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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
primátoři statutárních měst na 

jednáních Svazu měst a obcí již del-
ší dobu žádali po Ministerstvu vnitra 
České republiky jasné stanovisko k 
možnostem regulace oblastí veřej-
ného pořádku obecně závaznými 
vyhláškami obcí. Takový materiál již 
máme k dispozici – jsou stanoveny 
oblasti veřejného pořádku, které lze a 
které nelze regulovat prostřednictvím 
obecně závazných vyhlášek.

Podle podkladů ministerstva vnitra mezi oblasti, které lze obec-
ně závaznou vyhláškou regulovat, je zařazena například konzuma-
ce alkoholu na veřejných prostranstvích. Konzumaci alkoholu, lépe 
však „nemírnou“ konzumaci alkoholu, lze na některých veřejných 
prostranstvích zakázat. Regulace konzumace alkoholu na veřejných 
prostranstvích je možná z důvodů zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku, pokud se vzhledem ke konkrétním místním pod-
mínkám jedná o činnost, která je způsobilá narušit místní pořádek. 
Není však přípustná plošná regulace. Ta se musí vztahovat k určitým 
veřejným prostranstvím.

Takovou vyhlášku jsme začali připravovat i pro naše město. Zastu-
pitelstvo města by ji mělo projednat na svém jednání v září letošní-
ho roku. Vymezené plochy veřejného prostranství na území našeho 
města se zákazem konzumace alkoholických nápojů jsou nyní dis-
kutovány ve spolupráci s Městskou policií Frýdek-Místek, členy něk-
terých komisí rady města (např. komise pro bezpečnost a prevenci 
kriminality, sportovní, majetkové…) a samozřejmě na základě vašich 
stížností (např. prostranství u kulturního domu VP aj.). Ke spolupráci 
na této vyhlášce byli vyzváni také předsedové všech politických klubů 
našeho zastupitelstva. Uvítám spolupráci i s vámi se všemi, kteří o to 
projevíte zájem.  Eva Richtrová

Na krajském úřadě pro-
běhlo další setkání pracov-
ní skupiny, která se zabývá 
stavbou obchvatu Frýdku-
-Místku a jíž se vedle zástup-
ců Ředitelství silnic a dálnic 
pravidelně účastní první 
náměstek ministr dopravy 
Jiří Hodač stejně jako 
náměstek primátorky Frýd-
ku-Místku Michal Pobucký.

„Samozřejmě jsme probíra-
li žalobu Beskydčanu a další 
možné kroky, jak výstavbu 
obchvatu urychlit. V podstatě 
se ale nyní pouze čeká na soud, 
který je jedinou překážkou 
zahájení stavby. Řešila se rov-
něž otázka sanace Skatulova 
Hliníku, kde došlo k dohodě 
mezi ministerstvy dopravy a 
financí, že tuto záležitost zajistí 
přímo Ředitelství silnic a dálnic. 
Sanace se rozběhne v momen-
tě vykonatelného územního 
rozhodnutí, tedy po rozhodnutí 
soudu o žalobě Beskydčanu, 
a neměla by mít vliv na další 
případné zpoždění,“ přiblížil 
obsah schůzky náměstek 
primátorky Michal Pobucký. 
Ten potvrdil, že město dosud 
neobdrželo od vlády žádnou 
písemnou reakci na návrh, aby 
zablokovanou situaci ohledně 
výstavby obchvatu vyřešila 
vynětím části území z Natury 
2000, čímž by se žaloba Bes-
kydčanu stala bezpředmětnou. 

Další schůzka s náměstkem ministra dopravy Hodačem

Frýdek-Místek a Žilina. Ta 
dvě města si mohou vzájem-
ně hodně co dát. Protože na 
české i slovenské straně se v 
jejich bezprostřední blízkosti 
rozvíjí automobilový průmy-
sl, mohou si politici sdělovat 
své zkušenosti a inspirovat 
se v řešeních problémů, kte-
ré průmyslové zóny přinášejí 
vedle prokazatelně pozitiv-
ních aspektů, jako je snížení 
nezaměstnanosti či rozvoj 
infrastruktury a služeb.

Deklarace o partnerství a 
spolupráci mezi městy Žilina a 
Frýdek-Místek byla podepsá-
na 18. července primátorkou 
Evou Richtrovou a primátorem 

Frýdek-Místek se stal partnerem ŽilinyFrýdek-Místek se stal partnerem Žiliny
Ivanem Harmanem. Podpisem 
obě strany deklarovaly, že 
mají společný zájem o vše-
strannou spolupráci a kontak-
ty mezi městy a zavazují se 
rozvíjet vzájemná setkání v 
duchu přátelství, spolupráce, 
vzájemné úcty, porozumění a 
důvěry. Počítá se, že se budou 
podporovat a prohlubovat kon-
takty hlavně v oblasti kultury a 
vzdělávání, spolupráce mezi 
školami a sportovními kluby, 
rozvoje turistiky a cestovního 
ruchu i rozvoje malého podni-
kání. Proběhnou také konzul-
tace odborníků v oblasti řízení 
samosprávy a partnerství by 
se mělo odrazit i ve společ-

DELEGACE PARTNERSKÝCH MĚST: Slavnostnímu aktu na frýdecko-místecké radnici bylo přítomno 
kompletní vedení města. 
ných projektech, které budou 
směřovat na programy v rámci 
Evropské unie. K tomu radní 
Petr Rafaj, předseda Regionu 
Beskydy, říká: „S představiteli 
města Žilina se známe ze spo-
lupráce v rámci Euroregionu 
Beskydy, ta teď může být ještě 

těsnější, na úrovni měst, což 
nám dává další možnosti.“

„Dohodli jsme se, že budeme 
koordinovat společnou práci pro-
střednictvím pracovníků, které 
obě města speciálně delegují,“ 
potvrdila, že obě strany berou 
spolupráci vážně, primátorka 

Eva Richtrová. Její náměstek 
Petr Cvik očekává od spoluprá-
ce i možnost porovnání para-
metrů dopravy v souvislosti s 
výrobou automobilky, která se v 
nošovické zóně stále přibližuje a 
významně ovlivní již tak napjatou 
dopravní situaci ve městě.  (pp)

„Máme akorát zprávu, že věc 
postupují ministerstvu dopravy, 
a to zase zřejmě hodí horký 

brambor zpátky na vládu. Ta 
jediná totiž může rozhodnout,“ 
sdělil Michal Pobucký.  (pp)

Jazz jako velmi specifický 
hudební žánr, pro publikum, 
které dokáže ocenit kvalitní 
muziku, se i tentokrát stal 
třešničkou na zábavném dortu 
zvaném Veseléto. Festival Jazz 
ve městě dokázal loni zaplnit 
místecké náměstí a jeho pře-
sun do Frýdku na stylovější a 
příhodnější Zámecké náměstí 
jej dále pozvedl. Netradiční 
vystoupení přilákala tisíce 
lidí a povedený již třetí ročník 
nepochybně znamená, že i v 
širším regionu budou mít jaz-
zoví příznivci Frýdek-Místek 
tučně napsaný v kalendáři.

„Čekali jsme, že Jazz ve městě 
může být zase jedním z vrcholů 
Veseléta a v tomto ohledu jsme 
se nezklamali. Je to akce, která 
průřezově zasahuje věkově zřej-
mě nejširší publikum, a my tuto 
pospolitost a souznění generací 
rádi vidíme, protože vytváří výbor-
nou atmosféru,“ pochvaloval si 
předseda pořádajícího sdružení 
Region Beskydy Petr Rafaj. Fes-

Jazz ve městě znovu zaplnil náměstí
tival díky různorodosti jazzových 
show předvedených na pódiu 
zažil několik vrcholů. „První přinesl 
David Kraus s kapelou, který sice 
nepředvedl set sestavený výhrad-
ně z jazzových aranží, přes-
to však domácí publikum nadchl. 
Po Krausovi se potřetí na festi-
valu představila domácí formace 
Behind the Door posílená o per-
kusionistu Ivo Pokludu. Kapela s 
nejmladším věkovým průměrem 
na akci si svým vystoupením 
vysloužila dlouhé ovace publika 
a zároveň si hlasitě řekla o pozor-
nost české jazzové veřejnosti,“ 
hodnotil Milan Anděl, lídr organi-
zátorského týmu. Podle něj jediné 
vystoupení, které představilo ryzí 
jazz, prezentoval velký ostravský 
objev Missing Base. „Neuvěřitel-
ným způsobem gradující show 
ukázala, že ani čistý jazz není 
ztraceným pojmem, a to navzdory 
tomu, že v současnosti tomuto 
žánru vládne spíše fúze s jinými 
hudebními styly,“ prohlásil Milan 
Anděl.  (Pokračování na straně 2)

MISSING BASE: Ostravský objev ve Frýdku-Místku.  Foto: Petr Pavelka
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slovo náměstka primátorky

Jazz ve městě znovu zaplnil náměstí
(Pokračování ze strany 1)
A to ještě to nejlepší mělo tepr-

ve přijít. Po ostravském kvartetu 
se před zaplněným Zámeckým 
náměstím odehrály dvě strhující 
show, které roznesly do starých 
frýdeckých ulic nádhernou symfo-
nii hlubokých tónů a mezi diváky 
pak vlny euforie. „Peter Lipa s Jaz-
zovým ostravským rozhlasovým 
orchestrem a Yvonne Sanchez 
se společně s plným náměstím 
nechali touto vlnou unést a Jazz 
ve městě se tak opět po roce 
může pochlubit nálepkou se 
značkou elektrizující,“ vykresluje 
Milan Anděl těm, kteří na náměstí 
chyběli, o co přišli. Především 
Lipa s rozhlasovým orchestrem 
se na frýdecko-místecké publi-
kum připravil opravdu pečlivě. 
Precizní zpěv slovenského Pana 
Jazzmana v souhře s vnímavým 
frontmanem orchestru Borisem 
Urbánkem a dalšími vynikajícími 
muzikanty rozhýbal diváky, kteří 
hltali každý Lipův pohyb na pódiu. 

Pak jej vystřídala dáma s jasný-
mi názory na to, jak má vypadat 
hudba – Yvonne Sánchez. A ta se 
postavila do čela takřka globální 
kapely, takže Frýdek-Místek si 
mohl připadat vskutku „světový“. 
„Své názory a pohledy na svět 
prezentovala v excelentním hodi-
novém setu sestaveném ze skla-
deb z alba My Garden, které vyjde 
na počátku září. Její hlas publikum 
mrazil a hřál současně, při taneční 
variaci se zpěvákem Jonathanem 
Ramirezem Garciou byla atmo-
sféra na naprostém vrcholu,“ je 
přesvědčen Milan Anděl, který se 
nebál experimentu s moderátorem 
Rudou z Ostravy. Ten publikum 
rozdělil na dvě poloviny, první 
aplaudovala místy až drsnému 
humoru, druhá nad zpěvákem hitu 
o Markétě Irglové nevěřícně krouti-
la hlavou. Ale i díky němu se bude 
na Jazz ve městě 2008, tradičně 
podpořený Statutárním městem 
Frýdek-Místek i Evropskou unií, 
dlouho vzpomínat.  (pp)

Odložený koncert
Na aquaparku Olešná se měla 

konat další kulturní akce – koncert 
Jumping Drums, ale pro nepřízeň 
počasí musel být odložen. Pět až 
osm bubeníků a bubenic, hrajících 
na třicet až sto bubnů a perkusí, 
tak můžete vidět až 8. srpna ve 
20.30 hodin. Zakoupené vstu-
penky na soubor, jehož největší 
inspirací je tvorba japonských 
bubeníků KODO, rytmy pocháze-
jící z kolébky naší civilizace – Afri-
ky, klasická, rocková a taneční 
hudba z celého světa, zůstávají 
v platnosti. Přijďte se i vy podívat, 
jak do toho umí „bušit“.

Další stoletý
Na přelom měsíce chystala 

primátorka Eva Richtrová další 
návštěvu stoletého jubilanta. 
Úctyhodného věku se dožívá 
pan Karel Volný, kterému i touto 
cestou přejeme do dalších let co 
nejvíce zdraví a pohody.

Bezplatná poradna
Městská organizace Svazu 

důchodců Frýdek-Místek ve své 
kanceláři v domě na ulici 17. listo-
padu č. p. 147 otevírá bezplatnou 
finanční poradnu, která zahájí 
svou činnost ve čtvrtek 7. srpna 
ve 14 hodin. Každý následující 
čtvrtek v době od 14 do 16 hodin 
se můžete přijít poradit s odborníky 
z Občanského sdružení sociálních 
a finančních poraden. Využít ji 
mohou držitelé průkazů ZTP, ZTP/
P, senioři, sociálně slabší rodiny 
a rodiny s dětmi. Odborníci vám 
poradí s pojištěním domácnosti, 
nemovitosti, zákonné, havarijní a 
pojištění za škodu způsobenou 
zaměstnavatelem. Poradí vám 
v oblasti elektrické energie, ply-
nu, pohonných hmot, mobilního 
operátora, pevné linky i internetu. 
Informace získáte na číslech 558 
647 846, 596 111 023, případně 
na mobilu 724 094 175 nebo e-
mail: poradna.ostrava@rscr.cz

Dobrovolní hasiči
budou soutěžit

Pod záštitou primátorky Statu-
tárního města Frýdku-Místku Evy 
Richtrové se v sobotu 16. srpna 
uskuteční na slezanském stadio-
nu krajská soutěž družstev sborů 
dobrovolných hasičů v požárním 
sportu. Samotné závody začnou 
od 9 hodin během na 100 metrů 
s překážkami, od 12 je v plánu 
štafeta. Požární útoky mužů a 
žen se rozběhnou od 14 hodin. 

Nízkoprahová zařízení 
fungují nyní jinak

Nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež, fungují i o prázdninách, 
ale v jiném časovém režimu. 
NZDM Klub Prostor, Husova ul. 
3293 (výměník tepla), provádí 
sociální službu pro děti a mlá-
dež ve věku 14-19 let ve dnech 
Po – Pá od 9:30 do 15:00 hodin. 
NZDM Klub Kosťa, Kostikovo 
nám. 646, provozuje zařízení pro 
děti a mládež od 12 do 26 let. V 
době letních prázdnin je provoz 
klubu Po – Pá od 10:00 do 15:00 
hodin.  (pp)

Se svou vitalitou ve svém 
věku by výtvarnice Eliška Ser-
vátková mohla bez problémů 
střihnout reklamu na spokoje-
né a zdravé stáří nějaké farma-
ceutické firmě, ale ona sama 
baterie zázračných tabletek 
rozhodně neužívá, raději si 
užívá každého dne, jenž vždy 
začíná ledovou sprchou.

„To mě vždycky probudí. 
Kdysi jsem začínala s vlažnou 
vodou, ale teď už si dávám 
opravdu dost studenou,“ prozra-
zuje jeden z možných receptů, 
jak být stále čilý, Eliška Servát-
ková. Té přišla k 93. naroze-
ninám popřát primátorka Eva 
Richtrová i její náměstek Petr 
Cvik. Kdybyste se mezi gratu-
lanty ocitli, nepochybně byste z 
jejího ateliéru odcházeli s lehce 
ztuhlými ústy. Ne od mluvení, to 
hravě obstará Eliška Servátková, 
studnice historek z Frýdku-Míst-
ku, které tak ráda zvěčňuje na 
plátno, ale od věčného úsměvu, 
protože malířka dokáže poba-
vit a předat dobrou náladu. To 
samé, co umí štětcem, zvládne 

Jubilantka Eliška ServátkováJubilantka Eliška Servátková
i v ústním podání. Je to rozená 
vypravěčka, a protože je obda-
řena výtvarným talentem, může 
vyprávět i svými obrazy. Sama 
říká, že někdy takový příběh tvoří 
třeba i měsíc, protože od větších 
obrazů občas i nadlouho uteče 
k něčemu méně pracnému. A 
nebo k tématu, který je pomíjivý, 
jako jsou teď v letním období 
zátiší s květinami. Těch dostala 
Eliška Servátková k narozeni-
nám požehnaně, ale vyžívá se 
při malbě zejména v lučním kvítí. 
„Paní Servátková je zlatá bytost, 
doufám, že jí zdravíčko vydrží. 
Já jsem z její vitality a životní síly 
vždycky tak unesena, že mám v 
kanceláři na úřadě hned několik 
jejich výtvorů, které mi dodávají 
sílu a připomínají, že vše se dá 
vlastně zvládnout s úsměvem 
na rtech. Znáte to, když nejde o 
život…,“ rozjímala nad energic-
kou seniorkou primátorka Eva 
Richtrová. K zástupům gratulan-
tů se prostřednictvím zpravodaje 
připojuje celé vedení města, kte-
ré si své slavné rodačky velmi 
považuje.  (pp)

ČILÁ VÝTVARNICE: Eliška Servátková ve zdraví oslavila 93 let. Mezi gra-
tulanty nemohla chybět primátorka Eva Richtrová.  Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek obchvat 
potřebuje. Na tom se snad shodnou 
téměř všichni kromě občanského 
sdružení Beskydčan. Těchto 26 lidí 
neustále podává různá odvolání a 
žaloby a jen díky nim naše město 
obchvat zatím nemá. Proč to dělají? 
Kritizují, že obchvat bude křižovat 
chráněnou lokalitu Nivy Morávky, kte-
rá je začleněna do soustavy NATURA 
2000. Ano, to je pravda. Proč však 
neřeknou, že z ní „ukrojí“ ani ne 1 % 
celkové velikosti? Proč neřeknou, že 
právě v místech, kudy by měl vést obchvat, již vede vysoké napětí, 
plynovod a stromy jsou zde vykácené? Proč tvrdí, že byl porušen 
zákon, když právě podle zákona o ochraně přírody a krajiny existují 
znalecké posudky, které tvrdí, že nedojde k nevratným změnám v pří-
rodě a že se obchvat může postavit v této lokalitě? Všechny příslušné 
instituce daly našemu obchvatu zelenou, ale Beskydčanu to nestačí. 
Beskydčan podal žalobu na Krajský úřad Moravskoslezského kraje i 
na Ministerstvo životního prostředí ČR! 

Poslední dobou se začíná hovořit o severní variantě obchvatu 
nebo o výstavbě tunelu pod městem. Je třeba si ovšem uvědomit, 
že pro vybudování severní varianty jsou nutné souhlasy okolních obcí 
a vzhledem k tomu, že ani obec Sviadnov, ani obec Sedliště nám 
svůj souhlas nikdy nedají, je tato trasa nerealistická! Tunel nejen že 
by byl finančně nákladný, ale je velice pravděpodobné, že by se ani 
nedal naprojektovat, neboť by pod zem musela být svedena i dopra-
va ve směru z Ostravy na Frýdlant a v tunelu by musela být buď 
velká světelná křižovatka anebo kruhový objezd. Občanské sdružení 
Beskydčan všechny tyto informace má. Je mu zcela jasné, že jiná 
než jižní varianta obchvatu našeho města není reálná. Podle harmo-
nogramu Ředitelství silnic a dálnic se mohlo začít stavět na začátku 
příštího roku. Výkupy na dvou ze tří částí obchvatu jsou téměř hotovy, 
dokumentace pro stavební povolení taktéž. Státní fond dopravní infra-
struktury vyčlenil finanční prostředky na celou akci, na sanaci lokality 
Skatulův hliník, která je na budoucí trase obchvatu, bude brzy vybrán 
realizátor. Teď ovšem budeme muset čekat na soud a na rozsudek. 
To může znamenat zpoždění i několik let. Všichni „děkujeme“ občan-
skému sdružení Beskydčan za zablokování výstavby obchvatu! Jeho 
zástupci jsou v klidu. Bydlí na Ostravici.  Michal Pobucký

Třemi koncerty morav-
ských kapel a překvapením z 
Polska v neděli 27. července 
pokračovalo ve Smetanových 
sadech Beskydské Veselé-
to třetím ročníkem festivalu 
Odpoledne s dechovkou. 

Koncertní odpoledne již 
tradičně zahájil domácí Velký 
dechový orchestr Válcoven 
plechu, který vystřídala Morav-
ská Veselka, než přišel vrchol 
v osobě Jožky Černého spo-
lečně s cimbálovou muzikou 
Gracia. Pořadatelé avizovali, 

Vydařené odpoledne s dechovkou
že v jeho podání se nejedná o 
ryzí dechovku, ale osobitý nes-
tor to bral s humorem. „Já jsem 
Jožin z bažin, a proto strašně 
rád vystupuji venku. Co se týče 
dechovky a cimbálovky, tak víte, 
že cimbálovka se dostává ke 
slovu vždycky až na konci, je 
pro ty, co hodně vydrží. Jsem 
rád, že je vás tady tolik a že jste 
nepřijeli jen na to polské pře-
kvapení,“ žertoval Jožka Černý, 
který se dočkal opakovaného a 
vděčného potlesku.

(Pokračování na straně 3)

JOŽKA ČERNÝ: Cimbálová legenda ve Frýdku-Místku.  Foto: Petr Pavelka

Město obchvat potřebuje
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městská policie

Beskydské Veseléto je v 
plném proudu, má za sebou 
několik vrcholů, a přitom ten nej-
větší má teprve ještě přijít. I když 
to vypadá, že organizátoři cyklu 
prázdninových kulturních akcí 
už nemohou přijít s větší a větší 
„bombou“, nadcházející festi-
val Beskydy Sound ji přinese a 
nabídne ve Frýdku-Místku zába-
vu již „evropského“ formátu.

„Frýdek-Místek čeká o třetí 
srpnové sobotě festival parame-
trů, který tady ještě nikdy nebyl. 
Na nábřeží Ostravice totiž dora-
zí mimo jiné zahraniční hvězdy v 
čele s německou legendou 80. 
let Alphaville, obří pódium 10 
metrů vysoké a 20 metrů širo-
ké, projekce na zadní stěně o 
rozměru 12 x 8 metrů a dokonce 
i velké množství zahraničních 
fanoušků,“ slibuje velkou show 
za pořadatele Milan Anděl.

Beskydy Sound 16. srpna 
promění město v oázu dobré 
zábavy a kvalitní hudby. Festi-
val bude zahájen ve 13 hodin, 
skončit by měl hodinu po půl-
noci a bavit bude hned na třech 
scénách. Na dvou hudebních 
pódiích se vystřídá celkem devět 
kapel. V tanečním šapitó pak 
budou od 17 hodin hrát největ-
ší taneční hity djs Kiss Morava. 
Hudební prožitek umocní na vel-
kém pódiu velkoplošná projekční 

Beskydy sound – hudební událost roku

led stěna, na koncert Alphaville 
pak bude speciálně nainstalová-
na projekce, která zakryje celou 
zadní stěnu pódia. „Bude to 
opravdu událost, která překoná 
hranice. Zaznamenali jsme velký 
zájem fanoušků Alphaville z celé 
Evropy. Cestu do Frýdku-Místku 
si plánují fanoušci ze Slovenska, 
Polska, Německa, Maďarska 
a řady dalších zemí,“ těší Pet-
ra Rafaje, předsedu sdružení 
region Beskydy, které Veseléto 
pořádá spolu se Statutárním 
městem Frýdek-Místek.

Program je následující:
Beskydy Stage

13:30 Paarkk, 15:15 Prouza, 
18:15 BUTY, 21:00 ALPHA-
VILLE (DE) 0:00 PEHA (SK)

Chill Out Stage
14:00 AKURAT (PL),

16:45 Čankišou, 19:45 ANNA K,
22:45 CLOU

Kissmania Stage (taneční stan)
17:00 -1:00 Djs Kiss Morava  (pp)

Legenda Alphaville

(Pokračování ze strany 2)
Závěr povedeného dne obsta-

ral orchestr dobrovolných hasičů 
z Polska. Ten vystoupil v rámci 
příhraničního dopadu projektu 
Beskydské Veseléto, který je 
spolufinancován z prostředků 
Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj. I díky podpoře Evrop-
ské unie se ani na Odpoledni s 
dechovkou neplatilo vstupné. 
„Myslím, že se odpoledne sku-

Vydařené odpoledne s dechovkou
tečně vydařilo, hlavně, že k nám 
po deštivých dnech bylo vlíd-
né i počasí. Sluníčko pod stíny 
stromů v parku nebylo přítěží, 
pomohly i stany, takže si senioři 
mohli užít hudbu, kterou mají tolik 
rádi. A kdo tentokrát přijít nemo-
hl, má další šanci ještě v září,“ 
připomněla druhý díl Odpoledne 
s dechovkou, který bude patřit 
pro změnu slovenským kapelám, 
primátorka Eva Richtrová.  (pp)

Strážníci se nenudí
Dnes vybíráme ze záznamů 

jedné hlídky městské policie, 
v časovém rozmezí 11 až 17 
hodin. S čím vším si museli 
strážníci poradit 11. července?

V 11:15 museli vyřešit stání 
vozidla před garáží, čímž bylo 
bráněno výjezdu. Vše bylo vyře-
šeno na místě domluvou. 

V 11:50 bylo přijato oznámení 
o pálení podezřelých předmětů 
nad Kauflandem ve Frýdku. „Na 
místě bylo zjištěno, že skupinka 
bezdomovců bez ohledu na život-
ní prostředí a bez ohledu na místo 
rozdělání ohně nedaleko náměstí 
pálí na ohni neidentifikovatelné 
kabely. Účelem bylo samozřejmě 
odevzdání kovu do sběrny,“ vylí-
čil Luděk Blecha. Hlídka jednání 
musela ocenit pětisetkorunovou 
pokutou, ale je samozřejmě otáz-
kou, zda ji někdo formou složenky 
uhradí. „Najít metr na tyto osoby 
je obtížné ve všech městech. 
Důležité však je i to, že oheň byl 
uhašen a místo uklizeno,“ uvádí 
Luděk Blecha.

Po obědě ve 14:11 byla požádá-
na městská policie o pomoc při 
hledání staré paní, která se ztratila 
někde u polikliniky v Místku. Syn 
měl starost o matku, která vzhle-
dem ke svému věku má potíže s 
orientací. Hrozilo i nebezpečí, že 
starou paní může srazit auto nebo 
že pozdější hledání bude obtížné. 
Ve 14:40 byla dle popisu osoby 
a oblečení tato paní nalezena, a 
to pomocí kamerového systému 
města, který zvládá prozkoumat 
velké plochy v místě, kde je potře-
ba. Syn následně pro svou matku 
ihned přijel. Hlídka se pak mohla 
věnovat plnění dalších úkolů.

Ve 14:23 vyřešila drobnou 
krádež v Kauflandu na místě 
blokovou pokutou, podobně v 
16:50 v prodejně Hruška.

„Den ještě nekončí – do půl-
noci je daleko. Večer nastávají 
klasické potíže s rušením noční-
ho klidu, výtržnictvím, požíváním 
alkoholu. Ranní hlídka je po 18. 
hodině vystřídána čerstvými sila-
mi,“ uzavírá Luděk Blecha. (pp)

V podchodu vzniká služebna policie

STAVBA SLUŽEBNY: V Křížovém podchodu bude mít městská poli-
cie jednu ze svých služeben.   Foto: Petr Pavelka

Křížový podchod po jeho 
rekonstrukci skýtal hodně 
nevyužitého prostoru, nyní 
v jeho jádru město buduje 
novou služebnu městské 
policie, čímž chce mimo jiné 
přispět i k větší bezpečnosti v 
tomto prostoru.

Vestavba služebny městské 
policie vznikne uprostřed pod-
chodu v prostoru vymezeném 
stávajícími sloupy. Její umístění 
vychází i z konzultace s pra-
covníky Sjednocené organizace 

nevidomých a slabozrakých 
České republiky s cílem zjedno-
dušit orientaci pro občany nevi-
domé a slabozraké. „V rámci 
stavby budou v místě všech čtyř 
vstupů do podchodu umístěny 
majáčky oznamující název místa, 
kde se dotyčný právě nachází, a 
současně mu budou sděleny 
všechny možné směry ostat-
ních výstupních objektů,“ přiblížil 
opatření sloužící handicapova-
ným občanům náměstek primá-
tora Miroslav Dokoupil. Dodal, 
že veškeré prosklené konstruk-
ce v prostoru služebny budou z 
hliníkových profilů s izolačním 
bezpečnostním dvojsklem, které 
bude opatřeno reflexní folií, a že 
dojde i na úpravu kamerového 
systému, instalace elektronické-
ho zabezpečovacího systému a 

telekomunikace.
„Výstavbou monitorovacího 

stanoviště městského kame-
rového systému v podchodu 
posílíme bezpečnost ve městě. 
Bude ve spojení se služebnou 
městské policie ve Frýdku, kte-
rá celkově získá na operativ-
nosti. Od přítomnosti strážníků 
v podchodu si také slibujeme 
zabránění další devastace něk-
terých částí podchodu, zejmé-
na stropních kazet. Také 
občané se zde jistě budou cítit 
bezpečněji a využijí podchodu 
i v případech, kdy dříve volili 
jinou cestu,“ uzavřela primá-
torka Eva Richtrová, velitelka 
městské policie.

Město do současných úprav 
podchodu investuje více než tři 
miliony korun.  (pp)

O altán Sady B. Smetany nepřijdouO altán Sady B. Smetany nepřijdou

Vizualizace nového altánu.

Srovnat něco se zemí, 
to nevzbuzuje příliš kladné 
asociace, a proto bagry, 
které vyjely vypořádat se 
s letitým altánem v Sadech 
Bedřicha Smetany u bývalé-
ho autobusového stanoviš-
tě, nenašly příliš pochopení 
u lidí, kteří zapomněli, že 
„pouze bořit“ už se v dneš-
ní době nenosí. Na stejném 
místě ale samozřejmě vyros-
te altán nový.

Zub času už si na zchát-
ralém altánu zahlodal tako-
vým způsobem, že jeho další 
používání pro nejrůznější akce 
i pro veřejnost by se brzy stalo 
nebezpečné, a když radní vza-

STAVENIŠTĚ V PARKU: Nový altán už se začal budovat.
Foto: Petr Pavelka

li v úvahu i estetické hledisko, 
rozhodli se přistoupit k celko-

vému zvelebení dané lokality. 
„Předmětem revitalizace v 
Sadech Bedřicha Smetany 
není jen altán s novou střeš-
ní konstrukcí a suterénem 
pro skladování mobiliáře, 
ale i úprava okolních ploch a 
chodníků včetně odvodnění. 
Umístíme zde pevné lavičky, 
které budeme moci doplňovat 
při různých příležitostech pře-
nosnými. Dojde také na rekon-
strukci veřejného osvětlení v 
okolí altánu a úpravy někte-
rých inženýrských sítí,“ sdělil 
náměstek primátora Miroslav 
Dokoupil, který má ve městě 
na starosti investice. Investič-
ní akce s náklady zhruba šest 

milionů korun bude zrealizová-
na do října.  (pp)
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Poslední dva týdny školní-
ho roku v naší školce již tra-
dičně patřily malým indiánům. 
Pestrý, poučný a inspirativní 
život indiánských kmenů se 
dětem podařilo poodhalit při 
nejrůznějších činnostech, 
prolínajících do všech vzdělá-
vacích oblastí.

Celá naše „Lískovecká osa-
da“ (MŠ) měla dva kmeny (třídy), 
přátelské náčelnice (p. učitelky) a 
spoustu nadšených a všetečných 
indiánků. Ti se naučili porozumět 
spoustě moudra z poučných indi-
ánských pohádek, promítnout 
„indiánské sedmero“ do svého 
chování, přírodními barvami si 
vyzdobili čelenky, svá týpí, trička, 
naučili se spoustě indiánských 
rituálů, her, cviků, písní a snažili 

Malí indiáni v MŠ LískoveckáMalí indiáni v MŠ Lískovecká
se víc využívat všech smyslů v 
sounáležitosti s přírodou.

Přitažlivou, avšak nelehkou 
zkouškou statečných indiánků 
bylo nocování ve školce, kde 
si mohli ověřit svou odvahu 
při večerní ringo stezce školní 
zahradou, zažili hod oštěpem na 
bizona, malbu pískem, kreativní 
zdobení indiánského ošacení, 
hledání pokladu i „nebojsův prů-
vod“ večerní školkou. 

Na závěr nejen této vyda-
řené akce patří velký dík všem 
rodičům, kteří se během škol-
ního roku jakýmkoliv způso-
bem spolupodíleli na oboha-
cení našich akcí, či odměnách 
dětí. Již nyní se těšíme na další 
radovánky v naší školce.

Renáta Zahradníková Nejodvážnější indiánští nocležníci.

V čele tabulky základních 
a středních škol frýdecko-
-místeckého okresu se díky 
svým sportovním kvalitám 
zaslouženě ocitla s více než 
padesátiprocentním bodovým 
náskokem Základní škola Jiřího 
z Poděbrad ve Frýdku-Místku.

Během uplynulého školního 
roku sportovci z Jedenáctky sbí-
rali body především v okresních, 
krajských a celorepublikových 
kolech sportovních soutěží. Se 
ziskem 384 bodů tak o 135,5 
bodu předběhli studenty Gymná-
zia Petra Bezruče, kteří se umís-
tili v celkovém pořadí škol okresu 

Ve sportu je Jedenáctka nejlepší
Frýdek-Místek na druhé příčce.

„Našim žákům se dařilo v 
nejrůznějších sportovních disci-
plínách. Vynikajících výsledků 
dosáhly naše gymnastky, volej-
balistky i házenkáři. Všestranná 
příprava sportovců se projevila i 
v ostatních sportech, jako je flor-
bal, šplh, atletika a podobně,“ 
uvedl ředitel školy Jiří Adámek a 
uzavřel: „Příčinu úspěchu našich 
žáků vidím v kvalitním a zkuše-
ném trenérském a pedagogic-
kém zázemí, ve vysoké úrovni 
sportovního vybavení naší školy 
a především v píli našich mladých 
sportovců.“  Renata Spustová

Ve dnech 20.-24. června se 
v obci Kořenov poblíž Jizer-
ských hor uskutečnilo pěti-
denní setkání členů Sněmu 
dětí ČR pro životní prostředí. I 
Lískovec měl svého zástupce.

Téměř ze všech koutů ČR 
přijela do horské obce Kořenov 
většina nových i starých „sně-
máků“, aby se vybavila novými 
poznatky týkajícími se ochrany 
životního prostředí.

Ubytování v Pardubické cha-
tě nám poskytlo širokou škálu 
možností. Jedny z nich byly 
vycházky do místních lesů, spor-
tovní areál, širákování, táborový 
oheň a mnoho dalších. 

Do malebné horské krajiny 
jsme se ale nepřišli jen nadýchat 
čerstvého vzdoušku, ale tvrdě 
pracovat na ústních projevech, 
prezentacích na námi vybra-
ná témata z okruhu vlastních 
poznatků, jež jsme potřebovali 
na panelovou diskuzi. Její sou-
částí bylo setkání se starostou 

Setkání republikového Sněmu dětí
města Tanvald a jinými, ale 
také zahájení putovní výstavy 
plakátů vytvořených právě členy 
Sněmu dětí ČR. Před předními 
osobnostmi životního prostředí 
si také někteří jedinci vyzkoušeli 
prezentovat své zjištěné a pozo-
rované zajímavosti v přírodě či 
položit otázky, týkající se proble-
matiky životního prostředí. Jako 
jednu z nejzajímavějších bych 
vypíchla otázku antikoncepčních 
pilulek, které by při kontaktu s 
vodními živočichy mohly změnit 
jejich příslušné pohlaví. 

Na pětidenním setkání jsme 
absolvovali také velmi poučné 
přednášky, jež nám přinesly 
motivaci k závěrečným pracím. 
Mezi témata bychom mohli 
zařadit například faunu a flóru 
pramenišť, zaujala přednáška 
o evropských předpisech či o 
problému zvaném pitná voda. 
Snad nejdůležitější téma na 
tomto setkání neslo název: Na 
koho se máme obrátit s pro-

blémy vodních toků. Tato velmi 
poučná přednáška nás upozor-
nila na místa, kde je nejvhod-
nější stěžovat si na problémy s 
vodními plochami tak, abychom 
nikoho zbytečně neohrozili či 
neohleduplně obvinili.

Jako doprovodný program 
tohoto setkání pro nás byla 
naplánována návštěva vodní 
elektrárny, v níž jsme se mohli 
dokonce i vykoupat, či výlet do 
CHKO Jizerských hor. 

I přesto, že jsme na závěreč-
né bojové hře prokázali veškeré 
své vědomosti, odvahu, ale i 
poslední zbytky síly, pětidenní 
setkání členů SDČR-ŽP jsme si 
náramně užili a se smutnou jis-
křičkou v očích opouštěli Koře-
nov s batohy na zádech, ale 
také s pocitem štěstí z nových 
kamarádů, které jsme si na „Vel-
kém Sněmu“ našli.

Tereza Nožičková, členka 
Sněmu dětí ČR, ZŠ a MŠ

ve F-M, Lískovci

V závěru školního roku se 
na ZŠ a MŠ ve Frýdku-Místku, 
Lískovci uskutečnila konfe-
rence na téma Odpady. Na její 
přípravě se podíleli všichni 
žáci školy, pedagogičtí a pro-
vozní zaměstnanci.

Konference byla zahájena 
scénkou žáků 6. třídy, motivo-
vanou fejetonem Jana Nerudy 
„Kam s ní“. Prezentace žáků

9. třídy připomněla pojmy odpad, 
recyklace, komunální, biologický, 
radioaktivní a nebezpečný odpad 
a způsoby správného nakládání s 
ním. Děvčata 9. třídy seznámila 
přítomné s historií objevu papíru a 
páťáci doplnili jejich výklad velmi 
zajímavou prezentací o tom, jak 
sami vyráběli papír. Žáci 4. třídy 
výtvarně zpracovali nakládání 
s odpady v domácnostech. Jak 

vznikají černé skládky a řešení s 
pomocí „FBI“ doplnili zdařilou pre-
zentací a vtipnou scénkou sed-
máci. Konferenci uzavřela módní 
přehlídka modelů žáků a žákyň 
6. a 9. třídy, doplněná působivou 
hudbou, tanečními kreacemi a 
vtipným slovním doprovodem.

Doplněním byla výstava výrob-
ků z odpadových materiálů. 

Mgr. Marie Stratilová

Zpráva o konferenci o odpadech
Prázdniny jsou v plném 

proudu, ale děti, jejich rodiče 
i celý personál z MŠ Anenská 
hřejí vzpomínky na návrat 
jejich kamaráda Honzy z ces-
ty kolem světa. 

Český Honza se na svou ces-
tu vydal v září loňského roku. Na 
školní zahradě zahájil nejen školní 
rok 2007/2008, ale zároveň celo-
roční projekt, s kterým jsme čtená-
ře během roku průběžně sezna-
movali (Projekt lípa, Eskymácký 
týden, Indiánský týden apod.). V 
úterý 17. června se všechny děti 
s rodiči sešly, aby přivítaly čes-
kého Honzu zpátky doma. Pro 
zpříjemnění čekání si každá třída 
připravila zajímavé a netradiční 
představení věnované jednotli-
vým světadílům. Program „Závě-
rečné“ obohatilo také vystoupení 
tanečního kroužku a sborečku 
„Pomněnky“. Nakonec se všichni 

dočkali! Honza přišel a nebyl sám. 
Po světě totiž cestoval se svým 
kamarádem skřítkem Honzíčkem, 
který děti provázel celý školní rok 
v „Cestovatelských pohádkách“. 
Děti se díky nim nejen pobavily, 
ale pomocí nápaditých úkolů, jež 
jednotlivé pohádky obsahovaly, i 
poučily. Tyto neobvyklé pohádky 
plné dobrodružství a legrace pro 
děti a paní učitelky napsala jedna 
moc hodná maminka, paní Jitka 
Severinová, která s MŠ Anen-
ská spolupracuje již delší dobu 
(např. „Barevné pohádky“- šk. 
rok 2006/2007). Celé slavnost-
ní odpoledne završilo pasování 
školáků a projekce věnovaná 35. 
výročí vzniku MŠ.

Prázdniny jsou v plném prou-
du, ale paní učitelky z MŠ Anen-
ská již připravují projekt na nad-
cházející školní rok. Stanislava 
 Korcová, MŠ Anenská

Český Honza se vrátil!Český Honza se vrátil!
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1. 8. – DOPOLEDNE

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

4. 8. – HRAJEME
REKREAČNĚ STOLNÍ TENIS
Organizátor TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka 
ve Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Jan Odvářka, Telefon: 
721 944 739, E-mail: tjslezska@
seznam.cz
Informace:
Stolní tenis pro neregistrované.
Sraz je v 9:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka 
MHD „U Gustlíčka“). S sebou si 
vezměte sportovní obuv do tělo-
cvičny, pálky (lze zapůjčit).
5. 8. – HRAJEME SÁLOVOU 

KOPANOU
Organizátor TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka 
ve Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, 
Telefon: 739 035 294, E-mail: 
tjslezska@seznam.cz
Informace:
Sálová kopaná pro 5 a 6-členná 
družstva od 12 let.
Sraz je v 9:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka 
MHD „U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny.
6. 8. – COUNTRY TANEČKY

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

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

ATRAKTIVNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ
Informace:
Vyrobíte si prázdninové dekora-
ce. S sebou si vezměte svačinu 
a pití.
8. 8. – NAUČNOU STEZKOU 

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

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

12. 8. – ČÍM BUDU …?
Organizátor Dětská misie
Místo: Tělocvična 1. ZŠ na ulici 
TGM ve Frýdku (Sraz na asfalto-
vém hřišti před tělocvičnou)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Kateřina Moškořová, 
Telefon: 605 316 887, E-mail: 
k.moskorova@seznam.cz
Informace:
Vyzkoušíte si různá povolání.
S sebou si vezměte obuv do 
tělocvičny a vhodné oblečení.

13. 8. – TURNAJ
VE STOLNÍM FOTBALU

Organizátor Filadelfie, o.s.
Místo: U-kryt Slezská, Frýdek
Čas: 14:00 hodin – zápis účast-
níků, 15:00 hodin – zahájení 
turnaje
Kontakt: Eliška Podoláková, 
Telefon: 558 435 637, E-mail: 
u-kryt@seznam.cz
Informace:
Sestavte si dvojice hráčů a při-
hlaste se do turnaje. Jednotliv-
cům pomůžeme sestavit dvojici.

14. 8. – DOBRODRUŽSTVÍ 
V LESE

Organizátor Stanice mladých 
turistů, Frýdek-Místek
Místo: Centrum zážitkové peda-
gogiky Hatě
Čas: 8:30 - 13:30 hodin (V 8:30 

hodin odchod od SMTu, Pionýrů 
764, Místek a ve 13:30 hodin 
návrat k SMTu
Kontakt: Martin Gavlas, Tele-
fon: 604 369 111, E-mail: martin.
gavlas@centrum.cz
Informace:
Nízké lanové překážky, stezka 
odvahy, týmové hry. S sebou 
si vezměte sportovní oblečení 
a obuv, pokrývku hlavy, svačinu 
a pití.
15. 8. – TENIS PRO VŠECH-

NY
Organizátor TK TENNISPOINT 
Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK Ten-
nispoint, Hutní 36, Frýdek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, 
Telefon: 602 718 364, E-mail: 
jiri.vykoukal@seznam.cz
Informace:
Seznámení se základy tenisu, 
všeobecnou sportovní přípra-
vou, soutěže a hry o drobné 
ceny. S sebou si vezměte vhod-
né oblečení a obutí, pokrývku 
hlavy a pití.
Počet míst omezen. Doporuču-
jeme se přihlásit předem.
18. 8. – O KRÁLI, KTERÉMU 

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

18. 8. – HRAJEME
REKREAČNĚ STOLNÍ TENIS
Organizátor TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka 
ve Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Jan Odvářka, Telefon: 
721 944 739, E-mail: tjslezska@
seznam.cz
Informace:
Stolní tenis pro neregistrované. 
Sraz je v 9:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka 
MHD „U Gustlíčka“). S sebou si 
vezměte sportovní obuv do tělo-
cvičny, pálky (lze zapůjčit).
19. 8. – HRAJEME SÁLOVOU 

KOPANOU
Organizátor TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka 
ve Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, 
Telefon: 739 035 294, E-mail: 
tjslezska@seznam.cz
Informace:
Sálová kopaná pro 5 a 6 členná 
družstva od 12 let.
Sraz je v 9:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka 
MHD „U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní 

obuv do tělocvičny.
20. 8. – ZNÁŠ MĚSTO?

Organizátor TOM 19070 KAM 
Frýdek-Místek
Místo: Stanice mladých turistů 
FM a město FM
Čas: 8:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Jiří Šnapka, Telefon: 
737 117 491, E-mail: jiri.snap-
ka@seznam.cz
Informace:
Hra ve městě zaměřená na 
poznání míst dle fotografií.
Sraz je v 8:00 u Stanice mla-
dých turistů na ulici Pionýrů 764 
v Místku.

21. 8. – CVIČÍME JUDO
Organizátor TJ Důl Staříč Frý-
dek-Místek
Místo: Tělocvična na 9. ZŠ na 
ulici E. Krásnohorské 139 ve 
Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (začá-
tek 9:15 hodin)
Kontakt: Lubomír Černý, 
Telefon: 608 821 513, E-mail: 
judofm@atlas.cz
Informace:
Základy juda pro nováčky, hry 
a soutěže. Pro děti od 6 let. S 
sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny, tepláky, triko 
s dlouhým rukávem.
22. 8. – TURNAJ V DESKO-

VÝCH HRÁCH
Organizátor TOM 19070 KAM 
Frýdek-Místek
Místo: Stanice mladých turistů 
FM, Pionýrů 764, Místek
Čas: 8:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Jiří Šnapka, Telefon: 
737 117 491, E-mail: jiri.snap-
ka@seznam.cz
Informace:
S sebou si vezměte přezůvky.

25. 8. – VÝŠLAP
NA ONDŘEJNÍK

Organizátor Filadelfie, o.s.
Místo: Sraz v 7:15 hodin na 
nádraží ČD
Kontakt: Eliška Podoláková, 
Telefon: 558 435 637, E-mail: 
u-kryt@seznam.cz
Informace:
Cestou se naučíte vázat uzly, 
vytvořit nouzový nocleh, povíme 
si něco o výpravách do přírody. 
S sebou si vezměte peníze na 
cestu (cca 40 Kč), uzlovačku, 
pevnou obuv, vhodné oblečení, 
pláštěnku, svačinu a pití, prů-
kazku zdravotní pojišťovny.

26. 8. – VE VČELÍM
KRÁLOVSTVÍ

Organizátor ZO Českého svazu 
včelařů Frýdek-Místek
Místo: Dům včelařů Fojtství, 
Chlebovice
Čas: 9:00 - 12:00 (12:05 MHD 
č. 5 do FM)
Kontakt: Marie Knödlová, Tele-
fon: 603 542 619, E-mail: vcela-
rifm@seznam.cz
Informace:
Videoprojekce ze života včel, 

ukázka vytáčení medu, povídání 
o medu, výroba svíček z včelího 
vosku, soutěže a hry s včelař-
skou tématikou.

27. 8. – DOPOLEDNE
SOUTĚŽÍ A HER

Organizátor Městská knihovna 
Frýdek-Místek
Místo: Knihovna na ul. Hlavní 
111 v Místku – Oddělení pro děti 
a mládež
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt:
Barbora Veličková, Telefon: 558 
630 218, E-mail: info@mkmis-
tek.cz
Informace:
Soutěže, hry, výtvarné dílny v 
knihovně, případně v paku u 
knihovny.

28. 8. – NEKOUKEJ
A POJĎ TO ZKUSIT

Organizátor Junák – svaz 
skautů a skautek ČR, středisko 
8. pěší pluk
Místo: Skautská klubovna na 
ulici 28. října 781 v Místku
Čas: 9:00 - 15:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt:
Martina Šimíková, Telefon: 775 170 
017, E-mail: jade@seznam.cz
Informace:
Ukázky skautských sportovních, 
rukodělných i vzdělávacích čin-
ností. S sebou si vezměte spor-
tovní oblečení a obuv, svačinu 
a pití.

29. 8. – O ŠACHOVÉHO 
KRÁLE A KRÁLOVNU

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

30. 8. – SEJDEME SE
NA HOŘE

Organizátor Stanice mladých 
turistů, Frýdek-Místek
Místo a čas: Sraz v 8:00 hodin 
na bývalém autobusovém sta-
novišti. Návrat v 17:00 hodin na 
bývalé autobusové stanoviště.
Kontakt:
Martin Gavlas, Telefon: 604 369 
111, E-mail: martin.gavlas@
centrum.cz
Informace:
Odjezd společným autobusem s 
plošinou pro vozíčkáře do obce 
Krásná. Odtud výstup – výjezd 
(vozíčkáři, kočárky) na vrchol Lysé 
hory. S sebou si vezměte spor-
tovní oblečení a obuv, pláštěnku, 
svačinu a pití na celý den. Děti do 
8 let pouze s doprovodem dospě-
lé osoby. Přihlaste se telefonicky 
nebo e-mailem do 22. 8. 2008.
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Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz
Aquapark na Olešné

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

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

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

Cena čipu

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

- účtování po minutách (na kry-
tém AP – při odchodu odečtena 
doba přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny
- žádné fronty (abonent se nezdržu-
je na recepci platbou za vstup a 
rovnou vstupuje přes turniket)

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

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

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

Bazén s venkovním brouzdalištěm na 11. ZŠ
Otevřeno za příznivého počasí denně od 10,00 do 18,00 hodin.

sezona 2008/2009 – rozlosování
kolo den datum čas Soupeř
1. kolo SO 9.8. 10.15 Fotbal FM - Břeclav
2. kolo   16.-17.8.   1.FC Slovácko B - Fotbal FM
3. kolo SO 23.8. 10.15 Fotbal FM – FC Brno B
4. kolo   30.-31.8.   Baník OV B - Fotbal FM
5. kolo SO 6.9. 10.15 Fotbal FM - Blansko
15. kolo ST 10.9. 16.30 Jihlava B – Fotbal FM
6. kolo   13.-14.9.   Kroměříž – Fotbal FM
7. kolo SO 20.9. 10.15 Fotbal FM – Olomouc B
8. kolo   27.-28.9.   1.SC Znojmo - Fotbal FM
9. kolo SO 4.10. 10.15 Fotbal FM – FC Hlučín
10. kolo SO 11.10. 10.15 Fotbal FM - Uničov
11. kolo   18.-19.10.   Zlín B – Fotbal FM
12. kolo SO 25.10. 10.15 Fotbal FM - Zábřeh
13. kolo   1.-2.11.   Mutěnice – Fotbal FM
14. kolo SO 8.11. 10.15 Fotbal FM - Bystrc
16. kolo   15.-16.11.   Břeclav – Fotbal FM

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA

2. kolo (16. a 17. srpna): Fotbal FM B - Smilovice B
3. kolo (23. a 24. srpna): Kozlovice B - Fotbal FM B
4. kolo (30. a 31. srpna): Fotbal FM B - Kunčice p. O
5. kolo (6. a 7. září): Návsí - Fotbal FM B
6. kolo (13. a 14. září): Fotbal FM B – Vojkovice
7. kolo (20. a 21. září): Milíkov - Fotbal FM B
8. kolo (27. a 28. září): Fotbal FM B – Pržno
9. kolo (4. a 5. října): Lučina - Fotbal FM B
10. kolo (11. a 12. října): Fotbal FM B – volno
11. kolo (18. a 19. října): Janovice B - Fotbal FM B
1. kolo (25. a 26. října): Paskov - Fotbal FM B

Okresní soutěž mužů

PING-PONG: Ve Víceúčelové sportovní hale ve Frýdku-Místku si nyní 
můžete denně zahrát stolní tenis. Hodina hry na kvalitním stole STIGA 
stojí pouze 40 korun, za poplatek lze zapůjčit i raketky a míčky.

Foto: Petr Pavelka

V sobotu 19. července se 
na fotbalovém hřišti v Petř-
kovicích uskutečnil meziná-
rodní fotbalový turnaj mužů, 
kterého se kromě domácího 
družstva ještě zúčastnili FK 
Slávia Orlová, Fotbal Frý-
dek-Místek a polské GKS 
Pawlowice.

Naši muži si přípravu na 
novou sezonu zpestřili minitur-
najem v Petřkovicích. V úvodním 
střetnutí jsme narazili na domácí 
tým, který hraje v krajském pře-
boru. Po nepříliš záživné úvodní 
polovině (hrálo se 2 x 35 minut) 
se favorit nakonec rozehrál ve 

Muži skončili v Petřkovicích druzí
druhém dějství a po vítězství 3:0 
jsme se probojovali do finále. 
Ve druhém semifinálovém utká-
ní porazila překvapivě divizní 
Orlová třetiligový tým Pawlowic 
3:1 (1:0). V souboji o třetí příčku 
byli nakonec úspěšnější domácí 
fotbalisté, kteří Poláky zdolali 
3:2 (2:1). Finálový souboj mezi 
Orlovou a Frýdkem-Místkem 
nakonec branku nepřinesl, 
takže o celkovém vítězi musely 
rozhodnout střely z pokutového 
kopu. Ve třetí sérii zaváhal náš 
Schaffartzik, když jeho střelu k 
pravé tyči brankář Hulva vyra-
zil levou rukou. No, a jelikož se 

orlovští střelci nemýlili ani v jed-
nom případě, zrodila se překva-
pivá výhra divizní Orlové. 

Třetiligoví fotbalisté Frýdku-
-Místku byli od 23. července na 
soustředění ve Velkých Karlovi-
cích, kde dolaďovali formu před 
blížícím se zahájením nového 
ročníku MSFL. Jejich soustře-
dění vyvrcholilo v neděli 27. 
července, kdy sehráli s domá-
cím divizním týmem utkání 1. 
kola Poháru ČMFS. Shodou 
náhod se v okolním členitém 
terénu připravuje i druholigový 
nováček z Karviné. Oba týmy 
se tak v rámci přípravy střetly 
v nedaleké Karolínce. 

Valcíři ladili formu ve Velkých Karlovicích
Fotbal Frýdek-Místek – MFK Karviná 2:0 (1:0)

Potěšitelný byl fakt, že v prů-
běhu zápasu měl navrch celek 
Frýdku-Místku. „Celý zápas se 
odehrál ve svižném tempu. Byl 
to již třetí zápas v řadě, ve kte-
rém zkoušíme nový způsob hry. 
Musím konstatovat, že výkon 
mých svěřenců se mi líbil, zku-
šenějšího soupeře nepřipustili 
do žádné šance,“ řekl po zápa-
se spokojený trenér Radoslav 
Látal. V zápase dostali příležitost 
všichni hráči, co na soustředění 
odcestovali. První branku utkání 
vstřelil ve 22. minutě hlavou Sta-

něk po centru Cabáka, výsledek 
pak pečetil po hodině hry Paře-
nica vydařenou střelou ze šest-
náctky k pravé tyči po chybě v 
rozehrávce karvinské obrany. 

Sestavy Frýdku-Místku:
1. poločas: Prepsl (30. Dittert) 

– Uvíra, Prokeš, Staněk, Svrček 
– Schaffarczík, Fizek, Cabák, 
Husárik – Lokša, Vodák. 

2. poločas: Dittert (60. Lužný) 
– Dvořák, Uvíra, Prokeš, Fízek 
– Pařenica, Němec, Cabák, 
Skotnica – Myšinský, Kořínek. 
Trenér Radoslav Látal.

TJ voltiž Frýdek-Místek se 
28. června zúčastnila voltiž-
ních závodů v Jezdeckém 
klubu Hřebčín Albertovec.

Naše skupina kategorie D pod 
vedením Lenky Bujňákové na koni 
Madrid, ve složení Hana Závod-
ná, Barbora Zátopková, Natálie 
Gorgošová, Terezie Michnová a 
Tereza Míčková, obsadila v konku-
renci šesti skupin krásné 2. místo.

V kategorii juniorských sku-
pin na koni Madrid pod vedením 
lonžérky Lenky Bujňákové skupina 
ve složení Klára a Tereza Horsinko-
vá, Kristýna Chovančíková, Andrea 
Šplíchalová, Tereza Strnadlová a 
Šárka Michenková získala z pěti 

Další úspěch TJ voltiž F-MDalší úspěch TJ voltiž F-M
zúčastněných skupin 
rovněž druhé místo. 

V jednotlivcích v 
kategorii žen junio-
rek se umístila Klára 
Horsinková na koni 
Cedr na hezkém 3. 
místě. Ve společné 
soutěži s ženami 
seniorkami skončila 
Klára na 4. místě.

V době od 28. 7. 
do 3. 8. se koná popr-
vé v historii České 
republiky Mistrovství 
světa ve voltiži u nás. 
Mistrovství je k vidění v areálu 
Brněnského výstaviště.

Michaela Guznar Růžičková, 
předsedkyně TJ

Mezinárodní šachová federace 
„FIDE“ vydává 4x ročně mezi-
národní ohodnocení výkonnosti 
každého šachisty na světě – „FIDE 
ELO“. Je potěšitelné, že v tomto 
světovém žebříčku má své zástup-
ce prostřednictvím Beskydské 
šachové školy i Frýdek-Místek. 

Celkem 44 členů BŠŠ je na 
této listině. Jak vypadá jejich 
pořadí v žebříčku v rámci České 
republiky? Beskydská šachová 
škola má řadu cenných umístění. 
Ocenit nutno zvláště 2. místo Jany 
Jackové v kategorii žen, 3. místo 
Vojty Rojíčka v kategorii doros-
tenců a 2. místo Jirky Kočiščáka v 

FIDE ELO – pořadí Česká republika
kategorii chlapců do 16 let! Všem 
výše jmenovaným gratulujeme!

Ženy
2. Jacková Jana - 2358 
29. Holušová Táňa - 2102
48. Novosadová Kristýna - 2038

Juniorky do 20 let
10. Novosadová Kristýna - 2038
16. Pavelková Michaela - 1886
17. Miturová Magdaléna - 1885

Dorostenky do 18 let
7. Novosadová Kristýna - 2038
12. Pavelková Michaela - 1886
13. Miturová Magdaléna - 1885

Dívky do 16 let
6. Pavelková Michaela - 1886
7. Miturová Magdaléna - 1885

13. Langerová Karolína - 1792
Muži

16. Rausis Igirs - 2486
31. Berezjuk Sergej - 2436
57. Kubala Martin - 2382

Junioři
7. Rojíček Vojtěch - 2346
9. Kočiščák Jiří - 2324
16. Štukner Šimon - 2176

Dorostenci
3. Rojíček Vojtěch - 2346
4. Kočiščák Jiří - 2324
9. Štukner Šimon - 2176

Chlapci do 16 let
2. Kočiščák Jiří - 2324
9. Rabatin Jakub - 2120
11. Pecha Tomáš - 2096
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Z ATLETIKY

Nejmladší tenisté Tennis-
pointu Frýdek-Místek pokračují 
ve výborných výkonech na regi-
onální tenisové sérii Akuna Tour 
pro děti do 9 let. Po úspěchu na 
úvodním turnaji v Ostravě bodo-
vali i v Orlové a v Bohumíně.

V Orlové se nejvýše – až do 
semifinále – dostal Kryštof Krmas-
chek, Patrik Pavelka do čtvrtfinále 
a ze základní skupiny postoupil do 

Další úspěchy babytenistů
horní části pavouka i Filip Šenk. 
V Bohumíně bohužel na sebe 
narazili Krmaschek s Pavelkou už 
ve čtvrtfinále, takže dál po vyhro-
ceném souboji mohl jít jen jeden. 
Patrik Pavelka pak pokořil další 
dva soupeře a poprvé si z turna-
je odnesl trofej určenou vítězi a 
maximální počet sto bodů, který jej 
vynesl do čela průběžného pořadí. 
Kryštof Krmaschek si pak spravil 

Další vynikající sportovní 
úspěch do své sbírky si může 
připsat teprve patnáctiletý 
šachista Jiří Kočiščák, člen 
Beskydské šachové školy.

K 1. 7. mu mezinárodní 
šachová federace FIDE přidě-
lila na základě jeho výkonnosti 
(FIDE ELO 2324) mezinárodní 
šachový titul „FIDE MISTR“. 
Zisk tohoto titulu je pro Jirku 
určitým mezníkem v jeho spor-
tovní kariéře. Od nynějška se 
může pokoušet bojovat o zisk 
prestižního titulu „mezinárodní-

FIDE MISTR Jiří Kočiščák
ho mistra“. Na jeho přidělení je 
třeba splnit několik podmínek 
– zisk FIDE ELO 2400 a 3x uhrát 
normu. Tento titul v Beskydské 
šachové škole zatím vybojovali 
Martin Kubala a Jana Jacková. 
Zisk norem mají na svém kontě 
Petr Virostko, Stanislav Jasný. 
Věříme, že Jiří Kočiščák bude 
velmi brzy atakovat zisk dalšího 
titulu a zařadí se po bok svých 
„slavnějších“ předchůdců.

Děkujeme Jirkovi za skvělou 
reprezentaci Beskydské šacho-
vé školy a Frýdku-Místku.

Útok na limit neúspěšný 
V krásném horském pro-

středí rakouského městečka 
Kapfenberg měl atlet Slezanu 
Frýdek-Místek Peter Mikulenka 
poslední pokus na splnění limi-
tu na olympijské hry v Pekingu 
na 3000 metrů překážek. Na 
základě dohody mezi atletickými 
svazy mu byl povolen start na 
mistrovství Rakouska. Bohužel 
chyběl na startu nejlepší rakouský 
steeplař Günther Weidinger, který 
dal přednost běhu na 5000 m. Za 
velice teplého a větrného počasí 
zvládl Peter dva kilometry za 5:39 
minuty, což by při dodržení tempa 
v posledním kilometru na limit sta-
čilo. Síly bohužel došly a poslední 
kolo už Peter pouze doklusal a 
doběhl v čase 8:50.30 minuty. Je 
jen škoda, že skvělou zimní a jarní 
formu výrazně zabrzdilo květnové 
onemocnění salmonelou. Přesto 
se dokázal Peter dostat velice 
brzo do výborné formy, získal 
domácí titul, ale bohužel ke startu 
na olympiádě to nestačilo. Přes-
to blahopřejeme a děkujeme za 
výbornou reprezentaci oddílu i 
města.

Prázdniny v pohybu 
Atletický oddíl TJ Slezan Frý-

dek-Místek uspořádal pro děti 
další ročník příměstského tábora 
Prázdniny v pohybu. Ten probí-
hal celý týden a pro děti byl při-
praven pestrý program vždy od 
9 do 17 hodin. Měly možnost si 
vyzkoušet řadu sportů, nechyběl 
výlet na hory, návštěva bazénu 
a samozřejmě závěrečná olym-
piáda. Více než čtyřicet dětí tak 
strávilo příjemně a zdravě kou-
sek prázdnin. Poděkování patří 
obětavým organizátorům akce.

Další medaile atletů 
Atleti Slezanu Frýdek-Místek 

přidali do své sbírky další cenný 
kov z mistrovství České republi-
ky zásluhou dorostence Michala 
Štefka. Ten na mistrovství ČR ve 
vícebojích na stadiónu v Houšťce 
vybojoval bronzovou medaili v 
desetiboji, navíc v novém oddílo-
vém rekordu 6.391 bodů. Jednot-
livé výkony: 100 m - 11.93 s, dálka 
- 6.32 m, koule - 13.14 m, výška 
- 1.90 m, 400 m - 52.23 s, 110 m 
přek. - 15.74 s, disk - 31.61 m, tyč 
- 3.50 m, oštěp - 47.80 m, 1500 m 
- 4:41.96 minuty. Blahopřejeme!

Atleti na jedničku 
Na třetím kole atletické 2. ligy 

družstev se na stadiónu v Opavě 
dařilo družstvu mužů Slezanu 
Frýdek-Místek. Obsadili třetí místo, 
které jim patří i celkově a zajišťo-
valo by postup do baráže o 1. ligu. 
Hlavní „hvězdou“ týmu byl Miroslav 
Lepíček. Po zranění se vrátil opět v 
plné síle. Nejprve s přehledem zví-
tězil na 800 m a následně nenašel 
přemožitele ani na poloviční trati 
400 m. Zde navíc výrazně zlomil 
hranici 50 s a časem 49.23 s 
zlepšil oddílový rekord. Z dalších 
závodníků dokázal Pavel Michna 
zvítězit na 5000 m a Roman Říha 
v chůzi na 10 km. Tam ho doplnil 
třetím místem Josef Nejezchleba a 
na pomyslné stupně vítězů se pro-
sadil ještě druhým místem Martin 
Trybula ve výšce. 

Atletky do baráže 
V Šumperku se uskutečnilo 

třetí kolo atletické 2. ligy soutěže 

družstev. Ženy Slezanu Frýdek-
-Místek až do závěrečných šta-
fet sváděly souboj o vítězství se 
Šumperkem a Přerovem. Nako-
nec z toho bylo opět druhé místo, 
které jim patří i celkově. To jim 
prakticky zaručuje již před závě-
rečným kolem postup do baráže 
o 1. ligu. Nejvýraznější osobností 
byla opět Lenka Kalábová, která 
lehce zvítězila na 800 m a potom 
i na poloviční trati výborným 
časem 57.15 s. Vítězství přidala 
Ivana Matušková na 1500 m a 
Jana Kučerová ve výšce. Další 
dvě vítězství znamenala i pře-
konání oddílových rekordů. Jana 
Lepíková posunula dorostenecký 
rekord ve čtyřkilovém kladivu na 
39.77 m a štafeta děvčat 4x100 
m žákovský rekord na 52.09 s. 
Složení štafety: Kateřina Klepá-
čová, Nikola Horňáčková, Lucie 
Slováková a Beáta Marková. 
Všem děvčatům blahopřejeme. 

Peter Mikulenka na startu třetí zprava v dresu ČR.

Středisko volného času Klíč 
ve spolupráci s Beskydskou 
šachovou školou uspořádalo 
ve dnech 1. - 10. 7. „Šachový 
tábor“ na Ostravici. 

Byť název tábora napovídal, 
že půjde především o šachy, tak 
tomu tak nebylo. Ano, hrály se 
i šachy, ale hlavní náplní tábora 
byla „Celotáborová hra - Cesta 
kolem světa“. Děti měly každý 
den připravený program plný her 
a soutěží, při kterých cestovaly po 
světě. A že to nebyly cesty ledaja-
ké, o tom se můžete přesvědčit ve 
fotogaleriích na webových strán-
kách Beskydské šachové školy. 

Tábor plný překvapení
Výsledky jednotlivých trénin-

kových skupin:
1. tréninková skupina
– trenér Petr Slovák
1. Zemková Klára
2. Vaverka Jan
3. Kotrbatý Pavel
2. tréninková skupina
– trenér Petr Záruba
1. Kotrbatý Lukáš
2. Štěpán Patrik
3. Kuchař Matěj
3. tréninková skupina
– trenér Antonín Surma
1. Linha Jakub
2. Kroček Radim
3. Pastor David

FOTBAL MLÁDEŽE
Výsledky mládežnických 

družstev z 19. a 20. července.
Začínají přípravné zápasy 

mládežnických družstev na 
novou sezónu.

starší dorost A - TJ Janovice 
muži 4:4 (3:1) branky: Juřica 2, 
Kolář 2.

starší žáci A - Třinec 6:1 (3:1) 
branky: Koloničný 3, Boráň O., 
Javorek, Preči.

První přípravné utkání zvládli 
naši ligoví žáci na výbornou. 
„V utkání jsme soupeře jasně 

přestříleli a, co je důležitější, i 
přehráli. Spokojeni jsme hlavně 
s přístupem a herním nasazením 
všech hráčů,“ krátce zhodnotil 
utkání trenér Radomír Hlaváč.

mladší žáci A - Třinec 4:6 
I když naši mladí fotbalisté 

v kombinované sestavě začali 
lépe, po individuálních chy-
bách obdrželi laciné góly a po 
poločase prohrávali o 3 branky. 
I když ve druhé půli podali 
zlepšený výkon, obrátit stav se 
jim nepodařilo.

chuť o den později na domácím 
turnaji pořádaném Tennispointem 
Frýdek-Místek (BABOLAT-OTS 
FM TOUR 2008), kde se dostal do 
finále, pro změnu na úkor dalšího 
domácího hráče Filipa Šenka, kte-
rý skončil nakonec čtvrtý.

V Orlové v kategorii děvčat 
znovu uspěla i Valerie Unger-
sböcková, která se tentokrát 
dostala do semifinále.  (pp)

Tipsport Hockey Cup byl 
pro letošní ročník 2008/2009 
upraven a rozšířen na 20 týmů. 
Turnaje se zúčastní všech 14 
extraligových týmů plus šest 
prvoligových mužstev. Z prv-
ní ligy se do turnaje zapojí: 
Chomutov, Hradec Králové, 
Brno, Olomouc a Vrchlabí a 
Ústí nad Labem, které prohrá-
lo baráž o extraligu s Mladou 
Boleslaví a sestoupilo. 

Týmy byly letos rozlosovány do 
čtyř skupin, přičemž každou sku-
pinu tvoří pět mužstev. V základní 
skupině sehraje každé mužstvo čtyři 
zápasy, z toho dva na domácím hři-
šti a dva na hřišti soupeře. Hracími 
dny se stalo úterý a čtvrtek.

Skupina D: HC Vítkovice Steel, 
HC Oceláři Třinec, HC RI Okna Zlín, 

HC Oceláři Třinec budou hrát 
Tipsport Cup na našem ledě   

HC Kometa Brno, HC Olomouc.
Fanoušky ledního hokeje ve 

Frýdku-Místku budou zajímat 
zápasy HC Oceláři Třinec. Ti 
totiž odehrají oba domácí zápasy 
Tisport Hockey Cupu u nás ve 
Víceúčelové sportovní hale ve 
Frýdku-Místku. V prvním utkání 
nastoupí třinečtí Oceláři proti sou-
peři z Olomouce. Zápas se usku-
teční v úterý 5. 8. od 17 hodin. Ve 
čtvrtém kole se proti Třinci postaví 
extraligoví RI Okna Zlín. I tento 
duel se odehraje ve Frýdku-Míst-
ku, a to ve čtvrtek 14. 8. 

Další zápasy HC Oceláři Tři-
nec se uskuteční podle umístění 
v tabulce. Doufejme, že Třinečtí 
v Tipsport Hockey Cupu uspějí i 
díky našemu ledu a dostanou se 
až do finále.

Valcíři po utrápeném výko-
nu nakonec přeci jen porazili 
nadšeně bojující domácí a ve 
2. kole Poháru ČMFS přivítají o 
první zářijové středě druholigo-
vé Vítkovice. Šance na zápas se 
Spartou ve 3. kole tedy žije.

Domácí divizní tým Velkých 
Karlovic vstoupil do utkání aktiv-
něji a už po 45 sekundách hry se 
v dobré šanci ocitl útočník Minarčík. 
My jsme odpověděli Cabákovým 
pokusem ve 2. minutě zápasu, 
jeho střelecký pokus z trestného 
kopu ale gólman Sedlák vyrazil. Na 
uzoučkém hřišti dominovali v první 

půli spíše nadšeně hrající domácí. 
Frýdek zahrozil až ve 21. minutě, 
kdy po levé straně utekl Zmeškal, 
kličkou se zbavil krajního beka, ale 
na jeho načechraný centr byl Vodák 
krátký. Pak přišly chvíle domácích, ti 
ale naštěstí dostali gól do šatny. Ve 
44. minutě se dostal Švrček z levé 
strany přes nedůrazného Jurečku 
a levačkou prostřelil domácího gól-
mana - 0:1. Na začátku druhé půle 
mohlo být rozhodnuto. Během 47. 
a 48. minuty se v tutovkách ocitl 
dvakrát Vodák a jednou měl šanci 
Němec, ale nedali, a tak se valcíři 
trápili až do konce.

1. kolo Českého poháru zvládli
Velké Karlovice - Fotbal Frýdek-Místek 0:1 (0:1)



8 Červenec 2008Neziskové organizace

Domácí péče je formou 
zdravotní péče poskytované 
pacientovi ve vlastním domá-
cím prostředí. Zabezpečuje 
komplexní zdravotní a ošet-
řovatelskou péči klientům a 
jejich rodinám v přirozeném 
prostředí vlastního domova, 
uprostřed blízkých, a to od 
prenatálního období až do 
konce života. 

Domácí péče udržuje rodinu 
pohromadě i v době nemoci, 
zlepšuje psychický stav nemoc-
ných, urychluje hojení a umož-
ňuje trvalou podporu vaší rodiny, 
snižuje náklady na zdravotní péči 
a omezuje léčení v nemocnici či v 
léčebně dlouhodobě nemocných 
pouze na případy, kdy léčba v 
domácím prostředí není možná. 

Domácí zdravotní péče je 
určena pacientům všech věko-
vých kategorií, poskytuje své 
služby na základě indikace regis-
trujícího praktického lékaře nebo 
na základě doporučení ošet-
řujícího lékaře při hospitalizaci 
nemocného. Je plně hrazena ze 
zdravotního pojištění. V rozsahu 
domácí zdravotní péče je posky-
tována péče ošetřovatelská, 
rehabilitační a psychoterapeutic-
ká. V rámci komplexnosti je pod-
le potřeby domácí zdravotní péče 
doplňována i péčí sociální. 

Služba domácí péče je vhod-
ná při poskytování péče hos-
picového typu, v terminálních 
stádiích, kdy lékař indikuje více-
násobné návštěvy za den, a v 
těchto případech se provádí stálé 
konzultace léčebného postupu s 
lékařem. V opačném případě by 

Komplexní domácí zdravotní péče Šebestová – POMAD, s. r. o.
byl pacient hospitalizován, což je 
pravým opakem toho, co pacient 
v terminálním stádiu života žádá. 
Dlouhodobé pobyty ve zdra-
votnických zařízeních vedou k 
úzkosti, strachu, napětí, zvýšené 
únavě a neochotě ke spolupráci 
s ošetřujícím personálem. Domá-
cí péče je také vhodná pro paci-
enty, kteří nemají žádné rodinné 
příslušníky a zdravotní dopomoc 
druhých nezbytně potřebují, a 
pro pacienty, u kterých je rozsah 
péče natolik ošetřovatelsky a 
zdravotně náročný, že vyžaduje 
ošetřování zdravotní sestrou. 

Pokud se rodina klienta po 
propuštění pacienta z nemocnice 
obává, že nebude schopna pokrýt 
všechny jeho zdravotní potřeby, 
nebo má pocit, že bude potřebo-
vat alespoň v prvních dnech kva-
lifikovanou zdravotní dopomoc, je 
vhodné, když požádá při propuš-
tění z nemocnice lékaře o vypsání 
indikace na domácí péči. Lékař 
podle stavu pacienta rozhodne o 
zavedení domácí péče, ale pou-
ze na 14 dní od data propuštění. 
Sestra domácí péče následně 
informuje praktického lékaře o 
stavu pacienta a prováděných 
výkonech. Praktický lékař je koor-
dinátorem rozsahu a frekvence 
další péče a rozhoduje o tom, jestli 
bude sestra domácí péče i nadále 
pacienta navštěvovat, jak často a 
jaké výkony bude provádět. 

O přiblížení služeb domácí 
péče ve Frýdku-Místku jsme 
požádali zakladatelku domácí 
péče POMAD Danuši Šebes-
tovou: „Agentura domácí péče 
POMAD ve Frýdku-Místku byla 

založena v roce 1992. Náš tým 
tvoří diplomované zdravotní sest-
ry s dlouholetou praxí a s osvěd-
čením k „Výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohle-
du“, které vydává ministerstvo 
zdravotnictví. Spolupracujeme s 
více než 60 lékaři z celého okre-
su Frýdek-Místek, nemocnicemi 
a zařízeními následné péče. 
Službami pokrýváme velkou část 
okresu Frýdek-Místek s přilehlými 
obcemi. Mezi hlavní služby, které 
klientům nabízíme, patří komplex-
ní zdravotní ošetřovatelská péče, 
která zahrnuje např. ošetření 
stomií, defektů, aplikace injekcí, 
inzulínu a infuzí, cévkování, měře-
ní tlaku, komplexní péči o imobilní 
pacienty, rehabilitační ošetřování, 
odběry biologického materiálu, 
přípravu a dohled nad užíváním 
léků, prevenci a léčbu proleženin 

a jiné. Tyto služby mohou být hra-
zené buď ze zdravotního pojištění 
na základě indikace lékaře, nebo 
mohou být hrazené klientem. 
Dále nabízíme našim klientům 
půjčování zdravotních pomůcek, 
například vozíky, kalící křesla, 
podložní mísy, antidekubitní mat-
race, chodítka, sedačky do vany. 
Spolupracujeme s ambulancí 
tišení bolesti MUDr. Valenty a 
ošetřujeme pacienty s epidurální 
analgezií, také spolupracujeme 
s místní Pečovatelskou službou 
pod vedením p. J. Najmanové. 

Klientelu domácí péče tvoří pře-
vážně senioři, kteří mají zhoršen 
stav smyslových orgánů, jsou v 
mnoha případech upoutáni na inva-
lidní vozík nebo na lůžko, prodělali 
nějakou formu oběhových potíží 
(MCP), jsou úplně nesoběstační 
nebo si vystačí jen v základních 

úkonech. Zdravotní sestry domácí 
péče jsou vedoucí silou v prevenci 
nebo zpomalení ztráty funkčních 
schopností, která je spojena se 
stárnutím. Musí využívat takových 
nástrojů péče, které umožňují 
seniorům, aby si zachovali svou 
sebeúctu a nezávislost. Ve stále 
větší míře se hlavním místem péče 
o seniory a pacienty s chronický-
mi chorobami stává jejich vlastní 
domov. Jestliže zdravotní sestra 
dochází do domova pacienta, vzni-
ká tím prostředí, které je nutné pro 
budování partnerství mezi sestrou, 
pacientem a rodinou, což je velmi 
významné pro léčbu a podporu a v 
neposlední řadě i prevenci dalších 
onemocnění.

Šebestová Bohdana, 
Domácí péče POMAD, J. Čap-
ka 721, Frýdek-Místek, tel. 558 

680 281, www.pomadfm.cz

Agentura domácí péče Opora 
poskytuje zdravotní ošetřovatel-
skou péči pacientům ve Frýd-
ku-Místku a okolí, a to v jejich 
domácím prostředí. Jedná se o 
nemocné propuštěné z nemoc-
nice nebo na základě indikace 
praktického lékaře. Jde napří-
klad o pokračování v rehabilitaci, 
aplikování inzulínu, převazy bér-
cových vředů, kontroly krevního 
tlaku, ošetřování katetrů a sond, 
odběry krve, aplikace injekcí 
apod. u špatně pohyblivých 
nebo zcela imobilních pacientů.

Cílem domácí péče je zlepšit 
nebo udržet zdravotní stav klien-
ta. Součástí naší práce je však i 
pomoc umírajícím. Rozhodne-li 
se rodina, že si nechá nemocné-
ho doma, přijíždí sestra dle potře-
by i několikrát denně a snaží se, 
aby jeho poslední dny byly bez-
bolestné a důstojné. Péči zajišťují 
zkušené registrované zdravotní 
sestry, které pacienta doma 
ošetří, ale také ochotně poradí a 
pomůžou s výběrem pomůcek. 
Ke klientům i jejich rodinám při-
stupují laskavě a ohleduplně.

Agentura domácí péče Opora
Důležitá je spolupráce s prak-

tickými lékaři, sociálními pracov-
nicemi nemocnice, pečovatel-
skou službou nebo ambulancí 
bolesti, diabetology a dalšími 
odbornými ambulancemi.

Kazuistika:
79-letý pacient propuštěn z 

nemocnice, stav po operaci bři-
cha, defekty na obou patách, 
imobilní, pro silné bolesti zaveden 
epidurální katétr. Sestra dvakrát 
denně provádí ošetřovatelskou 
rehabilitaci, do katétru aplikuje léky 
proti bolesti, každé ráno převazuje 
rány na nohou. Po půl roce jsou 
defekty zhojeny a pacient chodí 
o dvou francouzských holích. 
Dle ordinace ambulance bolesti 
jsou postupně snižovány opiáty 
a následně katétr zrušen. Péče 
je ukončena po devíti měsících. 
Pacient je bez defektů, pohyblivý 
o holích, bolest zvládá tabletami. 
Soběstačnost byla zlepšena.

Bc. Máša Blahutová; 
AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE 

– OPORA; J. Švermy 459, 
Frýdek-Místek 738 01;

tel.: 602 540 344

Klienti našeho zařízení  
využili možnosti zúčastnit 
se ozdravného pobytu v 
krásném prostředí Beskyd v 
Horském hotelu Palkovické 
Hůrky. Společnost Poltesko 
s.r.o. nám vyšla vstříc s uby-
továním všech klientů, i těch 
na invalidním vozíku. 

Program pobytu byl velmi 
pestrý. Opékání párků, hledá-
ní pokladu, sportovní soutěže, 

Žirafa – Integrované centrum F-M, p. o.Žirafa – Integrované centrum F-M, p. o.
Ozdravný pobyt Palkovické HůrkyOzdravný pobyt Palkovické Hůrky

závodivé hry, stezka odvahy 
nočním lesem, 
rej čarodějnic, 
soutěž o co 
nejvíce získa-
ných „šlápot“ 
p o ř á d á n í m 
výletů do okolí 
Palkovických 
Hůrek, jízdy 
na koni, náv-

štěvy solné jeskyně, masáže a 
procedury s lávovými kameny 
a bylinkami a výtvarná soutěž o 
nejhezčí malované tričko.

Celý pobyt byl ukončen slav-
nostním obědem s vyhodnoce-
ním soutěží a odměnou nejlep-
ších – tedy všech. 

Magdaléna Řepišťáková, 
vedoucí oddělení

denního pobytu

Klub důchodců 1. máje 
uskutečnil zájezd směr Slo-
vensko. Sraz byl ráno u Domo-
va pro seniory a první místo 
zastavení na trase byl Skan-
zen Muzeum Kysucké dědiny 
v Nové Bystrici – Vychylovce 
nedaleko města Čadca, který 
patří mezi největší a nejzajíma-
vější skanzeny na Slovensku. 

Ve svých expozicích v něko-
lika desítkách lidových staveb 
přibližuje způsob života a kultury 
kysuckého lidu v minulosti. Nej-
větším lákadlem tohoto skanzenu 
je však úzkokolejná lesní železni-
ce, která spojovala slovenské 
regiony Kysuce a Oravu od roku 
1926 a v roce 1991 byla vyhlá-
šena národní kulturní památkou v 
oblasti dopravy na Slovensku.

Poté jsme se přesunuli do 
Žiliny na oběd a pokračovali 

jsme do Rájecké Lesné, kde 
se nachází volně přístupný 
dřevěný Betlém. Celá stavba je 
skoro celá vyrobena z lipového 
dřeva, je osvětlená a ozvučená, 
na délku má 8m a na výšku 
3m a obsahuje více než 300 
postaviček. Nezobrazuje pouze 
Kristovo narození, ale i všechny 
slovenské kraje se svými nej-
známějšími památkami.

Poslední zastávkou bylo 
lázeňské město Rajecké Teplice, 
které leží v malebném údolí říčky 
Rajčianky, asi 15 km od Žiliny a 

je lemováno Strážovskými vrchy. 
Zdejší termální prameny mají 
vynikající účinky. Všechno je v 
lázních Rajecké Teplice blízko 
a na dosah, soustředěné kolem 
Lázeňského domu Aphrodite, ve 
kterém je lázeňským hostům k 
dispozici komplexní terapie.

Počasí nám přálo, dobrá 
nálada nás provázela a třeba 
někoho náš výlet zaujme natolik, 
že si bude chtít sám také vyrazit 
za krásami k našim sousedům. 

Klub důchodců 1. máje 
Frýdek-Místek

Zájezd Klubu důchodců 1. máje
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Dětský oddíl Plaváček, 
dřevárenská skupina Chaoti, 
Dobrovolníci, plachetnice, 
Bambiriáda a řada dalších akti-
vit, to je současné Sdružení 
Klubko Frýdek-Místek. Když 
jsme před léty hledali jméno 
pro novou dětskou organiza-
ci, velice se nám zalíbil název 
Klubko, neboť vystihuje připo-
jování řady jednotlivých aktivit 
a nápadů. A za sedm let své 
činnosti se skutečně z malého 
klubíčka postupně stalo jedno 

Sdružení Klubko má sedm let
velké a pestré klubko.

Dnes Klubko reprezentují 
zejména čtyři zájmové oddíly a 
kluby. Dětský vodácký oddíl Pla-
váčci je určen pro děti ve věku 
6-18 let. Děti se v oddíle věnují 
turistice, vodáckým a turistickým 
dovednostem, mezi které patří 
například znalost uzlů, morseov-
ky, práce s mapou, první pomoc, 
ovládání kánoe, plachetnice a 
další. Oddíl jezdí pravidelně na 
vodácké tábory, přičemž posled-
ní v roce 2008 byl na řece Hron 

na Slovensku. Na Bambiriádě, 
dětských dnech, Dni Země jste 
mohli potkat v rytířské zbroji členy 
dřevárenské skupiny Chaoti. Dře-
várny jsou akce, při kterých hráči 
v historických kostýmech mezi 
sebou bojují dřevěnými replikami 
zbraní. Vznikly jako živá alterna-
tiva stolních her ve stylu Dračího 
doupěte a na základě fantasy 
literatury. Členové klubu si při-
pravují vlastní zbraně a oděvy, 
trénují souboje a jezdí na bitvy po 
celé republice, kterých se účastní 
až několik stovek hráčů.

Ve spolupráci s dobrovolnickým 
centrem ADRA ve Frýdku-Místku 
sdružení již řadu let připravuje a 
realizuje program Středoškolské-
ho dobrovolnického klubu. Klub 
sdružuje studenty ze středních 
škol, kteří mají zájem blíže poznat 
práci sociálních organizací, chtějí 
připravovat akce pro děti, být v 
dobré partě. Během své činnosti 
klub například realizoval progra-
my pro děti v uprchlickém táboře, 
v ústavu pro mentálně postižené, 
navštívil seniory v penzionech, 

pořádal dětské dny apod. 
Odrostlí členové dětských 

oddílů, kamarádi a příznivci mají 
svůj klub přátel přírody Krok, který 
realizuje jak vlastní činnost, tak i 
napomáhá při aktivitách sdružení.

Děti a vedoucí Klubka je mož-
né potkat i na řadě akcí pro děti 
ve městě. Sdružení Klubko patřilo 
vždy mezi hlavní pořadatele Bam-
biriády ve městě, jejich soutěže 
bylo možné vidět na Dnech Země, 
dětských dnech na Olešné nebo v 
sokolovně ve Starém Městě. 

Od roku 2002 má Klubko 
vlastní kajutovou plachetničku na 
přehradě Žermanice. Plachetnice 
slouží jak pro zájmové oddíly, tak 

pro realizaci alternativních vol-
nočasových programů pro děti a 
mládež ze sociálních organizací 
a klienty kontaktního centra pro 
drogově závislé Renarkon.

Kvalitu práce Sdružení Klub-
ko dokládá i pravidelná podpora 
činnosti ze strany Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR a Statutárního města Frýdek-
-Místek. Klubko je členem České 
rady dětí a mládeže. Sdružení je 
jednou z mála samostatných 
nesportovních zájmových orga-
nizací v regionu a věříme, že 
díky obětavé práci dobrovolných 
vedoucích a podpoře okolí ještě 
dlouho zůstane. 

„Přidej se“ je název prázd-
ninového prožitkového kurzu 
pro studenty středních škol, 
který připravuje Dobrovolnic-
ké centrum ADRA Frýdek-Mís-
tek a Sdružení Klubko. Tento 
kurz zahájí i nový školní rok 
středoškolského dobrovol-
nického klubu. 

Středoškolský dobrovolnický 
klub je otevřenou neformální 
skupinou žáků středních škol a 
studentů, kteří realizují vlastní 
činnost, schůzky, programy pro 
děti, také programy pro mentálně 
postižené, imigranty, exkurze do 
pomocných organizací ve Frýd-
ku-Místku, akce, besedy a další 
aktivity. Činnost dobrovolnické-
ho klubu ovlivňují zejména sami 
jeho členové, kteří dávají podně-

Kurz Přidej se zahájí nový rok 
dobrovolnického klubu ADRY

ty k dalším aktivitám. Mimo akce 
a schůzky jsou pro středoškolský 
dobrovolnický klub připravovány 
prožitkově vzdělávací programy 
zaměřené na týmovou práci, 
řešení krizových situací, rolí ve 
skupině apod. Klub je otevřen 
všem mladým lidem, kteří chtě-
jí zkusit něco nového, poznat 
nové kamarády, pomáhat dru-
hým, realizovat vlastní nápady 
a programy. 

Pokud máte zájem se na 
činnosti klubu v dalším školním 
roce podílet, nebo jen zajímavě 
prožít konec prázdnin, můžete 
se ještě přihlásit na prožitko-
vý kurz „Přidej se“. Přihlášku 
a bližší informace získáte na 
www stránkách Sdružení Klub-
ka – www.klubkofm.cz, nebo 

v Dobrovolnickém centru 
Adra Frýdek-Místek na ul. 
Radniční 1242, popř. na 
tel. č. Adry: 558 436 261.

Sportovní klub Skalický dvůr
adresa: Skalice 77, F-M 10
telefon: 602708697
E-mail: skalicky.dvur@atlas.cz
Web: www.skalickydvur.wz.cz
Nevýkonnostní a turistický jez-
decký klub 
Určeno pro všechny, kdo mají 
zájem a přátelský vztah ke 
koním, jiným zvířatům a přírodě.
Věk: cca od 10 let
Cena: členské příspěvky dle stanov
Místo: Skalice 77, jízdárna (v 
dosahu MHD)
Přihlášení: nové členy přijímáme 
od 1. 9. do 30. 4.

ZÁJMOVÉ AKTIVITY PRO ŠK. ROK 2008/2009
TJ VOLTIŽ Frýdek - Místek

adresa: 739 43 Staříč 587
telefon: 777 944 377
E-mail: 
xmichaelax@seznam.cz
Web: www.voltiz-fm.firemky.cz
Voltiž
Gymnastické cvičení dětí na koni
Věk: 6-12
Cena: 200 Kč/měsíc
Místo: jízdárna Nové Dvory Frý-
dek – Místek 2 x týdně, sokolov-
na Frýdek-Místek 1 x týdně
Přihlášení: Telefonicky, mailem, 
každou středu v sokolovně ve 
Frýdku od 18 do 19 hod.

Stejně jako v předešlých letech 
chystáme ve zpravodaji souhrn 
zájmových aktivit neziskových 
organizací pracujících s mládeží, z 
něhož si mohou žáci zkraje škol-
ního roku vybrat, jaké činnosti se 
chtějí ve volném čase věnovat.
Stačí poslat mailem na adresu 

pavelka.petr@frydekmistek.cz a 
sysala.martin@frydekmistek.cz 
následující údaje: 
Název organizace: 
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Nabídka zájmových aktivit:
Název kroužku:
Stručná charakteristika:
Věk:
Cena:
Místo (sídla organizace, trénin-
ku, schůzek):
Termín, čas a způsob přihlášení:

Uplynul již rok od doby, 
kdy byl slavnostně zahájen 
provoz frýdecko-místecké 
pobočky střediska Slezské 
diakonie Rút – sociální reha-
bilitace, která sídlí na Třídě T. 
G. Masaryka 1101, v budově 
ředitelství Jednoty. 

Za tuto dobu měly možnost 
využít jeho služeb více jak dvě 
desítky uživatelů se zdravotním 
postižením. Snahou odborných 
pracovnic střediska sociální reha-
bilitace bylo a je poskytnout radu 
a podporu zejména těm lidem 
s handicapem, kteří se opravdu 
chtějí podílet na změně své život-
ní situace. Uživatelé, s nimiž je 
uzavřena smlouva, docházejí pra-
videlně na sjednané konzultace. 
Jednotlivá setkání klienta s kon-
zultantem probíhají v přátelském 
duchu a vycházejí z principů dob-
rovolnosti a aktivní spolupráce. 
Vytvořením individuálního plánu 
se pak snaží postupně dosáhnout 
cíle, který si na počátku stano-
ví. Někdo chce získat vhodné 
pracovní uplatnění, samostatně 
zvládnout péči o domácnost či 
vyřizování na úřadech, jiný klient 
by se rád naučil základům práce 
na počítači anebo si například 
našel nové přátele. Všechny 
služby, které středisko nabízí, 

Středisko Slezské diakonie Rút má nové plányStředisko Slezské diakonie Rút má nové plány

vycházejí z potřeb uživatelů a jsou 
poskytovány bezplatně. Doma 
či na pracovišti mohou klienti 
navíc využívat pomoci a podpory 
osobního asistenta. Od počátku 
letošního roku funguje v rámci 
střediska Klub Krok. Jeho činnost 
je zaměřena především na aktivní 
trávení volného času uživatelů. 

Zcela novým, připravovaným 
projektem střediska Rút – sociální 
rehabilitace, je realizace kavárny 
v našem městě. Kavárna bude 
nácvikovým pracovištěm pro 
osoby se zdravotním postižením, 
které zde budou zajišťovat obslu-
hu zákazníků. Kavárna se bude 
nacházet na ulici Frýdlantská, v 
prostorách obchodního centra 
Ještěr. Podaří-li se uskutečnit vše 
dle plánu, budou moci občané 

Frýdku-Místku kavárnu navští-
vit již na podzim letošního roku. 
Všechny srdečně zveme k příjem-
nému posezení u kávy či jiného 
dobrého nápoje a tím k podpoře 
myšlenky integrace znevýhodně-
ných spoluobčanů. Protože tato 
kavárna může vzniknout pouze 
díky finanční a materiální podpoře 
ze strany grantových dárců, firem 
i jednotlivců, bude jejich podpora 
zveřejněna v prostorách kavárny 
a na jejích internetových stránkách 
www.kavarnaempatie.cz. Pokud i 
vás myšlenka zaujala a chtěli bys-
te jakkoliv přispět, kontaktujte pro-
sím pracovnice střediska Rút na 
tel. čísle 558 736 256. Zájemci o 
službu našeho střediska si mohou 
domluvit setkání na tel. čísle 558 
639 463. 
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Tradiční mezinárodní akce 
Muzikantské žně, třídenní 
festival zahrnující převážně 
folk, country, bluegrass, blu-
es, jazz, ale i jiné žánry, se 

„Žně si získaly své mís-
to, muzikanti z celé ČR mají 
zájem představit se frýdecko-
-místeckému publiku.

 (Pokračování na straně 11)

Jubilejní 10. ročník Muzikantských žní
každoročně koná vždy třetí 
týden v srpnu. Letos 21.-23. 
srpna proběhne již podesáté, 
tentokrát v areálu fotbalového 
stadionu TJ Slezan u nádraží. 

o celkové výměře 1 m2 nachá-
zející se v II. NP objektu čp. 
1148, ul. Radniční, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek (budova 
magistrátu). Smlouva o nájmu 
na dobu neurčitou, doporučená 
výše nájemného 5.000 Kč/m2/
rok. Prostory budou pronajímány 
za účelem umístění a provozo-
vání nápojového automatu.

Žádosti o pronájem s nabí-
zenou výší nájmu (zvlášť v 
zapečetěné obálce s nápisem 
„Neotvírat“ – čp. 1148), doručte 
na podatelnu Magistrátu města 
Frýdek-Místek, Radniční 1148 
maximálně do 15. 8. 2008, 
14.00 hodin.

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 174.

Statutární město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu nebytové prostory

Vydání Průkazu profesní 
způsobilosti řidiče na základě 
platného Osvědčení profesní 
způsobilosti řidiče

Průkaz profesní způsobilosti 
řidiče (PPZŘ) se vydá řidiči, kte-
rý je držitelem platného osvěd-
čení profesní způsobilosti řidiče 
(OPZŘ) vydaného podle části 
páté zákona č. 247/2000 Sb., ve 
znění platném před 1. 4. 2008. 
Osvědčení musí být platné v den 
podání žádosti. 

Žádost je povinen řidič podat 
v období od 1. 4. 2008 do 1. 10. 
2008, pokud platnost osvědčení 
nekončí dříve. V případě podá-
ní žádosti po 1. 10. 2008 nelze 
PPZŘ vydat.

Ke dni podání žádosti musí 
mít řidič platné OPZŘ a být 

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE
držitelem řidičského oprávně-
ní alespoň některé ze skupin 
nebo podskupin uvedených v § 
46 zákona č. 247/2000 Sb., ve 
znění zákona č. 374/2007 Sb. 
(C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, 
D1+E). PPZŘ nelze vydat např. 
řidiči, který je držitelem pouze 
ŘO skupiny B!

Přezkoušení z odborné způ-
sobilosti řidičů podle § 48 záko-
na č. 247/2000 Sb., ve znění 
platném do 31. 3. 2008 (tzv. 
„prodlužování osvědčení“) bylo 
možné provádět pouze do 31. 
3. 2008. Pokud řidič předloží, že 
byl přezkoušen nebo proškolen 
ve smyslu tohoto ustanovení 
zákona po 31. 3. 2008, nelze 
toto přezkoušení ani proškolení 
považovat za platné.

Pracujete v neziskové sféře, 
v kultuře, v tělovýchově? Máte 
zajímavé projekty, o kterých si 
myslíte, že potřebují silného a 
odpovědného sponzora? Právě 
vám je určen program Prazdroj 
lidem, dříve pod názvem Občan-
ská volba, který opět i v letošním 
roce může přinést finance tam, 
kde je to zapotřebí.

Světoznámý výrobce piva 
svým dárcovským programem 
již sedmým rokem podporuje 
projekty zaměřené na zlepšení 

Kam půjdou peníze,
můžete rozhodnout vy

kvality života obyvatel. O tom, 
které z nich získají finanční 
grant, nakonec rozhodnou svým 
hlasováním občané. Užší výběr 
z přihlášených projektů má na 
starosti Rada reprezentantů, 
jejímž členem je i primátorka 
Frýdku-Místku Eva Richtrová.

Formulář pro přihlášení 
projektů a podrobnější infor-
mace naleznete na webových 
stránkách www.prazdroj-lidem.
cz. Vyplněný formulář je třeba 
zaslat do konce srpna!

1/ VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 
2/ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ 
3/ PARKOVIŠTĚ
4/ POKLADNY vstupné na místě 
12:00 - 24:00
5/ VSTUP DO AREÁLU 
6/ BESKYDY STAGE
7/ CHILL OUT STAGE
8/ KISSMANIA STAGE
9/ OBČERSTVENÍ, BARY 
10/ RADEGAST MĚSTEČKO
11/ WC
12/ PRVNÍ POMOC

Zajistěte si včas vstupenky na BESKYDY SOUNDZajistěte si včas vstupenky na BESKYDY SOUND
Vstupenky na Beskydy Sou-

nd 08 již nyní mizí rychlým tem-
pem z předprodejních míst. Ty 
obstarává síť Ticketpro a další 
tradiční předprodeje v Morav-
skoslezském kraji. Ve Frýd-
ku-Místku to jsou BIC, Nová 
scéna Vlast a Antikvariát Pod 
Svícnem. Diváci se mohou do 
areálu dostat se vstupenkou z 
předprodeje za pouhých 150 
korun (případně 200 korun na 
místě), přičemž stejně jako v 
minulém roce bude vstupenka 
při vstupu do areálu vyměně-
na za ID náramek, který bude 

umožňovat opakovaný vstup. 
Více informací o předprodeji 
najdete na webu www.veseleto.
cz v části Beskydy Sound. Prá-
vě pro veliký zájem a komfort 
návštěvníků na místě je kapa-
cita areálu festivalu limitována 
počtem 9.000 lidí. Pokud se 
tedy chystáte na Beskydy Sou-
nd, zajistěte si včas vstupenky.

OMEZENÍ POHYBU CHOD-
CŮ V OKOLÍ VSH

Festival Beskydy Sound při-
nese omezení pohybu chodců 
na parkovišti vedle Víceúčelo-
vé sportovní haly. Prostranství 

mezi Víceúčelovou sportovní 
halou a řekou Ostravicí bude 
od pátečního rána (15.8.) do 
nedělního dopoledne (17.8.) 
oploceno. Z toho důvodu dopo-
ručujeme chodcům směřujícím 
z ulice Riegrova do Frýdku 
použít místo modré lávky pro 

pěší silniční most na Hlavní tří-
dě. Přístup do areálu Beskydy 
Sound pro návštěvníky bude 
letos možný pouze od pokla-

den Víceúčelové sportovní haly, 
tedy z ulice Na Poříčí.
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Frýdecko-místeckou skupi-
nu umělců-smaltérů, člena Unie 
výtvarných umělců v Praze, vět-
šinou spojujeme s Frýdlantem 
nad Ostravicí, kde se realizuje 
větší část jejích aktivit. K těm 
patří také již 9. ročník Meziná-
rodního sympozia Frýdlantský 
umělecký smalt. Proběhl začát-
kem července ve firmě Ametyst 
Moravia a jeho výsledky mohou 
návštěvníci vidět na výstavě, 
která potrvá do konce srpna 
v Galerii uměleckého smaltu a 
litiny v Domě kultury ve Frýd-
lantě nad Ostravicí. 

Výstava pak poputuje do dal-
ších měst – Českého Těšína, 
Krakowa a Londýna. Část prací se 
znovu vrátí do stálé expozice, kde 
je však i během roku velký výběr 
uměleckých smaltů z minulých 
ročníků ve stálé expozici. Dům 
kultury vedle smaltů nabízí nově 
také zajímavou expozici umělecké 
litiny a nedávno otevřenou expozi-
ci významného českého malíře a 
grafika Ferdiše Duši. Otevřeno je 
během sezóny ve středu, pátek a 

Frýdecko-místecká skupina EMAIL ART boduje

ŠUP DO PECE!: Vysoké teploty způsobují kouzlo smaltu.
Foto: Petr Pavelka

neděli (9 -12, 13 - 17 hod.) ve čtvr-
tek, sobotu od 9 do 13 hod.

Sympozia, která frýdecko-mís-
tecká skupina inspirovala, začala 
v roce 1999 a doposud se jich 
zúčastnilo 30 umělců z celé Evro-
py. Část prací je vystavována i na 
Mezinárodních trienále smaltu v 
Muzeu Beskyd ve Frýdku-Míst-
ku. Letošní skupina třinácti uměl-
ců byla jedna z největších i díky 
podpoře Visegrádského fondu. 
Co umělce do Frýdlantu láká? Je 

to nejen tradice, 
začínající v první 
třetině 19. stole-
tí, ale i možnost 
doslova přetavit 
tradiční technolo-
gie průmyslového 
smaltu do umělec-
kých děl. 

Letošní ročník 
probíhal technicky 
v prostorách firmy 
Ametyst Mora-
via. Během týdne 
tam vzniklo více 
než stovka prací. 
Počasí zpočátku 
přálo až příliš, 
takže se malovalo, 
brousilo, kreslilo 
venku na dvoře, u 

pecí se nedalo vydržet. Čím kdo 
přispěl? Z pořádající skupiny to 
byly přírodní motivy Petra Bed-
náře, kouzelné zimní krajiny Evy 
Kučerové-Landsbergrové, šperky 
Barbary Baumrukové. Ostravák 
Antonín Gavlas obohatil tvorbu 
lyrickými a meditativními pracemi, 
čestná členka spolku Rakušanka 
Ulrike Zehetbauer zase expresiv-
ními krajinami. Holanďanky Chris-
tine van s der Ree a Annemarie 
Timmer pokračovaly v originální 
dekorativní tradici klasické smal-
térské školy. Umělci z Polska, 
prof. Janusz Karbowniczek, kte-
rý zde byl již loni, pokračoval ve 
figurální tvorbě a malířka Elzbieta 
Kuraj využila smalty k nádherným 
lyrickým abstraktním kompozi-
cím. Z Maďarska přijela vynikající 
umělkyně Katalin Hollósy z Kecz-
kemetu. Ta se inspirovala při náv-
štěvě hor valašskými „ostrévka-
mi“ v cyklu stohů. Také slovenský 
výtvarník Miro Kollár se inspiroval 
přírodou v cyklu Les. Poprvé se 
zde objevila také Francouzka, 
jedna ze špičkových smaltérek 
Marie-Thérése Masias. Všichni 
účastníci předvedli to nejlepší ze 
své tvorby, vyměnili si své zkuše-
nosti, posunuli i o pěkný kousek 
dál možnosti smaltu.  (kar)

EVA KUČEROVÁ - LANDSBERGROVÁ: Na 
sympoziu.                        Foto: Petr Pavelka

(Pokračování ze strany 10) 
Na akci se přihlašují kapely 
dokonce i z Kanady a Aus-
trálie, bohužel ve výběru nás 
tvrdě omezují finanční mož-
nosti,“ sdělila za organizátory 
Pavla Walková. Přesto věří, 
že letošní 10. ročník přinese 
přitažlivou nabídku okořeně-
nou dárkem k jubileu v podobě 
dobrovolného vstupného na 
páteční a sobotní program. 
„Hvězdou letošního programu 
bude Tony Trischka, nejlepší 
benjista v USA, a samozřej-
mě naši nejznámější – Robert 
Křestan s Druhou trávou, 
Vlasta Redl, Jarda Samson 

Jubilejní 10. ročník Muzikantských žní

Také městská knihovna se 
zapojila do letošního bohatého 
programu Prázdnin ve městě. 
V červenci její akce Dopoled-
ne soutěží a her proběhla v 
prostorách na Jiráskově ulici 
ve Frýdku, v srpnu se usku-
teční pro změnu v místecké 
budově na ulici Hlavní.

„Dětí přišlo více, než jsme 
čekali, až nás to zaskočilo. Ale 
je špatné počasí, tak jim asi 
naše akce přišla vhod, za což 
jsme rádi. Pokud bude v srpnu 
(27. 8.) hezky, tak bude na další 
akci využit i přilehlý park u býva-
lého autobusového stanoviště, 
tady takové možnosti nemáme, 

Prázdniny v knihovně
ale stejně prší, takže nás to 
nemusí mrzet,“ shodovaly se 
knihovnice. Ty děti provázely při 
jednotlivých úkolech, za jejichž 
plnění dostaly „královské tolary“, 
které potom směnily za některou 
z odměn. Snaha zorientovat se v 
popletené pohádce nebo vyluštit 
křížovku o zvířátkách, najít roz-
díly mezi obrázky či poskládat 
puzzle se jim tedy vyplatila. Ty 
starší úkoly trošku vrátily i do 
školy. Například v zmodernizo-
vané verzi Popelky musely děti 
spočítat, kolik jí zbylo peněz po 
nákupech, než si pro ni přijel jis-
tý mladý muž na motorce Harley 
Davidson.  (pp)

V KNIHOVNĚ: Úkoly mezi knihami.  Foto: Petr Pavelka

ŠPERKY NA EUROCAMPU: Studenti z různých koutů Evropy měli 
možnost vyrobit si na památku smaltové přívěsky. Své výtvarné sklo-
ny pak uplatnili i ve Frýdku na ulici E. Krásnohorské formou graffiti.

Foto: Petr Pavelka

Seznámení s tradičními i 
netradičními výtvarnými tech-
nikami slibovalo červencové 
Malování v Sokolíku v rámci 
programu Prázdniny ve měs-
tě. Spolek přátel Frýdku-Míst-
ku nejprve nachystal k poma-
lování hrníčky a květináče, 
druhý den pak trička.

„Dětí máme hodně a odne-
sou si originální praktický 
výtvor, který jim bude dnešní 
den připomínat,“ řekla organi-
zátorka Helena Železníková 
k pomalovaným hrnečkům a 
květináčům, které čekaly na 
vypálení v peci. Protože dětí 
na pomalování keramiky při-
šlo nad očekávání, přemýš-
lela, kde ještě na druhý den 
nakoupí další bavlněná trička, 
„aby náhodou nepochybělo“. S 
akcí byl kromě dětí spokojený i 
Martin Sysala, garant Prázdnin 

Sokolík umožnil výtvarné aktivitySokolík umožnil výtvarné aktivity

V SOKOLÍKU: Malovalo se na hrníčky a květináče a o den později i 
na trička.   Foto: Petr Pavelka
ve městě za frýdecko-místec-
kou radnici. Ten si ověřoval, 
kolik dětí přišlo na akci této 
organizace vůbec poprvé a 
kolik již mělo zkušenost z před-
chozích ročníků. „Kdyby byla 
každá akce takto úspěšná, 
tak můžeme být spokojeni. Je 
vidět, že Prázdniny ve městě 

už mají své jméno a že rodi-
če vítají možnost zajímavých 
aktivit,“ hodnotil Martin Sysala. 
Helena Železníková potvrdila, 
že mnozí rodiče se po zveřej-
nění programu ve zpravodaji 
s předstihem telefonicky infor-
movali, co akce obnáší a jak 
bude probíhat.  (pp) 

Lenk, Slávek Janoušek, Pepík 
Streichl, Martin Maxa, také 
hosté ze Slovenska kapela 
Neznámi, z Polska – Whiskey 
river a českoamerický skuteč-
ně skvělý THE CELL,“ vyjme-
novala plejádu taháků Pavla 
Walková. Vystoupí však i další 
kapely plné výborných muzi-
kantů. Festival je navíc vždy 
zvláštním setkáním muzikantů 
a diváků, kteří pokračují v sou-
znění i po ukončení oficiálního 
programu. V loňském roce se 
na akci vystřídaly přibližně tři 
tisíce diváků. Kolik přijde na 
akci zařazenou do programu 
Veseléta letos?  (pp)
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Bruslařský klub Frýdek-Místek, o.s.
Hokejový club Frýdek-Místek
pořádají Led/tní hrátky na bruslích
Víceúčelová sportovní hala ve 
Frýdku-Místku
9:00 - 11:00 Hřiště na hokejbal 
(vedle VSH - vchod od řeky)
11:30 - 13:00 Ledová plocha VSH 
(služební vchod od řeky)

Letní či lední hrátky na bruslích 
proběhnou na sportovních plo-
chách Víceúčelové sportovní haly 
ve Frýdku-Místku, tj. na hokejba-
lovém hřišti venku a na ledě uvnitř 
haly. Hry a soutěže se uskuteční 
již třetím rokem v druhé polovi-
ně srpna a jsou určeny pro děti 
ve věku 4 - 10 let. Akce venku a 
uvnitř na sebe navazují po krátké 
pauze určené k odpočinku a pře-
vleku. Oblečení je potřeba volit s 
ohledem na teplotu vzduchu:

- sportovní oblečení na ven-
kovní (hokejbalové) hřiště + in line 
brusle (včetně přilby a chráničů)

- sportovní oblečení na led + 
boty s bruslemi (v srpnu bývá v 
hale tepleji než obvykle)
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 60,57 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)
3) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
4) objekt bez čp./če. (ul. Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2 

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 1166, ul. Těšínská
- nebytový prostor o výměře 60 m2 (II.NP)

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

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

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

lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, frito-
vací hrnce, vařiče, myčky nádobí, 
vysavače, žehličky, váhy, zářivky, 
výbojky, monitory, tiskárny, televi-
zory, rádia, videorekordéry, telefo-
ny a ostatní domácí spotřebiče
U Kina Petra Bezruče 12. - 14. 8.
U krytého bazénu  19. - 21. 8.
U Kauflandu  26. - 28. 8.
U Billy 5. - 7. 8.
Út, St, Čt  10.00 - 18.00 h

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

Televizory tvoří podstatnou 
část elektrozařízení pocháze-
jících z domácností. V roce 
2007 činil podíl použitých 
televizorů asi 36 % všech 
elektrozařízení přijatých v 
rámci zpětných odběrů na 
Frýdecké skládce, a.s. 

Pokud jsou použité televizory 
kompletní (nikoliv funkční), lze je 
zařadit do tzv. zpětných odběrů, 
to znamená, že je lze bezplatně 
vrátit na určených místech. Zpět-
ný odběr televizorů (ale i ostatních 
elektroodpadů) je pro občany 
našeho města umožněn na těch 

místech, kde byli doposud zvyklí 
odkládat velkoobjemové a nebez-
pečné odpady, tj. mobilní sběrna, 
sběrné dvory na Svazarmovské, 
Panských Nových Dvorech a pod 
estakádou. Kromě toho lze ode-
vzdat televizory také v místě pro-
deje. Zde je ale dobré si předem 
získat potřebné informace, neboť 
prodejce si povinnost zpětného 
odběru může plnit i smlouvou s 
jinými subjekty. Zavedení systé-
mu zpětného odběru umožňuje 
snížit produkci nebezpečných 
odpadů, zvýšit jejich materiálo-
vé využití a také docílit úspory 

finančních prostředků města za 
jejich odstraňování. Podíl zpět-
ných odběrů neustále roste. V 
roce 2006 jsme vysbírali 25 tun 
televizorů a v loňském roce to už 
bylo 45 tun. Pokud ovšem televi-
zor není kompletní, je nutno na 
něj pohlížet jako na nebezpečný 
odpad a podle toho s ním zachá-
zet. Televizory jsou dále dopra-
vovány k dalšímu zpracování k 
odborně způsobilé firmě, která 
zajistí jejich materiálové využití. 
Využívají se zejména obrazov-
ka (sklo), elektronika (barevné 
kovy), plasty a dřevo. 

T - televizory

Druh práce: stavební technik
Místo výkonu práce: město Frý-
dek-Místek 
Platová třída: 9 (platový stupeň pod-
le délky uznané praxe v souladu s 
nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě; 
možnost postupného přiznání 
osobního příplatku dle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů) 
Pracovní poměr: doba neurčitá

Požadované předpoklady:
1. obecné předpoklady dle usta-
novení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územně samo-
správných celků
2. minimálně středoškolské vzdě-
lání, a to střední průmyslová ško-
la technická nebo vysokoškolské 
vzdělání – technická fakulta, nej-
lépe stavebního zaměření
3. občanská bezúhonnost doložená 
výpisem z evidence rejstříku trestů 
ne starším než 3 měsíce 
Pokud uchazeč nebude mít k dis-
pozici výpis z evidence rejstříku 
trestů v termínu do 5. 8. 2008, 
postačí k tomuto datu předložit 
písemnou žádost o poskytnutí 
tohoto dokumentu. Originál doku-
mentu bude dodatečně předložen 
při samotném výběrovém řízení.
4. znalosti: 
• zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a jeho 
prováděcích vyhlášek
• zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů
• zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění 

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na místo 
stavebního technika na oddělení stavebního řádu při odboru územ-

ního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku
pozdějších předpisů
• práce s PC (Word, Outlook, 
práce s internetem)
5. řidičský průkaz skupiny B
6. osvědčení o odborné způsobi-
losti výhodou

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

mj. tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou 
údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech a 
dovednostech 
- ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání
Zaslané materiály budou ucha-
zeči vráceny spolu s písemným 
vyrozuměním o výsledku výbě-
rového řízení, pokud s ním nebu-
de uzavřen pracovní poměr.
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte v zalepené obálce s ozna-
čením „Výběrové řízení – neotvírat“ 
a s uvedením adresy podavatele 
do 5. 8. 2008 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor územního rozvoje a sta-
vebního řádu
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
V přihlášce uveďte i číslo tele-
fonu nebo e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu a 
hodině výběrového řízení.

o celkové výměře  53 m2  

nacházející se v I.NP objektu 
čp. 549, ul. Růžový pahorek, 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Mís-
tek (byla zde v provozu prodej-
na hraček a oděvů). Smlouva 
o nájmu na dobu neurčitou, 
doporučená výše nájemné-
ho 1.470 Kč/m2/rok. Prostory 
nebudou pronajímány za úče-
lem provozování herny, restau-
race apod.

Žádosti o pronájem s nabí-
zenou výší nájmu (zvlášť v 
zapečetěné obálce s nápisem 
„Neotvírat“ – čp. 549) a infor-
mací, za jakým účelem budou 
nebytové prostory využívány, 
doručte na podatelnu Magistrá-
tu města Frýdek-Místek, Rad-
niční 1148 maximálně do 15. 8. 
2008, 14.00 hodin.

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 174. 

Statutární město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu nebytové prostory
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Programová nabídka

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Zpívání pod lípou
PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA

ŽALMAN & SPOL.
Výstavy:

1. července - 29. srpna – chodby Národního 
domu

TŘINEC – WERK
výstava fotografií Pavla Zubka

Nabídka pohybových, tanečních a jazyko-
vých kurzů pro děti i dospělé pořádaných 

Národním domem – ZÁŘÍ 
POHYBOVÉ KURZY
KICK BOX AEROBIK

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

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

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

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

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

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

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

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

TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ PÁRY A 
DVOJICE – ZAČÁTEČNÍCI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Francouzský jazyk 
1. ročník – středa 24. 9. od 17:35 do 19:05 h.
Jazykové kurzy budou probíhat v období 
školního roku 2007/2008. 
Kurzovné na 36 lekcí tj. 72 vyučovacích 
hodin činí 3.500 Kč, studenti

 (denní studium po předložení potvrzení ze 
školy) 20% sleva.
Přihlášky v recepci Národního domu nebo 
na našich internetových stránkách.
Informace na www.kulturafm.cz nebo na tel. čís-
lech 558 432 011, 775 222 709 p. Kateřina Kuba-
lová, e-mail: katerina.kubalova@kulturafm.cz

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ - začátečníci
září – prosinec 

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

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

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

vení Panny Marie ve Frýdku
Svatováclavský hudební festival

JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Stanislav Vavřínek – dirigent
MORAVSKÝ KOMORNÍ SBOR

Jiří Šimáček – sbormistr
Program: Luigi Maria Cherubini – Requiem 

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

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

České republiky
SYMFONICKÝ ORCHESTR F-M

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

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

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

– Národní dům
KATEŘINA ENGLICHOVÁ – harfa & 

MARTIN KASÍK – klavír
Březen 2009

JARNÍ KONCERT SYMFONICKÉHO 
ORCHESTRU FRÝDEK-MÍSTEK

Čtvrtek 16. dubna 2009 v 19.00 hodin 
– Národní dům

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

IVO KAHÁNEK – klavír
Květen 2009
(V jednání)

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

Středa 8. října 
LYRA CAMERATA
Čtvrtek 23. října 

BENA HAVLŮ – xylofon
Prémiový koncert

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

České republiky
SYMFONICKÝ ORCHESTR

FRÝDEK-MÍSTEK
Čtvrtek 6. listopadu 

JAN ŠKRDLÍK – violoncello
& PETRA BESA – klavír

Čtvrtek 11. prosince 
EVA DŘÍZGOVÁ-JIRUŠOVÁ – soprán,

IGOR FRANTIŠÁK – klarinet,
MICHAL BÁRTA – klavír

Vánoční koncert
Středa 22. dubna 2009
ADAMUSOVO TRIO

Čtvrtek 14. května 2009
MATĚJ ARENDÁRIK – KLAVÍRNÍ RECITÁL

Ceny předplatného

ZÁMECKÉ KONCERTY 420 Kč, 270 Kč 
(důchodci)

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

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

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

Předplatitelská skupina A
7 představení

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

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

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

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

Studio Dva Praha
Miro Gavran

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

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

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

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

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

Pohybové divadlo – Veselé skoky
BABY BOX

Pas de quatre v bačkůrkách. Sladkobolná grotes-
ka o návratech do krajiny dětství, do říše fantazie, 

kde je všechno možné. Hrají a tančí: Natálie Topin-
ková, Eva Leimbergerová, Klára Sedláčková, Eva 

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

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

Divadlo v Celetné
William Shakespeare

HAMLET
„Být či nebýt. To je otázka!“

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

Steinmasslová, Pavel Zatloukal.
Režie: Jakub Špalek

Divadlo Palace Theatre
Eugéne Labiche

NEJŠŤASTNĚJŠÍ ZE TŘÍ
Pan Marjavel žije v navenek spokojené 

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

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

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

Režie: Vladimír Strnisko
Slezské divadlo Opava

Moliére
LAKOMEC

Světová komediální klasika. Hra patří k 
vrcholům Moliérovy tvorby.

Hrají: Kostas Zerdaloglu, Michal Stalmach, 
Zdeněk Jorda, Sabina Muchová, Marta 

Ondráčková, Martin Táborský.
Režie: Ivan Krejčí j. h.
Divadlo Ungelt Praha

William Douglas Home

LEDŇÁČEK
Anglická komedie o vdově, sirovi a jeho 

komorníkovi, kteří se dokážou i ve starším 
věku těšit ze života.

Hrají: Alena Vránová, František Němec a 
Petr Kostka

Režie: Ladislav Smoček, česká premiéra
Švandovo divadlo Praha

Nikolaj Koljada
SLEPICE

Komedie vypráví o jednom dosti nemilém 
procitnutí v pět hodin ráno na dělnické 

ubytovně kdesi v zapadlém městečku. Sem 
přichází herečka Alla, aby si vyřídila účty se 

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

Jana Stryková/Eva Leimbergerová, Robert 
Jaškow a Milan Kačmarčík

Režie: Sergej Fedotov
Předplatitelská skupina B

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

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

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

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

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

Divadelní agentura AP - Prosper Praha
William Douglas Home

KACHNA NA POMERANČÍCH
Bláznivá komedie o manželské nevěře s 

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

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

Režie: Martin Stropnický
Komorní scéna Aréna Ostrava

Anton Pavlovič Čechov
RACEK

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

nemaje nic jiného na práci, přivede ji do záhuby. 
hrají: Alena Sasínová-Polarczyk j.h., Michal 
Čapka, Pavel Císovský, Tereza Dočkalová 

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

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

Divadlo Maléhry a Divadlo Bolka Polívky Brno
PEKLO

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

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

Divadlo Bez Zábradlí
Alan Ayckbourn

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

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

Žák, Josef Carda…
Režie: Jiří Menzel

Divadelní agentura Harlekýn Praha
Antonín Procházka
VĚRNÍ ABONENTI

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

mladou půvabnou sousedku.
Hrají: Václav Vydra, Andrea Černá, Jana Bouš-

ková, Pavel Kikinčuk, Antonín Procházka aj.
Režie: Antonín Procházka
Radošinské naivné divadlo

Stanislav Štepka
SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV



15 Červenec 2008Programová nabídka

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

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

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

KOUZELNÝ KOUTEK

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

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

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

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

Muzea v Chlebovicích

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

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

ve st a čt 13-17, v so 9-12
Tel.: 773 993 112

www.galeriepodzamkem.cz

Výtvarná díla předních současných 
malířů a grafiků

Lukáš Horký - Fotografie

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

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

TISÍCE KVĚTŮ
Výstava významných textilních památek ze Sbír-
ky orientálního umění Národní galerie v Praze.
Potrvá do 31. srpna 2008

JIŘÍ ŠUHÁJEK – SKLO
Výstava díla světoznámého skláře, který je 
nositelem řady zahraničních i domácích cen 
a jeho dílo je zastoupeno v několika světo-
vých muzeích a galeriích.
Potrvá do 7. září 2008.
PROGRAMY, KONCERTY

ZPÍVÁNÍ POD LÍPOU 2008
Cyklus letních koncertů na nádvoří frýd. zámku.
Čtvrtek 7. srpna v 19 hodin

GALERIE DELTA
Fotografie Ivana Korče

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

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

GALERIE POD SVÍCNEM
Do 29. 8. - Oldřich Morys a Pavla Kluso-

vá: instalace

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

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

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

Režie: Juraj Nvota
n e b o

Radošinské naivné divadlo
Stanislav Štepka

NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ
ALEBO MY A SVET

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

Hrají: členové RND
Režie: Juraj Nvota

Premiéra: 7. a 8. 11. 2008
Mimo předplatné 2009/2009

Středa 12. listopadu v 19 hodin – Nová 
scéna Vlast

Divadlo Kalich
Charles Ludlam

ZÁHADNÁ IRMA
Zdařilá parodie na hororové příběhy se vším 

všudy, co k tomu patří. Naši dva přední 
komici se chopí hned sedmi rolí najednou. 
Jejich pověstný herecký temperament si 

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

řadu prestižních cen.
hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček

režie: Petr Novotný
Česká premiéra
Divadlo Ungelt
Sam Shepard

LÁSKOU POSEDLÍ
Sevřené komorní drama o vášních a tajemstvích 
života. Vyprahlá pláň na pomezí Kalifornie, Utahu 
a Arizony, plná písku, skal a obřích kaktusů. Tady 

můžete strávit celý život, ačkoliv by stačilo ujet 
pár kilometrů správným směrem, aby všechno 

mohlo být jinak. Kdo z našich hrdinů ale tím 
správným směrem opravdu míří? Nevíme.
Hrají: Vilma Cibulková, Miroslav Etzler, 
Vilém Udatný, Ladislav Mrkvička nebo 

Martin Štěpánek
Režie: Janusz Klimsza

Česká premiéra
Divadlo Járy Cimrmana

Společný projekt Divadla Ungelt
s Milanem Kňažkem a Dagmar Havlovou se 

přesouvá na sezónu 2009/2010.

V SRPNU V KM BROUČCI ZAVŘENO! 
PO PRÁZDNINÁCH BUDE 1. 9.!

KLUB MAMINEK BROUČCI

Nabídka tanečních kurzů v Kulturním 
domě Frýdek:

1. Kurz tance pro POKROČILÉ dospělé 
manželské a přátelské páry:
- zahájení 15. září, lekce 1 x týdně v pondělí 
od 19.30 do 21.45 hodin; - 10 lekcí + závěreč-
ná, cena kurzovného: 2.000 Kč/osoba; - tan-
ce: standardní, latinsko-americké, moderní i 
dobové; - ukázky tanečního umění - odkaz: 
www.tanec-marendi.cz; - přijímáme celé páry
Taneční lektoři: Mistři ČR, Vicemistři střední 
Evropy, pětinásobní mistři ČR družstev – 
RENATA DOHNANSKÁ & MAREK SWĚTÍK
Přihlášky, prosím, odevzdejte u správce Kul-
turního domu Frýdek, Heydukova 2330,738 
01 Frýdek-Místek nebo elektronickou poštou 
v termínu do 24. srpna. Zápis do tanečního 
kurzu proběhne na 1. lekci v pondělí 15. září 
v 19 hodin v Kulturním domě Frýdek.
2. Taneční kurz pro dospělé manželské a 
přátelské páry:
- zahájení 16. září, lekce 1 x týdně v úterý od 
19.30 do 21.45 hodin; - 10 lekcí + závěrečná, 
cena kurzovného: 2.000 Kč/osoba; - tance: 
standardní, latinsko-americké, moderní i dobo-
vé; - ukázky tanečního umění – odkaz: www.
tanec-marendi.cz; - přijímáme celé páry
Taneční lektoři: Mistři ČR, Vicemistři střední 
Evropy, pětinásobní mistři ČR družstev – 
RENATA DOHNANSKÁ & MAREK SWĚTÍK
Přihlášky, prosím, odevzdejte u správce 
Kulturního domu Frýdek, Heydukova 2330, 
738 01 Frýdek-Místek nebo elektronickou poš-
tou v termínu do 24. srpna. Zápis do taneční-
ho kurzu proběhne na 1. lekci v úterý 16. září 
v 19 hodin v Kulturním domě Frýdek. e-mail: 
m.swetik@centrum.cz, mimi.rendi@seznam.cz
telefon: 731 603 057, 723 293 344.

JIŘÍ VALOCH
Konceptuální tvorba ze sbírek přátel.

Práce ze soukromých sbírek autorů z okru-
hu tzv. Slezského konceptu (Karel Adamus, 
Martin Klimeš, Dáša a Milan Lasotovi, Jiří 

Šigut, Jan Wojnar)

ŽELJKO DELIČ
Zblízka s bleskem

1. – 3. 8. v 15.00 hod.
HORTON/USA

Nový animovaný film od tvůrců Doby ledové 
o dobráckém slonovi a městečku ukrytém v 

květu jetele. 
1. – 3. 8. v 17.00 a 20.00 hod.

GONE BABY GONE/USA
Provokativní a komplikovaný thriller je režijním 
debutem oscarového Bena Afflecka a sleduje 

příběh jednoho pohřešovaného děvčátka.
8. - 10. 8. v 15.00 hod.

KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ/USA
Příběh o třech sourozencích, kteří se dostali 

do světa fantasy, kde je čeká největší 
dobrodružství jejich života.

8. - 10. 8. v 17.00 a 20.00 hod.
SEX VE MĚSTĚ/USA

Milostné eskapády čtveřice Newyorčanek z 
původního televizního seriálu pokračují.

15. – 17. 8. v 15.00 hod.
KUNG FU PANDA/USA

Akční a vtipný příběh pro celou rodinu o 
pandím chlapíkovi, který zbožňuje kung-fu. 

15. – 17. 8. v 17.00 a 20.00 hod.
MONGOL - ČINGISCHÁN/Německo

Historický dobrodružný film o jednom z 
nejúspěšnějších vojevůdců a vládců naší 

civilizace, Čingischánovi.
22. - 24. 8. v 17.00 hod.

LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN/USA
Druhý díl úspěšné fantasy ságy o kouzelné 

zemi podle knih C. S. Lewise. 
22. - 24. 8. ve 20.00 hod.

SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ/ČR
Česko-albánský film s A. Geislerovou o třech 

mladých studentech pražské FAMU, kteří 
odjíždějí z velkoměsta do českého Šternber-

ku, aby natočili svůj absolventský film. 
29. – 31. 8. v 15.00 hod.
LOVCI DRAKŮ/Francie

Animovaná fantasy o výpravě za drakem 
pro mladší publikum.

Čtvrtek 28. 8. ve 20.00 hod.
BATHORY/ČR 

Historický velkofilm o životě Alžběty Bathory, 
která byla největší vražedkyní v dějinách lid-
stva. (pozn.: za deštivého počasí představení 
odpadá, proběhne koncert Žalman & spol.)

29. – 31. 8. v 17.00 a 20.00 hod.
BATHORY/ČR

Historický velkofilm o životě Alžběty 
Bathory, která byla největší vražedkyní v 

dějinách lidstva.
FILMOVÝ KLUB

4. 8. ve 20.00 hod.
KARAMAZOVI/ČR

Celovečerní hraný film režiséra a scénáristy 
Petra Zelenky na motivy románu F. M. 

Dostojevského Bratři Karamazovi s osob-
nostmi Dejvického divadla.

11. 8. ve 20.00 hod.
POKÁNÍ/VB

Keira Knightley a James McAvoy ve 
strhující milostné romanci z druhé poloviny 

třicátých let minulého století. 
18. 8. ve 20.00 hod.

SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z 
FLEET STREEET/USA

Muzikál z Brodwaye zfilmovaný Timem Burto-
nem s Johnnym Deppem v hlavní roli. Ocenění: 

Zlatý Globus – nejlepší film a nejlepší herec. 
25. 8. ve 20.00 hod.

NÁŠ VŮDCE/Německo
Příběh ze současného Německa, ve kterém 

se středoškolský učitel rozhodne objasnit 
studentům život v diktátorském režimu. Peda-

gogický experiment s ničivými následky.

PAVEL DOBEŠ A TOMÁŠ KOTRBA
Koncert folkového písničkáře, ve kterém 
uslyšíte téměř všechny známé písně.
Čtvrtek 28. srpna v 18 hodin

ŽALMAN A SPOL
Koncertní vystoupení legendární folkové skupiny.
V případě nepříznivého počasí se koncerty 
uskuteční v Rytířském sále frýdeckého zám-
ku a v Nové scéně Vlast.
Besedy, přednášky, exkurze, vycházky
Sobota 30. srpna 
sraz ve Frýdku na Veselé na zastávce MHD 
„U Gustíčka“ v 9.00 hodin.

NAŠI ZMIZELÍ SOUSEDÉ
Vycházka, která mapuje osudy židovské komu-
nity ve Frýdku. Prohlídka židovského hřbitova, 
Neumannova vila, komplex továrních budov 
bývalých firem Gebrüder Neumann, Josef Munk, 
Adolf Landsberger, Leopold Landsberger, firmy 
a živnosti Josefa Rösslera, Emanuela a Rosy 
Spitzerových, Josef Gotliebera, Dr. Artura Kol-
bana a dalších, kde stávala židovská synagóga, 
bývalá židovská škola a židovský obecní dům. 

náměstí Svobody 16
www.kouzelnykoutek.cz

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

- hlídání dětí
- cvičení rodičů s dětmi
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