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slovo primátorky

Červnové zasedání frýdec-
ko-místeckého zastupitelstva 
mělo znovu jako nejožehavější 
bod Zprávu o postupu přípravy 
a výstavby silnice I/48, zvlášť 
když měli všichni čerstvé doj-
my z demonstrace zorganizo-
vané radnicí přímo na průtahu, 
která si od zastavení provozu 
slibovala, že se „věci dají do 
pohybu“. Nakonec ale znovu 
samotná radnice po blokádě 
projevila nejvíce aktivity a na 
zastupitelstvu náměstkem pri-
mátorky Michalem Pobuckým 
představila možné řešení situ-
ace, kdy je zahájení výstavby 
v nedohlednu díky protestům 
sdružení Beskydčan.

Náměstek primátorky Michal 
Pobucký nejprve ujistil, že jedinou 
možností, která stále připadá v 
úvahu, je jižní varianta obchvatu, 
protože cokoliv jiného by přineslo 
mnohaleté zdržení. Pak se vrátil k 
blokádě a kritizoval přístup opozi-
ce, která se na akci prezentovala 
transparenty namířenými proti 
radnici. „Velice mě mrzelo, jak 
jste tam stáli, když Igor Svoják na 
minulém zastupitelstvu řekl, pojď-
me táhnout za jeden provaz. Není 
pravda, že nic neděláme, cestu 
ale staví stát a my se snažíme 
jen ten proces co nejvíce urychlit. 
Město bylo vtaženo do jednání 
Ředitelstvím silnic a dálnic až v 
roce 2003. Nemůžeme zasahovat 
do nezávislosti soudu, který vydal 
předběžné opatření, díky kterému 
se nemůže začít stavět, můžeme 

Radnice nalezla možné řešení obchvatuRadnice nalezla možné řešení obchvatu
jen na něj apelovat. Soud může 
trvat rok, dva, tři, snažili jsme se 
najít řešení a dobrali jsme se k 
jednomu výsledku. Chceme po 
vládě, aby byla jedna část území 
vyňata z NATURY 2000 a soudní 
pře mezi Beskydčanem a kra-
jem by tak byla bezpředmětná. 
Kontaktoval jsem úřad vlády s 
žádostí o schůzku, kdykoliv kde-
koliv – bohužel po neustálých 
urgencích jsme dostali z úřadu 
vlády informaci, že pan premi-
ér tento problém přehodil na 
ministra Řebíčka. Problém může 
vyřešit jedině vláda, novým vlád-
ním usnesením, kterým se změní 
mapa chráněného území. Vláda 
je jedinou institucí, která nám 
může pomoci v urychlení výstav-
by obchvatu,“ sdělil zastupitelům 
Michal Pobucký. Ten požadoval 
po opozičních zastupitelích, aby 
konkretizovali domnělou nečin-
nost radnice. S reakcí pak nebyl 
spokojen: „Neřekli jste konkrétně 
ani jednu věc, pouze obecně. 
Jestliže nám vláda pomůže, může 
se začít stavět příští rok.“

Kromě „účasti“ ODS na bloká-
dě byla radními kritizována i neú-
čast ODS na společné schůzce 
s Beskydčanem, jíž se zúčastnili 
i lidovci a nezávislí. „Já jsem byla 
šokovaná tím, že je někdo scho-
pen zpochybnit demokratické roz-
hodnutí tehdejšího zastupitelstva 
po 13 letech,“ svěřila se se svým 
pocitem ze schůzky s Beskydča-
nem primátorka Eva Richtrová. 
Doplnil ji i bývalý starosta Zde-

POPRVÉ S NOTEBOOKY: Zastupitelé měli na červnovém jednání k dispozici moderní výpočetní techni-
ku, která by měla přinést větší komfort v jejich práci.    Foto: Petr Pavelka
něk Stolař (Nezávislí): „Byl jsem 
zklamán přístupem Beskydčanu, 
statutární zástupce sdružení mlčel, 
mluvil vlastně jen tajemník, se kte-
rým jsme se setkali už na počátku 
vyjednávání o trase obchvatu v 
90. letech. Pozastavuji se nad tím, 
když se odmítá respektovat větši-
nové rozhodnutí zastupitelstva.“

Martina Konečná (ODS) vzápě-
tí připustila: „Ano, obchvat je politi-
kum.“ A její kolegové kritizovali, že 
se nyní radnice obrací na pravico-
vého premiéra, když v předchozím 
období vedl vládu Jiří Paroubek. 
„Premiéra jsme v minulém voleb-
ním období nepotřebovali, nebyla 
ta situace jako dnes, tehdy neměl 
premiér do čeho zasahovat,“ opá-
čil Michal Pobucký.

„Ten problém graduje a je ško-

da, že ODS jako jediná nebyla na 
jednání s Beskydčanem. Bylo to 
klíčové jednání,“ znovu připomněl 
náměstek primátorky Petr Cvik 
a radní a poslanec Petr Rafaj 
poněkolikáté zopakoval, kdy se 
ve věci výstavby obchvatu měs-
ta „lámal chleba“. „Líbí se mi, jak 
nám lidé z opozice vyčítají stav, 
který zavinil dobudovaný průtah 
městem, jenž právě oni dokonči-
li. Frýdek-Místek s dobudovaným 
čtyřpruhem již nebyl problémem, 
vyřešila se tím dopravní závada 

ve městě. Dobudování průtahu 
bylo za vás prosazeno, za vás 
spuštěno. Vy jste zavinili průšvih 
a nám to vyčítáte. Přitom jste měli 
řešení, jakým způsobem provést 
obchvat Dobré bez čtyřpruhu 
pro město Frýdek-Místek, ale 
nechtěli jste to připustit,“ vyčítal 
poslanec Petr Rafaj.

Úplně jiný úhel pohledu ješ-
tě přinesl na jednání zastupitel 
Ondřej Urban. „Město není v 
žádné dopravní krizi, ve srovná-
ní se západem,“ prohlásil.  (pp)

Náměstek primátorky Petr 
Cvik v posledních červnových 
dnech navštěvoval základní a 
mateřské školky, aby s jejich 
řediteli hodnotil končící škol-
ní rok, poděkoval jim za odve-
denou práci a popřál jim pří-
jemně prožité dny volna. Pro 
některé byl poslem opravdu 
mimořádně dobrých zpráv.

Město o prázdninách tradič-
ně masivně investuje do oprav 
školních budov, ovšem letos na 
Základní škole a mateřské ško-
le Frýdek-Místek, Jana Čapka 
2555, bude realizována investi-
ce vskutku rekordní.

Tuto školu čeká rekonstrukce 
za rekordních 36,4 milionů korun, 
přičemž 28,1 milionu bude hraze-
no z fondů Evropské unie, město 

Opravy 2. ZŠ za rekordních 36,4 milionůOpravy 2. ZŠ za rekordních 36,4 milionů

je získalo v rámci Operačního 
programu Životního prostředí. 

„Stavební úpravy na základní 
škole Jana Čapka budou, co do 
rozsahu prací, výjimečné. Všech-
ny pavilony školy čeká kompletní 
výměna venkovních dveří a oken 
za plastová, generální opravou 

projdou také ploché střechy a 
obvodové zdi školy budou zatep-
leny a nově omítnuty. Cílem této 
akce je zlepšit tepelně-technické 
vlastnosti školních budov, dosáh-
nout tak úspor energie a napo-
moci chránit životní prostředí.

(Pokračování na straně 13)

Náměstek primátorky Petr Cvik při jednání s ředitelem 2. ZŠ Milanem 
Gengelou a jeho zástupkyní Světlanou Šipulovou.

Vážení spoluobčané,
k partnerským městům Frýdku-

-Místku se zanedlouho přiřadí i sloven-
ská Žilina.

Zastupitelstvo našeho města projed-
nalo a schválilo podepsání „Deklarace 
o partnerství a spolupráci“ mezi naši-
mi městy na svém jednání 14. dubna 
2008, zastupitelstvo města Žiliny pro-
jednalo a schválilo její podepsání 16. 
června 2008.

Obě města jsou si velmi podobná – 
Žilina je „hlavním městem“ Euroregionu Beskydy na slovenské straně 
a stejně jako u nás se v Žilině rozvíjí nejen automobilový průmysl, ale 
i vše, co s ním souvisí.

V „Deklaraci o partnerství a spolupráci“ zástupci obou měst prohla-
šují, že mají společný zájem o všestrannou spolupráci mezi městy Žili-
na a Frýdek-Místek především v oblastech kultury, vzdělávání, rozvoje 
turistiky a cestovního ruchu, o spolupráci mezi školami a sportovními 
kluby, o rozvoj malého podnikání, konzultace odborníků v oblasti řízení 
samosprávy i partnerství ve společných projektech, které budou smě-
řovat na programy v rámci Evropské unie a Euroregionu Beskydy.

„Deklarace o partnerství a spolupráci“ vstoupí v platnost v den její-
ho podpisu, který plánujeme na 18. července tohoto roku u nás na 
Magistrátu města Frýdku-Místku.

Letošní „velké“ prázdniny a dovolené již začaly, proto přeji všem 
žákům, studentům a všem vám ostatním příjemně prožité letní dny, ať 
už je budete trávit kdekoliv.   Eva Richtrová
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krátce
Blokové čištění

ulic o prázdninách
Zaměstnanci technických 

služeb TS a.s. budou pokračo-
vat v blokovém čištění ulic také 
o prázdninách. Strojním i ručním 
úklidem komunikací a kanálo-
vých vpustí projdou další vybra-
né lokality ve městě. 

V červenci bude blokové čiš-
tění probíhat v ulicích Beethove-
nova (3. 7.), V. Talicha (10. 7.), 
J. Božana (11. 7.), J. Myslivečka 
(17. 7.), Habrová (24. 7.) a Javo-
rová (31. 7.). V srpnu pak přijdou 
na řadu ulice Topolová, J.Trnky, 
Dr. A. Vaculíka a V. Nezvala.

Prázdniny ve městě
Statutární město Frýdek-Mís-

tek a SVČ Klíč pořádá III. ročník 
akce „Prázdniny ve městě“ s cílem 
pobavit děti ve všední prázdninové 
dny, kdy jsou jejich rodiče v práci. 
Děti se mohou všech akcí v rámci 
programu „Prázdniny ve městě“ 
zúčastnit zdarma. Připraveny 
jsou pohybové aktivity, výtvarné 
dílny, turnaje, ukázky tábornic-
kých dovedností, výlety, exkurze a 
podobně. Aktuální program budete 
nacházet ve zpravodajích.

Krytý aquapark znovu
v provozu

Krytý aquapark na Olešné 
je po technologické odstáv-
ce v červenci opět v provozu. 
Venkovní areál se chystá na 
zajímavou akci ve dnech 4. - 6. 
července, kdy byste se zde měli 
cítit jako v Řecku. Můžete využít 
také výhodných prázdninových 
balíčků. Provozující městská 
společnost Sportplex také infor-
movala, že na srpen chystá ve 
VSH dva zápasy hokejového 
turnaje Tipsportcup.

Další chodníky
Rada města rozhodla o výbě-

ru nejvhodnější nabídky na roz-
šíření chodníku na ulici Beetho-
venova, větší investicí ovšem 
bude výstavba chodníku podél 
silnice II/648 u centrálního hřbi-
tova. Úprava úseku od čerpací 
stanice na zemní plyn po ulici 
Na Podvolání si vyžádá téměř 
šest milionů korun.  (pp)

Sweetsen fest, mapující a 
propagující žánrově pestrou 
a originální frýdecko-mís-
teckou kulturní scénu, letos 
ve dnech 4. - 5. července na 
slezanském stadionu, je uni-
kátní festival, kde se tradičně 
neplatí vstupné. Pořadatelé 
ovšem jdou i letos do toho, že 
„ušetřené“ peníze mohou lidé 
věnovat na dobrou věc.

Loni proběhla poprvé v průbě-
hu festivalu dobročinná sbírka, 
jejímž cílem bylo nejenom vybrat 
finanční hotovost, ale i seznámit 

Sweetsen fest 008 pomůže
veřejnost s aktivitami humanitár-
ní organizace ADRA. Po loňské 
úspěšné premiéře se letos usku-
teční v rámci Sweetsen festu již 
sbírky dvě. V pátek 4. července 
mohou příchozí přispět dobro-
volnickému centru humanitární 
organizace ADRA, v sobotu pak 
občanskému sdružení Podané 
ruce. Obě organizace ve Frýd-
ku-Místku a jeho okolí dlouhodo-
bě pomáhají lidem se sociálním 
nebo zdravotním handicapem. 

Sweetsen fest je pořádán 
občanským sdružením Pod Svíc-
nem ve spolupráci se Sdružením 
Region Beskydy, Beskydským 
informačním centrem, hudebním 
klubem Stoun a za významné 
podpory Statutárního města 
Frýdek-Místek. Sweetsen fest je 
také součástí projektu Beskyd-
ské Veseléto, který je spolufinan-
cován z prostředků Evropského 
fondu pro regionální rozvoj.  (pp)

V prostorách Domova pro 
seniory ve Frýdku-Místku se 
v pátek 20. června, za přítom-
nosti primátorky Evy Rich-
trové, radního Ivana Vrby a 
dalších zástupců statutárního 
města, uskutečnily Hry senio-
rů, které se již staly v našem 
městě tradicí.

„Myslím, že vám každý může 
závidět tu vitalitu, se kterou 

Senioři ve Frýdku-Místku se baviliSenioři ve Frýdku-Místku se bavili
se ve vašem věku pouštíte do 
nejrůznějších akcí, jako je ta 
dnešní,“ pochválila aktivní seni-
ory primátorka Eva Richtrová. 
Zástupci Pečovatelské služby 
Frýdek-Místek, Penzionu pro 
seniory a Domova pro seniory 
ve Frýdku-Místku si to pak roz-
dali v soutěžních disciplínách, 
které byly tématicky spojeny s 
výstavbou domova, což upo-

ZAHÁJENÍ HER: Hodně zdaru do zápolení popřála primátorka Eva 
Richtrová s radním Ivanem Vrbou. Foto: Petr Pavelka

zorňovalo na desetileté výročí 
tohoto zařízení.

„Soutěžící naváželi materiál na 
stavbu, stavěli zdi z cihel, bourali 
komín či skládali fotku domova, 
která byla upravena do podoby 
puzzle,“ přiblížil některé z osmi 
disciplín ředitel Milan Novák. A 
protože senioři nejen rádi soutěží, 
ale vždy je osloví i hudba, zpestřil 
celodenní program svým vystou-
pením pěvecký soubor „Místecká 
domověnka“, jehož členové jsou 
samotní obyvateli domova. Do 
toho se celý den o muziku staral 
oblíbený Lubomír Sládek.

1. místo obsadilo družstvo 
penzionu pro seniory, 2. místo 

družstvo domácích – domova pro 
seniory a na 3. místě se umístili 
zástupci pečovatelské služby. 
„O výsledky ovšem samozřejmě 
nešlo. Hlavní bylo, že se senioři 
pobavili, a to nejen soutěžící, ale 
i přihlížející, kteří vytvořili početné 
tábory fanoušků,“ okomentoval 
hry radní Ivan Vrba.

Pořadatelé nejen děkují „tam 
nahoru“ za hezké počasí, ale také 
studentům Střední zdravotnické 
školy ve Frýdku-Místku a Střed-
ní školy gastronomie a služeb 
ve Frýdku-Místku, kteří při akci 
vydatně pomohli, aby se podařilo 
zorganizovat den, na který budou 
všichni vzpomínat.  (pp)

Dne 22. června roku 1998 
se do objektu na ulici 28. října 
2155 stěhoval první obyvatel 
Domova pro seniory Frýdek-
-Místek, čímž byl před deseti 
lety zahájen jeho provoz.

„Tato příspěvková organiza-
ce poskytuje pobytové sociální 
služby zejména osobám se 
sníženou soběstačností a město 
tento objekt pravidelnými inves-
ticemi stále udržuje jako velmi 
moderní zařízení svého druhu,“ 
řekl radní Ivan Vrba.

V souvislosti s 10. výročím jeho 
otevření se 20. června konaly osla-
vy, jejichž perličkou bylo vystoupe-
ní souboru KELTIK z Ostravy, který 
překvapil všechny diváky středově-
kým šermířským kláním, vystou-
pením tanečnic, fakíra a ohňovou 

Domov pro seniory oslavil 10. výročí
show. „Diváci z řad seniorů byli 
do připraveného vystoupení aktiv-
ně zapojováni, mohli si vyzkoušet 
hod nožem, utkat se v šermířském 
souboji či si zatančit s tanečnicí. K 
hladkému průběhu oslav přispělo 
nejen hezké počasí a dobré orga-
nizační zajištění, ale také sponzoři, 
kteří se nemalou částí podíleli na 
jejich uskutečnění, za což mnoho-
krát děkujeme,“ zhodnotil slavnost-
ní den ředitel Domova pro seniory 
Milan Novák. Protože oslavy byly 
spojeny s akcí Hry pro seniory, 
měli všichni přítomní možnost blíže 
si prohlédnout prostory domova a 
také prostřednictvím rozhovorů s 
klienty a personálem nahlédnout 
„pod pokličku“ každodenního živo-
ta a dění v tomto zařízení sociálních 
služeb města Frýdku-Místku.  (pp)

KELTIK: Oslavy zpestřilo vystoupení skupiny historického šermu. 
Foto: Petr Pavelka

Balkony v Penzionu pro 
seniory na Lískovecké ulici 
procházejí v těchto dnech 
generální opravou. Náklady 
spojené se stavebními pracemi 
přijdou městskou pokladnu na 
více než šest milionů korun.

„Stávající balkony již byly v 
nevyhovujícím stavu, a to jak z 
estetického hlediska, tak z hle-
diska bezpečí seniorů. Balkony 
promokaly a místy z nich opadá-
vala omítka,“ sdělila, na základě 
jakých informací radní o investici 
rozhodli, tisková mluvčí radnice 
Jana Matějíková.

Ředitel penzionu Jaroslav 
Chlebek ji doplnil, že nyní jsou 
balkony nově zaizolovány, starý 
gumový povrch je nahrazen pro-
tiskluzovou dlažbou, rámy zábra-
dlí i parapety jsou nově natřeny a 
vyměněny jsou také poškozené 
výplně balkonů. „Práce na gene-
rální opravě balkonů probíhají 

Oprava balkonů v penzionu
dle harmonogramu, ukončeny 
by měly být v září. Samozřejmě 
dbáme na maximální bezpečnost 
našich obyvatel. To znamená, 
že jsme v bytech, kde opravy 
balkonů probíhají, nechali do 
balkonových dveří připevnit dře-
věné příčky, které zabrání vstu-
pu na balkon, ale bez problému 
umožní větraní. To víte, někteří 
starouškové už trochu zapomí-
nají,“ vysvětlil ředitel. Obyvatelé 
penzionu by skutečně mohli na 
opravy pozapomnět, protože ty 
jsou prováděny nikoliv zevnitř, 
ale ze závěsných venkovních 
plošin, aby nedocházelo k naru-
šování jejich soukromí.

„Balkony jsou pro mnohé 
obyvatele penzionu důležitým 
místem, kde rádi pobývají. Je 
to nejkratší cesta na čerstvý 
vzduch, mnozí zde navíc i něco 
pěstují,“ potvrdil důležitost inves-
tice radní Ivan Vrba.  (pp)

REKONSTRUKCE BALKONŮ: Generální oprava vylepší estetiku i 
bezpečnost.   Foto: Petr Pavelka

vše řeším s Technickými služba-
mi a.s., které květinovou výsadbu 
ve městě provádějí, a také s Poli-
cií ČR. Viníci byli identifikováni a 
budou potrestáni. Toto by mělo 
být varováním pro případné další 
nenechavce, ať je to kdokoliv.

Děkuji všem všímavým lidem 
za spolupráci. Eva Richtrová

I na anonymy reagujeme
V minulých dnech jsem 

dostala písemné upozornění na 
podivné počínání našich rom-
ských spoluobčanů, které bylo 
doloženo fotodokumentací. Pisa-
tel se sice nepodepsal, ale je to 
určitě všímavý člověk, kterému 
není jedno, co se u nás ve městě 
děje. Je sice chvályhodné, když 
si někdo chce zkrášlit okolí svého 
bydlení, nemůže to však být na 
úkor kradené květinové výsadby 
určené pro veřejná prostranství 
v našem městě. Moje reakce na 
upozornění byla jednoznačná – 
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městská policie
Agresivita na úřadě

12. 6. hlídka městské policie 
zasahovala na Úřadu práce ve 
Frýdku-Místku proti agresivnímu 
muži. Muž byl jen vykázán, ale 
hrozilo i možné napadení zaměst-
nanců úřadu, což není podle stráž-
níků zase tak výjimečná situace. 
„Snad si dotyčný práci najde a tam 
nechá větší část své energie,“ glo-
soval zásah Luděk Blecha. 

Bylo mu horko?
14. 6. bylo hodinu před půlnocí 

oznámeno na linku 158, že se na 
křižovatce ulice Revoluční a ulice 
Míru pohybuje po chodníku nahý 
muž. Hlídka situaci prověřila, 
ovšem na místě nikoho nenašla. 
„Byla již tma, a tak snad naháč ani 
nebudil veřejné pohoršení. Léto je 
tady a horko s ním, ovšem nějaký 
ten lehký oděv je vždy potřebný. 
Pouze na vyhrazené nudistické 
pláži je dovoleno být na veřejnosti 
nahý,“ připomíná Luděk Blecha.

Hláška o opilci
20. 6. zavolal jeden z všíma-

vých občanů, že u Kina Petra 
Bezruče zastavilo auto a jeho řidič 
je opilý. Hlídce městské policie se 
podařilo situaci vyřešit a opilec už 
asi delší dobu řídit nebude. „Měl 
vypito dost – bylo naměřeno 1,73 
promile alkoholu,“ referoval Luděk 
Blecha a dodal, že pokud budou 
občané takto všímaví a nebudou 
mít zábrany podobné případy hlá-
sit, mohou tím možná i zachránit 
nejeden lidský život. 

Léto začíná!
Už v červnu, ještě před prázdni-

novými měsíci, řešili strážníci Měst-
ské policie Frýdek-Místek několik 
desítek oznámení o rušení nočního 
klidu, v asi 14 případech nevhodné 
chování bezdomovců, krádeže v 
supermarketech a krádeže kovo-
vého materiálu. K tomu neustálé 
špatné parkování na mnoha mís-
tech města a další problémy při 
provozu vozidel. „V této letní době 
se vše zintenzivňuje a velký počet 
různých přestupků a událostí spolu 
s horkem ztěžuje již tak náročnou 
službu policistů, kteří dbají na 
dodržování veřejného pořádku v 
našem městě. Pomoci můžeme 
všichni, pokud budeme vnímaví 
ke svému okolí a zahodíme lhos-
tejnost. Nikoho například nepotěší, 
když má na autě ulomený stěrač 
nebo promáčklý blatník od řidiče, 
který na nic nečeká a ujede. Tele-
fonní čísla 156 a 158 každý zná,“ 
vybízí Luděk Blecha.  (pp)

Odbor školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýchovy 
spravuje kromě sportovních 
areálů základních škol také 
sportovní plochy, které tvoří 
vybavenost osídlených částí 
města a slouží široké veřej-
nosti. Za posledních pět let, 
kdy tato zařízení spravuje, 
bylo na jejich opravy, údržbu, 
pořízení nových prvků a drob-
né rekonstrukce vynaloženo 
skoro pět milionů korun.

Na území Frýdku-Místku se 
nachází 60 sportovních veřejně 
přístupných hřišť, vybavených 
brankami na hokej nebo malou 

Opravy a rekonstrukce sportovních hřišťOpravy a rekonstrukce sportovních hřišť
kopanou, basketbalovými koši 
či sloupky pro uchycení sítě pro 
nohejbal, tenis či volejbal. Na 25 
místech se nacházejí také zábra-
ny chránící nejen majetek oby-
vatel bydlících v bezprostřední 
blízkosti hřišť, ale zejména malé 
děti hrající si na dětských hřištích 
(často umístěných vedle sportov-
ní plochy) a kolemjdoucí. „Za pět 
let, kdy se o tato místa staráme, 
jsme vyhověli mnoha žádostem 
občanů a v místech, kde dochá-
zelo k ničení majetku nebo byla 
ohrožena bezpečnost obyvatel 
a především dětí, byly posta-
veny zábrany. Vsadili jsme na 

sítě, které jsou pevné a odolné, 
nehlučné a vizuálně zapadají do 
okolní zeleně. Co se týče vyba-
venosti hřišť, byly pořízeny nové 
branky, koše, sloupky a ty stáva-
jící byly a pravidelně jsou opravo-
vány. Díky další údržbě, kterou 
na hřištích provádíme, například 
úklid, ořez dřevin a podobně, se 
stav sportovních hřišť výrazně 
zlepšil,“ hodnotí současný stav 
Milan Brzý, který má sportoviště 
ve městě na starosti.

„Za první pololetí tohoto roku 
město pořídilo nové prvky vyba-
venosti hřišť a provedlo opravy i 
rekonstrukce za více než milion 
korun. Výrazně se díky rekonstruk-

ci proměnilo například hřiště v Lís-
kovci, kde si rekonstrukce povrchu 
hřiště vyžádala 350 tisíc korun. 
Víme, že obnovit potřebují i povr-
chy mnoha dalších sportovních 
ploch, věnujeme se tomu průběž-
ně v rámci dostupných finančních 
prostředků. Kdybychom měli dát 
nárazově do pořádku všechna 
hřiště, musela by se vynaložit 
suma okolo třiceti milionů korun,“ 
přiblížil náměstek primátorky Petr 
Cvik. Připomněl, že současná 
radnice se snaží sportoviště také 
dále rozšiřovat. Výsledkem jsou 
moderní hřiště v areálech základ-
ních škol, v posledních letech 
vybudované u 7. a 8. ZŠ.  (pp)

HŘIŠTĚ V LÍSKOVCI: Po rekonstrukci ideální místo pro sportování. 
Foto: Petr Pavelka

Téměř dva a půl milionu 
korun investuje město do 
opravy lávky pro pěší přes 
řeku Ostravici u tenisových 
kurtů, kterému se pro jeho 
specifické vlastnosti říká 
„houpací most“ Po celkové 
rekonstrukci, která je nutná 
pro jeho špatný technický 
stav, o svou pověst přijde.

„Práce si vyžádají uzavírku láv-
ky v celé její šířce a délce. Vstup 
na ni bude zakázán od 1. červen-

ce do 25. srpna. Pěší a cyklisté 
budou nuceni v této době využívat 
služeb estakády na Hlavní třídě, 
tedy mostu u Víceúčelové spor-
tovní haly nebo lávky pro pěší u 
restaurace U Žida,“ uvedl vedoucí 
odboru dopravy a silničního hos-
podářství Miroslav Hronovský. 

Lávka získá nový systém 
táhel, zabraňující rozhoupání, 
také nové zábradlí i dřevěnou 
mostovku a samozřejmě bude 
nově natřena.  (pp)

Houpací most se opravuje

O prvním červencovém 
víkendu se Frýdek-Místek již 
tradičně promění v Divoký 
západ. Do Parku pod zámkem 
totiž zavítají Indiáni a kovbo-
jové. Ti se v rámci třetí akce 
letošního Beskydské Veseléta 
s názvem Indiáni ve Frýdku 
představí dospělým i dětem v 
neděli 6. července odpoledne.

Po loňském úspěchu bude 
vesnice z Divokého západu 
ještě větší a program ještě 
bohatší. Diváci budou moci nově 
sledovat exhibici práce s bičem 
a kolty, utkání ve hře lakros, 
nebo ukázky vydělávání kůže 
a rozdělávání ohně. Tradičně 

Indiáni a kovbojové opět přivezou 
Divoký západ pod frýdecký zámek

budou Indiáni děti malovat svý-
mi bojovými kresbami, kovbo-
jové je naopak zdarma povozí 
na ponících. „Pro děti bude opět 
připravena spousta bojových 
disciplín, hlavní cenou letos 
bude rodinná dovolená ve wes-
ternovém městečku Šiklův mlýn 
s pořádně nabitým programem,“ 
láká Milan Anděl z pořádajícího 
týmu. Ani rodiče nepřijdou zkrát-
ka, i v tomto roce pro ně bude 
připraven westernový saloon. 
Děti naopak potěší hodinovým 
vystoupením Michal Nesvadba 
z Kouzelné školky, který slíbil i 
autogramiádu. 

„Stejně jako na naprosté vět-

OCENĚNÍ POLICIE ČR: V Nové scéně Vlast byly slavnostně 
oceněny desítky policistů z řad republikové policie, ale čestnou 
medaili převzalo i několik hostů, Mezi nimi i primátorka Frýdku-
-Místku Eva Richtrová a ředitel frýdecko-místecké městské policie 
Václav Buček za spolupráci s PČR v oblasti zajištění veřejného 
pořádku a bezpečnosti.                                    Foto: Petr Pavelka

V sobotu 19. července bude 
z důvodu bezpečnosti diváků 
festivalu Jazz ve městě uza-
vřena doprava na Zámecké 
náměstí ve Frýdku, kde se akce 
z kapacitních důvodů přestěho-
vala z místeckého centra.

„Vzhledem k očekávané vyso-
ké divácké návštěvě jsme se 
dohodli s Policií ČR a Odborem 
dopravy a silničního hospodářství 
frýdecko-místeckého magistrátu 
na uzavírce. Náměstí bude úplně 
uzavřeno v sobotu 19. července 
od 12:00 do 24:00. Částečná 
uzavírka bude probíhat již v dopo-
ledních hodinách, kdy od 8:00 do 
12:00 bude průjezdná pouze jižní 
část náměstí. Zároveň bude pro 
všechny řidiče kromě pořadatelů 
a účinkujících platit v témže dni od 

Uzavírka Zámeckého náměstí
8:00 do 24:00 zákaz zastavení na 
celém náměstí. V prostoru před 
zámkem bude zastavení povoleno 
svatebčanům do 12:00,“ vysvětlil 
za pořadatele Milan Anděl.

Objízdná trasa bude vedena 
ulicemi Na Blatnici a Dolní, tzn. 
za Kauflandem. Pro parkování 
mohou řidiči využít parkoviště 
vedle Kauflandu, nové parkoviš-
tě pod magistrátem a parkovací 
místa na Radniční ulici. 

Předem děkujeme řidičům za 
respektování tohoto mimořádné-
ho omezení a projevenou tole-
ranci k návštěvníkům festivalu 
Jazz ve městě, který je součástí 
projektu Beskydské Veseléto, 
jenž je spolufinancován z pro-
středků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj.  (pp)

NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA: Pracovníci technických služeb TS 
a.s. vyměřují nová místa pro stání vozidel v centru města na sta-
rém autobusovém stanovišti. Parkování je od července bezplat-
né, zaparkuje zde 92 vozidel, pět ploch je určeno pro zdravotně 
postižené. „Prozatím jsme rozhodli vyzkoušet variantu výjezdu ze 
stanoviště na průtah pouze vpravo, se současným znemožněním 
odbočení na parkoviště z průtahu při jízdě z Frýdku. Uvidíme, 
jak se to osvědčí, tento systém budeme vyhodnocovat,“ přislíbil 
náměstek primátorky Petr Cvik.                    Foto: Petr Pavelka

šině akcí Beskydského Veseléta 
se ani na Indiánech ve Frýdku 
nebude platit vstupné. Mnohým, 
zejména dospělým divákům, 
vycházíme také vstříc v tom, že 
bude pro ně připraveno podstat-
ně více míst s občerstvením než 
v minulém roce,“ sdělil radní Petr 
Rafaj, předseda pořádajícího 
Sdružení Region Beskydy.  (pp)
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V areálu 4. ZŠ probíhal v 
pátek 20. června projektový 
den se složkami integrované-
ho záchranného systému. Děti 
se postupně seznamovaly s 
významem práce hasičů, poli-
cistů a členů Červeného kříže. 

Na stanovištích si mohly 
vyzkoušet řadu záchranných 
postupů, u policie ověřit své 
znalosti o dopravě. Mnohdy 
děti svými vědomostmi překva-
pily i samotné dospělé. To, že 
umí, ukázaly převážně ty, které 
navštěvují na naší škole zdra-

Den s IZS na ZŠ Komenského
votnický kroužek.

Den měl velký význam, 
protože byl celý věnován bez-
pečnosti. Tu je dětem potřeba 
neustále zdůrazňovat a před 
hlavními prázdninami zvlášť. 
Hasiči, policisté i členové spol-
ku Červeného kříže dokázali 
děti velmi působivou formou 
zaujmout. Dověděly se nejen 
to, co je náplní těchto zaměst-
nání, ale i poutavé historky z 
jejich práce. Možná se po tom-
to dni některé z nich budou 
zamýšlet nad svým budoucím 

povoláním. Odměnou za sluš-
né chování a pozorné poslou-
chání byl dětem závod na jízd-
ních kolech a koloběžkách.

Jménem Mgr. Věry Urbišové 
a Mgr. Jany Urbancové děkuje-
me členům Oblastního spolku 
ČK ve Frýdku-Místku, Dobro-
volnému hasičskému sboru 
města Šenov a městské policii 
za krásný a přínosný den.

Mgr. Radka Gebauerová
VESELÍ S HASIČI: Jásot dětí přinesly nejen osvěžující kapky vody, 
ale i vytvořená duha.   Foto: Petr Pavelka

JÍZDA ZRUČNOSTI: I paní učitel-
ky to zvládly.  Foto: Petr Pavelka

Rok se s rokem sešel 
a školáci ze Základní ško-
ly národního umělce Petra 
Bezruče, Frýdek-Místek, tř. 
T. G. Masaryka 454, se zno-
vu vydali do psího útulku v 
Sedlištích, kde končí čtyřnozí 
nejlepší přátelé člověka, kteří 
se ocitli v jeho nemilosti.

Hromada psího krmiva i nej-
různějších pamlsků a několika 
hraček a kusů speciálního nádo-
bí byla i tentokrát velmi bohatá, 
a to ještě děti vybraly značnou 
částku v hotovosti, kterou pro-
mění v značkové krmení dle 
potřeby provozovatele útulku, 
kde štěkají psi odchycení na 
katastru města i z okolí.

Za pejsky mohli vyrazit ti nej-
aktivnější a nejštědřejší. Všichni 
se pak snažili o to, aby pejsci 
na jejich návštěvu nezapomněli. 
Sprška piškotů přes mříže kotců 

Děti vyrazily za pejskyDěti vyrazily za pejsky

V PSÍM ÚTULKU: Školáci znovu nezapomněli na pejsky, kteří neměli 
štěstí na páníčka.   Foto: Petr Pavelka

byla vskutku vydatná a bylo vidět, 
že podobný „svátek“ nemají zdej-
ší chovanci příliš často. Děti měly 
šanci zeptat se na cokoliv, co je 
ze světa psů zajímalo, dozvědě-
ly se, jak je to s čipováním a jak 
často se vlastně takový pejsek 
má krmit. Současně ovšem byly 
varovány, ať si udržují od kot-
ců odstup, protože psi, často s 
nedobrými zkušenostmi s lidmi, 
se občas chovají nevyzpytatelně 
a někteří docela agresivně. Za 
krmení nad rámec všedního dne 
ovšem projevili dostatek vděčnos-
ti, jejich reakce a vrtění ocásků 
prozrazovaly, že skutečně proží-
vají jakési „Vánoce“. I proto paní 
učitelky s dětmi ujišťovaly, že 
právě v čase předvánočním pej-
skům znovu připomenou, že na 
ně někdo myslí a nejsou tak úplně 
sami, i když momentálně nemají 
svého vlastního páníčka.  (pp)

Paní učitelky z nejmenšího 
oddělení MŠ Anenská 
„Motýlek“ Stanislava Kor-
cová a Monika Portešová se 
odvážně pustily do neob-
vyklého, ale o to více lákavého 
projektu „Medvídek“. 

Již na začátku školního roku si 
děti mohly do třídy přinést svého 
oblíbeného plyšového Méďu, 
který jim zpříjemňoval první ch-
víle ve školce. Společně s ním 
se učily poznávat svou školičku i 
okolní svět. Méďa je doprovázel 
v průběhu celého školního roku, 
stal se nepostradatelným po-
mocníkem nejen dětí, ale i paní 

Sladcí medoví medvídci
učitelek. Završením celého pro-
jektu se stala besídka určená 
k oslavě Dne matek. Ani na té, 
samozřejmě, nechyběl méďa a 
jeho kamarádi. Děti si totiž za-
hrály divadelní pohádku „O třech 
medvědech“. Každý z malých 
herců se ujal své role výtečně. 
Maminky byly nápomocny s 
výrobou originálních kostýmů 
a přípravou občerstvení na 
„medvědí bufet“. Po skončení 
pohádky děti poděkovaly 
maminkám sladkým políbením 
a soudkem sladkého voňavého 
medu! Jsou to přece naši sladcí 
medoví medvídci!  MŠ Anenská

V pátek 30. května oslavily 
děti společně s učiteli, rodiči 
a obyvateli sídliště Slezská 
svůj svátek. Hřiště na základ-
ní škole Jiřího z Poděbrad 
nabídlo návštěvníkům zají-
mavý program plný atrakcí a 
nevšední podívané.

„Kolektiv vychovatelek školní 
družiny za pomoci učitelů prv-
ního a druhého stupně připravil 
pro děti netradiční sportovní dis-
ciplíny,“ uvedla vedoucí školní 
družiny Martina Pindlová. Děti 
mohly zápasit na úzké lavičce, 
strefovat se do plechovek, házet 
na cíl. Hromadu legrace si děti 
užily i při běhu v gumácích a v 
běhu se zahradními kolečky. 
Výbor Sdružení rodičů a přátel 
školy na svá bedra vzal zajiště-
ní atrakcí, občerstvení a bohatý 
kulturní program. „Pro děti byla 
nachystána trampolína, skákací 
boty, vystoupení břišní tanečni-
ce, klubu taekwonda, gymnastek 

Den dětí na Jedenáctce zahalil oranžový dým
s pódiovou skladbou Žáby, 
volejbalistek a ukázky policejní 
výzbroje a práce se psy,“ popsa-
la program předsedkyně SRPŠ 
Karin Morávková. Odpolednem 
provázela všechny návštěvníky 
svižná hudba Šubaduba bandu.

Sídlištěm Slezská buráce-
ly výstřely slepých nábojů ze 
samopalu a velkých policejních 
zbraní a v jednu chvíli hřiště 
dokonce zahalil barevný kouř. 

Ukázka policejní techniky byla 
zajímavá hlavně pro kluky. 
„Dokonce pouštějí i světlice s 
padáčky,“ vysvětloval nadšeně 
páťák Kuba a sledoval, kam poli-
cejní padáček spadne.

Pro nejmenší návštěvníky 
zábavného odpoledne bylo při-
praveno i venkovní brouzdaliště 
s bazénkem, které v horkém let-
ním počasí slouží všem obyvate-
lům Slezské.  Renata Spustová 

Již několik let probíhá 
úspěšná spolupráce mezi 
DYS-centrem při Základní 
škole na Komenského ulici 
ve Frýdku-Místku a meziná-
rodní organizací Rotary Inter-
national, která celosvětově a 
dlouhodobě podporuje řadu 
humanitárních, vzdělávacích 
a kulturních projektů.

Díky této spolupráci a finanč-
ní podpoře bylo možné význam-
ným způsobem zkvalitnit úroveň 
výuky a kvalitu poskytované 

péče pro žáky naší školy, pře-
devším však pro žáky zdravotně 
postižené, integrované a děti z 
dětských domovů, jejichž výcho-
vu a vzdělávání podporuje DYS-
centrum přednostně. 

Již třetím rokem zajišťujeme žá-
kům naší školy rodilého mluvčího, 
který doplňuje a zkvalitňuje hodiny 
anglického jazyka a vytváří žákům 
přirozené cizojazyčné prostředí, 
kde jsou nuceni pozorně naslou-
chat a bezprostředně reagovat v 
cizím jazyce. Bez finanční podpory 

sponzorů bychom jen stěží mohli 
takovou výuku realizovat. 

Rovněž letošní finanční příspě-
vek Rotary International byl beze-
zbytku využit pro výuku anglického 
jazyka. Díky tomuto finančnímu 
daru jsme mohli zajistit žákům 
naší školy lektora. Děkujeme panu 
Mgr. Martinu Žárskému, který nám 
v naší snaze poskytovat kvalitní 
špičkovou výuku anglického jazy-
ka pravidelně pomáhá.

Mgr. Šárka Nahodilová,
předsedkyně DYS-centra

Podpora výchovy a vzdělávání dětí
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Změna telefonních čísel
Základní školy a mateřské

školy Naděje, Frýdek-Místek, 
Škarabelova 562. 

Budova na ul. Škarabelova 562:
ředitelka školy – 595 173 204 
sekretariát školy – 558 633 480
fax školy – 558 633 480 
Budova na ul. K Hájku 2972:
vedoucí uč. MŠ – 595 171 168
vedoucí šk. jídelny – 595 532 051 

Ve středu 4. června se pat-
náct žáků naší školy zúčast-
nilo slavnostního vyhlášení 
výsledků mezinárodní soutěže 
„Tvoříme vlastní knihu“, které 
proběhlo v Žilině. Už postup 
našich žáků do mezinárodního 
kola byl velkým úspěchem. 

Konkurence byla letos opravdu 
velká, protože téma „Příběh mé 
školní brašny“ zaujalo rekordní 
počet kluků a holek z ČR, Polska 
a Slovenska. Odborná porota, 
složená ze spisovatelů a ilustrá-
torů dětských knih, vůbec neměla 
lehkou práci. Slavnostní vyhodno-

Devítka slavila úspěch v mezinárodní soutěži
cení v Žilině doprovodil pěkný kul-
turní program, ale všichni přítomní 
netrpělivě čekali na výsledky. Při 
vyhlašování výsledků 2. katego-
rie – děti do 10 let – zavládlo v 
naší řadě velké nadšení! 3. místo 
obsadily Simona Hutníková, Eva 
Fabiánková ze 4.A s knížkou bás-
niček „Tajemství Klárčiny aktov-
ky“. Děvčata přebrala diplomy, 
ceny, sálem se ozývá potlesk, ale 
vyhlašování pokračuje. 1. místo – 
obsadila Lenka Lahnerová ze 4.A 
s knížkou „Náhoda“. Radost byla 
obrovská! Gratulujeme a děkuje-
me za vzornou reprezentaci naší 

DEVÍTKY v cizině.
Mgr. Taťána Krajčová

MŠ J. Trnky už vychova-
la spoustu dětí. Někteří se k 
nám vracejí třeba jako dopro-
vod sourozenců, jiní zase jen 
tak, na kus řeči, nebo pochlu-
bit se s vysvědčením. 

Jsou ale i takoví, kteří k nám 
chodí pomáhat. Pomoc nám 
letos nabídla celá druhá třída 
8. ZŠ pod vedením paní učitel-

Spolupráce s OSMIČKOU
ky Renáty Muchové. Výzdoba 
zahrady na čarodějnice se moc 
povedla a velkým překvapením 
pro nás byly malé, vlastnoruč-
ně vyrobené dárečky ke Dni 
dětí pro všech více než sto dětí. 
Děkujeme nejen dětem, ale i 
vždy usměvavé a ochotné paní 
učitelce a těšíme se na další 
spolupráci.  Zajacová Vlaďka

Žáci z autistické třídy v 
Základní a mateřské škole 
Naděje se netradičně rozlou-
čili se školním rokem. 

Začátkem roku byl založen v 
naší třídě indiánský klub s názvem 
„Bílá medvědice“. Do našeho 
středu jsme přizvali i sousední 
třídu pomocné školy. U našich 
žáků se tento nápad velmi dobře 
ujal. Byl zvolen i náčelník kmene 
a slavnostně jsme potvrdili naše 
členství vlastnoručním otiskem 
palce na náš vyrobený totem. 
Měli jsme představu, že se v červ-
nu proměníme v indiány. Usilovně 
jsme na tom pracovali, vyrobili 
jsme si indiánské obleky, čelenky, 
stan, luky a šípy. Velký den „D“ 
začal bubnováním našeho náčel-
níka Inčunina, který slavnostním 
tanečním krokem malé indiány 
zavedl do zhotoveného příbytku. 

Indiánský den v ZŠ a MŠ Naděje

Vyprávění o indiánských tradicích 
a jejich životě, zpěv, bubnování a 
čilý taneční rej nám přiblížilo život 
severoamerických indiánů. Naše 
hodná paní kuchařka nám taky 
uvařila tradiční „kukuřičné placky“. 
Rada „starších“ pak rozhodla, že 

v příštím školním roce nebude 
indiánský den, ale celý „indiánský 
týden“. Takže: „Ahoj, školní roku 
2007/2008, dáme si dva měsí-
ce prázdnin a v záři opět v naší 
indiánské osadě.“ Indiáni z 4. E,
  Dana Urdziková

DEN S RODIČI: Ve středu 11. června se konala na 5. ZŠ ve Frýd-
ku-Místku výtvarná dílna. Spolu s rodiči si děti z 2. A mohly vyzdobit 
květináče nebo namalovat na památku nějaké obrázky za pomocí 
Windows barev. Všichni jsme se společně bavili – zazpívali jsme si 
a děti nám k tomu zatancovaly – zkrátka byla to ZÁBAVA!!!

BESÍDKA: Ve školní družině 5. ZŠ se uskutečnila tradiční 
besídka ke Dni matek. Program trvající 1,5 hodiny měl spád, byl 
zábavný, zajímavý, úsměvný a hlavně celý laděný na maminčino 
srdíčko. Výnos dobrovolného vstupného děti promlsaly, a proto 
všem děkují a na další vystoupení je zvou za rok.

Vedoucí vychovatelka M. Smutná

Školní družina při Základ-
ní škole Pionýrů ve Frýdku-
-Místku se vydala ve čtvrtek 
5. června na výlet do Včelař-
ského muzea v Chlebovicích. 

Děti si se svými vychovatel-
kami prohlédly krásné muzeum, 
plné zajímavých exponátů a 
informačních panelů, které bylo 
přemístěno do nových prostor. 
Vyslechly si poutavé vyprávění 
průvodkyně paní Knödlové, která 
trpělivě odpovídala na všetečné 
dotazy. Dále měly děti možnost 
zhlédnout naučnou videoprojekci 
o včelách. Celá prohlídka muzea 
byla zakončena na zahradě, kde 

Družinka ze Šestky na výletěDružinka ze Šestky na výletě

si mohly děti prohlédnout nejrůz-
nější druhy úlů. Také ochutnávka 
medu a možnost zakoupení růz-
ných včelích produktů a výrobků 
zpříjemnily dětem výlet do Chle-

bovic. Děti a vychovatelky děkují 
paní Knödlové za příjemně pro-
žité čtvrteční odpoledne.

Alena Cihlářová, 
vychovatelka školní družiny

Protože jsme škola na vel-
kém sídlišti ve Frýdku- Místku 
a moc přírody u nás nemáme, 
připravili jsme si spolu s naší 
paní učitelkou „Lesní králov-
ství“ přímo u nás ve třídě.

Celý rok jsme se učili o lese, 
zvířátkách, stromech a květi-
nách, ochraně přírody. Kreslili 

jsme obrázky z lesa a všichni 
jsme se zapojili do celoroční 
soutěže „Sbíráme ježečky bod-
linky“. Náš projekt jsme zakonči-
li týdenním pobytem na horách. 
V krásném prostředí Beskyd se 
nám moc líbilo, po celou dobu 
nás provázali lesní skřítci a víly. 
Připravili pro nás týden her a 

soutěží. Nám se nejvíc líbilo 
hledání pokladu lesních skřítků 
a závěrečný lesní ples.

Těšíme na příští rok, kdy se 
do Lesního království Visalaje 
zase vrátíme.

Děti 2.B a naše paní uči-
telka Dáša Šaflová, ZŠ a MŠ 
Jana Čapka Frýdek-Místek

Návštěva v Zemi lesních skřítků
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

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

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

Cena čipu

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

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

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

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

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

Bazén s venkovním brouzdalištěm na 11. ZŠ
Od 26. 6. 2008 otevřeno za příznivého počasí denně

od 10,00 do 18,00 hodin.

Postaráme se vám o děti v době
prázdnin na příměstském táboře

Již sedmým rokem pořádá atletický oddíl TJ Slezan FM týdenní spor-
tovní pobyt pro děti, které zůstávají přes prázdniny ve městě. 
Je zaměřen na všeobecné sportovní vyžití (atletika, míčové hry, výlet do 
Beskyd, návštěva koupaliště – v nepříznivém počasí bazénu) na závěr 
proběhne tradiční sportovní olympiáda. V letošním roce probíhá v termínu 
7. - 11. 7. denně od 9 do 17 hodin pod dohledem kvalifikovaných trenérů. 
Tento pobyt je určen pro děti ročníků 1995-2001.
Cena týdenního pobytu je 990 Kč a je v ní zahrnuta strava – teplý 
oběd, svačiny, pitný režim, dále cestovné a vstupy na sportoviště, 
jednodenní výlet, pojištění a odborný dozor. Pro přihlášku a bližší in-
formace si můžete zvolat na číslo 723 973 856 nebo na webu www.
slezanfm.naproti.cz 

Žákům pátých a šestých 
tříd byla určena volejbalová 
exhibice extraligových mužů 
z DHL Ostrava, kteří ve spo-
lupráci s nově se rodícím 
Školním sportovním klubem 
Beskydy představovali klu-
kům z druhého stupně sport 
nad vysokou sítí.

„Ve Frýdku-Místku má svou 
pevnou pozici ženský volejbal, 
který se tu dělá výborně od 
mládežnických kategorií. My 
chceme, aby se volejbalu začali 
pořádně věnovat i kluci. Je to 
dost zajímavý sport na to, aby 
některé zaujal, navíc není úplně 
bezpodmínečně nutné začít s 

Nový klub představoval volejbal

EXHIBICE DHL: Ostravští extraligoví volejbalisté školákům přibližovali sport nad sítí.    Foto: Petr Pavelka
ním v raném věku, dá se v něm 
zúročit předchozí průprava z 
jiných sportovních odvětví,“ říká 
Vavřinec Pečínka, předseda 
klubu, který se rozjel ve Frýd-
lantě, ale má ambice rozšířit se 
do celého Pobeskydí a dát těm 
nejlepším prostor hrát co nejkva-
litnější soutěže. 

Akce ve Frýdku-Místku pro-
běhla na 11. a 6. ZŠ, ostravské 
volejbalisty přivedl někdejší volej-
balový reprezentant a především 
rodák z Frýdku-Místku Přemysl 
Kubala. Ten stále hraje za ost-
ravský klub, kde už je současně 
na pozici asistenta trenéra. Prá-
vě on je zářným příkladem, že s 

volejbalem lze začít později. Na 
základní škole hrál fotbal, ještě 
předtím se věnoval gymnastice 
a teprve na střední škole začal 
pořádně s volejbalem. Prošel 
několika prvoligovými kluby, 
zahrál si řadu sezon v zahrani-
čí a dokonce se může pyšnit i 
titulem Volejbalista roku. „Dou-
fám, že to některé kluky chytne 
a začnou se volejbalu věnovat,“ 
věří Přemysl Kubala. Školní 
sportovní klub Beskydy připra-
vuje na jednotlivých školách 
sportovní kroužky se zaměřením 
na volejbal a ti nejlepší dostanou 
příležitost v jednotlivých jeho 
sportovních týmech.  (pp)

POŽÁRNÍ SPORT: Okresní kolo hasičských družstev na slezan-
ském stadionu zhlédla i primátorka Eva Richtrová. 

Foto: Petr Pavelka

7. června se vydala devate-
náctičlenná ekipa závodníků a 
trenérů z jezdeckého oddílu TJ 
voltiž Frýdek-Místek na závody 
do Prahy, do jezdeckého klubu 
TJ ORION, kde se konaly další 
závody Voltižního poháru 2008.

Soutěžilo se v kategoriích sku-
pin dětí, juniorů, seniorů a jednot-
livců žen a mužů. Nejúspěšnější-
mi se tentokrát staly děti do 12 let 
v kategorii „D“, které startovaly 

TJ VOLTIŽ Frýdek-Místek
se vydala za úspěchem do Prahy

hned ve dvou skupinách. Pod 
vedením trenérky Lenky Bujňá-
kové na koni Cedr se umístily 
na 1. místě a na koni Loher se 
umístily na místě druhém, a to 
ve složení: Hana Závodná, Klá-
ra Vasilová, Barbora Zátopková, 
Julia Kasanová, Zuzana Kasa-
nová, Tereza Míčková, Terezie 
Michnová a Natálie Gorgošová.

Skupina našich juniorů závo-

dila na koni Loher a získala 5. 
místo ve složení: Klára a Tereza 
Horsinková, Kristýna Chovančí-
ková, Tereza Strnadlová, Šárka 
Michenková, Andrea Šplíhalová.

V kategorii jednotlivců juni-
orů reprezentovala Klára Hor-
sinková, která na koni Cedr 
obsadila 7. místo.

Michaela Guznar Růžičková,
předsedkyně oddílu



7 Červen 2008feSport

Z ATLETIKY

V poslední soutěži v moder-
ním korejském bojovém umě-
ní sebeobrany Taekwon-Do 
ITF ve školním roce se Škola 
TaeKwon-Do ITF Frýdek-Mís-
tek, oslabená počtem startují-
cích, musela spokojit s třetím 
místem na Oblastní soutěži 
Severní Moravy a Slezska. 

Do soutěže se přihlásilo 93 
závodníků ze všech pěti hlavních 
škol severní Moravy a Slezska. 
Škola TaeKwon-Do ITF Frýdek-
-Místek měla jen 14 soutěžících, 
což byl druhý nejnižší počet z 
této pětice. Taekwon-Do ITF 
Joomuk Frýdek-Místek skončilo 
čtvrté, ovšem do bojů zasáhlo o 
osm borců více. Zlaté medaile v 
technických sestavách Tul získali 
žákyně Adéla Moravcová, junior-
ka Denisa Morysová, junior Marek 
Mojžíšek, senior Martin Kosík. 
Zlaté medaile ve sportovním boji 

Frýdek-Místek na závěr třetíFrýdek-Místek na závěr třetí

Matsogi dokázali vybojovat Deni-
sa Morysová, Adéla Moravcová, 
Sára Barabášová, Martin Kosík. 

O stříbrné medaile se 
zasloužili: Hana Lednická, 
Tomáš Mamula, Anna Nevludo-
vá, Tereza Lysková.

Bronzové medaile si ze sou-
těže odvezli: Monika Burdová 
(2x), Barbora Kološová (2x), Sára 
Barabášová, Ondřej Gavlas (2x), 
Hana Lednická, Jakub Novák, 

Jan Hruda, Marek Mojžíšek. 
Za úspěch Škola TaeKwon-Do 

ITF Frýdek-Místek vděčí zejména 
třem nejúspěšnějším jednotliv-
cům, Martinovi Kosíkovi, Denise 
Morysové a Adéle Moravcové. 

Příznivci sportovního taekwon-
da ITF se mohou těšit na 4. října, 
kdy se ve sportovní hale 6. ZŠ 
uskuteční Republikové setkání 
Středisek talentované mládeže 
ČR, předstupně reprezentace ČR. 

Atleti opět úspěšní 
Výborná je konečná bilance 

atletů Slezanu Frýdek-Místek 
na Mistrovství České republiky 
dorostu a juniorů. Kompletní 
sada medailí, další čtyři finá-
lová umístění a čtyři oddílové 
rekordy, to je opravdu výbor-
ný výsledek. Zlato vybojoval 
junior Roman Říha v chůzi na 
10000 m v oddílovém rekordu 
47:29.94 minuty. Stříbro patří 
po velkém boji dorostenci Pet-
ru Lukešovi v běhu na 3000 
m, kde výrazně posunul oddí-
lový rekord na 8:56.87 minuty 

a souboj o zlato prohrál až na 
cílové čáře. Bronzovou medai-
li v novém oddílovém rekordu 
vybojovala Jana Lepíková v 
hodu kladivem. Šesté místo při-
dala Jana Kučerová ve výšce a 
dvě sedmá místa patří Martinu 
Trybulovi ve výšce a trojskoku. 
O poslední oddílový rekord se 
zasloužila Ivana Matušková 
v běhu na 1500 m překážek, 
což stačilo na 9. místo a při-
dala ještě 8. místo v běhu na 
3000 m. Všem mladým atletům 
blahopřejeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci.

Peter Mikulenka v Evropě
Nejlepší atlet Slezanu Frýdek-

-Místek Peter Mikulenka reprezen-
toval Českou republiku na Evrop-
ském poháru družstev v atletice. 
Česká reprezentace startovala 
ve skupině v Portugalsku a Peter 
vybojoval pro družstvo 6. místo v 
běhu na 3000 m překážek. Ve vel-
kém vedru a za silného větru zabě-
hl velice dobrý čas 8:43.34 minuty. 
České družstvo ve skupině zvítě-
zilo a pro příští rok se kvalifikovalo 
do nejsilnější dvanáctky družstev, 
která budou bojovat o premiérový 
titul mistrů Evropy družstev. 

Úvodem možno konsta-
tovat, že základní cíl sezóny 
byl naplněn postupem do 
play-off a tím bylo zajištěno 
udržení v soutěži. Bohužel 
jsme hned ve čtvrtfinále nara-
zili na po základní části dru-
hou Karvinou, která v play-off 
nepoznala hořkost porážky a 
opět zaslouženě získala titul. 
Nakonec jsme stejně jako 
v loňském ročníku obsadili 
konečné 8. místo. 

A jak hodnotili sezónu trenéři 
Lubomír Kavka a Martin Strna-
del? Jak již skoro tradicí, došlo 
před sezónou ke značné obmě-
ně kádru. V kádru se neobjevily 
některé opory z minulých let, 
jako byli bratři Adamčíkové, 
Petrovský, Pavlíček, Kichner, 
Holčák a další. Sice přišli zkuše-
ní křídelníci Kolmajer a Toms a 
poté i Pavlík, ale u hráčů z Kar-
viné, kteří byli vyměněni za Vojtu 
Petrovského, jsme nevěděli, jak 
se v lize představí. Zejména 
mladí junioři na spojkách Kružík 

Házenkáři SKP ARCIMPEX Frýdek-Místek
hodnotili uplynulý soutěžní ročník extraligy

a Sliwka byli krokem do nezná-
ma, naopak u pivota Požárka 
(profesionála) jsme předpoklá-
dali dobrou výkonnost, což se 
také potvrdilo. Nutno však také 
podotknout, že mladí hráči na 
spojkách se brzy otrkali a byli 
posléze také velmi platnými hrá-
či. Dále pak přišli na hostování z 
druholigové Polanky hráči Meca, 
Bajgar a Skála, které jsme brali 
spíše na doplnění kádru a k 
vyzkoušení, zda vůbec budou 
na extraligu mít. Bohužel nemoc 
Bajgara a zranění Skály v průbě-
hu přípravy a na začátku sezóny 
limitovalo jejich nasazování do 
utkání a tím i prověření jejich 
možností. A tak z „Polančanů“ 
dostával nejvíc příležitostí Ondra 
Meca, který tak solidně suploval 
především Hastíka na rozehráv-
ce, což mu celkem šlo dobře, ale 
do budoucna musí zlepšit střel-
bu ze střední vzdálenosti. 

Vůdčí roli v týmu převzal po 
Vojtovi Petrovském, který šel 
vyzkoušet profiházenou a Ligu 

mistrů do Karviné, Viktor Hastík 
a až do zranění předváděl špič-
kové výkony a byl do té doby nej-
lepším střelcem celé extraligy!

Po Milanu Adamčíkovi pře-
vzal roli brankářské jedničky 
Alexandr Šoltés, který však jako 
mladý gólman střídal vynikající 
momenty s průměrnými výkony, 
což nás zřejmě v některých utká-
ních stálo i body. Přesto však je 
tento brankář, který nasbíral 
potřebné zkušenosti, neboť byl 
nejvíce chytajícím brankářem 
(v celé extralize) příslibem pro 
budoucnost. Brankářskou dvoj-
ku měl plnit náš nadějný doros-
tenec, který ještě působil v SCM 
Zubří, Petr Pohludka, který se 
však také zranil, a tak roli dvoj-
ky převzal Mirek Kula a posléze 
třinecký Jiří Doucha.

Smutný osud potkal našeho 
talentovaného rozehrávače Luká-
še Rejdu, který si obnovil vážné 
zranění kolene a jeho další půso-
bení v extralize je otazníkem.

Za očekáváním pak zůstali 

Vacula, Alexovič, Kuděla i Kru-
pa, kteří díky tomu ani nedo-
stávali tolik příležitostí, své si 
odbyl především v obraně Patrik 
Matějka. Dorostenec Křibík se 
jen blíže seznamoval s vrcholo-
vou mužskou házenou. 

I když se nám podařilo 
postoupit do play-off, bylo naším 
tajným přáním umístění do 6. 
místa, čemuž určitě odpovídal 
i širší kádr, sponzorské zázemí 
(generální sponzor Arcimpex 
s.r.o.) i podpora města. Limitem 
lepšího výsledku pak určitě byla 

zranění řady hráčů a smolné 
domácí prohry v základní části 
o jednu nebo dvě branky se 
silnými celky (Lovosice, Zubří a 
Karviná) a nakonec i jednogó-
lové porážky na hřištích všech 
tří soupeřů v nadstavbě o 5.-8. 
místo (Plzeň, Hranice, Jičín).

Závěrem bychom chtěli 
popřát všem příznivcům házené 
ve Frýdku-Místku příjemné pro-
žití dovolených a prázdnin a těší-
me se na shledanou na začátku 
další již 12. sezóny v nejvyšší 
soutěži.

MISTROVSTVÍ ČR V RYBOLOVNÉ TECHNICE: Frýdek-Místek 
znovu hostil vrcholnou akci Českého rybářského svazu, tentokrát v 
prostředí letiště Pobeskydského aviatického klubu v Bahně. 
 Foto: Petr Pavelka

V Kyjově se ve dnech 13. 
– 15. června uskutečnilo „MČR 
družstev mladších žáků 2008“. 
Startovalo 28 nejlepších družs-
tev z celé ČR, které postoupily 
do finále přes územní přebory.

Frýdek-Místek reprezentovala 
tři družstva Beskydské šachové 
školy. „A“ družstvo získalo 1. mís-
to a obhájilo mistrovské tituly z let 
2002-2007! „B“ tým si výborným 
finišem zajistil 3. místo a hráči 
se mohou radovat z bronzových 
medailí. „C“ tým se umístil na 12. 
místě a zajistil si přímý postup na 
MČR v roce 2009!

Děkujeme za skvělou repre-
zentaci Beskydské šachové 
školy a Frýdku-Místku!

Beskydská šachová škola se 
může pochlubit ojedinělou medai-
lovou sbírkou z mistrovství družs-
tev v této věkové kategorii. Za 18 
let dokázali nejmladší šachisté 
Frýdku-Místku vybojovat celkem 
21 medaili, z toho „A“ družstvo 
se může pochlubit ziskem 14 

Mistrovství ČR šachových družstev
mistrovských titulů a 3 stříbrných 
medailí a jen v roce 2001 v Brně 
vyšlo medailově naprázdno. I 
„B“ družstvo se může pochlubit 
medailovými zisky a má na svém 
kontě 1 stříbro a 3 bronzy. 

Je vidět, že šachový Frýdek-
-Místek nemá v celé ČR konku-
renci a systém výchovy šachové 
mládeže je na vysoké úrovni!

Beskydská šachová škola 
děkuje Statutárnímu městu Frýd-
ku-Místku za věnovanou podporu!

V Jezdeckém areálu Pod 
Štandlem se ve dnech 12.-13. 
července uskuteční Velká cena 
Frýdku-Místku, která slibuje zá-
bavný program pro celou rodinu. 
Parkúrové soutěže začnou v 
sobotu od 9 hodin, v neděli od 
10 hodin. Hlavní soutěž přijde v 
15 hodin, kdy začne také Dětské 
odpoledne. Akci podpořilo Statu-
tární město Frýdek-Místek.

Velká cena
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ČERVENEC 2008
1. 7. – PRÁZDNINOVÝ 

LAMPIÓN
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Petra Urbanová, Tele-
fon: 731 167 721, E-mail: pet-
ra@klicfm.cz
Informace:
Vyrobíte si veselý prázdninový 
lampión. S sebou si vezměte 
svačinu a pití.

2. 7. – DOPOLEDNE
S POČÍTAČEM

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Patrik Siegelstein, 
Telefon: 732 646 125, E-mail: 
patrik@klicfm.cz
Informace:
Internet, hry. S sebou si vezmě-
te svačinu a pití.

3. 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 (začá-
tek 9:15 hodin)
Kontakt: Lubomír Černý, Telefon: 
608 821 513, E-mail: judofm@
atlas.cz
Informace:
Základy juda pro nováčky, hry a 
soutěže. Pro děti od 6 let.
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny, tepláky, triko 
s dlouhým rukávem.

7. 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: Jan Odvářka, Telefon: 
721 944 739, E-mail: tjslezska@
seznam.cz
Informace:
Stolní tenis pro neregistrované.
Sraz je v 9:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka 
MHD „U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny, pálky (lze 
zapůjčit)

7. 7. – VÝTVARNÉ
DOPOLEDNE

Organizátor Charita Frýdek-Mís-
tek, Klub Nezbeda
Místo: Katolický lidový dům, F. 
Čejky 450, Místek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin (lze přijít 
průběžně během akce)
Kontakt: Alena Kopidolová, 
Telefon: 732 628 731, E-mail: 
klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Informace:
Tištěné obrázky, bambulky a 

ATRAKTIVNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ
jiné výrobky z vlny.
S sebou si vezměte přezůvky, 
svačinu a pití.
8. 7. – HRAJEME SÁLOVOU 

KOPANOU
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, 
Telefon: 739 035 294, E-mail: 
tjslezska@seznam.cz
Informace:
Sálová kopaná pro 5 a 6-členná 
družstva od 12 let.
Sraz je v 9:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka 
MHD „U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny.

8. 7. – SEBEOBRANA
Organizátor Taekwon-Do ITF 
JOOMUK
Místo: Tělocvična 11. ZŠ na 
ulici J. z Poděbrad ve Frýdku 
(zelená za sokolovnou)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Jozef Juhás, Telefon: 
605 807 148, E-mail: jozef.
juhas@seznam.cz
Informace:
Naučte se základům sebeobrany. 
Poznej své pohybové schopnosti 
v rozvoji umění sebeobrany.
S sebou si vezměte sportovní 
oblečení a obuv.
8. 7. – KLAUNSKÉ DIVADLO
Organizátor Spolek Katolický 
lidový dům v Místku
Místo: Lidový dům, F. Čejky 
450, Místek
Čas: 9:00 - 14:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Jan Bartončík, Telefon: 
558 435 401, E-mail: lidovydum.
fm@centrum.cz
Informace: 
Pobaví vás dva klauni, naučíte 
se jednoduchým kouzlům a řešit 
hlavolamy.
9. 7. – RAFTY NA OSTRAVICI
Organizátor Sportovní klub 
cvičení a pobyt v přírodě Frýdek-
-Místek
Místo: Stavidlo u dopravního 
hřiště na Riviéře v Místku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Oldřich Chrostek, 
Telefon: 608 741 124, E-mail: 
rafty@sport-klub.cz
Informace:
Svezete se na 2 - 6 místných 
raftech přes stavidlo a peřej s 
instruktory vodáckého výcviku i 
samostatně.
S sebou si vezměte starší obutí a 
oblečení do vody, pokrývku hlavy, 
opalovací krém, svačinu a nápoje. 
Bez bot nebudete vpuštěni do lodi.

9. 7. – VÝLET KE ZBUJOVI
Organizátor Charita Frýdek-Mís-
tek, Klub Nezbeda
Místo: Sraz v 8:30 na nádraží 

ČD, návrat ve 14:30 hodin opět 
na nádraží ČD
Čas: 8:30 - 14:30 hodin
Kontakt: Alena Kopidolová, 
Telefon: 732 628 731, E-mail: 
klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Informace:
Výlet s prožitkovým a poznáva-
cím programem.
S sebou si vezměte peníze na 
jízdné a kapesné (cca 60 Kč), prů-
kazku pojišťovny, svačinu a pití, 
dobrou obuv a vhodné oblečení.
Přihlášky budou k dispozici od 
30. 6. v Klubu Nezbeda (nutno 
odevzdat do 4. 7. 2008).

9. 7. – SEBEOBRANA
Organizátor Taekwon-Do ITF 
JOOMUK
Místo: Tělocvična 11. ZŠ na 
ulici J. z Poděbrad ve Frýdku 
(zelená za sokolovnou)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Jozef Juhás, Telefon: 
605 807 148, E-mail: jozef.
juhas@seznam.cz
Informace:
Naučte se základům sebeobrany. 
Poznej své pohybové schopnosti 
v rozvoji umění sebeobrany.
S sebou si vezměte sportovní 
oblečení a obuv.

10. 7. – LUŠTITELSKÉ
DOPOLEDNE

Organizátor Charita Frýdek-Mís-
tek, Klub Nezbeda
Místo: Katolický lidový dům, F. 
Čejky 450, Místek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Alena Kopidolová, 
Telefon: 732 628 731, E-mail: 
klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: 
Kvízy, hádanky, rébusy, bludiš-
tě, křížovky. S sebou si vezměte 
přezůvky, pití a svačinu.
10. 7. – TENIS PRO VŠECHNY
Organizátor TK TENNISPOINT 
Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK Ten-
nispoint, Hutní 36, Frýdek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, 
Telefon: 602 718 364, E-mail: 
jiri.vykoukal@seznam.cz
Informace:
Seznámení se základy tenisu, 
všeobecnou sportovní přípravou, 
soutěže a hry o drobné ceny.
S sebou si vezměte vhodné 
oblečení a obutí, pokrývku hlavy 
a pití. Počet míst omezen. Dopo-
ručujeme se přihlásit předem.

14. 7. – O ŠACHOVÉHO 
KRÁLE A KRÁLOVNU

Organizátor Beskydská šacho-
vá škola Frýdek-Místek
Místo: Středisko volného času 
Klíč, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt:
Antonín Surma, Telefon: 728 
855 086, E-mail: a.surma@
chessfm.cz

Informace:
Šachový turnaj pro všechny.

15. 7. – AUTOBUSOVÝ 
VÝLET NA JÍZDÁRNU

Organizátor Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: Krytá jízdárna Hnojník
Čas: 9:00 – 15:00 hodin (Sraz v 
9:00 v SVČ Klíč, návrat v 15:00 
k SVČ Klíč)
Kontakt: Alena Fabíková, Tele-
fon: 732 383 131, E-mail: techni-
ka@klicfm.cz
Informace: 
Prohlídka jízdárny, projížďka na 
koních, hry. S sebou si vezměte 
průkazku zdravotní pojišťovny, 
sportovní oblečení a obuv, pokrýv-
ku hlavy, pláštěnku, svačinu a pití.
Přihlášky telefonicky nebo e-
mailem do 10. 7. 2008.

16. 7. – AUTOBUSOVÝ 
VÝLET - MINIUNI OSTRAVA

Organizátor Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: Ostrava
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (Sraz 
v 9:00 u krytého bazénu, návrat 
ve 12:00 ke krytému bazénu)
Kontakt: Antonín Surma, Tele-
fon: 728 855 086, E-mail: info@
klicfm.cz
Informace:
Návštěva světa miniatur na Čer-
né louce. S sebou si vezměte 
průkazku zdravotní pojišťov-
ny, sportovní oblečení a obuv, 
pokrývku hlavy, pláštěnku, sva-
činu a pití. Přihlášky telefonicky 
nebo e-mailem do 14. 7. 2008.
17. 7. – RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Organizátor Český rybářský 
svaz, MO Frýdek-Místek 2, 
CASTING
Místo: TJ Slezan, Frýdek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Miroslav Pierzyna, 
Telefon: 558 631 891, E-mail: 
castingfm@seznam.cz
Informace:
Ukázky házení rybářským prutem 
na terče a poznávání ryb. S sebou 
si vezměte sportovní oblečení a 
obuv, pokrývku hlavy a pití.

21. 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: Jan Odvářka, Telefon: 
721 944 739, E-mail: tjslezska@
seznam.cz
Informace:
Stolní tenis pro neregistrované. 
Sraz je v 9:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka 
MHD „U Gustlíčka“). S sebou si 
vezměte sportovní obuv do tělo-
cvičny, pálky (lze zapůjčit)
22. 7. – HRAJEME SÁLOVOU 

KOPANOU
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, 
Telefon: 739 035 294, E-mail: 
tjslezska@seznam.cz
Informace:
Sálová kopaná pro 5 a 6-členná 
družstva od 12 let. Sraz je v 9:00 
hodin u boční branky tělocvičny 
(zastávka MHD „U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny.

23. 7. – DOPOLEDNE
SOUTĚŽÍ A HER

Organizátor Městská knihovna 
Frýdek-Místek
Místo: Knihovna na ul. Jirásko-
va 506 ve Frýdku – Oddělení pro 
děti a mládež
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Barbora Veličková, 
Telefon: 558 630 218, E-mail: 
info@mkmistek.cz
Informace:
Soutěže, hry, výtvarné dílny v 
knihovně.

24. 7. – MALOVÁNÍ
V SOKOLÍKU

Organizátor Spolek přátel Frýd-
ku-Místku, o.s.
Místo: Areál Sokolík v Místku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Helena Železníková, 
Telefon: 774 311 111
Informace:
Tradiční a netradiční výtvarné 
techniky.

TENIS: Počet účastníků je omezen!  Foto: Petr Pavelka
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25. 7. – MALOVÁNÍ
V SOKOLÍKU

Organizátor Spolek přátel Frýd-
ku-Místku, o.s.
Místo: Areál Sokolík v Místku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Helena Železníková, 
Telefon: 774 311 111
Informace:
Tradiční a netradiční výtvarné 
techniky.

28. 7. – AUTOBUSOVÝ 
VÝLET DO MUCHOVIC

Organizátor Středisko volného 
času Klíč, Frýdek-Místek
Místo: Muchovice, Sraz je v 
8:45 hodin v SVČ Klíč, Pionýrů 
752 v Místku
Čas: 9:00 - 16:00 hodin
Kontakt: Marie Cidlíková, Tele-
fon: 736 150 088, E-mail: info@
klicfm.cz
Informace:
Návštěva stájí huculských koní. 
Projížďka na koních. Hry a sou-
těže, opékání párků.
S sebou si vezměte průkaz 
zdravotní pojišťovny, vhodné 
oblečení, pláštěnku, svačinu a 
pití, párky a chléb.
Nutno se přihlásit. Přihlášky 
podávejte do 24. 7. 2007.
Přihlášky získáte v SVČ Klíč FM 
nebo na www.klicfm.cz.
29. 7. – MODELÁŘSKÝ DEN

Organizátor Středisko volného 
času Klíč, Frýdek-Místek
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752 v 
Místku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Alena Fabíková, Tele-
fon: 732 383 131, E-mail: techni-
ka@klicfm.cz
Informace:
Výroba letadélek a házedel.

30. 7. – HASIČSKÝ DEN
Organizátor Sbor dobrovolných 
hasičů Frýdek
Místo: Hasičská zbrojnice, Střel-
niční 1861, Frýdek
Čas: 9:00 - 17:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt:
Radek Stránský, Telefon: 604 
523 022
Informace:
Prohlídka hasičské zbrojnice a 
techniky. Soutěže a hry.

31. 7. – CVIČÍME AEROBIK
A JDEME NA BAZÉN

Organizátor Středisko volného 
času Klíč, Frýdek-Místek
Místo a čas: 8:30 - 13:00 hodin 
(Sraz: V 8:30 hodin u SVČ Klíč, 
Návrat: K SVČ Klíč ve 13:00 h.)
Kontakt: Marie Cidlíková, 
Telefon: 736 150 088, E-mail: 
sport@klicfm.cz
Informace:
Aerobik pro každého, koupání v 
krytém bazénu.
S sebou si vezměte průkaz zdra-
votní pojišťovny, vhodné obleče-

ATRAKTIVNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ 
ní a obuv do tělocvičny, svačinu 
a pití, plavky, ručník.

SRPEN 2008
1. 8. – DOPOLEDNE

S POČÍTAČEM
Organizátor Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Patrik Siegelstein, 
Telefon: 732 646 125, E-mail: 
patrik@klicfm.cz
Informace:
Internet, hry. S sebou si vezmě-
te svačinu a pití.

4. 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: Jan Odvářka, Telefon: 
721 944 739, E-mail: tjslezska@
seznam.cz
Informace:
Stolní tenis pro neregistrované.
Sraz je v 9:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka 
MHD „U Gustlíčka“). S sebou si 
vezměte sportovní obuv do tělo-
cvičny, pálky (lze zapůjčit).
5. 8. – HRAJEME SÁLOVOU 

KOPANOU
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, 
Telefon: 739 035 294, E-mail: 
tjslezska@seznam.cz
Informace:
Sálová kopaná pro 5 a 6-členná 
družstva od 12 let.
Sraz je v 9:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka 
MHD „U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny.
6. 8. – COUNTRY TANEČKY

Organizátor Stanice mladých 
turistů Frýdek-Místek
Místo: SMTu FM, Pionýrů 764, 
Frýdek-Místek
Čas: 8:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Renata Bortlíčková, 
Telefon: 776 288 448, E-mail: 
renatabor@centrum.cz
Informace:
S sebou si vezměte vhodné 
oblečení a obuv, svačinu a pití.
Počet míst omezen. Doporu-
čujeme se přihlásit telefonicky 
nebo e-mailem.

7. 8. – VÝTVARNÁ DÍLNA
Organizátor Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Petra Urbanová, Tele-
fon: 731 167 721, E-mail: pet-
ra@klicfm.cz

Informace:
Vyrobíte si prázdninové dekorace. 
S sebou si vezměte svačinu a pití.
8. 8. – NAUČNOU STEZKOU 

FRÝDECKÝM LESEM
Organizátor TJ VP Frýdek-Mís-
tek – Oddíl pěší turistiky
Místo: Frýdecký les, Bezručova 
vyhlídka
Čas: 8:00 - 14:50 hodin (Sraz: 
nádraží ČD v 8:00 hodin, Návrat: 
nádraží ČD ve 14:50 hodin
Kontakt: Jaromír Maršálek, 
Telefon: 776 252 014
Informace:
Turistická vycházka podél řeky 
Ostravice, Frýdeckým lesem na 
Bezručovu vyhlídku. Hry a sou-
těže. S sebou si vezměte vhodné 
oblečení a obuv, svačinu a pití.

11. 8. – MLADÍ HASIČI
Organizátor Sbor dobrovolných 
hasičů Lískovec
Místo: Hasičská zbrojnice v Lís-
kovci (dojezd MHD č. 5)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Šárka Čerňáková, 
Telefon: 737 335 161, E-mail: 
sarka.cernakova@seznam.cz
Informace:
Ukázky z činnosti mladých 
hasičů, soutěže s použitím 
hasičského nářadí a náčiní. V 
případě nepříznivého počasí 
akce proběhne v klubovně a ve 
zbrojnici. Děti předškolního věku 
se mohou zúčastnit pouze v 
doprovodu dospělé osoby.

12. 8. – ČÍM BUDU …?
Organizátor Dětská misie
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:
Vyzkoušíte si různá povolání.
S sebou si vezměte obuv do 
tělocvičny a vhodné oblečení.

13. 8. – TURNAJ
VE STOLNÍM FOTBALU

Organizátor Filadelfie, o.s.
Místo: U-kryt Slezská, Frýdek
Čas: 14:00 hodin – zápis účastní-
ků, 15:00 hodin – zahájení turnaje
Kontakt: Eliška Podoláková, 
Telefon: 558 435 637, E-mail: 

u-kryt@seznam.cz
Informace:
Sestavte si dvojice hráčů a při-
hlaste se do turnaje. Jednotliv-
cům pomůžeme sestavit dvojici.

14. 8. – DOBRODRUŽSTVÍ 
V LESE

Organizátor Stanice mladých 
turistů, Frýdek-Místek
Místo: Centrum zážitkové peda-
gogiky Hatě
Čas: 8:30 - 13:30 hodin (V 8:30 
hodin odchod od SMTu, Pionýrů 
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 překážky, stezka 
odvahy, týmové hry. S sebou si 
vezměte sportovní oblečení a obuv, 
pokrývku hlavy, svačinu a pití.
15. 8. – TENIS PRO VŠECHNY
Organizátor TK TENNISPOINT 
Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK Ten-
nispoint, Hutní 36, Frýdek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, 
Telefon: 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 vhod-
né oblečení a obutí, pokrývku 
hlavy a pití.
Počet míst omezen. Doporuču-
jeme se přihlásit předem.
18. 8. – O KRÁLI, KTERÉMU 

NEBYLA ZIMA

Organizátor Filadelfie, o.s.
Místo: U-kryt Slezská, Frýdek
Čas: 10:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Eliška Podoláková, 
Telefon: 558 435 637, E-mail: 
u-kryt@seznam.cz
Informace:
Divadlo a výroba loutek.

18. 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: Jan Odvářka, Telefon: 
721 944 739, E-mail: tjslezska@
seznam.cz
Informace:
Stolní tenis pro neregistrované. 
Sraz je v 9:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka 
MHD „U Gustlíčka“). S sebou si 
vezměte sportovní obuv do tělo-
cvičny, pálky (lze zapůjčit).
19. 8. – HRAJEME SÁLOVOU 

KOPANOU
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, 
Telefon: 739 035 294, E-mail: 
tjslezska@seznam.cz
Informace:
Sálová kopaná pro 5 a 6 členná 
družstva od 12 let.
Sraz je v 9:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka 
MHD „U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny.
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Ve frýdecké Galerii Pod 
Svícnem byla zahájena výsta-
va obrazů Evy Jurčové s 
názvem Svědectví obyčejného 
života. Malby budou v galerii 
vystaveny do 25. července. 

Osmadvacetiletá Eva Jurčová 
o své výstavě říká: „Skrze malíř-
ské plátno se snažím zachytit 
realitu vlastního rodinného živo-
ta způsobem, který by přesáhl v 
obecně platnou výpověď o mezi-
lidských vztazích.“

Eva Jurčová má za sebou 
Střední školu uměleckých řeme-
sel, Ostrava, obor Modelářství 
a návrhářství oděvů, Střední 
umělecko-průmyslovou školu, 
Ostrava, ateliér Užité malby a 
na Ostravské univerzitě působila 
v ateliéru Malby u Doc. Daniela 
Balabána. V současné době je na 
mateřské dovolené, takže nepře-
kvapí, kde čerpá pro svou tvorbu. 

Svědectví obyčejného životaSvědectví obyčejného života
„Východis-
kem pro 
mou práci 
se mi stala 
má vlastní 
rodina, tedy 
lidé mně 
n e j b l i ž š í 
a nejmi-
lovaně j š í , 
d o m o v , 
každoden-
nost. Urči-
tou hodnotu 
př iznávám 
také místu, 
kde tyto 
vztahy fun-
gují, a nebo 
n a o p a k 
nefunguj í . 
Záznamem obyčejných věcí, 
každodenních událostí, drob-
ných radostí i smutků bych chtěla 

podat svědectví všedního dne 
člověka, ženy, matky,“ svěřila se 
výtvarnice.  (pp)

Pátý ročník festivalu Sweet-
sen fest, přehlídky frýdecko-
-místecké hudební scény, pro-
běhne v pátek 4. a v sobotu 5. 
července na stadionu a v při-
lehlých prostorách TJ Slezan 
ve Frýdku-Místku. 

Na dvou scénách se předsta-
ví na 40 kapel a DJs, z toho 14 
novinek oproti loňsku. 

Pod Svícnem Stage: Down-
below, Tomáš Kočko & Orches-
tr, Kajkery, Najzar, TUT, Hanka 
Kopřivová, Behind the Door, 
Stone Free, RK 130, Milestones, 
Líheň, MadFalls, Existenc, Čadi, 
Chvilka poezie, Koistinen, The 

Sweetsen fest 008 na Slezanu
Crooked Beats, Slepí Křováci, 
Aqva Silentia, Webloid, Mletý 
Standard a hiphopový projekt 
Silezja Unja.

Stoun Stage: HIP-HOP & RNB 
PARTY: LIVE: KHOMATOR + 
SILEZJA UNJA, SEKTOR III, 
TURT, PAYA, FATAL ERROR, 
KENTA, GABRIELL MONEY, 
DJS: BURCHAK, DANIELL, 
LOWA, WENCA, BREAKBEAT 
& DRUM AND BASS STAGE: 
LIVE: DJs SMARIO (MKTbros.
org), PICKFICK (Cyberfire.
cz), WENIA (Messarosh), MC 
COREHARD – VIDEOPROJEK-
TION & OTHERS 

Taneční skupina Fun-
ky Beat TJVP připravila na 
sezónu dvě závodní taneční 
sestavy a s oběma měla velký 
úspěch na soutěžích. 

První sestava nese název Slzy 
pro Evitu. Je to velmi náročná 
sestava, ale tanečníci si s ní skvěle 
poradili. Není to totiž, jak bychom 
čekali, hip-hop, ale je to zcela jiný 
žánr tance, s kterým se děti setka-
ly poprvé. Jde o muzikál spojený 
s herectvím. Trenérka Kristýna 
Blahutová nám řekla: „Jde o 
jeden z nejtěžších tanečních žán-
rů, kde tanečníci musí předvést 
dokonalou techniku, smysl pro 
rytmus, ale hlavně prožitek, a to je 
nejtěžší. Když jsem poprvé přišla 
na trénink s nápadem, že udělá-
me muzikálovou sestavu, setkala 
jsem se s velkou negací. Ale teď 
můžu s klidným srdcem říct, že 
tanečníci úkol splnili úžasně.“

Výsledky hovoří za vše: 1. mís-
to na moravském kole soutěže 
„Děti fitness aneb sportem proti 
drogám“ kategorie slow, 2. místo 
na republikové soutěži „Děti fit-
ness aneb sportem proti drogám“ 
kategorie slow, 3. místo na FEDD 
– festival mezinárodních doved-
ností dětí a mládeže, kde sestava 
byla velmi kladně hodnocena, 
5. místo na Hlučínském talentu 
2008 ve starší kategorii a účast 

Úspěchy FUNKY BEAT TJVP
na regionální nesoutěžní pře-
hlídce v Palkovicich – kde porota 
byla ze sestavy nadšená. 

Druhá sestava nese název 
Rrrrrr!. Jde o hip-hopovou sesta-
vu, která má nádech show dan-
ce. Přeneseme se do pravěku a 
sestava nám ukáže jeden den 
pravěké tlupy. Kdy se členové tlu-
py probouzejí, počítají se, uspá-
vají miminka, připravují se na lov, 
jsou ohrožení bouřkou a konečně 
večer propukne oslava a násle-
duje spánek. „Chtěla jsem, aby 
tato sestava, byla úplný protiklad. 
Tudíž musela být veselá, vtipná,“ 
řekla trenérka. I zde se dostavily 
úspěchy: 2. místo na moravském 
kole soutěže „Děti fitness aneb 
sportem proti drogám“, 2. mís-
to na republikové soutěži „Děti 
fitness aneb sportem proti dro-
gám“, 3. místo na FEDD – festival 
mezinárodních dovednosti dětí a 
mládeže, 3. místo na Hlučínském 
Talentu 2008 ve starší kategorii 
a na regionální nesoutěžní pře-
hlídce v Palkovicích – kde porota 
označila sestavu za téměř profe-
sionální.

Děkujeme 5.ZŠ a jejímu panu 
řediteli, který nám umožnil tréno-
vat v tělocvičně. A také rodičům, a 
to hlavně Lence Švecové,Tereze 
Blahutová, Nikole Krutilové a 
Míše Raganové. Děkujeme! Frýdecko-místecký festival již 

potřetí představí řadu špičkových 
jazzových interpretů, mezi nej-
větší lákadla bude patřit Yvonne 
Sánchez, Peter Lipa neobvykle 
s orchestrem Českého rozhlasu 
a David Kraus, který se svou 
kapelou netradičně předvede 
jazzovou show.

Jazz ve městě, který se usku-
teční tradičně bez vstupného, 
proběhne v sobotu 19. červen-
ce od 15 hodiny. Poprvé bude 
festival hostit frýdecké Zámecké 
náměstí, které bylo vybráno pře-
devším z důvodu větší kapacity.

Program:
David Kraus  15:00
Behind the Door 16:45
Missing Base 18:00
Peter Lipa a JORO 19:45
Yvonne Sanchez 21:00

Festival Jazz ve městě

Mezi sborovými zpěváky je 
název Svátky písní Olomouc 
dobře známý. Jedná se totiž 
o obrovský soutěžní festival 
pěveckých sborů. Letos, ve 
dnech 5. – 8. června, se konal 
již jeho 36. ročník. Zúčastnilo 
se ho téměř 160 sborů z 15 
zemí světa – toto úctyhodné 
číslo obnáší podle pořadatelů 
5878 zpěváků!

Zúčastněné soubory jsou pod-
le typu sboru a repertoáru rozdě-
leny do mnoha kategorií, každá 
je pak hodnocena mezinárodní 
porotou, v níž zasedají odborníci 
– na hudbu a zejména zpěv – z 
celého světa. Relativně nové na 
soutěži jsou kategorie určené pro 
folklorní soubory, v jejichž vystou-
peních se spojuje zpěv, tanec a 
instrumentální doprovod. A právě 
do kategorie dětských folklorních 
souborů se s dívčím velikonoč-
ním pásmem Královničky letos 

Ostravička na Svátcích písní OlomoucOstravička na Svátcích písní Olomouc

přihlásil Dětský folklorní soubor 
Ostravička z Frýdku-Místku.

Zatímco mnohé sbory, které 
toho dne vystupovaly (soutěží 
se současně hned na čtyřech 
místech), byly na Svátcích písní 
už zkušenými harcovníky, pro 
nás byla účast v této soutěži 
krokem do neznáma. Jak se 
děti vypořádají s neznámým 
prostředím? Jak se na ně budou 
dívat porotci – vždyť jsou úplně 
jiní, než klasické dětské sbory! 
Ukázalo se, že všechny obavy 
byly zbytečné. Děvčata odvedla 
soustředěný výkon, i když tréma 
a stísněné prostředí (pro tanec 
malý prostor a šikmé jeviště) je 
trošku spoutávaly. Nicméně cíle-

vědomá hlasová výchova, která 
je pro všechny děti v Ostravičce 
povinná, a poctivá příprava na 
soutěž se vyplatily. Čtyřčlenná 
porota, složená z odborníků z 
Německa, Švýcarska, Maďar-
ska a České republiky, přidělila 
Ostravičce za její vystoupení 97 
bodů (maximální počet byl 100), 
což znamenalo, že si děti domů 
do Frýdku-Místku odvezly z Olo-
mouce zlatou medaili. 

DFS Ostravička má ve své 
„síni slávy“ už řadu ocenění z 
tanečních přehlídek či pěveckých 
soutěží jednotlivců, zlatá medaile 
z Olomouce se však zcela jistě 
zařadí k nejvýznamnějším z nich. 

Radka Kulichová

Zdá se, že to bylo nedávno, 
co naši nejmladší žáčci byli 
pasování na PRVŇÁČKY, a už 
je tady další pasování, a to na 
ČTENÁŘE. 

V tomto školním roce jsme 
se zapojili do projektu městské 
knihovny „Pasování prvňáčků na 
čtenáře“. Knihovnu na Jiráskově 
ulici děti navštívily čtyřikrát. Na 
prvním, druhém a třetím setká-
ní je paní knihovnice zavedly 
do pohádky, mezi zvířátka i k 
hrdinům z večerníčků, děti se 
aktivně zapojovaly do připrave-

Pasování prvňáčků na čtenáře
ných činností a taky se naučily 
v knihovně knihy vyhledávat. Na 
poslední setkání se museli naši 
žáčci připravit, protože je čekala 
„zkouška“ ze čtení. Přivítala je 
krásná Písmenková víla s Tet-
kou Abecedkou. Všichni obstáli 
ve zkoušce výborně, kouzelnou 
hůlkou pak byli pasování na 
„čtenáře“, dostali odměnu a paní 
knihovnici odměnili písničkou. 
Paním knihovnicím děkujeme a 
těšíme se na další setkání v příš-
tím školním roce.

Bc. Marie Bohdálková, 9. ZŠ
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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. 48, nám. Svobody

- nebytový prostor o výměře 60,57 m2 (III.NP)

2) Objekt čp. 6, nám. Svobody

- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)

3) Objekt čp. 131, ul. Palackého

- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)

4) objekt bez čp./če. (ul. Hlavní) 

- nebytový prostor o výměře 33,82 m2 

k.ú. Frýdek

1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.

- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)

2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.

- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)

- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (II.NP)

3) Objekt čp. 1166, ul. Těšínská

- nebytový prostor o výměře 60 m2 (II.NP)

Pravidelná letní odstávka 
teplé vody bude letos ve Frýdku-
-Místku trvat opět jen pouhé čtyři 
dny, a to v termínu od 28. do 31. 
července.

Letošní čtyřdenní odstávka je 
logickým pokračováním trendu 
vedoucího k dalšímu zlepšová-
ní služeb. Zatímco ještě před 
několika lety se její délka blížila 
zákonem povolené čtrnáctidenní 
lhůtě, podařilo se v roce 2006 
zkrátit její délku již na šest dní a 
v roce 2007 se odstávka poprvé 
omezila pouze na čtyři dny. Letní 
odstávky dodavatele tepla spo-

lečnosti Dalkia ČR již tradičně 
Distep využívá k opravám a také 
kontrolám svých zařízení. Tyto 
činnosti, které nelze provést za 
provozu, na minimum omezí 
krátkodobá lokální přerušování 
dodávek tepla a teplé vody v 
průběhu roku.

Odstávku delší než čtyři dny 
budou letos mít pouze obyvatelé 
domů zásobovaných z předá-
vacích stanic PS 11, 17 a 83. 
V těchto lokalitách totiž musí 
společnost Dalkia ČR provést 
opravy svého rozvodného tepel-
ného zařízení. I přes náročnou 

Odstávka teplé vody bude trvat jen čtyři dny
rekonstrukci nebude překročena 
čtrnáctidenní lhůta a odstávka 
proběhne v termínu od 28. čer-
vence do 6. srpna. 

Tato delší odstávka teplé vody 
se týká konkrétně těchto domů:
Ostravská 398, 509, 510, 511, 

512, 513, 514, 691, 
692, 693, 694, 695, 

U Staré pošty  2317, 2310
8. pěšího pluku 1975
J. V. Sládka 41

V případě, že se podaří zkrátit 
plánovanou délku prováděných 
prací, může být dodávka teplé 
vody obnovena i dříve.

S – Stavební a demoliční odpad
Stavební a demoliční odpa-

dy vznikají při zřizování staveb, 
jejich údržbě, při rekonstrukci 
a demolici staveb. Průměr-
né vyprodukované množství 
odpadu v ČR, na občana a 
rok, je u směsného stavebního 
a demoličního odpadu 400 kg, 
u zeminy 1 200 kg. V přepočtu 
na počet obyvatel města Frýd-
ku-Místku to pak odpovídá 
objemu kolem 100 000 t těchto 
odpadů ročně. 

Jedná se především o:
Beton, cihly, tašky a keramika, 

dřevo, sklo, asfaltové směsi, směs-
ný stavební a demoliční odpad a 
zeminu. Většina těchto odpadů je 
velice vhodná k recyklaci. 

Frýdecká skládka se nakládání 
s těmito odpady intenzivně zabý-
vá a v roce 2002 zřídila v Pan-
ských Nových Dvorech recyklační 
středisko. Stavební odpad tak 

nekončí bez využití na skládce, 
jak tomu bývalo v minulosti.

Je odděleně soustřeďován v 
prostoru recyklačního středis-
ka, kde jsou z něho vytříděny 
nežádoucí příměsi jako sklo, 
plasty, dřevo a různé obalové 
materiály. Takto připravené 
odpady jsou pak dále zpraco-
vávány na drtičích a třídičích na 
tzv. recykláty. Tyto recykláty jsou 
pak ve stavebnictví používány 
jako zásypové materiály, mate-

riály pro budování zpevněných 
ploch, rekonstrukci chodníku, 
parkovišť apod. 

Odpadní zeminy, které tvoří 
podstatnou část této skupiny 
odpadů, využívá Frýdecká sklád-
ka částečně k rekultivaci skládky 
komunálních odpadů. Vhodné 
svrchní části zemin jsou pak využí-
vány v kombinaci s kompostem k 
výrobě zeminového substrátu, 
který se úspěšně využívá k zaklá-
dání travnatých ploch.

Na vybraná parkoviště ve 
městě může občan města Frý-
dek-Místek bezplatně přinést 
tyto nebezpečné odpady, velko-
objemové odpady a elektroza-
řízení: - nebezpečné odpady a 
ostatní odpady: mazací a moto-
rové oleje, olejové filtry, zbytky 
barev, laků, ředidel, televizory, 
obrazovky, monitory, počíta-
če, autobaterie a monočlánky, 
použité obaly od postřiků a jiné 
chemikálie, prošlé a nepotřebné 
léky, lednice, mražáky, zářivky, 
výbojky, sporáky, pračky, rádia.

Velkoobjemové odpady: skří-
ně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace
Zpětný odběr elektrozařízení, pou-

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
ze kompletní – nerozebrané !!!

lednice, mrazničky, sporá-
ky, pračky, mikrovlnné trouby, 
fritovací hrnce, vařiče, myčky 
nádobí, vysavače, žehličky, 
váhy, zářivky, výbojky, monitory, 
tiskárny, televizory, rádia, video-
rekordéry, telefony a ostatní 
domácí spotřebiče
U Kina Petra Bezruče 15. - 17. 7.
U krytého bazénu  22. - 24. 7.
U Kauflandu  1. - 3. 7., 29. - 31. 7.
U Billy 8. - 10. 7.
Út, St, Čt  10.00 - 18.00 h

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

Druh práce: komplexní zajišťo-
vání místních záležitostí veřejné-
ho pořádku v rámci obce

Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek a obce, s nimiž má 
město uzavřenou veřejnoprávní 
smlouvu o výkonu činnosti podle 
zákona o obecní policii 

Platová třída: 9 (platový stu-
peň podle délky uznané praxe 
v souladu s nařízením vlády č. 
564/2006 Sb., o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě; možnost 
postupného přiznání osobního 
příplatku dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění poz-
dějších předpisů) 

Pracovní poměr: doba neurčitá
Požadované předpoklady:
1. úplné SŠ vzdělání s maturitou
2. obecné předpoklady dle 

ustanovení § 4 zákona č. 553/1991 
Sb., o obecní policii

3. bezúhonnost doložená výpi-
sem z evidence rejstříku trestů ne 
starším než 3 měsíce 

Pokud uchazeč nebude mít k 
dispozici výpis z evidence rejstří-
ku trestů v termínu do 7. 7. 2008, 
postačí k tomuto datu předložit 
písemnou žádost o poskytnutí 
tohoto dokumentu. Originál doku-
mentu bude dodatečně předložen 
při samotném výběrovém řízení.

4. spolehlivost prokázaná 
čestným prohlášením ne starším 
než 3 měsíce dle § 4b zákona č. 
553/1991 Sb., o obecní policii

5. časová flexibilita, komuni-
kativnost, kreativnost, schopnost 
týmové práce, odpovědnost, 

samostatnost
6. uživatelská znalost práce s 

PC – Word, Excel, elektronická 
pošta, internet 

7. řidičský průkaz skupiny B
8. praxe ve vedoucí funkci 

výhodou
9. zbrojní průkaz výhodou
Náležitosti přihlášky:

a) jméno, příjmení a titul
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu
e) číslo občanského průkazu 
f) 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

Zaslané materiály budou 
uchazeči vráceny spolu s písem-
ným vyrozuměním o výsledku 
výběrového řízení, pokud s ním 
nebude uzavřen pracovní poměr.

Přihlášky s požadovanými dokla-
dy zasílejte v zalepené obálce s 
označením „Výběrové řízení – neot-
vírat“ a s uvedením adresy podava-
tele do 7. 7. 2008 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku

k rukám primátorky
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek 
V přihlášce uveďte i číslo 

telefonu nebo e-mailovou adre-
su, abychom Vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu a 
hodině výběrového řízení.

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení 
na místo zástupce ředitele Městské policie Frýdek-Místek

Dobrovolnické centrum ADRA 
Frýdek-Místek a Sdružení Klub-
ko pořádá pro žáky a studenty 
ve věku od 15 let v Beskydech 
čtyřdenní prázdninový prožitkový 
kurz na téma dobrovolnictví, tý-
mové práce, příprava programů 
pro děti. 

Termín: středa 27. až sobota 
30. srpna 2008

Místo konání: Turistická 
základna Višňovka ve Vyšních 
Lhotách

Cena: 350 Kč 
Přihlášení: přihlášku a bližší 

informace naleznete na internetu 
na stánkách Dobrovolnického 
centra ADRA F-M www.dcfm.cz 
a na www stránkách Klubka F-M 
na www.klubkofm.cz. 

LETNÍ PROŽITKOVÝ KURZ - PŘIDEJ SE

Opravy 2. ZŠ za rekordních 36,4 milionů
(Pokračování ze strany 1)

Novou fasádu školy a nová 
okna jistě ocení také samotní 
žáci a kantoři,“ řekl náměstek 
primátorky Petr Cvik. 

Zkoordinovat práce tak, aby 
byla co nejméně narušena výuka 
ve škole a zůstala zajištěna bez-
pečnost dětí, nebude jednodu-
ché, proto úředníci spolu se sta-
vebníky a zástupci školy budou 
ladit harmonogram prací. Priority 
jsou již jasné. „Nejdříve by podle 
nás měla být opravena spojovací 
chodba, školní jídelna a pavilon 

A, kde jsou počítačové učebny 
a ekonomický úsek. Jedná se 
o místa s nejvyšší koncentrací 
žáků a s výpočetní technikou. 
Tyto části by měly být opraveny 
co nejrychleji, aby byl co nejmé-
ně zasažen chod celé školy. Z 
naší strany projevíme maximální 
vstřícnost. Jsme schopni uvolnit 
vždy jeden celý pavilon školy k 
opravám a zajistit přitom bezpeč-
nost žáků,“ nastínil postup prací 
ředitel školy Milan Gengela.

„V dotační politice budeme 
i nadále pokračovat. Hodláme 

zpracovat nové projekty, na jejichž 
základě požádáme o přidělení 
dalších financí z fondů Evropské 
unie. Chceme být opět úspěšní, 
protože nová okna a zateplení 
obvodových zdí potřebuje větši-
na základních škol a mateřských 
školek ve městě. V případě zís-
kání dotací najdeme v městském 
rozpočtu peníze na dofinancová-
ní projektů, v opačném případě 
budeme postupovat dle zásobní-
ku oprav,“ vysvětlil politiku města 
v této oblasti náměstek primátorky 
Petr Cvik.  (pp)
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Programová nabídka

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Zpívání pod lípou
PAVLÍNA JÍŠOVÁ & PŘÁTELÉ

DOBRÁCI OD KOSTI
PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA

ŽALMAN & SPOL.
Výstavy:

1. července - 29. srpna – chodby Národního 
domu

TŘINEC – WERK
výstava fotografií Pavla Zubka

1. 7. v 17 h vernisáž.
Nabídka pohybových, tanečních a jazyko-
vých kurzů pro děti i dospělé pořádaných 

Národním domem – ZÁŘÍ 
POHYBOVÉ KURZY
KICK BOX AEROBIK

– začátečníci, pokročilí
Zahájení: začátečníci – úterý 23. 9. od 18:00 
do 19:00 h, pokročilí – středa 24. 9. od 19:15 
do 20:15 h.

ČCHI-KUNG – zdravotní cvičení
Zahájení: čtvrtek 25. 9. od 15:45 do 17:15 h.

TAI-ČI
Zahájení: čtvrtek 25. 9. od 17:30 do 19:00 h.

KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ
Zahájení: pondělí 15. 9. od 17:30 do 19:00 h.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKY PILATES
Zahájení: úterý 23. 9. od 16:00 do 17:00 h.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Zahájení: středa 17. 9. od 17:30 do 19:00 h.

CVIČENÍ PRO SENIORY
Zahájení: čtvrtek 9. 10. od 9:00 do 10:00 h.

FIT BALL
Zahájení: úterý 23. 9. od 19:15 do 20:15 h.

TANEČNÍ KURZY
TANEČNÍ RYCHLOKURZ PRO DOSPĚLÉ
Zahájení: pátek 19. 9. od 19:30 do 22:00 h a 
sobota 20. 9. od 19:00 do 21:30 h.

TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ PÁRY A 
DVOJICE – ZAČÁTEČNÍCI

Zahájení: pondělí 22. 9. od 19:30 do 22:00 h.
SALSA

Zahájení: čtvrtek 25. 9. od 19:30 do 21:00 h.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí
Zahájení: pondělí 29. 9. a úterý 30. 9.
MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY

Zahájení: úterý 23. 9. od 9:00 do 10:00 h.
COUNTRY TANCE PRO DĚTI

Zahájení: čtvrtek 2. 10. od 15:30 do 17:00 h.
COUNTRY TANCE PRO DOSPĚLÉ

Zahájení: čtvrtek 2. 10. od 18:30 do 20:00 h.
STEPOVÝ TANEC PRO DĚTI

Zahájení: pátek 26. 9. od 15:00 do 16:00 h.
STEPOVÝ TANEC PRO DOSPĚLÉ

Zahájení: pátek 26. 9. od 16:30 do 17:30 h.
JAZYKOVÉ KURZY

Anglický jazyk
Zahájení: 1. ročník – pondělí 22. 9. od 16:00 do 
17:30 h, čtvrtek 25. 9. od 16:00 do 17:30 h.
2. ročník – úterý 23. 9. od 16:00 do 17:30 h, 
čtvrtek 25. 9. od 17:35 do 19:05 h.
3. ročník – úterý 23. 9. od 17:35 do 19:05 h. 
5. ročník se zaměřením hlavně na konverza-
ci – pondělí 22. 9. od 17:35 do 19:05 h.

Německý jazyk
1. ročník – čtvrtek 25. 9. od 16:00 do 17:30 h, 
čtvrtek 25. 9. od 17:35 do 19:05 h.

 Ruský jazyk
1. ročník – středa 24. 9. od 16:00 do 17:30 h.

 Francouzský jazyk 
1. ročník – středa 24. 9. od 17:35 do 19:05 h.
Jazykové kurzy budou probíhat v období 

školního roku 2007/2008. 
Kurzovné na 36 lekcí tj. 72 vyučovacích 
hodin činí 3.500 Kč, studenti
 (denní studium po předložení potvrzení ze 
školy) 20% sleva.
Přihlášky v recepci Národního domu nebo 
na našich internetových stránkách.
Informace na www.kulturafm.cz nebo na tel. 
číslech 558 432 011, 775 222 709 p. Kate-
řina Kubalová, e-mail: katerina.kubalova@
kulturafm.cz

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ - začátečníci
září – prosinec 

Jsou určeny zejména pro studenty středních 
škol, gymnázií a učilišť. Lekce jsou sestave-
ny tak, aby studenty bavily, zajímaly a rozví-
jely jejich obzor. Součástí těchto lekcí jsou i 
základy společenského chování.
Skladba kurzů: Středa od 16.45 do 19.15 h 
a od 19.30 do 22.00 h; Čtvrtek od 16.45 do 
19.15 h a od 19.30 do 22.00 h; Neděle od 
15.45 do 18.15 h a od 18.30 do 21.00 h
Kurzovné: 1.200 Kč
12 lekcí po 3 vyučovacích hách a 2 večery 
– prodloužená a závěrečná lekce v délce 
trvání 5 h. Přihlášky přijímáme osobně v 
kanceláři útvaru kultury.
Informace na tel. čísle 558 432 011 Hana Janáč-
ková e mail: hana.janackova@kulturafm.cz

Koncerty klasické hudby 2008/2009
Koncerty Kruhu přátel hudby při Národním 

domě Frýdek-Místek.
Neděle 12. října v 15.00 h – Bazilika Navští-

vení Panny Marie ve Frýdku
Svatováclavský hudební festival

JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Stanislav Vavřínek – dirigent
MORAVSKÝ KOMORNÍ SBOR

Jiří Šimáček – sbormistr
Program: Luigi Maria Cherubini – Requiem 

c moll, W. A. Mozart – Symfonie č. 40, g 
moll, KV 550

Prémiový koncert
Úterý 28. října v 19.00 h – Národní dům
Slavnostní koncert k 90. výročí vzniku 

České republiky
SYMFONICKÝ ORCHESTR F-M

Úterý 11. listopadu v 19.00 h – Národní dům
PAVEL ŠPORCL – housle

Úterý 9. prosince v 19.00 hodin – Národní dům
ZUZANA LAPČÍKOVÁ & Q VOX

„Stříbrné Vánoce“
Pátek 27. února 2009 v 19.00 hodin 

– Národní dům
KATEŘINA ENGLICHOVÁ – harfa & 

MARTIN KASÍK – klavír
Březen 2009

JARNÍ KONCERT SYMFONICKÉHO 
ORCHESTRU FRÝDEK-MÍSTEK

Čtvrtek 16. dubna 2009 v 19.00 hodin 
– Národní dům

CHRISTIAN SERAZZI (Itálie) – viola,
IGOR FRANTIŠÁK – klarinet, 

IVO KAHÁNEK – klavír
Květen 2009
(V jednání)

Zámecké koncerty 2008/2009
(začátky koncertů vždy v 19.00 hodin)

Středa 8. října 
LYRA CAMERATA
Čtvrtek 23. října 

BENA HAVLŮ – xylofon
Prémiový koncert

Úterý 28. října v 19.00 hodin – Národní dům
Slavnostní koncert k 90. výročí vzniku 

České republiky
SYMFONICKÝ ORCHESTR

FRÝDEK-MÍSTEK
Čtvrtek 6. listopadu 

JAN ŠKRDLÍK – violoncello
& PETRA BESA – klavír

Čtvrtek 11. prosince 
EVA DŘÍZGOVÁ-JIRUŠOVÁ – soprán,

IGOR FRANTIŠÁK – klarinet,
MICHAL BÁRTA – klavír

Vánoční koncert
Středa 22. dubna 2009

ADAMUSOVO TRIO
Čtvrtek 14. května 2009

MATĚJ ARENDÁRIK – KLAVÍRNÍ RECITÁL
Ceny předplatného

ZÁMECKÉ KONCERTY 420 Kč, 270 Kč 
(důchodci)

KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY 460 
Kč, 300 Kč (důchodci)

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO bude zahájen 
25. srpna a ukončen 30. září!
Změna programu vyhrazena!

Divadelní předplatné sezona 2008/2009
Vážení a milí přátelé divadla, 
koncem září začíná již šestá divadelní sezó-
na 2008/2009 a nabídka předplatného je 
rozdělena jen do dvou skupin. Skupinu C 
jsme z důvodu malého diváckého zájmu, ale 
i z důvodu ekonomického byli nuceni zrušit. 
Skupiny A a B jsme rozšířili o jedno předsta-
vení, dramaturgicky přiblížili a jsme přesvěd-
čeni, že i umělecky zkvalitnili. Představíme 
vám i nové divadelní společnosti. Po pěti 
letech musíme upravit cenu předplatného 
– zvýšení DPH, dopravy a ubytování.
Děkujeme Vám za diváckou přízeň v minu-
lých sezónách a přejeme Vám mnoho pří-
jemných zážitků.       Jan Opěla, dramaturg

Předplatitelská skupina A
7 představení

cena: 2.450 Kč, 2.100 Kč (důchodci, ZTP)
Předplatitelská skupina B

7 představení
cena: 2.450 Kč, 2.100 Kč (důchodci, ZTP)

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO
Pro loňské abonenty: od 25. srpna do 12. září 08
Pro nové zájemce: od 15. do 26. září 2008
Změna programu vyhrazena!

Předplatitelská skupina A
Neděle 28. září v 19 h – Nová scéna Vlast

Studio Dva Praha
Miro Gavran

VŠE O ŽENÁCH
Komedie o mužích, kteří se domnívají, že 

všechno ví…a to nejen o ženách. Herecký 
koncert tří skvělých hereček, z nichž se 

každá představí v pěti rolích v rytmu songů 
šedesátých let 20. století.

Hrají: Anna Šišková, Jana Krausová, Jitka 
Schneiderová, Michal Slaný/Ján Jackuliak

Režie: Jana Janěková
Středa 22. října v 19 h – Nová scéna Vlast

Pohybové divadlo – Veselé skoky
BABY BOX

Pas de quatre v bačkůrkách. Sladkobolná 
groteska o návratech do krajiny dětství, do 
říše fantazie, kde je všechno možné. Hrají a 
tančí: Natálie Topinková, Eva Leimbergero-
vá, Klára Sedláčková, Eva Velínská, Zbyněk 

Šporc, Jan Zadražil.
Scénář, choreografie a režie: Martin Pacek, 

Jana Hanušová a Miroslav Hanuš
Středa 5. listopadu v 19 h – Nová scéna Vlast

Divadlo v Celetné
William Shakespeare

HAMLET
„Být či nebýt. To je otázka!“

Hrají: Petr Lněnička, Jan Potměšil, Eliška 
Boušková/Markéta Coufalová, Milena 

Steinmasslová, Pavel Zatloukal.
Režie: Jakub Špalek

Divadlo Palace Theatre
Eugéne Labiche

NEJŠŤASTNĚJŠÍ ZE TŘÍ
Pan Marjavel žije v navenek spokojené 

domácnosti se svou druhou ženou Heman-
ce. Rodinného přítele využívá k potupným 

pracím v domě a na zahradě, ale netuší, že 
jeho žena s ním udržuje tajný poměr.
Hrají: Ivan Řezáč, Simona Postlerová, 

Kamil Halbich/Jan Hájek, Michal Dlouhý/
Tomáš Pavelka.

Režie: Vladimír Strnisko
Slezské divadlo Opava

Moliére
LAKOMEC

Světová komediální klasika. Hra patří k 
vrcholům Moliérovy tvorby.

Hrají: Kostas Zerdaloglu, Michal Stalmach, 

Zdeněk Jorda, Sabina Muchová, Marta 
Ondráčková, Martin Táborský.

Režie: Ivan Krejčí j. h.
Divadlo Ungelt Praha

William Douglas Home
LEDŇÁČEK

Anglická komedie o vdově, sirovi a jeho 
komorníkovi, kteří se dokážou i ve starším 

věku těšit ze života.
Hrají: Alena Vránová, František Němec a 

Petr Kostka
Režie: Ladislav Smoček, česká premiéra

Švandovo divadlo Praha
Nikolaj Koljada

SLEPICE
Komedie vypráví o jednom dosti nemilém 

procitnutí v pět hodin ráno na dělnické 
ubytovně kdesi v zapadlém městečku. Sem 
přichází herečka Alla, aby si vyřídila účty se 

svojí mladší kolegyni Nonnou.
Hrají: Klára Cibulková, Kristýna Frejová, 

Jana Stryková/Eva Leimbergerová, Robert 
Jaškow a Milan Kačmarčík

Režie: Sergej Fedotov
Předplatitelská skupina B

Pátek 24. října v 19 h – Nová scéna Vlast
Divadlo Na prádle Praha
Nathaniel Richard Nash

OBCHODNÍK S DEŠTĚM
Romantická komedie o tom, že stačí trochu 
věřit a strašně moc chtít. Byl podezřelý… 
přišel bůhví odkud a za sto dolarů slíbil 

dodat „až do domu“ pořádný déšť. Stala se 
předlohou pro stejnojmenný, 

dnes již legendární film s Burtem Lancaste-
rem a Katharine Hepburn v hlavních rolích.
Hrají: Kateřina Březinová, Igor Bareš, Jakub 

Saic, L. Král, P. Křiváček.
Režie: Petr Hruška

Divadelní agentura AP - Prosper Praha
William Douglas Home

KACHNA NA POMERANČÍCH
Bláznivá komedie o manželské nevěře s 

humorem řeší i vážnou situaci, ve které se 
může ocitnout kdokoli z nás. Hrají: Veronika 

Žilková, Martin Stropnický, Jan Šťastný/Michal 
Pešek, Klára Jandová/Agáta Hanychová

Režie: Martin Stropnický
Komorní scéna Aréna Ostrava

Anton Pavlovič Čechov
RACEK

Námět na krátkou povídku: na břehu jezera 
žije od dětství mladá dívka. Je šťastná a 
volná jako racek, ale náhodou se objeví 

člověk, spatří ji a nemaje nic jiného na práci, 
přivede ji do záhuby. 

hrají: Alena Sasínová-Polarczyk j.h., Michal 
Čapka, Pavel Císovský, Tereza Dočkalová 

j.h., René Šmotek, Lucie Finková… 
Režie: Ivan Krejčí

Michal Čapka – Cena Thálie 2007 za roli 
Trepleva, Alena Sasíkova-Polyrczyk byla za 
roli Arkadinové na tuto cenu nominována.

Divadlo Maléhry a Divadlo Bolka Polívky Brno
PEKLO

Drama pěti žen (z nichž dvě hrají muži), 
kterým tragicky poznamenal život jeden muž.
Hrají: Daniela a Nikola Zbytovské, Barbora 

Seidlová, Josef Polášek, Barin Tichý
Námět a scénář: Daniela Zbytovská 
hudební spolupráce: Zdeněk Kluka

Divadlo Bez Zábradlí
Alan Ayckbourn

KDES TO BYL/A/ DNES V NOCI
Situační komedie současného britského dra-
matika o tom, že odpověď na otázku „kdes 
to byl/a/ dnes v noci?“ může být za jistých 
okolností v manželství jedna z nejtěžších.

hrají: Veronika Freimanová, Ljuba Krbová/
Jana Švandová, Rudolf Hrušínský, Zdeněk 

Žák, Josef Carda…
Režie: Jiří Menzel

Divadelní agentura Harlekýn Praha
Antonín Procházka
VĚRNÍ ABONENTI

Co se stane, když si manželé sednou v 
hledišti každý jinam a on má vedle sebe 

mladou půvabnou sousedku.
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NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083, www.kinovlast.cz

Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

NASCHVÁLNÍČEK

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

GALERIE POD SVÍCNEM

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

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

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

provozní doba od 13. do 17. hodiny

KLUB NEZBEDA
Včelařské muzeum a skanzen

a muzeum Chlebovic
každou sobotu od 9 do 12 hodin

Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.
Info: www.vcelaricifm.wz.cz,

603 542 619

Muzea v Chlebovicích

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

frýdeckým zámkem
v úterý a pátek 9-12, 13-17
ve středu a čtvrtek 13-17

v sobotu 9-12
Tel.: 773 993 112

www.galeriepodzamkem.cz

Výtvarná díla předních současných 
malířů a grafiků

Lukáš Horký - Fotografie

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

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
TISÍCE KVĚTŮ 

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

JIŘÍ ŠUHÁJEK – SKLO
Výstava díla světoznámého skláře, který je nosi-
telem řady zahraničních i domácích cen a jeho 
dílo je zastoupeno v několika světových muzeích 
a galeriích. Potrvá do 7. září.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY:

Sobota 26. července 
sraz u krytého bazénu v Místku – Koloredo-

vě v 8.00 hodin
POJĎTE S NÁMI DO STAŘÍČE

Sobota 30. srpna 
sraz ve Frýdku na Veselé na zastávce MHD 

„U Gustíčka“ v 9.00 hodin.
NAŠI ZMIZELÍ SOUSEDÉ

Vycházka, která mapuje osudy židovské 
komunity ve Frýdku. 

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

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

GALERIE DELTA
Fotografie Ivana Korče

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

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

21. 6. - 25. 7. - Eva Jurčová: malba 
26. 7. - 29. 8. - Oldřich Morys a Pavla 

Klusová: instalace

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

Režie: Antonín Procházka
Radošinské naivné divadlo

Stanislav Štepka
SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV

Další částí volné trilogie je inscenace sedmi 
povídek: pýcha, lakota, závist, hněv, neřest, 

obžerství a lenost. 
Hrají: Stanislav Štepka, Maruška Nedo-

mová, Karin Olasová, Mila Šago, Kristína 
Farkašová, Richard Felix.

Režie: Juraj Nvota
n e b o

Radošinské naivné divadlo
Stanislav Štepka

NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ
ALEBO MY A SVET

Současná komedie s písničkami a podi-
vuhodnými nápady a zvraty.

Hrají: členové RND
Režie: Juraj Nvota

Premiéra: 7. a 8. 11. 2008

Mimo předplatné 2009/2009
Středa 12. listopadu v 19 hodin – Nová 

scéna Vlast
Divadlo Kalich

Charles Ludlam
ZÁHADNÁ IRMA

Zdařilá parodie na hororové příběhy se vším 
všudy, co k tomu patří. Naši dva přední 

komici se chopí hned sedmi rolí najednou. 
Jejich pověstný herecký temperament si 

tedy náležitě přijde na své.
V USA se stala velkým hitem a posbírala 

řadu prestižních cen.
hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček

režie: Petr Novotný
Česká premiéra
Divadlo Ungelt
Sam Shepard

LÁSKOU POSEDLÍ
Sevřené komorní drama o vášních a 

tajemstvích života. Vyprahlá pláň na pomezí 
Kalifornie, Utahu a Arizony, plná písku, skal 
a obřích kaktusů. Tady můžete strávit celý 
život, ačkoliv by stačilo ujet pár kilometrů 

správným směrem, aby všechno mohlo být 
jinak. Kdo z našich hrdinů ale tím správným 

směrem opravdu míří? Nevíme.
Hrají: Vilma Cibulková, Miroslav Etzler, 
Vilém Udatný, Ladislav Mrkvička nebo 

Martin Štěpánek
Režie: Janusz Klimsza

Česká premiéra

Divadlo Járy Cimrmana
Společný projekt Divadla Ungelt

s Milanem Kňažkem a Dagmar Havlovou se 
přesouvá na sezónu 2009/2010.

(promítací dny: pátek-neděle)
4. – 6. 7. v 17.00 hod.
SPEED RACER/USA

Akční komiksový film z prostředí automobi-
lových závodníků. 

4. – 6. 7. ve 20.00 hod.
VENKOVSKÝ UČITEL/ČR

Drama režiséra Bohdana Slámy s Pavlem 
Liškou, Zuzanou Bydžovskou a Ladislavem 

Šedivým.
11. - 13. 7. v 17.00 hod.

WINX CLUB – Výprava do ztraceného 
království/Itálie

Italská animovaná fantasy pohádka před-
staví šestici přítelkyň z vílí akademie, které 

se vydávají na nebezpečnou výpravu.
11. – 13. 7. ve 20.00 hod.

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ/ČR
Josef Polášek v roli psychiatra a nenapra-
vitelného sukničkáře v hořké komedii Jana 

Prušinovského.
18. – 20. 7. v 15.00 hod.
LOVCI DRAKŮ/Francie

Animovaná fantasy o výpravě za drakem 
pro mladší publikum.

18. – 20. 7. v 17.00 a 20.00 hod.
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ 

KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY/USA
Indy je zpět! Další neuvěřitelné dobro-

družství s Harrison Fordem v hlavní roli.
25. 7. v 17.00 a 20.00 hod.

KULIČKY/ČR
Povídkový film o tom, jak ženy manipulují s muži. 

26. 7. – 27. 7. v 17.00 hod.
SLÍDIL/USA 

Remake stejnojmenného filmu z roku 1972, 
který byl ověnčen čtyřmi nominacemi na 

Oskara. Skvělý herecký koncert Michaela 
Caina a Juda Law.

ve 20.00 hod.
KULIČKY/ČR

Povídkový film o tom, jak ženy manipulují 
s muži. 

FILMOVÝ KLUB
(promítací dny: pondělí)

7. 7. ve 20.00 hod.
AŽ NA KREV/USA

Daniel Day-Lewis exceluje v příběhu 
texaského ropného magnáta. Oscar za 

nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli 
a za nejlepší kameru.
14. 7. ve 20.00 hod.

OBČAN HAVEL režisérská verze/ČR

Film nahlíží do zákulisí politických i 
soukromých dramat prezidentského období 

Václava Havla. 
21. 7. ve 20.00 hod.

ÚTĚK DO DIVOČINY/USA
Skutečný příběh úspěšného absolventa 

vysoké školy Christophera McCandlesse, 
který se vzdá kariéry, všechny svoje peníze 

věnuje na charitu a vydá se stopem na Aljaš-
ku. 2 nominace na Oskara a další ocenění. 

28. 7. ve 20.00 hod.
UMĚNÍ PLAKAT/Dánsko

Drama s prvky černého humoru, které se 
odehrává v Dánsku v sedmdesátých letech. 
Nejlepší skandinávský film roku 2007, dán-
ská nominace na Oscara a další ocenění.

Výstavy:
1. července - 29. srpna

ŽENSKÝ PROSTOR – fotovýstava Soni 
Komárkové 

Přes letní prázdniny otevřeno:
9:00 – 14:00 hodin

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 vyvě-
šen v okně klubovny.

VŠEM DĚTEM PŘEJEME POHODOVÉ A 
BEZPEČNÉ PRÁZDNINY!

V ČERVENCI A SRPNU
V KM BROUČCI ZAVŘENO!

PŘEJEME VŠEM MAMINKÁM A JEJICH 
DĚTEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ PRÁZDNIN.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
PO PRÁZDNINÁCH BUDE 1. 9.!

KLUB MAMINEK BROUČCI

Nabídka tanečních kurzů v Kulturním 
domě Frýdek:

1. Kurz tance pro POKROČILÉ dospělé 
manželské a přátelské páry:
- zahájení 15. září, lekce 1 x týdně v pon-
dělí od 19.30 do 21.45 hodin; - 10 lekcí + 
závěrečná, cena kurzovného: 2.000 Kč/
osoba; - tance: standardní, latinsko-ame-
rické, moderní i dobové; - ukázky taneční-
ho umění - odkaz: www.tanec-marendi.cz; 
- přijímáme celé páry
Taneční lektoři: Mistři ČR, Vicemistři střední 
Evropy, pětinásobní mistři ČR družstev – 
RENATA DOHNANSKÁ & MAREK SWĚTÍK
Přihlášky, prosím, odevzdejte u správce Kul-
turního domu Frýdek, Heydukova 2330,738 
01 Frýdek-Místek nebo elektronickou poštou 
v termínu do 24. srpna. Zápis do tanečního 
kurzu proběhne na 1. lekci v pondělí 15. září 
v 19 hodin v Kulturním domě Frýdek.
2. Taneční kurz pro dospělé manželské a 

přátelské páry:
- zahájení 16. září, lekce 1 x týdně v úterý od 
19.30 do 21.45 hodin; - 10 lekcí + závěrečná, 
cena kurzovného: 2.000 Kč/osoba; - tance: 
standardní, latinsko-americké, moderní i dobo-
vé; - ukázky tanečního umění – odkaz: www.
tanec-marendi.cz; - přijímáme celé páry
Taneční lektoři: Mistři ČR, Vicemistři střední 
Evropy, pětinásobní mistři ČR družstev – 
RENATA DOHNANSKÁ & MAREK SWĚTÍK
Přihlášky, prosím, odevzdejte u správce Kul-
turního domu Frýdek, Heydukova 2330,738 
01 Frýdek-Místek nebo elektronickou poštou v 
termínu do 24. srpna. Zápis do tanečního kurzu 
proběhne na 1. lekci v úterý 16. září v 19 hodin 
v Kulturním domě Frýdek. e-mail: m.swetik@
centrum.cz,mimi.rendi@seznam.cz
telefon: 731 603 057, 723 293 344.
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