však  dětem vysvětlí, že 
ač je situace sebetvrdší, vždy 
najdou někoho, kdo je má rád 
a kdo je obejme. Že vždy mají 
naději,“ řekla Naďa Krejčí. Vedení 
projektu nabízí k četbě zlatý fond 
literatury, ale knihovna na Slez-
ské si tituly vybrala sama. Dětem 
se nejprve čte ukázka z vybrané 
knihy, pak se rozdělí do družstev 
a snaží se samy dokončit příběh, 
který knihovnice nastínila. Vyhrá-
vá ten, kdo se rozuzlení co nejvíce 
přiblíží.

Projekt Celé Česko čte dětem 
je zaštítěn Ministerstvem kultury 
ČR a dětským fondem UNICEF 
a poběží celý letošní rok. 

Renata Spustová

Ivan Korč a místecké náměstí

IVAN KORČ: Nadhled tomuto fotografovi nechybí.Ve vzduchu s foto-
aparátem už sice byl kdekdo, ale snímky vystavené v knihkupectví 
Librex jsou jedinečné, minimálně technologicky. Foto: Petr Pavelka

11. ročník mezinárodní 
výtvarné soutěže „Můj sen“, 
konané k připomenutí osob-
nosti a díla příborského rodá-
ka Sigmunda Freuda, má vítě-
ze z Frýdku-Místku. Porota při 
posuzování prací, zařazených 
do 4. kategorie, udělila dvě 
ceny žákům z IX.B navště-
vujícím 8. ZŠ. Nejcennější 1. 
místo získal Martin Krásný za 
obraz „Upálení anděla“. Čest-
né uznání si pak odnesl jeho 
spolužák Martin Míček. 

Díla žáků vznikla za podpory 
učitelky výtvarné výchovy Věry 
Kopřivové. „Oslovilo mě téma 
soutěže. Sny totiž souvisí s barva-
mi a každému se už někdy zdály. 
Po dohodě s žáky jsem téma ješ-
tě upřesnila a zaměřila jej na sny, 
které mají cokoli společného s 
létáním. Díla vznikala zhruba šest 
vyučovacích hodin, a to kombino-
vanou technikou, tj. nejen kres-
bou, ale také malbou olejovým 
pastelem a temperou, na formát 
A2. Ani jeden z oceněných chlap-

8. ZŠ uspěla v mezinárodní výtvarné soutěži
ců nenavštěvuje žádný 
speciální kroužek kres-
lení, ani uměleckou 
školu. Z jejich úspěchu 
mám velkou radost,“ 
řekla Kopřivová. 

Vítěz soutěže Martin 
Krásný se rozhodl na-
malovat upálení anděla 
proto, že to tak opravdu 
viděl ve snu. Proč anděl, 
který je symbolem dob-
ra, skončil v plame-
nech, neví a ani o tom 
nepřemýšlí. Ve snáři se 
píše: anděl – štěstí a 
plameny – peníze nebo 
šperk dostati. 

Celkem bylo do 
soutěže odesláno 302 
prací ze čtyř zemí. „Rozděleny 
byly do několika kategorií, pod-
le věku autorů. Malířská díla 
nebo koláže mohl tvořit každý 
od tří do šestadvaceti let,“ řekla 
autorka projektu Marie Šupová. 
Soutěž měla připomenout osob-
nost a díla příborského rodáka 

– Sigmunda Freuda, který byl 
světoznámým psychiatrem a 
autorem teorie psychoanalýzy, 
jež vysvětlil v knize Výklad snů. 
Všechna oceněná díla jsou pre-
zentována na dalších výstavách 
a poté uložena v archivu. Soutěž 
se bude konat i příští rok.

produkci hudebního klubu Stoun. 
Zde vyplňovali technické přestáv-
ky velkého pódia djs, tanečníci 
break dance a interpreti prezentu-
jící hip-hop,“ hodnotil Milan Anděl. 
Předseda Regionu Beskydy Petr 
Rafaj jej doplnil, že festival Bes-

kydy Sound naplnil očekávání, 
které do něj bylo vloženo. „Open-
air prezentující populární české 
kapely je životaschopný a má 
v regionu svou perspektivu,“ je 
přesvědčený frýdecko-místecký 
radní Petr Rafaj.  (pp) 
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

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

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

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

Kino P. Bezruče 10.7. - 12.7.
u krytého bazénu 17.7. - 19.7.
u Kauflandu 24.7. - 26.7.
u Billy 3.7. - 4.7. a 31.7. - 2.8.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Provozní doba mobilní sběrny 

je vždy úterý, středa, čtvrtek od 
10:00 do 18:00 h. (dle harmono-
gramu).

Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor územního a ekonomického 
rozvoje, jako pořizovatel změny 
č.1 regulačního plánu Frýdek-Mís-
tek, Stará Riviera
zahajuje řízení o změně č. 1 
regulačního plánu Frýdek-Mís-
tek, Stará Riviera, projednaném 
s dotčenými orgány
dle § 67, odst. 1, 3, 4 zák. č. 
183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební 
zákon), (dále jen „stavební zákon“).
Návrh změny č. 1 regulačního plá-
nu Frýdek-Místek, Stará Riviera 
bude dle § 67, odst. 3 stavebního 
zákona vystaven k veřejnému 
nahlédnutí po dobu 30 dnů na 
Magistrátu města Frýdku-Místku,
ul. Radniční 1148, 738 22 Frýdek-
Místek, na odboru územního a eko-
nomického rozvoje, 4. NP, v pondělí 
a středu od 8,00 do 17,00 h,
v úterý a pátek od 8,00 do 13,30 a 
ve čtvrtek od 8,00 do 15,00 h, ode 
dne 12. 6. 2007 do 11. 7. 2007
O návrhu změny č. 1 regulačního plá-
nu Frýdek-Místek, Stará Riviera se 

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

pronajmout nebytový prostor – garáž 
nacházející se v suterénu domu č. p. 
61, k. ú. Skalice u F-M na základě 
výsledku „dražby výše nájemné-
ho“ (dále jen „Dražba“) v souladu 
s „Postupem při pronájmu garáží 
nacházejících se v objektech ve vlast-
nictví statutárního města Frýdek-Mís-
tek“, který byl schválen Radou města 
Frýdek-Místek dne 8. 10. 2001.
Den konání „Dražby“: 11. 7. 2007
Místo konání „Dražby“: Magistrát 
města Frýdek-Místek, ul. Radniční 10 
- zasedací síň, III. NP
Hodina konání „Dražby“: 14:00 h
Garáž je umístěna v suterénu 
domu č. p. 61, k. ú. Skalice u F-M
Celková plocha garáže je 33,54 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve 
výši minimálního ročního nájem-
ného na 1 m2 plochy garáže a činí 
700,- Kč/m2/rok.
Prohlídku garáže možno domlu-

vit na tel. č. 558 609 174.
Účastníkem dražby může být pouze 
fyzická osoba, která nejpozději do 
okamžiku zahájení zápisu účastníků 
k dražbě uhradila zálohu na úhradu 
nákladů dražby na účet statutární-
ho města ve výši 5.000,- Kč a která 
nejpozději při zápisu účastníka k 
dražbě předložila doklad o zaplace-
ní zálohy na úhradu nákladů dražby 
(kauce) nebytového prostoru, který 
je předmětem dražby (č.ú.: 6015-
928-781/0100, VS 325 980 001).
Další informace je možné získat na 
tel. č. 558 609 174 nebo osobně 
na Magistrátu města Frýdek-Místek, 
odboru správy obecního majetku, III. 
NP, dveře č. 311. „Postup při pro-
najímání garáží nacházejících se v 
objektech ve vlastnictví statutárního 
města Frýdek-Místek“ je zveřejněn 
na úřední desce umístěné v budově 
Magistrátu města Frýdek-Místek.

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK

Druh práce: stavební technik
Místo výkonu práce: Magistrát 
města Frýdku-Místku, Radniční 1148
Platová třída: 9
Doba výkonu práce: na dobu urči-
tou – po dobu mateřské a rodičov-
ské dovolené
Požadované předpoklady:
1. minimálně středoškolské vzdě-
lání, a to střední průmyslová ško-
la stavební nebo vysokoškolské 
vzdělání – stavební fakulta
2. obecné předpoklady dle § 4 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích územně samosprávných celků
3. občanská bezúhonnost doložená 
výpisem z evidence rejstříku trestů 
ne starším než 3 měsíce.
Pokud zájemce nebude mít k dis-
pozici výpis z evidence rejstříku 
trestů v termínu do 10. července 
2007, postačí k tomuto datu před-
ložit písemnou žádost o poskytnutí 
tohoto dokumentu. Originál doku-
mentu bude dodatečně předložen 
při samotném výběrovém řízení.
4. znalost 
• zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a jeho prováděcích vyhlášek
• zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů
• zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů
• práce s PC (Word, Outlook, prá-
ce s Internetem)
5. řidičský průkaz skupiny B
6. osvědčení o odborné způsobi-
losti výhodou
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno doložit tyto 
doklady:
• ověřenou kopii dokladu o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání 
• životopis s uvedením údajů o dosa-
vadních zaměstnáních a o odbor-
ných znalostech a dovednostech
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte do 10. 7. 2007 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
stavební úřad
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na místo sta-
vebního technika stavebního úřadu Magistrátu města Frýdku-Místku

uskuteční v souladu s § 67, odst. 1 
veřejné projednání ve středu 
dne 11. 7. 2007 v 10,00 h
v budově Magistrátu města Frýd-
ku-Místku , ul. Radniční 1148, 738 
22 Frýdek-Místek, ve velké zase-
dací síni (2. NP).
Námitky a připomínky k návrhu změ-
ny č. 1 regulačního plánu Frýdek-
Místek, Stará Riviera a stanoviska 
dotčených orgánů k němu lze uplat-
nit nejpozději při veřejném projedná-
ní. K později uplatněným námitkám 
a připomínkám se nepřihlíží.
Dle § 67, odst. 4 stavebního zákona 
mohou podat námitky proti návrhu na 
vydání změny č. 1 regulačního plánu 
F-M, Stará Riviera osoby uvedené v 
§ 85, odst. 1 a 2 stavebního zákona. 
Nejpozději při veřejném projednání 
může každý podat své připomínky. 
K námitkám a připomínkám uplatně-
ným k věcem, o kterých bylo rozhod-
nuto v územním plánu, se nepřihlíží.
S případnými dotazy je možno obrá-
tit se na odbor územního a ekono-
mického rozvoje, Ing. arch. Zuzanu 
Břachovou, tel. 558 609 275.

Dne 4. 6. 2007 vydala Rada města 
Frýdku-Místku Pravidla pro pronájem 
bytů ve vlastnictví statutárního města 
Frýdek-Místek. Tato pravidla upravují 
podmínky přijetí žádosti o pronájem 
obecního bytu, vedení žádosti a proná-
jmy bytů na základě žádostí. Pravidla se 
vztahují pouze na byty ve vlastnictví 
statutárního města Frýdek-Místek.
Tato pravidla se nevztahují na byty 
v domech zvláštních určení a byty 
zvláštního určení.

Evidence žádostí o byt
Podmínky pro přijetí žádosti

o pronájem bytu
a) žadatel musí být občanem ČR
b) žadatel musí mít trvalé bydliště na 
území statutárního města Frýdek-
-Místek (dále jen „SMFM“)
c) žadatel musí v den podání žádosti 
dovršit 18 let věku
d) žadatel nesmí mít možnost užívat 
samostatně bytovou jednotku (na zákla-
dě vlastnického nebo nájemního vztahu) 
e) žadatel nesmí obývat byt ve vlast-
nictví SMFM bez právního důvodu
f) před podáním žádosti nesmí mít 
SMFM evidovanou pohledávku po 
lhůtě splatnosti za žadatelem
g) žadatel je povinen veškeré skuteč-
nosti v žádosti uvést pravdivě.
Vedení žádostí o pronájem bytu

- Žádosti, které splňují všechny 
uvedené podmínky, jsou zařazeny 
do seznamu žadatelů. Žádosti jsou 
seřazené dle data jejich podání. Ten-
to seznam vede odbor správy obecní-
ho majetku (dále jen „OSOM“), který 
průběžně provádí veškeré nahlášené 
změny v evidovaných údajích. 
- Seznam žadatelů OSOM aktuali-
zuje 2x ročně (k 1. 1. a 1. 4. kalen-
dářního roku). 

Podmínky pro vedení žádosti
o pronájem bytu

a) žadatel musí k 31. 3. každého 
kalendářního roku a před pronájmem 
bytu na základě této směrnice uhradit 
veškeré své závazky po lhůtě splat-
nosti vůči SMFM
b) žadatel je povinen veškeré změny 
v údajích oznámit (nejpozději vždy k 
31. 3. kalendářního roku) OSOM
c) žadatel musí být občanem ČR
d) žadatel musí mít trvalé bydliště na 
území SMFM
e) žadatel nesmí mít možnost užívat 
samostatně bytovou jednotku (na 
základě vlastnického nebo nájemní-
ho vztahu) 
f) žadatel nesmí obývat byt ve vlast-
nictví SMFM bez právního důvodu
g) žadatel (manžel, manželka) je 
povinen písemně potvrdit v období 
od 1. ledna do 31. března každého 
kalendářního roku, že na vyřízení 
žádosti trvá. Pokud tak neučiní ve 
stanovené lhůtě, žádost o byt bude 
vyřazena ze seznamu žadatelů, aniž 
by žadatel byl písemně informován.
Při zjištění, že nejsou splněny podmín-
ky uvedené v písm. a) – f), je žádost 
o byt kdykoliv v průběhu vedení vyřa-
zena z evidence a OSOM o vyřazení 
písemně žadatele informuje.

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek
Pronájem bytu

Pronájem bytu na základě sezna-
mu žadatelů

Uvolněné standardní byty (neza-
tížené dluhem po předchozím 

nájemci) a byty se sníženou kva-
litou bez oprav na vlastní náklady 

budoucího nájemce
- Uvolněný byt OSOM nabídne k 
prohlídce žadateli, jehož žádost je 
vedena v seznamu žadatelů a který 
má nejstarší datum podání žádosti, 
s přihlédnutím k jeho individuálním 
požadavkům.
- Velikost nabízeného bytu se řídí 
počtem členů ve společné domácnos-
ti žadatele, přičemž nelze pronajmout 
větší byt než: pro 1 osobu 1+1 nebo 
0+2, pro 2 osoby 1+2, pro 3 osoby 
1+3, pro 4 osoby a více 1+4. Za oso-
by ve společné domácnosti žadatele 
se považují manžel, manželka a děti 
ve vlastní péči žadatele.
- Žadatel o byt může odmítnout takto 
nabízený byt 1x. Po druhém odmítnutí je 
žádost ze seznamu žadatelů vyřazena.
- Nájemní smlouva mezi pronajíma-
telem a nájemcem se uzavírá vždy 
na dobu určitou, zpravidla na dobu 8 
měsíců. Nájemní smlouvu uzavírá a 
podepisuje vedoucí OSOM.
Standardní byty zatížené dluhem 

po předchozím nájemci
- Uvolněný byt zatížený dluhem 
OSOM nabídne k prohlídce většímu 
počtu žadatelů s nejstarším datem 
podání žádosti a podle požadavků 
uvedených v žádosti. Při větším 
zájmu o konkrétní byt vždy rozhodne 
dřívější datum podání žádosti.
- Velikost nabízeného bytu se řídí počtem 
členů ve společné domácnosti žadatele, 
přičemž nelze pronajmout větší byt než: 
pro 1 osobu 1+1 nebo 0+2, pro 2 osoby 
1+2, pro 3 osoby 1+3, pro 4 osoby a více 
1+4. Za osoby ve společné domácnosti 
žadatele se považují manžel, manželka 
a děti ve vlastní péči žadatele.
- Nájemní smlouva bude uzavřena s tím 
žadatelem, který uhradí dlužnou část-
ku po předchozím nájemci (zejména 
nájemné, vyúčtování služeb, poplatky/
úroky z prodlení, faktury související s 
užíváním nebo vyklizením bytu, náklady 
řízení v souvislosti se soudními spory). 
Celková výše úhrady nesmí přesáh-
nout u bytu o velikosti:

0+1 ............................... 40 tis. Kč
1+1 (0+2)  ...................  80 tis. Kč
1+2 ............................. 100 tis. Kč
1+3 ............................. 120 tis. Kč
1+4 ............................. 130 tis. Kč

Dlužnou částku musí uhradit budoucí 
nájemce v jediné splátce před sepsáním 
nájemní smlouvy na základě sepsané 
Dohody o přistoupení k závazku.
- Nájemní smlouva mezi pronajíma-
telem a nájemcem se uzavírá vždy 
na dobu určitou, zpravidla na dobu 8 
měsíců. Nájemní smlouvu uzavírá a 
podepisuje vedoucí OSOM.

Byty se sníženou kvalitou s 
opravou na vlastní náklady 

budoucího nájemce
- Uvolněný byt se sníženou kvalitou s 

opravou na vlastní náklady budoucího 
nájemce OSOM nabídne k prohlídce 
většímu počtu žadatelů s nejstar-
ším datem podání žádosti a podle 
požadavků uvedených v žádosti. Při 
větším zájmu o konkrétní byt vždy roz-
hodne dřívější datum podání žádosti.
- Velikost pronajímaného bytu se řídí 
počtem členů ve společné domácnos-
ti žadatele, přičemž nelze pronajmout 
větší byt než: pro 1 osobu 1+1 nebo 
0+2, pro 2 osoby 1+2, pro 3 osoby 
1+3, pro 4 osoby a více 1+4. Za oso-
by ve společné domácnosti žadatele 
se považují manžel, manželka a děti 
ve vlastní péči žadatele.
- Před sepsáním nájemní smlouvy k 
bytu je s budoucím nájemcem uzavře-
na Dohoda o umožnění provedení sta-
vebních úprav v bytě, kdy pronajímatel 
umožní provedení takových úprav v 
bytě na vlastní náklady nájemce, které 
budou směřovat ke zlepšení staveb-
ně-technického stavu bytu. Dohodu o 
stavebních úpravách uzavírá a pode-
pisuje vedoucí OSOM.
- Nájemní smlouva mezi pronajíma-
telem a nájemcem se uzavírá vždy 
na dobu určitou, zpravidla na dobu 6 
měsíců. Nájemní smlouvu uzavírá a 
podepisuje vedoucí OSOM.

Pronájem bytu mimo seznamu 
žadatelů

Pronájem bytu v zájmu SMFM
- V odůvodněných případech, je-
li pronájem bytu v zájmu SMFM, 
může primátor nebo tajemník MMFM 
navrhnout radě města pronájem bytu 
fyzické nebo právnické osobě.
- Budoucí nájemce nesmí mít možnost 
užívat samostatně bytovou jednotku 
(na základě vlastnického nebo nájem-
ního vztahu). 
- přičemž nelze pronajmout větší byt 
než: pro 1 osobu 1+1 nebo 0+2, pro 
2 osoby 1+2, pro 3 osoby 1+3, pro 
4 osoby a více 1+4. Za osoby ve 
společné domácnosti žadatele se 
považují manžel, manželka a děti ve 
vlastní péči budoucího nájemce.
- Rada města rozhodne o uzavření 
Smlouvy o poskytnutí finanční pomoci 
na obnovu a rozvoj bytového fondu 
SMFM (dále jen „Smlouva o finanční 
pomoci“), na základě které má budou-
cí nájemce bytu nebo jeho zaměstna-
vatel povinnost poskytnout peněžité 
plnění v této výši (částka v tis. Kč):
velikost  stand. byt byt se sníž. kval.
0+1 ................. 40  ..................15 
1+1 (0+2)  ....... 60 ...................25
1+2  ................ 80 ...................40 
1+3 ............... 100 ...................60
Smlouvu o finanční pomoci uzavírá a 
podepisuje primátor.
Zároveň rada města rozhodne o proná-
jmu bytu. Nájemní smlouva bude uza-
vřena za předpokladu peněžitého plnění 
na základě Smlouvy o finanční pomoci.
- Nájemní smlouva mezi pronajímatelem 
a nájemcem se uzavírá vždy na dobu 
určitou, zpravidla na dobu 8 měsíců.
O uzavření nájemní smlouvy rozhoduje 
rada města a podepisuje ji primátor.

(Pokračování na straně 13)
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Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví 
statutárního města Frýdek-Místek
(Pokračování ze strany 12)

Pronájem bytu na základě
doporučení komise RM

- Na základě písemné žádosti žada-
tele, vedeného v seznamu žadatelů, 
o přednostní pronájem bytu, projed-
ná žádost komise RM a pokud shle-
dá důvody hodné zřetele, doporučí 
radě města přednostní pronájem 
bytu. Důvodem opakovaného pro-
jednání žádosti v komisi RM jsou 
pouze nové a závažné skutečnosti 
v rodinných a bytových podmínkách 
žadatele.
- Velikost nabízeného bytu se řídí 
počtem členů ve společné domác-
nosti žadatele. Nelze pronajmout 
větší byt než: pro 1 osobu 1+1 nebo 
0+2, pro 2 osoby a více 1+2.
- Komise RM nemůže doporu-
čit pronájem standardního bytu 
zatíženého dluhem po předchozím 
nájemci.
- Při odmítnutí přednostní nabídky 
bytu, další nabídka nebude poskytnu-
ta a žádost bude řešena podle data 
podání.
- Nájemní smlouva mezi pronajíma-
telem a nájemcem se uzavírá vždy 
na dobu určitou, zpravidla na dobu 8 
měsíců. O uzavření nájemní smlouvy 
rozhoduje rada města a podepisuje ji 
primátor.
Pronájem části bytové jednotky 

za účelem rozšíření bytu 
- Pronájem za účelem rozšíření 
bytu lze realizovat pouze v případě, 
že uvolněná bytová jednotka se 
nachází v domě se stejným číslem 
popisným a zároveň bude zacho-
ván stejný počet bytů v domě. 
- Na základě žádosti stávajícího 
nájemce bytu o pronájem části uvol-
něné bytové jednotky za účelem 
rozšíření bytu, může být uzavřena 
nájemní smlouva, jako pokračování 
dosavadního nájemního vztahu, která 
bude obsahovat změnu velikosti bytu. 
Nájemní smlouvu uzavírá a podepisu-
je vedoucí OSOM.
- Rozšíření bytu si provádí nájemce 
na své vlastní náklady na základě 
písemného souhlasu OSOM se sta-
vebními úpravami bytu.
Pronájem jiného bytu stávající-
mu nájemci bytu ve vlastnictví 

SMFM
- Pronajímatel může pronajmout 
uvolněný byt nájemci jiného bytu 
ve vlastnictví SMFM na základě 
jeho písemné žádosti, pokud tento 
nájemce pronajímateli odevzdá jím 
dosud oprávněně užívaný obecní 
byt, a to:
a) byt o větším počtu místností, rov-
nocenné kategorie, popř. o jednu 
kategorii nižší, 
b) byt o stejném počtu místností, 
rovnocenné kategorie a stejné 
kvality,
c) byt o stejném nebo větším počtu 
místností, nižší kategorie za splnění 
těchto podmínek:
- byt, který nájemce řádně užívá 
a plní všechny své povinnosti, je 
prokazatelně zdravotně závadný a 
příčinu tohoto stavu nelze odstranit,
- doloží zdravotní důvody nájemce 
nebo dětí žijících s ním ve společ-
né domácnosti, vyžadující zlepšení 
stávajících bytových poměrů.
- V případě pronájmu jiného bytu 
je nájemce povinen ukončit nájem-
ní vztah k dosud užívanému bytu 
dohodou a tento byt odevzdat 
pronajímateli do 30 dnů od nabytí 
účinnosti nájemní smlouvy na nově 
pronajatý byt.

- Nájemní smlouva mezi pronajíma-
telem a nájemcem na nově pronaja-
tý byt se uzavírá zpravidla na dobu 
neurčitou. Nájemní smlouvu uzavírá 
a podepisuje vedoucí OSOM.
(pozn.: pojem „kategorie bytu“ 
vychází ze zrušené vyhlášky č. 
176/1993 Sb. a v současné době 
již není právními předpisy užívaný; 
v tomto bodu pouze přibližuje pod-
mínky a postup při možnosti proná-
jmu jiného bytu.)
Pronájem uvolněného bytu vybu-

dovaného formou střešní nástavby 
na ul. Beskydská 1711 - 1719

- Dojde-li v době 10 let ode dne 
sepsání 1. smlouvy o nájmu bytové 
jednotky, vybudované formou střeš-
ní nástavby za finanční spoluúčasti 
nájemce, k ukončení nájemního 
vztahu dohodou s pronajímatelem, 
bude byt pronajat tomu, koho písem-
ně určí předchozí nájemce, nejpoz-
ději však 30 dnů před ukončením 
nájemního vztahu.
Po uplynutí lhůty 10 let bude uvol-
něný byt pronajat na základě pravi-
del o pronájmu bytů. 
- Pokud nájemce v uvedeném termínu 
neoznámí jméno jím navrhovaného 
budoucího nájemce, pronajme prona-
jímatel uvolněný byt v souladu s ostat-
ními ustanoveními těchto pravidel.
- Budoucí nájemce navržený stáva-
jícím nájemcem musí splňovat tyto 
podmínky:
- je občanem ČR,
- má trvalé bydliště na území SMFM,
- nemá možnost užívání samostatné 
bytové jednotky na základě vlast-
nického nebo nájemního vztahu.
- Nájemní smlouva mezi pronajíma-
telem a nájemcem se uzavírá vždy 
na takovou dobu, na jakou byla uza-
vřena nájemní smlouva s předchozím 
nájemcem. Nájemní smlouvu uzavírá 
a podepisuje vedoucí OSOM.

Vysvětlivky:
standardní byt

pojem ze zákona č. 107/2006 Sb. s 
účinností od 31.3.2006, byty známé 
před touto právní úpravou jako byty 
I. a II. kategorie, tj. s úplným, čás-
tečným nebo společným příslušen-
stvím a ústředním vytápěním 

byt se sníženou kvalitou
pojem ze zákona č. 107/2006 Sb. s 
účinností od 31.3.2006, byty známé 
před touto právní úpravou jako byty 
III. a IV. kategorie, tj. s částečným 
základním příslušenstvím, pokud 
nemají ústřední vytápění

byt, bytová jednotka
prostor v budově ve vlastnictví SMFM 
určený výhradně k trvalému bydlení

nájemce bytu
fyzická nebo právnická osoba, která 
má uzavřenou nájemní smlouvu k bytu 

pronajímatel bytu
SMFM, jehož zastoupení se řídí 
schválenou dokumentací MMFM

V tomto období bude náš do-
davatel tepelné energie – Dalkia 
Česká republika, a.s. provádět 
nezbytné opravy a rekonstrukce 
rozvodného tepelného zařízení. 
Všechny prováděné práce mají 
za cíl zlepšit technický stav tech-
nologického zařízení tak, aby byla 
zvýšena spolehlivost dodávky te-
pelné energie našim odběratelům.

Letní odstávka dodávky teplé užitkové vody DISTEP a.s.
je plánována ve dnech: 23. 7. – 26. 7. 2007

UPOZORNĚNÍ
V objektech zásobovaných 
z předávacích stanic PS 10 
a PS 29 je letní odstávka 
dodávky teplé užitkové 

vody plánována
od 23. 7. do 1. 8. 2007.
• PS 10: Dr. Vaculíka čp. 

1893-1899, Kollárova čp. 142, 
143, 17. listopadu čp. 146, 147, 

915-917, Čs. armády čp. 570
• PS 29: J. Trnky čp. 63-70, 

72-73, 17. listopadu čp. 71, 74-
79, 910, 2186, Marie Majerové 
čp. 484-485, 1910-1917, Čs. 
armády čp. 536

Oprava:
Ve Zpravodaji č. 11 - červen 

2007 byl v článku o odstávce 
uveden chybně termín. 

Druh práce: vedoucí úředník v 
oblasti vnitřních věcí 
Místo výkonu práce: Magistrát 
města Frýdku-Místku
Platová třída: 11
Pracovní poměr: doba neurčitá

Požadované předpoklady:
1. obecné předpoklady dle

ustanovení § 4 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících 
územně samosprávných celků, 
ve znění pozdějších předpisů 
(včetně předpokladů dle zákona 
č. 451/1991 Sb., kterým se sta-
noví některé další předpoklady 
pro výkon některých funkcí ve 
státních orgánech a organiza-
cích České a Slovenské Fede-
rativní Republiky, České repub-
liky a Slovenské republiky, ve 
znění pozdějších předpisů)

2. vysokoškolské vzdělání
3. občanská bezúhonnost 

doložená výpisem z rejstříku 
trestů ne starším než 3 měsíce 

4. Pokud uchazeč nebude mít 
k dispozici výpis z rejstříku trestů 
v termínu do 15. 7. 2007, postačí 
k tomuto datu předložit písem-
nou žádost o poskytnutí tohoto 
dokumentu. Originál dokumentu 

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na funkci 
vedoucího odboru vnitřních věcí Magistrátu města Frýdku-Místku

bude dodatečně předložen při 
samotném výběrovém řízení.

5. znalost 
• zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů
• zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách,
• zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů
• dalších zákonů v oblasti vnitř-
ních věcí výhodou, např.:
- č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, 
- č. 22/2004 Sb., o místním referen-
du a o změně některých zákonů, 
- č. 133/2000 Sb., o evidenci 
obyvatel a rodných číslech a o 
změně některých zákonů, 
- č. 301/2000 Sb., o matrikách, 
jménu a příjmení a o změně něk-
terých souvisejících zákonů, 
- č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
- č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech, 
- č. 329/1999 Sb., o cestovních 
dokladech, 
- č. 133/1985 Sb., o požárních 
ochraně, 
- č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon), všechny 
ve znění pozdějších předpisů

6. praxe v řídících funkcích 
výhodou

7. předložení stručného návr-
hu koncepce řízení, rozvoje a 
strategie odboru vnitřních věcí

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit mj. 

tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou 
údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech a 
dovednostech 
• ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 15. 7. 2007 
na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku

sekretariát tajemníka
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek 

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na funkci
vedoucího odboru informačních technologií Magistrátu města Frýdku-Místku
Druh práce: vedoucí úředník v 
oblasti informačních technologií 
Místo výkonu práce: Magistrát 
města Frýdku-Místku
Platová třída: 11
Pracovní poměr: doba neurčitá

Požadované předpoklady:
6. obecné předpoklady dle

ustanovení § 4 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících 
územně samosprávných celků, 
ve znění pozdějších předpisů 
(včetně předpokladů dle zákona 
č. 451/1991 Sb., kterým se sta-
noví některé další předpoklady 
pro výkon některých funkcí ve 
státních orgánech a organiza-
cích České a Slovenské Federa-
tivní Republiky, České republiky 
a Slovenské republiky, ve znění 
pozdějších předpisů)

7. vysokoškolské vzdělání 
odpovídajícího zaměření nebo 
praxe v oboru IT alespoň 10 let

8. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z rejstříku 
trestů ne starším než 3 měsíce 

9. Pokud uchazeč nebude mít 
k dispozici výpis z rejstříku trestů 
v termínu do 15. 7. 2007, postačí 
k tomuto datu předložit písem-
nou žádost o poskytnutí tohoto 
dokumentu. Originál dokumentu 
bude dodatečně předložen při 
samotném výběrovém řízení.

10. znalost 
• zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů

• zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů

• případně orientace v oblasti 
databázových systémů SQL, 
Oracle

• operačních systémů Win-
dows XP Professional, Linux

• MS Office
• anglického jazyka – pasivně 

s odborným zaměřením na IT 
(schopnost porozumět odborné 
literatuře)

8. zkušenosti s vedením IT 
kolektivů a znalost aplikací z 

oblasti veřejné správy (VITA, 
VERA, GORDIC), znalost Win-
dows 2003 Server výhodou

9. schopnost dobré komunika-
ce, umění jednat s lidmi, samo-
statnost, zodpovědnost, pozitivní 
a tvůrčí přístup, organizační 
schopnosti, analytické myšlení, 
flexibilita, odolnost vůči stresu, 
tvořivý přístup k práci a spoleh-
livost, dobrý všeobecný přehled, 
ochota dále se vzdělávat

10. předložení stručného 
návrhu koncepce řízení, rozvoje 
a strategie odboru informačních 
technologií

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul 
b) datum a místo narození 
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
g) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit mj. 

tyto doklady:
• životopis, ve kterém se 

uvedou údaje o dosavadních 
zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech 

• ověřená kopie dokladu o 
nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 15. 7. 2007 
na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku

sekretariát tajemníka
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8,00 - 12,00      12,30 - 16,00
čt 8,00 - 12,00      12,30 - 17,00
so, ne                       13,00 - 17,00
Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelený 
obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. 
Historicko-etnografická část prezentuje 
nyní na 800 sbírkových předmětů, doku-
mentujících tradiční zemědělství, řemesla, 
obchod, železářství a další. Řada origi-
nálních přístrojů, hracích skříní a dalších 
předmětů dokládá zábavu a využití volné-
ho času od poloviny 19. století.
V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskyd-
ské pahorkatiny a MS Beskyd, je vystave-
no 200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 růz-
ných zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů 
a hornin a přibližně 100 herbářových 
položek. K nejcennějším exponátům patří 
zkamenělina druhohorní cykasové rostli-
ny benetitového typu a dva dermoplastic-
ké preparáty savců – losa evropského a 
medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zámku. 
Nabízí Rytířský sál, s erbovními obrazy 
slezské šlechty, zámecké interiéry insta-
lované v reprezentačních prostorách, 
vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. Barbo-
ry a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbo-
ry. Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil 
k nejznámějším a k nejnavštěvovanějším 
mariánským poutním místům ve Slezsku. 
Expozice je obohacena o sochy Nejsvě-
tějšího Srdce Pána Ježíše a Neposkvrně-
ného Srdce Panny Marie, které byly pře-
stěhovány z poutního kostela Navštívení 
Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 
jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z 
nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném histo-
rickém území, které oddělovala jen „šumi-
vá, divoká Ostravice“. Vzdálená i blízká, 
historická, a zároveň moderní byla a jsou 
města Frýdek a Místek. Zaslouží si, aby 
lidé v nich žijící byli připomínáni a jejich 
činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu frý-
deckého rodáka, který byl a je světově uzná-
vaným básníkem a překladatelem. (po-pá 
8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).
Výstavy:

KŘÍDLA NAD MOŠNOVEM
Výstava je zaměřena na dva letecké útva-
ry, které po řadu let působily z letiště Ostra-
va-Mošnov. Jsou to 1. dopravní výsadkový 

HUDEBNÍ KLUB STOUN

letecký pluk a 8. stíhací letecký pluk.
Na přípravě výstavy se podíleli: František 
Pavelčík, Oldřich Dvorský, Jaromír Fryš-
čák, Vilém Kubát, Vladislav Blahuta, Svaz 
letců Brno, Svaz letců Příbor, Technické 
muzeum Brno, 23. základna vrtulníkové-
ho letectva Přerov.
Potrvá do 16. září 2007.

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

Frýdecko-Místecko má bohatou a úspěš-
nou sportovní tradici. Výstava Sport na Frý-
decko-Místecku přiblíží historii a současnost 
sportu a tělovýchovy v tomto regionu. Zma-
puje úspěchy sportovních klubů v kolektiv-
ních sportech, tj. kopané, hokeji, házené, 
volejbalu, basketbalu, baseballu i sportech 
individuálních, tj. atletice, cyklistice, stolním 
tenise, šachách, jezdectví, sportovním létání, 
silových sportech, bojových sportech a při-
blíží osudy neúspěšnějších jednotlivců z 
Frýdecko-Místecka, tj. olympijských medai-
listů, medailistů z mistrovstvích světa i 
Evropy a dalších vrcholných soutěží. V rám-
ci výstavy proběhnou doprovodné akce s 
těmito osobnostmi. K výstavě je připravena 
doprovodná akce - Sportovní odpoledne ve 
středu 20. 6. 2007 od 10.00 do 13.00 hodin
AKCE
Neděle 1. července 2007 od 14.00 do 16.00 

hodin v prostorách frýdeckého zámku 
Sportovní odpoledne s frýdecko-mís-
teckými házenkáři a volejbalistkami

Sportovní odpoledne s frýdecko-místec-
kými házenkáři a volejbalistkami. Sou-
částí akce je prohlídka výstavy Sport na 
Frýdecko-Místecku.

Neděle 15. července 2007 od 14.00 do 
17.00 hodin v prostorách frýdeckého zámku 
Sportovní odpoledne s nejúspěšnější-

mi sportovními osobnostmi
Frýdecko-Místecka

Sportovní odpoledne s nejúspěšnějšími 
sportovními osobnostmi Frýdecko-Mís-
tecka. Součástí akce je prohlídka výstavy 
Sport na Frýdecko-Místecku.
Sobota 28. července 2007 v 8.00 hodin

Pojďte s námi přes Metylovskou hůrku
sraz před Komerční bankou ve Frýdku 
(naproti nádraží ČD)
Vlastivědná vycházka, délka trasy 8-
-9 km. Podél řeky Ostravice, hřbitov v 
Kunčičkách, Hodoňovický náhon, lidová 
architektura, kde stával Kubalův šenk, 
jak vzniklo centrum Salesiánů v Hodoňo-
vicích, vytěžené pískovny, pravěké osíd-
lení, vrchol Metylovské hůrky, Kamenec. 
Nazpět vlakem z Pržna.
SENIORGYMNÁZIUM
Vážení senioři města Frýdku-Místku a okolí,
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, již od 
roku 1992 pořádá Seniorgymnázium pro 
seniory města Frýdku-Místku a okolí. 
Máte-li zájem se více a více vzdělávat, 
přihlaste se. Není pochyb o skutečnosti, 
že vzdělávání, a to v každém věku, výraz-
ně prospívá lidskému zdraví. Pracovníci 
Muzea Beskyd připravují pro každý „školní 
rok“ speciální učební plán, který obsahuje 
bloky velmi zajímavých přednášek z oblasti 
přírodovědné, ekologické, muzejní, zdravot-
nické, historické, psychologické i sportovní. 
Přednášejí lektoři z Ostravské univerzity, 
Vysoké školy báňské, Muzea Beskyd a dal-
ších významných podniků a institucí .
Zahájení 1. ročníku se koná dne 6. září 
2007 ve 14 hodin v zámeckém klubu 
Muzea Beskyd Frýdek-Místek. 

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

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

Během července a srpna bude v 
Klubu maminek Broučci zavřeno.
Přejeme všem maminkám a jejich 
dětem příjemné prožití prázdnin.

Slavnostní otevření po prázdninách 
bude 3. 9. 2007. 

KLUB NEZBEDA
pro děti a mládež

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

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

Cílová skupina: 6-18 let
Přes letní prázdniny otevřeno: 9:00 – 14:00

GALERIE POD SVÍCNEM

GALERIE LIBREX

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

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

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

Muzea v Chlebovicích

Místecké náměstí – Ivan Korč
(prodejní výstava fotografií, jednotná 

cena 15 000,-)

do 28. 7.
Pavel Ptáčník
obrazy a malby

Klub Nezbeda nabízí: 
• pomoc a podporu v problémových situa-
cích dětí a dospívajících
• volnočasové aktivity (hry, vyrábění, 
sportování, cestování – výlety a pobyty s 
prožitkovým programem)
Prázdninový program: výlety, pobyt, stano-
vání, etapové hry, prožitkové programy.

Aktuální týdenní program bude vždy 
vyvěšen v okně klubovny.

VŠEM DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÉ
A POHODOVÉ PRÁZDNINY!

O prázdninách klub není v provozu.
Na setkání s Vámi se těšíme

po prázdninách!

FILMOVÝ KLUB FRÝDEK MÍSTEK ANI 
BIJÁSEK V ČERVENCI NEHRAJÍ!

1.7. v 16.30 h.
SPIDER-MAN 3

Třetí díl dobrodružství P. Parkera, 
alias úžasného a obdivovaného Spi-

dermana. Tentokrát podstupuje zápas 
se sebou samým.

1.7. v 19.00 h.
NEZNÁMÝ SVŮDCE

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

4. - 8.7. v 16.30 h.
SHREK TŘETÍ

Třetí díl úspěšné série o dobráckém obru 
Shrekovi.

4. - 8.7. v 19.00 h.
PIRÁTI Z KARIBIKU - Na konci světa
Nejslavnější pirát světa Jack Sparrow 
a další hrdinové dobrodružné komedie 

jsou zpět!
11.7. v 19.00 h.

NORBIT
Zakřiknutý mladík Norbit udělal největší 

chybu svého života. Zasnoubil se s mon-
strózní fúrií. Ta se mu stane překážkou, 
když následně potká ženu svých snů. 

Nezbývá mu, než spřádat plány, jak se té 
obludy zbavit. 

12.7. v 19.00 a 13. - 15.7. v 16.30 a v 19.00
TAJNOSTI

Iva Bittová, Karel Roden, Ivan Franěk a 
Martha Issová v intimní komedii o manžel-

ství, nevěře a drobných ranách, které 
nejvíc bolí. Nový film režisérky Alice Nellis. 

18. - 22.7. v 19.00 h.
ROMING

Komediální road-movie o cestě tří Romů 
za tajemnou nevěstou.
20. - 22.7. v 16.30 h.

MOST DO ZEMĚ TERABITHIA
Rodinný fantasy příběh o dvou kama-
rádech, kteří utíkají před realitou do 

vysněné pohádkové země Terabithie.
25. - 26.7. v 19.00 h.

ODSTŘELOVAČ
Akční thriller o bývalém odstřelovači, 
který se vrací do služby, aby překazil 

atentát na prezidenta.
27. - 29.7. v 19.00 h.

PUSINKY
Tři hrdinky vyrážejí na prázdninovou ces-
tu – chtějí si užívat a ledacos vyzkoušet.

Školné na rok 2007/2008 činí 350 Kč.
Přihlášky můžete zaslat písemně nebo 
telefonicky na adresu: Muzeum Beskyd, 
Hluboká 66, 738 00 Frýdek-Místek, Anna 
Volná, tel. číslo 628 001 klapka 37.

Zpívání pod lípou
Pátek 13. července v 19 h. - frýdecký zámek

TRIO ZUZANY HOMOLOVÉ
Zuzana Homolová - zpěv, kytara kalimba, 
perkuse
Samo Smetana - zpěv, housle, mandolína
Miloš Zelezňák - kytary, dobro, banjo, perkuse
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Beskydský magazín    TV Prima, středy od 16:20
Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Koncertní prezentace alba „Tvoje duši 
zahynúť nedám“, které získalo prestiž-
ní cenu Aurel 2005 za nejlepší album v 
oblasti etno/world music.
Čtvrtek 19. července 2007 v 19 hodin - 
frýdecký zámek

ŽALMAN & SPOL.
Koncert legendární folkové skupiny
- uslyšíte písně z loňského alba „Zatrace-
ný písně“ a mnoho dalších známých hitů.
Čtvrtek 9. srpna 2007 v 19 hodin - frýdec-
ký zámek
WABI DANĚK & MILOŠ DVOŘÁČEK

Koncert „Wabi 35 let na cestě“ vám nabíd-
ne nejlepší písničky z desek: Rosa na 
kolejích, Vítr, Pískoviště, Valašský drtivý 
styl a mnoho dalších.
Středa 15. srpna 2007 v 18 hodin - frý-
decký zámek

VLASTA TŘEŠŇÁK BAND
Necelé dva roky po výborném albu 
„Inventura“, vychází na jaře 2007 nové al-
bum Vlasty Třešňáka a jeho Bandu „Sko-
polamin“. Blues, rock, folk, rock´n´roll…
Překvapivě energické písně střídají fol-
kové písničky, ze kterých je cítit vliv Neila 
Younga, Erica Claptona či Lou Reeda, ale 
především Vlasty Třešňáka.
(V případě nepříznivého počasí se koncer-
ty uskuteční v Rytířském sále frýdeckého 
zámku a v Nové scéně Vlast.)
Divadelní předplatné sezona 2007-2008
Vážení a milí přátelé divadla!
Na podzim začíná 5. divadelní sezóna 
2007/2008 a nabídka předplatného je roz-
dělená do tří skupin. 
Skupina A zahrnuje šest představení pro 
diváky, kteří mají rádi typ klasického diva-
dla. Znovu jsme zařadili představení „Klá-
ra a Bára“, které se nám v minulé sezóně 
nepodařilo realizovat.
Ve skupině B, která má rovněž šest před-
stavení, poprvé představíme Divadlo Na 
Fidlovačce.
Skupina C je trochu netradiční a obsahuje 
čtyři velmi zajímavé tituly.
Děkujeme vám za diváckou přízeň v 
minulých sezónách a přejeme Vám mno-
ho nevšedních divadelních zážitků a těší-
me se při nich s Vámi nashledanou.

Jan Opěla, dramaturg
Předplatitelská skupina A
6 představení - cena: 1.800 Kč, 1.500 Kč 
(důchodci, ZTP)
Předplatitelská skupina B
6 představení - cena: 1.800 Kč, 1.500 Kč 
(důchodci, ZTP)
Předplatitelská skupina C
4 představení - cena: 1.000 Kč, 800 Kč 
(důchodci, ZTP) 
PRODEJ PŘEDPLATNÉHO
Pro loňské abonenty: od 27. srpna do 12. 
září 2007
Pro nové zájemce: od 13. do 27. září 2007
Změna programu vyhrazena!

Předplatitelská skupina A
Čtvrtek 18. října 2007 v 19 hodin - Nová 
scéna Vlast
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Josef Kajetán Tyl
STRAKONICKÝ DUDÁK aneb TO BY 

BYLO, KDYBY…
V letošním roce uplyne 160 let od pre-
miéry. Strakonický dudák je z diváckého 
hlediska nejoblíbenější Tylova hra.

Hrají: Josef Dvořák, Milan Duchek/Ros-
tislav Trtík, Karel Gult, Jiří Veit, Dagmar 
Schlehrová, Blanka Tůmová…
Režie: Jaromír Staněk
Středa 28. listopadu 2007 v 19 hodin - 
Nová scéna Vlast
Pražské kulturní služby - Jiří Sequens

HŘÍŠNÍ LIDÉ MĚSTA PRAŽSKÉHO: 
PĚNIČKA & PARAPLÍČKO - kasařská 

romance,
V JEDOVÉ CHÝŠI - v představení usly-
šíte písně Ruka zákona, Hříšní hříšníci, 

Kočka ze Záběhlic…
Hrají: Vladimír Kratěna, Eva Režnarová/
Miluše Bittnerová, Rudolf Jelínek, Petr 
Oliva/Martin Zahálka, Miroslav Masopust, 
Jaroslava Obermaierová/Martina Hudeč-
ková, Jiří Čapka/Pavel Nečas
Režie: Dana Bartůňková
Leden 2008
Studio Dva Praha - Patrik Hartl

KLÁRA & BÁRA
Tragikomedie ze současnosti.
Hrají: Ivana Chýlková, Eva Holubová, 
Mojmír Maděrič a Martin Zbrožek
Režie: Patrik Hartl
Čtvrtek 14. února 2008 v 19 hodin - Nová 
scéna Vlast
Slezské divadlo Opava - Francis Veber

BLBEC K VEČEŘI
Skvělá francouzská komedie zavede diváky 
mezi skupinu přátel z tzv. horních vrstev, 
kteří mají zvláštního koníčka: zvou na večeři 
vytipované jedince a baví se pak na jejich 
účet. Filmová verze byla oceněná Césarem.
Hrají: Petr Vaněk j.h., Hana Vaňková, 
Martin Táborský, Marek Kunc, Kamila 
Srubková, Blanka Fišerová…
Režie: Gustav Skála j.h.
Březen 2008
Café Teatr Černá labuť - Willy Rusell

SHIRLEY VALENTINE
Bláznivý útěk do krajiny za stěnou. Mono-
drama zralé ženy, která se snaží najít 
smysl své existence v obyčejném životě.
Hraje: Zuzana Kronerová
Režie: Ivan Balaďa
Středa 9. dubna 2008 v 19 hodin - Nová 
scéna Vlast
Divadelní společnost Háta - Francis Joffo
PRÁZDNINY SNŮ
Komedie s detektivní zápletkou je plná 
rafinovanosti, vtipu, překvapení, ale i vel-
ké lidskosti.
Hrají: Ivana Andrlová/Olga Želenská, 
Vladislav Beneš/Marcel Vašinka, Ernesto 
Čekan/Michal Jagelka,
Vladimír Čech/Zbyšek Pantůček, Lucie 
Zedníčková/Jana Zenahlíková, Milena 
Dvorská/Jana Šulcová aj.
Režie: Antonín Procházka

Předplatitelská skupina B
Neděle 7. října 2007 v 19 hodin - Nová 
scéna Vlast
Divadlo na Vinohradech - Ken Ludwig
LO STUPENDO aneb TENOR NA ROZ-
TRHÁNÍ
Bláznivý příběh talentovaného, ale 
nesmělého a opomíjeného človíčka, který 
čeká na svoji životní příležitost.
Hrají: Václav Vydra, Simona Postlerová, 
Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Zlata 
Adamovská/Jana Boušková,
Jana Malá, Gabriela Vránová, Michal 
Novotný/Ladislav Hampl

Režie: Jan Novák
Čtvrtek 15. listopadu 2007 v 19 hodin - 
Nová scéna Vlast
Originální pohybové divadlo Veselé skoky

VE STANICI NELZE
Anna a sedm železničářů v taneční gro-
tesce z 2. nástupiště. Tančí, zpívají, milují 
a potkávají své osudy. Vlaky, rytmus, tou-
ha, vůně, pohyb, loučení, čekání. Před-
stavení získalo 1. místo na Mezinárodním 
festivalu v Sarajevu v roce 2006.
Tančí a zpívají: Taťána Kupcová/Eva Leim-
bergerová, Lucie Pernetová/Martina Šťast-
ná, Natálie Topinková/Barbora Janatová, 
Eva Velínská/Martina Hůsková, Václav 
Jílek/Lukáš Pečenka…
Scénář, choreografie a režie: Martin 
Pacek, Jana Vašáková a Miroslav Hanuš
Prosinec 2007
Divadlo Na Fidlovačce - Terence McNally 

MISTROVSKÁ LEKCE
Sugestivní výpověď o mimořádné ženě 
a umělkyni Marii Callasové, která za své 
úspěchy a slávu platila mnohdy osobními 
útrapami.
Hrají: Eliška Balzerová, Tereza Bebarová, 
Anna Remková a Marek Holý
Režijní supervize: J. Deák
Březen 2008
Studio Dva Praha - Jean Dell a Gérald Sybleyras

PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ
Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas 
mnohé věci změnit. Manželé Sansieuovi 
se jednoho dne během 90 minut pokusí o 
sexuální renesanci, revoltu proti manžel-
ským stereotypům a vymetení nudy ze 
svého života. Podaří se jim to?
Hrají: Milan Lasica a Daniela Kolářová
Režie: Patrik Hartl
Duben 2008
Radošinské naivné divadlo - Stanislav 
Štepka

SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV
Druhou částí volné trilogie je inscenace sedmi 
povídek: Pýcha, Lakota, Závist, Hněv, Neřest, 
Obžerství a Lenost. Neuvěřitelné vesnické 
příběhy o hříchu, ale i lidských ctnostech spo-
juje jedno místo - slovenský venkov.
Hrají: Stanislav Štepka, Maruška Nedo-
mová, Karin Olasová/Lujza Schrameková, 
Milan Šago, Kristína Farkašová/Veronika 
Koščová, Richard Felix/Kamil Mikulčík, 
Pavel Čížek, Ladislav Hubáček
Režie: Juraj Nvota
Květen 2008
Divadelní agentura AP - Prosper - Willam 
Douglas Home

KACHNA NA POMERANČÍCH
Tato hra nepatří k bláznivým komediím o 
manželské nevěře, ale s humorem řeší i 
vážnou situaci, ve které se může ocitnout 
kdokoli z nás.
Hrají: Veronika Žilková, Martin Stropnic-
ký, Jan Šťastný/Michal Pešek, Klára Jan-
dová/Agáta Henychová
Režie: Michal Stropnický

Předplatitelská skupina C
Středa 17. října 2007 v 19 hodin - Nová 
scéna Vlast
Intimní divadlo Praha - Eve Ensler

MONOLOGY VAGÍNY
Monology, které diváci uslyší, jsou zhutně-
nými, víceméně doslovně ze života opsa-
nými soukromými dějinami žen. Různých 
žen typově i povahově, žen s různými osu-
dy a s různou schopností čelit osudu.
Hrají: Dáša Bláhová, Michaela Sajlerová 
a Anna Polívková.
Režie: Irena Žantovská
Listopad 2007
Divadlo Viola Praha - Alessandro Baricco

NOVECENTO - MAGICKÉ PIÁNO
Strhující příběh geniálního klavíristy se 
odehrává na lodi, která pravidelně brázdi-

la oceán mezi Evropou a Amerikou. Cena 
Thálie za rok 2006.
Hrají: David Prachař a Emil Viklický
Režie: Lucie Bělohradská
Leden 2008
Asketické divadlo Maléry Brno

VEPŘO, KNEDLO, ZELO aneb TŘI 
SESTRY A PEPAN

Autorská komedie o touze uniknout z 
„malého“ moravského venkova, symboli-
zovaného vepřovou se zelím, do velkého 
světa. Ola zklamaná životem, Irča plná 
nadějí, mírně opožděná Maruška a podi-
vín Pepan vám odkryjí své touhy, radosti i 
strasti na pozadí bučících krav.
Námět a scénař: Daniela Zbytovská
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Sied-
lová, Nikola Zbytovská, Josef Polášek a 
J.Barin Tichý
Pondělí 10. března 2008 v 19 hodin - 
Nová scéna Vlast
Naivní divadlo Liberec - Frans Gunnar 
Bengtsson

ZRZAVÝ ORM
Poutavý děj i atraktivní prostředí v časech, 
kdy na pohanský sever začalo pronikat 
křesťanství, jsou hlavními atributy této lout-
kové, vtipné a peprné vikingské burlesky. 
Představení je kombinaci malého rockové-
ho koncertu a iluzivních (ryze marioneto-
vých) výjevů z vikingských výprav za zla-
tem, dobrodružstvím a někdy i láskou…
Hrají: Markéta Sýkorová, Jana Vyšohlído-
vá, Tomáš Bělohlávek, Filip Homola, Jan 
Hrubec, Zdeněk Peřina a Marek Sýkora
Režie: Petr Vodička
Divadelní představení mimo předplatné
Sobota 22. září v 19 hodin - Nová scéna Vlast
Divadlo na Jezerce - Yasmina Reza

KUMŠT
Mezinárodní hit prvního řádu je hra fran-
couzské autorky. V Paříži, Londýně a 
Berlíně je hlavní divadelní atrakcí. Kumšt 
je komedie o třech nerozlučných kamará-
dech. Jde o uzavřený pánský spolek, který 
se stal snad tím jediným bodem v jejich 
životě. Poklidné vztahy naruší zprvu banál-
ní spor nad modernistickým obrazem, kte-
rý přeroste v hádku a nakonec v úporný 
zápas o uznání a hodnoty v umění.
Hrají: Jan Tříska, Jan Kačer, Jan Hrušínský
Režie: Jan Hřebejk
Premiéra 10. května 2007 v Praze.
Pouze 60 představení!!!
Divadlo Kalich - Miquel de Cervantes, Milan 
Lasica, Julius Satinský, Vladimír Strnisko

DON QUIJOTE
Osobitá úprava španělského klasického 
příběhu z dílny legendární dvojice Lasica 
+ Satinský v podání českých hereckých 
hvězd doplněná o písničky Jaroslava Fili-
pa a Miroslava Kořínka.
Hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser
Režie: Vladimír Strnisko
Divadlo Palace Praha - Noel Coward

LÍBÁNKY ANEB LÁSKA,
AŤ JDE K ČERTU

Dvojice bývalých manželů se po létech 
setkává v drahém francouzském hotelu, 
kam přijeli trávit líbánky se svými novými 
a mladšími partnery.
Hrají: Jiří Langmajer, Ivana Jirešová/Klára 
Issová, Martina Válková/Jitka Čvančaro-
vá, Jan Teplý ml./Kryštof Rímský
Režie: Petr Hruška
Duben - květen 2008
Divadlo Ungelt
Fjodor Michajlevič Dostojevskij

NASTASJA FILIPOVNA
Původní dramatizace Dostojevského „Idi-
ota“ pro Divadlo Ungelt.
Hrají: Dagmar Havlová, Milan Kňažko a 
Miroslav Etzler.
Dramatizace a režie: Zdeněk Kaloč
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