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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
v pondělí 22. června byla v prostorách 

vilky Policie České republiky na ulici Bes-
kydská otevřena nová výslechová míst-
nost. Ta je speciálně upravena a vybave-
na pro výslechy dětí, znásilněných a týra-
ných žen, obětí nejen domácího násilí a 
psychicky nemocných lidí. Příjemné pro-
středí této místnosti by mělo zmírnit stres 
obětí při rozhovoru s vyšetřovatelkou.

Ve vedlejší místnosti může pak psy-
cholog, státní zástupce a soudce sledovat průběh rozhovoru i pří-
padně radit vyšetřovatelce, jak v rozhovoru pokračovat. Z výslechu je 
pořízen záznam, který může sloužit jako důkaz u soudního procesu.

Náklady na vybudování této místnosti byly téměř 250.000 Kč, z toho 
150.000 Kč jsme uvolnili z rozpočtu našeho města jako dar Policii Čes-
ké republiky. Velmi ráda předávám poděkování zástupců policie všem 
těm zastupitelům našeho města, kteří schválení daru podpořili.

Taková výslechová místnost není ještě všude samozřejmostí, jsme 
teprve čtvrtým městem v Moravskoslezském kraji, kde výslechová 
místnost pro citlivé výslechy vznikla.  Eva Richtrová

Frýdecko-místecké zastu-
pitelstvo si prošlo jako přes 
kopírák debatou, která se ve 
stejném duchu odehrála i v 
minulém volebním období, 
když si radnice hodlala vzít 
úvěr na výstavbu aquaparku 
na Olešné. Opozice záměr za-
jistit městu peníze na další in-
vestice tvrdě kritizovala.

Byť projednávaný bod zněl 
„Rozhodnutí o uzavření smlouvy 
o přijetí úvěru do výše 200 milionů 
Kč“, rozproudila se široká debata, 
která zahrnula témata výstavby 
hospice i rekonstrukce frýdecké 
nemocnice. „Důvodová zpráva je 
jasná, úvěr má být přijat na inves-
tiční akce. Principiálně se tu ale 
smíchává několik věcí. My sku-
tečně děláme maximum pro to, 
aby se postavil hospic, máme jej 
v programovém prohlášení. Rada 
kraje vznik hospice podporuje a 
my si myslíme, že je skutečně po-
třebný. Děláme také maximum 
pro to, aby byla zrekonstruována 
nemocnice, která je ale krajským 
zařízením, do kterého město in-
vestovat nemůže. Všichni netrpě-
livě čekáme, jak dopadne žádost 
o financování ze státního rozpoč-

Město získá peníze na další investiceMěsto získá peníze na další investice

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Ve vedení jednání se prostřídali primátorka Eva Richtrová a její náměs-
tek Petr Cvik.     Foto: Petr Pavelka

tu,“ vyjasňoval postoje radnice k 
těmto dvěma zařízením náměstek 
primátora Petr Cvik. Radnice ne-
chce přijetí úvěru spojovat strikt-
ně s výstavbou hospice, protože 
úvěr má širší rámec. Má být určen 
na financování akcí ze zásobníku 
akcí investičního odboru. „Formu-
lace je taková, aby se peníze daly 
použít na různé akce. Můžeme 
získat prostředky na hospic i jiným 
způsobem, otevírá se ale prostor 
pro kofinancování různých projek-
tů podpořených dotacemi z Ev-
ropské unie. Je to všechno uzpů-
sobeno tomu, abychom využili co 
nejvíce dotačních peněz na vybu-
dování potřebných věcí,“ vysvětlil 
náměstek primátora Miroslav Do-
koupil. Vysokou úspěšnost měs-
ta v získávání dotací z poslední 
doby potvrdil i vedoucí investiční-
ho odboru Jan Kaspřík. „Některé 
projekty budeme muset dočasně 
krýt z vlastních prostředků, město 
potřebuje optimalizovat tok finan-
cí. Kdybychom přesně specifiko-
vali použití úvěru, výrazně omezí-
me investiční možnosti města,“ 
řekl Jan Kaspřík a připomněl, že 
ceny stavebních prací šly až o 30 
procent dolů, a tudíž je pro měs-

to výhodné zajistit si finanční pro-
středky na dřívější realizaci někte-
rých investičních akcí. „Město by v 
tomto období mělo investovat více 
než jindy a vytvořit prostředí pro 
naše podnikatele, aby měli práci, 
což může ovlivnit i výši daňových 
příjmů města,“ přidala další argu-
ment Pavlína Nytrová. 

Jaroslav Chýlek zase zavzpo-

mínal, jak znovu slyší stejné ar-
gumenty o zadlužení budoucí 
radnice, která bude mít problé-
my se splácením, ačkoliv zku-
šenost je nakonec jiná. „Frý-
dek-Místek je nejméně zadlu-
ženým městem v porovnání s ji-
nými v kraji, úvěr se bere pravi-
delně a bude si jej moci dovolit i 
další radnice. Podle mě je důle-
žité, že je to na investiční akce, 
na rozvoj města, nejde o peníze 
provozní. Není určeno přesně, na 
co úvěr půjde, to dává určité ma-
névrovací možnosti peníze pou-
žít i na jiné investiční akce, které 
potřebujeme,“ prohlásil Jaroslav 
Chýlek. Náměstek primátora Mi-
chal Pobucký jej doplnil konkrét-

ními čísly: „V denících byly tabul-
ky o dluhové službě měst v kra-
ji. Frýdek-Místek měl 4 procenta, 
Havířov 5, Opava 9, Bruntál 9,7 
a podobně. Města si navíc berou 
další úvěry, například Havířov půl 
miliardy.“ Diskuzi opozičních za-
stupitelů nad úvěrem usměrňo-
vala i primátorka Eva Richtrová: 
„Chcete snad říct, že vy jste si 
úvěr nebrali, že nebyly vydávány 
komunální obligace, že jste nein-
vestovali do Moravia Banky, kde 
město přišlo o významné finanč-
ní prostředky? Je nás tu hodně, 
kteří mají paměť.“

Pro přijetí úvěru ve výši 200 
milionů korun nakonec hlasovalo 
potřebných 21 zastupitelů.  (pp)

Téma zadávání veřejných 
zakázek ve městě Frýdku-
-Místku se stalo v některých 
médiích natolik žhavé, že 
se úryvky některých článků 
předčítaly i na zasedání za-
stupitelstva. Rovinu spekula-
cí ovšem náměstek primátora 
Miroslav Dokoupil odmítl.

„Nebudu polemizovat o tom, 
co píše tisk. V novinách je vše 
v rovině spekulací, záměrně 
tam není žádné tvrzení, že byl 
porušen paragraf zákona o ob-
cích nebo o veřejných zakáz-
kách. Pokud chce někdo před-

Zastupitelé probírali zakázky
nášet novinové články na zastu-
pitelstvu, nic s tím nenadělám, 
ale stejně tak můžeme spekulo-
vat o čemkoliv, třeba i o osobě 
daného novináře,“ vysvětlil svůj 
postoj a pokračoval: „Jsme jed-
na z nejpřísnějších radnic co se 
týče veřejných zakázek, proto si 
na nás i hodně stěžují. Máme to-
tiž kromě zákonů i své směrnice, 
kterými se musíme řídit.“  

„Různí neuspokojení, kteří ne-
dostali zakázku, si stěžují. To bylo 
vždycky, jen nyní v době krize je 
to zostřenější,“ připustil Rafael Ku-
čík, jenž vyzval k založení pracov-

ní skupiny, která se tématem za-
kázek bude zabývat. „Je vypra-
covaný seznam firem, které byly 
osloveny, kolikrát uspěly, v jakém 
objemu, určitě to není žádný tajný 
materiál, takže jej dáme k dispozi-
ci a pak se můžeme domluvit, jak 
to budeme řešit dál,“ přislíbila pri-
mátorka Eva Richtrová. Toto řeše-
ní se však nezdálo jako dostateč-
né Petrovi Konůpkovi, který trval 
na okamžitém založení pracovní 
skupiny. „Mi se vždycky líbí, jak se 
na tak důležitou věc nejste schop-
ni ani připravit. Předvádíte tady ta-
kové komedie, kdybyste měli zá-
jem, zjistíte si právní stránku věci. 
Já jako právník pro takové blbos-
ti hlasovat nemohu. Máme tady 
komise, výbory, které by se tím 
mohly zabývat, a bylo by to dale-
ko čistší, než založit pracovní sku-
pinu pro pracovní skupinu,“ odmí-
tal zřízení skupiny s nejasným sta-
tutem Miroslav Dokoupil. Zastupi-
tel Pavel Holý ještě upozornil, že 
opozice je účastna výběrovým ří-
zením a dosud na žádné pochy-
bení při zadávání veřejných zaká-
zek nepoukázala.  (pp)

Města Frýdku-Místku se 
záplavové tragédie nedotkly, 
ale vedení radnice nezůsta-
lo k těmto událostem neteč-
né a na jednání zastupitelstva 
byl předložen materiál s návr-
hem na uzavření smlouvy o 
poskytnutí finanční výpomo-
ci mezi městem a obcí Jese-
ník nad Odrou.

„Bohužel živly neumíme ovlá-

dat a blesková povodeň, která 
přepadla některé části Morav-
skoslezského kraje, byla natolik 
ničivá, že objem napáchaných 
škod bude větší než v roce 1997. 
Snažila jsem se vyhodnotit nejví-
ce poškozené obce na Novojičín-
sku, které nám jsou nejblíže. Je-
seník kromě materiálních škod 
má čtyři oběti na životech...

(Pokračování na straně 12)

Město pomůže Jeseníku
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Beseda na Střední škole a 
Základní škole Frýdek-Místek 
na ulici Pionýrů přinesla ná-
městkům primátora Petru Cvi-
kovi a Michalovi Pobuckému 
trochu jiný pohled na věci ve-
řejné, odpovídající optice vi-
dění světa zdejší mládeže.

Ta si v úvodu měla tipnout po-
čet automobilů, který projede za 
den městem přes průtah, a přes 
rozptyl od tři sta do milionu se 
nakonec dopracovala ke správ-
né hodnotě 45 tisíc aut denně. 
„Doprava ve městě je stále slo-
žitější, protože aut přibývá. Pro-
to je v úvahách i výstavba třetí-
ho mostu, ale především všichni 
doufáme v co nejrychlejší vybu-
dování obchvatu,“ řekl náměstek 
primátora Petr Cvik. Ten od dětí 
uslyšel, že by přivítali ve městě 
nějakou lanovou či opičí dráhu. 

Mládež chce opičí dráhuMládež chce opičí dráhu
Této otázky se cho-
pil náměstek Michal 
Pobucký: „Připravu-
jeme studii pro re-
alizaci tohoto dru-
hu zábavy na Oleš-
né, kdy by své místo 
mohl najít adventu-
re golf i lanová drá-
ha. K dispozici jsou 
potřebné rozsáhlé 
prostory, ale vše je 
otázka peněz.“

Petr Cvik pak při-

Statutárnímu městu Frýdek-
-Místek bylo 24. června schvá-
leno přidělení dotace z Regi-
onálního operačního progra-
mu Moravskoslezsko na pro-
jekt „Revitalizace ulice 8. pěší-
ho pluku“, který počítá s roz-
počtem přes 108 milionů ko-
run. Získaná dotace předsta-
vuje zhruba sto milionů a je 
dílem schváleného integrova-
ného plánu rozvoje města, na 
jehož realizaci radnice získala 
celkem 9,25 milionů EUR.

Jednoznačně dobrá zprá-
va přináší ale z krátkodobějšího 
hlediska také pár nepříjemností 
v souvislosti s nutností doprav-
ních omezení. Řidiči by se měli 
připravit na to, že tuto oblíbenou 
spojnici mezi frekventovanými 
ulicemi Ostravská a Hlavní bu-
dou moci od konce června vyu-

Ulice 8. pěšího pluku projde proměnou
žívat jen omezeně a zhruba od 
poloviny srpna do 20. září ji ne-
budou moci využívat vůbec, pro-
tože zde bude doprava vylouče-
na. Povolen bude pouze vjezd 
autobusové dopravě a vozidlům 
záchranné služby. 

„Ulice 8. pěšího pluku projde 
celkovou úpravou. Získá podo-
bu bulvárového typu se střed-
ním pásem zeleně, což přispě-
je ke zklidnění, ale také zkultur-
nění této části města. Zvýší se 
zde bezpečnost chodců, přibu-
dou parkovací místa a pro každý 
jízdní pruh bude zřízen zastáv-
kový záliv pro autobus MHD. 
Částečně se touto úpravou sníží 
tranzitní doprava a omezí rych-
lost projíždějících vozů,“ nastí-
nil přínos pro místní dopravu ná-
městek primátora Petr Cvik s 
tím, že akce za více jak sto mi-

lionů korun bude dokončena v 
roce 2010.

„Stavební práce na ulici 8. 
pěšího pluku budou rozděleny 
do tří etap a vyžádají si značné 
úpravy inženýrských sítí. Změ-
ní se také celý systém veřejné-
ho osvětlení, počítá se s úpra-
vou vstupů do přilehlých ob-
jektů, s vybudováním bezbari-
érových osvětlených přecho-
dů pro chodce a také s propoje-
ním s okolními ulicemi. Asfalto-
vé chodníky se stanou minulos-
tí, nové chodníky budou mít po-
vrch ze zámkové dlažby a žulo-
vých kostek,“ řekl náměstek pri-
mátora Miroslav Dokoupil. Velké 
změny čekají místní zeleň. „Ně-
které stromy budou muset být 
vykáceny, ale nově bude vysa-
zeno 155 stromů ve čtyřech ale-
jích, což je v porovnání se sou-

časným stavem více než dosud. 
Realizována bude také rozsáhlá 
výsadba okrasných keřů a ose-
tí zelených ploch trávou. Samo-
zřejmě, že v takovém prostředí 
počítáme s umístěním laviček,“ 
uvedl náměstek primátora Mi-
chal Pobucký, který má na sta-
rosti životní prostředí ve městě.

Stávající doprava po komu-
nikaci 8. pěšího pluku bude v 
den zahájení revitalizace ome-
zena, v úseku od křižovatky s 
ul. U Staré pošty po křižovatku s 
ul. Ostravská bude svedena do 
jízdního pásu přilehlého k sídliš-
ti Anenská. Parkoviště přiléha-
jící k budově Komerčního cent-
ra bude od začátku rekonstruk-
ce zrušeno a v době provádění 
stavebních prací na straně u Ko-
merčního centra bude omeze-
no parkování na parkovišti v ulici 
U Staré pošty (naproti restaura-
ce La Rosa), které bude přístup-
né pouze z ulice Ostravská a ná-
sledně J. V. Sládka (průjezd ko-
lem drogerie Royal). Zhruba od 
poloviny srpna do 20. září bude 
ulice 8. pěšího pluku pro veške-
rou dopravu zcela uzavřena a 
povolen zde bude pouze vjezd 
autobusové dopravě a vozidlům 
záchranné služby. Přesný ter-
mín a rozsah omezení v dopravě 
bude upřesněn v návaznosti na 
průběh stavebních prací. 

„Omlouváme se řidičům za 
komplikace v dopravě a lidem 
žijícím a podnikajícím v blízkosti 
ulice 8. pěšího pluku za zvýšený 
hluk i prašnost v době stavební 
činnosti. Věříme ale, že úprava 
této lokality bude přínosem pro 
všechny obyvatele města, ze-
jména pak pro řidiče, protože 
zde vznikne téměř 300 parkova-
cích míst,“ dodal náměstek pri-
mátorky Petr Cvik.  (pp)

Na 1. základní škole byl 
koncem školního roku slav-
nostně ukončen projekt rea-
lizovaný společně s Adrou, 
humanitární organizací, která 
tak přiblížila svou činnost nej-

Projekt „Pomáháme společně“ završen
mladší generaci. 

Výstavka výtvarných prací 
na téma Pomáháme společně 
byla jen jednou z mnoha dílčích 
akcí, které proběhly od loňské-
ho září. „Děti si povídaly s lek-

torkou o Africe a kulatý stůl s de-
váťáky byl velmi zajímavý. Uká-
zalo se, že všichni vnímají, že 
situace ve světě je taková, že 
ne každý má střechu nad hla-
vou. Byli jsme mile překvape-
ni, jak reagovali a vyzrále se o 
tu problematiku zajímali. Je to 
úrovní školy a my jsme nesmír-
ně rádi, že dvanáct dětí se při-
hlásilo do dobrovolnického klu-
bu, kde budou moci pomáhat v 
dětských domovech nebo v do-
mech pro seniory,“ chválili ško-
láky zástupci Adry. Připojila se 
k nim i primátorka Eva Richtro-
vá, která se zakončení projektu 
zúčastnila. „Umět pomoci jeden 
druhému, tam, kde je potřeba, to 
je pro tento svět nesmírně důle-
žité a je dobře, že si tyto hodnoty 
uvědomují již ve školním věku,“ 
hodnotila primátorka.  (pp)

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ: Na Jedničce vědí, co je to pomáhat. 
Foto: Petr Pavelka

pomněl, že město rovnoměrně 
po celém městě buduje a opra-
vuje dětská hřiště, přičemž jed-
no z nových vzniklo na ulici M. 
Majerové, která není od sídla 
školy zase tak daleko. „U 6. ZŠ, 
což už je tedy úplně vedle, bu-
deme teď navíc spravovat vel-
ké hřiště, s cílem otevřít jej veřej-

nosti,“ prozradil Petr Cvik. 
Děti měly připraveny dotazy, 

takže se řeč stočila také na cyk-
lostezky, hrací automaty, kte-
ré město nemůže účinně kori-
govat, či podávání cigaret a al-
koholů nezletilým. Mládež také 
volala po větším počtu koncertů 
ve Víceúčelové sportovní hale 

a Michal Pobucký všechny pře-
kvapil informací, že momentál-
ně je v jednání koncert Black 
Eyed Peas. Diskutující také 
sondovali, za co jim hrozí poku-
ty od strážníků městské policie 
a byli informováni o tom, co vše 
dělá město pro větší bezpeč-
nost chodců.  (pp)

Omezení dopravy
Organizátoři Jazzu ve městě v 

rámci Beskydského Veseléta upo-
zorňují, že v sobotu 18. července 
bude v souvislosti s touto akcí v do-
poledních hodinách omezen průjezd 
místeckým Náměstím Svobody a od 
11 hodin až do půlnoci bude náměstí 
pro dopravu uzavřeno zcela.

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo 17. června schvále-
no přidělení dotace Moravskoslez-
ského kraje na projekt „Kasárna 
Palkovická Frýdek-Místek – stu-
die využitelnosti“. Celkové náklady 
byly vyčísleny na 750 tisíc korun, 
dotace byla získána v plné výši.

Nová ulice
Frýdecko-místečtí zastupitelé 

odsouhlasili další nový název uli-
ce. Městská lokalita Panské Nové 
Dvory se dočkala nově pojmenova-
né ulice, která ponese název „Spo-
jovací“. Jedná se o výstižný název, 
protože tvoří spojku mezi tamějšími 
ulicemi J. Mahena a Na Vyhlídce. O 
pojmenování ulice zažádali občané 
Panských Nových Dvorů a vybíra-
lo se mezi možnostmi Na Spojnici, 
Kolmá a právě Spojovací.

Nudit se nemusí
Prázdniny ve městě, jejichž po-

drobný program najdete na jiném 
místě zpravodaje, se rozjely akcí 
Ahoj, prázdniny! I letos je k dispo-
zici tzv. hrací plán, což je brožurka 
obsahující kompletní program, úda-
je o dítěti a kupóny, které se do-
stanou do slosování o věcné ceny 
na závěrečné akci. Hrací plány bu-
dou k dispozici ve Středisku volné-
ho času Klíč na ul. Pionýrů 752, na 
informacích v budovách Magistrátu 
města Frýdek-Místek a v Beskyd-
ském informačním centru. 

První demolice
Na zastupitelstvu znovu zazně-

ly aktuální informace o frýdecké ne-
mocnici, kde byla již částečně změ-
něna doprava v areálu. Byl zprovoz-
něn nový vjezd a došlo k přemístě-
ní některých ambulantních provozů. 
V nemocničním areálu také proběh-
ly první demolice – staré vrátnice a 
budovy staré prádelny.

Rekonstrukce WC
Radnice připravuje rekonstruk-

ci budovy veřejných záchodů včet-
ně sítí v Sadech Bedřicha Smetany, 
která je realizována proto, aby tato 
oblast nebyla závislá na veřejných 
záchodech v nedalekém podcho-
du. WC bude využitelné při pořádá-
ní nejrůznějších akcí v tomto prosto-
ru a bude obsahovat i samostatné 
sociální zařízení pro invalidy.

Debata o kině
Zastupitelé se znovu zabývali 

otázkou dalšího využití Kina P. Bez-
ruče. Zdeněk Stolař, zastupitel a ře-
ditel příspěvkové organizace Národ-
ní dům, předložil pět alternativ využití: 
Ponechání současného stavu budo-
vy se zachováním běžného provozu, 
Generální oprava budovy bez větších 
konstrukčních změn s klasickým pro-
mítáním filmů nebo s provozem digi-
tálního kina, Generální rekonstruk-
ce budovy s větší vnitřní přestavbou, 
Pronájem kina jinému subjektu, Pro-
dej objektu. Kino se však nedočka-
lo rozhřešení, protože na investici ve 
výši 70 milionů do rekonstrukce nahlí-
ží zastupitelé různě.  (pp) 
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městská policie
Nebyli to pytláci

8. 6. pár minut po poledni 
oznámil porybný ze Skalice na 
základnu městské policie, že za-
držel tři pytláky. Hlídka ale na 
místě zjistila, že je vše v pořád-
ku, protože muži měli u sebe po-
volení k lovu ryb.

Hádka taxi
9. 6. v půl druhé v noci bylo 

telefonicky oznámeno na dispe-
čink městské policie, že na uli-
ci Tolstého jsou dva řidiči taxi a 
ruší noční klid tím, že se háda-
jí. Zákazníci si totiž zavolali dvě 
taxi a odjeli pouze jedním vozi-
dlem. To se nelíbilo jednomu z 
řidičů a chtěl zaplatit přistavení 
vozu. To však zákazník odmítl.

Vypalování trávníku
15. 6. o půl třetí odpoledne bylo 

oznámeno na základnu Městské 
policie Frýdek-Místek, že na Sta-
ré Riviéře někdo vypaluje travna-
tý povrch. Hlídka na místě niko-
ho nezastihla, ale zjistila si majite-
le pozemku a celý případ předala 
správnímu orgánu k došetření. 

Chytili sprejera
17. 6. patnáct minut po po-

lední volal oznamovatel, že ve 
vchodě na ulici J. Kavky chyti-
li mladíka, který sprejem postří-
kal stěnu, nástěnku a parapet. 
Pro tento trestný čin byl nezleti-
lý mladík, který utekl z dětského 
domova, předán Policii ČR. 

Pomoc aquaparku
20. 6. o půl druhé odpoledne 

volal personál frýdecko-místecké-
ho aquaparku, že v restauraci dva 
podnapili muži dělají nepořádek. 
Hlídka po příjezdu na místo spatři-
la oba muže válet se na zemi před 
vchodem. Během úkonu byla hlíd-
ka napadena vulgárně a násled-
ně fyzicky. Strážnici proto byli nu-
cení použit donucovací prostřed-
ky a následně oba muže převezli 
na záchytnou stanici k vystřízlivění. 

Úsměvný případ
20. 6. hodinu před půlnocí 

volala na základnu žena a na-
konec se z toho vyklubalo jedno 
z mála úsměvných oznámení na 
dispečink městské policie. Žena 
lamentovala, že její manžel ode-
šel před hodinou a půl vyvenčit 
psa a ještě se nevrátil. Manžel-
ka se o svého muže bála a vů-
bec si nevšimla, že manžel i pes 
jsou ve vedlejším pokoji a spo-
kojeně oba spí.

Vandalové přistiženi
21. 6. o půl páté odpoledne 

oznámila paní, že na dětském 
hřišti na ulici Pekařská ničí děti 
zábradlí na rozhledně. Hlídka na 
místě pořídila fotodokumentaci. 
Zapsala si děti a svědky, kteří se 
na místě ještě nacházeli. Vše se 
bude projednávat u správního 
orgánu, kde se dostaví i ti, co už 
na místě nebyli přítomni. Tako-
véto upozornění mohou ochránit 
obecní majetek.  (pp)

Na všech setkáních s obča-
ny musí vedení radnice připo-
mínat nepříjemnou skutečnost 
související s ekonomickou krizí 
– propad v příjmech je jen pro 
letošní rok odhadován až na 40 
milionů, přesto v Lískovci mohl 
radní Ivan Vrba sdělit i několik 
dobrých zpráv. Především se 
zde budou realizovat chodníky, 
na které místní dlouho čekali.

Zástupci města přinesli vý-
kresy, jak bude vypadat chodník 
do Lískovce od lískovecké zóny 
po střed obce, už v červenci by 
se navíc mělo začít s výstavbou 
chodníku pro umožnění bezbarié-
rového přístupu k prameni v Háj-
ku. Zazněla také informace, že už 
je projektově připravena kanali-
zace, která představuje investi-
ci okolo 20 milionů korun. „Půjde 
od středu Lískovce, bude napoje-
ný i kulturní dům, směrem na Vra-
timov, pak směrem k zahrádkář-
ské osadě a napojí se na čistič-
ku ve Sviadnově. Letos to vysou-
těžíme, ale uvidí se, kdy se bude 
moci začít. Poté chceme postavit i 
chodník z Lískovce střed směrem 
na Sedliště. Bude ze dvou čás-
tí, protože jednoho vlastníka po-

V Lískovci se dočkají chodníkůV Lískovci se dočkají chodníků

HOVORY S OBČANY: V Lískovci s místními debatoval radní Ivan Vrba a další zástupci města.
Foto: Petr Pavelka

zemku se nepodařilo přesvědčit 
k souhlasu s výstavbou,“ informo-
val Jaromír Madenský, zástupce 
vedoucího odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství.

Radnice získala další podněty 
a bylo domluveno několik prohlí-
dek přímo v terénu. Ředitel Frý-
decké skládky Luděk Žáček byl 
dotazován na odbyt separované-
ho odpadu. „Ano, krize se dotkla 
výkupních cen komodit. Nejméně 
se to týká skla, větší problém je s 
papírem, který dnes odevzdává-

me za nulu, i u pet lahví výkup-
ní ceny klesly, ale pomalu se to 
zvedá. Nemáme skladovací pro-
story, musíme se separovaného 
odpadu i za mizerné ceny zbavo-
vat. Třídit odpad je ale stále po-
třebné,“ zdůraznil Luděk Žáček. 
Občané vznášeli také požadav-
ky, ale nezapomněli ani na po-
děkování, které patřilo technic-
kým službám, které reagují brisk-
ně například na upozornění u po-
ruch veřejného osvětlení a po-
dobně. Jaroslav Zezula, vedoucí 

odboru životního prostředí a ze-
mědělství, potěšil přítomné, že 
už jsou schváleny příslušné fi-
nanční prostředky, aby se vyře-
šila vodovodní přípojka na míst-
ním hřbitově. K problematice čer-
ných skládek však musel konsta-
tovat: „Skládky – to je nešvar v 
celé České republice. My dává-
me 350 tisíc korun ročně pouze 
na úklid černých skládek, ale bo-
hužel vznikají na stejných mís-
tech, kde to dáme do pořádku.“

  (pp)

Rozhodnutím městského 
zastupitelstva byl uveden do 
funkce ředitele Městské policie 
Frýdek-Místek Milan Sněhota, 

„Městská policie musí být službou veřejnosti,“
říká nový ředitel městské policie Milan Sněhota

který působil 16 let u městské 
policie v Ostravě, převážně ve 
vedoucích funkcích.

Milan Sněhota studoval na 
VŠB v Ostravě technickou bez-
pečnost osob a majetku a požár-
ní ochranu a s fungováním měst-
ské policie má mnohaleté zkuše-
nosti. Jako prioritní v nové funkci 
vidí přiblížení práce strážníků ob-
čanům. „Je nutné, aby městská 
policie svými občany nebyla brá-
na jako represivní složka, ale spí-
še preventivní služba veřejnosti. 
Samozřejmě určitá míra repre-
sivních zákroků je nutná, ale ne 
za každou cenu. Chceme zlep-
šit informovanost a komunikaci, 
také budeme usilovat o vytvoře-
ní okrsků v rámci města, kde by 
občané komunikovali se svým 
strážníkem-okrskářem, kterého
by znali a měli k němu důvěru. 

Zaměříme se na prevenci krimi-
nality, na děti, mládež, seniory, 
kde bych přivítal i určitý nárůst 
pracovníků,“ sdělil základní vize 
ředitel Milan Sněhota, který už 
se ve Frýdku-Místku zorientoval 
a může porovnávat s Ostravou. 
„Určitě je Frýdek-Místek klidnější 
než Ostrava, zatím na mě působí 
velice příjemně, město je krásné, 
ale samozřejmě, že některé ne-
gativní jevy jsou všudypřítomné.“

Nový ředitel se hodlá zaměřit 
také na kvalitu strážníků, u nichž 
chce zavést profesní vzdělává-
ní a zlepšit fyzickou připrave-
nost. Zefektivnění služby vidí v 
rozdělení výkonu služby na hlíd-
kovou službu, operativní skupi-
nu se zaměřením na řešení ne-
nadálých situací a výkon speci-
alizovaných činností a služeb a 
skupinu prevence.  (pp)

ŠÉF POLICIE: Milan Sněhota 
od července řídí městské stráž-
níky.  Foto: Petr Pavelka

Na červnovém zasedání za-
stupitelstva se představil nový 
ředitel Městské knihovny Frý-
dek-Místek Tomáš Benedikt 
Zbranek. Je absolventem ma-
gisterského studia na brněnské 
filozofické fakultě, získal dok-
torát v oboru historie na Slez-
ské univerzitě v Opavě, působil 
jako pedagog na různých typech 
škol, včetně Akademie humanit-
ně ekonomické v Havířově.

„Ve funkci ředitele bych chtěl 
navázat na všechno dobré, co 
bylo dosud vykonáno, a zamě-
řit se na získávání jiných zdrojů 
příjmů knihovny než od zřizova-
tele. Reálné je využití například 

Knihovna má nového řediteleKnihovna má nového ředitele

NOVÝ ŘEDITEL KNIHOVNY: Tomáš Benedikt Zbranek se předsta-
vuje na zasedání zastupitelstva.   Foto: Petr Pavelka

dotačních programů minister-
stva kultury. Chtěl bych klást dů-
raz na vnější prezentaci knihov-
ny a jejich aktivit a na další vzdě-
lávání knihovníků. Pevně věřím, 
že bude nadále dobře fungovat 
a úspěšně se rozvíjet vzhledem 
k požadavkům občanů,“ řekl za-
stupitelům nový ředitel. Ten byl 
vzápětí dotazován opozičními 
zastupiteli na zkušenosti v ob-
lasti knihovnictví a řízení. „V ob-
lasti knihovnictví jsem nováček, 
byť při studiu jsem byl samo-
zřejmě s knihovnami úzce spjat, 
jako uživatel vědecké knihovny, 
jsem dobře seznámen i s archi-
vy,“ reagoval Zbranek. Náměs-

tek primátora Petr Cvik pak zdů-
raznil, že nový ředitel splnil veš-
keré požadavky, které byly po-
třebné. „Jeho jmenování je od-
povědností rady, vybrali jsme jej 
a zaslouží si čas, aby dokázal, 

co v něm je. Je mi líto, že hned 
musí čelit atakům, jestli bude 
funkci zvládat,“ řekl Petr Cvik.

Nový ředitel knihovny zvažu-
je prodloužení výpůjční doby v 
pracovní dny i víkendový provoz, 
o který byl v minulosti ze stra-
ny občanů zájem. „Rozhodují-
cím faktorem úspěšných služeb 
knihovny je schopnost přizpůso-
bovat se změnám. Vývoj hod-
ně směřuje k internetu, k elek-
tronickým publikacím a podob-
ně. Chtěl bych učinit z knihovny 
i jakési komunitní centrum, mís-
to vzájemného setkávání se pro 
celé rodiny. Musíme se zaměřit 
na získávání pozitivního vztahu 
ke knihovně ze strany dětí a mlá-
deže jakožto potenciálních klien-
tů. V souvislosti s masovým ná-
stupem výpočetní techniky a in-
ternetu pronikavě klesá zájem o 
četbu a v důsledku toho již nejen 
nejmladší generace ztrácí schop-
nost pracovat s tištěným textem,“ 
upozorňuje Zbranek, který při 
mapování situace ve městě zjis-
til, že bude muset obrátit pozor-
nost i na komunikační schopnosti 
některých zaměstnanců, na což 
se v moderním knihovnictví klade 
velký důraz.  (pp)
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Jesle Frýdek-Místek zvolily 
netradiční způsob oslavy Mezi-
národního dne dětí, a to formou 
prodlouženého celotýdenního 
programu pro děti, jehož sou-
částí bylo i vystoupení Divadél-
ka DUO Čtyřlístek s loutkovou 
pohádkou pro nejmenší.

Den dětí v Jeslích Frýdek-Místek

Pro velký úspěch představení 
divadlu moc děkujeme a těšíme 
se na další spolupráci. Závěr týdne 
letních radovánek, kdy si tety s dět-
mi hrály, soutěžily, cvičily, dovádě-
ly, zpívaly a tancovaly, byl ohodno-
cen drobnými dárky a sladkou od-
měnou.  Kolektiv Jeslí F-M

Střední škola, Základní 
škola a Mateřská škola lo-
gopedická na ulici Pionýrů 
767 ve Frýdku-Místku je zapo-
jena do programu mezinárod-
ní spolupráce škol států Ev-
ropské unie Comenius. 

Každoročně je Evropskou ko-
misí vyhlášen Týden programu 
Comenius. Téma letošního roč-
níku se neslo v duchu Evropské-
ho roku kreativity a inovací. Kaž-
dá z 31 zapojených zemí v prv-
ním květnovém týdnu organizo-

Mezinárodní úspěch SŠ, ZŠ a MŠ logopedické
vala semináře a akce, které byly 
zaměřené na propagaci meziná-
rodního hnutí celoživotního uče-
ní a na popularizaci dobrých vý-
sledků dosažených při práci na 
společných projektech.

Česká Národní agentura pro ev-
ropské vzdělávací záležitosti orga-
nizovala mimo jiné i aktivitu nazva-
nou „Pošli pohlednici J. A. Komen-
skému“. Žáci ze všech zemí zapo-
jených do programu celoživotního 
učení byli vyzváni, aby vytvořili po-
hlednici s krátkým vzkazem o jejich 

zkušenostech s projektem Comeni-
us/Twinning. Autoři pohlednic psali 
o tom, co se jim líbí na evropských 
projektech, co se naučili o zemích, 
z kterých jsou jejich partnerské ško-
ly, zda si našli nové kamarády a 
jestli se něco změnilo v jejich životě.

Všechny zaslané pohlednice 
(337 pohlednic) byly vystaveny bě-
hem konference programu celoži-
votního učení, která se konala 6.-7. 
května v Praze. Z vystavených po-
hlednic postoupilo do finále 31 nej-
lepších. Mezi nejlepší pohlednice 
byla vybrána pouze jedna pohled-
nice z České republiky. Uvedenou 
pohlednici namalovala Marie Uhro-
vičová, studentka druhého ročníku 
Praktické školy dvouleté ze Střed-
ní školy, Základní školy a Mateřské 
školy logopedické. Jedná se o vel-
ký úspěch a o propagaci školy, měs-
ta Frýdku-Místku a České republiky.

Ředitelství školy navrhlo au-
torku úspěšné pohlednice na 
ocenění nejúspěšnějších žáků 
středních škol Moravskoslez-
ského kraje ve školním roce 
2008/2009. Marii Uhrovičové 
gratulujeme k úspěchu.

Stalo se už tradicí, že se 
žáci 9. tříd 4. ZŠ každoroč-
ně zamýšlejí v rámci předmě-
tu Společenskovědní semi-
nář nad aktuálními problémy 
z různých oblastí života spo-
lečnosti. Své názory a úvahy 
pak prezentují ve škole i na 
veřejnosti. 

V letošním roce je zaujal pro-
blém života lidí, pro které není 
rodina a domov samozřejmos-
tí. Sami o své práci napsali: „Měli 
jsme tu možnost prezentovat náš 
projekt o Domech na půli ces-
ty a dětských domovech v Se-
nátu České republiky. Slavnost-
ního zahájení se zúčastnil i ame-
rický velvyslanec. Celkem se se-
šlo deset týmů z celé ČR. Největ-

Domov – samozřejmost pro každého?Domov – samozřejmost pro každého?
ší zastoupení měla severní Mora-
va. Celý den jsme strávili na mís-
tech, kde naši senátoři řeší různé 
politické problémy. I když prezen-
taci doprovázela nervozita a men-
ší technické problémy, vše jsme 
hravě zvládli. Součástí prezenta-
ce byla také část, kde jsme mu-
seli odpovídat na otázky odborné 
poroty a občas i na všetečné do-
tazy z publika. Tohoto úkolu jsme 
se zhostili na jedničku. Odměnou 
nám byla možnost prohlédnout si 
Prahu. Po slavnostním ukonče-
ní jsme se vydali do hotelu, kde 
jsme se ubytovali. Přestože jsme 
prožili namáhavý den, vypravili 
jsme se na celý večer do nákup-
ního centra. V sobotu ráno jsme si 
uložili věci do úschovny na nádra-

ží. Paní učitelky Drabinová a Vít-
ková nás protáhly celým historic-
kým centrem Prahy. Šli jsme na 
Petřín, Pražský hrad, prošli jsme 
se po Karlově mostě, k orloji a pak 
na Václavské náměstí. Na oběd 
jsme se téměř všichni vydali do 
McDonaldu. Vrátili jsme se una-
vení, ale šťastní. Byli jsme rádi, že 
jsme se do projektu pustili a neu-
dělali naší škole ostudu.“

Na projektu pracovali Tereza 
Babečková, Taťána Čajková, Jiří 
Karpíšek, Michaela Pípová, Klára 
Žídková, Martina Karásková, Mar-
tin Polách, Ladislav Peter, Andrea 
Lindovská, Lucie Müllerová.

Klára Žídková, žákyně
9. třídy ZŠ Komenského 402, 

Frýdek-Místek

Rčení z titulku je pravdivé. V 
duchu sportovního klání se ko-
naly dne 17. června oslavy Dne 
dětí na Mateřské škole Pohád-
ka na Gogolově ulici ve Frýd-
ku. Ihned v úvodu, po kultur-
ním vystoupení dětí naší ma-
teřské školy, jsme přivítali pro 
nás milé hosty – trenéra spor-
tovních tříd nejmladší příprav-
ky Fotbalu Frýdek-Místek pana 
Kamila Kořínka a pana Jarosla-
va Ježe – organizačního pra-
covníka fotbalového klubu.

Ti s sebou přivedli mladé fot-
balisty – bývalé žáky naší mateř-
ské školy, aby společně připravi-
li pro naše děti „fotbalové hrátky“, 
ve kterých mohli hlavně chlap-
ci dokázat svoji obratnost, šikov-

nost, postřeh. Také holčičky měly 
možnost si vyzkoušet svůj šarm 
a radost z pohybu, a to s děvčaty 
z aerobicového klubu Flash, kte-
rý vede rovněž naše bývalá žač-
ka ing. Šárka Číhalová. Nezahá-
lely ani p. učitelky, které pro děti 
připravily další stanoviště – a jak 
jinak, než opět se sportovním za-
měřením – jízda slalomem na 
trojkolkách, hod na cíl, chůze na 
chůdách, koulení obřím míčem, 
běh přes překážky.

Odměna za splnění všech dis-
ciplín byla sladká, a když se k 
tomu přidaly nanuky, které nám 
věnoval p. Bronislav Tesař, a re-
klamní předměty Fotbalu Frýdek-
-Místek, bylo opravdu proč sou-
těžit. Slunečné odpoledne umoc-

nilo radostnou a pohodovou at-
mosféru celé zahradní slavnos-
ti a všichni návštěvníci odcházeli 
spokojeni. Šárka Polachová 

Kdo sportuje – nezlobí

Po třech krásných společ-
ných letech jsme se muse-
li rozloučit s naší nejmilejší 
paní učitelkou Dášou Šaflo-
vou. Paní učitelka nám spolu 
s našimi rodiči připravila zá-
bavné rozlučkové odpoledne. 

Počasí ale bylo proti nám, 
takže místo plánovaného tábo-
ráku u řeky jsme se přesunu-
li do třídy. Nejprve paní učitelka 

Rozlučkový táborák
zhodnotila velkou celoroční mar-
ťanskou soutěž a odměnila nás 
všechny dárky, sladkostmi a ply-
šovými marťany, které pro nás 
ušila maminka od Martina.

Společně jsme podívali na DVD 
film ze školy v přírodě, ten vyrobi-
la pro všechny maminka Lesáko-
vá. Moc se nám líbily soutěže, i 
když musely být na chodbě školy. 
Po celou dobu tekla proudem če-
povaná kofola a pivečko pro tatín-
ky. Na opékání párků taky došlo, 
babička Milátová nám je upekla na 
grilu. Vše jsme zajedli výborným 
dortem od babičky Brojáčové. 

Na paní učitelku jsme taky ne-
zapomněli, moc jsme jí všichni po-
děkovali a předali speciálně vyro-
benou třídní knížku s našimi vzka-
zy a dárek – netradiční zážitek, 
který si sama může vybrat. Nako-
nec se uskutečnilo velké fotbalo-
vé utkaní rodičů a dětí. Tři krásné 
společné roky jsou za námi a už 
se všichni těšíme na prázdniny. 
Žáci a rodiče 3.B Základní ško-

ly Jana Čapka Frýdek-Místek 



5 Červen 2009

poděkování

Školství

Sportovní dopoledne 7. ZŠ pro mateřinky
Tak jako je už tradicí, pro-

běhlo i letos dne 16. června na 
7. základní škole sportovní do-
poledne pro děti MŠ – budoucí 
prvňáčky, aby se v předstihu 
seznámily s prostředím, které 
je po prázdninách čeká. 

Za doprovodu a povzbuzová-
ní současných prvňáků si děti z 
MŠ J. Myslivečka, Sv. Čecha a 
Sněženka „protáhly“ těla a tréno-
valy odvahu na nářadí. Za svou 
snahu a úsilí byly odměněny „žá-
kovskou knížkou“ a dobrou nála-
dou ze svých výkonů. Na závěr si 
všechny děti společně zazpívaly 
a pak s mnoha zážitky odcházely 
spokojeně do svých školek.  J. S.

V úterý 17. června se na 
zahradě MŠ Anenská sešla 
opravdu velká rodina. Důvodů 
k setkání bylo hned několik. 

„Závěrečná“ se stala tradič-
ním zakončením nejen škol-
ního roku, ale také zakonče-
ním celoročního projektu. Ten 
letos nesl název „Jsme jed-
na velká rodina“ a stejně jako 
v posledních letech ho i ten-
tokrát doprovázely pohádky 
paní Jitky Severinové. Slav-
nostní odpoledne tudíž patřilo 
jak rozloučení s dětmi odchá-

Rodinou zůstaneme i nadále
zejícími do ZŠ, tak i rozloučení 
s hlavní postavou „Rodinných 
pohádek“ – s „Ducháčkem Hu-
ňáčkem“. Imaginární kamarád 
byl po celý rok dětem nablíz-
ku, svými dobrými skutky do-
kázal, že přátelství, láska, po-
rozumění i pomoc jsou samo-
zřejmostí nejen rodiny nejbliž-
ší, ale i té širší, do které děti 
a celý kolektiv MŠ jistě patří.

Přestože školní rok končí a s 
ním i náš projekt, všichni dobře 
víme, že velkou rodinou zůsta-
neme i nadále!

V pátek 12. června žáci
3.-5. ročníků 4. ZŠ využili po-
zvání Hasičského záchranné-
ho sboru Moravskoslezské-
ho kraje ve Frýdku-Místku na 
akci „Hasiči ve městě“ v rám-
ci oslav 40 let od vzniku jed-
notky profesionálních hasičů 
v našem městě.

S tak pěkně připravenou akcí 
a tolika milými, usměvavými, 
vstřícnými a přirozenou autori-

tou vyzařujícími muži jsme se již 
dlouho při své práci nesetkaly.

DĚKUJEME!
Přejeme Vám do dalších let 

hodně elánu, zdraví a co nejmé-
ně těch „opravdových“ zásahů.

Děkujeme také příslušníkům 
Policie ČR, kteří se akce účast-
nili a neméně děti zaujali. Těší-
me se na další podobné akce. 

Kolektiv vyučujících 4. ZŠ
ve Frýdku-Místku

Letos již posedmé proběhl 
na Základní škole Jiřího z Po-
děbrad projekt „Zachraňme 
strom, adoptujme zvíře“.

Podstatou projektu je nasbí-
rat co nejvíce starého papíru a 
finanční výtěžek za papír po-
slat na adopci medvědice uša-
té Olgy do Zoologické zahrady 

Zachraňme strom, adoptujme zvíře
v Ostravě. Letos se nám poda-
řilo nasbírat téměř 12 tun sta-
rého papíru. Nejúspěšnějšími 
sběrači se stali již popáté žáci 
5.A, kteří nasbírali 2818,5 kg 
papíru, 2. příčku obsadila 3.A s 
2581 kg papíru a 3. místo třída 
3.B s 992 kg papíru.

„Za peníze, které zašleme na 

sponzorování medvědice ušaté, 
získáme volné vstupenky do ost-
ravské ZOO. Vítězné třídy se po-
jedou podívat nejen na medvědi-
ci, ale i jiná zvířátka,“ uvedla ve-
doucí projektu Radka Střížová a 
dodala na závěr: „Děkuji všem, 
kteří se do soutěže zapojili, a tě-
ším se na příští ročník.“  (rs)

V pondělí jsem si zvykala 
na nový vzduch – na nové pro-
středí. Bydlela jsem se svými 
kamarádkami. Měli jsme pokoj 
číslo 302 – 2. patro.

V úterý jsme šli ven, kreslili 
jsme na chodník obrázky a dopi-
sovali jsme k nim anglická slova. 
Odpoledne jsme šli na túru – na 
Švarnou Hanku a chvilku jsme 
tam zůstali a odpočinuli si. Ně-
kteří jsme si tam koupili hranol-
ky – no to byla dobrota.

Ve středu se mi líbila soutěž s 
morseovou abecedou a sladká od-
měna v cíli, taky jsme hráli anglic-
ké „Člověče nezlob se“. Navštívili 
jsme tělocvičnu – hráli jsme ping-
-pong, jezdili na rotopedu a cviči-
li na posilovacích strojích. Odpo-
ledne jsme viděli hezký film a ve-
čer jsme měli marťanskou oslavu a 

Škola v přírodě na DvojceŠkola v přírodě na Dvojce

jedli jsme dort s mimozemšťanem.
Ve čtvrtek jsme soutěžili o „Švi-

hadlovou královnu“ a driblova-
li jsme na hřišti. Odpoledne jsme 
navštívili Minizoo za hotelem Visa-
laje a pohladili jsme si minikozy. V 
hotelu jsme si mohli koupit nanuk. 
Každý den před večeří jsme plava-
li v bazénu a ve čtvrtek se konaly 
plavecké závody. Večer jsme tan-

čili na diskotéce a byla super.
V pátek jsme byli smutní, pro-

tože jsme tady byli poslední den a 
už jsme se museli sbalit na cestu 
domů. Hledali jsme poklad s dob-
rotami, vyhodnocovaly se soutěže 
a dostávali jsme diplomy. A pak už 
jsme cestovali domů autobusem a 
těšili se na rodiče a sourozence.

Aneta Dvořáková, 3.A

Společnost EKOLAMP po-
řádala soutěž Zářící talent, do 
které se zapojil i jeden tým 
z osmé třídy ze ZŠ a MŠ ve 
Frýdku-Místku, Lískovci. Čle-
ny týmu RECYKLÁCI byli Ka-
teřina Adamusová, Adéla Uh-
rová a Michal Kaleta.

„Celý projekt měl za cíl lépe 
seznámit žáky škol s důvodem 
recyklace zářivek a dalších věcí 
kolem nich. Soutěž byla rozdě-
lena do dvou částí, v první jsme 
měli vyrobit plakát se sloganem 
a druhá část byla zaměřena na 
propagování plakátů jakýmko-
li způsobem. Pro každou soutěž-
ní část se hlasovalo, v první čás-
ti jsme v počtech bodů byli na 33. 

Nechte svůj talent zazářitNechte svůj talent zazářit

místě ze 133 a v druhém 12. ze 
45, což jsou celkem pěkné vý-
sledky. Dostali jsme se také mezi 
prvních 50 týmů v České republi-
ce, které byly oceněny. Nevyhrá-

li jsme, ale nevadí, může se to po-
vést někdy jindy,“ referoval Michal 
Kaleta, žák 8.třídy, který odkazuje 
pro další podrobnosti na webové 
stránky www.zarici-talent.cz.
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AQUAPARK NA OLEŠNÉ
Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz

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

Ceník bazén nebo wellness
 Pondělí – Pátek Sobota – Neděle

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

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

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

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

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

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

- účtování po minutách (na krytém 
AP – při odchodu odečtena doba 
přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny (vstupné na 
abonentku je levnější než jednorá-
zové vstupné)
- žádné fronty (abonent se nezdr-
žuje ne recepci platbou za vstup a 
rovnou vstupuje přes turniket, až 
do naplnění kapacity bazénu)
- abonentka je použitelná pro návště-
vu letního i krytého aquaparku, sau-
nového provozu i k zaplacení občer-
stvení u baru v krytém aquaparku

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY
- 1 abonentka je určena pro vstup 
1 osoby do prostoru bazénu i well-
nes, nebo letního areálu

UPOZORNĚNÍ
- Zneužití abonentky bude postihová-
no dle provozního řádu aquaparku.
- V případě, že je kapacita krytého 
bazénu naplněna, abonent vyčká 
na výzvu recepční, nebo oprávně-
ného zaměstnance ke vstupu. Abo-
nentní čip vás v tomto případě ne-
opravňuje k přednostnímu vstupu.
- Při vrácení abonentního čipu vám 
bude vyplacena hotovost 75 Kč.

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

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

Změny otevírací doby jsou provozovatelem vyhrazeny.

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

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

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

do areálu letního aquaparku Olešná
Ceník čipového náramku

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

V úterý 23. června byla v 
Olomouci rozlosována třetí 
nejvyšší fotbalová soutěž v re-
publice. Naši muži se v průbě-
hu podzimní části MSFL před-
staví našim fanouškům hned v 
osmi případech. Ve Stovkách 
budou hrát: Baník Ostrava 
B, Jihlava B, Znojmo, Líšeň, 
Brno B, Slavičín, Kroměříž a 
v předehrávce 16. kola Bystrc. 

Valcíři tak novou sezonu zahá-
jí tam, kde tu poslední vlastně za-
končili, a to v Bystrci. „Los není leh-
ký, ale to si nikdy moc nevyberete, 
takže to nějak neřešíme. Bystrc? 
Bude to určitě těžké utkání, ale po-
kud chceme hrát na špici, tak mu-
síme bodovat,“ řekl po seznáme-
ní se s podzimním plánem hlav-
ní kouč Frýdku-Místku Oldřich Ma-
chala. Premiéru na domácím stadi-
onu obstará juniorka Baníku Ostra-
va, a to v sobotu 15. 8. od 10.15 h.

1. kolo (8. – 9. srpna): Dosta 
Bystrc – Frýdek-Místek

2. kolo (15. - 16. srpna): Frý-
dek-Místek – FC Baník Ostrava B

Los nového ročníku MSFLLos nového ročníku MSFL

MSFL: Soutěž se znovu rozjede v srpnu.  Foto: Petr Pavelka

3. kolo (22. – 23. srpna): 
UNEX Uničov – Frýdek-Místek

4. kolo (29. – 30. srpna): Frý-
dek-Místek – Vysočina Jihlava B

5. kolo (5. – 6. září): MSK 
Břeclav – Frýdek-Místek.

15. kolo (9. září): Frýdek-Mís-
tek – 1. SC Znojmo

6. kolo (12. – 13. září): Mutě-
nice – Frýdek-Místek

7. kolo (19. – 20. září): Frý-
dek-Místek – Líšeň.

8. kolo (26. – 27. září): SK Zá-
břeh – Frýdek-Místek

9. kolo (3.- 4. října): Frýdek-
-Místek – 1. FC Brno B

10. kolo (10. – 11. října): Fot-
bal Fulnek – Frýdek-Místek

11. kolo (17. - 18. října): Frý-
dek-Místek – Slavičín

12. kolo (24. – 25. října): HFK 
Olomouc – Frýdek-Místek

13. kolo (31. října – 1. listopa-
du): Frýdek-Místek – HS Kroměříž

14. kolo (7. – 8. listopadu): Sig-
ma Olomouc B – Frýdek-Místek

16. kolo (14. – 15. listopadu): 
Frýdek-Místek – Dosta Bystrc

Moravskoslezský krajský 
fotbalový svaz uspořádal 
krajské finále starších a mlad-
ších přípravek, kterého se zú-
častnili také mladí fotbalisté z 
Frýdku-Místku. Ti byli nejlep-
ší v okrese v obou kategori-
ích přípravek a měli právo se 
utkat s vítězi dalších okresů 
na hřišti v Kobeřicích.

V kategorii starších přípravek  
(ročník 1998) se z celkového pr-
venství radovali mladí fotbalisté 
z Karviné. Mezi mladšími to byl 
vyrovnanější boj a až minitabul-
ka rozhodla o vítězství Vítkovic.

Konečné pořadí (starší pří-
pravky): 1. MFK Karviná, 2. FC 
Baník Ostrava, 3. FC Hlučín, 
4. Fotbal Frýdek-Místek, 5. FC 

Přípravky na krajském finálePřípravky na krajském finále

V KOBEŘICÍCH: Krajské zápolení přípravek.  Foto: Petr Pavelka
Kopřivnice, 6. Slavoj Bruntál.

Mladší přípravky (ročník 
2000): 1. FC Vítkovice, 2. Fotbal 

Frýdek-Místek, 3. FC Hlučín, 4. 
MFK Karviná, 5. Slavoj Bruntál, 
6. FC Kopřivnice.

Regenerační pobyt v ital-
ském přímořském letovisku 
Rosolina Mare připravili spo-
lečně uprostřed měsíce červ-
na trenéři klubů Sokol a SKP 
Frýdek-Místek pro své nej-
mladší svěřence – volejba-

Mladé volejbalistky a házenkáři v Itálii
listky a házenkáře.

Jednačtyřicet sportovců frý-
decko-místeckých sportovních 
klubů – starší žákyně, kadetky, 
juniorky a starší žáci, většinou ze 
základní školy Jiřího z Poděbrad, 
společně s trenéry Martinem Str-

nadlem, Pavlou Raškovou, Pe-
trem Vrbou, Radovanem Podo-
lou, Vernerem Cigánem a Pav-
lem Kožuchem, vyrazilo v pá-
tek 12. června přes Rakousko 
pohořím Alp a Dolomitů do ital-
ského městečka Rosolina Mare. 
„Doprovázely nás dvě zdravotni-
ce z řad rodičů – paní Foldynová 
a Peřinová,“ uvedl trenér Pavel 
Kožuch. V městečku, které má 
mimo sezónu jen čtyři sta oby-
vatel, čekalo na naše sportovce 
maximální sportovní a regenerač-
ní vyžití. „Dopoledne jsme pořá-
dali turnaje v beach volejbalu, ve 
fotbale a beach házené, v podve-
čer se trénovala obratnost, rych-
lost, posilování a vytrvalost,“ po-
psal náplň pobytu Martin Strnadel 
a pokračoval: „Ve volnu měly děti 
možnost plavání a vodních her.“ 

(pokračování na straně 7)



7 Červen 2009Sport

z atletiky

Fotbaloví benjamínci (roč-
ník 1999) se zúčastnili dvou 
kvalitně obsazených turnajů. 
Na Slovácku skončili první, v 
Ostravě pak třetí.

V sobotu 13. června se na 
ostravském hřišti ve Vítkovicích 
konal 3. ročník Velytrend Cupu. 
Turnaj byl rozdělen do čtyř sku-
pin po čtyřech týmech. Skupinu 
D tvořili: AC Sparta Praha, SK 
Sigma Olomouc, Hradec Králo-
vé a Fotbal Frýdek-Místek. Naši 
hráli s Hradcem bez branek, po-

Úspěchy fotbalových benjamínků
razili Spartu 1:0 a stejným skó-
rem prohráli s Olomoucí. V dal-
ším průběhu valcíři nejprve zdo-
lali 1:0 tým Slovácka, poté přišla 
bezbranková remíza s ostrav-
ským Baníkem a pak série dvou 
výher –  s Příbramí 2:1 a s Bo-
hemkou 1:0. „V závěrečných zá-
pasech jsme bohužel prohráli se 
Slavií Praha 0:1, ale pak jsme 
porazili slovenskou Žilinu 1:0. 
Po sečtení všech bodů bylo zřej-
mé, že si to o bronz rozdáme s 
Baníkem Ostrava,“ vylíčil trenér 

Ostrák. Jeho svěřenci to zvládli 
a Baník zaslouženě porazili 2:0. 

Ještě předtím se konal tur-
naj přípravek na Slovácku, kte-
rého se účastnilo 11 týmů systé-
mem každý s každým. Konečné 
umístění: 1. Fotbal Frýdek-Mís-
tek, 2. MŠK Žilina, 3. Rimavská 
Sobota, 4. FC Vítkovice, 5. Duk-
la Bánská Bystrica, 6. Tescoma 
Zlín, 7. SK Sigma Olomouc, 8. 
RSM Šardice, 9. 1. FC Slovác-
ko, 10. Jiskra Staré Město, 11. 
Fatra Napajedla.

Mladé volejbalistky a házenkáři v Itálii
(pokračování ze strany 6)

Kromě sportovních aktivit na-
vštívili účastníci regenerační-
ho pobytu i městečko Choceia, 
zvané druhé Benátky, i Benátky 
samotné.

Podle mínění Pavla Kožucha 
splnil pobyt u moře svůj účel. „Celý 

rok trénujeme v tělocvičnách na 
tvrdém podkladu, v prašném pro-
středí bez slunce. Pobyt u moře 
přinesl našim mladým sportovcům 
velkou změnu prostředí s možností 
regenerace kloubů, svalů a celého 
organismu a v neposlední řadě i 
rozšíření obzorů, jazykových a ze-

měpisných znalostí,“ vysvětlil moti-
vaci celého soustředění Pavel Ko-
žuch a závěrem dodal: „Navíc se 
naši svěřenci naučili i samostat-
nosti, museli si sami uklidit a uvařit, 
nezbytností byla i vzájemná spolu-
práce a kamarádské vztahy v ko-
lektivu.“  Renata Spustová

Hokejisté z třetí třídy 7. Zá-
kladní školy ve Frýdku-Místku 
vybojovali postupové umístě-
ní mužstva v regionálním kole 
a postoupili do republikové-
ho finále akce s názvem „Ho-
kejbal proti drogám 2009, hra-
jeme s Dominikem Haškem a 
Tomášem Mickou“.

„Finále se konalo v pondělí 8. 
června v Praze. Přestože naši 
žáci absolvovali dlouhou cestu 
vlakem v časných ranních hodi-
nách do Prahy na Stadion mlá-
deže Palmovky za doprovodu 
svých trenérů a několika rodičů, 
získali v tomto republikovém finá-
le velmi pěkné 4. místo. Aby toho 
nebylo málo, titul nejlepšího střel-
ce celé akce získal Viktor Koneč-
ný ze 3.A třídy,“ sdělila Mgr. Iveta 
Zechová, ředitelka školy.

Ve skupině A naši narazili po-
stupně na Břeclav (vyhráli jsme 
6:1 po čtyřech brankách Viktora 
Konečného a dvou Petra Adám-
ka), druhý zápas jsme odehráli pro-
ti pozdějšímu finalistovi z Hronova 
(remizovali jsme 0:0 i přes řadu ne-
využitých šancí a dvě nastřelená 
břevna), v následujícím utkání jsme 
narazili na Litvínov (1:1 byl koneč-
ný výsledek, ale ani pět nepromě-
něných samostatných nájezdů na 

Hokejbal proti drogám 2009

gólmana nám nestačilo na vstřele-
ní většího počtu branek. Jediný gól 
utkání vstřelil opět Viktor Konečný) 
a poslední zápas ve skupině jsme 
odehráli proti Kardašově Řečici (ko-
nečně jsme se střelecky prosadili a 
vyhráli 5:0 po brankách 3x Koneč-
ný, 1x Kolář a Makúch). Těmito vý-
sledky jsme si zajistili postup z dru-
hého místa do čtvrtfinále. Narazi-
li jsme na třetí tým z druhé skupiny 
a tím byly Králíky. Vyhráli jsme 3:0 
po gólech Konečného, Adámka a 
Makúcha. V semifinále jsme zkříži-
li hokejky s pozdějším vítězem Jih-
lavou a prohráli jsme 3:0 po vyrov-
naném souboji. O 3. místo jsme se 
utkali opět s Litvínovem a tentokrát 
jsme měli ještě více šancí na vstře-
lení gólu, než při utkání ve skupi-
ně. Ale i tentokrát jsme prohráli 3:0, 
když jsme inkasovali dvě branky v 
posledních vteřinách.

Gratulujeme a děkujeme za 
reprezentaci školy i města. Po-
děkování patří konkrétně těmto 
žákům: Lukáši Veličkovi, Adamu 
Bočkovi, Martinu Tkáčikovi, Da-
nielu Kolářovi, Jakubu Michálko-
vi, Petru Adámkovi, Viktoru Ko-
nečnému, Adamu Makuchovi, 
ale také jejich trenérům a obě-
tavým rodičům, kteří hokejbalo-
vé mužstvo doprovázeli.

Řada rodičů každé let-
ní prázdniny přemýšlí, kam s 
dcerou či synem během jejich 
pracovních povinností. Atletic-
ký oddíl pomáhá již sedmým 
rokem řešit tuto náročnou si-
tuaci. Pořádá totiž týdenní pří-
městský tábor PRÁZDNINY V 
POHYBU, na kterém se kvalifi-
kovaní trenéři atletiky postara-
jí o dítě v době od 9 do 17 ho-
din. A nejen to. 

Jak říká garant Prázdnin v po-
hybu a předsedkyně oddílu Klá-
ra Maštalířová: „O děti je posta-
ráno nejen po stránce sportov-
ní – pořádáme soutěže, učíme 
je základy atletických disciplín, 
máme výlet na bazén a do Bes-
kyd a závěrečnou olympiádu, 

Atleti pořádají tradiční příměstský táborAtleti pořádají tradiční příměstský tábor

ale samozřejmostí je také plno-
hodnotná strava – dvakrát den-
ně svačina a oběd, pitný režim.“ 

Týdenní tábor je pořádán v ter-
mínu 13. – 17. července a je určen 
dětem ročník narození 1996-2002.

A volná místa? „V loňském 
roce jsme zvládli přes 40 dětí, 
v letošním roce je již kapacita z 

poloviny naplněna, ale ještě vol-
ná místa jsou. Cena pětidenní-
ho pobytu je 1000 Kč. Zájem-
cům stačí kontaktovat www.sle-
zanfm.naproti.cz či tel. 723 973 
856 nebo si přijít pro přihláš-
ku rovnou na stadion denně od 
15-17 hodin,“ informovala Klára 
Maštalířová.

Místo: tenisový areál TK TEN-
NISPOINT FM (vedle budovy 
ředitelství Válcoven plechu F-M)
Ročníky narození: 2001, 2002, 
2003, 2004 (náborový kemp mo-
hou absolvovat i starší děti do 15 
let věku ve zvláštní skupině)
Přihlášky: Ing. Jiří VYKOUKAL 
(602 718 364), Na Drahách 196, 
739 25 SVIADNOV, nebo přímo 
v areálu u správce, uzávěrka je 
vždy 5 dnů před začátkem konání 
každého jednotlivého kempu
Kontakt: 558 482 020, 724 152 
064, 558 655 546 
Cena: 1.000 Kč (jeden kemp) 
Obsah tenisového kempu: 15 
hodin výuky tenisu v maximálně 

6 dětech na dvorci vždy od pon-
dělí do pátku od 08,45 do 12,15 
Trenérské zajištění: vedení teni-
sovým trenérem s nejvyšší pro-
fesionální kvalifikací, I. a II. třídy 
Následné možnosti: nezávodní 
tenis, přípravka 6-7 let, babytenis 
8-9 let, mladší žactvo 10-12 let 

Dejte dětem možnost nau-
čit se hrát tenis a stát se závod-
ním nebo profesionálním hrá-
čem. Tenisový klub orientovaný 
převážně na mládež a profesio-
nální trenérské zázemí jsou při-
praveni s vámi úzce spolupra-
covat. Využijte možnosti být ak-
téry jediné systematické výcho-
vy tenisové mládeže ve městě!

PRÁZDNINOVÉ NÁBOROVÉ TENISOVÉ KEMPY
TK TENNISPOINT FRÝDEK-MÍSTEK, Hutní 36, 738 01 F-M

Termíny kempů: I 06.-10.07.2009, II 03.-07.08.2009

Od 26. června je pro veřej-
nost otevřen bazén s brouzda-
lištěm na Základní škole Jiřího 
z Poděbrad na frýdecko-mís-
teckém sídlišti Slezská.

Na konci června a během celé-
ho července bude bazén s brouz-
dalištěm na Jedenáctce vždy za 
příznivého počasí sloužit široké 
veřejnosti k prázdninové rekrea-
ci a aktivnímu odpočinku. „Otevře-
no bude od 10 do 18 hodin,“ uvedla 
vedoucí bazénu Karin Morávková 
a pokračovala: „Celodenní vstup-
né pro dospělé je 50 Kč, pro děti do 
15 let 40 Kč. Odpolední vstupné po 
16. hodině je pro dospělé 30 Kč a 
pro děti do 15 let 20 Kč. Děti do tří 
let mají vstup na bazén zadarmo.“

Správci bazénu se však potý-
kají během celého roku s lidskou 
lhostejností a vandalismem. „Čas-
to se stává, že v noci a v pozd-
ních večerních hodinách přichá-
zejí k bazénu nezvaní návštěvníci. 
Bazén tak ráno nevyhovuje hygi-

Prázdninové koupání na Jedenáctce
enickým normám a musí být uza-
vřen. Žádáme proto veřejnost a lidi 
z okolí, aby nebyli lhostejní a infor-
movali městskou policii, aby vyká-
zala případné vandaly z areálu ba-
zénu,“ řekla Karin Morávková.

Bazén na Jedenáctce bude 
otevřen do 31. července. „Kdyby 

bylo hezky i v srpnu, bude bazén 
veřejnosti také zpřístupněn. Infor-
mace budou vyvěšeny na hlavních 
dveřích bazénu a na informační ta-
buli u branky, od 10 do 18 hod na 
tel. č. 558 425 538, 777 977 782 
nebo na www.11zsfm.cz,“ doplni-
la závěrem Karin Morávková.  (rs)

Mikulenka sedmý na ME 
Nejlepší atlet Slezanu Frýdek-

-Místek Peter Mikulenka repre-
zentoval Českou republiku na tra-
ti 3000 m překážek při premiéro-
vém Mistrovství Evropy v atletice 
družstev v Portugalsku. V měs-
tečku Leire si vedl výborně a po 
výborném, taktickém výkonu vy-
bojoval 7. místo. Poprvé bylo po-
užito pravidlo, kdy se na dlouhých 
bězích 5, 4 a 3 kola před cílem vy-
řazoval poslední závodník. Ten-
to způsob Peterovi zrovna nevy-
hovuje, začíná totiž závody vždy 
ze zadních pozic. Vyrovnal se s 
tím však na výbornou, od počátku 
se držel na špici závodu a vyhnul 
se tak bez problému vyřazení. 
Bohužel jeho 6 bodů nepomohlo 
a naše družstvo obsadilo o pouhé 

3 body desáté místo za Řeckem a 
neudrželo se v elitní skupině.

Zlatý Roman Říha
Fantastický výkon předvedl na 

vítkovickém stadiónu při atletic-
kém Mistrovství České republiky 
junior Slezanu Frýdek-Místek Ro-
man Říha. Na 10 kilometrů chůze 
se po opatrném prvním kilometru 
posunul do čela a strojovým tem-
pem se vzdaloval svým soupe-
řům. Postupně je všechny přede-
šel o více než jedno kolo a do cíle 
si došel s téměř tříminutovým ná-
skokem pro další titul mistra Čes-
ké republiky. Výsledným časem 
43:44.20 minuty výrazně překonal  
deset let starý rekord mistrovství 
ČR a hlavně se nominoval na mi-
strovství Evropy juniorů v Srbsku. 
Romanovi blahopřejeme. 
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V červnu tohoto roku byla od-
straněna socha Europy hukvald-
ského rodáka žijícího v Němec-
ku Ladislava Dryaka z náměstí 
Evropy u bývalého Kina P. Bez-
ruče. Statutární město Frýdek-
Místek by rádo důstojně zaplnilo 

uvolněný prostor podstavce po 
soše a z tohoto důvodu připra-
vuje veřejnou soutěž o nejlep-
ší námět symbolizující spo-
lečnou Evropu. Tři nejlepší ná-
vrhy budou finančně ohodnoce-
ny a dle nejlepšího návrhu bude 

vytvořeno dílo.
Podrobnější informace vč. vy-

hlášení soutěže a termínů budou 
uveřejněny v příštím čísle zpra-
vodaje a na internetových strán-
kách Statutárního města Frý-
dek-Místek.

Zavedená velkoobchodní spo-
lečnost nabízí volné skladové a 
manipulační kapacity a služby 
ve skladu ve Frýdku – Místku. 

Jedná se především
o následující služby:

- uskladnění zboží
- příjem a expedice zboží 

- fakturace
- příprava zásilek včetně do-

ručení do druhého pracovního 
dne po celé ČR 

Sklad je na výborně dostupném 
místě, je vybaven vysokozdviž-
ným paletovým vozíkem a za-

bezpečen elektronickým zabez-
pečovacím systémem se zapo-
jením na pult centrální ochrany. 

V případě zájmu
volejte na telefonní číslo

+420 731 654 607

KRBYKRBY
Návrhy a realizace vnitřních

a venkovních krbů, kachlových
obestaveb a krbových kamen.

Tel.: 737 041 541
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Každoročně pořádají vyuču-
jící českého jazyka Iva Vráno-
vá, Petr Brablec a Lucie Butko-
vová na Základní škole Jiřího z 
Poděbrad v posledních červno-
vých týdnech výstavu čtenář-

Tradiční výstava čtenářských deníkůTradiční výstava čtenářských deníků
ských a kulturních deníků žáků 
druhého stupně.

I letošní výstava potvrdila vyso-
kou úroveň čtenářských a kultur-
ních znalostí žáků. „Kromě povin-
né četby a oblíbené literatury za-

znamenávají děti do čtenářských 
deníků své divadelní a filmové zá-
žitky, poznatky z uměleckých vý-
stav a koncertů,“ uvedl učitel čes-
kého jazyka Petr Brablec a pokra-
čoval: „Zápisy doplňují žáci obráz-
ky, vstupenkami z vystoupení a 
vlastním hodnocením zážitku.“

Výstava deníků je přínosem i 
pro samotné žáky. „Zjistila jsem, 
že nemá cenu opisovat texty z in-
ternetu. Je mnohem lepší si knihu 
přečíst a zapsat své vlastní pocity 
a dojmy,“ uvedla Lucka Slaminko-
vá z devátého ročníku a pokračo-
vala: „Obzvlášť mě zaujaly krásné 
a výstižné kresby od Ivy Vašinové 
a Zuzany Sedláčkové.“

Součástí výstavy je i soutěž o 
nejlepší čtenářský deník. Letos 
zvítězil jednoznačně největším 
počtem žákovských hlasů deník 
Ivy Vašinové z 8. A třídy.  (rs)

4. ZŠ se zúčastnila již potřetí 
19. ročníku krajského kola Ce-
lostátní přehlídky dětských pě-
veckých sborů v Orlové. Náš 
pěvecký sbor v loňském roce 
získal pásmo „stříbrné“ a letos 
se ve velké konkurenci umístil 
v „zlatém“ pásmu, což je nej-
vyšší ohodnocení v soutěži. 

Pěvecké výkony sólistů An-
drey Svěrkošové, Daniely Gacho-
vé a Veroniky Galdové i celého 
sboru byly tentokrát opravdu vý-
borné. Zároveň jako jediný sbor 
získal zvláštní ocenění poroty za 
dětský instrumentální doprovod, 

4. ZŠ – pěvecké a hudební talenty
a to konkrétně za houslový dopro-
vod Veronika Galdová, za kytaro-
vý doprovod Marek Slunský a za 
klavírní doprovod Barbora Hala-

mová. Všichni zaslouženě sklidili 
uznání za svůj výkon.

Mgr. Soňa Halamová,
sbormistryně 

Beskydské Veseléto má za 
sebou deštivý ročník Meziná-
rodního folklorního festivalu, 
který musel většinu akcí umís-
tit pod střechu, ačkoli folklorů 
bezpochyby sluší více dová-
dění pod širým nebem. Pořa-
datelé Veseléta věří, že druhá 
ze seriálu letních akcí – Wes-
tern ve Frýdku – se bude těšit 
větší přízni počasí. 

Dětmi dlouho očekávaná akce 
Western ve Frýdku proběhne v 
neděli 5. července. Dorazí indiá-
ni a kovbojové z Divokého zápa-
du až sem do Frýdku-Místku. Park 
pod Frýdeckým zámkem se od 14 
hodin ponoří do historie. Budete 
se moct těšit na den plný soutě-
ží, atrakcí, zábavy. K vidění bude 
indiánské tee-pee, zlomyslní kov-
bojové, saloon pro rodiče, count-
ry tance a dívčí skupina 5 angles, 
která svým tancem a zpěvem oži-
ví celou show. Okolo 17. hodiny 
se před ukončením westernového 
dne budou i letos vyhlašovat vý-
herci soutěží, kteří obdrží zaslou-
žené ceny. Každoročně půjde o 
rodinnou dovolenou ve Wester-
novém městečku Šikulův mlýn,“ 
přiblížila Lenka Bardoňová z Bes-
kydského informačního centra.

Další v pořadí plánovaných 
akcí Beskydského Veseléta je 
Jazz ve městě, který se stane 
dějištěm chytlavých tónů na Ná-
městí Svobody v Místku. Na své 
posluchače se rovněž těší oblíbe-

Po folklóru přijde western
né Zpívání pod Lípou na frýdec-
kém zámeckém nádvoří. Oblíbe-
ná dvojice Eva a Vašek zazpívá 
v místeckých Smetanových sa-
dech známé lidové a dechovkové 
melodie a nebude chybět ani Vi-
zovická kapela Fleret s populární 
zpěvačkou Jarmilou Šulákovou. 

„Premiérově se představí akce 
zaměřená na překonávání rekor-
dů, to vše s úsměvem na rtech s 
celodenní zábavou pro celou ro-
dinu. Hlavním bodem programu 
bude vytvoření rekordu ve štafe-
tovém výstupu občanů na vrchol 
nejvyšší hory světa s názvem „Frý-
dek-Místek na vrcholu světa“ se 
zápisem do České knihy rekordů. 
Bude záležet na nás všech, zda se 
zapíšeme do České knihy rekor-
dů. Zápis ovlivní počet účastníků 
v daném časovém intervalu. Proto 
přijďte společně zdolat vrchol svě-
ta!“ vyzývá Lenka Bardoňová.

Na své si přijdou v létě i spor-
tovci – Street ramp show je jed-
na z posledních akcí, která oslo-
ví všechny milovníky skateboardu, 
in-line bruslí a freestylu. V prosto-
rách u Víceúčelové sportovní haly 
nadchnou kreace, jenž lze vidět 
nejen na U-rampě. Pro milovníky 
sportu sluníčka, vody a pohody je 
připraven Den v pohybu na Oleš-
né. Letní prázdniny zakončí tradiční 
Frýdecké historické slavnosti, kde 
už bude znovu vévodit kultura, i 
když i tu budou k vidění nepochyb-
ně zajímavé sportovní výkony. (pp)

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL: Úvodní akci Veseléta 
máme zdárně za sebou.   Foto: Petr Pavelka

Děti z Ostravičky mají za 
sebou náročný, ale překrás-
ný festivalový týden. 15. MFF 
se vydařil, ani deštivé poča-
sí nepokazilo tanečníkům a 
muzikantům dobrou náladu. 
A při loučení s nově nabytý-
mi kamarády se k dešťovým 
kapkám přidala i nějaká ta sl-
zička. 

S některými kamarády se 
však brzy zase uvidíme. Hned 
první prázdninový den totiž 
mladší tanečníci a muzikanti z 

DFS Ostravička se těší na prázdniny
Ostravičky vyrážejí do slovinské-
ho Mariboru, kam nás na oplát-
ku pozval slovinský soubor Pre-
žihovci. Děti se tam zúčastní již 
11. ročníku mezinárodního dět-
ského folklorního festivalu, po-
řádaného pod záštitou meziná-
rodní folklorní organizace CI-
OFF. A co tam děti čeká? Kromě 
celé řady vystoupení samozřej-
mě poznají druhé největší měs-
to Slovinska Maribor a jeho pa-
mátky, zúčastní se tradičního se-
tkání s představiteli města a zce-

la jistě kromě kamarádů ze sou-
boru Prežihovci, s nimiž se už 
znají z frýdecko-místeckého fes-
tivalu, potkají řadu dalších přátel 
z mnoha míst Evropy. O zajíma-
vé zážitky určitě nebude nouze!

Starší tanečníci a muzikan-
ti Ostravičky se zase koncem 
prázdnin vydají na západ Řec-
ka do města Agrinio. Tanečníci 
tamějšího folklorního souboru le-
tos na 15. MFF ve Frýdku-Míst-
ku zaujali místní publikum ze-
jména překrásnými nádherně 

zdobenými kroji a nej-
slavnější řeckou pís-
ní poslední doby „Sir-
taki – Zorbas“. U nich 
v Agriniu od roku 1998 
každoročně organizu-
jí velký folklorní festival 
za účasti 20 souborů 
z celého světa. A prá-
vě na něj letos pozvali 
i Ostravičku. Také tam 
jistě na naše taneční-
ky čeká mnoho zají-
mavostí, překrásných 
setkání, ale i krásné li-
dové muziky a hlavně 
teplého sluníčka.

PIZZERIE QUATRO
ROZVOZ PIZZY, JÍDEL I MENU AŽ DO DOMU
Tel:. 558 43 10 16, 800 33 33 60 * ROZVOZ NAD 300 Kč ZDARMA
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30. 6. - 1. 7.
HURÁ PRÁZDNINY

Organizátor: ZO Českého svazu 
včelařů Frýdek-Místek
Místo: Dům včelařů Fojtství, 
Chlebovice
Čas: Začátek: 30. 6. v 18:00 ho-
din. Konec: 1. 7. v 11:45 hodin
Kontakt: Marie Knödlová, Tele-
fon: 603 542 619, E-mail: fmvce-
lari@seznam.cz
Informace: Soutěže, táborák, 
návštěva včelařského muzea, 
noční hra, medová snídaně, vi-
deoprojekce o životě včel.
Pro děti od 1. třídy. S sebou si 
vezměte průkazku zdravotní po-
jišťovny, psací a kreslící potřeby, 
spací pytel (možno i stan), kari-
matku, baterku, vhodné oblečení, 
oblečení na spaní, svačinu. Dopo-
ručujeme se přihlásit předem.

2. 7. – PRÁZDNINOVÉ
TVOŘENÍ

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Petra Vlkošová, Telefon: 731 
167 721, E-mail: petra@klicfm.cz
Informace: Vyrobíte si prázdnino-
vý obrázek a přívěšek ke klíčům. 
S sebou si vezměte svačinu a pití.
3. 7. – TENIS PRO VŠECHNY
Organizátor: TK TENNISPOINT 
Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK Ten-
nispoint, Hutní 36, Frýdek (býva-
lé kurty Válcoven plechu)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, Tele-
fon: 602 718 364, E-mail: jiri.vy-
koukal@seznam.cz
Informace: Seznámení se zá-
klady tenisu, všeobecnou spor-
tovní přípravou, soutěže a hry o 
drobné ceny. S sebou si vezmě-
te vhodné oblečení a obutí, po-
krývku hlavy a pití.
Počet míst omezen. Doporuču-
jeme se přihlásit předem.

7. 7. – DOPOLEDNE
S POČÍTAČEM

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek
Čas: 9:00 – 14:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Patrik Siegelstein, Te-
lefon: 732 646 125, E-mail: pa-
trik@klicfm.cz
Informace: Internet, hry. S se-
bou si vezměte svačinu a pití.

8. 7. – JÍZDA ZRUČNOSTI
S MĚSTSKOU POLICIÍ

Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Místo: Dopravní hřiště u víceú-
čelové sportovní haly
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Lenka Biolková, Tele-
fon: 558 631 481, E-mail: biolko-
va.lenka@frydekmistek.cz
Informace: Seznámíte se s pra-
vidly silničního provozu a vy-
zkoušíte si jízdu zručnosti na 
kole. Doporučujeme si s sebou 
vzít vlastní helmu a kolo.

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ – KOMPLETNÍ PROGRAM NA ČERVENEC A SRPEN
8. 7. – RADIOAMATÉŘI

Organizátor: Radioklub Frýdek-
-Místek
Místo: Malý Koloredov 811, Mís-
tek (sraz ve vstupní hale hotelo-
vého domu)
Čas: 16:00 – 18:00 hodin
Kontakt: Miroslav Sýkora, Tele-
fon: 606 337 161, E-mail: tana-
kan@seznam.cz
Informace: Ukázky činnosti radi-
oamatérů, rádiová spojení s ce-
lým světem. Určeno dětem od 
10 let. Počet míst omezen. Do-
poručujeme se přihlásit předem.
Přihlášky lze podat 6. a 7. 7. 
2009 telefonicky dopoledne.

9. 7. – DOPOLEDNE
S POČÍTAČEM

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 – 14:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Patrik Siegelstein, Te-
lefon: 732 646 125, E-mail: pa-
trik@klicfm.cz
Informace: Internet, hry. S se-
bou si vezměte svačinu a pití.
10. 7. – EXKURZE NA LETIŠTĚ
Organizátor: Pobeskydský avia-
tický klub Frýdek-Místek
Místo: Letiště Bahno, Místek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Jaroslav Muroň, Te-
lefon: 731 504 011, E-mail: 
pakfm@volny.cz
Informace: Ukázky modelářské 
činnosti, prohlídka hangáru, be-
seda s piloty ULL a modeláři, 
ukázky ULL letadel.

13. 7. – FIMO – VÝROBA 
ŠPERKŮ

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek
Čas: 9:00 – 11:00 a 11:00 – 
13:00 hodin
Kontakt: Ivana Kulhánková, Te-
lefon: 731 167 010, E-mail: iva@
klicfm.cz
Informace: Seznámíte se s polyme-
rovou modelovací hmotou FIMO. S 
sebou si vezměte svačinu a pití.
14. 7. – KLAUNSKÉ DIVADLO
Organizátor: Katolický lidový 
dům v Místku
Místo: Lidový dům, F. Čejky 450, 
Místek (velký sál)
Čas: 9:00 – 14:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Jan Bartončík, Telefon: 
558 435 401, E-mail: lidovydum.
fm@centrum.cz
Informace: Pobaví vás dva klau-
ni, naučíte se jednoduchým 
kouzlům a řešit hlavolamy.
15. 7. – O KRÁLE A KRÁLOV-

NU FRÝDKU-MÍSTKU
Organizátor: Beskydská šacho-
vá škola
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek
Čas: 8:00 – 13:00 hodin
Kontakt: Antonín Surma, Tele-
fon: 558 637 670, 728 855 086, 
E-mail: a.surma@chessfm.cz
Informace: Kategorie: A) hráči 
narození 1991 a mladší, B) hráči 

narození 1995 a mladší, C) hráči 
narození 1999 a mladší.

15. 7. – RADIOAMATÉŘI
Organizátor: Radioklub Frýdek-
-Místek
Místo: Malý Koloredov 811, Mís-
tek (sraz ve vstupní hale hotelo-
vého domu)
Čas: 16:00 – 18:00 hodin
Kontakt: Miroslav Sýkora, Tele-
fon: 606 337 161, E-mail: tana-
kan@seznam.cz
Informace: Ukázky činnosti radi-
oamatérů, rádiová spojení s ce-
lým světem. Určeno dětem od 
10 let. Počet míst omezen. Do-
poručujeme se přihlásit předem.
Přihlášky lze podat 6. a 7. 7. 
2009 telefonicky dopoledne.

16. 7. – MAGIC
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 – 15:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Patrik Siegelstein, Te-
lefon: 732 646 125, E-mail: pa-
trik@klicfm.cz
Informace: Přijďte si vyzkoušet 
světoznámou karetní hru MA-
GIC THE GATHERING. S se-
bou si vezměte svačinu a pití.

17. 7. – MAGIC
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 – 15:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Patrik Siegelstein, Te-
lefon: 732 646 125, E-mail: pa-
trik@klicfm.cz
Informace: Přijďte si vyzkoušet 
světoznámou karetní hru MA-
GIC THE GATHERING. S se-
bou si vezměte svačinu a pití.

20. 7. – DOPOLEDNE
S POČÍTAČEM

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek
Čas: 9:00 – 14:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Patrik Siegelstein, Te-
lefon: 732 646 125, E-mail: pa-
trik@klicfm.cz
Informace: Internet, hry. S se-
bou si vezměte svačinu a pití.

22. 7. – DOPOLEDNE HER
A SOUTĚŽÍ

Organizátor: Městská knihovna 
Frýdek-Místek
Místo: Městská knihovna, Jirás-
kova 506, Frýdek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Barbora Veličková, Te-
lefon: 558 644 353, E-mail: ve-
lickova@mkmistek.cz
Informace: Soutěže, výtvarné 
dílny, hry pro děti.
23. 7. – RAFTY NA OSTRAVICI
Organizátor: Sportovní klub cviče-
ní a pobyt v přírodě Frýdek-Místek
Místo: Stavidlo u dopravního 
hřiště na Riviéře v Místku
Čas: 10:00 – 14:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Oldřich Chrostek, Tele-

fon: 608 741 124, E-mail: rafty@
sport-klub.cz
Informace: Svezete se na 
2-6místných raftech přes stavidlo 
a peřej s instruktory vodáckého 
výcviku i samostatně. S sebou si 
vezměte starší obutí a oblečení 
do vody, pokrývku hlavy, opalo-
vací krém, svačinu a nápoje. Bez 
bot nebudete vpuštěni do lodi.
24. 7. – TENIS PRO VŠECHNY
Organizátor: TK TENNISPOINT 
Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK TEN-
NISPOINT, Hutní 36, Frýdek 
(bývalé kurty Válcoven plechu)
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, Tele-
fon: 602 718 364, E-mail: jiri.vy-
koukal@seznam.cz
Informace: Seznámení se zákla-
dy 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. Doporu-
čujeme se přihlásit předem.

27. 7. – CVIČÍME AEROBIK
A JDEME NA BAZÉN

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Sraz: V 9:30 hodin v SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:30 – 12:00 hodin
Kontakt: Anna Křistková, Tele-
fon: 736 740 256, E-mail: anic-
ka@klicfm.cz
Informace: Aerobik pro každé-
ho, koupání v krytém bazénu. S 
sebou si vezměte průkaz zdra-
votní pojišťovny, vhodné obleče-
ní a obuv do tělocvičny, svačinu 
a pití, plavky, ručník.

28. 7. – VE VČELÍM
KRÁLOVSTVÍ

Organizátor: ZO Českého svazu 
včelařů Frýdek-Místek
Místo: Dům včelařů Fojtství, Chle-
bovice
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Marie Knödlová, Tele-
fon: 603 542 619, E-mail: fmvce-
lari@seznam.cz
Informace: Videoprojekce ze 
života včel, ukázka vytáčení 
medu, povídání o medu, výroba 
svíček z včelího vosku, soutěže 
a hry s včelařskou tématikou.
29. 7. – PESTRÉ DOPOLEDNE
Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Klub Nezbeda
Místo: Katolický lidový dům, F. 

Čejky 450, Místek
Čas: 9:00 – 13:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Alena Kopidolová, Te-
lefon: 732 628 731, E-mail: klub-
nezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Malování hrníčků, 
skládání origami, luštění rébu-
sů, společné malování, turnaj v 
piškvorkách. S sebou si vezmě-
te přezůvky, svačinu a pití.

30. 7. – PERLIČKOVÉ
DOPOLEDNE

Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Klub Nezbeda
Místo: Katolický lidový dům, F. 
Čejky 450, Místek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Alena Kopidolová, Te-
lefon: 732 628 731, E-mail: klub-
nezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Vyrobíte si různé výrob-
ky z perliček a korálků. S sebou si 
vezměte přezůvky, svačinu a pití.

31. 7. – HUKVALDY
NETRADIČNĚ

Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Klub Nezbeda
Místo: Katolický lidový dům, F. 
Čejky 450, Místek – Sraz u klu-
bovny v 8:00 hodin
Čas: 8:00 – 15:00 hodin
Kontakt: Alena Kopidolová, Te-
lefon: 732 628 731, E-mail: klub-
nezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Poznávací a prožitko-
vý výlet hukvaldskou oborou. Hry, 
malování v přírodě, improvizova-
né scénky. Akce je určena účast-
níkům od 6 let. S sebou si vezmě-
te v hodné oblečení, pláštěnku, 
svačinu a pití. Na akci je nutno se 
předem přihlásit. Přihlášky si vy-
zvedněte v týdnu od 27. do 30. 7. 
v době 9:00 – 14:00 hodin.

31. 7. – HASIČSKÝ DEN
Organizátor: Sbor dobrovolných 
hasičů Frýdek
Místo: Hasičská zbrojnice, Střel-
niční 1861, Frýdek
Čas: 9:00 – 13:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Radek Stránský, Tele-
fon: 604 523 022, E-mail: sdhfry-
dek@seznam.cz
Informace: Prohlídka hasičské 
zbrojnice a techniky. Soutěže a hry.

3. 8. – MALOVÁNÍ
V SOKOLÍKU

Organizátor: Spolek přátel Frýd-
ku-Místku, o.s.

S HASIČI: Jedna z nejúspěšnějších akcí.  Foto: Petr Pavelka
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Místo: Areál Sokolík v Místku
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Helena Železníková, 
Telefon: 774 311 111, E-mail: 
pratele@pratelefm.org 
Informace: Tradiční a netradiční 
výtvarné techniky.

4. 8. – 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, E-mail: 
pratele@pratelefm.org 
Informace: Tradiční a netradiční 
výtvarné techniky.
5. 8. – KOREJSKÉ TAEKWON-

DO ITF A SEBEOBRANA
Organizátor: Škola TaeKwon-Do 
ITF Frýdek-Místek
Místo: Hřiště u 8. ZŠ, ČSA 570, 
Místek (v případě deště tělocvična)
Čas: 9:00 – 11:00 hodin (sraz v 
9:00 hodin u tělocvičny 8. ZŠ od 
ulice 17. listopadu)
Kontakt: Miroslav Sýkora, Te-
lefon: 603 710 604, E-mail: 
tkdfm@taekwondo.cz
Informace: S sebou si vezměte 
bílé tričko, sportovní mikinu, tep-
láky či šustky, obuv na ven i pře-
zutí do tělocvičny.
6. 8. – TURNAJ VE FOTBÁLKU
Organizátor: Filadelfie, o.s.
Místo: U-kryt Slezská, Frýdek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (přihla-
šování dvojic do 9:20 hodin)
Kontakt: Martin Dubčák, Tele-
fon: 558 435 637, E-mail: info@
filadelfie.cz
Informace: Turnaj dvojic ve stol-
ním fotbale. Věkové kategorie: 
7-12 let a 13-18 let
7. 8. – NAUČNOU STEZKOU 

FRÝDECKÝM LESEM NA 
BEZRUČOVU VYHLÍDKU

Organizátor: TJ VP Frýdek-Mís-
tek – Oddíl pěší turistiky
Místo: Frýdecký les, Bezručova 
vyhlídka
Čas: 8:00 – 14:50 hodin (Sraz: v 
8:00 hodin na nádraží ČD. Návrat: 
v 14:50 hodin na nádraží ČD)
Kontakt: Jaromír Maršálek, Tele-
fon: 776 252 014, E-mail: marsa-
lek.jaromir@centrum.cz

Informace: Turistická vycházka 
podél řeky Ostravice, Frýdec-
kým lesem na Bezručovu vyhlíd-
ku. Hry a soutěže. Opékání pár-
ků. S sebou si vezměte vhodné 
oblečení a obuv, svačinu a pití.

10. 8. – AKTIV DAY
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Sraz: V 9:30 hodin v SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:30 – 12:30
Kontakt: Patrik Siegelstein, Te-
lefon: 732 646 125, E-mail: pa-
trik@klicfm.cz
Informace: Přijďte se naučit zá-
klady moderních tanců s taneční 
skupinou AKTIV. S sebou si vez-
měte vhodné oblečení a obuv, 
svačinu a pití.
12. 8. – O KRÁLE A KRÁLOV-

NU FRÝDKU-MÍSTKU
Organizátor: Beskydská šacho-
vá škola
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek
Čas: 8:00 – 13:00 hodin
Kontakt: Antonín Surma, Tele-
fon:558 637 670, 728 855 086, 
E-mail: a.surma@chessfm.cz
Informace: Kategorie: A) hráči 
narození 1991 a mladší, B) hráči 
narození 1995 a mladší, C) hráči 
narození 1999 a mladší.

13. 8. – DOPOLEDNE
REKORDŮ

Organizátor: Filadelfie, o.s.
Místo: U-kryt Slezská, Frýdek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Martin Dubčák, Tele-
fon: 558 435 637, E-mail: info@
filadelfie.cz
Informace: Čekají vás netradiční 
disciplíny. Není důležitá jen síla 
nebo mrštnost, ale i inteligence 
či trpělivost. Bližší informace na 
www.filadelfie.cz.
17. 8. – COUNTRY TANEČKY 
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, budova B, Pio-
nýrů 764, Místek
Čas: 9:00 – 11:30 hodin
Kontakt: Renata Bortlíčková, Te-
lefon: 731 080 964, E-mail: rena-
ta@klicfm.cz
Informace: Naučíte se kroky a 
figury country tanců. S sebou 
si vezměte sportovní oblečení 

(děvčatům doporučujeme i suk-
ni), sportovní obutí do klubovny, 
svačinu a pití.

18. 8. – AUTOBUSOVÝ
VÝLET DO OPAVY

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Sraz: V 9:00 hodin před SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 – 13:00 hodin
Kontakt: Alena Fabíková, Tele-
fon: 732 383 131, E-mail: ale-
na@klicfm.cz
Informace: Podíváme se do Opa-
vy, kde navštívíme zábavnou in-
teraktivní výstavu Ilustrátor Zde-
něk Burian. Produkce obrazů to-
hoto známého malíře pravěku 
jsou dětem přibližovány zajíma-
vými hrami a soutěžemi. Dozví-
te se zajímavosti ze života Zdeň-
ka Buriana, seznámíte se s jeho 
tvorbou, složíte si kostru dinosau-
ra, obří puzzle a zažijete mnoho 
dalšího. S sebou si vezměte sva-
činu a pití, pláštěnku, vhodné ob-
lečení a obutí, malé kapesné, 
průkazku zdravotní pojišťovny.
Na akci je nutno se předem při-
hlásit. Přihlášky získáte osobně 
v SVČ Klíč FM nebo na webu 
www.klicfm.cz.

19. 8. – MALÝ STRÁŽNÍK
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Místo: Sady Svobody, Frýdek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Lenka Biolková, Tele-
fon: 558 631 481, E-mail: biolko-
va.lenka@frydekmistek.cz
Informace: Vyzkoušíte si fyzic-
ké a psychické testy pro „malé 
strážníky“, seznámíte se s prací 
městské policie. Za nepříznivé-
ho počasí se akce nekoná.

20. 8. – AUTOBUSOVÝ VÝ-
LET NA RANČ ČELADNÁ

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Sraz: V 9:15 hodin před SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Alena Fabíková, Tele-
fon: : 732 383 131, E-mail: ale-
na@klicfm.cz
Informace: Výlet na ranč ke ko-
ním. Pojeďte s námi navštívit 
ranč, prohlédnout si stáje, se-
známit se s životem koní a pro-
jet se na koni v kryté hale ran-

če. S sebou si vezměte svačinu 
a pití, pláštěnku, vhodné obleče-
ní a obutí, malé kapesné, průkaz-
ku zdravotní pojišťovny. Na akci 
je nutno se předem přihlásit. Při-
hlášky získáte osobně v SVČ Klíč 
FM nebo na webu www.klicfm.cz.

21. 8. – MLADÍ HASIČI
Organizátor: Sbor dobrovolných 
hasičů Lískovec
Místo: Hasičská zbrojnice v Lís-
kovci (Dojezd MHD č. 5)
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Šárka Čerňáková, Te-
lefon: 605 249 385, E-mail: sar-
ka.cernakova@seznam.cz
Informace: Ukázky z činnosti 
mladých hasičů, soutěže s pou-
žitím hasičského nářadí a náčiní. 
V případě nepříznivého počasí 
akce proběhne v klubovně a ve 
zbrojnici. Děti předškolního věku 
se mohou zúčastnit pouze v do-
provodu dospělé osoby.

25. 8. – DOPOLEDNE
PLNÉ HER

Organizátor: TOM 19070 KAM, 
Frýdek-Místek
Místo: SVČ Klíč, budova B, Pio-
nýrů 764, Místek
Čas: 8:30 – 13:00 hodin
Kontakt: Jiří Šnapka, Tele-
fon: 737 117 491, E-mail: jiri.
snapka@seznam.cz
Informace: Čekají vás deskové a 
karetní hry v klubovně a míčové 
hry na hřišti. S sebou si vezmě-
te sportovní oblečení, přezůvky, 
svačinu a pití.

25. 8. – 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 (prů-
běžná akce)
Kontakt: Jozef Juhás, Telefon: 
605 807 148, E-mail: jozef.ju-
has@seznam.cz
Informace: Nauč se základům se-
beobrany. Poznej své pohybové 
schopnosti v rozvoji umění sebe-
obrany. Akce je určena dětem od 
7 let. S sebou si vezměte sportov-
ní oblečení a obuv, svačinu a pití.

26. 8. – 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 (prů-
běžná akce)
Kontakt: Jozef Juhás, Telefon: 
605 807 148, E-mail: jozef.ju-
has@seznam.cz
Informace: Nauč se základům se-
beobrany. Poznej své pohybové 
schopnosti v rozvoji umění sebe-
obrany. Akce je určena dětem od 
7 let. S sebou si vezměte sportov-
ní oblečení a obuv, svačinu a pití.

26. 8. – DOPOLEDNE HER
A SOUTĚŽÍ

Organizátor: Městská knihovna 
Frýdek-Místek
Místo: Městská knihovna, Hlavní 
111, Místek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (prů-

běžná akce)
Kontakt: Barbora Veličková, Te-
lefon: 558 644 353, E-mail: velic-
kova@mkmistek.cz
Informace: Soutěže, výtvarné 
dílny, hry pro děti.

27. 8. – MNOHO TVÁŘÍ
ZÁBAVY

Organizátor: Junák – Svaz skau-
tů a skautek ČR, Středisko 8. 
pěší pluk
Místo: Skautská klubovna na uli-
ci 28. října 781, Místek (vedle re-
staurace Golf)
Čas: 9:00 – 12:00 hodin a 14:00 
– 17:00 hodin (průběžná akce)
Kontakt: Kristýna Žížala Johno-
vá, Telefon: 777 896 758, E-
mail: kristaj@seznam.cz
Informace: Můžete si vyzkoušet 
svou zručnost, výtvarný cit, za-
hrát si drobné hry, zasoutěžit, 
navštívit lanové průlezky, podí-
vat se do klubovny. S sebou si 
vezměte sportovní oblečení a 
obuv, svačinu a pití.

28. 8. – MNOHO TVÁŘÍ
ZÁBAVY

Organizátor: Junák – Svaz skau-
tů a skautek ČR, Středisko 8. 
pěší pluk
Místo: Skautská klubovna na uli-
ci 28. října 781, Místek (vedle re-
staurace Golf)
Čas: 9:00 – 12:00 hodin a 14:00 
– 17:00 hodin (průběžná akce)
Kontakt: Kristýna Žížala Johno-
vá, Telefon: 777 896 758, E-
mail: kristaj@seznam.cz
Informace: Můžete si vyzkoušet 
svou zručnost, výtvarný cit, za-
hrát si drobné hry, zasoutěžit, 
navštívit lanové průlezky, podí-
vat se do klubovny. S sebou si 
vezměte sportovní oblečení a 
obuv, svačinu a pití.

28. 8. – AUTOBUSOVÝ VÝ-
LET NA RANČ ČELADNÁ

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Sraz: V 9:15 hodin před SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Alena Fabíková, Tele-
fon: 732 383 131, E-mail: ale-
na@klicfm.cz
Informace: Výlet na ranč ke ko-
ním. Pojeďte s námi navštívit 
ranč, prohlédnout si stáje, se-
známit se s životem koní a pro-
jet se na koni v kryté hale ran-
če. S sebou si vezměte svačinu 
a pití, pláštěnku, vhodné obleče-
ní a obutí, malé kapesné, průkaz-
ku zdravotní pojišťovny. Na akci 
je nutno se předem přihlásit. Při-
hlášky získáte osobně v SVČ Klíč 
FM nebo na webu www.klicfm.cz

31. 8. – PRÁZDNINOVÉ
TRIČKO

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Ivana Kulhánková, 
Telefon: 731 167 010, E-mail: 
iva@klicfm.cz
Informace: Vyrobíte si bezva trič-
ko do školy. S sebou si vezměte 
svačinu a pití.

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ – KOMPLETNÍ PROGRAM NA ČERVENEC A SRPEN

U VSH: Do Prázdnin ve městě je zapojena i městská policie.    Foto: Petr Pavelka
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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. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 13,26 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2 (II.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) objekt bez čp./če. (ul.Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2

4) objekt bez čp./če. – křížový podchod 
- nebytový prostor o výměře 24,90 m2 (směr Ostravská)
5) Objekt čp. 6, náměstí Svobody
- nebytové prostory o výměře 33,18 m2 (III.NP)

6) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytové prostory o výměře 44 m2 (IV.NP)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
2) objekt čp.549 (ul. Růžový pahorek) 
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
3) Objekt čp. 604, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2

(III.NP, VII.NP a VIII.NP)
4) Objekt čp. 606, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (II.NP)

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíž-
dí mobilní sběrna, a na sběrné 
dvory může občan města Frý-
dek-Místek bezplatně přinést 
tyto nebezpečné odpady, vel-
koobjemové odpady a elektro-
zařízení: - nebezpečné odpady 
a ostatní odpady: mazací a mo-
torové oleje, olejové filtry, zbyt-
ky barev, laků, ředidel, televizo-
ry, 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: skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní - nerozebrané!!!

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
lednice, mrazničky, sporáky, 

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

Mobilní sběrna
U Kina P. Bezruče 21. 7. – 23. 7.
U krytého bazénu 28. 7. – 30. 7.
Park. u Kauflandu 7. 7. – 9. 7.
Parkoviště u Billy 14. 7. – 16. 7.
Provoz:  Út, St, Čt 10.00-18.00 

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

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

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

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

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

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

POH je dokument, který je po-
vinen zpracovat každý původce 
odpadů, obec (svaz obcí), který 
produkuje ročně více než 10 tun 
nebezpečného odpadu nebo více 
než 1000 tun ostatního odpadu. 
Každý původce odpadů, který vy-
produkuje toto množství odpadů, 
musí zpracovat plán odpadového 
hospodářství nejpozději do jed-
noho roku od zjištění překroče-
ní těchto hodnot. Tuto povinnost 

Plán odpadového hospodářství (POH)
ukládá zákon o odpadech.

POH je dokument, který vy-
hodnocuje nakládání s odpady 
ve vaší firmě (nebo obci), hod-
notí produkci odpadů z hlediska 
množství a druhů, jejich správné 
zařazení dle vlastností, míru tří-
dění, míru využívání jednotlivých 
odpadů, způsob odstranění. 
Dále uvádí prognózy vývoje pro-
dukce odpadů a navrhuje cíle a 
opatření k odstranění zjištěných 

o celkové výměře 13 m2 na-
cházející se v I. NP objektu čp. 
1146, tř. T. G. Masaryka, k. ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (je 
zde v provozu prodejna kávy a 
občerstvení). Smlouva o nájmu 
na dobu neurčitou, doporučená 
výše nájemného 2.280 Kč/m2/
rok. Prostory nebudou prona-
jímány za účelem provozování 
herny, restaurace apod.

Žádosti o pronájem s nabíze-

nedostatků nebo slabších míst. 
Nedílnou součástí je vyhodno-
cení souladu plánu odpadového 
hospodářství původce s plánem 
odpadového hospodářství kra-
je. Plán odpadového hospodář-
ství se provádí nejméně na 5 let.

Frýdecká skládka, a.s. zpra-
covávala tento plán nejen pro 
sebe, ale i pro město Frýdek- 
-Místek. POH města je k dispo-
zici webových stránkách města. 

Statutární město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu nebytové prostory

nou výší nájmu (zvlášť v zape-
četěné obálce s nápisem „Neot-
vírat“ – čp. 1146, malý prostor) 
a informací, za jakým účelem 
budou nebytové prostory využí-
vány, doručte na podatelnu Ma-
gistrátu města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majet-
ku, Radniční 1148 maximálně 
do 24. 7. 2009 14.00 hodin.

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 174.

V současné době jsou regis-
try silničních vozidel provozová-
ny jako dvouúrovňové distribuo-
vané systémy centrum – okres.

Ministerstvo vnitra připravuje ve 
spolupráci s ministerstvem dopra-
vy převod registrů silničních vozi-
del z této úrovně na úroveň cen-
trum. K převodu na centrální sys-
témy vede ministerstvo vnitra ze-
jména nesoulad dat v okresních 
a centrálních databázích. Rovněž 
je mimo jiné sledována příprava 
agendových systémů správních 
evidencí na poskytování údajů pro 
základní registry, vytvoření stan-
dardizovaného datového a komu-
nikačního rozhraní pro externí sub-
jekty, blokování chybových nebo 
neověřených údajů, odstranění ne-
souladu dat mezi centrální databá-
zí a okresními databázemi, navá-
zání na koncepci eGovernmentu a 

Vytváření centrálního registru vozidel
na koncepci projektu Czech Point.

Připravované nové aplika-
ce představují podstatnou změ-
nu vnitřního uspořádání systé-
mů a databází. Pracovníci regist-
ru vozidel jsou od počátku dubna 
2009 proškolováni k práci s nový-
mi aplikacemi. Vzhledem k tomu, 
že jde o zásadní systémovou 
změnu, žádáme občany o trpěli-
vost při vyřizování jejich žádostí, 
než dojde k plnému zaběhnutí při 
práci s touto novou aplikací, s je-
jímž spuštěním je počítáno v prů-
běhu prázdninových měsíců.

Rovněž bychom vás chtěli in-
formovat o skutečnosti, že od 1. 
7. 2009 dojde ke změně pracov-
ní doby na registru vozidel, a to 
pondělí a středa od 8.00 h. do 
12.00. a od 13.00 h. do 17.00 h. 
a ve čtvrtek od 8.00 h. do 12.00 
h. a od 13.00 h. do 15.00 h.

Okresní správa sociálního za-
bezpečení Frýdek-Místek sděluje 
veřejnosti, že od  1. července 2009 
bude agenda lékařské posudko-
vé služby (LPS) úřadu práce pře-
vedena z Úřadu práce ve Frýdku-
-Místku na Okresní správu sociál-
ního zabezpečení Frýdek-Místek.

Kontakty na pracoviště LPS:
OSSZ Frýdek-Místek, Palac-

kého 115, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: 558 604 700 – 

ústředna, 558 604 808, 558 604 

Sdělení OSSZ Frýdek-Místek
809, 558 604 810 

Lékaři OSSZ budou vykoná-
vat posudkové činnosti jak pro 
účely invalidity, tak pro další sys-
témy sociálního zabezpečení, 
které do té doby posuzovali léka-
ři úřadu práce. Více ke změnám v 
organizaci a působnosti LPS lze 
nalézt v informačním letáku na 

http://www.cssz.cz/cz/informa-
ce/informacni-materialy/letaky/ 
nebo na Okresní správě sociální-
ho zabezpečení Frýdek-Místek.

Region Beskydy v pátek 19. 
června ukončil třetí kolo výzvy 
pro předkládání projektů – žá-
dostí o finanční příspěvek z Ope-
račního programu přeshranič-
ní spolupráce Česká republika 
– Polská republika 2007-2013 
prostřednictvím Fondu mikropro-
jektů Euroregionu Beskydy. 

Předloženo bylo šest projekto-
vých žádostí, z toho dva projekty 
se zaměřením na propagaci ces-
tovního ruchu, dva na realizaci kul-
turních aktivit a dva projekty zabý-
vající se budováním turistické infra-
struktury. Všechny předložené pro-
jekty splnily podmínky formální kon-
troly. V současnosti probíhá kontro-
la přijatelnosti. Poté budou projekty 
hodnoceny regionálními experty a 
předloženy ke schválení společné-
mu česko-polskému Euroregionál-
nímu řídícímu výboru, který zased-
ne v říjnu letošního roku. 

Zájemci z řad právnických osob 
založených nikoli k dosažení zisku 
(neziskových organizací) se síd-
lem na území Regionu Beskydy 
mohou již rok žádat prostřednic-
tvím Fondu mikroprojektů Eurore-
gionu Beskydy, jehož správcem 
a zároveň administrátorem je zá-
jmové sdružení právnických osob 
„Region Beskydy“, o finanční pod-
poru aktivit zaměřených na kultur-
ní, vzdělávací a společensko-hos-
podářský rozvoj, životní podmínky 
a vzájemnou spolupráci mezi re-
giony v česko-polském příhrani-
čí. Projekty předložené do Fondu 
musí být finančně realistické, při-
pravené pro realizaci a musí mít 

Region Beskydy ukončil 3. kolo 
výzvy v rámci Fondu mikroprojektů

silný a evidentní přeshraniční as-
pekt – do přípravy a realizace pro-
jektů musí být zapojen jak žada-
tel o finanční příspěvek, tak polský 
projektový partner a projekt musí 
mít jasný dopad pro cílovou sku-
pinu na obou stranách hranice – 
tedy na českém i polském území. 
Maximální míra spolufinancování 
předložených projektů z prostřed-
ků ERDF (Evropského fondu pro 
regionální rozvoj) činí 85% uzna-
telných výdajů projektu, maximál-
ně však 30 000 EUR. Z toho vy-
plývá, že v rámci Fondu lze pod-
pořit pilotní projekty zaměřené na 
rozvoj česko-polských vztahů (kul-
turní, sportovní a jiné volnočasové 
aktivity) včetně drobných investič-
ních projektů (např. naučné stez-
ky, cyklotrasy), projektů zaměře-
ných na rozvoj cestovního ruchu a 
jeho propagaci, vzdělávání a jiné. 

V průběhu dvanácti měsíců 
bylo do fondu předloženo celkem 
14 žádostí o finanční příspěvek. 
Pět projektů bylo do této chvíle 
úspěšně realizováno, tři projekty 
se v současnosti realizují. Před-
pokládáme, že zájem o podpo-
ru drobných projektů prostřed-
nictvím Fondu mikroprojektů Eu-

roregionu Beskydy dále poros-
te. Svědčí o tom stoupající počty 
předložených projektových žá-
dostí i rostoucí zájem potencio-
nálních žadatelů o informace. 

Více informací k česko-polské-
mu Fondu mikroprojektů euroregi-
onu Beskydy naleznete na webo-
vých stránkách Regionu Beskydy 
– www.regionbeskydy.cz v zálož-
ce Fond mikroprojektů 2007-2013 
nebo prostřednicvím individuál-
ních konzultací u správce a ad-
ministrátora fondu (termín indivi-
duální konzultace si můžete do-
hodnout telefonicky – mob. 00420 
739 203 934 nebo e-mailem va-
laskova.dagmar@beskydy-in-
fo.cz s paní Dagmar Valáškovou 
– sekretářem sdružení a projekto-
vým manažerem Fondu. 

Sběr žádostí v rámci čtvrtého 
kola výzvy plánujeme ukončit v 
prosinci 2009, přičemž Euroregio-
nální řídící výbor rozhodne o jejich 
schválení v březnu 2010. V tomto 
kole by měly být předloženy pro-
jekty s plánovanou dobou zaháje-
ní fyzické realizace v jarních či let-
ních měsících roku 2010. 

Za Region Beskydy
Valášková Dagmar

(Pokračování ze strany 1)
... Bavila jsem se se staros-

tou, jaká pomoc by jim nejvíce 
pomohla. Původně jsem chtě-
la navrhnout sto tisíc korun, ale 
vzhledem k vývoji událostí a je-
jich dopadu navrhuji nakonec 

částku dvojnásobnou,“ uvedla 
snahu pomoci primátorka Eva 
Richtrová.

Se záměrem finanční pomo-
ci se ztotožnili všichni zúčastnění 
zastupitelé, pro pomoc Jeseníku 
zvedlo ruku 38 zastupitelů.  (pp)

Město pomůže Jeseníku
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Například Základní škola Frý-
dek-Místek, Komenského 402, se 
před nedávnem dočkala propoje-
ní dvou svých budov spojovacím 
krčkem i nového sportovního hřiš-
tě, její sportovní areál se však už v 
těchto dnech dále vylepšuje.

„Jedná se o rekonstrukci části 
stávajícího sportovního hřiště u 4. 
ZŠ. Hřiště je v současné době v 
nevyhovujícím stavu, a proto bude 
rekonstruováno, bude vybudován 
odvodňovací systém, který se na-
pojí do stávající dešťové kanaliza-
ce. Vznikne běžecká dráha, do-
skočiště pro skok do dálky, hřiš-
tě s umělou trávou a bude prove-
dena rekonstrukce oplocení spor-
tovního areálu,“ přiblížila Simona 
Handlířová z odboru investic stav-
bu, která by měla být dokončena 
v zářijovém termínu. „Dojde vlast-
ně k využití té části školního po-
zemku, kde je nyní nepříliš vyu-
žívaná asfaltová plocha. Místní 
obyvatelé ji sice začali přes zá-
kaz vjezdu využívat k parkování, 
ale tento pozemek je veden jako 
sportoviště a jsem rád, že k tomu-
to účelu začne znovu více slou-
žit. Ze strany občanů doufám ve 
smířlivou reakci, protože určitě je 
lepší vidět děti sportovat, než jen 
vysedávat u počítačů nebo hledat 
nějakou nebezpečnější zábavu v 
ulicích,“ míní náměstek primáto-
ra Petr Cvik, který se dlouhodobě 
zasazuje o vylepšování podmínek 
pro školní sportování. To se kvů-
li nevyjasněným majetkoprávním 
záležitostem dlouho nedařilo u 5. 
a 9. ZŠ na ulici E. Krásnohorské. 
Ale i tady už se rozběhla investič-
ní akce pod názvem „ZŠ F-M, ul. 
E. Krásnohorké 2254 a 139 – ře-
šení školního a sportovního areá-

lu (5. a 9. ZŠ)“.
„Stávající areál 5. 

a 9. ZŠ nemá v sou-
časné době vyhovu-
jící venkovní sportoviš-
tě. Bude provedena rekon-
strukce venkovního sportov-
ního areálu – běžecká dráha, 
dvě doskočiště pro skok daleký, 
výškařský a koulařský sektor. 
Uvnitř se bude nacházet více-
účelové hřiště pro házenou, 
dvě hřiště pro basketbal, 
nebo dvě hřiště pro volej-
bal. Vnitřní hřiště budou oploce-
na vhodným oplocením čtyřmet-
rové výšky. Práce už byly zahá-
jeny a dokončeny by měly být 
v říjnu tohoto roku. V rámci pří-
pravy stavby je nutné provede-
ní potřebných prací pro možnost 
zahájení stavby, včetně skrýv-
ky podornice a hrubých terén-
ních úprav. S tím je spojen větší 
provoz nákladních aut ze stave-
niště,“ vysvětlila Simona Hand-
lířová z investičního odboru. „V 
souvislosti s nabytím fotbalové-
ho areálu ve Stovkách a s plá-
novanou výstavbou hřišť s umě-
lým povrchem si troufám tvrdit, 
že zde v dohledné době budou 
opravdu perfektní podmínky pro 
sportovně zaměřenou školu,“ 
těší náměstka Petra Cvika.

Do třetice se investiční akce 
vylepšující podmínky pro těles-
nou výchovu realizuje také na Zá-
kladní škole Frýdek-Místek, Pio-
nýrů 400. Rekonstrukcí zde pro-
jde víceúčelové hřiště a atletický 
ovál, který bude sloužit sportov-
ním aktivitám dětí a dospělých v 
rámci hodin tělesné výchovy i vol-
nočasových aktivit. Navržené pro-
storové řešení respektuje stáva-

Město Frýdek-Místek má školství jako jasnou pri-
oritu a pravidelně o prázdninových měsících, kdy 
nejsou objekty tolik zatíženy provozem, provádí 
další vylepšení jednotlivých svých zařízení. Letos 
se kromě oprav zajištěných v rámci rozpočtu od-
boru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy roz-
jíždí také řada větších investičních akcí.

slovo náměstka primátora

Vážení spoluobčané,
uplynul další školní rok, nastá-

vá čas letních prázdnin. Dovolte 
mi, abych z tohoto místa poděkoval 
všem pedagogickým i nepedagogic-
kým pracovníkům našich škol, ško-
lek a dalších příspěvkových organi-
zací, které se v uplynulém školním 
roce našim dětem věnovali. Jsem 
přesvědčený o tom, že odváděli ma-
ximum práce a že poznatky, zkuše-
nosti a praktické rady, které mladé 
generaci předávali, dělali s nasaze-
ním a rozumným přístupem ke každému svěřenci. 

Poděkovat bych chtěl i rodičovské veřejnosti za práci v Radách škol 
a dalších aktivitách a v neposlední řadě chci poděkovat také dětem, 
které po celý školní rok soutěžily ať už v nesčetných vědomostních, či 
sportovních disciplínách. Přál bych si, abyste si všichni v nastávajících 
dvou měsících letních prázdnin odpočinuli a načerpali dostatek energie 
a elánu do dalšího školního roku. Užijte si dovolenou podle svých nej-
lepších představ v tuzemsku či zahraničí. Pro děti, které zůstávají ve 
Frýdku-Místku, jsme připravili poměrně bohatý program v rámci projek-
tu Prázdniny ve městě. Věřím, že si tam každý najde oblast, která bude 
stát za osobní vyzkoušení. Přeji vám všem, ať si aktivní prázdniny i do-
volené užijete v relativní pohodě a hlavně ve zdraví. Zatímco budete od-
počívat, řada škol i školek projde další rekonstrukcí a modernizací. V le-
tošním roce jsme se zaměřili zejména na školy mateřské, v nichž bude 
dominovat výměna nevyhovujících oken. Osobně se těším na realizaci 
sportovního areálu mezi 5. a 9. základní školou. Dojde tak k završení le-
titého procesu, kdy jsme nemohli kvůli nevyjasněným majetkovým vzta-
hům areál postavit. Doufám, že se dílo podaří v letošním roce dokončit 
a více jak tisícovka žáků z obou škol už konečně bude mít kvalitní spor-
toviště. Radost mám i z toho, že se po prázdninách dočkají venkovního 
sportovního areálu také žáci na 6. základní škole. I proto doufám, že se 
děti budou do škol zase o něco víc těšit.  Petr Cvik

jící stav a doplňuje prostor z hle-
diska funkčnosti. Umělé sportov-
ní povrchy jsou navrženy v červe-
né barvě, která napodobuje antu-
ku. Okolí sportovních ploch jsou 
zatravněny. Předpokládaná ka-
pacita běžeckého oválu je zhruba 
třicet sportovců. Užitkové plochy 
oválu jsou navrženy jako umělé. 
Plocha běžeckého tartanu v cel-
kové ploše je téměř 1000 metrů 
čtverečních. „Předpokládaná ži-
votnost areálu je garantována v 
řádu desítek let, ale samozřejmě 
je závislá na prováděné údržbě a 
také na tom, jak si budou všichni 
této investice vážit,“ podotkl Petr 
Cvik. Šestka se kromě oválu do-
čká také sportovní plochy s do-
skočištěm skoku do dálky.

V zásobníku akcí investičního 
odboru pro letošní rok je dále re-
konstrukce přípojky pro školní ku-
chyň, trafostanice 2. ZŠ, kde se 
již intenzivně pracuje na úspo-
rách energie ve školních budo-
vách. Základní a mateřská škola 
na ul. Jana Čapka 2555 ve Frýd-
ku prochází rekonstrukcí za té-
měř 38 milionů korun, přičemž 
více než 28 milionů korun získalo 
město od Evropské unie a Stát-
ního fondu životního prostředí. 
„Rekonstrukce zahrnuje zatep-
lení obvodových stěn i střechy 
budovy, výměnu oken a poříze-
ní nové fasády, což výrazně sníží 
energetickou náročnost provozu 
a vylepší žákům jejich podmínky. 
Práce na rekonstrukci skončí v 
září,“ deklaruje Petr Cvik.

V průběhu prázdnin se usku-
teční další drobnější akce finan-
cované přímo odborem školství, 
kultury, mládeže a tělovýcho-
vy. 8. ZŠ se dočká rekonstruk-
ce elektroinstalace za zhruba tři 
miliony korun, za stejnou částku 

bude vyměněno osvětlení ve tří-
dách 9. ZŠ, skoro pět milionů ko-
run město vydá na rekonstruk-
ci podlahy a podhledu tělocvičny 
1. ZŠ a milion na generální opra-
vu sociálního zařízení ZŠ Nadě-
je. „Zaměřili jsme se také ve vět-
ší míře na mateřinky. Na Anen-
ské, Svatopluka Čecha, Třanov-
ského a Gogolova dojde k vý-

měně oken, někde i k zateple-
ní. Mateřská škola F. Čejky bude 
mít po prázdninách zrekonstruo-
vanou školní jídelnu a u MŠ Bo-
žana počítáme s generální opra-
vou sociálního zařízení. V objek-
tu MŠ Trnky provedeme gene-
rální opravu zahradních prostor,“ 
vypočítal prázdninovou aktivitu u 
mateřských škol Petr Cvik.  (pp)

6. ZŠ: Investice za 38 milionů korun by měla být dokončena o prázd-
ninách.   Foto: Petr Pavelka

4. ZŠ: Začalo další vylepšování podmínek školy na Komenského ulici.     Foto: Petr Pavelka
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Čtvrtek 9. července v 19 hodin
– Frýdecký zámek 

IVO JAHELKA
Recitál zpívajícího právníka, který je se-
staven z veselých příběhů ze života, pís-
niček a perliček ze soudních spisů a poli-
cejních protokolů. Vstupné: 130 Kč

Čtvrtek 30. července v 19 hodin
– Frýdecký zámek

PAKOSTRA BLUES
Ostravské akustické blues

s nádechem humoru.
Radek Pastrňák – leader skupiny Buty, 
kytara, zpěv
Jiří Kosťa Kostadinov – ostravská blueso-
vá legenda, kytara, zpěv
Josef Pak – Joe After Trio, kontrabas, 
baskytara. Vstupné: 100 Kč. V případě 
nepříznivého počasí se koncerty konají v 
Nové scéně Vlast.
Divadelní předplatné sezóna 2009/2010

SKUPINA A 2009/10
Pátek 25. září v 19 hodin 

Divadelní společnost Josefa Dvořáka Praha
Pavel Fiala – Josef Dvořák
S PYDLOU V ZÁDECH

Tato hra měla premiéru v Divadle Semafor 
4. 6. 1981 a dočkala se téměř 500 repríz. 
Nyní po mnoha letech se legendární insce-
nace vrací na divadelní prkna. Postavička li-
dového chytráka, který se zaplétá v šachové 
partii mocných, poskytuje Josefu Dvořákovi 
prostor pro řadu brilantních klaunských čísel.
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, 
Rostislav Trbík, Karel Gult, Veronika Ba-
jerová aj. Režie: Josef Dvořák

Úterý 20. října v 19 hodin
Divadlo Radka Brzobohatého Praha

James Goldman
LEV V ZIMĚ

Historická hra s humorným nadhledem. Na za-
čátku 12. století se anglický král Jindřich II. a 
jeho manželka Eleonora Aquitanská musí roz-
hodnout, který z jejich tří synů bude vládnout.
Každý z nich chce trůn získat. Královna 
je ochotna království rozdělit, král usiluje 
o to, aby království zůstalo jednotné. Blíží 
se zima a začíná rodinná válka o trůn, kte-
rou vyhraje ten nejsilnější a nejschopněj-
ší. Filmová verze získala tři Oscary.
Hrají: Radoslav Brzobohatý, Hana Ma-
ciuchová, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, 
Irena Máchová, Petr Vágner aj.
Režie: Roman Štolpa

Neděle 8. listopadu 
Bratislavské hudobné divadlo

R. Geri, C. Kubiš, M. a S. Kohútek
DON QUIJOTE PODLA SANCHA

Flamengo muzikál, španělské rytmy, svě-
toznámý námět o muži, který bojoval s vě-
trnými mlýny, miloval život, lidi a sprave-
dlnost. Zajímavé zpracování je vtipným 
nadhledem na život Dona Quijota očima 
jeho sluhy Sancha Panzy. 
Živá hudba na jevišti, temperamentní ta-
nec a herecký koncert.
Hrají: Ivan Vojtek/Jozef Benedik, Ma-
túš Kohútik, Zuzana Čorejová, Miroslava 
Hardošová, Radomír Miliš, Los Remedios
Režie: Pavol Uher

Choreografie: Ramón Martínez
Divadlo Palace Theatre Praha – prosinec

Peter Shaffer
VEŘEJNÉ OKO

Komorní komedie. Příběh, který na první 
pohled vypráví o velmi nečekaném a nety-
pickém manželském trojúhelníku, je však 
při hlubším pohledu především něžným 
příběhem o lásce, bláznovství a moudrosti. 
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Jirešová a On-
dřej Čermák. Režie: Ondřej Zajíc

Studio Dva Praha – leden 2010
Miro Havran

VŠE O MUŽÍCH
Aneb jak muži vidí sami sebe, za co se 
stydí a nestydí, jak to dopadá, když se 
testosteron smíchá s city. Tragikomedie o 
mužích pro ženy, aby je opět nepochopily.
Hrají: Maroš Kramár, Michal Slaný a Filip Bla-
žek. Režie: Jana Janěková. Česká premiéra

Divadlo Sem Tam Fór Slavičín
– únor 2010
Ray Cooney

1+1=3 – JEDEN A JEDNA JSOU TŘI
John Brown je taxikář, který léta utajuje sku-
tečnost, že má dvě manželky. Vše klape dle 
přísně dodržovaného harmonogramu, který 
jednoho dne poruší a tím roztočí kolotoč lží, 
do kterých se stále více zamotává. 
V okamžiku, kdy je celá situace neúnos-
ná, se ke všemu přiznává a poprvé říká 
pravdu – nikdo mu nevěří.
Hrají: Jan Julínek, Pavel Studeník, Milan 
Janček, Lea Koncerová Jana Źáčková aj.
Režie: Jan Julínek

Středa 10. března 2010 v 19 hodin
Divadelní společnost Háta Praha

Ken Ludwig
DNES HRAJEME CYRANA

Komedie vypráví o všedních věcech ne-
všedního divadelní života.
Hrají: Ivana Andělová/Olga Želenská, 
Adéla Gondíková/Lucie Zedníčková, Lu-
mír Olšovský/Zbyšek Pantíček, 
Vladimír Čech/Petr Gelnar, Michal Hruš-
ka/ Filip Tomsa. Režie: Lumír Olšovský

SKUPINA B 2009/10
Středa 30. září v 19 hodin

Divadlo Na Fidlovačce Praha
Eric Emmanuel Schmidt

ZÁHADA
Hra sice začíná velice dramaticky, ale 
vzápětí pokračuje v žánru duchaplné kon-
verzační komedie. Erik Larsen se vypra-
vil na opuštěný ostrov v Norském moři 
za nositelem Nobelovy ceny za literaturu 
Abelem Norkem, aby s ním udělal inter-
view o jeho poslední knize Zapřená láska. 
Profesní rozhovor se změní v osobní sou-
boj dvou mužů s odlišným pohledem ne-
jen na lásku, sexualitu, ale na život vůbec.
Hrají: Otakar Brousek ml. A Tomáš Töpfer
Režie: Ondřej Brousek

Středa 21. října v 19 hodin
Divadlo Bolka Polívky a Divadelní

spolek Frída Brno
Callie Khouri

JAKO THELMA A LOUISE
Strhující příběh dvou žen, které procházejí 
na své cestě autem téměř mužským světem.
Prožívají při tom všechny zážitky a emo-
ce, které jim tato cesta přináší – přátelství, 
lásku, tužby, smrt, svobodu a vášeň. Utí-
kají spolu, aby se alespoň na chvíli uvolni-
ly ze svého stereotypního života. Útěk je 
navždy změní a spojí.
Hrají: Bára Munzarová, Marika Procház-
ková, Martin Trnavský, Radim Novák, 
Václav Trnavský. Režie: Jakub Nvota
Česká premiéra

Středa 25. listopadu v 19 hodin
Divadlo Na prádle Praha

D. Margulies
VEČEŘE S PŘÁTELI

Satirická komedie poprvé uvedena v New 

Yorku v roce 1999, ověnčená řadou cen 
včetně té nejprestižnější – Pulitzerovy ceny. 
Dva manželské páry jsou od studií neroz-
lučnými přáteli, společně prožívali svatbu, 
narození dětí, dovolené. Odchod Toma od 
Beth zasáhne celou čtveřici. V sérii konfron-
tací vycházejí najevo nečekané souvislosti.
Hrají: Milena Steimasslová, Daniel Rous, 
Kateřina Březinová, František Kreuzmann 
Režie: Petr Hruška

Pátek 29. ledna 2010 v 19 hodin
Intimní divadlo Dáši Bláhové

Alma de Groen
MRCHY ANEB ŘEKNI MI PRAVDU

O SVÉ LÁSCE
Krimikomedie ze světa žen, kterému by 
mohli muži rozumět. Pomalu odkvétající 
ženy poodhalují pravdy, životní peripetie, 
zklamání, Pyrrhova vítězství v rodinách i v 
profesi každé z nich.
Hrají: Dana Batelková, Nina Divíšková, 
Lenka Skopalová, Dáša Bláhová
Režie: Irena Žantovská

Komorní scéna Aréna Ostrava
– únor 2010

Sean O´Casey – Jiří Krejčík
PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY

Původně „penziónová“ fraška Bedtime Sto-
ry, kterou Jiří Krejčík osobitě upravil a široko 
daleko proslavil, hlavně díky filmové adap-
taci a inscenaci Činoherního klubu, která se 
zde hrála neuvěřitelných šestnáct let.
Hrají: Michal Čapka, Lucie Finková, Dana 
Fialková, Josef Kaluža, Tereza Dočkalo-
vá, Albert Čuba, Michal Moučka, René 
Šmotek. Režie: Ivan Krejčí

Čtvrtek 25. března 2010
Kašpar – Divadlo v Celené Praha

Edmont Rostand
CYRANO

Svůj širák odhazuji v dáli a s grácií… Cyrano, 
hrdý básník a skvělý šermíř, pohledný Kristi-
án a krásná Roxana, gaskoňští kadeti, lstivý 
pan de Guiche, vojenské ležení v Arrasu, to 
vše v příběhu, který rozhodně nezestárnul.
Hrají: Martin Hoffmann, Jitka Čvančaro-
vá, Marko Igonda, Tomáš Karger, Zuza-
na Onufráková, Lukáš Jůza, Jan Janov-
ský, Pavel Lagner. Režie: Jakub Špalek

Sobota 17. dubna 2010 v 19 hodin
Radošinské naivné divadlo 

Stanislav Štepka
MÁM OKNO

Barvitý příběh o vesnickém dědovi, který 
chce vždy a všude vidět a vnímat okolní 
svět, žít naplno se vším, co život přináší, 
ale i vtipná a bizarní setkání s rodinou a 
okolím, kteří se na jeho svérázný způsob 
života dívají s nedůvěrou a podezřením.
Hrají: členové RND. Režie: Ondrej Spišák 
Slovenská premiéra

MIMO PŘEDPLATNÉ 2009/10
Čtvrtek 8. října v 19 hodin
Divadlo Járy Cimrmana

Jára Cimrman/Zdeněk Svěrák/Ladislav 
Smoljak

ČESKÉ NEBE
Cimrmanův dramatický kšaft. Hra byla no-
minována na cenu Alfréda Radoka 2008
Osoby a obsazení:
Jan Ámos Komenský – Ladislav Smoljak/
Zdeněk Svěrák
Jan Hus – Bořivoj Penc/Jaroslav Weigel
Svatý Václav – Petr Brukner/Petr Reidinger
Praotec Čech – Jan Hraběta/Jan Kašpar
Karel Havlíček Borovský – Genadij Ru-
mlena/Robert Bárta
Babička – Miloň Čepelka/Marek Šimon
Radecký – Václav Kotek/Bořivoj Penc
Miroslav Tyrš – Michal Weigel/Zdeněk Škrlant
Režie: Ladislav Smoljak

Úterý 24. listopadu v 19 hodin
Divadlo Sklep Praha

BESÍDKA
Pásmo nejnovějších scének, skečů, pís-

ní a tanců.
Hrají: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří 
Fero Burda, František Váša, Lenka Ande-
lová, Jana Hanáková, Tereza Kučerová, 
Hana Navarová, Jiří Podzimek aj.

Divadlo Ungelt Praha – květen 2010
Keith Waterhouse

JEFFRYMU JE ŠOUFL
Tragikomický příběh o slavném britském žur-
nalistovi a alkoholikovi Jeffrey Bernardovi.
V Londýně v této hře exceloval Peter O´-
Toole. Divadlo Ungelt ji uvádí s Oldřichem 
Kaiserem. Dále hrají: Karolína Kaiserová, 
Rostislav Novák, Jaroslav Hanuš. Režie: 
Julek Neumann. Česká premiéra

XLVI. CYKLUS KONCERTŮ 
2009-2010

Koncerty Kruhu přátel hudby
Při Národním domě Frýdek-Místek

1. koncert
Pondělí 21. září v 19.00 hodin – Národní dům
JAROSLAV SVĚCENÝ – housle a prů-

vodní slovo
MARKÉTA CIBULKOVÁ – klavír

Program: A. Dvořák, J. Suk, J. Svěcený, 
B. Smetana, L. Janáček, J. S. Bach, M. 

Hess, A. Piazolla
2. koncert

Čtvrtek 15. října v 18.00 hodin – Bazilika 
Navštívení Panny Marie ve Frýdku
Svatováclavský hudební festival

ČEŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO
Simona Houda-Saturová – soprán
Petr Fiala – dirigent

3. koncert
Sobota 14. listopadu v 19.00 hodin

– Národní dům
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

MORAVSKÝCH UČITELŮ
Program: L. Janáček, B. Martinů, B. Foerster

4. koncert
Čtvrtek 3. prosince v 19.00 hodin – 

chrám sv. Jana a Pavla v Místku
BONI PUERI

Adventní koncert
5. koncert

Březen 2010 – Národní dům
JARNÍ KONCERT SYMFONICKÉHO 

ORCHESTRU F-M
6. koncert

duben 2010 – Národní dům
BRNĚNSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO

Účinkují: Michal Hrubý, Michal Hutyra, 
Martin Lindtner, Martin Wiesner

7. koncert
Květen, červen 2010

(v jednání)
Změna programu vyhrazena!

ZÁMECKÉ KONCERTY
RYTÍŘSKÝ SÁL FRÝDECKÉHO ZÁMKU

(začátky koncertů vždy v 19 hodin)
1. koncert 

Úterý 13. října v 19.00 hodin
MARTIN VOJTÍŠEK – klavírní recitál

Program: F. Chopin
2. koncert
Prosinec 

KONCERT TANCŮ ČTYŘ STOLETÍ
Účinkují: Moravskoslezské komorní sdružení
Romana Pabjanová, Petra Šolcová – 
housle, Vladimír Liberda – viola, Ilona Ku-
čerová – violoncello, Karin Ulrichová a 
Jan Krejčíř – tanec, Anna Cónová a Miro-
slav Rataj – průvodní slovo
Program: W. A. Mozart, J. Suk, O. Ne-
dbal, Ch. Gounod, K. D. z Dittersdorfu, G. 
Bizet, P. I. Čajkovskij, B. Smetana

3. koncert
Leden 2010

JAN ROKYTA – cimbál 
ALFRED STREJČEK – recitace

Program: Petr Bezruč
4. koncert

Březen 2010
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GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

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

www.kinovlast.cz, vlast@kulturafm.cz

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

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

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

Cílová skupina: 6-18 let
Provoz. doba o letních prázdninách: 900 - 1400 

KLUB NEZBEDA

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

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

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

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

SOKOLÍK

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
PŘÍRODA ZBLÍZKA

Fotografie Aleny Pončové
do 2. července

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

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

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

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

GALERIE POD SVÍCNEM

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Mírně erotická výstava
místních i přespopolních výtvarníků

s názvem Ze šuplíčku.

KOUZELNÝ KOUTEK
J. V. Sládka 37 (1. patro), Místek
http://kouzelny.koutek.sweb.cz

e-mail: kouzelny.koutek@seznam.cz
mobil: 737 518 840

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic
otevřeno duben-říjen 

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

Info: www.vcelaricifm.cz,
603 542 619

Muzea v Chlebovicích

Výstava tvorby zlínského autora
Lubomíra Jarcovjáka z let 1999–2009 

pod názvem Výtah
do 10. července 

JANA NOVÁKOVÁ – housle
VÁCLAV VONÁŠEK – fagot

PETR NOVÁK – klavír
5. koncert

Duben 2010
JARNÍ KONCERT ŽENSKÉHO

PĚVECKÉHO SBORU BOHUSLAVA
MARTINŮ FRÝDEK-MÍSTEK

6. koncert
Květen 2010

PUELLA TRIO
Účinkují: Terezie Fialová – klavír, Lenka Ma-
tějáková – housle, Markéta Vrbková – violon-
cello. Program: A. Dvořák, P. Eben, B. Martinů

KONCERTY PRO MLÁDEŽ
1. koncert

Pondělí 21. září v 19.00 hodin
– Národní dům

JAROSLAV SVĚCENÝ – housle a prů-
vodní slovo

MARKÉTA CIBULKOVÁ – klavír
Program: A. Dvořák, J. Suk, J. Svěcený, 
B. Smetana, L. Janáček, J. S. Bach – M. 
Hess, A. Piazolla

2. koncert
Čtvrtek 3. prosince v 19.00 hodin

– chrám sv. Jana a Pavla
BONI PUERI

Adventní koncert
3. koncert

duben 2010 – Národní dům
BRNĚNSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO

Účinkují: Michal Hrubý, Michal Hutyra, 
Martin Lindtner, Martin Wiesner

4. koncert
Květen 2010 v 19.00 hodin – frýdecký zámek

PUELLA TRIO
Účinkují: Terezie Fialová – klavír, Lenka Ma-
tějáková – housle, Markéta Vrbková – violon-
cello. Program: A. Dvořák, P. Eben, B. Martinů
Prémiový koncert pro všechny abonenty:
Pátek 30. října v 19.00 h. – Národní dům

KONCERT SYMFONICKÉHO
ORCHESTRU FRÝDEK-MÍSTEK
Program: „Z melodie do melodie“

Ceny předplatného:
PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA A

7 představení
Cena: 2.450 Kč a 2.100 Kč (důchodci a ZTP)
KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY 

PŘI NÁRODNÍM DOMĚ
7 koncertů

560 Kč, 350 Kč (důchodci, děti)
PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA B

7 představení 
Cena: 2.450 Kč a 2.100 Kč (důchodci a ZTP)

KONCERTY PRO MLÁDEŽ
4 koncerty

200 Kč (děti, studenti)
ZÁMECKÉ KONCERTY

6 koncertů
480 Kč, 300 Kč (důchodci, děti)

3. – 5. 7. v 16.00 h.
POTKAN 007/Norsko 

Co dělat, když vaším nejlepším kamará-
dem je potkan a všechny ostatní děti si 

myslí, že potkani jsou odporní?
3. – 5. 7. v 17.30 a ve 20.00 hod.

PŘEDČÍTAČ/USA, Německo 
Kate Winslet v Oscarem oceněné roli bý-
valé dozorkyně v koncentračním táboře.

10. – 12. 7. v 16.00 hod.
POTKAN 007 A UFO/Norsko

Další dobrodružství chlapce a jeho dvoj-
barevného potkana. Letní prázdniny na 

venkově u babičky a do toho ještě Ufo…
10. – 12. 7. v 17.30 a ve 20.00 hod.

ANDĚLÉ A DÉMONI/USA
Nejočekávanější titul roku – od autora 

Šifry mistra Leonarda – s Tomem Hank-

sem v hlavní roli.
17. – 19. 7. v 18.00 hod.

HANNAH MONTANA/USA
O mladé zpěvačce, která žila dvojí život: 
jako slavná celebrita a zároveň jako oby-

čejná školačka. Až jednou...
17. – 19. 7. ve 20.00 hod.

BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ/USA 
No, nekupte to... za ty peníze! Jak nakupo-
vat – i nenakupovat. Americká milostná ko-
medie o největších civilizačních problémech.

24. – 26. 7. v 18.00 hod.
ZTRACENÝ POKLAD

TEMPLÁŘSKÝCH RYTÍŘŮ/Dánsko
Dobrodružný detektivní příběh o čtveři-

ci dětí, které se zapletou do záhady kolem 
tajného bratrstva a legendárního pokladu.

24. – 26. 7. ve 20.00 hod.
TERMINATOR SALVATION/USA,

Německo, VB 
Christian Bale v hlavní roli již čtvrtého ce-
lovečerního snímku v sérii o hrozbě v po-

době robota-likvidátora. 
31. 7. v 18.00 hod.

ZTRACENÝ POKLAD TEMPLÁŘ-
SKÝCH RYTÍŘŮ II./Dánsko 

Pokračování filmu o partě dětí, která 
chtěla odhalit tajemství starého hradu.

31. 7. ve 20.00 hod.
STAR TREK/USA, Německo 

Rodí se nová skvělá posádka, děj kultov-
ní sci-fi ságy se dočkal svého počátku. 

Bitvy ve vesmíru ve stylu představ druhé 
půle dvacátého století...

FILMOVÝ KLUB FRÝDEK-MÍSTEK 
6. 7. ve 20.00 hod.

GRAN TORINO/USA
Herecká a režijní legenda – Clint East-

wood – exceluje na všech frontách ve vy-
zrálém příběhu o sousedských vztazích a 

účtování s vlastním životem. 
13. 7. ve 20.00 hod.

SLEPÉ LÁSKY/Slovensko
Animovaný PŘEDFILM sl. režisérky Iva-
ny Šebestové ČTYŘI „Kdo uvidí, nepře-
žije.“ Umělecký dokument o namlouvání 
a mateřství bez zraku. Lásky jsou jemné, 

lásky jsou směšné, lásky jsou slepé...
20. 7. ve 20.00 hod.

PAŘÍŽ 36/Německo, Francie, ČR
Dělníci – kabaretiéři. Clovis Cornillac, 

Kad Merad a Gérard Jugnot hrají tři chu-
dé Francouze, kteří se i přes nepřízeň 

osudu snaží udržet kabaret.
27. 7. ve 20.00 hod.
HEREČKY/Francie

Lehce autobiografická, křehká sebeiro-
nická tragikomedie z Paříže s nejlepšími 

francouzskými herci současnosti.
BIJÁSEK 

10. 7. v 10.00 hod.
PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ

– Ferda mravenec/ČR
24. 7. v 10.00 hod.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ
– Myška a sova/POL

Stálé expozice:
- BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

- ZÁMECKÝ OKRUH
- FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

- FRÝDEK A MÍSTEK
- PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
HOUBY ZBLÍZKA

VLADIMIR KLEIN – SKLO
Touto výstavou ukazujeme autora jako 

představitele ateliérové sklářské tvorby. Au-
tor vedle tavené plastiky dosahuje sochař-
ského výrazu i tvarováním skleněného blo-
ku za studena, opracováním vidiovým dlá-
tem, řezáním diamantovou pilou nebo vod-
ním paprskem, broušením a leštěním, tech-
nikami užívanými v kamenosochařství.

Potrvá do 30. srpna 2009.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE

ZPÍVÁNÍ POD LÍPOU 2009
Cyklus letních koncertů na nádvoří frý-

deckého zámku
Čtvrtek 9. července v 19 hodin

IVO JAHELKA
Recitál zpívajícího právníka, který je se-
staven z veselých příběhů ze života, pís-
niček a perliček ze soudních spisů a poli-

cejních protokolů.
Čtvrtek 30. července v 19 hodin

PAKOSTRA BLUES
Ostravské akustické blues s nádechem 

humoru.
Radek Pastrňák – leader skupiny Buty, 

kytara, zpěv
Jiří Kosťa Kostadinov – ostravská blueso-

vá legenda, kytara, zpěv
Josef Pak – Joe After Trio – kontrabas, 

baskytara
V případě nepříznivého počasí se koncer-
ty uskuteční v Rytířském sále frýdeckého 

zámku a v Nové scéně Vlast
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
Cyklus besed a přednášek bude v Zele-
ném domě na Zámecké ulici pokračovat 

až po prázdninách v září 2009.

Prázdninový program: 
výlety * pobyt * stanování * etapové hry * 

prožitkové programy
Bližší informace a aktuální týdenní pro-
gram bude vždy vyvěšen v okně klu-

bovny a uveden na webových stránkách 
(viz naše aktivity) .

VŠEM DĚTEM PŘEJEME POHODOVÉ 
A BEZPEČNÉ PRÁZDNINY!

V červenci a srpnu bude
v KM Broučci zavřeno!!!

Přejeme všem maminkám a jejich dětem 
příjemné prožití prázdnin a dovolených.
Od 3. do 21. srpna bude v Broučcích pro-
bíhat prázdninové hlídání dětí z mateřských 

škol, které jsou o prázdninách zavřeny. 
Cena je 120 Kč/den (v ceně není započítán 
oběd). Přihlásit své děti můžete osobně v 
KM Broučci. Informace na tel. 737 410 114.
Od září připravujeme výuku českého ja-

zyka pro cizince!
Kurz bude bezplatný v rámci projektu Slo-
va nejsou důležitá II., který napomáhá inte-
graci cizinců do české společnosti. Nabízí-
me také možnost hlídání dětí v době výuky.

Dětský koutek zavřel svá vrátka 26.6., 
přejeme pěkné prázdniny.

Informace o hlídání během prázdnin
telefonicky nebo emailem.

4. – 6. července - ZTIŠENÍ
Víkendové setkání s meditační, esoteric-

kou a etnickou hudbou.

Výstava maleb i prostorových objektů
Libuše Pražákové

se společným názvem Painting. 
Výstava potrvá do 24. července.

NOVINKY:
Štěpán Krhut

Roman Schmucker
Karel Demel
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