
ZPRAVODAJZPRAVODAJ
R a d y  m ě s t a  F r ý d k u - M í s t k u
Srpen 2007 č. 16 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek• • • •

slovo primátorky

Náměstci primátorky Michal 
Pobucký a Petr Cvik reprezen-
tovali město na setkání sta-
rostů obcí v okolí nošovické 
průmyslové zóny s představi-
teli vrcholného managemen-
tu společnosti Hyundai, jež 
čelní představitele komunální 
politiky, kteří čelí v první linii 
nespokojenosti občanů v sou-
vislosti s výstavbou nového 
závodu, pozvali přímo do 
areálu za účelem seznámení s 
postupem prací.

„Takovou schůzku jsme 
chtěli svolat již dříve, ale měli 
jsme tu neuvěřitelně mnoho 
práce,“ naznačovali zástupci 
korejského investora, že tak 
obrovská stavba s sebou nese 
řadu problémů. Současně však 
deklarovali, že se se starosty 
okolních obcí míní setkávat čas-
těji a především chtějí být dob-
rými sousedy. „Chápeme, že to 
máte těžké a musíte čelit stíž-
nostem občanů. Na staveništi 
je pochopitelně hluk a prach a 

Hyundai chce být dobrým sousedemHyundai chce být dobrým sousedem

Vážení spoluobčané,
v pondělí 10. září v 8 hodin ráno se sejde 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku ke svému 
6. zasedání. K jednání bude například před-
ložena 4. změna rozpočtu našeho města pro 
rok 2007, která navýší rozpočet o téměř 47 
milionů korun. Zároveň bude navrženo posílit 
výdaje především na odboru dopravy a silnič-
ního hospodářství na další opravy chodníků o 
více než 16 milionů (naše záměry se týkají například ulice Havlíčkova, 
Mozartova, 17. listopadu, Malý Koloredov, před Jadranem, u Renty atd.) 
a na akce investičního odboru o 21 milionů, které jsou určeny například 
na dofinancování výstavby nového autobusového stanoviště a cisterny 
pro dobrovolné hasiče, rekonstrukci opěrné zdi na hřbitově ve Frýdku, 
modernizaci jeslí, opravu další cyklostezky, rekonstrukci školní kuchyně 
na 2. ZŠ i rekonstrukci budovy na TGM č. p.456.

Zastupitelé budou také jednat o prodeji některých obytných domů 
a pozemků zastavěných obytnými domy, a naopak o nabytí některých 
pozemků do vlastnictví města, o záměru zpracovat integrovaný plán 
rozvoje města, návrhu na vyhlášení dotačních programů na podporu a 
rozvoj sociálních služeb pro rok 2008 i zásadách pro poskytování dota-
cí z rozpočtu v působnosti odboru sociálních služeb a sociální péče.

Jednání zastupitelstva je veřejné a jako vždy je ve 12 hodin časový 
prostor vyhrazen vám všem, kteří chcete na jednání vystoupit a sdělit 
své názory nebo stanoviska.  Eva Richtrová

je jasné, že lidé si stěžují vám. 
Je nám líto, že vám přidělává-
me starosti. Očekáváme však 
minimalizaci těchto negativních 
jevů, protože stavba je již ve 
značně pokročilém stadiu. Sou-
časně jsme si vědomi, že jsme 
vašim úřadům přidali další prá-
ci i tím, že při tak velké stavbě 
nešlo vše přesně naplánovat a 
řada věcí musela být změněna. 
Podle platných českých zákonů 
přitom musela každá změna 
projít správním řízením,“ tlu-
močil pokorný přístup Korejců 
mluvčí společnosti Petr Vaněk. 
Ten provedl zúčastněné také 
prezentací stavu výstavby. 
Hyundai v Nošovicích působí 
na 200 hektarech a zastavěná 
plocha čítá více než desetinu 
plochy. Investice v první fázi 
představuje bezmála miliardu 
eur, dalších 130 milionů bude 
investováno v roce 2011. Teh-
dy by mělo v zóně přibýt dalších 
650 zaměstnanců ke zhruba 
2900 lidem, kteří by zde měli 

SETKÁNÍ V NOŠOVICÍCH: Management Hyundai se zástupci okolních obcí.  Foto: Petr Pavelka

pracovat od března roku 2009. 
Už na sklonku tohoto roku by 
měl být postupně zahájen zku-
šební provoz, zkušební výroba 
pak v říjnu roku 2008. Za dal-

ších pět měsíců by se v Nošo-
vicích již mělo vyrábět sériově s 
kapacitou 200 tisíc aut ročně. 

Zástupci komunální sféry 
posléze obdrželi ochranné přilby 
a rozjeli se přímo na staveniště 
prohlédnout si stupně rozpra-
covanosti jednotlivých dílčích 
staveb, ale ještě předtím někteří 
dali výrazně najevo nespokoje-
nost s nedodržováním či obtíž-
ným prosazováním uzavřených 
dohod, zejména v souvislosti s 

opravou komunikací dotčených 
skrývkou zeminy. Frýdecko-mís-
tečtí představitelé do této debaty 
nezasahovali.

(Pokračování na straně 2)

AHOJ, PRÁZDNINY!
– závěrečná akce

Datum konání: 8. 9. 2007
Místo konání:

Náměstí Svobody v Místku
Čas: 9:00 – 14:00 hodin

Předposlední akce pod 
širým nebem v rámci letoš-
ního Veseléta byla od pořa-
datelů – Statutárního města 
Frýdek-Místek, Beskydského 
informačního centra a Regi-
onu Beskydy sázkou na roky 
osvědčenou jistotu. Frýdec-
ké historické slavnosti na 
sklonku prázdnin už pev-
ně zakotvily do kulturního 
kalendáře. A i po deseti roč-
nících stále táhnou.

„Davům lidí už se nevidíme. 
Víme, že akce má jedinečnou 
atmosféru. Kdo jednou vyrazil 
s dětmi na večerní část akce, 

K létu patří Frýdecké historické slavnostiK létu patří Frýdecké historické slavnosti

V OBLEŽENÍ: Rytířské slavnosti měly znovu skvělou návštěvnost. 
Foto: Petr Pavelka

kdy po setmění, kdy už třeba 
nejmenší bývají obvykle dávno v 
posteli, rytíři v brnění vyrazí do 
ohňového průvodu a následně 
předvedou souboje, které vypa-
dají velmi opravdově, určitě se 
další rok znovu vrací. Denní část 
je pak vítaným víkendovým zpes-
třením, kdy se celé rodiny vydá-
vají do parku, ale čeká je tam 
daleko víc než jen procházka,“ 
vysvětluje úspěch historických 
slavností v Parku pod zámkem 
primátorka Eva Richtrová. 

Také tentokrát se v histo-
rickém centru města podařilo 
navodit středověkou atmosféru. 

Spoustu účinkujících v dobo-
vých kostýmech na jakémsi 
historickém jarmarku vtáhlo 
návštěvníky do dávných časů 
a zejména ti nejmenší toužili s 
tímto prostředím ihned splynout. 
A tak loudili u stánků šavličky 
a brnění. A na jiných místech 
nějakou tu mlsotku. Kulinářství 
bylo vůbec letos v postavených 
příbytcích hojněji zastoupeno. A 
tak příchozí kolem oběda mohli 
sledovat horečné přípravy lido-
vých jídel. Paňmáma krouhala 
zelí, čeládka se starala o oheň 
a míchala v kotlíku.

(Pokračování na straně 2)
MALÍ RYTÍŘI: Která zbraň bude 
ta pravá? Foto: Petr Pavelka
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Hyundai chce být dobrým sousedemHyundai chce být dobrým sousedem
(Pokračování ze strany 1)

„Bylo to zbytečné, protože 
tyto věci nejsou v kompetenci 
Hyundai, ale Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, s 
nímž se tyto věci musí řešit. 
Tak jako chce být Hyundai 
dobrým sousedem, chceme 
se i my chovat přátelsky a 
neházet na něj odpovědnost 
jiných,“ vysvětlil náměstek 
primátorky Michal Pobucký. 
Petr Cvik jej doplnil, že město 
Frýdek-Místek si napravení 

negativních důsledků skrývky 
zeminy na místních komuni-
kacích smluvně velmi dobře 
ošetřilo s krajským úřadem, 
takže radnice nepředpokládá 
v tomto směru žádnou újmu. 
„Dokázali jsme do smlouvy 
dostat přesně definovaný stav 
vozovek před zatížením, takže 
se nyní vyhneme spekulacím 
o tom, v jakém stavu silnice 
byly nebo nebyly před skrýv-
kou,“ řekl Michal Pobucký.

(pp)

VZHŮRU NA STAVENIŠTĚ: Vybaveni ochrannými pomůckami moh-
li komunální politici vyrazit sledovat stav rozpracovanosti jednotlivých 
objektů v zóně.  Foto: Petr Pavelka

K létu patří Frýdecké historické slavnosti

(Pokračování ze strany 1)
Kdekomu při pohledu na tra-

diční kuchyni a linoucí se vůni 
přešla chuť na moderní hranol-
ky. I když kus masa je v každém 
století kus masa. Pro někoho 
flákota, pro jiného steak. 

Velkému zájmu se těšil 
doprovodný program na jevišti 
i mimo něj. To kromě služeb 
kata, které lze využít proti 
tchýni, drahé polovičce nebo 
nezbedným ratolestem, tra-
dičně vítězí sokolníci se svými 
dravci, ale spoustu dravosti je 
vidět i při soubojích, které jsou 
vedeny velmi realisticky. Na 
pódiu došlo i na „osvětovou čin-
nost“, například když bylo před-
stavováno dobové vojsko a jeho 

výzbroj a výstroj. Věděli jste 
například, proč měli vojáci tak 
směšně vysoké pokrývky hla-
vy? Ano – aby působili dojmem, 
že jsou to pořádní chlapi. Lidé 
v tomto ohledu nijak nevybočují 
ze zákonů přírody, kde výška 
bývá určující ve vyhlídkách 
na úspěšnost v soubojích. A 
o návrat k přírodě při akcích v 
Parku pod zámkem jde. „Jsme 
rádi, že ve městě takové místo 
máme. Podobné akce zde skvě-
le zapadají. Stále máme v tomto 
prostoru kolem zámku další plá-
ny, které oázu přírody uprostřed 
města ještě zvelebí,“ ujistil radní 
Petr Rafaj, který je současně 
předsedou pořádajícího Regio-
nu Beskydy.  (pp)

STŘEDOVĚKÁ HOSTINA: Zelňačka, co jiného? Foto: Petr Pavelka

Požadavky občanů
Rada města se zabývala 

požadavkem řešení problema-
tiky bydlení obyvatel Opletalovy 
ulice, kteří žádají město o výsad-
bu stromů a zřízení sportovního 
hřiště na míčové hry. Z místního 
šetření vyplynulo, že jediným 
vhodným místem pro sportovní 
vyžití je stávající hřiště, které je 
ovšem v majetku společnosti 
Slezan, tudíž do něj město pro-
zatím nemůže investovat.

Policie i v Bašce
Rada města rozhodla o uza-

vření veřejnoprávní smlouvy s 
obcí Baška o výkonu městské 
policie Frýdek-Místek na úseku 
ochrany veřejného pořádku. Sou-
sední obec bude služby policie 
samozřejmě hradit a město touto 
službou získá finanční přínos.

Fond reprezentace
Rada města doporučuje zastupi-
telstvu města rozhodnout o uzavře-
ní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace z Fondu reprezentace a pro-
pagace Statutárního města Frýdek-
-Místek s Okresní radou Asociace 
školních sportovních klubů Frý-
dek-Místek na podporu Velké ceny 
měst aFrýdku-Místku v olympij-
ském šplhu. 

Další veteráni
O prázdninách zaparkovalo na 

frýdeckém náměstí unikátních 87 
historických vozů v rámci Beskyd 
Rallye. Už 11. září od 14.30 do 
15 hodin, tentokrát na místeckém 
náměstí Svobody, můžete naleště-
né krasavce počítat znovu. Zavítá 
sem Veteran Car Club Ostrava se 
svou rallye, která byla zařazena do 
kategorie FIVA, což je mezinárod-
ní soutěž. V itineráři mají i zastávku 
ve Frýdku-Místku a slibují přibližně 
pět desítek vozidel. 

Zájemci o jógu
Škola jógy Karakal sděluje 

všem příznivcům, že v novém 
školním roce budou pravidelná 
týdenní cvičení zahájena v týdnu 
od 17. září. Kromě obvyklých kur-
zů stupňů pokročilosti 1.-5. ročník 
bude probíhat kurz relaxačních 
technik a pro všechny, kteří chtějí 
zlepšit stav své tělesné kondice, 
je určen kurz hatha-jógy. Pokra-
čovat budou i kurzy pro seniory. 
Zápis do všech výše uvedených 
kurzů proběhne v pondělí 10. září 
od 16 do 18 hodin v Jógovém 
sále 9. ZŠ na ulici E. Krásnohor-
ské. Další informace najdete na 
www.joga-karakal.cz. 

Zajímavá přednáška
Frýdecko-místecká Dobrá 

čajovna chystá na 5. září od 18 
hodin zajímavou přednášku bud-
dhistického mnicha Čhamby z 
indického Ladakhu, který od kon-
ce srpna pobývá v České repub-
lice a absolvuje sérii besed, na 
nichž bude diskutovat o buddhis-
mu a životě mnicha v ladackém 
klášteře školy žlutých čepic.  (pp)

Škola už je zase tady
Čas prázdnin uběhl jako voda a před žáky, 

studenty i pedagogy je nový školní rok. Pevně 
věřím, že jste si je všichni užili ke své spokoje-
nosti. Ředitelům našich škol, učitelům i všem 
nepedagogickým pracovníkům ve školství přeji 
v nadcházejících měsících hodně elánu, zdraví 
a trpělivosti v práci s naší mládeží. Všem novým 
prvňáčkům držím palce nejen na jejich první cestě do školy, ale také v 
dnech a měsících nastávajících. Pevně věřím, že v nich nabudou nejen 
nové znalosti a vědomosti, ale také si najdou nové kamarády, ať už 
mezi spolužáky, nebo i mezi učiteli. Ostatní – školou již protřelé mazáky 
– vybízím k pozornosti, vnímavosti a slušnosti nejen k pedagogickému 
sboru, ale zejména k sobě samým. Mám totiž pocit, že se ta vzájemná 
slušnost, ohleduplnost a tolerance trochu vytrácí, a to je škoda. Řada 
z vás, mladých, využila během uplynulé doby naší akce Prázdniny ve 
městě. Pokud se vám program líbil a zpestřil vám život během letních 
dnů, jsem tomu rád a již nyní mohu slíbit, že se na ně můžete těšit i příští 
rok. Všem organizacím a organizátorům, kteří se na této akci podíleli, 
touto cestou mnohokrát děkuji za spolupráci. Zvláštní dík pak patří hlav-
ním organizátorům ze střediska Klíč. Jsem přesvědčen, že prázdninové 
akce dokázaly, že máme v našem městě bohatou nabídku sportovních, 
kulturních i jiných volnočasových aktivit a pevně doufám, že se jich 
zúčastní ještě více mladých než v loňském školním roce. Petr Cvik

Jen pár dní před prvním 
školním zvoněním se ve velké 
zasedací síni frýdecko-mís-
tecké radnice sešli ředitelé 
škol spadajících pod zdejší 
magistrát, aby probrali zejmé-
na ekonomické a organizační 
záležitosti.

„Věřím, že vstupujete do nové-
ho školního roku s optimismem, 
novými myšlenkami a s týmem 
lidí, kteří budou nápomocni při 
naplňování všech vašich i jejich 
myšlenek, které povedou ke škole 
plné radosti žáků ze vzdělávání. 
Děkuji všem, kteří byli nablízku 
v době prázdninových oprav a 
údržby nebo při realizaci investic 
ve svých školách. Děkuji také 
všem ředitelům škol a jejich pra-
covním skupinám za nelehkou 
práci při zpracovávání školních 
vzdělávacích plánů,“ oslovila pří-

Setkání před školním rokem
tomné pedagogy Ilona Nowaková, 
vedoucí odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy. V dalším 
průběhu byly představeny nové 
tváře na vedoucích postech něk-
terých organizací a připomenuto, 
že město má od července ve své 
gesci dvě nové příspěvkové orga-
nizace, které dříve spadaly pod 
krajský úřad – Stanici mladých 
turistů a Středisko volného času 
Klíč. Jednotliví ředitelé dostali také 
prostor, aby kolegům dali vědět 
novinky ze svých škol, o něž se 
postarali z „vlastních“ peněžních 
zdrojů. „Město ve školách inves-
tuje, ale určité prostředky k použití 
mají i přímo školy. Chtěli jsme, aby 
bylo vidět, že každá škola má své 
problémy, které se snaží řešit, a že 
všude je neustálá snaha vylepšo-
vat podmínky pro práci s dětmi,“ 
uvedla Ilona Nowaková.  (pp)

Sto samolepek s upozorně-
ním na sociální šatník bylo vyle-
peno na vybrané kontejnery ve 
Frýdku-Místku dobrovolníky 
z organizace ADRA, která tím 
hledá nový způsob, jak oslovit 
lidi v nouzi. Ti, kteří potřebují 
pomoc sociálního šatníku, tak 
budou lépe informováni o služ-
bě, která je poskytována na její 
frýdecké pobočce. 

Sociální šatník je určen soci-
álně potřebným spoluobčanům 
města Frýdku-Místku a okolí, 
kteří se ocitli v nelehké životní 
situaci, například samoživitelé s 
dětmi, nízkopříjmové rodiny, lidé 
bez přístřeší, osoby propuštěné 
z výkonu trestu, osoby postižené 
živelnými pohromami a podobně. 

Město podporuje sociální šatník
O tom, že je sociální šatník velmi 
potřebný, svědčí to, že v minulém 
roce jej využilo více než tisíc lidí. 
„Sociální šatník je podporován z 
rozpočtu města Frýdek-Místek,“ 
upozornil radní Ivan Vrba. 

Michal Čančík, vedoucí Dobro-
volnického centra ADRA Frýdek-
-Místek, k samolepkovému pro-
jektu říká: „Je nutno hledat cestu k 
těm, kteří by rádi tuto službu využili 
a nevědí o ní. Právě k tomu by měl 
sloužit tento nový způsob komu-
nikace, který v době internetu, 
esemeskování a všudypřítomné 
reklamy možná více než co jiné-
ho ukazuje zranitelnost a slabost 
těchto našich spoluobčanů.“ Soci-
ální šatník je realizován v pobočce 
Adry na Radniční ulici.  (pp)

ŘEDITELÉ ŠKOL NA MAGISTRÁTU: Informativní setkání před 
zahájením školního roku.   Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Bez řidičáku

12. 8. krátce po půlnoci při-
jala dispečerka Městské policie 
Frýdek-Místek telefonické ozná-
mení z ulice Bezručova o sku-
pince mládeže, v jejímž středu 
dochází ke vzájemným fyzickým 
potyčkám. Zároveň jeden z členů 
party naboural motorové vozi-
dlo. „Strážníci na místo dorazili 
během několika minut a po zjiš-
tění skutečného stavu věci vyšlo 
najevo, že opilý řidič naboural 
se svým osobním motorovým 
vozidlem do popelnice,“ sdělil 
Dalibor Volný, zástupce ředitele 
městské policie. V podnapilém 
řidiči byl zjištěn devatenáctiletý 
M. S. z Dobré, jenž se ani nemo-
hl prokázat řidičským oprávně-
ním příslušné skupiny. Z těchto 
důvodů byla celá záležitost pře-
dána příslušníkům Policie České 
republiky k dořešení.

Našli hledaného
18. 8. v půl jedenácté večer 

prováděli strážníci Městské poli-
cie Frýdek-Místek kontrolu veřej-
ného pořádku v obci Paskov, kde 
městská policie vykonává svou 
činnost na základě veřejnopráv-
ní smlouvy. Při této kontrole byl 
zjištěn šestašedesátiletý L. S. 
z Dobré. „V průběhu ověřování 
totožnosti muže se ukázalo, že 
muž je osobou hledanou policií. 
Z těchto důvodů byl muž na mís-
tě předán OO PČR Vratimov,“ 
řekl Dalibor Volný.  (pp)

Město Frýdek-Místek se 
přidalo k aktivitě krajského 
úřadu, 30. srpna náměstek 
primátorky Petr Cvik pode-
psal Memorandum o budou-
cí spolupráci a společném 
postupu při zavádění Morav-
skoslezské karty, která má 
sjednotit všechny dosud v 
kraji užívané karty.

„Za nás se to bude týkat 
samozřejmě městské hromadné 
dopravy, ale možností je více, 
včetně použití v našich měst-
ských kulturních zařízeních, par-
kovacích automatech nebo třeba 
v městském aquaparku,“ nazna-
čil náměstek primátorky, že karta 
má mít univerzální použití. „Kar-
ta bude univerzálním médiem 

Město se připojilo k Moravskoslezské kartěMěsto se připojilo k Moravskoslezské kartě

PODPIS MEMORANDA: Za Statutární město Frýdek-Místek 
dokument podepsal náměstek primátorky Petr Cvik.

 Foto: Petr Pavelka

použitelným v rámci celého kraje, 
a to jak v dopravě, tak i v ostat-
ních oblastech života,“ potvrdil 
náměstek hejtmana Pavol Luk-
ša, že cílem je karta použitelná 
pro různé druhy služeb.

Záměrem připravované-
ho projektu je využít kartu v 
budoucnosti jako identifikátor v 
rámci různých čipových systé-
mů zavedených v kraji, ale i jako 
nosiče statistických dat o využití 
dopravních prostředků nebo jako 
nosiče elektronického podpisu. 
Příprava projektu bude dokon-
čena v roce 2008 a realizace v 
praxi se plánuje od roku 2009. 
Celkové předpokládané náklady 
projektu Moravskoslezské karty 
vyznívají astronomicky – téměř 

čtvrt miliardy korun, ovšem z 
85 % bude tento projekt finan-
cován z prostředků Evropské 
unie. Úředníci a politici se navíc 
domnívají, že vzhledem k obje-
mu financí, které dává komu-
nální sféra do oblasti dopravy v 
rámci kraje, není suma zase až 
tak vysoká a vyplatí se. „I my si 
myslíme, že jde o projekt potřeb-
ný, proto jsme k němu přistoupi-
li. Pokud to našim lidem ulehčí 
a zjednoduší cestování různými 
veřejnými dopravními prostředky 
a nabídne řadu dalších možností 
funkčního využití, proč ne,“ řekl 
náměstek primátorky Petr Cvik.

V kraji je v současné době 
využíváno kolem 200 tisíc čipo-
vých karet. Převážná většina 

z nich je používána v dopravě. 
„Když občané dojíždějící za prací 
mimo město budou moci získat 

typ karty akceptovatelný u všech 
dopravců, bude to jistě zajíma-
vé,“ předpokládá Petr Cvik.  (pp)

Nové autobusové nádraží v 
lokalitě Na Poříčí je dobudová-
no a jednotlivé objekty stavby 
procházejí kolaudačním řízením.
Nejde pouze o vlastní nádražní 
budovu, ale i nástupiště, kanali-
zaci a přilehlé opravené komu-
nikace. V areálu nádraží již jsou 
rozmístěny lavičky i odpadko-
vé koše a dodány informační 
tabule se schématem nádraží i 
směrové šipky s označením 13 
nástupišť. 

„Cestující jistě ocení moderní 
nádražní budovu. Je v ní velká 
vstupní hala s čekárnou, veřejnými 
toaletami, prodejnou novin i květin 
a bufetem. Nad vstupní halou se 
pak nachází galerie, ve které bude 
možno zřídit veřejnou internetovou 
kavárnu,“ řekl náměstek primá-
torky Miroslav Dokoupil. Velmi 
přehledný bude také vnitřní infor-
mační systém, zajištěn velkoploš-
nými LCD televizory. Ty budou 
napojeny na strukturovanou 

Autobusové nádraží už čeká na kolaudaci

Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií.

kabeláž počítačové sítě a bude na 
nich možno vysílat odjezdy i pří-
jezdy autobusů a další informační 
pokyny. „Součástí autobusového 
nádraží je také parkoviště pro 
osobní vozy s kapacitou 26 míst, 
z toho jsou dvě určena pro ZTP,“ 
dodal náměstek Dokoupil. 

Přístup na autobusové nádraží 
pro pěší je zajištěn z frýdecké i 
místecké části. Pro příchod z 
Frýdku poslouží podchod z vla-
kového nádraží, další možností 
je využít trasu po ulici Těšínská 
kolem magistrátu, pokračovat po 
komunikaci pro pěší pod esta-
kádou, přes přejezd a dále opět 
pod estakádou až na chodník na 
ulici Na Poříčí. Příchod z místec-
ké části je možný z chodníku na 
ulici Hlavní, nebo přes sady B. 
Smetany a následně po lávce 
pro pěší přes řeku Ostravici. 

Celkové náklady na vybudová-
ní nového autobusového nádraží 
jsou vyčísleny na téměř 61 mili-
onů korun. „Město je hradilo jak 
z vlastních zdrojů, tak i z dotace 
Evropské unie, která činí přes 24 
milionů korun. Další prostředky 
získá město z pronájmu nádraží, 
tedy od společnosti ČSAD a.s.,“ 
dodal náměstek Dokoupil.

„Termín zprovoznění autobuso-
vého nádraží je plně v kompetenci 

budoucího nájemce a krajského 
úřadu, který vydává licence pro 
provozování jednotlivých linek. Na 
místě původního autobusového 
nádraží v Místku zůstanou zacho-
vány zastávky městské hromadné 
dopravy a zřejmě také zastávky 
některých meziměstských linek. 
Na zbytku uvolněné plochy bude 
vybudováno parkoviště,“ uzavře-
la tisková mluvčí radnice Jana 
Matějíková.  (pp)

NOVÉ NÁDRAŽÍ: Na Poříčí už stavebníci svou práci dokončili.
Foto: Petr Pavelka 

Rada města Frýdku-Míst-
ku rozhodla o zadání veřejné 
zakázky Rekonstrukce chod-
níku na veřejném pohřebišti 
v Chlebovicích, která by měla 
být realizována do poloviny 
října. Jedná se o investiční 
akci za bezmála milion korun.

„Rekonstrukce spočívá v 
odstranění stávajícího asfaltového 

Rekonstrukce chodníků na hřbitově
povrchu a podkladu a položení 
zámkové dlažby, včetně štěrkové-
ho podkladu a osazení obrubníků,“ 
uvedl náměstek primátorky Michal 
Pobucký. Podle něj již v minulosti 
byla část chodníku zrekonstruová-
na, nynější zásahy na ni plynule 
navážou. Tentokrát se opravy 
dočkají obslužné chodníky tvořící 
uličky mezi hrobovými místy.  (pp) 

HŘBITOV V CHLEBOVICÍCH: Pohyb mezi hroby bude pohodlnější 
a bezpečnější.   Foto: Petr Pavelka

Statutární město Frýdek-Mís-
tek se letos opět připojí k celo-
evropské akci „Evropský týden 
mobility“ (16.-22. září) a „Evrop-
ský den bez aut“ (22. září).

„Obě osvětové a propa-
gační akce mají v evropských 
městech podpořit přijatelnější 
způsoby dopravy a napomoci 
při omezování individuální auto-
mobilové dopravy ve městech. 
Letos se Evropský týden mobili-
ty nese ve znamení hesla Ulice 
pro lidi, což znamená snahu, 
aby se do ulic měst vrátil život 
a aby se lidé na ulicích cítili 
bezpečně. Města by také měla 
na ulicích dát více prostoru 
chodcům, cyklistům a veřejné 
dopravě namísto automobilové 
dopravy,“ přiblížil letošní filozofii 
Martin Duží z odboru dopravy a 
silničního hospodářství.

Evropský týden mobility 2007
„Po celý týden bude v pro-

storách magistrátu probíhat 
tématická výstavka výtvarných 
prací žáků základních škol. V 
úterý 18. září pořádáme cyklo-
jízdu městem a okolními obce-
mi. Start je naplánován na 17 
hodin na Zámeckém náměstí. 
V případě nepříznivého počasí 
bude akce přesunuta na čtvrtek 
20. září. Ve středu 19. září si 
budou moci motoristé na parko-
višti u Kauflandu nechat zkont-
rolovat kvalitu brzdové kapaliny 
ve svém voze. Technici budou 
řidičům k dispozici od 9 hodin, 
podle zájmu až do 16 hodin,“ 
uvedl Martin Duží.

Evropský den bez aut pro-
běhne v sobotu 22. září. Tento 
den bude městská hromadná 
doprava zdarma, chystá se i dal-
ší program.  (pp) 
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

Letní aquapark Olešná, Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek
tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz

Aquapark na Olešné

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

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

Fotbalový los
MSFL - podzim 2007 (muži)

4.k. SO 1.9. 10:15 Fotbal FM - FC Tescoma Zlín B
5.k. NE 9.9. 16:30 SK SULKO Zábřeh - Fotbal FM
15.k. ST 12.9. 17:00 Fotbal FM - 1.FC Brno B
6.k. NE 16.9. 10:15 FC Vysočina Jihlava B - Fotbal FM
7.k. SO 22.9. 10:15 Fotbal FM - 1.FC Slovácko B
8.k. SO 29.9. 16:00 Slovan Břeclav - Fotbal FM

MSDD - podzim 2007 (dorost)
4.k. SO 1.9. 10:15-12:30 SK SULKO Zábřeh - Fotbal FM
5.k. SO 8.9. 10:15-12:30 Fotbal FM - Fotbal Fulnek
6.k. SO 15.9. 10:15-12:30 Fotbal FM - SK UNEX Uničov
7.k. NE 23.9. 10:15-12:30 FC Ostrava-Jih - Fotbal FM (stadion NH)
8.k. SO 29.9. 10:15-12:30 Fotbal FM - FC Vítkovice B

MSŽL - podzim 2007 (žáci)
2.k. NE 2.9. 11:00-12:45 Fotbal FM - FC Vysočina Jihlava
3.k. SO 8.9. 11:00-12:45 FC Vítkovice - Fotbal FM
4.k. NE 16.9. 11:00-12:45 Fotbal FM - 1.FC Přerov
5.k. SO 22.9. 10:00-11:45 FC Baník Ostrava - Fotbal FM (Šoupalka)
6.k. SO 29.9. 11:00-12:45 MFK Karviná - Fotbal FM (Bažantnice)

BEZRUČŮV POHÁR: Tradiční jezdecké závody pod Štandlem se jely za podpory Statutárního měs-
ta Frýdku-Místku.                 Foto: Petr Pavelka

Bruslařský klub Frýdek–
-Místek pořádá nábor do 
kurzu bruslení na ledě, který 
se uskuteční 3. a 10. 9. 2007 
v 17:45, 7. a 14. 9. 2007 v 
15:30 ve Víceúčelové spor-
tovní hale ve Frýdku-Místku 
(sraz u vrátnice). Nábor je 
určen malým dětem ve věku 

4-6 let. Po úvodní informační 
schůzce proběhne trénink 
na ledě, boty s bruslemi a 
oblečení na led vezměte 
dětem s sebou! Můžete však 
přijít i bez bruslí a poradit se.
Těšíme se na setkání!

Bruslařský klub
Frýdek-Místek

V Havířově byl sehrán mezi-
národní šachový turnaj „O pohár 
města Havířova“ (18.-26. 8.) 
za účasti 70 šachistů z České 
republiky a Polska. 

Naši starší a mladší žáci se 
v těžké konkurenci (1 velmistr, 
3 mezinárodní mistři a 4 mistři 
FIDE) dokázali výrazně prosa-
dit. Při vyhlašování nejlepších 

Zlato, stříbro, bronz! 
hráčů do 15 let nezaznělo v 
sále nic jiného než „Na pódium 
zveme člena Beskydské šacho-
vé školy...“, tak dokonale naši 
reprezentanti zaskočili konku-
renci. Na 1. místě skončil Tomáš 
Pecha, 2. místo získala Karolí-
na Langnerová a 3. místem se 
může pochlubit Jakub Langner. 
Všem gratulujeme!

pro 4.-5. třídu na 11. ZŠ
pondělí 15:00-16:45
středa 15:45-17:15 
(trenér Podola)
žačky 7.-9. třída na sokolovně

Volejbalová přípravka pro děti
úterý, čtvrtek, pátek 15:30-17:00 
(trenérka Gorecká)
Kdo má zájem o volejbal, přijďte 
mezi nás!

Sokol Frýdek-Místek

Dětský aerobikový klub 
Flash TJVP Frýdek-Místek 
pod vedením Šárky Číhalové 
vznikl v roce 2001. V průbě-
hu šesti let svěřenkyně této 
trenérky nasbíraly už celou 
řadu ocenění na regionálních, 
krajských i republikových 
soutěžích v jednotlivcích i 
skupinových choreografiích. 

Tak tomu bylo i v letošním 
roce, kdy s choreografií Egypťan-
ky vyhrály 1. místo v moravském 
semifinále Děti fitness, které se 
konalo v Havířově, a postoupily 
na republikovou soutěž do Prahy, 
kde obsadily 4. místo. Skladba 
Bublinky obsadila na moravském 
semifinále 8. místo a v Praze z 32 
závodních týmů 17. místo. 

Egypťanky se také účastnily 
regionální přehlídky pódiových 
skladeb ČASPV konané v Pal-
kovicích, kde postoupily dál, a 
na krajské přehlídce, která se 
konala v Kopřivnici měla porota 
nelehký úkol vybrat dvě skladby 
do republikové přehlídky, která 
se konala v Kladně. I tam se 
Egypťankám moc líbilo a opět se 
jim dostalo velkého uznání.

V dubnu proběhlo v Kopřivnici 

Úspěchy dětského aerobikové klubu 
Flash TJVP F-M Šárky Číhalové

semifinále soutěže Miss aerobik 
2007, kde Jana Šimíčková vyhrá-
la 1. místo a tím se stala miss 
aerobik pro moravské semifinále. 
Naše miss aerobik kadet nás jela 
reprezentovat do Prahy a dosta-
la se mezi nejlepších 30 dívek. V 
Praze nás dále reprezentovaly 
Eliška Strakošová, Bára Blahuto-
vá, Bára Budinská.

V květnu pak proběhla soutěž 
jednotlivců Crazy aerobik Ostra-
va, kde dívky soutěžily s kluby 
celého moravskoslezského kra-
je s těmito výsledky: 

1. místo - Barbora Budinská 
(kat. 11-13 let)

1. místo - Barbora Blahutová 
(kat. 14-16 let) 

3. místo - Jana Šimíčková 
(kat. 11-13 let)

3. místo - Sylvie Pokorná (kat. 
14-16 let)

4. místo - Tereza Papřoková 
(kat. 7-10 let)

4. místo - Eva Kubalová (kat. 
14-16 let)

5. místo - Barbora Kohotová 
(kat. 11-13 let)

5. místo - Karolína Celbová 
(kat. 14-16 let) 

Poděkování za podporu patří 
Statutárnímu městu Frýdek-
-Místek, TJ VP Frýdek-Místek, 
Základní škole Sviadnov a všem 
rodičům, kteří se aktivně podíleli 
na soutěžích a fandili. (www.
flashtjvp.wz.cz)

Bublinky

EgypťankyCrazy aerobik
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Z ATLETIKY

Starší žákyně TJ Soko-
la Frýdek-Místek se už od 
začátku měsíce srpna pilně 
připravují na novou sezónu. 
Na volejbalové hřiště se zatím 
dostávají sporadicky, před-
nost má atletika, fotbal, plavá-
ní, gymnastika, kola, beach. 

Děvčata čekalo soustředě-
ní na Slovensku v překrásném 
prostředí vesničky Mošovce. 
Silně omlazený tým měl za úkol 
sbírat zkušenosti v přípravných 
turnajích v Čadci, v Uherském 
Hradišti, v Žilině.

Začátkem září 8.-9. 9. chtějí 
mladé frýdecko-místecké volej-
balistky pozvat příznivce volej-
balu na své první vystoupení v 
domácím prostředí. V hale 6. ZŠ 

Pozvánka na volejbalový turnajPozvánka na volejbalový turnaj

se uskuteční už 23. ročník Memo-
riálu E. Kučery pod záštitou měs-
ta Frýdek-Místek. Turnaj začíná v 
sobotu v 8 hodin a končí v neděli v 
13 hodin vyhlášením vítězů.

O tom, že má turnaj tradičně 
vysokou úroveň, svědčí kromě 
organizace a přízně sponzorů, 
kteří fandí mládežnickému volej-
balu i výčet přihlášených družstev. 

Zavítají k nám družstva ze Sloven-
ska (Nové Zámky, Levice, Poltár, 
Nové Mesto nad Váhom, Žilina, 
Čadca), polský Těšín a tradiční 
soupeři z Brna, Ostravy, Pardu-
bického kraje, Znojma, Nového 
Jičína, Prostějova a Přerova.

Oddíl TJ Sokol Frýdek-Místek 
si dovoluje pozvat všechny své 
příznivce.

Mezinárodní šachová federa-
ce FIDE vydává 4 x ročně žeb-
říček šachistů seřazených podle 
výše jejich osobních koeficientů 
FIDE ELO, tj. šachová síla hrá-
če. Beskydská šachová škola 
se může pyšnit, že na žebříčku 
vydaném k 1. 7. 2007 má zařa-
zeno celkem 39 hráčů. 

Mezi hráči ČR, kteří jsou na 
listinu zařazeni, zaujímají čle-
nové Beskydské šachové školy 
– 27. místo Berezjuk Sergej ELO 
24330, 53. místo Kubala Martin 
ELO 2382, 57. místo Jacková 
Jana, 71. místo Rojíček Vojtěch, 
74. místo Virostko Petr ELO 
2352, 79. místo Jasný Stanislav 
2342, další naši zástupci jsou až 
ve druhé stovce a dále. 

Trenér Beskydské šachové 
školy Stanislav Jasný nám k 
vydání nové FIDE ELO listiny 
řekl: „Za poslední tři měsíce 
došlo prakticky u každého hráče 
ke změně. Jistě je potěšitelé, že 
v celkovém počtu zisku a ztrát 
ELO bodů jsme zůstali v plusu 
o 110 ELO bodů. Rád bych upo-
zornil na velký výkonnostní skok 
věkem teprve staršího žáka 
Tomáše Pechy, který dokázal 
získat skvělých 84 ELO bodů. 
Dařilo se i dorostenci Vojtovi 
Rojíčkovi + 46 ELO bodů a prů-
běžné 4. místo v BŠŠ. Oběma 
gratuluji a věřím, že ještě neřekli 
své poslední slovo.“ 

Tabulka největších zisků 
1. Pecha Tomáš + 84 / 2204 
2. Rojíček Votěch + 46 / 2354 
3. Kačmařík Lukáš + 17 / 2223 

Tabulka největších ztrát 
1. Štukner Šimon - 55 / 2052 

Mezinárodní ohodnocení - FIDE ELO
2. Jasný Stanislav - 36 / 2342 
3. Novosadová Kristýna - 26 / 2014 
Seznam všech členů BŠŠ s 

FIDE ELO: 
1. Berezjuk Sergej 2433 
2. Kubala Martin 2382 
3. Jacková Jana 2375 
4. Rojíček Vojtěch 2354 
5. Virostko Petr 2352 
6. Jasný Stanislav 2342 
7. Lahner Jakub 2317 
8. Novosák Jiří 2314 
9. Dvořák Tomáš 2297 
10. Kačmařík Lukáš 2223 
11. Pecha Tomáš 2204 
12. Plasgura Petr 2193 
13. Holeksa Zdeněk 2188 
14. Kočiščák Jiří 2180 
15. Incédi Aleš 2155 
16. Benčo Pavel 2141 
17. Bogatková Táňa 2108 
18. Vysoglad Petr 2102 
19. Slovák Petr 2089 
20. Port Josef 2084 
21. Štukner Šimon 2052 
22. Lepík Jaroslav 2049 
23. Dvořáková Magdaléna 2036 
24. Mitura Karel 2018 
25. Holeček Vladimír 2016 
26. Novosadová Kristýna 2014 
27. Boráň Ondřej 1982 
28. Rabatin Jakub 1969 
29. Pavelková Michaela 1905 
30. Miturová Magdaléna 1879 
31. Uherek Michal 1870 
32. Langner Jakub 1842 
33. Pavelek Tomáš 1840 
34. Boráň Tomáš 1818 
35. Bujnošek Tomáš 1814 
36. Pecha Vladan 1810 
37. Kozel Jan 1798 
38. Milat Patrik 1791 
39. Langnerová Karolína 1759 
40. Pechová Ivana 1682

Atletky Slezanu čtvrté
Po letní přestávce zahájily 

atletické soutěže družstev. Ženy 
Slezanu Frýdek-Místek obsa-
dily v dalším kole 4. místo. Na 
stadiónu v Opavě se ve svých 
disciplínách na pomyslné stupně 
vítězů prosadily Jana Kučerová, 
která zvítězila ve skoku vysokém 
výkonem 1.54 m a v trojskoku 
byla třetí za výkon 10.38 m. Jana 
Lepíková zvítězila v hodu kladi-
vem osobním rekordem 37.45 m. 
V běhu na 3000 m se prosadily 
na 2. místo Zuzana Pavelková 
a na 3. místo Tereza Droppová. 
Stejné pořadí vybojovaly v tyči 
Veronika Moškořová, která navíc 
opět zdolala limit na žákovské 
Mistrovství ČR, a Beáta Marko-
vá. Děvčatům patří po čtyřech 
dosavadních kolech celkově 2. 
místo a již kolo před koncem mají 
účast v baráži o 1. ligu jistou. 

Atleti Slezanu druzí
Ve 2. lize byli muži Slezanu 

Frýdek-Místek ještě úspěšnější 
než jejich ženské kolegyně a v 
dalším kole vybojovali 2. místo. 
Na stadiónu v Opavě dosáhli 
ve svých disciplínách celkem 5 
vítězství a další výborná umís-
tění. Miroslav Lepíček zvítězil 
časem 50.87 s v běhu na 400 
m a přidal 2. místo na 1500 m. 
Na 400 m doběhl na 3. místě 
Petr Vlček, který přidal 4. místo 
v tyči. Petr Filipec vyhrál běh 
na 5000 m, kde mu 3. mís-
tem sekundoval Martin Kotek. 
Michal Štefek zvítězil na 400 m 
překážek kvalitním časem 57.44 
s, zvítězila rovněž štafeta 4x 400 
m ve složení Štefek, Vlček, Šru-
bař, Lepíček. Výrazně bodově 
přispěli i chodci, když Roman 
Říha na 10 km zvítězil a 3. místo 
vybojoval Josef Nejezchleba. 
Rovněž muži se mohou již v kli-
du připravovat na říjnovou baráž 
o 1. ligu, protože jim zatím patří 
3. místo. 

27. září opět příznivce tvrdých 
sportů čeká vlastenecky laděná 
Aréna 11, která je věnována 
Svatému Václavu. Opět uvidíme 
Muay-Thai (Thajský box), Vale 
Tudo (zápas bez pravidel), Box 
a další bojové disciplíny.
1. Neuwirth Patrik (ČR) vs 
Nguyen Manh Tung (Vietnam) 
2. Vajda Stanislav (Ostrava) vs 
Yaksha Ladislav (Frýdek-Místek) 
3. Koloničný David (Como-3 
gym) vs Margetin „MARGI“ Milan 
(Thai a Kickboxing Boskovice) 
4. Stříž Lukáš (Como-3 gym) vs 
Macháček Stanislav (Bellicus gym) 
5. Šlahor Peter (Como-3 gym) 
vs TBA 
6. Šustek ASTERIX Petr (Como-
3 gym, Best Gladiátor 06) vs 

Ludva ALIEN Jirka (Alien gym 
Zlín, 4. místo MČR 06, 1. místo 
MČR bez rozdílu vah, 3. místo 
Mistrovství světa Moskva 06, 1. 
místo MČR 07) 
7. zápas BOX supertíha 
8. Pyramida o Titul Mistra České 
republiky Českého Svazu Thaj-
ského boxu 
- Gazdík Kuba (Como-3 gym) vs 
Prosser Jan (Bellicus gym) 
9. Pyramida o Titul Mistra České 
republiky Českého Svazu Thaj-
ského boxu 
- Štencl Jakub (Bellicus gym 
Opava) vs Bauza DRAGO David 
(Alien gym Zlín) 
10. Finále a MISTR České 
Republiky ČSTB 
11. zápas ve Vale Tudo

Aréna 11: „Jen silný donutí osud“ 

PATRIK PAVELKA: Bojuje čas-
to s o hlavu většími soupeři, ale 
například v Karviné získal stříbr-
ný pohár.  Foto: Petr Pavelka

Nejmenší tenisté z 1. ČTK 
Frýdek-Místek o prázdninách 
pilně objíždějí turnaje určené 
dětem do 9 let. Patrik Pavel-
ka (2000) a Filip Šenk (1999) 
absolvovali několik turna-
jů prestižního regionálního 
okruhu Tecnifibre Tour, kde 
musí měřit síly i s hochy na-
rozenými v roce 1998.

Navzdory věkovému handi-
capu drží Patrik Pavelka před 
posledním osmým turnajem, kte-
rý rozhodne o tom, kdo postoupí 
do závěrečního Masters turnaje, 
velmi lichotivou 11. příčku mezi 
64 klasifikovanými. Filip Šenk je 
18., ale absolvoval méně turnajů 
a svou účast většinou dokázal 
proměňovat v postup do horního 
pavouka určenému pro deset 
nejlepších. Patrikovi Pavelkovi 
se to povedlo pouze jednou, ale 
v dolní části postoupil třikrát do 
finále a jednou dokonce vyhrál. 
Protože oba mohou hrát v dané 
věkové kategorii ještě příští sezo-
nu, a Patrik Pavelka ještě jednu 
další, mohou napřesrok dosaho-
vat ještě zajímavějších výsledků. 

Nejmladší tenisté sbírají 
ceny i zkušenosti

Pod hlavičkou Frýdku-Místku 
startuje v Tecnifibre Tour i Piotr 
Matuszewski, polská naděje, 
která prozatím každou svou účast 
proměnila ve vítězství v turnaji a 
je fenoménem, který může být 
frýdecko-místeckým klukům inspi-
rací. Do bojů z Frýdku-Místku dva-
krát zasáhl také Šimon Urban a v 
dívčí kategorii Ema Bujnošková 
a Tereza Kolářová, která jeden z 
podniků vyhrála.  (pp)

Osteoporóza
je onemocnění, které je charakterizováno nejen 

patologickým úbytkem kostního materiálu a organic-
ké kostní matrix, ale i změnou kostní architektury. V 
důsledku těchto změn dochází ke zlomeninám kostí.
V současnosti v České republice trpí projevy osteo-

porózy kolem 1 200 000 lidí.
Ať už se jedná o

osteoporózu primární-postmenopauzální
a senilní ve vztahu k věku, nebo

sekundární osteoporózu, která vzniká působe-
ním vícerých příčin, je vhodné včas onemocnění 

diagnostikovat.
K vyšetření kostního materiálu se nejčastěji 

užívá denzitometrické metody.

Poliklinika - Místek s.r.o. nabízí
možnost denziometrie na RDG oddělení.
Vyšetření může doporučit lékař, ale lidé s 

příznaky osteoporózy se mohou sami telefonicky 
objednat na čísle 558 900 243

a zaplatit vyšetření hotově – cena je 600 Kč.
Poliklinika - Místek s.r.o., 8. pěšího pluku 85,

738 01 Frýdek-Místek



6 Srpen 2007Neziskové organizace

Na konečné součty bylo 
ještě v době uzávěrky tohoto 
zpravodaje brzo, jedno ale už 
bylo jisté delší dobu. Prázdniny 
ve městě po loňském startova-
cím ročníku dokázaly přilákat k 
účasti ještě více neziskových 
organizací věnujících se dětem 
a ty vytvořily hustou nabídku, 

Městem organizovaná zábava o prázdninách byla velmi vítána
která výrazně zvedla celkový 
počet účastníků.

„Některé akce se konaly opa-
kovaně, takže se vytvořily i někte-
ré nové kolektivy. Část akcí lákala 
ty nejmenší, ti větší zase hodně 
sportovali, každý si mohl určitě 
najít to své a my věříme, že příští 
rok se na prázdninovou činnost 
nabalí ještě více dětí,“ hodnotil 
Martin Sysala z odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy. 

Mezi opakované akce patřila 
například nabídka cvičení juda, 
která se 21. srpna konala už 
potřetí. „Některé děti nám tu přišly 
opakovaně, takže je vidět, že je to 
chytlo, ale jestli mezi námi zůsta-
nou, to se ukáže až po prázdni-
nách. Na rovinu jim říkám, že náš 
sport je velmi náročný a málokdo u 
něj vydrží. Ale kdo chce mít dobrou 
fyzickou kondici a současně zapo-
jovat i hlavu, je pro něj judo ideální. 
Navíc se s ním dá začít prakticky v 
každém věku, i když je jasné, že 

budoucí olympijský vítěz by neměl 
začít až třeba ve dvanácti,“ usmí-
val se Lubomír Černý.

O tři dny později se ukázal i 
frýdecko-místecký bruslařský a 
hokejový klub. Společně připra-
vily Hry a soutěže na bruslích. 
Nejprve se dovádělo na in-linech, 
kdy bylo k dispozici hokejbalové 
hřiště u víceúčelové sportovní 
haly, později se šlo i na čerstvou 
vnitřní ledovou plochu, kde si pří-
chozí mohli jen tak zajezdit nebo 
si zastříleli na brankáře či vyzkou-
šeli svou obratnost na bruslích. 

Různými akcemi se zapojilo 
i občanské sdružení Filadelfie, 
které 28. srpna zorganizovalo 
Námořnický karneval. Děti přišly 
v pirátských šátcích a inspirace fil-
movými Piráty z Karibiku byla více 
než zřejmá. Také většina z nich 
mluvila jen o Jacku Sparrowovi. 
„Jako správní piráti projevili i odva-
hu, když každý vystoupil na jevišti. 
Pak jsme piráty kreslili a vystřiho-

NÁMOŘNICKÝ KARNEVAL: Tématika je dětem blízká díky Pirátům 
z Karibiku. Foto: Petr Pavelka

HRY NA BRUSLÍCH: Led v létě 
je pro děti atraktivní.

Foto: Petr Pavelka

vali a bylo vidět, že děti nevnímají 
piráty jako nutně negativní hrdiny. 
Bylo to spíš tak půl na půl. Zloduši, 
ale ctící své zákony,“ zamyslela se 
Petra Mecnerová. Ta zalitovala, že 
předchozí akce v rámci Prázdnin 
ve městě neměla takovou účast 

jako karneval. „Organizovali jsme 
výlet na Ondřejník, ale moc nás 
nebylo, protože ve městě spadlo 
pár kapek. Ve Frýdlantě už ale 
svítilo sluníčko a při výšlapu jsme 
měli nakonec krásné počasí,“ řekla 
Petra Mecnerová.  (pp)

V pátek 10. srpna připravila 
výjezdová jednotka dobrovolných 
hasičů z Frýdku další pokračování 
seriálu Prázdniny ve městě. V are-
álu hasičské zbrojnice na Střelniční 
ulici byly připraveny ukázky techni-
ky a zajímavá překážková dráha. 

„Byli jsme od samého začátku 
překvapeni obrovským zájmem o 
tuto akci. Již v 9 hodin byl areál 
zaplněn spoustou dětí a rodičů a 
další neustále přicházeli. Regis-
tračním zápisem prošlo do 12 
hodin neuvěřitelných 94 dětí!“ 
referoval Vladimír Dužík.

Hasičskou techniku dobro-
volné jednotky z Frýdku doplni-
la vozidla z Odborného učiliště 
požární ochrany v Místku, a tak 
bylo na co koukat. „Ale nezůstalo 
jen u koukání. Vozidla byla přímo 
obsypána dětmi. Snad všichni 
využili možnost zastříkat si z 
vysokotlaké proudnice. Nejláka-
vější však byla vyjížďka v koši 
vysokozdvižné plošiny. Tu si 
nenechala ujít ani spousta rodi-
čů,“ prozradil Vladimír Dužík.

Na hřišti byla překážková drá-
ha, která lákala svým zajímavým 
složením. Běh labyrintem s hasícím 
přístrojem v ruce, natažení hadice 
s proudnicí, proplazení třímetrovou 
rourou, přeskočení malé bariéry 
a přeběhnutí kladiny. „Pak se děti 

Prázdniny ve městě s hasiči

dostaly do pro ně atraktivního úse-
ku. Pomocí vysílačky si vždy zajis-
tily spuštění vody do hadice a s tou 
pak srážely připravené PET láhve. 
Po jejich sražení mohly dobíhat do 
cíle, kde každého čekala odměna 
za absolvování této náročné drá-
hy. Zájem byl veliký a fronta na 
startu jako by se vůbec nezmenšo-
vala. Aby mohli všichni tuto dráhu 
absolvovat, museli jsme dokonce 
posunout konec celého našeho 
Hasičského dne,“ uzavřel Vladi-
mír Dužík za frýdecké dobrovolné 
hasiče, kteří se dočkali slov chvály 
od dětí i rodičů. 

A hasiči nám dodali i jména 
nejlepších v překážkovém běhu, 
které neminula odměna:

Děvčata do 10 let:
1) Šárka Šochová
2) Verča Kociánová 
3) Renáta Strnadová 
Děvčata nad 10 let:
1) Lenka Turoňová 
2) Iveta Balážová
3) Monika Roztomilá 
Chlapci do 10 let:
1) Daniel Pastor 
2) Vojta Turoň 
3) Patrik Zuřena 
Chlapci nad 10 let:
1) Lukáš Smetana 
2) Dominik Ševců 
3) Samuel Fábry  (pp)

Nadace Livie a Václava KIau-
sových schválila městské orga-
nizaci Svazu důchodců ČR ve 
Frýdku-Mistku dva projekty s 
názvem Senioři komunikují.

Jeden kurz pro 10 seniorů se 
bude konat v týdnu od 22. do 26. 
10. 2007 vždy od 14 do 16 hod. 
na 8. základní škole, ČSA 570, 
a druhý se bude konat v týdnu 
od 29. 10. do 2. 11. 2007, taktéž 
od 14 do 16 hod. na 6. základní 
škole, Pionýrů 400.

Součástí výuky kromě počíta-

Projekty Senioři komunikují

če-internetu bude v jedné hodi-
ně vysvětlena práce s mobilním 
telefonem pracovníkem T-mobi-
le a v jedné hodině práce s 
platebními kartami pracovníkem 
Čs. spořitelny, které tento pro-
jekt spolusponzorují.

Závěrem po skončení kurzů 
bude Nadací manželů KIauso-
vých věnován Městu Frýdek-Mís-
tek počítač v hodnotě 25.000 Kč. 
Tento bude po dohodě umístněn 
v městské knihovně a bude sloužit 
seniorům v dalším období.

O připravované kurzy je velký 
zájem a jsou již obsazeny.

Zájemci o kurzy PC-internet 
pro pokročilé a kurz digitální 
fotografie, za úhradu účastníků 
v rozsahu 24 vyučovacích hodin 
(1x týdně 2 hod.), se mohou při-
hlásit v kanceláři MěO SD F-M, 
tel.: 558 647 846 – záznamník, 
nebo v Informačním středisku 
MěO SD v Ještěru – prodejna 
zlevněných knih. Kurzy při-
pravujeme od konce září – dle 
počtu přihlášených.

Na 5. října se v Kině Petra Bez-
ruče ve Frýdku-Místku připravuje 
společensko-zábavná charitativní 
akce Hvězdný večer dětem, jejímž 
cílem je pomoc dětem, které trpí 
nádorovým onemocněním. 

„Chceme touto formou infor-
movat širokou veřejnost o dětech, 
které musí denně bojovat se svým 
nepříznivým osudem a zaslouží si 
podporu. Výtěžek z této akce pů-
jde na podporu Nadačního fondu 
dětské onkologie Krtek,“ vysvětlily 
hlavní organizátorky večera Pavla 
Vittová a Dagmar Pěluchová. 

Nadační fond dětské onkolo-
gie Krtek byl založen v listopadu 
roku 1999 a po celou dobu své 
existence podporuje práci Kliniky 
dětské onkologie Fakultní nemoc-
nice Brno, jejíž je neodmyslitelnou 
součástí. „Klinika v Brně se stará 

Chystá se Hvězdný večer dětem
i o děti z Frýdku-Místku, léčí se 
zde malí pacienti z celé severní 
Moravy,“ ujistily organizátorky 
slavnostního večera, které slibují 
tanec, hudbu i zpěv, ale také tře-
ba módní přehlídku. Bude před-
stavena i vlastní nadační činnost. 
„Pokroky lékařské vědy a prohlu-
bující se spolupráce odborníků na 
špičkové mezinárodní úrovni dnes 
umožňují návrat do běžného živo-
ta až osmi z deseti dětí. I přes tak 
optimistická čísla však zůstává fak-
tem, že onkologická léčba je stále 
extrémně dlouhá a náročná. Trvá 
měsíce, někdy roky a pro děti a 
rodiny je fyzicky i psychicky vysilu-
jící. Je proto důležité zajistit malým 
pacientům vedle nejlepší lékařské 
péče také co nejširší prostor k 
vlastní realizaci a ke komunikaci 
s okolním světem, se sourozenci, 

rodiči, kamarády, školou – s pro-
středím, z něhož je nemoc nečeka-
ně vytrhla. K optimálnímu průběhu 
léčby dětí významně přispívá také 
přítomnost rodičů v nemocnici, a to 
i v případě těch dospívajících, které 
za jiných okolností neustálou rodi-
čovskou péči nevyhledávají. Jeden 
z rodičů se proto musí na dlouhý 
čas vzdálit od zbytku rodiny a bývá 
nucen přerušit či se úplně vzdát 
zaměstnání. Ke stresu a strachu o 
nemocné dítě se tak nezřídka při-
dají komplikace ekonomické, které 
spolu s velkým emočním vypětím 
způsobují nepříznivé, jen těžko 
únosné změny v soukromém i 
společenském životě léčených 
dětí a jejich nejbližších,“ přibližuje 
náročné situace, které pomáhá 
nadace řešit, její prezidentka Mar-
tina Muchová-Šmuková.  (pp)
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Festiválek lidí volajících a 
naslouchajících pod názvem 
Sv. Jan Session již třináct let 
ve Frýdku pravidelně dvakrát 
ročně přináší zajímavé nové 
hudební a divadelní projekty. 

Festiválek sv. Jan session nabídne i výhled z věže
Již 26. pokračování hudební-
ho setkání s domácí atmosfé-
rou se chystá v polovině září.

„V sobotu 15. září od 16 hodin 
vystoupí na farní zahradě u kos-
tela sv. Jana Křtitele ve Frýdku 
řada zajímavých kapel a písnič-
kářů,“ ujišťuje za pořadatele Miro-
slav Přikryl a odtajňuje nabídku: 
„Jednou z nich bude například 
vyhledávaná krnovsko-pražská 
formace BRATŘI ORFFOVÉ, 
která podle hudebních kritiků v 
současné době formuje nový 
hudební styl na pomezí kvalitního 
popu a folku s tajuplnými texty z 
vysněných světů. Jednoduché 
písničky o složitém životě pro-
dukuje brněnská kapela POLE-
TÍME?, jejímž duchovním otcem 
je výtvarník Rudolf Brančovský, 
známý také z kapely VESELÁ 

ZUBATÁ. Regionálně známá je 
rovněž jazzující kapela 4DOHO-
DY, která pravidelně boduje v 
soutěžích klubových kapel. Spe-
cialitou bude tentokrát vystou-
pení třicetičlenného souboru 
CREDENC z Ostravy, který se 
věnuje netradičním aranžérským 
úpravám tradičních duchovních 
písní. V jeho podání se rozezní 
prostory kostela sv. Jana Křtitele 
rytmy funky, hip-hopu i house. 
Nebude rovněž chybět divadlo. 
S východoslovenskou divadelní 
společností JANO se bude mož-
né vydat na biblicky inspirovanou 
EXPEDICIU NEHEMIAS.“

Festival je dvojdenní, takže i 
druhý víkendový den se můžete 
připojit. V neděli 16. září od 16 
hodin by měla znít polština a 
slovenština. Pořadatelé pozva-Longital

Bratři Orffové
li polsky zpívající písničkářku 
BEATU BOCEK s kapelou a 
festiválek mají uzavírat slovenští 
akusticko-elektroničtí LONGI-
TAL. „Kromě poslechu hudby 
bude možné rovněž vystoupat 
na kostelní věž, která bude při 

příležitosti festiválku v neděli 
od 14 do 18 hodin zpřístupněna 
zájemcům,“ prozradil jiný než 
hudební bonbónek akce, kterou 
podpořilo mimo jiné i Statutární 
město Frýdek-Místek, Miroslav 
Přikryl.  (pp)

Spolek přátel Frýdku-Míst-
ku vyzývá amatérské hudební 
tělesa, aby si přišla zahrát 
do místeckého Sokolíku, kde 
se uskuteční již čtvrtý ročník 
soutěže s novým názvem 
Douši buši. 

„Přehlídka se uskuteční v 
Divadle Sokolík ve dvou kolech. 
První kolo proběhne ve čtyřech 
blocích, každou sobotu od 6. do 
27. října. Do finále 10. listopa-
du postoupí čtyři nejoblíbenější 
kapely. Kapela si může nejen 

Amatérské hudební skupiny,
přijďte si zahrát do Sokolíku

dobře zahrát, ale i vyhrát veš-
keré vybrané vstupné ze všech 
kol. O tom, kdo vyhraje, rozho-
dují diváci svým hlasem,“ popsal 
pravidla soutěže Pavel Železník. 
Ten popsal i další podmínky - 
pro účast stačí mít v repertoáru 
čtyři skladby vlastní tvorby a 
vyplnit do 16. září přihlášku, kte-
rou najdete v Sokolíku nebo na 
webových stránkách http://dou-
sibusi.sokolikfm.eu. „Těšíme se 
na pestrost hudebních žánrů,“ 
vzkázal Železník.  (pp)

Místecká Galerie Librex 
znovu patří Jaroslavovi Peša-
tovi. Když Ivan Korč lákal na 
vernisáž výstavy pod názvem 
Paroháči, čekali někteří mož-
ná portréty zhrzených mužů. 
Komu ale jméno Jaroslava 
Pešata něco říká, a není jich 
málo, ví, že na zdech visí 
fotografie vysoké zvěře.

„Na vysokou zvěř jsem lidi 
lákat nemohl. Ví se o mně, že 
jsem fotil i spoustu politiků,“ smě-
je se Ivan Korč zavádějící pozván-
ce. Na nestora Jaroslava Pešata 
však pěje jen chválu. Sám se totiž 
s fotoaparátem také rád pohybuje 
v přírodě a ví, co podobné snímky 
obnáší. „Já ale raději čekám na 
hvězdnou oblohu,“ podotkl.

Jaroslav Pešat se netají tím, 
že příroda a myslivost jsou jeho 
celoživotním tématem. „Převáž-
ně fotografuji, objevuji a propa-

PAROHÁČI: Fotografie Jaroslava Pešata v Librexu. Foto: Petr Pavelka

Jaroslav Pešat fotolovíJaroslav Pešat fotoloví

guji přírodní krásu Moravsko-
slezských Beskyd. Tady jsem 
se narodil, zde žiji a tvořím,“ říká 
autor, který v roce 1992 získal 
na mezinárodní soutěži Fauna 
celého světa 1. cenu. „Beskydy 
a Pobeskydí se můžou pochlu-
bit výskytem vzácnějších druhů 
zvěře jako medvědem, vlkem, 
rysem, kočkou divokou, tetřevem 

a jeřábkem. Setkání a fotografo-
vání této zvěře je obtížné. Zvěř 
migruje ze Slovenska a je mnoho 
myslivců, kteří tuto zvěř nespatří 
za celý svůj život. Fotografuji pro 
své potěšení, které mi přináší 
daleko větší zážitky a vzrušení, 
než při lovu a myslivosti,“ ujišťuje 
autor, z jehož fotografií vznikl i 
kalendář Myslivecké toulky. (pp)

V Galerii pod svícnem v 
minulém měsíci vystavoval 
Tomáš Boroš svou sérii foto-
grafií Jak jsem chtěl koupit 
velblouda. Koráb pouště podle 
všeho kupovat ve skutečnosti 
nechtěl, ale chtě-nechtě podal 
o této části světa zajímavé, 
poměrně syrové svědectví.

Snímky vznikly v Káhiře v roce 
1994, podle autora za ne zcela 
jednoduchých podmínek. „Věřící 
muslimové se většinou odmí-
tají fotografovat vůbec, ostatní 
vyžadují bakšiš a někteří jsou 
agresivní. Jedni zdravili Welcome 
a jiní Kill you. Fotografoval jsem 

Fotovýstava nejen o velbloudech
převážně od pasu. Jednou mě 
chtěli chytit a vzít fotoaparát. Utekl 
jsem,“ líčí Boroš dramatické okol-
nosti při pořizování snímků. Přidá-
vá zkušenost, že místní tržiště s 
velbloudy jsou místa, kde súdan-
ští a egyptští obchodníci uzavírají 
obchody se zvířaty. „Některá jsou 
na místě zabita, další si před 
prodejem užijí týrání arabských 
mladíků, kteří se tím velice baví. 
Velblouda jsem nekoupil, i když 
nabídky byly. Daly se koupit kusy 
lan nebo ojetá ložiska ZKL. Cel-
kem jsem vyfotil pět kinofiilmů, na 
výstavě byla jen malá část,“ uza-
vírá autor.  (pp)

VELBLOUDI NA SMETIŠTI: Snímky jsou hodně vypovídající. 

Třídenní Muzikantské žně v 
areálu Sokolík u řeky Ostravice 
v rámci Veseléta byly v polovi-
ně srpna určeny fanouškům 
folkové a country hudby. Mezi 
masou účinkujících nechyběly 
ani taháky jako Honza Nedvěd 

Muzikantské žně s Nedvědem a Šulákovou
nebo kapela Fleret s Jarmilou 
Šulákovou. 

„Čtvrteční podvečer byl věno-
ván zvláště mladým talentům a 
byl perfektní. Večer přišla na řadu 
rodinná kapela Ptačoroko, hrající 
bluegrass, a vrcholem byl koncert 
Honzy Nedvěda. Už tento den 
jsme skončili u táboráku a vyslechli 
si například, jak byl Honza Nedvěd 
mile překvapen množstvím mla-
dých účastníků festivalu. Myslíme 
si ale, že by přišlo ještě více lidí, 
kdyby to celý večer nezavánělo 
pořádnou bouřkou,“ odhaduje 
pořadatelka Pavla Walková.

Pátek byl věnován kapelám, 
které se na hudební scéně už 
nějaký ten čas objevují. Zahráli 
Rangers Plavci, či Dobráci od 
Kosti a svěží tečku připravil Fle-
ret s Jarmilou Šulákovou. „Ta se 
skutečně vytáhla. To jsme měli 
nejvíce lidí,“ hodnotila Walková 

den, kdy se rozhořel už oficiální 
táborák, u kterého se počítalo se 
společným muzicírováním vystu-
pujících i návštěvníků festivalu. 

V sobotu nebyl program o nic 
slabší, jenže návštěva ano. A to 
byli na playlistu oblíbení Kajkery 
nebo američtí The Cell. „Přemýšleli 
jsme, proč přišlo méně lidí, ale ten 
den byla velká konkurence akcí v 
okolí. Také se musíme rozhodnout 
do budoucna, jestli tři dny není na 
místní poměry příliš,“ zamyslela 
se Walková, která ovšem byla 
spokojena, jak probíhal sobotní 
country bál. Styl country se vyplatil 
příchozím každopádně. Pokud 
měli na sobě něco v tomto stylu, 
měli slevu na vstupném. To bylo v 
přijatelných mezích i díky podpoře 
Statutárního města Frýdek-Mís-
tek, které akci zařadilo do letoš-
ního programu veleúspěšného 
Veseléta.  (pp)

INSPIROVÁNA: Muzikantské žně 
zhlédlo spoustu mladých a pár 
nejmenších.   Foto: Petr Pavelka
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NABÍDKA ZÁJMOVÝCH AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
A ESTETIKA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
- Kresba, malba, jednoduché 
výtvarné techniky.
- Věk: 8 – 11 let
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
- Pro všechny, kteří se chtějí zdo-
konalit v malbě, kresbě, grafice a 
připravit se na talentové zkoušky.
- Věk: 10 – 15 let
SRDÍČKO
- Malujeme, kreslíme, stříháme, 
modelujeme pro radost.
- Věk: 5 – 7 let
GRAFIKA PRO KAŽDÉHO
- Linoryt, suchá jehla, lepenkový 
tisk, monotyp.
- Věk: 10 – 18 let
MOZAIKA
- Zajímavý kroužek pro děvčata, 
která si zde mohou zkusit gra-
fiku, batikování, malbu na sklo, 
keramiku, výrobu dekoračních 
předmětů, práci s textilem apod.
- Věk: 8 – 15 let
VÝROBA ŠPERKŮ A ODĚV-
NÍCH DOPLŇKŮ
- Věk: od 12 let
KERAMIKA
- Začátečníci, pokročilí.
- Základy práce s hlínou, točení 
na kruhu, odlévání z forem.
- Věk: 7 – 18 let
PALIČKOVÁNÍ
- Postupně se naučíte základní 
techniky a dle předloh si udělá-
te jednoduché motivy z paličko-
vané krajky.
- Věk: od 9 let + dospělí
ŠITÍ
- Základy šití, stehování, šití na stro-
ji, práce podle základního střihu.
- Práce se střihy z módních 
časopisů.
- Věk: 9 – 15 let
KOŠÍKÁŘSKÝ KROUŽEK
- Pletení z pedigu a proutí. 
Základní techniky, výrobky.
- Věk: 9 – 18 let
TEXTILNÍ TECHNIKY
- Základy tkaní na rámu, šití, tex-
tilní doplňky, kombinace technik.
- Věk: 10 – 18 let
KOŠÍKÁŘSKÝ KURZ (10 lekcí)
- Pletení z pedigu a proutí, 
základní techniky, výrobky, 
materiál je v ceně.
- Věk: dospělí
TEXTILNÍ TECHNIKY - KURZ
(10 lekcí)
- Tkaní na rámu, šití, textilní 
doplňky, kombinace technik, 
materiál je v ceně.
- Věk: dospělí
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
(5 lekcí)
- Základy práce s hlínou, glazování.
- Věk: dospělí

TANEC, SPORT A POHYB
VOLEJBAL HROU

Středisko volného času Klíč
- Rekreační míčové sporty se 
zaměřením na volejbal.
- Věk: 8 – 15 let
BATŮŽEK
- Pohyb a pobyt v přírodě. Bude-
me jezdit na kole, poznávat příro-
du pěšky. V zimě vyměníme kolo 
za sjezdové a běžecké lyže. Nau-
číme se pracovat s mapou a buzo-
lou, vázat uzly, zakládat ohniště. 
Čekají nás hry a soutěže.
- Věk: 7 – 15 let
VODNÍ HRÁTKY PRO PŘED-
ŠKOLÁKY
- S vodou budeme kamarádi. 
Hravou formou se seznámíme 
se základy plavání, dýchání do 
vody, potápění.
- 10 lekcí
- Věk: 4 – 7 let
TANEČNÍ AEROBIK
- Aerobik spojený s nácvikem 
moderních tanců. Nácvik sestav. 
Účast na soutěžích a vystoupeních.
- Věk: 11 – 15 let
TANEČNÍ SKUPINA AKTIV
- Nábor začátečníků do taneční 
skupiny.
- Věk: 12 – 18 let
KRŮČKY
- Základy aerobiku a moderního 
tance. Hravou formou se naučíte 
základní prvky aerobiku a vnímat 
hudbu a pohyb.
- Věk: 4 – 7 let
MINIAEROBIK
- Základy aerobiku a moderního 
tance pro mladší děti.
- Věk: 8 – 11 let
AEROBIK
- Základy aerobiku a moderního 
tance pro starší děti.
- Věk: 12 – 18 let
TANCE
- Moderní tance (disko tance, 
HIP-HOP apod.). Nácviky cho-
reografií, účast na soutěžích a 
vystoupeních.
- Věk: 12 – 15 let
MALÍ SPORTOVCI
- Hry, soutěže, míčové hry, 
cvičení na nářadí a s náčiním, 
víkendové výlety, koupání. Vše 
probíhá hravou a zábavnou for-
mou.
- Věk: 4 – 7 let
LATINSKO-AMERICKÉ TANCE
- Seznámení se základními tech-
nikami latinsko-amerických tan-
ců. Naučíte se porozumět hudbě 
a vyjádřit ji pohybem.
- Věk: 10 – 15 let
JÓGA
- Tradiční relaxační a meditační 
cvičení.
- Věk: 4 – 10 let
KUNG-FU
- Známé bojové umění.
- Věk: 9 – 18 let
ORIENTÁLNÍ TANCE
- Věk: 8 – 15 let

TANEČNÍ KROUŽEK
- 2. ZŠ, J. Čapka, Frýdek
- Věk: od 7 let
PILATES A ZDRAVOTNÍ CVI-
ČENÍ (DOSPĚLÍ)
- Věk: dospělí
CVIČENÍ PRO ŽENY (dospělí)
- Věk: dospělí

VÝPOČETNÍ TECHNIKA
PRÁCE S PC
- Začátečníci, pokročilí.
- Základy práce na PC (MS Win-
dows, Word, Excel, Internet, E-
mail apod.)
- Věk: od 8 let
PROGRAMOVÁNÍ
- Začátečníci, pokročilí.
- Programování v moderním 
jazyce a v moderním prostředí. 
Programovací jazyk: C#, VISU-
AL STUDIO .NET. Programování 
je rozděleno do několika úrovní 
od začátečníků po pokročilé v 
půlročních kurzech. Na konci 
každého kurzu účastník může 
získat osvědčení a postoupit tak 
do další úrovně. Výukový pro-
gram je připraven jako víceletý, 
lze absolvovat i jednotlivé půl-
roční kurzy samostatně. Získa-
ná osvědčení jsou dokladem o 
absolvování zájmového vzdělá-
vání a dosažení jisté úrovně zna-
lostí. Můžete je použít např. jako 
přílohu k přihláškám na školu.
- Věk: od 9 let
WEB - tvorba webových stránek
- Začátečníci, pokročilí.
- Tvorba internetových stránek 
(HTML, PHP, MySQL, grafika 
a další).
- Věk: od 9 let
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
- Vektorová a rastrová grafika, 
skenování, úpravy fotografií, výro-
ba vizitek, letáků, obalů a další.
- Věk: od 9 let
PRÁCE S PC PRO RODIČE S 
DĚTMI
- Naučte se ovládat počítač spo-
lečně.
HRY S PC
- Pro členy PC kroužků: 200,- Kč.
- Věk: od 7 let
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
- Pro všechny zájemce o foto-
grafování a zpracování digitální 
fotografie. Úpravy fotografií, 
publikování, fotomontáže apod.
- Věk: od 10 let
POČÍTAČE PRO PŘEDŠKOLÁKY
- Děti se naučí ovládat počítač 
zábavnou formou.
- Věk: 5 – 7 let
POČÍTAČ PRO KAŽDÉHO 
(dospělí)
- Začátečníci, pokročilí.
- Základy práce s MS Windows, 
Word, Excel, Internet, E-mail. Kurz 
je akreditován MŠMT, po jeho 
dokončení obdržíte osvědčení.

- Věk: dospělí
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
(10 lekcí, dospělí)
- Pro všechny zájemce o foto-
grafování a zpracování digitální 
fotografie. Úpravy fotografií, 
publikování, fotomontáže apod.
- Věk: dospělí

TECHNIKA
ELEKTROKUTIL
- Pro všechny kutily, kteří rádi 
montují a vyrábějí různé malé 
přístroje. Naučíte se pájet a 
základům elektrotechniky
- Věk: od 9 let
PLASTIKOVÝ MODELÁŘ
- Pro všechny, kteří se zajímají o 
historii bojové techniky a make-
ty. Účast v soutěžích
- Věk: od 9 let
L E T E C K O - T U R I S T I C K Ý 
KROUŽEK
- Pro všechny, které zajímá výro-
ba letadel, práce s balsou, lepení, 
řezání a pobyt na čerstvém vzdu-
chu při létání s vyrobenými letadly. 
Víkendová soustředění, soutěže.
- Věk: od 9 let

HUDBA A JAZYKY
KYTARA
- Začátečníci, pokročilí.
- Pro všechny, kterým se hra na 
tento hudební nástroj líbí.
- Věk: od 8 let
FLÉTNA
- 2. ZŠ, J. Čapka, Frýdek
- Věk: od 7 let
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
- Začátečníci, pokročilí.
- Nejrozšířenější jazyk zábavnou 
formou ve skupinách podle věku 
a pokročilosti.
- Věk: 5 – 7 let
ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ 
(15 lekcí)
- Začátečníci, mírně pokročilí.
- Věk: dospělí
ITALŠTINA
- Začátečníci, mírně pokročilí.
- Naučíte se gramatice, základ-
ním konverzačním tématům a 
proč mít rád italský jazyk.
- Věk: od 13 let a dospělí

KLUBY
AMOS
- Klub pro všechny, kteří se zají-
mají o práci s dětmi. Vyzkoušíte 
si přípravy akcí a projektů pro 
děti a mládež. Získáte základní 
teoretické i praktické zkušenos-
ti. Na konci obdržíte osvědčení, 
které lze využít například jako 
příloha k přihláškám na pedago-
gické školy.
- Věk: 14 – 25 let

ŠACHY A DESKOVÉ HRY
ŠACHOVÉ KROUŽKY
- Děti se seznámí s historií 
šachové hry, naučí se partie 
zapisovat a hrát s hodinami, 
zúčastní se víkendových sou-

středění a mnoha turnajů.
- Věk: 5 – 18 let
GO A DESKOVÉ HRY
- Tradiční japonská desková hra 
doplněná o Oware, Magic a dal-
ší deskové hry.
- Věk: od 12 let

OSTATNÍ
VAŘÍME A VYDÁVÁME 
KUCHAŘKU
- Suroviny jsou v ceně ZÚ
- Věk: 8 – 15 let
REDAKCE
- Láká vás prostředí mediálních 
prostředků? Pojďme spolu tvořit 
jedinečné noviny a připravovat 
zajímavé reportáže z našeho 
města.
- Věk: od 10 let
VĚŠTÍRNA
- Klub pro všechny, které láká 
tajemno. Společně si vyzkouší-
me vykládání karet, nahlédneme 
do chiromantie, budeme bádat 
nad záhadami spiritismu.
- Věk: od 11 let
FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK
- Naučíte se fotografovat, vyvo-
lávat filmy, navštívíte zajímavé 
výstavy, seznámíte se s pracemi 
známých umělců.
- Věk: od 10 let
HLAVOLAMY, KŘÍŽOVKY, 
SUDOKU
- Pro všechny, kteří si rádi lámou 
hlavu.
- Věk: od 7 let
VÝTVARNĚ-DRAMATICKÝ 
KROUŽEK
- 2. ZŠ, J. Čapka, Frýdek
- Věk: od 7 let
MEDITAČNÍ ODPOLEDNE
- Seznámíme vás se širokou 
nabídkou meditačních tech-
nik, které převážně vypracoval 
Osho. Pomocí jednoduchých 
úkonů a postupů se naučíte 
zpracovávat stres.
- Věk: od 12 let + dospělí
Změny vyhrazeny.
Podrobnou nabídku včetně cen, 
termínů apod. získáte:

Středisko volného času Klíč,
příspěvková organizace
Pionýrů 752, Frýdek-Místek
Telefon: 558 434 154,
 558 434 525
Web: www.klicfm.cz,
 www.svcfm.cz,
 www.ddmfm.cz
E-mail: info@klicfm.cz
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Stanice mladých turistů Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 764, 738 02 Frýdek-Místek

Škola TaeKwon-Do ITF 
Frýdek-Místek

ČSA 570 (8.ZŠ), 738 01 Frýdek-
-Místek
Tel.: 603 710 604
E-mail: tkdfm@taekwondo.cz,
Web: tkdfm.taekwondo.cz 
předseda Ing. Miroslav Sýkora, 
IV.Dan
Výuka korejského bojového umění 
a sebeobrany - TaeKwon-Do ITF
5. 2. 1992, první trénink oddílu 
TaeKwon-Do ITF, cvičilo se 
při Okresním ředitelství Policie 
ČR, poté pod Sportovním klu-
bem policie, od r. 1998 činnost 
vyvíjena ve spolupráci s 8. ZŠ 
– rovněž vznik sportovních tříd, 
kroužku Centra sportu města 
F-M, od r. 1997 se naši zúčast-

ňují mezinárodních soutěží za 
ČR, reprezentovali jsme na ME 
a MS v Koreji, Indii, Malajsii, 
Austrálii, Portoriku, Argentině, 
Skotsku, Irsku, Holandsku, 
Německu, Slovinsku, Rusku, 
Řecku, Španělsku, Itálii, Bul-
harsku, Slovensku aj.
Pro děti pohybová přípravka 
na 8. ZŠ středy a pátky a také 
v Palkovicích ve čtvrtky, ve 
Frýdlantě v pátky, v Havířově 
pondělky a pátky, další tréninky 
pondělky, úterky, čtvrtky na 8. 
ZŠ a Gymnáziu P. B. – korej-
ské bojové umění sebeobrany 
s možností absolvovat zkoušky 
a semináře vedené korejským 
mezinárodním instruktorem 
Mistrem Hwang Ho Yonga, VIII.

Dan, pro dospělé další skupiny 
podle barevných pásů, závodní 
tým připravující se na Mistrov-
ství ČR a mezinárodní soutěže, 
výuku vedou absolventi FTVS 
UK Praha, reprezentanti ČR 
a medailisté ME a MS včetně 
mistra světa a nejúspěšnějšího 
závodníka Evropy – Bc. Michala 
Košátka, II.Dan a mistryně světa 
Bc. Jany Hoňkové, DiS., I.Dan
Věk: 6-x let bez požadavků na 
fyzickou kondici, zájemci z řad 
dospělých se mohou dále zdo-
konalovat nejen v Taekwon-Do 
ITF, ale také v Hapkido a v boji 
proti noži
Cena: 0-300 Kč měs. 
Místo: Frýdek-Místek (zejména 
8.ZŠ, Gymnázium P. Bezruče, 

Palkovice, Frýdlant n.O., čás-
tečnou výuku vedeme také v 
Havířově!)
Přihlášení: nejlépe přímo na 
trénincích na 8. ZŠ osobně, pří-
padně volejte tel. 603 710 604, 
využijte e-mail tkdfm@taekwon-
do.cz 
LOK YIU WING CHUN - ŠKO-
LA TRADIČNÍHO KUNG FU

B. Václavka 2783,
Frýdek-Místek
Tel.: 603 212 945,
Si-Fu Petr Kozár
E-mail: wingchun@centrum.cz 
Web: www.wingchunkungfu.cz 
Ve škole se vyučuje styl kung 
fu jižní Číny, který neobsahuje 
akrobatické prvky a vyznaču-
je se velkou účinností v reál-

né sebeobraně. Škola nabízí 
kroužek pro děti, ve kterém je 
vedeme po malých krocích k 
tajemstvím tradičního kung fu. 
Cvičení pro dospělé začíná v 
základním kurzu a pokračuje v 
tradiční škole.
Věk: děti od 7 do 14 let, dospělí 
od 15 let
Místo: B. Václavka 2783, Frý-
dek-Místek
Přihlášení: Nábor probíhá 
během září a října, přihlásit se 
lze telefonicky nebo emailem

Junák – svaz skautů a 
skautek ČR, středisko Kruh 

Frýdek-Místek
Skautský dům, Kostikovo nám. 
638, Frýdek-Místek, 73801 Tel.: 
724 777 454

Kytara-děti
věk od 12 let
vedoucí Antonín Žáček
den, hod po 15-18
místo konání SMTu
cena/rok 600 Kč

Turistika T.O.R I.
věk 6-11 let
vedoucí Kubicová
den, hod čt 15-18
místo konání SMTu
cena/rok 500 Kč

Turistika T.O.R. II.
věk 6-11 let
vedoucí Tomáš Chrobák
den, hod čt 15-18
místo konání SMTu
cena/rok 500 Kč

Horský klub
věk 6-18 let
vedoucí Milena Šrubařová
den, hod čt 16-18
místo konání SMTu
cena/rok 550 Kč

Horomrňata
věk 5-8 let
vedoucí Bc.Martin Gavlas
den, hod út 15-16
místo konání SMTu
cena/rok 550 Kč

Horopřípravka
věk od 8 let
vedoucí Bc.Martin Gavlas
den, hod st 16-18
místo konání SMTu
cena/rok 550 Kč

Volný klub Lavina
věk 6-15 let
vedoucí Mgr Petr Vítek
den, hod pá 16-18,30
místo konání SMTu
cena/rok 500 Kč

Deskové hry
věk 7-18 let
vedoucí Václav Šimek
den, hod st 15-19 
místo konání SMTu
cena/rok 550 Kč

Turistika KAM I.
věk 6-11 let
vedoucí Bc.Jiří Šnapka
den, hod pá 15,30-19

místo konání SMTu
cena/rok 500 Kč

Turistika KAM II.
věk 6-11 let
vedoucí Gašková
den, hod pá 15,30-19
místo konání SMTu
cena/rok 500 Kč

Cykloturistika
věk 6-13 let
vedoucí Pavla Kozáková
den, hod po 16-18
místo konání SMTu
cena/rok 500 Kč

Mažoretky
věk 6-12 let
vedoucí Petra Chudíková
den, hod po 15-18
místo konání SMTu
cena/rok 600 Kč

Stolní tenis I. - III.
vedoucí Eva Ševcová
 Mgr. M. Hrachová
den, hod bude upřesněno 
 v září
místo konání hala stolního tenisu
 Frýdlant n. O.
cena/rok 450 Kč

Dětský koutek
věk 1. stupeň
vedoucí Mgr. E. Majerová
den, hod  bude upřesněno 
 v září
místo konání 9. ZŠ
cena/rok 450 Kč

Angličtina
věk 4.-5. tř
vedoucí Mgr. A. Hrabcová
den, hod  bude upřesněno 
 v září
místo konání 9. ZŚ
cena/rok 450 Kč

Šikovné ruce
věk 1. stupeň
vedoucí Mgr. V. Kurečková
den, hod bude upřesněno 
 v září 
místo konání 9. ZŠ
cena/rok 550 Kč

Angličtina
věk 2.-3. tř
vedoucí Mgr. V. Kurečková

den, hod  bude upřesněno 
 v září
 místo konání 9. ZŚ
cena/rok 450 Kč

PC I.-III.
vedoucí Pavel Babiš
den, hod bude upřesněno 
 v září 
místo konání 9. ZŚ
cena/rok 450 Kč

Keramika
věk 2.stupeň
vedoucí Mgr. O. Lahnerová
den, hod bude upřesněno 
 v září
místo konání 9. ZŠ
cena/rok 550 Kč

Angl. konverzace
věk 5. tř
vedoucí Mgr. V. Kurečková
den, hod bude upřesněno 
 v září 
místo konání 9. ZŠ
cena/rok 450 Kč

Angličtina hrou
věk 1. stupeň
vedoucí Mgr. E. Šopková
den, hod  bude upřesněno 
 v září 
místo konání 9. ZŚ
cena/rok 450 Kč

Biologický kroužek
věk 2. stupeň
vedoucí Mgr. M. Nováková
den, hod  bude upřesněno 
 v září
místo konání 9. ZŠ
cena/rok 450

Výtvarný kroužek
věk 2.stupeň
vedoucí Mgr. Roman Bret
den, hod bude upřesněno
 v září 
místo konání 9. ZŠ
cena/rok 500 Kč

Country tance
věk 1. stupeň
vedoucí Mgr. J. Kavečková
den, hod bude upřesněno 
 v září
místo konání 9. ZŠ
cena/rok 450

Šikovné ruce
věk 1. stupeň
vedoucí Mgr. J. Kavečková
den, hod bude upřesněno 
 v září
místo konání 9. ZŠ
cena/rok 550 Kč

Anglická konverzace
věk 2. stupeň
vedoucí Ing. Kanioková
den, hod bude upřesněno 
 v září
místo konání 9. ZŠ
cena/rok 450

Keramika I. - III.
vedoucí Mgr. M. Kuchařová
 R. Zahradníková
 Mgr. N. Baranová
den, hod bude upřesněno 
 v září
místo konání 5. ZŠ
cena/rok 550 Kč

Šikovné ruce
vedoucí A. Pavlásková
den, hod  bude upřesněno 
 v září
místo konání 5. ZŠ
cena/rok 550 Kč

Sborový zpěv
vedoucí Mgr. Jana Dvorská
den, hod bude upřesněno 
 v září
 místo konání 5. ZŠ
cena/rok 450 Kč

Aerobik
vedoucí Mgr. M. Veselková
den, hod bude upřesněno 
 v září 
místo konání 5. ZŠ
cena/rok 450 Kč

Turistický kroužek
vedoucí Mgr. P. Buchtová
den, hod bude upřesněno 
 v září
místo konání 5. ZŠ
cena/rok 450 Kč
Turistika
vedoucí Renata Bortlíčková
den, hod bude upřesněno 
 v září
místo konání 5. ZŠ
cena/rok 450 Kč

Vaření
vedoucí Renata Bortlíčková
den, hod bude upřesněno 
 v září 
místo konání 5. ZŠ
cena/rok 550 Kč

Vybíjená
vedoucí Mgr. Jiří Martínek
den, hod bude upřesněno 
 v září 
místo konání 5. ZŠ
cena/rok 450 Kč

Country tance
vedoucí Renata Bortlíčková
den, hod bude upřesněno 
 v září 
místo konání 5. ZŠ
cena/rok 450 Kč

Turistika Marťani
věk 10-15 let
vedoucí S.Krakowczyková
den, hod st 15-17
místo konání 1. ZŠ
cena/rok 400 Kč

Turistika Koloušci
věk 6-10 let
vedoucí Pavla Kozáková
den, hod st 15-17
místo konání 1. ZŚ
cena/rok 400 Kč

Kurzy pro dospělé
Angličtina pokročilí

vedoucí Mgr. M. Bayerová
den, hod čt
místo konání SMTu
cena/rok 1000 Kč

Trampská kytara
vedoucí Antonín Žáček
den, hod po
místo konání SMTu
cena/rok 1000 Kč

Paličkování
vedoucí Mgr. J. Kolofíková
den, hod út
místo konání SMTu
cena/rok 40/lekce

Kairos
vedoucí Lucie Vávrová
den, hod pá
místo konání SMTu
cena/rok 40/lekce
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E-mail: p.kika@seznam.cz
Web: www.skauting.cz/frydek
Možnost prožití volného času 
různorodými aktivitami v dobré 
partě.
Věk: od 7 let výše (horní hranice 
neomezena)
Cena: cca 350 Kč/rok
Místo: Klubovny střediska se 
nachází ve Skautském domě a 
jedna klubovna v Dobré.
Přihlášení: Během září na uve-
dené kontakty. 

Baseball klub Klasik
Frýdek-Místek

Revoluční 556, Frýdek-Místek
Tel.: 777 119 760
E-mail: frydek@baseballnet.cz
Web: www.baseballnet.cz
1) Baseball – chlapci
Baseball a všeobecná sportovní 
příprava
Věk: 6-15
Cena: různé dle zařazení
Místo: Stadión TJ Slezan – Frý-
dek
Přihlášení: celoročně na par-
dik@baseballnet.cz, tel.: 777 
119 760
2) Softball – dívky
Softball a všeobecná sportovní 
příprava
Věk: 6-15
Cena: různé dle zařazení
Místo: Stadión TJ Slezan – Frý-
dek
Přihlášení: celoročně na 
kopec@baseballnet.cz, tel.: 774 
126 029

SDH Místek Bahno
Místek Bahno 738 02
Tel.: 724 073 771, Lenka Roz-
brojová
E-mail: mladihasici.bahno@
seznam.cz
Během školního roku se děti 
budou učit základům požární 
ochrany, první pomoci, topo-
grafii a uzlování. Budeme se 
zúčastňovat hasičských soutěží, 
kde si děti změří své získané 
schopnosti s ostatními, výletů 
a jiných akcí, jako jsou Karne-
val, Den dětí, Mikuláš, Vánoční 
besídka aj.
Věk: mladší žáci 6-11, starší žáci 
11-15 let, dorost 15-18 let
Cena: 200 Kč na rok
Místo: Schůzky se konají kaž-
dý pátek v hasičské zbrojnici v 
Místku Bahně od 15:30 do 17 
Hod. První trénink je 7. 9. 2007. 
S sebou si vezmi sportovní obuv 
(v případě špatného počasí 
přezůvky) a oblečení a dobrou 
náladu.
Dětský aerobikový klub Flash 

TJVP Frýdek-Místek
Tel.: 724 123 424,
Šárka Číhalová
E-mail: sarka.cihalova@cent-
rum.cz
Web: www.flashtjvp.wz.cz
Věk: 6-15 let
Místo: 5. ZŠ, pátek odpoledne

Přihlášení: Termín a čas bude 
upřesněn na internetových 
stránkách. Přihlásit se lze přímo 
na tréninku

TJ voltiž Frýdek-Místek
adresa: Staríč 587, 739 42 Frý-
dek-Místek 
Tel.: 777 944 377
E-mail: tjvoltizfm@seznam.cz, 
xmichaelax@seznam.cz
Web: www.voltizfm.wz.cz
gymnastické cvičení na koni
Věk: 6- 18
Cena: 200 Kč/měsíc
Místo: Jízdárna na Panských 
Nových dvorech, tělocvična 
sokolovna ve Frýdku (od září)
Přihlášení: telefonicky nebo 
na jízdárně každý čtvrtek od 
15:30, ve školním roce také 
každou středu v sokolovně ve 
Frýdku od 18 hod.
Sportovní klub policie F-M, 

oddíl házené
Pionýrů 2069, 73802 F-M
Tel.: 558 647 125, 731558 642
E-mail: handball.skp.cz
Web: www: Handball.skp.cz
1) házená – přípravka
Věk: 7-11
Cena: 50 Kč měsíčně
Místo: Hala SOU F-M, 2x týdně 
od 15 hod
Přihlášení: telefonicky, kde 
budou podány bližší informace
2) házená – mladší žáci
Věk: 12-13
Cena: 100 Kč měsíčně
Místo: Hala SOU F-M, 3x týdně 
od 16 hod
Přihlášení: telefonicky, kde 
budou podány bližší informace
3) házená – starší žáci
Věk: 13-15
Cena: 100 Kč měsíčně
Místo: hala SOU F-M, 3x týdně 
od 16:30 hod
Přihlášení: telefonicky, kde 
budou podány bližší informace
Výuka Alternativní Obrany o.s.
Pod Školou 132, F-M
Tel.: 724 711 250
E-mail: baumruk.d@centrum.cz
Web: www.vao.wz.cz
Militari and Security Combat 
systém – jedná se o sebeobran-
ný systém určený pro každou 
věkovou skupinu. Pro děti a 
mládež je pak připraven další 
volnočasový program. Více na 
našich stránkách 
Věk: od 12 let 
Cena: 200 Kč
Místo: Tréninky 1. ZŠ, každou 
Ne od 10 do 12 h.
Přihlášení: přes internet nebo 
každou neděli na tréninku.
Český svaz včelařů, o.s. ZO 

Frýdek-Místek
4. května 209
Tel.: 603 542 619
E-mail: vcelarifm@seznam.cz
Web: www: vcelaricifm.wz.cz
Přiblížení oboru včelařství v teorii 
i praxi, včelařské a jiné pobyty.

Věk: od 7 let
Místo: Dům včelařů Fojtství 
Chlebovce, schůzky co 14 dní a 
dle dohody
Přihlášení: do 30. 9. na marie.
knodlova@seznam.cz, nebo tel: 
603 542 619
Foosballový sportovní klub 

Frýdek-Místek
Zámecké náměstí 1262
Tel.: 736 618 515
E-mail: fssk@seznam.cz Web: 
www.fssk.cz
Výuka stolního fotbalu hráčů 
všech věkových kategorií.
Věk: nad 10 let
Cena: Do 15 let 100 Kč/měsíc, 
16 až 18 let 150Kč/měsíc, nad 
18 let 250Kč/měsíc.
Místo: Zámecké náměstí 1262 
(vchod z ulice Hasičská, z druhé 
strany restaurace Bierhaus)
Přihlášení: Do konce září 
prostřednictvím mailu fssk@
seznam.cz, nebo telefonicky na 
736 618 515.

Malá Ostravica
Lískovec 305
Tel.: 777 074 664
E-mail: ostravica@seznam.cz
Web: www.ostravica.com
1) Nejmladší taneční skupina
Taneční hry, jednoduché kro-
kové variace, říkadla a písně z 
horalského Lašska. Zkoušky 2x 
týdně 1,5 hod, veřejná vystou-
pení, 10-denní letní taneční 
tábor, další akce. 
Věk: 6-7 let, přijímáme pouze 
chlapce!
Cena: 600 Kč za školní rok
Místo: Zkoušky v MŠ na ulici Lís-
kovecké, Frýdek. 
Přihlášení: během září, telefo-
nicky: 777 074 664.
2) Střední taneční skupina
Jednoduché choreografie, tan-
ce, písně, říkadla z horalského 
Lašska. Zkoušky 2x týdně 2 
hodiny, veřejná vystoupení, 
účast na mezinárodních festi-
valech, 10-denní letní taneční 
tábor, další akce. 
Věk: 8-13 let, přijímáme pouze 
chlapce!
Cena: 800 Kč za školní rok
Místo: Lískovec 305
Přihlášení: během září, telefo-
nicky: 776 868 717.
3) Nejstarší taneční skupina
Taneční a pěvecká příprava na 
vstup do dospělé taneční sku-
piny, tance, písně. Zkoušky 1-2 
týdně 3 hodiny, veřejná vystou-
pení, účast na mezinárodních 
festivalech, 10-denní letní taneč-
ní tábor, další akce. 
Věk: 13-16 let, přijímáme hlavně 
chlapce, dívky omezeně. 
Cena: 800 Kč za školní rok 
Místo: Lískovec 305
Přihlášení: během září, telefo-
nicky: 775 146 698.

Sbor dobrovolných hasičů 
Lískovec

Tel.: 605 249 385, 604 349 015
E-mail: sarka.cernakova@
seznam.cz
Mladí hasiči – Celoroční činnost 
je zaměřena na rozvoj znalostí, 
vědomostí, dovedností a zís-
kávání návyků v jednotlivých 
oblastech činnosti ve specifické 
oblasti požární ochrany. Cílem 
je soutěžní formou podporovat 
celoroční mimoškolní činnost 
dětí se zájmem o požární ochra-
nu. Nejen získávání informací 
v rámci požární prevence, ale 
i bohatá sportovní činnost je 
obsahem pravidelných schůzek, 
které se konají vždy v pátek v 
době od 15.45 hod. do 18.00 
hodin. Zapojit do činností MH se 
mohou i děti z širokého okolí z 
důvodu dobré dosažitelnosti v 
rámci MHD.
Věk: 6-15 let
Cena: 150 Kč
Místo: Hasičská zbrojnice v Lís-
kovci
Přihlášení: 7. 9. v 15.45 hodin 
– první schůzka po prázdninách. 
Lze využít e-mailu pro získání 
bližších informací o činnosti Mla-
dých hasičů.

T. O. R. (Turistický Oddíl 
Radegast)

SMTU ul. Pionýrů 764 Frýdek-
-Místek 738 01
Tel.: 732 167 029
E-mail: chrobakt@seznam.cz
Web: www.toradegast.cz
T.O.R. je turistický oddíl již s 
dlouholetou tradicí. Oddílové 
schůzky probíhají vždy ve čtvr-
tek od 15:30 hod. na SMTU v 
Místku. O víkendech vyrážíme 
na jednodenní akce za město 
nebo výletně zdoláváme okolní 
hory. Během podzimních, jar-
ních či velikonočních prázdnin 
pak pořádáme vícedenní akce, 
které se konají obvykle na turis-
tických základnách v bližším či 
vzdálenějším okolí. Letní prázd-
niny jsou ve znamení stanového 
tábora, který trvá od 14 do 21 
dní. Náplní jak oddílovek, tak 
vícedenních akcí jsou především 
hry různorodého a roztodivné-
ho charakteru – na žádné akci 
nechybí oheň, kytara a pohodo-
vá parta lidí.
Věk: 8-13
Cena: 500 Kč

Místo: SMTu, ul. Pionýrů 764
Sportovní klub orientačního 

běhu Frýdek-Místek
Místek, Nad Potokem 2047
Tel.: 558 435 578, 604 298 997
E-mail: vmutina@centrum.cz
Web: www.skob-bfm.estranky.cz
Samostatné občanské 
sdružení zaměřené na sport 
– orientační běh. Klub regis-
trován na Českém svazu ori-
entačního běhu v Praze. Ve 
Frýdku-Místku od roku 1993. 
Soutěží v Moravskoslezském 
žebříčku (ročně až 20 závodů), 
zemském žebříčku – Morava 
(ročně 9 závodů). Zaměření 
výhradně na mládež.
Aktivity: běhání s mapou a buzo-
lou v přírodě, výkonnostní sport 
pro zdraví, tréninky, účast na 
závodech OB, vrcholový sport 
pro aktivně trénující členy 
Věk: od 9 let, mládež, dospělí
Cena: 500-800 Kč ročně dle věku
Místo: 6. ZŠ v Místku
Přihlášení: kdykoli v průběhu 
roku, mailem, telefonicky

Bruslařský klub F-M
Na Příkopě 3162, F-M
Tel.: 680 578 315
E-mail: bkfm@seznam.cz
Nábor nových členů do bruslař-
ského klubu. Cílem je naučit děti 
správným pohybovým návykům 
a základům bruslení, aby se v 
budoucnu mohly věnovat kra-
sobruslení, lednímu hokeji nebo 
využít u nás získaných doved-
ností v jiném sportu.
Věk: 4-6 let
Přihlášení: 3. a 10. září v 17.45 
hod a 14. září v 15.30 hod. ve 
Víceúčelové sportovní hale ve 
F-M (sraz u vrátnice)
TJ Důl Staříč Frýdek-Místek, 

oddíl judo
Lubomír Černý, K. H. Máchy 
1619, Frýdek-Místek
Tel.: 608 821 513
E-mail: judofm@atlas.cz
Tréninky juda, sebeobrany, hry, 
soutěže, turnaje.
Věk: Od 8 let výše
Cena: 200 Kč měsíčně
Místo: Tělocvična 9. ZŠ, ul. El. 
Krásnohorské 139
Přihlášení: od 10. září do konce 
října. Vždy od 16.30 do 18 hodin, 
po, st, pá, osobně, telefonicky 
nebo e-mailem 
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Poliklinika-Místek s.r.o pronajme
kancelářské prostory v 8. patře.
Pronajmeme lékařskou ordinaci

i se zařízením, volná od 1. 9. 2007.

Pro inzerci volejte
+420 603 249 743

Technomont Frýdek-Místek s.r.o.
Radniční 11, Frýdek-Místek

Tel: 558 636 736,
e-mail: technomont@technomont.cz

Trvale hledáme pracovníky
pro profese:

- zámečník-montér
- svářeč se státní zk. 141 a 135
- obráběč kovů - horizontář
- stavební profese

Téměř 250 lidí zaměstnává 
společnost Technomont Frý-
dek-Místek s.r.o., která posky-
tuje služby v oblasti výstavby 
a oprav energetických zařízení, 
investiční výstavby a oprav 
energetických zařízení, oprav 
technologických celků a všech 
souvisejících činností. Tech-
nomont se stal za 16 let své 
existence jednou z významných 
firem našeho regionu. Od své-
ho vzniku výrazně expandoval, 
a přestože dává dnes práci 
stovkám zaměstnanců, stále 
hledá další posily – především 
montéry ocelových konstrukcí, 
montéry potrubáře, zámečníky, 
svářeče a obráběče kovů. To 
potvrzují i slova ředitele společ-
nosti Milana Masného.

Proč by si měli pracovníci z 
vaší branže, kterých je v celém 
regionu nedostatek, vybrat pod-
le vás právě Technomont?

„Protože se Technomont o své 
zaměstnance velmi pečlivě stará. 
Nebráníme se dlouhodobé pracov-
ní smlouvě, platíme nadprůměrně a 
nešetříme na sociálních výhodách: 
přispíváme svým lidem například 
na životní a penzijní pojištění, při-
dáme týden dovolené a podobně. 
Těch výhod je celá řada.“

Za to ale určitě vyžadujete sto-
procentní pracovní nasazení…

„Snažíme se stále zlepšovat 
své služby pro naše zákazníky, 
proto musíme být logicky nároční 
i ke svým zaměstnancům. Ale lido-
vě řečeno: kdo maká, má se u nás 
jako v bavlnce.“

Není jednodušší cesta vycho-

Společnost Technomont hledá posily

vat si kvalitní pracovníky přímo 
na odborných školách?

 „Je to také jedna z možností, 
proto Technomont už delší dobu 
spolupracuje se středními odbor-
nými školami a učilišti, pro které 
zajišťuje odbornou praxi studentů. 
Jenže my potřebujeme lidi nejen 
kvalifikované a perspektivní, ale 
také se zkušenostmi. Proto u nás 
mají šanci mladší i zkušení pra-
covníci.“ 

Technomont buduje moderní 
výrobní komplex v areálu Bioce-
lu Paskov, je šance pro zájemce 
o zaměstnání i tam?

„V Paskově se naše výroba 
bude neustále rozšiřovat, takže 
pracovníky přijímáme hlavně pro 
tento provoz.“

Má váš obor v našem kraji 
perspektivu? Nebojíte se kon-
kurence přicházejících zahra-
ničních investorů?

„Vůbec ne, my příchod zahra-
ničních investorů vítáme. Hlavně 
strojírenství se tím stane velice 
žádaným oborem, jehož kredit 

bude s rostoucí ekonomikou neu-
stále stoupat. Proto firmy pracující 
v tomto oboru čeká bezesporu 
dlouhodobá perspektiva včetně 
otevření dalších trhů. Už teď dosa-
huje podíl exportu sedmdesáti 
procent veškeré naší produkce a 
věříme, že to číslo bude brzy ještě 
vyšší.“

Dejme tomu, že bych chtěl u 
vás pracovat, ale nemám potřeb-
nou kvalifikaci na pozice, které 
nabízíte. Mám u vás šanci?

„Musíte mít hlavně chuť do prá-
ce. Kvalifikaci si můžete doplnit 
přímo u nás, například v naší vlast-
ní svářečské škole.“
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

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

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

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

kino P. Bezruče  4.9. - 6.9.
u krytého bazénu  11.9. - 13.9.
u Kauflandu  18.9. - 20.9.
u Billy  25.9. - 27.9.

Sběr nebezpečných a 
velkoobjemových odpadů

Provozní doba mobilní sběr-
ny je vždy úterý, středa, čtvr-
tek od 10:00 do 18:00 h. (dle 
harmonogramu).

Město Frýdek-Místek uvažuje 
o rekonstrukci Kina Petra Bez-
ruče. V rámci studií možností 
tohoto objektu dává možnost k 
vyjádření i občanům formou této 
ankety. Odpovídat můžete ANO, 
NE, NEVÍM, případně naformu-
lovat odpověď dle libosti. Odpo-

ANKETA KE KINU PETRA BEZRUČE
vědi můžete posílat na adresu 
magistrátu: Magistrát města 
Frýdku-Místku odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy, 
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-
-Místek, odpovědět můžete i na 
e-mail:
pavelka.petr@frydekmistek.cz.

1. Měl by z KPB být vybudován hudební klub pro mládež?
2. Mělo by být kino přebudováno na víceúčelový sál s možností 
vystoupení i velkých divadel?
3. Měly by být v KPB zbudovány dva sály jen na promítání filmů?
4. Měla by přestavba řešit i umístění městské galerie (výstava obrazů, 
fotografií aj.)?
5. Mělo by být kino přebudováno do komerčního centra s malými 
obchůdky a s velkým víceúčelovým kongresovým sálem (bez mož-
nosti vystoupení divadel)?
6. Mělo by se KPB zcela zrušit a nahradit promítáním v Nové scéně 
Vlast?
7. Máte nějaký jiný návrh?

Děkujeme všem, kteří už na anketu odpověděli.

Upozornění na splatnost místního poplatku
za komunální odpad a místního poplatku ze psů

Během tohoto měsíce budou 
doručovány poštovní poukázky 
na 2. splátku těchto poplatků. 
Dovolujeme si připomenout, že 
tato splatnost je do 30. 9. 2007. 

Místní poplatky je možno platit 
převodem z účtu, poštovní pou-
kázkou prostřednictvím pošty, 
případně v hotovosti na finanč-
ním odboru Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční č.p. 
1148, oddělení místních daní a 

poplatků, přízemí budovy.
Při platbách v hotovosti na 

finančním odboru je nutno počí-
tat s delší čekací dobou.

Úřední hodiny na oddělení 
místních daní a poplatků:

Po, St: 8.00 – 17.00 h.
Čt: 8.00 – 15.00 h.

Upozorňujeme občany, že 
mimo tyto hodiny nelze záležitos-
ti místních poplatků na finančním 
odboru vyřídit.

bude odbor kontroly OSSZ 
přemístěn ze 4. NP do 1. NP 
budovy Palackého 115, Frýdek-
-Místek, a to do kanceláří bývalé-
ho pracoviště státní sociální pod-
pory Úřadu práce Frýdek-Místek. 

Tato organizační změna je 
reakcí vedení OSSZ na pod-
něty a připomínky klientů, kteří 
byli nuceni se všemi doklady 
ke kontrole vystoupat do 4.NP 
pěšky, protože tato část budovy 

nemá výtah. 
Tímto krokem je tedy obsluha 

klientů OSSZ pro většinu agend 
přesunuta do 1.NP s výjimkou 
potvrzení o bezdlužnosti, které 
vystavuje účtárna pojistného a 
dávek ve 2.NP.

Změnami v organizaci práce 
se tento úřad snaží o zlepšení 
svých služeb klientům a obča-
nům a věří, že přispějí ke všeo-
becné spokojenosti.

Okresní správa sociálního zabezpečení Frýdek-Místek 
oznamuje svým klientům, že dnem 3. 9. 2007 

Statutární město Frýdek-
-Místek vyhlašuje prodej níže 
uvedených nemovitostí formou 
nabídkového řízení – „dražbou“:

- bytová jednotka č. 1632/1 
v budově č.p. 1632, 1633 
a 1634 na pozemcích p.č. 
5044, p.č. 5045 a p.č. 5046, 
zastavěná plocha a nádvoří a 
podílu o velikosti 6019/76837 
na společných částech budovy 
č.p. 1632, 1633, 1634, a na 
pozemcích p.č. 5044, p.č. 5045, 
p.č. 5046 zast.pl. a nádv., k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (S. 

Nabídkové řízení
K. Neumanna), za celkovou vy-
volávací cenu 312 000,- Kč

Nabídkové řízení se uskuteční 
dne 19. 9. 2007 ve 13.00 hod. v 
zasedací síni odboru správy 
obecního majetku Magis-
trátu města Frýdku-Místku, ul. 
Radniční 10. Dražební jistina 
je stanovena ve výši 10 % z 
vyvolávací ceny a je splatná 
nejpozději dne 17. 9. 2007 na 
účet statutárního města. Bližší 
informace na odboru správy 
obecního majetku MMFM, tel. 
558 609 172, 558 609 171.

Uplynulo 15 let od jara 1992, 
kdy rodiče těžce nemocných dětí 
založili nadaci s cílem podpořit 
vznik Českého národního regis-
tru dárců dřeně (ČNRDD). 

Nábor nových dárců nehradí 
ani stát, ani zdravotní pojišťov-
ny, a přesto díky podpoře české 
veřejnosti čítá v současnosti 
databáze 31 200 registrovaných 
dárců. Jsou to jména dobrovol-
níků ochotných obětovat trochu 
svého pohodlí, své bolesti, aby 
nemocným lidem podali pomoc-
nou ruku s nadějí, že zase 
budou zdrávi. 

S hrdostí můžeme prohlásit, 
že ČNRDD je podle posledního 

Patnáct let nadační práce ve prospěch 
Českého národního registru dárců dřeně

mezinárodního srovnání co do 
velikosti své databáze třetí neje-
fektivněji pracující registr světa a 
každá stá transplantace na svě-
tě probíhá jeho prostřednictvím. 
V České republice bylo dosud 
realizováno 442 transplantací 
kostní dřeně, z toho 178 bylo 
uskutečněno s dovezenou dře-
ní (prostřednictvím národních 
registrů jiných zemí). To vše s 
podporou Nadace pro transplan-
tace kostní dřeně. 

Pokladničky s logem nada-
ce – vycházejícími slunečními 
paprsky – září na několika mís-
tech v našem městě. Najdeme 
je tam, kde vedení obchodní 

či jiné společnosti je myšlence 
dobročinnosti příznivě nakloně-
no. Svým souhlasem k umístění 
pokladničky dává najevo svou 
solidaritu s nemocnými a posky-
tuje prostor dárcům, bez jejichž 
finanční pomoci bychom jako 
malá země nemohli se na tom-
to úseku medicíny srovnávat s 
vyspělými západními zeměmi. 

Za nadaci mohu sdělit veřej-
nosti, že ve Frýdku-Místku 
nalezla své místo další nadační 
kasička, která byla umístěna 
díky pochopení společnosti 
AHOLD CZECH REPUBLIC, a. 
s., a prodejny ALBERT na Staré 
cestě 91.  Anna Nováková
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HUDEBNÍ KLUB STOUN
31. 8. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ - OTVÍ-
RÁK!!!
NOVOU SEZÓNU ZAČNEME SE STRA-
RÝMI HITY A MLADOU DÝDŽEJKOU 
BARUCHOU
1. 9. sobota BREAKING No. 8 – BACK 
TO SCHOOL
DJS:SMARIO, SICK.BOY (MKTBROS), 
PICKFICK, NEXU (CYBERFIRE), BEET 
(WKC), MALLAY(PFC)
3. 9. pondělí N. E. W. PARTY - Never 
Ending Weekend
HIP-HOP, RNB, BLACK MUSIC PARTY, 
DJ BURCHAK – ANEB VÍKEND NEKONČÍ, 
2XROSENGARD, VIDEOPROJEKTION, 
LIGHTS, ENTRY FREE!!! 18:00 – 02:00!!!
5. 9. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE. ENTRY FREE!
6. 9. čtvrtek ROCK FROM KASHMIR
60-LÉTA NEJSOU MRTVÁ, DJ KAS-
HMIR A SPOUSTA DOBRÉ MUZIKY OD 
NÁS I ODJINUD. ENTRY FREE!!! 
7. 9. pátek HIP-HOP PÁRTY + POROTA
PRVNÍ POŘÁDNÝ HIP-HOP SEZÓNY, 
DJ BURCHAK, DJ DANIEL, SPECIAL 
VIDEOPROJEKTION, POROTA – LIVE!, 
FREE BREAK ZONE!!!
8. 9. sobota METALOVÁ VICHŘICE
DJ ESTET A RAVY VÁM DAJÍ OKUSIT 
KVALITNÍ HARDROCK A METAL!!!
10. 9. pondělí N. E. W. PARTY – Never 
Ending Weekend
HIP-HOP, RNB, BLACK MUSIC PARTY, 
DJ BURCHAK – ANEB VÍKEND NEKONČÍ, 
2XROSENGARD, VIDEOPROJEKTION, 
LIGHTS, ENTRY FREE!!! 18:00 – 02:00!!!
12. 9. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE. ENTRY FREE!!!
13. 9. čtvrtek ROCK FROM KASHMIR
60-LÉTA NEJSOU MRTVÁ, DJ KASHMIR 
A SPOUSTA DOBRÉ MUZIKY OD NÁS I 
ODJINUD. ENTRY FREE!!!
14. 9. pátek SHAKED FELAZ - SPECIAL
REAL HOUSE PARTY, DJ BROAD-
WAY (USA) – JEDEN Z NEJLEPŠÍCH 
NEWYORSKÝCH DJS, GEN DILLINI, 
PHUNXX_J., RADO, ALEŠ OGROCKÝ 
vs. JIRAS K.
15. 9. sobota NAA:SH:UP

NEW DNB PARTY, FLU, YADEL / dvoi-
ka.troika, JAMAUMBA / rebellions, 3MAN 
/ uhv PICKFICK / cyberfire, EDDY J , 
SMARIO / MKTbros + MC COREHARD 
/ MKTbros SPECIAL SOUND, LIGHTS, 
2xROSENGARD
17. 9. pondělí N. E. W. PARTY – Never 
Ending Weekend
HIP-HOP, RNB, BLACK MUSIC PARTY,DJ 
BURCHAK – ANEB VÍKEND NEKONČÍ, 
2XROSENGARD, VIDEOPROJEKTION, 
LIGHTS, ENTRY FREE!!! 18:00 – 02:00!!!
19. 9. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE. ENTRY FREE!!!
20. 9. čtvrtek ROCK FROM KASHMIR
60-LÉTA NEJSOU MRTVÁ, DJ KASHMIR 
A SPOUSTA DOBRÉ MUZIKY OD NÁS I 
ODJINUD. ENTRY FREE!!!
21. 9. pátek POSITIVE VIBEZ 
No.4+ZION SQUAD
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH REGGAE 
KAPEL, LION MOVEMENT DJS A S NIMI: 
REGGAE, RAGGAJUNGLE, DANCEHALL
22. 9. sobota METALOVÁ VICHŘICE 
DJ ESTET A RAVY VÁM DAJÍ OKUSIT 
KVALITNÍ HARDROCK A METAL!!!
24. 9. pondělí N. E. W. PARTY – Never 
Ending Weekend
HIP-HOP, RNB, BLACK MUSIC PARTY, 
DJ BURCHAK – ANEB VÍKEND NEKONČÍ, 
2XROSENGARD, VIDEOPROJEKTION, 
LIGHTS, ENTRY FREE!!! 18:00 – 02:00!!!
26. 9. středa BASS DOME / GABBER.CZ 
BASSDOME PRESENT NEW PARTY, 
GABBER.CZ, DJ DARKT, MC FUCK, 
HARDCORE NEVER DIE. ENTRY FREE!!!
27. 9. čtvrtek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPE-
CIÁL!!!
ZÍTRA SE NEJDE DO PRÁCE A 
DÝDŽEJKA BARUCHA TO VÍ, HITY 
DOBY NEDÁVNO MINULÉ A SPOUSTA 
SOUTĚŽÍ + AKCE NA BARU!
28. 9. pátek H16 + HIP-HOP PÁRTY 
PO ROCE HÁJEDNAŠESTKA, KTE-
RÁ JE ČERSTVÁ JAKO CHLEBA Z 
TESCA, S NOVÝMI VĚCMI A DJS:
LOWA,BURCHAK, FREE BREAK ZONE!
29. 9. sobota MUSIC SESSION Vol. 2
WEBLOID, EXISTENC, PARKINSON, 
ANEB DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠ-
NÉHO MINIFESTIVÁLKU

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

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

KLUB NEZBEDA
pro děti a mládež

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

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

Cílová skupina: 6-18 let
provozní doba od 13. do 17. hodiny

3. 9. Slavnostní otevření po prázdninách
Po prázdninách se opět přivítáme taneč-
ky, zpěvem, atd.
7. 9. Výtvory z rychleschnoucí hlíny
Veškerý materiál k dostání u nás.
11. 9. Výlet na rozhlednu Na Okrouhlé 
ve Staříči 
Sraz v 10.00 h. před rozhlednou. Autobus 
do Staříče odjíždí v 9.25 z aut. st. v Místku.
14. 9. Hříbky z papírových ruliček
Vyrobte si s dětmi veselé podzimní dekorace.
21. 9. Navlékání jeřabin a šípků, obráz-
ky z barevného listí
Nejdříve nás čeká procházka parkem, 
kde si nasbíráme vše potřebné. Potom si 
vytvoříme zajímavé výrobky.
25. 9. Návrat na trh práce
Přednáška Mgr. Jarmily Chromcové z ÚP. 
Dozvíme se, jak napsat životopis a jak se při-
pravit na výběrové řízení. Začátek v 10.00 h.
V pátek 28. 9. je státní svátek, proto 
bude v KM Broučci zavřeno!
ANGLIČTINA HROU - pro děti od 3-15 let
Kurzy budou probíhat 2x týdně, dle zájmu 
v dopoledních nebo odpoledních hodi-
nách. Cena 25 Kč/vyuč.h. Bližší informa-
ce u p.Martinové – tel.608 888 630
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ – na rehabi-
litačních míčích pod vedením zkušené 
porodní asistentky. Hlídání dětí zajištěno.
Každou středu v 10.00 h. Cena 40 Kč/h.

3. září - „Co a jak v novém školním roce“ 
– svými nápady a připomínkami může při-
spět každý návštěvník klubu
7. září - Večerní povídání u táboráku
12. září - „Desetiboj“ – soutěže v netradič-
ních disciplínách
17. září - Luštitelské odpoledne
24. září - Tvořivé odpoledne – „tužkovníky“

GALERIE LIBREX

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

Jaroslav Pešat - PAROHÁČI

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

Tel.: 558 435 401, 558 437 336
e-mail:lidovydum.fm@centrum.cz

www.lidovydum-mistek.wz.cz

Úterý 25. září v 17.00 hodin – velký sál 
Lidového domu
A proto zpívám – večer vzpomínek a 
poezie s Mgr. Vlastou Kurkovou, první 
ředitelkou biskupského gymnázia v Ostra-
vě a Mons. Josefem Veselým, knězem a 
básníkem z Opavy.

GALERIE POD SVÍCNEM
1. 9. - 6. 10. - Petr Pavlán: komiks

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

Telefon: 558 434 154, 558 434 525
www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

Nabídku pravidelných 
kroužků a kurzů na 

školní rok 2007/2008 
najdete na akci Ahoj 

prázdniny, která 
se koná 8. 9. 

2007 od 9:00 
hodin na Náměstí Svobody v Místku a na 
internetových stránkách www.klicfm.cz

8. 9. - AHOJ PRÁZDNINY
Program: Ukončení celoprázdninové 

akce „Prázdniny ve městě“. Čekají vás 
hry, soutěže, vystoupení, nafukovací 
atrakce a mnoho dalšího. Za přítomnosti 
představitelů Statutárního města Frý-
dek-Místek proběhne slosování vstupe-
nek z jednotlivých akcí. Součástí akce je 
nabídka činností volnočasových organi-
zací ve Frýdku-Místku.

Cena: zdarma
Místo: Nám. Svobody v Místku, od 9:00 h
Informace: www.prazdninyvemeste.cz
15. 9. - AUTOBUSOVÝ VÝLET DO 

MUCHOVIC
Program: Návštěva stájí huculských 

koní. Projížďka na koních. Hry a soutěže, 
opékání párků.

S sebou si vezměte průkaz zdravotní 
pojišťovny, vhodné oblečení, svačinu a 
pití (párky na opékání jsou zajištěny).

Cena: 100,- Kč
Místo a čas: Sraz u SVČ Klíč, Pionýrů 

752 v Místku v 8:45 hodin
Informace a přihlášky do 12. 9.: Marie 

Cidlíková, telefon 558 434 154, 736 150 
088, e-mail: sport@klicfm.cz

19. 9. - SBÍRKA PRO SVĚTLUŠKU
Program: Světluška je dlouhodobý, 

stěžejní projekt Nadačního fondu Čes-
kého rozhlasu založený na solidaritě a 
dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat 
nevidomým trochu světla. Světluška 
pomáhá dětem a dospělým s těžkým 
zrakovým postižením. Je oporou pro ty, 
které nelehký životní osud postavil před 
každodenní výzvu: znovu a znovu se učit 
životu ve tmě – bez pomoci jednoho z 
nejdůležitějších lidských smyslů. Dopro-
vodný program ke sbírce bude probíhat 
od 13:00 hodin před SVČ Klíč.

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propagační materiály 

jednotlivých akcí, ze kterých se dozvíte 
konkrétní informace.

Bližší informace, přihlášky apod.
22. 9. - AUTOBUSOVÝ VÝLET DO 

OPAVY A OSTRAVY
Program: Opava – interaktivní výstava 

ORBIS PICTUS (Informace o výstavě: 
www.pampaedia.cz)

Ostrava – výstava hraček od firmy 
Ferrero z Kinder vajíček KINDER PŘE-
KVAPENÍ a výstava miniatur MINIUNI 
(Informace o výstavách: www.miniuni.cz)

Děti bez doprovodu rodičů od 7 let.
Cena: Dospělí - 230,- Kč, děti: 210,- Kč
Odjezd: V 9:00 hodin od krytého bazé-

nu v Místku
Informace a přihlášky: 558 434 154, 

732 646 125, 731 167 721, E-mail: info@
klicfm.cz

Přihlášky podejte nejpozději do 20. 9. 
2007.

Dny evropského dědictví
U této příležitosti budou zdarma 

zpřístupněny veřejnosti památkové 
objekty ve Frýdku-Místku.

Neděle 9. září 07 od 13.00 do 17.00 h.
Frýdek

Muzeum Beskyd F-M – frýdecký zámek
kostel sv. Jana Křtitele

Bazilika Navštívení Panny Marie
Evangelický kostel

kostel sv. Jošta
Místek

kostel sv. Jakuba
kostel sv. Jana a Pavla
kostel Všech svatých

Doprovodné akce: 
- Zpřístupnění věže kostela sv. Jana 
Křtitele 
- Koncert duchovní hudby v Evange-
lickém kostele
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

Čtvrtek 27. září v 19.00 h - frýdecký zámek
VIOLONCELLOVÝ RECITÁL K JUBI-
LEU L. v. BEETHOVENA

Jiří Hošek – violoncello, Božena 
Kronychová – klavír

Jiří Hošek je pokládán za jednu z nej-
výraznějších postav interpretačního umění 
současnosti. Má velmi bohatý repertoár 
od hudby barokní až po dnešek a je vůbec 
mnohostranným hudebníkem. Božena 
Kronychová je rodačkou z Frýdku-Místku, 
proslula především svou rozsáhlou aktivitou 
precizní a vyhledávané hráčky. S J. Hoškem 
vystupuje již od konzervatoře. Předplatitelé 
Zámeckých koncertů 2007/2008, Vstupné: 
150 a 80 Kč (důchodci, děti)

Výstavy:
4. září - 31. října - chodby Národního domu
Cestopisné fotografie – Karel Friš
„Obrázky z celého světa“
KURZOVNÍ ČINNOST

Jazykové kurzy pro mládež a dospělé 
učební období 2007/2008

• angličtina 1. - 4. ročník
• němčina 1. ročník
kurzy probíhají 90 minut 1x týdně v 

učebnách Národního domu v Místku. Kur-
zovné září - červenec; 3 500 Kč, studenti 
mají 20% slevy (pouze pro denní studium 
po předložení potvrzení ze školy). 

Přihlášky ve vrátnici Národního domu 
– odevzdejte nejpozději do 11. 9. 2007.

Platba kurzů a zařazení do jednotlivých 
ročníků se uskuteční: ve středu 12. 9. a 
čtvrtek 13. 9. od 9.00 do 11.00 a od 12.00 
do 17.00 hodin v pátek 14. 9. od 8.00 do 
11.00 hodin v Národním domě 1. poscho-
dí. Informace na tel. čísle 558 432 011 H. 
Janáčková

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
začátečníci podzim 2007

POZOR !!!! Poslední volná místa pro 
dívky i hochy. Hlaste se hned!!!

Začínáme již v prvním týdnu měsíce září.
Skladba kurzů:
• středa – 12 vyučovacích lekcí po 3 

vyučovacích hodinách a 2 večery – pro-
dloužená a závěrečná lekce po 6 vyučo-
vacích hodinách.

Kurzovné za kurz 48 vyučovacích 
hodin 1 100 Kč.

Kurzy probíhají od 17.00 a od 19.30 h
• čtvrtek a neděle – 12 vyučovacích 

lekcí po 3 vyučovacích hodinách a 2 veče-
ry – prodloužená a závěrečná lekce po 8 
vyučovacích hodinách. Kurzovné za kurz 
52 vyučovacích hodin 1 200 Kč.

Kurzy probíhají ve čtvrtek v 17.00 hodin 
a od 19.30 a v neděli 16.00 a 18.30 h.

Přihlášky přijímáme osobně v kanceláři 
– útvar kultury.

Informace na tel. číslech 558 432 011 
nebo 777 728 094 do 15.30 hodin H. 
Janáčková.

Nabídka pohybových kurzů - zahájení 
kurzů v 2. polovině září 2007

THAI-BOX-ROBICS
Optimální spojení filozofie dálného 

Východu s efektivním tréninkem západ-
ního typu, jehož cílem je tělesná a psy-
chická rovnováha. Lekce jsou inspirová-
ny bojovým uměním, ale přizpůsobeny 
pohybovým možnostem klientů. Meditace 
se střídá s procvičováním prvků bojového 
umění v rychlém tempu rytmické hudby. 
Při cvičení dochází k efektivnímu spalo-
vání tuků, zpevňování partií břicha, hýždí, 
stehen, posílení svalů zad… 

KICK BOX AEROBIK
Aerobní kondiční cvičení, které využívá 

prvků bojového umění Kick box (kopy, úde-
ry, postoje). Přináší výrazné výsledky při 
formování postavy a je vhodnou alternati-
vou klasického aerobiku. Boxování působí 
zejména na horní partie těla, zatímco výko-
py zvyšují celkovou intenzitu cvičení. Pra-
cují zde velké svalové partie – nohy, hýž-
dě, ramena, paže, záda a břicho. Dochází 
ke zlepšení srdečně cévní zdatnosti, pro-
storové orientace, smyslu pro rovnováhu a 
uvolnění negativních emocí.

FIT BALL
Aerobně méně náročné kondiční cviče-

ní na velkých míčích. Jedná se o balanční, 
dynamické i statické cvičení, které protahu-
je i zpevňuje svaly celého těla, procvičuje 
stabilizaci páteře a preventivně předchází 
bolesti zad. Používají se cviky známé z 
aerobiku, které se liší pouze tím, že se při 
nich sedí na míči. Pomalejší tempo cvičení 
je vhodné i pro jedince trpící nadváhou.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Nedostatek pohybu, sedavý způsob 

života, špatná životospráva - to vše způso-
buje, že páteř je nesprávně zatěžována a 
svalstvo, které má rozhodující vliv na udržo-
vání jejího správného postavení, ochabuje. 

Při klidné hudbě se naučíme soubory 
cviků na protažení, posílení i uvolnění 
svalů celého těla.

KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ
Lekce jsou zaměřeny na zpevňování a 

formování svalových skupin.
PILATES
Důmyslně propracovaný systém cvi-

ků zaměřený na koordinaci intenzivního 
dýchání a pohybu.

Posilování bez zátěže, pouze vlastním 
tělem zlepšuje pružnost a ohebnost klou-
bů a páteře, působí pozitivně na zlepšení 
rovnováhy, odstranění bolesti zad, zmír-
ňuje únavu a stres. Zvyšuje svalovou 
sílu a vytrvalost s cílem vypěstovat dlou-
hé, štíhlé svaly a ploché břicho. Cvičení 
vyžaduje plné soustředění na přesné pro-
vedení, což vede k lepšímu uvědomění a 
ovládnutí celého těla. Vhodný pro každé-
ho bez rozdílu věku a s jakoukoli kondicí.

MTV-DANCE
Jedná se o specifické taneční hodiny. 

Choreografie je inspirována tanečními 
videoklipy. Pohyby a prvky jsou přizpůso-
beny populární hudbě, funky, hip- hopu a 
také muzikálové hudbě.

SALSA
Kubánský tanec, který se vyznačuje 

houpavým pohybem. Jedná se o párový 
tanec, ovšem dámy, nebojte se, můžete 
tancovat i s kamarádkou.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
Výuka tance pro ženy bez rozdílu věku 

i hmotnosti. Přispívá ke zpevnění těla, 

napravuje jeho špatné držení, uvolňuje 
klouby, působí proti stresu, napětí.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE PRO DĚTI
Výuka orientálního tance pro dívky od 

9 do 14 let.
POHYBOVÁ A TANEČNÍ PRŮPRAVA
Kurz je určen pro děti od 7 do 9 let. Děti 

se naučí správnému držení těla, vnímá-
ní rytmu, základním tanečním pohybům. 
Hravou formou zvládnou základní krůčky 
i variace. Bude probíhat každý čtvrtek od 
15:30 do 16:30 h. Kurzovné na 10 lekcí činí 
400 Kč. Zahájení: čtvrtek 27. 9. v 15:30 h. 

Termíny zahájení kurzů budou zveřej-
něny na začátku září.

Další informace na tel.č. 558 438 083, 
775 222 709 p. Kateřina Kubalová
e-mail: katerina.kubalova@kulturafm.cz

1.-2.9. v 16.30 h.
SIMPSONOVI VE FILMU

Žlutá rodinka Simpsonových ze Sprin-
gfieldu ve velkolepém celovečerním dob-
rodružství je konečně tady! 

1.-2.9. v 19.00 h.
PŘEDTUCHA

Psychologický thriller o ženě (Sandra Bul-
lock), jíž osud nabídl vizi budoucnosti a s 
ní i možnost ji změnit.

5.-6.9. v 19.00 h.
KRVAVÁ SKLIZEŇ

Vědecká pracovnice (Hilary Swank), která 
ztratila svou víru v Boha poté, co její rodi-
na za tragických událostí zahynula, bojuje 
s biblickými morovými ranami.

Pátek 7. – neděle 9.9. v 19.00 h.
DANNYHO PARŤÁCI 3

Ve třetím pokračování vtipné lupičské série 
Danny a spol. (G. Clooney, B. Pitt, M. Damon) 
vedou boj s majitelem kasina (A. Pacino).

12.9. v 19.00 h.
TAJNOSTI

Iva Bittová, Karel Roden, Ivan Franěk a 
Marta Issová v intimní komedii o manžel-
ství, nevěře a drobných ranách, které nej-
víc bolí. Nový film režisérky Alice Nellis.

13.9. v 19.00 h.
HEZKÉ SNY

Nezávislá, romantická komedie o býva-
lém úspěšném zpěvákovi a muzikantovi, 
který prožívá krizi středního věku. Jeho 
manželství ho taktéž neuspokojuje. Vše 
mění až setkání s krásnou ženou… 

14.-16.9. v 19.00 h.
JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉHO 

NASAZENÍ
Zdálo se, že jde o idylické městečko, ale 
kdesi pod povrchem číhá zlo. Zastavit jej 
může jen jeden jediný muž! Komedie z 
policejního prostředí s originální zápletkou.

19.-20.9. v 19.00 h.
FANTASTICKÁ ČTYŘKA A SILVER 

SURFER
Čtveřici superhrdinů tentokrát čeká dosud 
nejtěžší protivník – tajemný posel z ves-
míru Silver S.

21.-23.9. v 16.30 h.
ŽELVY NINJA

Zelení bojovníci – Leonardo, Raphael, 
Michelangelo a Donatello jsou zpět! Ani-
mované dobrodružství s českými titulky.

21.-23.9. v 19.00 h.
HOSTEL II

Pokračování hororu E. Rotha tentokrát 
zavede tři mladé Američanky do řeznického 
ubytovacího zařízení kdesi na Slovensku.

26.9. v 19.00 h.
ZODIAC

David Fincher se znovu vydává po stopě 
masového vraha, který zabíjí v Kalifornii 
od konce šedesátých let. Ten však nemá 
v oblibě smrtelné hříchy, ale zvěrokruh. 

28.-30.9. v 16.30 h.
TRANSFORMERS

Akční sci-fi podívaná o válce dvou mimo-
zemských civilizací. Jsou to mluvící skládací 
roboti z vesmíru, kteří se dovedou změnit v 
dopravní prostředek a jsou ovládáni lidmi.

28.-30.9. v 19.00 h.
WARHOLKA

Příběh Edie Sedgwick, milenky Andyho 
Warhola, která žila krátce, leč vydatně. A 
zároveň také životopisný film o divokém 
životě A. Warhola, jednoho z nejkontro-
verznějších umělců 20. století.

7. září v 16.00 hodin a 8. září v 9.00 hodin
BESKYDSKÝ JEŠTĚR

27. ročník neprofesionální filmové tvorby
22. září v 19.00 hodin
Divadlo Na Jezerce

Yasmina Reza
KUMŠT

Komedie o třech nerozlučných kamará-
dech. Jde o uzavřený pánský spolek, kte-
rý se stal snad tím jediným bodem v jejich 
životě. Poklidné vztahy nejednou naruší 
zprvu banální spor nad modernistickým 
obrazem, který přeroste v hádku a nako-
nec v úporný zápas o uznání a hodnoty 
v umění. Hrají: Jan Tříska, Jan Kačer, 
Jan Hrušínský. Režie: Jan Hřebejk. Mimo 
předplatné. Vstupné: 450 a 400 Kč

27. září v 19.00 hodin
Těšínské divadlo

MARIBEL A PODIVNÁ RODINA
Předplatitelská skupina FMC

PŘIPRAVUJEME:
Neděle 7. října

Divadlo na Vinohradech, Ken Ludwig
LO STUPENDO aneb TENOR NA 

ROZTRHÁNÍ
Bláznivý příběh talentovaného, ale 
nesmělého a opomíjeného človíčka, který 
čeká na svoji životní příležitost.
Hrají: Václav Vydra, Simona Postlerová, 
Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Zlata 
Adamovská/Jana Boušková, Jana Malá, 
Gabriela Vránová, Michal Novotný/Ladi-
slav Hampl
Režie: Jan Novák
Předplatitelská skupina B
Vstupné: 350 a 300 Kč
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MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelený 

Beskydský magazín    TV Prima, středy od 16:20
Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

VÝSTAVA:
6. září - 31. října

Fotovýstava Milana Víchy
FILMOVÝ KLUB

3.9. v 19.00 h. - EDITH PIAF
Film o slavné francouzské šansoniérce 
Edith Piaf.
4.9. v 19.00 h. - MOTOCYKLOVÉ DENÍKY
Che Guevara, vůdce kubánské revoluce, 
ve svých vzpomínkách podrobně líčí dob-
rodružství, která prožíval spolu se svým 
nejlepším kamarádem, když na začátku 
padesátých let na motorkách křižovali 
Jižní Ameriku. 

10.9. v 19.00 h. - ČERNÁ KNIHA 
Válečné drama Židovky, která se zamilo-
vala do Němce. Na podkladech skutečné 
události v režii Paula Verhoevena. 

11.9. v 19.00 h. - POCTA M. ANTONI-
ONIMU: ZVĚTŠENINA 

Vzrušující příběh fotografa, který fotí odpo-
ledne v parku a zahlédne na fotografii tělo 
mrtvého člověka. Pomocí zvětšenin své 
fotografie se snaží dopátrat tajemství, aby 
zjistil, co všechno je v životě relativní. 
17.9. v 19.00 h. - ZÁPISKY O SKANDÁLU 
Starší učitelka (Judi Denchová) nabídne přá-
telství mladší kolegyni (Cate Blanchettová). 
Ta se nešťastně zamiluje do svého pat-
náctiletého žáka. 
18.9. v 19.00 h. - POCTA I. BERGMA-

NOVI: SEDMÁ PEČEŤ 
Snímek švédského režiséra na motivy 
středověkých kostelních maleb: potulní 
kejklíři, Smrt hrající v šachy, čarodějnice 
na hranicích a křižácké výpravy… 
24.9. v 19.00 h. - FAUNŮV LABYRINT 

Temná pohádka o dívce, která se raději než 
ve skutečném světě španělské občanské 
války pohybuje ve světě vlastní fantazie. 
Autorský film režiséra Giullerma del Toro. 

25.9. v 19.00 h. - BABEL
Osudy čtyř skupin lidí na třech kontinen-
tech protne jeden náhodný výstřel. 

BIJÁSEK
21.9. v 10.00 h. - KYTICE POHÁDEK IV.
Kamarádi ze seriálu ZAHRADA, Mach a Šebe-
stová, Krtek a další pohádkové postavičky.

obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. 
Historicko-etnografická část prezentuje 
nyní na 800 sbírkových předmětů, doku-
mentujících tradiční zemědělství, řemesla, 
obchod, železářství a další. Řada origi-
nálních přístrojů, hracích skříní a dalších 
předmětů dokládá zábavu a využití volné-
ho času od poloviny 19. století.
V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskyd-
ské pahorkatiny a MS Beskyd, je vystave-
no 200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 růz-
ných zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů 
a hornin a přibližně 100 herbářových 
položek. K nejcennějším exponátům patří 
zkamenělina druhohorní cykasové rostli-
ny benetitového typu a dva dermoplastic-
ké preparáty savců – losa evropského a 
medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zámku. 
Nabízí Rytířský sál, s erbovními obrazy 
slezské šlechty, zámecké interiéry insta-
lované v reprezentačních prostorách, 
vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. Barbo-
ry a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbo-
ry. Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil 
k nejznámějším a k nejnavštěvovanějším 
mariánským poutním místům ve Slezsku. 
Expozice je obohacena o sochy Nejsvě-
tějšího Srdce Pána Ježíše a Neposkvrně-
ného Srdce Panny Marie, které byly pře-
stěhovány z poutního kostela Navštívení 
Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 
jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z 
nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném histo-
rickém území, které oddělovala jen „šumi-
vá, divoká Ostravice“. Vzdálená i blízká, 
historická, a zároveň moderní byla a jsou 
města Frýdek a Místek. Zaslouží si, aby 
lidé v nich žijící byli připomínáni a jejich 
činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu frý-
deckého rodáka, který byl a je světově uzná-
vaným básníkem a překladatelem. (po-pá 
8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).
SENIORGYMNÁZIUM
Vážení senioři města Frýdku-Místku a okolí, 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, již od 
roku 1992 pořádá Seniorgymnázium pro 
seniory města Frýdku-Místku a okolí. 
Máte-li zájem se více a více vzdělávat, 
přihlaste se. Není pochyb o skutečnosti, 
že vzdělávání, a to v každém věku, výraz-
ně prospívá lidskému zdraví. Pracovníci 
Muzea Beskyd připravují pro každý „školní 
rok“ speciální učební plán, který obsahuje 
bloky velmi zajímavých přednášek z oblasti 
přírodovědné, ekologické, muzejní, zdravot-
nické, historické, psychologické i sportovní. 
Přednášejí lektoři z Ostravské univerzity, 
Vysoké školy báňské, Muzea Beskyd a dal-
ších významných podniků a institucí.
Zahájení 1. ročníku se koná dne 6. září 
2007 ve 14 hodin v zámeckém klubu 

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

Výstavy:
KŘÍDLA NAD MOŠNOVEM

Výstava je zaměřena na dva letecké 
útvary, které po řadu let působily z letiš-
tě Ostrava-Mošnov. Jsou to 1. dopravní 
výsadkový letecký pluk a 8. stíhací letec-
ký pluk. Na přípravě výstavy se podíleli: 
František Pavelčík, Oldřich Dvorský, Jaro-
mír Fryščák, Vilém Kubát, Vladislav Bla-
huta, Svaz letců Brno, Svaz letců Příbor, 
Technické muzeum v Brně, 23. základna 
vrtulníkového letectva Přerov. Výstava je 
doplněna videozáznamem a soutěžním 
kvízem pro děti a mládež.

Potrvá do 16. září 2007.
KRAJKOVÉ OBRAZY JAROSLAVY PERÉNY

Autorka, původem z východních 
Čech, žije střídavě v České republice a v 
Německu. Techniku paličkování si osvo-
jila v roce 1979. Její paličkované obrazy 
se vyznačují svéráznými prvky, jako je 
způsob znázornění hlav a postav, detailní 
znázornění rukou. Charakteristický je její 
jednotný styl, její oblé linie. Ráda zobra-
zuje květiny, ptáky a koně. Vernisáž za 
účasti autorky se koná ve čtvrtek 6. září 
ve výstavních síních frýdeckého zámku 

Potrvá do 18. listopadu 2007.
VI. BESKYDSKÉ TRIENÁLE NEPRO-
FESIONÁLNÍCH ŘEZBÁŘŮ 2007

„Dřevo je čistá příroda“
Pravidelné prezentaci tvorby řezbářů 

z Pobeskydí je zasvěceno Beskydské 
trienále neprofesionálních řezbářů, které 
pořádá Muzeum Beskyd Frýdek-Místek v 
součinnosti s institucemi: Kysucké osveto-
vé stredisko v Čadci, Muzeum Beskidzkie 
ve Wisle a Regionalny Osrodek Kultury v 
Bielsku-Bialej. 

Trienále je soutěžní výstavou děl autorů z 
České republiky, ze Slovenska a z Polska. 

I. ročník Beskydského trienále nepro-
fesionálních řezbářů proběhl v roce 1992. 
V roce 2007 realizuje Muzeum Beskyd již 
VI. ročník této přehlídky.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 13. 
září v 17 hodin ve výstavních síních frý-
deckého zámku.

Potrvá do 25. listopadu 2007
V pátek 5. října 2007 od 9 do 16 hodin 

proběhne řezbářský plenér, tj. pracovní 
setkání tvůrců řezbářů a ostatních zájemců 
o tento druh umění, které by mělo být inspi-
rací, předáváním zkušeností a nápadů. 

PROGRAMY, KONCERTY
Neděle 9. září 13,00 – 17,00 hodin - 

frýdecký zámek
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Od 15,00 hodin O ZBRANÍCH A UMĚ-

NÍ ŠERMU VE STŘEDOVĚKU
Dále k vidění:

• výstava „Krajkové obrazy Jaroslavy Perény“
• výstava „Křídla nad Mošnovem“
• stálé expozice
VSTUP ZDARMA !!!

Sobotu 15. září ve 14 hodin – Rytířský sál
VZPOMÍNKOVÉ ODPOLEDNE 
ke 140. výročí narození P. Bezruče. 

Pořad připravil Literární klub P. Bezruče. 
Verše „slezského barda“ přednesou čle-
nové literárního sdružení Místecká Viola.

Neděle 16. září 15,00 hodin – muzejní 

expozice
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽNÍHO KVÍZU

Vylosování správných luštitelů a pře-
dání odměn

Spojeno s prohlídkou výstavy „Křídla 
nad Mošnovem“

Připravujeme:
Pondělí 1. října 18,30 hodin – Rytířský 

sál frýdeckého zámku
TAJEMSTVÍ LÉČIVÉHO ZVUKU
Tomáš Pfeiffer rozezní vodnářský 

zvon-nástroj starý řadu století. Poslucha-
či se mohou zaposlouchat do alikvotních 
tónů, které dle prastaré tradice nejen rezo-
nují s naši duchovní podstatou, ale léčí i 
naše tělo. Zajímavostí je i to, že součástí 
hudebního nástroje je vodní hladina, která 
během hry vytváří rezonanční obrazce a 
ve fortisimu dochází až k její levitaci do 
výše řady centimetrů. Hudební zážitek je 
tak doplněn i silným zážitkem vitálním.

Koncert pořádá Dimenze 2+2 Praha
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY:
Úterý 11. září 17,00 hodin
přednáškový sál v Zeleném domě na 

Zámecké ulici ve Frýdku
Z CEST PO PRÁCHEŇSKÉM KRAJI
Na hradě Střela, v okolí Střelských 

Hoštic, cestou do Hlupína, u rybníka ve 
Frymburku, cvičení hasičů v Měčichově, 
Pražská brána v Horažďovicích, jak se 
žije vydrám v Čížové aj. Doplněno video a 
data projekcí a promítáním diapozitivů.

Čtvrtek 13. září 17,00 hodin
přednáškový sál v Zeleném domě na 

Zámecké ulici ve Frýdku
TŘI STA LET OBCE PRAŽMO
Vesnici Pražmo na frýdeckém panství 

v roce 1777 založil Jan Nepomuk hrabě 
Pražma na místě zrušeného vrchnosten-
ského dvora – ves obdržela pojmenování 
„Praschma, Pražma“. Součástí katastru 
obce se stala značná část severního údolí 
moraveckého a též část obce Raškovic. 
Přednáška přiblíží historii a také součas-
nost této obce.

Čtvrtek 27. září 17,00 hodin
přednáškový sál v Zeleném domě na 

Zámecké ulici ve Frýdku
DĚDEČEK AUTOMOBIL – PŘÍBĚH 

NEJMENŠÍCH AUTÍČEK NA NAŠICH 
CESTÁCH

Před 50 lety se zrodily dva legendární 
automobily – Trabant P 60 (1955) a Fiat 
500 Nuova (1957). Měly řadu nástupců 
i současníků (Fiat 600, 850 Berlina, 126 
P, Trabant 601…). Byla to nejmenší vel-
kosériově vyráběná auta na světě. Před-
náška přiblíží historii těchto automobilů 
a také nadšence, kteří jimi dodnes jezdí. 
Doplněno video a data projekcí. Připra-
veno ve spolupráci s Trabant klubem a s 
Fiat klubem Ostrava k 50. výročí založení 
tohoto klubu.

Festiválek sv. Jan session
15. až 16. září 2007

u kostela sv. Jana Křtitele,
Frýdek

- Bratři Orffové
- Poletíme?
- 4Dohody
- Credenc

- Beata Bocek
- Longital
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