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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
 v polovině měsíce září  byla dokončena 

realizace další stavby v našem městě - tzv. 
„Lipinské schody“. Velký význam mají tyto 
schody především pro zaměstnance Vál-
coven plechu a.s., kteří je byli zvyklí řadu 
let pravidelně využívat k cestě do práce. 
Schodiště však velmi často používali také 
obyvatelé přilehlé lokality.

Původní schodiště muselo být zlikvidováno nejen proto, že již bylo 
zchátralé, ale především proto, že již nesplňovalo dnešní technické 
ani bezpečnostní normy. Bylo nutné také řešit vlastnické vztahy k 
pozemku, na kterém bylo schodiště v minulosti umístěno.

Se zástupci Válcoven plechu a Lesů České republiky jsme se dohodli 
na spolupráci při vybudování nového schodiště. Celkovými náklady 4 
miliony Kč z rozpočtu našeho města bylo původní schodiště nahrazeno 
novým, včetně vybudování veřejného osvětlení podél schodiště. Město 
tak splnilo další slib, který před časem dalo.  Eva Richtrová

LIPINSKÉ SCHODY: Po vyřešení vlastnických vztahů mohlo město 
investovat do jejich rekonstrukce.  Foto: Petr Pavelka

V sobotu 15. září se na 
místeckém náměstí Svobo-
dy uskutečnil kvůli počasí 
odložený zábavný program 
pro děti „Ahoj, prázdniny“, 
který připravilo ho Statutární 
město Frýdek-Místek spolu 
se Střediskem volného času 
Klíč a zájmovými organizace-
mi jako závěr veleúspěšných 
Prázdnin ve městě. 

„Prázdniny ve městě letos uká-
zaly, že mají ve městě své místo 
a my je určitě budeme připravo-
vat i na příští rok. Naše předpo-
klady, že lidé i děti ocení, když 
jim bude přes prázdniny nabíd-
nut pestrý program na využití 
volného času, vyšly. Nezbývá 
mi, než poděkovat všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem podíleli na 
tom, že děti měly o prázdninách 
o zábavu postaráno a nemu-
sely se nudit,“ zhodnotil letošní 
Prázdniny ve městě náměstek 
primátorky Petr Cvik. 

I posunutý termín zakončení 
nevyšel co do počasí ideálně, 
ale příchozí si mohli užít pestrý 

Veleúspěšné Prázdniny ve městě byly ukončenyVeleúspěšné Prázdniny ve městě byly ukončeny
program, od nafukovací sklu-
zavky, přes trampolínu až po 
vystoupení klauna Hopsalína. 
Na pódiu se střídala vystoupe-
ní, která přibližovala nabídku 
zájmových aktivit pro nový škol-
ní rok. „Chtěli jsme, aby kromě 
informací ve zpravodaji měly 
zájmové organizace možnost 
prezentovat své aktivity pro děti 
i přímo na veřejnosti,“ vysvětlil 
Petr Cvik, který se zúčastnil 
slosování vstupenek z hracích 
plánů, v němž mohly děti vyhrát 
zajímavé ceny.

Letošní řeč čísel Prázdnin ve 
městě jednoznačně přesvědčuje 
o užitečnosti celého programu. 
58 akcí 27 zapojených orga-
nizací navštívilo 1750 malých 
návštěvníků. Největší počet akcí 
uspořádala TJ Slezská, celkem 
deset – Hrajeme rekreačně stolní 
tenis a sálovou kopanou. Největ-
ší zájem byl o rafty na Ostravici, 
Exkurze na letiště nebo Hasičské 
dny,“ vyjmenovala Petra Urbano-
vá, ředitelka Střediska volného 
času Klíč. I podle ní zájem veřej-

nosti, sdělovacích prostředků, 
ohlasy účastníků i samotných 
pořadatelů potvrdily úspěš-
nost snahy, nabídnout kvalitní 
možnosti trávení volného času 
dětem a mládeži města. Kluci, 
holky a někdy i zvídaví rodiče 

mohli například poznávat život 
včel, hrát fotbal, tenis, šachy či 
deskové hry, vyzkoušet si aero-
bik, modelovat, kreslit a mnoho 
dalšího. Účast oproti loňsku se 
zvedla a pořadatele potěšilo i to, 

že velkou část účastníků tvořily 
děti, které se zatím pravidelnému 
koníčku nevěnují. „Věříme, že 
jsme je inspirovali a že si z pestré 
nabídky pro letošní rok už něco 
vybrali,“ uzavřel Petr Cvik.  (pp)

LOSOVÁNÍ: Náměstek primátorky Petr Cvik na místeckém náměstí losoval výherce, kteří účastí na něk-
teré z akcí získali odměnu.     Foto: Petr Pavelka

Ve Frýdku-Místku u Rubi-
kovy křižovatky bylo ote-
vřeno nové Krevní centrum, 
které je největším v regionu 
severní Moravy, se spádovou 
oblastí přes 350 tisíc poten-
cionálních dárců. Slavnostní 
pásku s primářem Borisem 
Bubeníkem přestřihla primá-
torka Eva Richtrová.

„Naším cílem je poskytnout 
všem pacientům, dobrovolným 
dárcům i odběratelům služeb 
špičkovou lékařskou péči a 
zdravotnický servis v příjem-
ném prostředí,“ říká primář 
Boris Bubeník, který se nechal 
slyšet, že osobně bere dárcov-
ství jako heroický čin, a volal po 
větší podpoře ze strany státu, 
který by podle něj měl vytvořit 
pro dárcovství lepší podmín-
ky. „Když si vezmete, že krev 
nikde nekoupíte, netřeba k této 
záslužné činnosti nic dodávat. 
Myslím, že by každé město bylo 
šťastné, kdyby takové zařízení 
mělo. To naše se rozrůstá, oby-
vatel přibývá a takové zařízení 
určitě potřebuje. Přeji si, aby 
pomohlo co nejvíce lidem,“ řek-
la primátorka Eva Richtrová. 

Nové Krevní centrum je poly-

Nové krevní centrum ve městěNové krevní centrum ve městě

funkčním zdravotnickým termi-
nálem, který bude sloužit dár-
cům krve a zároveň pacientům s 
krevními chorobami všeho druhu, 
včetně infúzního a transfúzního 
stacionáře. Součástí zařízení je 
i část s ambulancemi praktic-
kých lékařů. „Pokud jde o roz-
bory krve pacientů, poskytujeme 
služby 150 smluvním zařízením. 
Nové transfúzní oddělení s osmi 
odběrovými lůžky je připraveno 
odbavit při maximálním vytížení 
až sto dobrovolných dárců krve 
denně,“ prozradil Boris Bubeník. 
V našem regionu se počet dár-
ců drží na stabilní úrovni, jinde 

ovšem počty dobrovolníků kle-
sají. „Chtělo by to větší podporu 
po státní linii, ministerstvo zdra-
votnictví se ovšem k této proble-
matice staví laxně,“ zopakoval 
primář Bubeník. Ten při výstav-
bě musel složitě řešit finanční 
krytí stavby, která si vyžádala 
padesát milionů korun, na deset 
milionů přišlo vnitřní vybavení. 
„Po vyřešení bankovního úvěru 
stavba rostla velkým tempem za 
zhruba půl roku. Bohužel jsme 
v městské památkové zóně, 
takže jsme museli řešit mnohdy 
až výmysly z krajského úřadu,“ 
posteskl si.  (pp)

SLAVNOSTNÍ AKT: Pásku přestřihla primátorka Eva Richtrová s 
primářem Borisem Bubeníkem.   Foto: Petr Pavelka
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slovo náměstka primátorky

Vedení města Frýdku-Místku 
muselo po zasedání zastupitel-
stva a následné tiskové kon-
ferenci opozice rovněž svolat 
schůzku s médii, aby vysvětlilo 
některé vypuštěné mýty a omy-
ly. Nejčastějším terčem opo-
zičních zastupitelů v poslední 
době bývá především městská 
společnost Sportplex, která 
spravuje aquapark a víceúče-
lovou sportovní halu.

„Tvrzení, že „kontrolní výbor 
zastupitelstva měl prozkoumat 
využití několika stovek milionů 
dotací, které v uplynulých letech 
směřovaly do Sportplexu“ se 
nezakládá na pravdě, protože 
ze zákona finanční a kontrolní 
výbor zřizuje zastupitelstvo, kte-
ré výboru také zadává úkoly. Z 
pravomocí kontrolního výboru 
nevyplývá bez výslovného pově-
ření zastupitelstva oprávnění 
kontrolovat hospodaření tzv. 
městských společností,“ vysvět-
lil náměstek primátorky Michal 
Pobucký, který je jednatelem 
Sportplexu. Podle něj zastupitel-
stvo města nepověřilo kontrolní 

Sportplex je pod kontrolou
výbor provedením kontroly čer-
pání dotací z prostého důvodu 
– aby zamezilo duplicitě kontrol, 
neboť v rámci veřejnoprávní kont-
roly byla provedena zaměstnanci 
interního auditu kontrola čerpání 
dotací. „Není pravdivé tvrzení, že 
se jedná o „nekontrolovaný tok 
peněz“ vzhledem k proběhlým 
kontrolám interního auditu a dle 
podmínek certifikátu jakosti řízení 
ISO, jehož držitelem je Magistrát 
města Frýdku-Místku,“ ohradil 
se náměstek. Vysvětlil, že z 
Obchodního zákoníku vyplývá, 
že společnost Sportplex, jenž 
má formu společnosti s ručením 
omezeným, není povinna na roz-
díl od ostatních tzv. městských 
společností, které mají formu 
akciové společnosti, zpracovávat 
výroční zprávu, po které ODS 
nereálně volá.

„Všechny účelové investiční 
dotace jsou pravidelně kontro-
lovány investičním odborem, 
finančním odborem a odděle-
ním interního auditu Magistrátu 
města Frýdku-Místku, dále pak 
proběhly kontroly Finančního 
úřadu a Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže. Sdružení 
ODS, KDU-ČSL a Občanů pro 
Frýdek-Místek má navíc zástup-
ce v dozorčí radě Sportplex 
Frýdek-Místek, s.r.o., která ze 
zákona kontroluje hospodaření 
společnosti. Není tedy pravda, 
že opoziční zastupitelé nemají 
možnost nahlédnout do hospo-
daření společnosti Sportplex,“ 
uzavřel Michal Pobucký.  (pp)

Záštita nad dráčkem
Primátorka Eva Richtrová pře-

vzala záštitu nad I. mezinárodní 
výstavou výtvarných prací autistů 
„Dívej se mýma očima!“, reali-
zovanou v rámci projektu Cesta 
Mráčkového dráčka. Její vernisáž 
se chystá na čtvrtek 11. října od 
16 hodin v Domě Pod Svícnem. 
Všechny srdečně zve Občanské 
sdružení Cesty k dětem a Střední 
škola a Základní škola, Pionýrů 
767, Frýdek-Místek. Charitativní 
projekt podpořilo Statutární měs-
to Frýdek-Místek.

Opereta jubilantům
Také letos frýdecko-místecká 

radnice chystá hodnotný kulturní 
program pro seniory, kteří se doží-
vají významného jubilea 70 let. 
Slavnostní setkání jubilantů v mís-
teckém Národním domě se 23. 10. 
ponese v duchu operety. Hudební 
program s názvem Operetní skříň-
ka s líčidly přinese od 15 h. ukázky 
ze známých děl jako Rose Marie, 
Cirkusová princezna, Tisíc a jedna 
noc, My fair lady a další.

Týden s kronikou
Odbor školství, kultury, mlá-

deže a tělovýchovy zve v týdnu 
od 8. do 12. října na setkání s 
kronikou města. Kroniku součas-
nou, ale i nejstarší frýdeckou a 
nejstarší místeckou kroniku může 
veřejnost zhlédnout denně od 8 
do 14 hodin v některé zasedací 
místnosti Magistrátu města Frýd-
ku-Místku. Přesný rozpis bude 
viset na dveřích kanceláře č. 219, 
kde také v čase od 14 do 16 hodin 
dotazy související s prací kronikáře 
zodpoví kronikářka Anna Nováko-
vá. Školní kolektivy mohou setkání 
domluvit předem telefonicky (558 
609 218) nebo mailem (novakova.
anna@frydekmistek.cz). 

Vakcinace lišek
Ve dnech 1.-8. října bude i v 

našem městě prováděno letecké 
kladení vakcinačních návnad proti 
vzteklině, jehož účelem je zajištění 
imunity proti vzteklině u co největší 
části populace lišek. Vakcinační 
dávka je složena z návnady, ve 
které je uvnitř v plastikovém obalu 
vlastní vakcinační látka. Jsou urče-
ny divoce žijícím zvířatům, proto by 
se mělo zabránit, aby je sbírali, pří-
padně sežrali psi. Lidé by se náv-
nad neměli dotýkat a upozornit na 
tuto skutečnost zejména děti.

Teploměr není lék
Frýdecká skládka vyzývá 

občany, aby do boxů na prošlé 
léky, které jsou umístěny v lékár-
nách, nevhazovali teploměry. 
Nepotřebné teploměry dávejte 
pracovníkům lékáren zvlášť. Z 
ekologických důvodů je nutno je 
likvidovat odlišným způsobem.

Stát a církev
Lidový dům v Místku chystá 

na úterý 16. října v 17.30 hodin 
v malém sále Lidového domu 
přednášku PhDr. Jiřiny Štou-
račové na téma Napjatý vztah 
státu a církví dnes.  (pp)

Zemřela nejstarší občanka
Zemřela nejstarší občan-
ka Frýdku-Místku Marie 
Dušánková, kterou zástupci 
radnice každý rok počátkem 
listopadu navštěvovali, aby 
pogratulovali k další svíčce 
navíc na stoletém dortu.
104. narozenin už se Marie 
Dušánková bohužel nedožila.

Budeme vzpomínat.

Obchvat je opravdu hrůza
Jisté republikové médium vyhlásilo anketu 

o největší „hrůzu“ kraje a není pro nás zas tak 
velkým překvapením, že v ní výrazně „zabodo-
val“ průtah naším městem, který obdržel druhý 
nejvyšší počet hlasů vůbec. 

My jsme svým způsobem rádi, že i v Praze 
se tímto lidé dozví, že nás tady ve Frýdku-Místku 
něco skutečně výrazně trápí. V této souvislosti 
sice vedení města Frýdku-Místku apeluje v Praze na příslušné insti-
tuce opakovaně a stále, protože samotné nemá na rychlost výstavby 
obchvatu žádný vliv, ovšem anketní hlas lidu má taky svou váhu. Vedení 
města se v minulém období podařilo přes vládu prosadit, aby výstavba 
obchvatu byla součástí přílohy vládního usnesení o výstavbě nošovické 
průmyslové zóny, a stále upozorňujeme na nevyhnutelný problém, kte-
rý nastane se spuštěním výroby v nošovickém závodu. Do vybudování 
obchvatu nás totiž velké potíže ve vnitřní dopravě města neminou a my 
je můžeme jen velmi těžce eliminovat. Veškeré podkladové studie, které 
máme prozatím k dispozici, ukazují, že bez obchvatu je dopravní situace 
ve městě řešitelná jen minimálně. Obrovské investice by dopravě ulevily 
jen o pár procent, za mnoho peněz bychom skutečně získali jen málo 
muziky. Osobně si cením, že se k problému obchvatu čelem postavil 
náměstek hejtmana Pavol Lukša. Moravskoslezský kraj se rozhodl pře-
vzít na sebe závazek pořídit studii krizových opatření v dopravě ve Frýd-
ku-Místku, která by zmapovala současnou i očekávanou dopravní situaci 
i stav dopravní infrastruktury a navrhla základní opatření pro racionaliza-
ci dopravy na území města a jeho nejbližšího okolí. Moravskoslezský 
kraj je rovněž ochoten se na základě vyhodnocení investiční náročnosti 
navrhovaných opatření spolupodílet na jejich realizaci. I Pavol Lukša 
ovšem zdůrazňuje, že konečným a pro město Frýdek-Místek jediným 
bezkolizním dopravním řešením bude však jen zprovoznění obchvatu 
města, k němuž směřuje naše společné úsilí. To brzy vyústí ve vznik 
expertní skupiny, která se bude situací dále zabývat. Petr Cvik

Vedení města v polovině 
září položilo kytici u dvou 
památníků zasvěcených slav-
ným jménům. Primátorka Eva 
Richtrová uctila památku T. G. 
Masaryka a její náměstek Petr 
Cvik nezapomněl na 140. výro-
čí od narození Petra Bezruče.

Primátorka Eva Richtrová 
vyjela podobně jako další před-
stavitelé statutárních měst do 
Prahy, kde za účasti prezidenta 
a vrcholných politiků proběhl na 
Pražském hradě pietní akt, který 
připomenul 70. výročí úmrtí první-

Kytice pro Masaryka i BezručeKytice pro Masaryka i Bezruče
ho československého prezidenta 
Tomáše Garrigua Masaryka. Ten 
byl prezidentem Československa 
v letech 1918 až 1935 a ve své 
době zavítal i do našeho měs-
ta. Ve Frýdku-Místku je po něm 
pojmenovaná hlavní frýdecká 
třída, na níž se v blízkosti Rubi-
kovy křižovatky nachází i jeho 
památník. Primátorka se před 
kladením kytice pouze obáva-
la, zda ještě Masarykova busta 
odolala nenechavcům. Ve městě 
totiž mizí jedna socha za druhou. 
„Tento prostor je střežen kame-
rou, takže si na našeho prezi-
denta snad zloději netroufnou,“ 
doufá primátorka, podle níž byla 
pražská slavnost v reprezenta-
tivních prostorách Španělského 
sálu skutečnou událostí. „Když 
zde sborově zpívali Masarykovy 
oblíbené lidové písně, byl to velký 
zážitek,“ říká Eva Richtrová, kte-
rá hned druhý den uctila památ-
ku Masaryka i ve městě.

Ve stejný den, 14. září, se 
s kyticí vydal k památníku také 
náměstek primátorky Petr Cvik, 
spolu s vedoucí odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy 
Ilonou Nowakovou a kronikářkou 

Annou Novákovou. Šli ovšem k 
bludným balvanům u Kina Petra 
Bezruče. „Petr Bezruč je výji-
mečnou postavou české poezie, 
v letech 1891 až 1893 pracoval 
na místecké poště. Ve městě 
působí literární klub jeho jména, 
aktivitu vyvíjí také Sdružení Bez-
ručův kraj. Je určitě dobře, že 

nedávají na tohoto významné-
ho autora zapomenout, protože 
jeho tvorba hodně vypovídá o 
někdejší sociální situaci v našem 
kraji. Je určitě i dobré zamyslet 
se, kam se v tomto směru naše 
oblast po 140 letech posunula,“ 
prohlásil náměstek primátorky 
Petr Cvik.  (pp)

U MASARYKA: Primátorka Eva 
Richtrová u památníku prvního 
prezidenta. Foto: Petr Pavelka

U BEZRUČE: Náměstek primátorky Petr Cvik s pracovníky odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy vzdali hold básníkovi.  Foto: Petr Pavelka

Pečovatelská služba Frý-
dek-Místek ve spolupráci s 
Červeným křížem a Zdra-
votním ústavem se sídlem 
v Ostravě zorganizovala 
ve čtvrtek 27. září Pochod
seniorů za zdravím. Počasí 
ovšem bylo tak na hraně, aby 
nešlo spíše o zdraví, takže 
na trať vyrazila „jen“ zhruba 
padesátka seniorů.

„Loni jsme měli účast dvojná-
sobnou, ale za to bohužel může 
počasí. Senioři se vydají do 
Sedlišť, máme pro ně připraveno 

Senioři vyrazili za zdravím
občerstvení i zábavné losování o 
ceny,“ prozradila na startu Eliš-
ka Adamová z Pečovatelské 
služby Frýdek-Místek. Pořada-
telé na rozdíl od loňska upustili 
od odměňování nejrychlejších 
seniorů v cíli, protože důchodci 
v minulém ročníku projevili až 
příliš soutěživosti a pochod se 
zvrhal málem v běh. Tentokrát 
si všichni mohli pochod skuteč-
ně užít, rozhýbat tělo v rozumné 
míře, nadýchat se čerstvého 
vzduchu a ještě si samozřejmě 
příjemně popovídat.  (pp)
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Úspěšného fyzika přijal náměstek Petr Cvik
O úspěchu studenta frý-

decko-místeckého gymnázia 
Petra Bezruče Pavla Motlo-
cha, který dosáhl v červenci 
na zlato v soutěži mladých 
fyziků z celého světa, jež se 
konala v íránském Isfahánu, 
jsme již ve zpravodaji psali. 
Nyní můžeme přidat několik 
dalších informací, které jsme 
se dozvěděli v rámci jeho 
návštěvy radnice, kam jej 
pozval náměstek primátorky 
Petr Cvik, jenž mu poděko-
val za vzornou reprezentaci 
města.

Dějiště olympiády bylo exo-
tické samo o sobě, ale protože 
Pavel Motloch byl díky fyzice 
už ve Španělsku či Singapuru, 
země, v níž medaile dívkám musí 
předávat ženy, jej příliš nezasko-
čila. „Připomínalo mi to Španěl-
sko, ulice tam vypadaly docela 
evropsky,“ zhodnotil Pavel 
Motloch, který si na památku 

FYZIK U NÁMĚSTKA: Petr Cvik blahopřeje. 

přivezl malý kobe-
reček, petrolejovou 
lampu či knížečku 
koránu. Nyní míří 
za dalším studiem 
do Prahy a počítá 
s tím, že se asi do 
města, kde vyros-
tl, jen tak nevrátí. 
„Leda, že byste tu 
postavili fyzikální 
ústav. Chtěl bych 
se věnovat vědě, 
ale nevím, jestli to 
v republice bude 
možné,“ naznačuje 
další plány. Sám sebe považu-
je za spíše teoretického fyzika, 
který se zabývá například části-
cemi a své praktické využití vidí v 
budoucnu možná v oblasti počí-
tačů. „Rozhodně nejsem domácí 
kutil,“ vyvrací, že by nadání pro 
fyziku uplatňoval k nějakým 
domácím zlepšovákům.

(Pokračování na straně 3)

Město Frýdek-Místek sys-
tematicky vylepšuje obě svá 
historická centra. Už pár dní 
se pracuje na tom, aby se 
rekonstruovaná plocha v okolí 
místeckého náměstí znovu roz-
rostla. Po opravách samotného 
náměstí Svobody a úpravách 
Antonínova a Malého náměs-
tí prokoukne další navazující 
prostor u městské tržnice.

„Rekonstrukce se dotkne 
dolní části Antonínova náměs-
tí, upraven bude prostor před 
tržištěm až po vjezd do dvora 
polikliniky. Výstavba si vyžádá 
sedm milionů korun a hotova 
by měla být ke konci listopa-
du,“ sdělil náměstek primátor-
ky Miroslav Dokoupil. Finance 

Antonínovo náměstí znovu prokoukneAntonínovo náměstí znovu prokoukne

budou vynaloženy nejen na 
opravu povrchu, který bude 
podobně jako v okolí ze žulové 
dlažby, ale projekt počítá i s 
posílením veřejného osvětlení a 
stylovým mobiliářem. 

Snahou radnice i realizující 

firmy je, aby rekonstrukce co 
nejméně zasáhla jak občany, 
tak místní podnikatele. A kam 
se úsilí radnice upne v další fázi 
vylepšování místeckého centra? 
Na řadě už bude strategická uli-
ce 8. pěšího pluku.  (pp)

REKONSTRUKCE ZAHÁJENA: Další kus místeckého centra bude 
vypadat lépe.   Foto: Petr Pavelka

Odbor sociálních služeb a 
sociální péče uspořádal akci v 
hudebním klubu Stoun pro cílo-
vou skupinu žáků 9. tříd základ-
ních škol ve Frýdku-Místku, kteří 
jsou teoreticky vzhledem k věku 
nejvíce ohroženi problémem 
drog a hraní na automatech. 

„Cílem byla protidrogová pre-
vence a prevence patologického 
hráčství. Problém gamblerství 
prezentoval hudebník, textař a spi-
sovatel Petr Kohout, který prošel 
třináctiletou závislostí na výherních 
automatech, protidrogovou pre-
venci zajistila beseda s pracovní-
kem Národní protidrogové centrály 
Praha,“ přiblížil Luděk Blecha, 
vedoucí sociální prevence.

Děti se na akci nazvané ,,Závis-
lost je nemoc nebo hloupost?“ 
dozvěděly, jak to chodí v léčebně, 
a bylo jim zdůrazněno, že jedinou 
prevencí je vůbec nezačít. Myš-
lenky na to, zkusit a přestat, jsou 
scestné, což bylo převedeno na 
nutkavou touhu dát si čokoládu 
– jeden čtvereček, druhý, ale teď 
už vážně poslední – však to znáte. 
„Už někde po páté dávce vzniká 
na droze fyzická závislost. Velmi 
složitě se z toho vlaku vystupuje, 
protože droga se v tu chvíli už 
bere, aby člověku vlastně nebylo 
špatně,“ nastavoval posluchačům 
kruté zrcadlo kriminalista. Zástup-
ce policie vysvětloval nebezpečí 
přenosných nemocí a vyvracel 
mýty typu, že po pervitinu se 
hubne. „To může motivovat dívky, 
které chtějí lepší postavu. Děvčata 
jsou ohrožena i v případech, kdy 
stojí o chlapce, který je drogově 
závislý. S takovými lidmi ale ne-
jde mít vztah, jsou to sobci, které 

Deváťáci poslouchali 
varování před závislostí

zajímá jediné – droga,“ varoval kri-
minalista. Ten děti nabádal, aby se 
ve snaze vyniknout v partě nedaly 
na scestí a nesnažily se na sebe 
upozorňovat negativním způso-
bem. „Drogy působí jako bojové 
otravné plyny, jen to trvá delší 
dobu. Účinek je pomalejší, ale 
změny v lidském těle drogami způ-
sobené jsou nevratné, k regenera-
ci organismu nedochází. Vyléčený 
toxikoman navíc neexistuje, je jen 
dlouhodobě nebo trvale abstinující 
člověk,“ varoval. 

Petr Kohout byl autentický, tee-
nagerům povyprávěl svůj životní 
příběh a zdůraznil, že nad automa-
ty se nedá vyhrát. Jeho to poznání 
stálo okolo půl milionu korun, které 
do pekelného stroje naházel. Díky 
závislosti se mu dvakrát rozpadlo 
manželství, přišel o své děti, jednu 
dobu žil jako bezdomovec a sedm-
krát se pokusil raději s životem 
skoncovat. Našel si však novou 
přítelkyni, novou rodinu a snaží se 
předávat dál své poselství. „Akce, 
která proběhla ve Stounu, by měla 
být povinná nejen pro žáky základ-
ních škol, ale také pro jejich rodiče. 
Velmi zajímavé informace o dro-
gách samotných, metodách zjišťo-
vání jejich přítomnosti v těle i po 
několika měsících po konzumaci 
drog a přiblížení následků užívání 
drog zaujaly nás všechny přítom-
né, mladé i dospělé. Pro toho, 
kdo dobře poslouchal, by to mělo 
být velkým varováním. Odděle-
ní prevence kriminality našeho 
magistrátu určitě v nejbližší době 
připraví další podobná setkání,“ 
ujistila primátorka Eva Richtrová, 
která se akce zúčastnila spolu s 
550 školáky.  (pp) 

městská policie
Trestné činy za volantem
21. 9. v půl deváté ráno zjis-

tila hlídka Městské policie Frý-
dek-Místek na ulici Ostravská 
podnapilého řidiče osobního 
motorového vozidla. Dvaačtyři-
cetiletý M. K. z Frýdku-Místku byl 
předán kolegům z Policie České 
republiky poté, co u něj bylo ori-
entační dechovou zkouškou zjiš-
těno 0,75 ‰ alkoholu. Pro Měst-
skou policii Frýdek-Místek to byl 
od začátku letošních prázdnin již 
jedenáctý případ zjištění podna-
pilého řidiče. „Z těchto případů 
se hned v osmi zjištěních jed-
nalo o hladinu alkoholu v takové 
míře, že byla naplněna skutková 
podstata trestného činu,“ uvedl 
Dalibor Volný, zástupce ředitele 
městské policie.  (pp)

Ačkoliv opoziční zastupite-
lé usilovně pracují na tom, aby 
městská společnost Sportplex 
měla pověst „černé díry“, zku-
šenosti z jiných měst jasně 
hovoří o tom, že očerňování 
rozhodně není na místě. 

„Není pravda, že společnost 
Sportplex Frýdek-Místek je špat-
ně manažersky řízená. Když 
porovnáme provozní dotace 
městských společností v okol-
ních městech, tak Sportplex Frý-
dek-Místek, s.r.o. dlouhodobě 
čerpá nejnižší provozní dotace,“ 
prohlásil náměstek primátor-
ky a jednatel této společnsoti 
Michal Pobucký. Médiím dal k 
dispozici údaje o tom, že napří-
klad statutární město Havířov 
přispělo na provoz své městské 

Čísla hovoří pro management 
městské společnosti Sportplex

organizace Správa sportovních 
a rekreačních zařízení loni část-
kou bezmála 24 milionů korun, 
o rok dříve jen o zhruba milion 
méně. Statutární město Karviná 
pak do své společnosti STaRS 
Karviná, s.r.o. dalo letos téměř 
27 milionů, loni 25,5 milionů. 
„Sportplex Frýdek-Místek čerpal 
letos provozní dotaci z rozpočtu 
statutárního města Frýdek-Mís-
tek ve výši 3,5 milionu korun, 
loni 4 miliony a v roce 2005
3 miliony. Z toho jednoznačně 
vyplývá, že tato naše městská 
společnost je manažersky dobře 
řízená, ba co více patří k nejlépe 
řízeným městským sportovním 
organizacím v kraji,“ srovnává 
Michal Pobucký.

Do společnosti Sportplex 
šly samozřejmě mnohem vyšší 
částky na samotnou výstavbu 
aquaparku. I tady se však město 
zachovalo jako dobrý hospodář, 
protože založením společnosti 
Sportplex ušetřilo pětinu ceny 
na vrácení daně z přidané hod-
noty. „Nesmíme zapomínat, že 
pod Sportplexem je i provoz 
víceúčelové sportovní haly, ale 
do jejího nabytí jsme šli s tím, 
že na ni budeme potřebovat 
další finance,“ doplnil náměstek 
primátorky Miroslav Dokou-
pil. Vedení města na schůzce 
s novináři také dementovalo 
mýtus ohledně zdražování cen v 
aquaparku. „Nikdy jsme neřekli, 

že nikdy nebudeme zdražovat 
vstupné. Samozřejmě jsme 
na nějaké ceně museli začít a 
stále chceme, aby byla cenou 
lidovou. Ale musíme kopírovat 
inflaci i skutečnost, že energie 
neustále rostou. Výhled ČEZ 
na příští rok znovu není přízni-
vý, víme o kolik má zase zdražit 
elektřina a my musíme náklady 
do ceny promítat. Tak jako tak 
se naše cena nevymyká cenám 
jiných aquaparků a vstupné je u 
nás navíc včetně všech atrakcí,“ 
připomněl náměstek primátorky 
Petr Cvik.  (pp)

Zhruba pět milionů korun frý-
decko-místecká radnice investu-
je do rekonstrukce ulice Havlíč-
kova, která se nachází souběžně 
s ulicí Beskydskou. Letos už byla 
v této místecké části vyspravena 
vedlejší ulice Bezručova.

V ulici Havlíčkova proběhly 
rekonstrukce inženýrských sítí. „Bylo 

Další ulice dostane nový koberec
dohodnuto, že po skončení prací 
Severomoravských vodovodů a 
kanalizací bude pokračovat město 
v úpravě vozovky a chodníků. Sta-
vební práce v této ulici probíhají s 
vyloučením dopravy, do konce října 
by mělo být všechno hotovo,“ řekl 
vedoucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství Miroslav Hronovský.

„Komunikace na Havlíčkově 
ulici dostane nový asfaltový kobe-
rec a chodníky budou ze zámkové 
dlažby. Rekonstrukce se dotkne 
také dvou uličních vpustí a lampy 
veřejného osvětlení budou mít 
nové chráničky,“ upřesnila tisková 
mluvčí frýdecko-místecké radnice 
Jana Matějíková.  (pp)
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Žáci devátých tříd se v září 
zúčastnili exkurze ve Vítkovic-
kých strojírnách. Již dopředu 
jsme se velmi těšili, neboť jsme 
si neuměli představit tak velký 
podnik. Vítkovice byly založeny 
v roce 1828 a v současné době 
mají 7 500 zaměstnanců.

Po přivítání a nasazení ochran-
né přilby jsme měli možnost podí-
vat se do haly na výrobu lodních 
hřídelí. Zaujalo nás jak vybavení a 
velké stroje, které zde pracují, tak 
hotové výrobky – obrovská dlou-
há monstra. Hřídele vyrobené ve 
strojírnách tvoří 70 % vývozu ČR 
do Koreje, dále se vyvážejí do 
Číny, Ruska, Argentiny, Chorvat-
ska, Polska a Německa.

Při prezentaci dalších výrob-
ků jsme se seznámili s výrobou 
plynových láhví a nádob urče-
ných pro hasicí přístroje. Byly 
nám odborně vysvětleny všech-
ny dotazy. Takže nás zajímaly i 
platy zaměstnanců – byli jsme 
překvapeni jejích výší. 

Deváťáci se zajímají
V druhé části exkurze vystou-

pil ředitel Střední školy technické 
v Ostravě-Hrabůvce a informoval 
nás o studijních i učebních obo-
rech. Sdělil nám, že v letošním 
školním roce zájemci nebudou 
vykonávat přijímací řízení, ale 
projdou jen výběrovým řízením. 
To je zajímavá informace, která 
se může hodit. Navíc absolventi 
mají otevřené dveře právě do 
Vítkovických strojíren.

Na závěr exkurze jsme vypl-
nili jednoduchý kvíz. Pokud jsme 
našli správná řešení a budeme 
mít štěstí při losování, můžeme 
se ještě dostat na Brněnský 
strojírenský veletrh.

Z exkurze jsme si odnesli kro-
mě spousty zajímavých informa-
cí také upomínkové předměty. 
Myslíme si, že nejednomu z nás 
tato exkurze pomůže při volbě 
budoucí profese.

Pavlína Plucnarová,
Ladislav Fabík, žáci 9. B,

ZŠ ul. 1. máje ve F-M

Jako každý školní rok chystá-
me řadu akcí pro děti předškol-
ního věku. Ani letos se s námi 
určitě nebudete nudit. Zkuste si 
z naší nabídky vybrat:

Září 
Sbírali jsme kaštany a žaludy 

– aneb na pomoc zvířátkům.
Říjen 
Podzim tvoří – podzimní 

výstavka plodů našich zahrad a 
lesů, podzimní výtvarná galerie. 

Zeyferos – ukázka živých 
dravých ptáků, volné vypouštění 
dravců (4. 10.)

Zahradní slavnost (4. 10.) 
- tato slavnost proběhne na 
zahradách školy, vystoupí žáci 
taneční školy, proběhnou spor-
tovní soutěže, budeme malo-
vat oblečení pro skřítky, zdobit 
perníčky, malovat na sklo a jiné 

Víte, co chystá „Dvojka“ pro děti 
z mateřských škol na sídlišti Slezská?

podzimní výtvarné techniky. 
Broučci (31. 10.) – tradiční 

lampiónový průvod v okolí školy, 
večerní soutěže na zahradách 
školy se sladkou odměnou.

Listopad 
Přijď si s námi hrát aneb škola 

Nanečisto – výukový program 
pro předškoláky a jejich rodiče, 
seznámení s budoucí paní uči-
telkou, spolužáky, adaptace dětí 
na školu. Rodiče uvidí své dítě při 
práci v dětském kolektivu, získají 
množství cenných rad a poznat-
ků týkajících se prvňáčků.

Prosinec
Den otevřených dveří – mož-

nost nahlédnout do výuky na 
naší škole.

Vánoční dílny – na těchto díl-
nách si děti spolu s rodiči vyrobí 
vánoční svícen, keramické ozdo-

by na stromeček, namalují hrní-
ček, či vyrobí adventní věnec.

Vánoční jarmark – prodejní 
výstava vánočních prací žáků 
naší školy, vystoupení žáků 
taneční školy. 

Leden 
Hrajeme si s angličtinou (8. 1.) 

- ukázky výuky anglického jazyka. 
Keramická dílna pro rodiče s 

dětmi - tvoříme dle vlastní fantazie.
Březen 
Jarní pohlazení – velikonoční 

dílny, barvy jara – výstavka.
Duben 
ZOO Lešná – putování za zví-

řátky, zájezd rodičů a dětí MŠ. 
Bližší informace najdete na 

webu školy (www.2zsfm.cz), či 
na vývěsce školy.

Za naši školu se na vás 
těší kolektiv učitelů I. stupně

Historie:
Škola se poprvé otevřela v 

roce 1965. Začalo se vyučo-
vat ve 20 třídách. V roce 1967 
byla výuka rozšířena na 27 tříd. 
Škola má na 3000 absolventů a 
vyučovalo v ní přes 100 učitelů. 
Během své existence dosáhla 
mnoha úspěchů v oblasti vzdě-
lávání i sportu. Vždy měla a má 
vysokou úspěšnost při přijímání 
žáků na střední školy.

Dnes:
Ve 21 třídách se učí 483 žáci. 

Pedagogové se snaží, aby výu-
ka byla co nejpoutavější a zají-
mavá. Při výuce jsou využívány 
počítačové učebny, nově zříze-
ná učebna hudební výchovy, 
multimediální učebna, rekon-
struované tělocvičny a hřiště.

Projekty: Normální je 
nekouřit, Týden zdravé školy, 
Zachraň strom, Chraňte příro-
du, třiďte odpad, Právní odpo-
vědnost občana, Tvořivá infor-
matika s Baltíkem a další.

Škola není však jen učení! 
Odpoledne se mohou děti zapo-
jit do činnosti v 
kroužcích – letos 
máme tyto: Aj 
pro 2. ročník, 
florbal, míčové 
hry, košíková, 
volejbal, kera-
mika, PC. Kdo 
chce, může 
trávit odpoledne 
ve školní druži-
ně. Ta je velmi 

Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700
vkusně a účelně zařízená. Jsou 
tu hračky, počítače. Paní vycho-
vatelky vedou skupiny vaření, 
keramiky a další, pořádají bese-
dy se zajímavými hosty, nav-
štěvují knihovnu, bazén, saunu, 
divadelní a filmová představení, 
ale nejvíce času tráví s dětmi v 
přírodě a na hřišti. 

Prostředí školy – multime-
diální nádvoří, kde si žáci o 
přestávce mohou odpočinout, 
nebo se i učit. Na něj navazuje 
zrekonstruované školní hřiště. 
Chloubou školy je velká tělo-
cvična, která se využívá také 
ke slavnostním příležitostem.

Co nás čeká: 
V roce 2007 se šesté třídy 

a prvňáčci poprvé učí podle 
nového školního vzděláva-
cího programu s motivačním 
názvem „Škola pro všechny 
otevřená, komunikující“, který 
se bude postupně zavádět do 
všech ročníků.

1. třídy budou mít hodinu 
týdně Tvořivé informatiky, kde 
je vede Baltík tak, aby vše, co 
se naučí, mohli použít v dalších 
předmětech a ročnících.

Na vaše děti se už moc těší 
celá celičká naše SEDMIČKA!

Další informace najde-
te na internetové adrese: 
www.7zsFM.cz

Pražská Univerzita Jana 
Amose Komenského má v 
republice čtyři regionální centra 
a to nejvýchodnější ve Frýdku-
-Místku. Kvůli nárůstu počtu stu-
dentů prodala zpět městu objekt 
bývalých jeslí, kde působila, 
chvíli naopak zvažovala pustit 
se do renovace bývalé zdravotní 
školy, aby nakonec rekonstruo-
vala objekt na Havlíčkově ulici. 

„V pobočce Frýdek-Místek 
nabízíme obory Vzdělávání 
dospělých a Andragogika, o 
které je mimořádný zájem, 
takže nám z roku na rok přibylo 
přes sto studentů. To bychom v 
předchozích prostorách nemohli 

Pobočka univerzity v novém objektu

zvládnout, a proto jsme si vyhlíd- li tento objekt,“ vysvětlila ředitel-
ka Helena Bonková.

Bakalářský obor Vzdělávání 
dospělých vychovává lidi napří-
klad pro státní správu, peda-
gogická centra nebo nadace. 
Základním cílem je rozvinout u 
studenta znalost pedagogiky 
a dalších společensko-věd-
ních oborů, aby absolvent byl 
například schopen analyzovat 
potřeby nejrůznějších institucí v 
oblasti rozvoje lidských zdrojů, 
zvláště vzdělávání. Andragogika 
je magisterským studiem, které 
připravuje fundované experty pro 
široké uplatnění v řídící a výchov-
né práci s lidskými zdroji.  (pp)

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ: Ředitelka regionálního centra akademie 
Helena Bonková (vlevo) mohla přivítat mimo jiné i zastupitelku Dra-
homíru Jurtíkovou (vedle ní).   Foto: Petr Pavelka

MODERNÍ UČEBNY: Bez počítačů se žádná škola neobejde.
Foto: Petr Pavelka

Úspěšného fyzika přijal náměstek Petr Cvik
(Pokračování ze strany 2)

A když má říct nějakou oblast, 
v níž na rozdíl od fyzikální vědy 
plave, uzná, že má nejhorší smysl 
pro rytmus. To ale neznamená, 
že by se neuměl hýbat vůbec, jak 
už to u některých vědátorů bývá. 
Šachy, které hrál do šesté třídy, 
se sice za příliš pohybově náročný 
sport považovat nedají, ale později 
začal dělat judo, které už vyžaduje 
značnou dávku obratnosti. 

Na základní škole Pavla 
Motlocha bavila matematika 
a vzpomíná na první impuls 
k hlubšímu zájmu o fyziku od 
pana učitele Lepíka. Matematika 
mu pomohla fyziku lépe chápat, 
tu ovšem podle něj nelze omezit 
jen na obvyklé „vzorečky“. „Je 
třeba ty věci umět skládat dohro-
mady. Učebnice pro střední ško-
ly jsou pro dav, já jsem čerpal 
informace z vysokoškolských,“ 

přiznává. Nebude se tedy na 
vysoké škole nudit? „Vždycky 
se dají najít ještě těžší prameny, 
přeskočit ročník nebo studovat 
více vysokých škol najednou,“ 
říká nenuceně. Není důvod mu 
nevěřit, vždyť se nebál ucházet 
se o studium na několika pres-
tižních univerzitách ve světě. 
Zatím mu to nevyšlo. Ale třeba 
o něm svět jednou zase uslyší.  
(pp)
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

Fotbalový los

Platnost ceníku od 1. 9. 2007
HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

- účtování po minutách (na krytém AP – při odchodu odečtena doba 
přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny (vstupné na abonentku je levnější než jednorá-
zové vstupné)
- žádné fronty (abonent se nezdržuje ne recepci platbou za vstup a 
rovnou vstupuje přes turniket, až do naplnění kapacity bazénu)
- abonentka je použitelná pro návštěvu letního i krytého aquaparku, sau-
nového provozu i k zaplacení občerstvení u baru v krytém aquaparku
- 1 abonentka je určena pro vstup 1 osoby do prostoru bazénu i well-
nes, nebo letního areálu

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

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

Cena čipu
Cena čipového náramku 150,00 Kč
Min. výše prvního nabití 500,00 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Plavání veřejnosti
Středa 19.00-20.00, 20.00-21.00
Čtvrtek 20.00-21.00
Pátek 18.00-19.00, 19.00-20.00
Ceny: Dospělí 30 Kč
 Děti do 10 let 20 Kč
 Záloha na klíč 20 Kč

Bazén uzavřen v období škol-
ních prázdnin, státních svátků, 

sanitárních dnů a havárie. 
Telefon – bazén: 558 425 538, 

kancelář: 558 425 520

Bazén na 11. ZŠ
Plavenky:

Pondělí 20.00 - 21.00 
Úterý 20.00 - 21.00
Středa 19.00 - 20.00
Čtvrtek 19.00 - 20.00
Pátek  17.00 - 18.00
cena plavenky: 20 vstupů – 
500,- pro dospělé, 250,- pro děti
Platnost plavenky je omezena 
od 10. 9. 2007 do 27. 6. 2008. 
Od 3. 9. 2007 je venkovní brouz-
daliště uzavřeno.

MSFL - podzim 2007 (muži)
9.k. SO 6.10. 10:15 Fotbal FM - Dosta Bystrc
10.k. SO 13.10. 15:30 FK Mutěnice - Fotbal FM
11.k. SO 20.10. 10:15 Fotbal FM - SK Lipová
12.k. NE 28.10. 14:30 1.SC Znojmo - Fotbal FM

MSDD - podzim 2007 (dorost)
9.k. NE 7.10. 10:15-12:30 FC Vsetín - Fotbal FM
10.k. SO 13.10. 10:15-12:30 Fotbal FM - TJ Valašské Meziříčí
11.k. SO 20.10. 10:15-12:30 TJ Nový Jičín - Fotbal FM
12.k. SO 27.10. 10:15-12:30 Fotbal FM - FK Krnov

MSŽL - podzim 2007 (žáci)
7.k. NE 7.10. 11:00-12:45 Fotbal FM - 1.FC Brno
8.k. SO 13.10. hlášenka SK Sigma Olomouc - Fotbal FM (Řepčín)
9.k. NE 21.10. 11:00-12:45 Fotbal FM - FC Tescoma Zlín
10.k. SO 27.10. 10:00-11:45 SFC Opava - Fotbal FM

EXTRALIGA HÁZENÉ - SKP ARCIMPEX Frýdek-Místek
hala ZŠ Pionýrů 400

Neděle 14. 10. 10,30 - SKP Arcimpex FM - HK A.S.A. Město Lovosice
Středa 17. 10. 18,00 - SKP Arcimpex FM - KH Kopřivnice 

Utkání hranév říjnu 2007 ve VSH Frýdek-Místek
Den Datum Mužstvo Soupeř Čas Do
pátek 5.10.2007 Jun Šumperk 18:30:00 20:45:00
sobota 6.10.2007 8+9 Vítkovice 10:00:00 13:45:00
sobota 6.10.2007 Muži Horní Benešov 17:00:00 19:15:00
neděle 7.10.2007 Dorost Kometa Úvoz 13:30:00 15:45:00
úterý 9.10.2007 6+7 Orlová 15:00:00 18:45:00
pátek 12.10.2007 Jun Kometa Úvoz 18:30:00 20:45:00
sobota 13.10.2007 8+9 Nový Jičín 10:00:00 13:45:00
sobota 13.10.2007 3 Třinec 14:00:00 15:15:00
neděle 14.10.2007 4+5 Karviná 09:00:00 12:00:00
neděle 14.10.2007 Dorost Znojmo 13:30:00 15:45:00
pátek 19.10.2007 Dorost Havlíčkův Brod 18:30:00 20:45:00
sobota 20.10.2007 6+7 Kopřivnice 10:00:00 13:45:00
sobota 20.10.2007 Muži Krnov 17:00:00 19:15:00
neděle 21.10.2007 Jun Havlíčkův Brod 13:30:00 15:45:00
úterý 23.10.2007 8+9 Sareza 15:00:00 18:45:00
pátek 26.10.2007 Dorost Hodonín 18:30:00 20:45:00
sobota 27.10.2007 6+7 Karviná 10:00:00 13:45:00
sobota 27.10.2007 3 Karviná 14:00:00 15:15:00
neděle 28.10.2007 Jun Žďár nad Sáz. 13:30:00 15:45:00

Hokej Frýdek-Místek

Rozpis domácích zápasů volejbalistek 
Sokola Frýdek-Místek – extraliga 1. část

Začátky zápasů v 17 hodin, 
tělocvična 6. ZŠ, ul. Pionýrů 
400, ve Frýdku-Místku

1. kolo – čt 11. října
Frýdek-Místek - Ostrava
3. kolo – so 20. října
Frýdek-Místek - Liberec
5. kolo – so 3. listopadu
Frýdek-Místek - Olomouc
7. kolo – so 17. listopadu
Frýdek-Místek - Brno 
8. kolo – so 1. prosince

Frýdek-Místek - Prostějov
11. kolo – so 22. prosince
Frýdek-Místek - Olymp
13. kolo – so 26. ledna
Frýdek-Místek - Střešovice
15. kolo – čt 14. února
Frýdek-Místek - Slavia
18. kolo – čt 28. února
Frýdek-Místek - Přerov
Přišly: Ze Slovenska sme-

čařky Lenka Osvaldová a 
Andrea Pavelková, z Ostravy 

nahrávačka Lucie Haškovcová. 
S ženským družstvem se také 
připravují juniorky Helena Kojdo-
vá a Darina Košická.

Odešly: Aneta Pyšková do 
Prahy, Veronika Kadlecová do 
Prostějova, Lucie Mühlsteinová 
ukončila hostování a je v Brati-
slavě.

Trenéři: Dušan Bolfík, David 
Zahradník

Cíl: horní polovina tabulky

Sedmého ročníku turnaje O 
Pohár primátorky se ve Frýd-
ku-Místku zúčastnili judisté 
a judistky všech mládežnic-
kých kategorií. Dvě stovky 
soutěžících předvedli kvalitní 
výkony, díky kterým se sou-
těž zařazuje mezi nejvyhledá-
vanější v kraji. 

Vysoká účast na prvním 
poprázdninovém turnaji potvrzuje 
jeho důležitost před nastávajícími 
mistrovskými soutěžemi mládeže. 
Roli favorita potvrdili judisté z 
pořádajícího SKP Frýdek-Místek, 
kteří vybojovali Pohár primátorky 
před Baníkem Ostrava a Mittalem 
Ostrava. K nejlepším klubům kraje 
se v této soutěži zařadil také další 
frýdecko-místecký klub TJ Důl Sta-
říč, který skončil na čtvrtém místě 
před Baníkem Karviná. Umístění 
obou frýdecko-místeckých klubů 
potvrzuje vzrůstající kvalitu trénin-
kové přípravy v obou kolektivech 
pod vedením trenérů Prőllové a 
Černého. Trenérka Prőllová řekla: 
„Turnaj má již svoji tradici. Trenéři 
moravskoslezských klubů si na 
něm prověřují výkonnost svých 
svěřenců před podzimními mis-
trovskými soutěžemi. Město Frý-
dek-Místek svou účastí na tomto 
projektu potvrzuje svůj zájem o 
smysluplné využití volného času 
u dětí a mládeže. Myslím, že si 
judo ve městě již vybudovalo 
dostatečnou pozici, aby mohlo 
požádat o zařazení do Centra 
sportu při odboru školství a tělo-
výchovy města. Za tímto účelem 
obnovíme jednání s TJ Důl Staříč 

Judisté O Pohár primátorkyJudisté O Pohár primátorky

Ve váhové kategorii do 52 kg dorostenek se sešly mistryně republiky 
a české reprezentantky sestry Nikola a Michaela Kesovy z domácího 
klubu SKP Frýdek-Místek.

o společném postupu.“
Oddíl judo sportovního klubu 

policie hledá trenéry pro základ-
nu „Na Bahně“ z řad bývalých 
nebo současných judistů.

Z výsledků soutěže:
První místo ve svých kategori-

ích vybojovali Skotalová, Mikulec, 
Janulek, M.Kesová, Kaliorová, 
Neiorská, Nadílek, Babiař (všichni 
SKP), Sloupenská a Milerová (TJ 

Důl Staříč). Druhé místo Hivnar, 
Vojtovičová, N.Kesová, Jerglík, 
Číšková, Špok, Stachová, Dužíko-
vá, O. Kahánek, V. Mališ, Kmošťák 
(všichni SKP), Cmíral, Kocháň, 
Pavlas (všichni TJ Důl Staříč). 
Třetí místo A.Kahánek, Rejta, Jezi-
orská, M. Kesová, Horák, Zářická, 
Havlásková (všichni SKP) Miko-
lášková, Grušpier, Cudzik (všichni 
TJ Důl Staříč).

O víkendu 21.-23. 9. se usku-
tečnilo v Jaroměři „MČR mládeže 
v rapid šachu 2007“. Na startu se 
sešlo 160 šachistů v kategoriích 
do 10, 12, 14 let, chlapci a děvča-
ta zvlášť. Celkem se prezentova-
lo 71 šachových klubů či oddílů 
a jen dvanáct z nich dokázalo 
získat medaile ze šesti kolekcí. 

Beskydská šachová škola 
dostála své pověsti nejúspěšnější-

Frýdek-Místek je nejlepší v ČR
ho šachového střediska v ČR, když 
dosáhla nejcennějšího a nejpočet-
nějšího zisku medailí. Zlaté medaile 
vybojovali Jakub Rabatin a Tomáš 
Pavelek, bronzové medaile získali 
Michael Kubík a Klára Zemková. 

Naši šachisté se prezentovali 
výbornými výkony, které jim zajis-
tili přívlastek „Nejúspěšnější klub v 
ČR“ – gratulujeme k zisku medailí 
a k úspěšné reprezentaci města.
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Z ATLETIKY

O víkendu 8.-9. září se usku-
tečnil již 23. ročník Memoriálu 
Evžena Kučery v odbíjené 
starších žákyň. O tom, že 
memoriál má tradičně vysokou 
úroveň jak po stránce organi-
zace, tak herní kvality, svědčí 
i nebývalý zájem družstev o 
tento turnaj. Letos k nám na 
Moravu zavítalo 7 týmů ze Slo-
venska, 1 družstvo z Polska a 
do silné šestnáctky je doplnili 
tradiční rivalové – družstva z 
Čech a Moravy.

V překrásném prostředí haly 
6. ZŠ sehrála družstva po oba 
dva dny spousty vyrovnaných a 
napínavých duelů. V bojovnosti 
a nasazení si mladé volejbalist-
ky v ničem nezadaly se zápasy 
extraligových žen, které jsme 
zvyklí na této palubovce vídat.

23. ročník Memoriálu Evže-
na Kučery zaslouženě vyhrálo 
družstvo TJ Mittalu Ostrava, kte-
ré ve finále zdolalo svého soupe-
ře z Levic. Třetí příčku vybojovalo 
družstvo Polského Těšína, když 
porazilo domácí volejbalistky TJ 
Sokola Frýdek-Místek.

Cenný úspěch na Memoriálu E. Kučery

Zleva klečící: Vendula Bínová, Klára Bartková, Denisa Walasová, 
Anička Kurečková, Iva Vašinová, Míša Křibíková. Zleva stojící: 
Trenérka Marcela Boráková, Veronika Štěrbová, Kristýna Kozelská, 
Alžběta Folwarczná, Nikola Madejová, Katka Vašinová, trenérka 
Danuše Górecká.   Foto: Petr Pavelka

„I když se může zdát „bram-
borová medaile“ pro domácí tým 
do určité míry zklamáním, opak 
je pravdou,“ myslí si trenérka 
Dana Górecká a dodává: „Loni 
jsme skončili až na 11. místě. 
Letošní tým je navíc mladý a 
nezkušený. Když uvážíme, že 
se před námi umístilo kromě 
vítězů družstvo ze Slovenska a z 
Polska a my jsme naopak doká-
zali nechat za sebou družstva 
Brna, Přerova, Nového Jičína 
i výběr Pardubického kraje, 4. 
místo si považujeme. Nezname-
ná to však, že nemáme rezervy, 
naopak mám na mysli hlavně 
nestabilní výkon opor týmu, kte-
ré v sobotu „zářily“, ale v neděli 
už nedokázaly navázat na svůj 
výkon z předchozího dne.“

Mladé frýdecko-místecké 
volejbalistky však mají celou 
sezónu před sebou. Pro tato 
děvčata se stal volejbal koníč-
kem, kterému jsou připravená 
mnohé obětovat. Některá z nich 
už neváhala změnit školu, den-
ně dojíždějí nebo docházejí na 
11. ZŠ. Pod vedením zkušených 

trenérů a pedagogů ve sportov-
ních třídách se budou neustále 
zlepšovat a snad se jim jednou 
splní jejich volejbalový sen. Jed-
nou by dívky chtěly opět hrát na 
palubovce haly 6. ZŠ, ale už 
jako extraligové ženy.

„Ráda bych závěrem znovu 
oslovila ty nejmladší dívky a 
jejich rodiče, kterým se volejbal 
líbí, ať přijdou mezi nás. Často 
si kladu otázku, kam se poděly 
dívky, které mají zájem o spor-
tování. Jak z říše snů mi připadá 
konstatování trenérů ze soused-
ního Cieszyna a slovenských 
Levic, že mohou vybírat talenty 
z volejbalové přípravky, kterou 
navštěvuje více než sto děvčat. 
Zásluhou města Frýdek-Místek 
i TJ Sokola Frýdek-Místek má 
oddíl volejbalu opravdu vynikají-
cí podmínky pro práci s mládeží, 
bylo by škoda toho patřičně 
nevyužít. A proto neváhejte a 
kontaktujte nás,“ uzavírá trenér-
ka Górecká.

Kontakty na trenéry mládeže: 
radek.podola@centrum.cz, 
goreckad@tiscali.cz

15. září se vydala ekipa 
závodníků z jezdeckého oddí-
lu TJ voltiž Frýdek-Místek do 
Chomutova, kde se konaly 
voltižní závody. Soutěžilo 
se v kategoriích skupin dětí, 
juniorů, seniorů a jednotlivců 
žen a mužů.

Skupina našich juniorů, která 
závodila na koni Madrid, pod 
vedením lonžerky a trenérky 
Lenky Bujňákové, ve složení: 
Aneta Božková, Klára a Tereza 
Horsinková, Kristýna Chovan-
číková, Tereza Strnadlová a 
Šárka Michenková ve velké kon-
kurenci sedmi skupin vybojovala 
zlaté medaile. 

Kateřina a Kamila Chovančí-
kové, které soutěžily rovněž na 
koni Madrid, se v kategorii žen 

TJ VOLTIŽ Frýdek-Místek byla úspěšná v Chomutově

umístily na 5. a 7. místě.
Náročná a daleká cesta se tedy 

opravdu vyplatila. Teď už závod-
níky z TJ voltiž Frýdek-Místek 
čeká pouze poslední závod letoš-

ní sezóny, kterým je Mistrovství 
České republiky v jezdecké hale 
ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Michaela Růžičková,
předsedkyně oddílu

HC Frýdek-Místek pořádá 
každé pondělí a čtvrtek v 17:00 
hod. a v sobotu 7:15 hod. nábor 
do přípravky. Jedná se o děti prv-
ních, druhých, třetích a čtvrtých 
tříd a předškolní děti. Každý nový 

Atletky bojovaly o medaile 
Starší žákyně Slezanu Frý-

dek-Místek vyrazily v pátek 
28. 9. do Šumperku bojovat o 
medaile ve finále Mistrovství 
Moravy a Slezska družstev. 
Postup si vybojovaly vítězstvím 
v krajském finále. Jejich sou-
peřkami byly týmy Loko Břec-
lav, JAC Brno, AK Olomouc, TJ 
Šumperk, Slávia Uh. Hradiště, 
AK Zlín, TŽ Třinec, AC Prostějov 
a Sokol Opava. Kromě medailí 
pro nejlepší družstva si čtyři 
nejlepší týmy zajistí postup do 
finále Mistrovství České republi-
ky, které se bude konat za týden 
v Liberci. Věříme, že mezi nimi 
nebudou chybět ani děvčata z 
Frýdku-Místku.

Na stadiónu se běhalo 
Na stadiónu TJ Slezan ve 

Frýdku-Místku proběhl 31. ročník 
Slezanské hodinovky. Na startu 
se sešlo 110 běžců všech věko-
vých kategorií. Nejmenší děti 
běžely 150 m, pro všechny další 
byl připraven běh na 12 minut. 
V jednotlivých kategoriích zvítě-
zili Helena Benčová (Slezan) a 
Jan Vlach (Havířov), Gabriela 
Szotkowská (Jablunkov) a Jan 
Gerek, Kateřina Klepáčová a 
Lukáš Němec (všichni Slezan), 
Tereza Mrázková (Jablunkov) a 
Tomáš Filipec (Slezan), Renata 
Benediková a Jakub Vacov-
ský (oba Jablunkov). V závodě 
dospělých na 1 hodinu zvítězil 
domácí Petr Filipec výkonem

17 420 m, druhý Vlado Martynek 
(Jablunkov) 16886 m (vítěz nad 
45 let) a třetí Polák Tomáš Wro-
bel 16622 m. Mezi ženami zví-
tězila domácí Ludmila Šokalová 
12430 m.

Atleti mezinárodně 
Výborně si vedla dvojice 

závodníků Slezanu Frýdek-Mís-
tek na mezistátním utkání žac-
tva, kde startovali v dresu České 
republiky. Petr Lukeš vybojoval 
v dramatickém závěru běhu na 
1500 m druhé místo výborným 
časem 4:15.80 min. Tomáš Fili-
pec obsadil na 800 m 4. místo a 
opět si posunul hranici osobního 
rekordu na 2:04.91 minuty. Obě-
ma blahopřejeme a děkujeme 
za vzornou reprezentaci.

Nábor mladých hokejistů
člen obdrží zdarma hokejku. Bližší 
informace vám poskytnou trenéři p. 
Bobok Michal (728 174 123) nebo 
p. Kurajský Martin (603 785 852).

Informace také na interneto-
vých stránkách www.hcf-m.cz.

Rezervní tým extraligové 
Beskydské šachové školy 
FM „B“ bude v letošní sezó-
ně 2007(2008 obhajovat loň-
ské 4. místo. Obhajoba bude 
velmi těžká nejen kvůli silné 
konkurenci, ale především 
pro občasné termínové kry-
tí s nejvyšší Extraligou, při 
které budou někteří hráči „B“ 
družstva zcela jistě povoláni 
do „A“ týmu. 

Věříme, že náhradníci týmu v 
náročných soubojích pomohou 
a své šance využijí. I přes nepří-
zeň termínových kolizí si tým 
věří a pokusí se naplnit všech-
na očekávání široké sportovní 
veřejnosti. 

Celému týmu držíme palce v 
naplnění jeho cílů. 

Jak si povedou ve 2. lize? 
BŠŠ Frýdek-Místek „B“: 

1. Rojíček Vojtěch 2345 
2. Dvořák Tomáš 2290 
3. Kočiščák Jiří 2279 
4. Pecha Tomáš 2177 
5. Holeksa Zdeněk 2210 
6. Benčo Pavel 2144 
7. Incédi Aleš 2105 
8. Štukner Šimon 1996 
9. Kačmařík Lukáš 2224 
10. Slovák Petr 2130 
11. Novosadová Kristýna 2026 
12. Rabatin Jakub 2058 
13. Mitura Karel 2019 
14. Port Josef 2084 
15. Lepík Jaroslav 2016 
16. Holeček Vladimír 1976 
17. Dvořáková Magda 1961 
18. Pavelková Michaela 1906 
19. Miturová Magdaléna 1779 
20. Walek Pavel 1481 

V Brně se konal druhý roč-
ník Evropských atletických her 
mládeže. Po dva dny soutěžilo 
více než 850 atletů ve věku 11 
až 15 let z Malty, Španělska, Slo-
vinska, Chorvatska, Maďarska, 
Slovenska, Německa, Lotyšska, 
Estonska, Litvy, Bulharska a 
více než osmdesáti oddílů celé 
České republiky. 

Do Brna vyrazila i početná 
skupina mladých atletů Slezanu 
Frýdek-Místek a vedla si více než 
skvěle. Naši dokázali v obrovské 
konkurenci vybojovat celkem 8 
medailí, z toho tři zlaté! Navíc 
vybojovali celou řadu finálových 
umístění a výborná atmosféra a 
skvělá konkurence je dohnala k 

Úspěch atletů na Evropských hrách
vytvoření obrovského množství 
osobních rekordů. Padlo i šest 
rekordů oddílových. Zlato vybojo-
val Jan Gerek (roč. 1996) ve sko-
ku vysokém, Petr Lukeš (1992) 
na 1500 m a štafeta starších 
žaček na 4x60 m ve složení Kle-
páčová, Pišová, Marková, Hor-
ňáčková. Stříbro dovezl Tomáš 
Filipec (1993) v běhu na 1500 
m a bronzové medaile přidali do 
sbírky Ivana Matušková (1992) 
na 1500 m, Jakub Zemaník 
(1995) na 800 m, Lukáš Němec 
(1994) na 800 m a Kristýna Vep-
řeková (1995) ve skoku dalekém. 
Mladým atletům blahopřejeme a 
děkujeme za výbornou reprezen-
taci oddílu i města.
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Zřejmě každý, kdo sdílí zdra-
vé nadšení pro místo, v němž 
žije, někdy pátral po informacích, 
které mu přiblížily aspoň letmý 
pohled do historie jeho obce. 

A co je obecně známo o 
našem městě? 40. a 50. léta 
minulého století zaznamenala v 
historii do té doby samostatných 
dvou měst významný zlom. Měs-
ta Frýdek a Místek se stala od
1. 1. 1943 jedním celkem s 
názvem Frýdek a od 1. 1. 1955 
pak městem Frýdek-Místek. 
Úřední název města stanovený 
před 52 léty přispěl k vzájem-
nému smířlivému postoji mís-
teckých a frýdeckých patriotů 
diskutujících o názvu, jenž by co 

21.-23. září proběhl na výsta-
višti Černá louka v Ostravě
5. ročník podzimní výstavy pro 
zahrádkáře, včelaře a floristy 
Život na zahradě, který nabídl 
nejlepší výpěstky ovoce a zele-
niny, prodej včelích produktů a 
poradenská centra. Své zastou-
pení měl i Frýdek-Místek.

Na regionální zahrádkář-
ské výstavě se prezentovali 
frýdecko-místečtí zahrádkáři a 
významnou část včelařské expo-
zice zaplňovali, i díky finančnímu 
příspěvku města na informační 
panely, včelaři, kteří mají svou 
základnu v Chlebovicích. 

Zahrádkáři za sebou údajně 
nemají nejlepší sezonu, přesto 
bylo na jejich výpěstky radost 

Naši zahrádkáři a včelaři na Černé louce
pohledět, i díky vkusnému aranž-
má, které v sobě neslo i kousek 
patriotismu. Nepřehlédnutelnou 
pozici na výstavě měli chlebovičtí 
včelaři. „Rádi se zapojujeme do 
prezentace včelařství, hlásáme, 
že i na Frýdecko-Místecku je 
ochrana životního prostředí priori-
tou a lidé v této části kraje chrání 
životní prostředí a včelu jako jejího 
nositele,“ říkají Jaroslav Kopeček 
a Marie Knödlová z Českého sva-
zu včelařů. Návštěvníci výstavy 
mohli vidět některé exponáty z 
včelařského skanzenu a muzea 
včelařství v Chlebovicích, na 
informačních panelech se mohli 
dozvědět spoustu zajímavostí. 
Například to, že zájem člověka o 
včely a jejich produkty, zpočátku 

hlavně med, sahá do nejstarší 
historie. Odebírání medu včelám 
je známo již ze skalních kreseb. 
Doklady o chovu včel, záměrném 
získávání vosku a medu známe z 
Egypta od 4. tisíciletí před naším 
letopočtem, chov včel dokládají i 
archeologické nálezy z Evropy. 
Původní brtnictví, chov včel v les-
ních stromech, bylo u nás již ve 
středověku nahrazováno chovem 
včel v prvních úlech slaměných, 
umísťovaných poblíž obydlí včela-
ře. Někteří doktoři dokonce tvrdí, 
že dokud lidstvo neznalo uměle 
vyráběný řepný cukr a sladilo 
pouze medem, neznalo ani zubní 
kaz. Není bez zajímavosti, že med 
byl používán k balzamování těl ve 
starověku a nebo aplikován na 

hnisavé rány v době válek. Přírod-
ní med je údajně nejbezpečnější 
potravinou, protože mnoho škod-
livých mikroorganismů nedokáže 
v medu přežít. Frýdecko-místečtí 

včelaři se na výstavě pochlubili 
také vzornou prací s mládeží, 
veřejnosti například ukázali nej-
lepší práce zaslané do výtvarné 
soutěže s včelí tématikou.  (pp)

VČELY A VÝTVARKA: Práce dětí z mateřinky.  Foto: Petr Pavelka

PŘIJĎ MEZI NÁS!: Vyhlašujeme konkurz do zájmového oddílu 
Mažoretky, který působí při Stanici mladých turistů ve Frýdku-
-Místku. Uskuteční se ve středu 3.10. ve velké klubovně přímo 
na SMTu, ulice Pionýrů 764 v Místku. Zúčastnit se mohou děv-
čata ve věku 12-15 let, které měří nejméně 150 cm. S sebou si 
vezměte vhodnou obuv na přezutí.

STAN NA NÁMĚSTÍ: Na náměstí Svobody ve Frýdku-Místku se v sobotu 15. září pořádala závě-
rečná část Prázdnin ve městě, které se zúčastnil i Junák – svaz skautů a skautek ČR. Zajímavým 
objektem byl rozhodně skautský stan u stanoviště 1. dívčího oddílu Místek. Objevil se hned od rána s 
logem skautské organizace. U tohoto stanoviště si mohly děti sestavit z barevných víček různé obrázky 
za sladkou odměnu nebo vyzkoušet svou obratnost a přesnost při trefování knoflíků. Pro výtvarně 
založené děti zde byla i možnost malování voskovkami na papír nebo křídou na zem.

Jako každý rok i letos 
připravilo Středisko volného 
času ve Frýdku-Místku (býva-
lý Dům dětí a mládeže Frýdek-
-Místek) řadu kroužků a kurzů 
pro děti, mládež a dospělé. 
Zájemci zde najdou rozsáh-
lé možnosti, nejen jak trávit 
volný čas pěstováním svých 
koníčků, ale také nabídku 
certifikovaného zájmového 
vzdělávání, pomocí kterého si 
mohou rozšiřovat své doved-
nosti a schopnosti.

Letos Středisko volného 
času Klíč nabízí na šedesát 
různých kroužků a kurzů pro 
občany města Frýdku-Místku a 
jeho okolí ve věku od 4 do 99 
let. Nabídka obsahuje tradiční 
kroužky (například keramika, 
výtvarná výchova, turistika), 
speciální technické kroužky 
(například plastikový modelář, 
letecký modelář, elektrokutil, 
různé počítačové kroužky) i 
kroužky a kurzy méně tradiční. 
Nechybí zde pohybové kroužky 
(například tance, aerobik, cviče-
ní, kung-fu). Pro ty, kteří se ve 

volném čase raději vzdělávají, 
jsou připraveny kurzy italštiny, 
angličtiny, programování, tvorby 
webových stránek apod.

Nabídku doplňují i kurzy pro 
dospělé zájemce. V současné 
době se mohou hlásit například 
do italštiny, angličtiny, koší-
kářského kurzu, paličkování, 
keramiky a mnoha dalších. 
Speciálně pro dospělé zájem-
ce připravilo Středisko volného 
času Klíč větší nabídku počí-
tačových kurzů. Kromě kla-
sické výuky obsluhy osobních 
počítačů mohou letos dospělí 
absolvovat kurzy tvorby webo-
vých stránek, digitální fotogra-
fie, připraveny jsou krátkodobé 
kurzy pro pokročilejší (Excel, 
Powerpoint apod.).

Nabídka kroužků a kurzů na 
školní rok 2007/2008 je opět 
bohatá. Doplňují i speciální 
kroužky, jakými jsou Věštírna 
či Meditační odpoledne. Kromě 
pravidelných volnočasových 
aktivit nabízí Středisko volného 
času Klíč i mnoho dalších mož-
ností, jak trávit volný čas. Kom-

Kroužky a kurzy na školní rok 2007/2008
pletní nabídku zájemci najdou 
na webových stránkách Stře-
diska volného času Klíč www.
klicfm.cz nebo ji mohou získat 
osobně v budově střediska na 
ulici Pionýrů 752 v Místku.

Patrik Siegelstein,
zástupce ředitele SVČ Klíč

Z HISTORIE

nejvěrohodněji odrážel vzájemné 
postavení dvou „svéprávných“ 
subjektů – Frýdku a Místku. Spo-
jovací čárka jako by znázorňo-
vala ono rovnoprávné postavení 
obou měst v současném názvu 
našeho města. A zároveň jako 
by symbolicky připomínala řeku 
Ostravici spojující, ale i oddělující 
v minulosti i současnosti život na 
jejich obou březích. 

MUDr. Antonín Přecechtěl, 
vlastivědný pracovník a zakla-
datel místeckého muzea, říká 
v předmluvě, kterou napsal ke 
Knize o Místku Františka Linhar-
ta: „Město Místek leží na Moravě, 
nechceme-li říci, že leží ještě na 
Moravě, neboť rozložen je těsně 
na levém břehu řeky Ostravice, 
která tvoří hranici mezi zemí 
Moravou a Slezskem těšínským. 
S druhého, vyvýšeného břehu 
řeky Ostravice dívá se na Místek 
z kopce slezský Frýdek se svým 
slavným poutním chrámem P. 
Marie frýdecké.“ A zdůrazňuje: 
„Dobře, že stvořena byla Země 
moravsko-slezská, neboť se 

tím značně ulehčí tato poměrně 
těžká orientace o poloze Místku 
i čs. úřadům, které s oblibou 
kladly Místek do Slezska, místo 
na Moravu.“ Připomíná, že Mís-
tek je město lašské podobně 
jako Štramberk nebo Příbor. A 
postaven byl přesně podle vzo-
ru jiných biskupských měst, o 
čemž nás přesvědčí pohled stej-
ný na příborské, místecké, ale i 
některá další náměstí. 

„Sunt autem hee ville iam 
locate in circuitu, quem pro se 
habet episcopus: villa de Stariz 
cum septuaginta laneis, villa 
forensis de Frideberch cum qua-
draginta laneis, villa de Zwenser 
cum quadraginta laneis.“

„Jsou pak v újezdu, který 
má biskup pro sebe, vysazeny 
již tyto vesnice: ves Staříč se 
sedmdesáti lány, trhová ves 
Místek se čtyřiceti lány, ves 
Sviadnov se čtyřiceti lány“ (z 
originálu listiny olomouckého 
biskupa Bruna z roku 1267 s 
první zmínkou o Místku). 

(Pokračování na straně 8)

Jsme patrioty města, ve kterém žijeme?
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Z HISTORIE
(Pokračování ze strany 7)

Vyvstává před námi Místek, 
původně tržní osada, jak se 
výslovně v listině z r. 1267 praví, 
a ne osada selská nebo vesnická. 
Městečko odlišné právě mnohý-
mi výsadami a právy, především 
právem tržním, ale i jiným. 

České obyvatelstvo většinou 
nemluvilo o Friedberku, ale o 
Miestku, pak o Novém Městku 
na rozdíl od protilehlého Starého 
Města. Německé obyvatelstvo 
si název přeložilo jako Newen-
stetil. Historik František Linhart 
ve své Knize o Místku říká, že 
možná tomu bylo obráceně, 
tedy prvotní název Newenstetil 
a pak Nové Městko. Změna ve 
prospěch ustáleného českého 
pojmenování ukazuje zde na 
převahu českého obyvatelstva. 

Frýdek byl zřejmě založen 
těšínskými knížaty někdy v letech 
1327-1333. Nejprve byl vybudo-

ván hrad, označován jménem 
Fredeck. Město spolu s hradem 
chránilo obchodní cestu při zem-
ské hranici. Tou byla až do 1. 
prosince 1928 řeka Ostravice. 

Významnou společenskou 
událostí v historii sloučeného 
města byly oslavy sedmistého 
výročí Frýdku-Místku. Záměr při-
pomenout založení města rada 
tehdejšího městského národ-
ního výboru projednávala již 
roku 1963. Rozhodla a schválila 
konání oslav v roce 1965. 

Od té doby uběhlo 42 let. 
Možná někdo řekne, že je na 
čase připojit se k obcím, které v 
posledních letech organizují jubi-
lejní slavnosti podobného rázu. 
Otázkou zůstává, zda se frýdec-
ký patriot shodne s místeckým, 
případně frýdecko-místeckým, 
na počtu let, které by chtěl slavit. 

Anna Nováková,
kronikářka

Pro inzerci volejte
603 249 743
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Pátek 5. října
19.30 hodin, Národní dům

Setkání po tanečních

Setkání je určeno absol-
ventům tanečních kurzů pro 
manželské páry. Řídí manželé 
Gebauerovi.

Předprodej od 1. 10. v recep-
ci Národního domu.

Sobota 13. října 2007.
19.00 hodin, Národní dům

TANČÍRNA

Zveme všechny milovníky 

Již několik let probíhá spolu-
práce Základní umělecké školy 
Frýdek-Místek a hudební školy z 
polského města Konin.

„Po návštěvě našeho smyčcové-
ho orchestru v Konině připravujeme 
pobyt našich přátel ve Frýdku-Míst-
ku. Od 15. do 19. října bude našimi 
hosty školní orchestr s dirigentem 
Andrzejem Wójcinskim a ředitelem 
školy Krzysztofem Pydyńskim. V 

Dva mezinárodní koncerty
rámci této návštěvy proběhnou dva 
koncerty, na které bychom chtěli 
pozvat všechny milovníky hudby,“ 
referoval Ladislav Muroň, ředitel 
ZUŠ Frýdek-Místek.

Mezinárodní koncert Frýdek-
-Místek – Konin se plánuje na 
úterý 16. října v 17 hodin, v Národ-
ním domě. „Na koncertě vystoupí 
smyčcové orchestry z obou škol s 
vlastními programy a rovněž budou 

provedeny skladby v podání obou 
orchestrů společně,“ upřesnil pro-
gram Ladislav Muroň.

Druhou akcí je Koncert chrá-
mové hudby, plánovaný na středu 
17. října v 17 hodin v Kostele sv. 
Martina ve Skalici. Tady vystoupí 
smyčcový orchestr z Konina a 
učitelky ZUŠ Frýdek-Místek, zpě-
vačka Bohdana Dziadkiewicz a 
varhanice Iva Mrověcová.  (pp)

Pobeskydský klub přátel 
výtvarného umění ve Frýdku-
-Místku, od jehož zrození uplyne 
v příštím roce 40 let, zůstává 
duchem stále mladý. Svědčí o 
tom hojná účast jeho členů na 
akcích, které klub pořádá.

„Byť věkový průměr přátel 

Klubový život přátel umění
umění už notně překračuje čty-
řicítku, rádi se zájmem zhlédnou 
výstavu v galerii, pobesedují se 
známým malířem v jeho ateli-
éru či vyslechnou podnětnou 
přednášku. Každoročně se také 
setkávají na valné hromadě – to 
se všichni těší na křest nového 

portfolia některého z regionálních 
výtvarníků. I letošní několikaden-
ní putování za architekturou a 
výtvarnými poklady jižní Moravy 
zúčastněným příznivcům výtvar-
ného umění potvrdilo, že v umění 
je stále co objevovat,“ přiblížil 
činnost klubu Karel Bogar.  (pp)

IVAN KORČ: Frýdecko-místecký fotograf připravuje obrázky pro 
svou domovskou galerii v knihkupectví Librex. Již několik let doku-
mentuje Svatováclavský hudební festival, který má ve svém progra-
mu i vystoupení v místeckém kostele sv. Jana a Pavla, a některé 
snímky si nyní můžete prohlédnout nejen v místecké galerii, ale i ve 
foyer ostravského Divadla Antonína Dvořáka.    Foto: Petr Pavelka

Za pár dní můžete být součástí 
charitativní akce „Hvězdný večer 
dětem“ na podporu nadačního 
fondu dětské onkologie Krtek, 
jejíž cílem je pomoc dětem trpí-
cím nádorovým onemocněním 
dětí z celé Moravy a Slezska.

5. října v 18 hodin v Kině Petra 
Bezruče ve Frýdku-Místku se na 
vás těší například Heidi Janků, 
Řekové – bratři Betosovi, orien-
tální tance v podání Marty Jabůr-
kové, taneční skupina Funky 
Beat, Flash, Dancepoint. Připra-
vena je překrásná módní show 
renomované módní návrhářky 
Anny Šenkové, ukázka sportov-
ního značkového zboží obchodu 

Blíží se akce Hvězdný večer dětem
Celý projekt by se neobešel bez podpory:

„YOU STYLE “ a mnozí další, 
kteří se aktivně zapojili do toho-
to projektu. Svým přístupem tak 
chtějí dokázat svému okolí, že je 
nutno pomáhat druhým a že lid-
ská solidarita ještě nevymřela. 

Večerem vás bude provázet 
příjemná moderátorka Denisa 
Sváková z rádia Helax. Na kon-
ci slavnostního večera ředitelka 
nadačního fondu Krtek Věra 
Kadlecová a profesor Jaroslav 
Štěrba, který je jeho zakladatelem 
a součastně přednostou Kliniky 
dětské onkologie Brno, společně 
s autory projektu Dagmar Pělu-
chovou a Pavlou Vittovou oznámí 
výši finanční podpory, kterou se 

podařilo pro nemocné děti získat.
Každý účastník večera, ať 

už na pódiu nebo v hledišti, se 
stane hvězdou v očích dětí, kte-
rým osud vmetl do cesty boj s 
touto těžkou chorobou. I vy se 
můžete stát nedílnou součástí 
této pomoci, stačí jen přijít.

Pokud chcete podpořit ten-
to projekt, vstupenky můžete 
zakoupit na těchto místech:
Národním dům ve Frýdku-Místku

Salón Lisien, Hluboká, F-M
Parfumérie u Zámku na Zámec-

kém náměstí, ve F-M
a v obchodě YOU STYLE v OD 

Prior F-M.
Bližší info: www.frydek-mistek-live.cz

Agentura Pragokoncert 
připravila pro děti ve Frýdku-
-Místku a okolí nové vystou-
pení pro děti – Magdalenu 
Reifovou s pořadem Františ-
kovo čarování s Majdou.

Oba protagonisty děti znají z 
televizní Kouzelné školky, nyní 
budou mít možnost vidět Majdu 
s Františkem „naživo“, mimo 
televizní obrazovku. Vystoupení 
je připraveno na neděli 14. října 
v 10 hodin v sále Kina Petra Bez-
ruče ve Frýdku-Místku. „Předsta-
vení Františkovo čarování s Ma-
jdou navazuje na velice úspěšné 
představení Kouzelná školka s 
Majdou a Františkem. Děti se 
opět mohou těšit na hodinový 
pořad, kde se střídají vtipné dialo-

Františkovo čarování s Majdou
gy Majdy a Františka, a jak název 
napovídá, půjde o legrace spoje-
né s mírným napětím, tak jak už 
to při čarování bývá. Mimo jiné se 
s Františkem a Majdou podíváte 
mezi rybky v akváriu, postavíte 
sněhuláka a naučíte se čarovat 
s kouzelným pláštěm,“ přiblížila 
dění na jevišti Marcela Dupalová 
z pořádající agentury.

Pořad provázejí další známé 
písničky, které děti znají z Kou-
zelné školky. František se v před-
stavení neobjevuje pouze tak, jak 
ho děti znají – na paravánu, ale 
pohybuje se po podiu s Majdou.

Vstupenky na toto kouzelné 
dopoledne můžete zakoupit v 
předprodeji: Nová scéna Vlast 
– 558 438 083.  (pp)

Taneční akce Národního domu
tance, určeno pro kurzisty a 
absolventy tanečních kurzů. 
Hrajeme a tančíme – standard, 
latinu, disco, lidovky,…

Taneční rychlokurz

pro taneční nadšence i pro 
ty, kteří se chtějí připravit na 
plesovou sezónu. Co se bude-
me učit? Tance společenské, 
národní a také taneční novinky. 
Celým kurzem vás provedou 
finalisté MČR Jana Šodková 
a David Kaniok (finalista ME 

a MS). Kurz je rozvržen do 6 
lekcí po 3 vyučovacích hodi-
nách týdně a 1 závěrečné – 6 
vyučovacích hodin. Kurzovné 
750 Kč/osoba (přijímáme pouze 
páry). Zahájení v sobotu 20. 10. 
v 18,30 hodin v zasedacím sále 
Národního domu – vchod zahra-
dou. Platba kurzu od 18 hodin. 
Přihlášky obdržíte v recepci ND 
nebo na webových stránkách 
www.kultura.cz.

Informace na tel. čísle 558 
432 011 – Hana Janáčková.
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Akciová společnost Frýdec-
ká skládka byla založena dne
29. 7. 1992 pod obchodním 
názvem SUP, a.s. a následně 
registrována rejstříkovým soudem 
v Ostravě dne 21. 9. 1992, což 
bylo na den přesně od slavnostní-
ho setkání 15 let. Tehdy bylo upsá-
no základní jmění ve výši 16 900 
000,- Kč. Valnou hromadou dne 
20. 4. 1993 bylo následně schvá-
leno zvýšení základního jmění na 
28 400 000,- Kč a došlo ke změně 
názvu. Do úplného splacení upsa-
ných akcií byly vydány zatímní listy 
20 akcionářům.

Zakládající akcionáři
Zakládající akcionáři byli: 

města Frýdek-Místek a Vratimov, 
obce Bruzovice, Dobrá, Domasla-
vice, Krásná, Lučina, Metylovice, 
Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, 
Paskov, Pazderna, Pražmo, 
Řepiště, Sedliště, Staré Město, 
Sviadnov, Vojkovice a Žabeň.

Základním posláním společnosti 
byla tehdy likvidace tuhého opadu 
v katastru obcí akcionářů i neakci-
onářů. Pro tento účel se okamžitě 
zahájila příprava pro vybudování 1. 
etapy skládky. Tento cíl byl splněn 
dne 24. 9. 1993, kdy bylo provede-
no slavnostní zahájení zkušebního 
provozu 1. etapy skládky. Téměř 
souběžně byla budována druhá 
etapa skládky pro inertní odpad. 
Obě etapy byly financovány ze 
základního jmění společnosti a 
částečně komerčního úvěru. Cel-
kové náklady na pořízení obou 
etap byly cca 31 mil. Kč. Již v roce 
1993 rozhodla valná hromada FS 
o zavedení systému separované-
ho sběru skla ve městě Frýdku-
-Místku a některých obcích. Sběr 
byl tehdy prováděn do kontejnerů.

Cílem společnosti v roce 1994 
bylo zabezpečit likvidaci komunál-
ních odpadů na řízené skládce pro 
všechny akcionáře a komunální 

Frýdecká skládka oslavila 15 let své existenceFrýdecká skládka oslavila 15 let své existence
Městská akciová společnost Frýdecká skládka oslavila
21. září 15 let své existence. V areálu na Panských dvorech 
jí k tomu vyhrávala dětská kapela Šuba Duba Band, která se 
postarala energickým vystoupením o dobrou náladu a vzdala 
hold všem „skladatelům“. Patnáct let je dlouhá doba a všich-
ni účastníci slavnostního setkání měli možnost porovnávat, 
jak dlouhou cestu Frýdecká skládka za ty roky urazila.

partnery. V roce 1994 byla od ZD 
Řepiště zakoupena hala senážní-
ho skladu, která byla přestavěna 
na linku pro třídění odpadů.

V polovině roku 1995 byla 
uvedena do zkušebního provozu 
dotřiďovaní linka v Lískovci, tak 
byl separovaný sběr rozšířen na 
směsné plasty a papír. V tomto 
období bylo započato s převo-
dem svozu komunálních odpadů 
od Technických služeb.

V následujícím roce došlo k 
úplnému odkoupení svozových 
automobilů a nádob od Technic-
kých služeb. Středisko dopravy se 
začalo tvořit v bývalých Frýdec-
kých kasárnách kde je dodnes.

Nová legislativa
Frýdecká skládka se postup-

ně přizpůsobovala trendům a 
požadavkům nové legislativy 
a stala uznávanou organizací 
zabezpečující komplexní služby 
s nakládáním s odpady, operující 
na území asi 300 km2 a pro 180 
000 obyvatel, a to i v chráněném 
krajinném území Pobeskydí. 
Pro tyto činnosti bylo nezbytné 
dobudovat další střediska nebez-
pečných odpadů v kasárnách 
na Panských Nových Dvorech a 
kompostárnu v Bruzovicích. Bylo 
nutno vybudovat a uvést do pro-
vozu další, již třetí etapu skládky 
tuhého komunálního odpadu.

Rok 1999 byl rokem dokonče-
ní a profinancování významných 
investic minulých let. K tomu přiby-
ly další investice na nákup svozo-
vé techniky, rekonstrukce kotelny 
a zahájení rekultivačních prací na 
první etapě. V této době měla spo-
lečnost značné finanční závazky. 
Na mimořádné valné hromadě v 
listopadu 1999 akcionáři odsou-
hlasili navýšení základního jmění 
Frýdecké skládky, formou nové 
emise akcií. Tímto rozhodnutím 
byl zajištěn základní kapitál na 

nejnutnější investice, zejména na 
výstavbu IV. etapy skládky.

Emisi 220 ks akcií na jméno 
v hodnotě 11 mil. Kč se podařilo 
prodat strategickému partnerovi 
OZO Ostrava s emisním ažiem 
11 mil. Kč. Nákupem nových 
akcií a odkupem akcií od většiny 
obcí vlastnících akcie FS se tak 
v roce 2000 stalo OZO Ostrava 
druhým nevětším akcionářem 
FS po městě Frýdek-Místek. V 
té době bylo základní jmění spo-
lečnosti 39 400 000,- Kč a počet 
akcionářů poklesl na sedm.

Další modernizace
V letech 2001-2002 společ-

nost pokračovala v modernizaci 
svozových vozidel. Bylo započa-
to s rekultivací třetí etapy sklád-
ky. Bylo zřízeno nové středisko 
– recyklace stavebních odpadů.

Představenstvo zahájilo výkup 
pozemků pro výstavbu již páté 
etapy skládky a následně byla 
zahájena příprava projektové 
dokumentace stavby.

Rok 2003 byl pro společ-
nost rokem certifikace. V tomto 
období probíhala příprava na 
certifikaci dle norem ISO 9000 
– systém řízení jakosti a ISO 
14000 – systém řízení v oblasti 
životního prostředí. Cílem těchto 
snažení bylo zavedení takového 
systému řízení, aby došlo ke kva-
litnějšímu poskytování služeb při 
šetrnějším přístupu k životnímu 
prostředí a zvýšení konkurence-
schopnosti společnosti.

V lednu roku 2003 získala 
FS certifikaci obou norem ISO. 
Tento rok byl pro změnu rokem 
využití energií. V průběhu roku 
bylo zajištěno využití skládko-
vého plynu, v areálu střediska 
dopravy byla instalována první 
kogenerační jednotka na výrobu 
elektrické energie, která zároveň 
toto středisko zásobuje teplem.

Rok 2004 byl rokem dobu-
dování a zprovoznění školicího 
střediska, ve kterém se konají 
odborné přednášky s odpadovou 
tématikou pro širokou veřejnost.

V roce 2005 byl naposled 
zvýšen základní kapitál společ-
nosti. Město Frýdek-Místek, jako 
majoritní akcionář, vložilo nepe-
něžitý vklad v podobě budov a 
pozemků bývalých frýdeckých 
kasáren, který byl oceněn zna-
leckým posudkem na cca 9,5 mil 
Kč. Tím se zatím naposled navý-
šilo základní jmění společnosti 
na 48 800 000,- Kč.

Nejvýznamnější akcí roku 
2006 bylo výběrové řízení na 
svoz a zneškodnění odpadu pro 
město Frýdek-Místek. Tohoto 
výběrového řízení se FS zúčast-
nila úspěšně a má uzavřenou s 
městem smlouvu na dobu ne-
určitou. Letos skládka doplnila 
certifikáty jakosti o „SUCO“, což 

česky znamená Odborný podnik 
pro nakládání s odpady.

Frýdecká skládka na základě 
výsledku hospodaření posled-
ních tří let měla možnost použit 
nemalé finanční prostředky na 
nákupy mobilní techniky jako 
svozová auta, nákup nového 
kompaktoru, bagru a nakládače. 
Toto období byly také realizová-
ny investice jako mostní váha, 
rekonstrukce separační linky 
a rekonstrukce kompostárny. 
Finanční prostředky byly také 
vloženy na zlepšení pracovního 
prostředí zaměstnanců. Byla 
budována kantýna, šatny, denní 
místnost a nové kanceláře.

Po vložení nemovitostí frýdec-
kých kasáren do majetku spo-
lečnosti se započalo s opravami 
zmíněných objektů. Byly oprave-
ny střechy, postupně se vymě-
ňuje topení, vyměňují se okna, 

opravují se fasády. Částečně 
bylo upraveno nádvoří. Z fondu 
oprav byly provedeny i někte-
ré generální opravy svozových 
automobilů a jejich přestavby.

Předsedové a ředitelé
Za dobu již patnáctileté exis-

tence zasáhli do chodu společ-
nosti tito předsedové předsta-
venstev a ředitelé:

Zakládající předseda předsta-
venstva byl Martin Říman 1992-
1994, následoval Zdeněk Stolař 
1995-1999, Petr Rafaj 1999-2003, 
Oldřich Pospíšil 2003-2007 a v 
roce 2007 byla valnou hromadou 
zvolena předsedkyní představen-
stva Pavlína Nytrová.

Prvním ředitelem byl jmenován 
Pavel Honkýš v roce 1992, násle-
doval Tomáš Sabovčík 1993-1997, 
Miroslav Volný 1998-2004 a od 
poloviny roku 2004 byl do funkce 
ředitele jmenován Luděk Žáček.

PŘIVÍTÁNÍ: Ředitel skládky Luděk Žáček s předsedkyní představen-
stva Pavlínou Nytrovou vítali příchozí. Nechyběli ani zástupci vede-
ní radnice – zleva radní Petr Rafaj a náměstek primátorky Michal 
Pobucký.   Foto: Petr Pavelka

ŠUBA DUBA BAND: Dobrá nálada byla zaručena. Foto: Petr Pavelka
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kino P. Bezruče  2.10. - 4.10.
u krytého bazénu  9.10. - 11.10.
u Kauflandu  16.10. - 18.10.
u Billy  23.10. - 25.10. 

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).

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 47,87 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 46,37 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový 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)

Automobilismus, lépe řečeno 
osobní silniční doprava, je jednou z 
lidských činností, jejíž vliv na životní 
prostředí se v posledním desetiletí 
zvýšil a výrazně poškozuje životní 
prostředí. Za posledních 15 let se 
objem dopravních výkonů osobní 
silniční dopravy dokonce téměř 
zdvojnásobil a rychleji rostla pouze 
osobní doprava letecká.
Průměrné vytížení osobních 
automobilů přitom zůstává dlou-
hodobě nízké. Pohybuje se mezi 
1,3-1,4 člověka na automobil a 
výrazně se nemění.
Problematickou oblastí je samot-
ná obnova početného vozového 
parku za modernější. Automo-
bily se skládají nejen z relativně 

Autovraky a životní prostředí – správná likvidace autovraků
lehce recyklovatelných materi-
álů, jako jsou kovy a plasty, ale 
obsahují také elektrozařízení, 
provozní kapaliny či lepená skla 
a další kompozitní materiály, které 
mohou při nevhodném zacházení 
či úniku ohrozit životní prostředí.

Doklad o likvidaci
Aby se poškozování životního 
prostředí předešlo, je nutné před-
ložit při odhlašování motorového 
vozidla z evidence tzv. doklad o 
jeho předání k ekologické likvidaci, 
který mohou vydat pouze zařízení 
schválená ke sběru, výkupu, zpra-
cování, využívání nebo odstra-
ňování autovraků dle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech. Toto 
opatření má vést ke snížení dopa-

dů na životní prostředí způsobe-
ných odstraňováním autovraků. 
Společnost Frýdecká skládka, a.s. 
ve spolupráci s firmou Autovra-
koviště Milata Dobrá pořádá v 
současné době akci zaměřenou 
na bezplatný odběr autovraků. 
Bližší informace na tel. 607 703 
311, 558 642 172 (fa Milata), další 
informace na www.fmskladka.cz.

pronajmout nebytový prostor-garáž nacházející se v suterénu domu č.p. 
829, ul. Hlavní, k.ú. Místek na základě výsledku „dražby výše nájemného“ 
(dále jen „Dražba“) v souladu s „Postupem při pronájmu garáží nachá-
zejících se v objektech ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek“, 
který byl schválen Radou města Frýdek-Místek dne 8. 10. 2001.
Den konání „Dražby“: 29. 10. 2007
Místo konání „Dražby“: Magistrát města Frýdek-Místek, ul. Radniční 10
- III. NP. Hodina konání „Dražby“: 13:00 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 829, ul. Hlavní, k.ú. Místek.
Celková plocha garáže je 18,70 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního nájemné-
ho na 1 m2 plochy garáže a činí 700,- Kč/m2/rok.
Prohlídku garáže možno domluvit na tel. č.: 558 609 174.
Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba, která nejpozději 
do okamžiku zahájení zápisu účastníků k dražbě uhradila zálohu na 
úhradu nákladů dražby na účet města ve výši 5.000 Kč a která nej-
později při zápisu účastníka k dražbě předložila doklad o zaplacení 
zálohy na úhradu nákladů dražby (kauce) nebytového prostoru, který 
je předmětem dražby (č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 325 980 005).
Další informace je možné získat na tel. č.: 558 609 174 nebo osobně 
na Magistrátu města Frýdek-Místek, odboru správy obecního majet-
ku, III. NP, dveře č. 315.
„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v objektech ve vlast-
nictví statutárního města Frýdek-Místek“ je zveřejněn na úřední des-
ce umístěné v budově Magistrátu města Frýdek-Místek. 

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
FRÝDEK-MÍSTEK
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Statutární město Frýdek-Mís-
tek, odbor životního prostředí a 
zemědělství, který má v kompe-
tenci nakládání s komunálním 
odpadem, připravil ve spolupráci s 
Frýdeckou skládkou, a. s., zajišťu-
jící svoz komunálního odpadu 
na území města Frýdku-Místku, 
harmonogram svozu objemného 
odpadu v roce 2007, tzv. podzim-
ní úklid, a to formou přistavení vel-
koobjemových kontejnerů. 

V letošním roce na podzim 
budou velkoobjemové kontejne-
ry přistaveny na 50 svozových 
místech, jak je uvedeno v har-
monogramu. Přistaveny budou 
vždy dopoledne uvedeného dne, 
nejpozději do 11h., a vyveze-
ny budou následující den opět 
dopoledne, nejpozději do 11h. 
Upozorňujeme, že odpad smí být 
odkládán pouze do kontejnerů! 
Jakékoliv odkládání odpadu mimo 
kontejner bude považováno za 
odkládání odpadu mimo vyhra-
zené místo dle ust. § 47 odst. 1 
písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, s možností udělení 
pokuty až do výše 50000,- Kč. V 
době konání svozu bude Městská 
policie Frýdek-Místek provádět 
pravidelné kontroly konkrétních 
stanovišť a bude sankcionovat na 
místě ty, kteří se dopustí přestup-
ku proti veřejnému pořádku, tj. 
odloží odpad mimo kontejner. 

Pro informace se můžete 
obrátit na Magistrát města Frýd-
ku-Místku, odbor životního pro-
středí a zemědělství, tel. 558 609 
489, nebo přímo na Frýdeckou 
skládku, a. s., tel. 558 623 546.

Harmonogram svozu objemného odpadu
ve městě a jeho okrajových částech

HARMONOGRAM SVOZU, TZV. PODZIMNÍ ÚKLID:
Datum přistavení: Místo přistavení
1.10. a 15.10. Frýdek, Panské Nové Dvory – u pana Kalety a u has. 

zbrojnice, ul. K Hájku – u obchodu a u č. p. 2958, ul. 
Bruzovská – u vodárny

 Místek, ul. Kollárova – u pečovatelských domů, ul. Fibi-
chova – poblíž gymnázia, ul. Pionýrů – u č. p. 803-805

2.10. a 16.10. Frýdek, ul. K Lesu – naproti kříže, ul. Vršavec – u 
lesa, ul. Mánesova-Žižkova – u pivnice

 Místek, ul. Beethovenova – na parkovišti, ul. 
Myslbekova – u rozvodny, ul. Ke Splavu – u nádob na 
separovaný odpad

3.10. a 17.10. Frýdek, ul. Slezská – na parkovišti, ul. Černá cesta 
– u obchodu, ul. Křižíkova – autobusové stanoviště 
VP, ul. J Hakena – u večerky „Maják“, ul. Tolstého – u 
telefonní budky

 Lískovec – za výrobnou krůtích výrobků
4.10. a 18.10. Frýdek, ul. I. P. Pavlova – vedle č. p. 284, ul. Nad 

Mostárnou – u lávky, ul. J. Skupy – za kulturním domem, 
ul. Cihelní – u gymnázia a SOŠ (dříve 10. ZŠ), ul. Klicpe-
rova – u popelnic, ul. Slunečná – naproti č. p. 290

8.10. a 22.10. Místek, ul. Hálkova-Březinova – u výměníku, ul. ČSA 
– u č. p. 1935 (na parkovišti), ul. Anenská – poblíž č. p. 
632, ul. Zd. Štěpánka – za restaurantem, ul. Bezručova 
– u betonových zábran, ul. K Olešné – u č. p. 1332

9.10. a 23.10. Místek, ul. J. Trnky – u restaurace Morava, ul. Dr. Vacu-
líka – parkoviště za 8. ZŠ, ul. Frýdlantská – u věžáků

 Lysůvky – u telefonní budky, naproti zahradnictví 
 Zelinkovice – poblíž mateřské školy, u nádob na 

separ. odpad
 Chlebovice – u transformátoru a u pošty
10.10. a 24.10. Frýdek, ul. Novodvorská – Čapkova, ul. M. Chasáka – u 

domu č. p. 3149, ul. Pekařská – naproti domu č. p. 3057
 Místek, ul. Pavlíkova – u nádob na separovaný odpad, ul. 

Lesní – za domem č. p. 505, ul. Palkovická – u podchodu
11.10. a 25.10. Lískovec – u hasičské zbrojnice a u hřbitova
 Skalice – u kulturního domu, u vrby (pouze dne 11.10.!), 

Záhoří, u žampionárny (pouze dne 25.10.!), u kostela
 Místek, ul. Polní – u hřiště, ul. Kolaříkova – naproti 

domu č. p. 1589, ul. Spořilov – za domem č. p. 1612, 
ul. Čelakovského – bývalá prodejna

V době od 12.10 do 15.10 bude umístěn velkoobjemový kontejner 
také na ul. Míru, a to v místě u prádelny a u hřiště. Kontejner bude 
umístěn v pátek dne 12.10. v dopoledních hodinách, stažen bude v 
pondělí 15.10. také v dopoledních hodinách.

A. Program na podporu a 
rozvoj sociálních služeb 

Program je určen pro poskyto-
vatele sociálních služeb, kteří 
mají dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, oprávnění 
k poskytování sociálních služeb 
(registraci) a/nebo je zapsán v 
registru poskytovatelů sociál-
ních služeb (§ 84 odst. 5 záko-
na o sociálních službách).
Podporované oblasti:
1. Podpora terénní péče o 
seniory a zdravotně postižené 
a hospicové domácí péče. 
2. Vznik a rozvoj sociálních 
služeb pro osoby s duševním 
onemocněním.
3. Podpora sociálně inte-
gračních služeb pro skupiny 
seniorů a osob se zdravotním 
postižením.
4. Podpora samostatného byd-
lení pro osoby se zdravotním 
postižením nebo chronicky 
nemocné včetně duševního 
onemocnění.
5. Podpora služeb sociální 
rehabilitace a podporovaného 
zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením. 
6. Rozvoj a činnost poraden-
ských služeb.
7. Podpora služeb pro osoby v 
krizové situaci a osoby ohrožené 
sociálním vyloučením.
8. Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi.
9. Podpora sociální prevence v 
přímé práci s mládeží.
10. Odlehčovací služby.
11. Podpora služeb pro osoby 
závislé nebo ohrožené závis-
lostí na návykových látkách.
12. Služby zaměřené na pomoc 
osobám ohroženým domácím 
násilím.

B: Program na podporu 
ostatních aktivit doplňují-

cích sociální služby
Program je určen na podporu 
ostatních aktivit v sociálních služ-
bách, které nevyžadují povinnou 
registraci dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Podporované oblasti:

1. Podpora volnočasových akti-
vit dětí a mládeže ke snížení 
sociálně patologických jevů.
2. Podpora práce se sociálně 
vyloučenými skupinami oby-
vatel a osobami v nepříznivé 
sociální situaci.
3. Dobrovolnictví.
4. Aktivizační programy pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením.
5. Humanitární služby (např. 
sociální šatníky).
6. Podpora aktivit na zajištění 
dopravy pro imobilní občany.

PODMÍNKY, ZÁSADY, 
ŽÁDOST

Veškeré informace související 
s výběrovým dotačním říze-
ním včetně podmínek vyhlá-
šených dotačních programů, 
zásad pro poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku v působnosti 
odboru sociálních služeb a 
sociální péče, žádosti o dotaci 
poskytnutou z rozpočtu statu-
tárního města Frýdku-Místku 
pro rok 2008, jsou k dispozici 
na internetové adrese www.
frydekmistek.cz nebo na odbo-
ru sociálních služeb a sociální 
péče Magistrátu města Frýdku-
-Místku (dále jen „MMFM“), se 
sídlem Radniční 1149, 738 22 
Frýdek-Místek. 
Kontaktní osoba: Tamara Barošo-
vá, tel.: 558 609 313, e-mail: baro-
sova.tamara@frydekmistek.cz.

TERMÍN PRO PODÁNÍ 
ŽÁDOSTI 

Žadatelé doručí žádost na přede-
psaném formuláři včetně příloh v 
jednom vyhotovení na podatelnu 
MMFM nebo jej mohou zaslat 
poštou nejpozději do 30. 11. 
2007 včetně (termín pro podání 
žádosti platí pro oba dva progra-
my podpory), na úřední adresu:
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb a 
sociální péče
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené textem: 
„NEOTVÍRAT - ŽÁDOST O DOTA-
CI“ (v levém horním rohu obálky).

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
vyhlašuje výběrové dotační řízení 
na poskytnutí účelových dotací z 
rozpočtu statutárního města Frýd-
ku-Místku pro právnické a fyzické 
osoby na podporu a rozvoj soci-
álních služeb pro rok 2008.
Cílem finanční podpory je roz-
voj a zkvalitnění ucelené sítě 
sociálních služeb na území sta-
tutárního města Frýdku-Místku. 

Programy na podporu a rozvoj 
sociálních služeb jsou rovněž 
v souladu s cíli schváleného 
Komunitního plánu rozvoje 
sociálních služeb ve městě 
Frýdku-Místku na léta 2007-
2010 a schváleného Strategic-
kého plánu rozvoje statutárního 
města Frýdku-Místku na období 
2007-2013.

DOTAČNÍ PROGRAMY NA PODPORU A ROZVOJ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2008

Hrobová matrika, kterou pro sta-
tutární město Frýdek-Místek vede 
společnost TS a.s., se sídlem 17. 
listopadu 910, Frýdek-Místek, 
je od 17. 9. 2007 přemístěna do 
budovy Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, Radniční 10 (budova 
naproti Komerční banky, a.s., 

PŘEMÍSTĚNÍ HROBOVÉ MATRIKY
vchod vedle pekařství Kolínek), 
telefon 558 432 204. V souvislos-
ti s přemístěním hrobové matriky 
dochází k úpravě provozní doby, 
která je od 17. 9. stanovena 
následovně:
pondělí-pátek 7,30 - 15,00
polední přestávka 12,00 - 12,30 

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

Požadované předpoklady:
1. obecné předpoklady dle usta-
novení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územně samo-
správných celků, ve znění pozděj-
ších předpisů (včetně předpokla-
dů dle zákona č. 451/1991 Sb., 
kterým se stanoví některé další 
předpoklady pro výkon některých 
funkcí ve státních orgánech a 
organizacích České a Slovenské 
Federativní Republiky, České 
republiky a Slovenské republiky, 
ve znění pozdějších předpisů)
2. vysokoškolské vzdělání
3. občanská bezúhonnost doložená 
výpisem z rejstříku trestů, ne star-
ším než 3 měsíce. Pokud uchazeč 
nebude mít k dispozici výpis z 
rejstříku trestů v termínu do 12. 10. 
2007, postačí k tomuto datu před-
ložit písemnou žádost o poskytnutí 
tohoto dokumentu. Originál doku-
mentu bude dodatečně předložen 
při samotném výběrovém řízení.
4. znalost 

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

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

elektronická pošta
6. řidičský průkaz skupiny B
7. praxe v řídících funkcích výhodou
8. předložení stručného návrhu 
koncepce řízení, rozvoje a stra-
tegie odboru vnitřních věcí
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit mj. 
tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou 
údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech a 
dovednostech 
• ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání
Nabízíme: výborné pracovní pro-
středí, vysoké finanční ohodno-
cení, kariérní růst, seberealizaci, 
sociální výhody
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte do 12. 10. 2007 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
sekretariát tajemníka, Radniční 
1148, 738 22 Frýdek-Místek
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Stanice mladých turistů Frýdek-Místek,
příspěvková organizace,

Pionýrů 764, 738 02 Frýdek-Místek 

Stanice mladých turistů

Heydukova 2330, 558 647 067, 602 586 
925, e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KD VÁLCOVEN PLECHU

pátek 5. října 
Společenský večírek pro důchodce

OS KOVO Válcoven plechu.
Velký sál Kulturního domu,začátek v 14.30.

12.10. - Obtisky na ubrusy a ubrousky
Naučíme se zajímavou techniku zdobení 
ubrusů pomocí barevných listů.
Přineste si s sebou ubrus, který chcete mít 
originálně ozdobený, barvy a listy budou k 
dostání u nás. 
16.10. - Prezentace kosmetiky Mary Kay
Předváděcí akci této kvalitní kosmetiky 
nám zajistí Veronika Vrublová.
Začátek v 10.00 h.

19.10. - Výtvory ze samolepek
Vyrobíme si zajímavé obrázky ze samole-
pek, které jsou k dispozici u nás. 

23.10. - Hledání pokladu
Sportovní dopoledne pro děti plné sou-
těží, na konci je čeká poklad!
Sejdeme se v parku B. Smetany u lávky 
v 10.00 h.

26.10. - Loutky z papíru
Vyrobíme si s dětmi jednoduché loutky. 
Materiál k dostání u nás.
30.10. - Návrat na trh práce
Pravidelná přednáška pracovnice ÚP F-M, 
tentokrát na téma „Práva a povinnosti 
uchazečů o zaměstnání“. Dozvíme se 
také nabídku volných pracovních míst. 
Začátek v 10.00 h.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti
Středa – cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka
Cvičení těhotných maminek na reha-
bilitačních míčích pod vedením zkušené 
porodní asistentky je vždy ve středu v 10.00 
h. Hlídání dětí zajištěno. Cena 40 Kč/h. 
Angličtina hrou - pro děti od 3 do 15 let
Cena 25 Kč/vyuč.h. Kurzy budou probíhat 
2x týdně, dle zájmu v dopoledních nebo 
odpoledních hodinách. Bližší informace u 
p. Martinové – tel.: 608 888 630

1. 10. Zahájení zá-
bavných lekcí pro 
mateřské školy. Více 
informací P. Kozáková 
9-11 h., 25 Kč/dítě 
2. 10. Zahájení činnosti kurzu paličkování 
více informací P. Kozáková 
15-17 h., 40 Kč/2 hodiny 
5. 10. Country odpoledne na Hatích 
Pokud máte rádi hudbu a tanec, tak zve-
me děti i jejich rodiče na zábavné odpo-
ledne na Hatě. Občerstvení zajištěno. 
Více informací R. Bortlíčková 
od 16 h., 20 Kč 
25. - 26. 10. Výtvarná dílna 

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

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

6. – 7. 10. - Potáborové setká-
ní účastníků příměstských 

táborů
Program: Hry a soutěže, 

výroba drobných dárků 
a letadel, diskotéka, návštěva krytého 
bazénu
Cena: 380 Kč
Místo: Frenštát pod Radhoštěm, DDM
Informace a přihlášky: Alena Fabíková, 
telefon: 558 434 154, 732 383 131, e-
mail: technika@klicfm.cz
17. 10. - S Klíčem na cestách - Španělsko
Program: Zahájení celoroční cestovatelské 
hry. Získáte cestovatelský pas a první razítko. 
První navštívená země bude Španělsko. Pří-
prava španělského jídla paella, výroba špa-
nělského vějíře, zajímavosti o Španělsku.
Cena: 45 Kč
Místo a čas: Sraz u SVČ Klíč, Pionýrů 752 
v Místku, 14:00 – 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Ivana Sošková, 
telefon 558 434 154, 731 167 010, e-mail: 
iva@klicfm.cz
24. – 25. 10. - Dřív než přijde klkánice 

aneb přespání v Klíči
Program: Prázdninový program s přespá-
ním v Klíči, návštěvou bazénu a výtvarnou 
tvorbou. Čekají vás soutěže a diskotéka.
Cena: 170 Kč

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

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

1.10. – 12.10. - Burza dětského pod-
zimního a zimního oblečení 

1.10. Příjem oblečení
12.10. Výdej a vyúčtování

2.10. - Schůzka členek
Přivítáme také všechny aktivní maminky, 
které by se chtěly podílet na tvorbě pro-
gramu KM Broučci. Začátek v 10.00 h.

4.10. - Kočárková burza
Burza kočárků, ale také kol, odrážedel 
apod. Bude probíhat celé dopoledne.
5.10. - Postavičky z přírodních materiálů
Přijďte si vyrobit postavičky z kaštanů, 
žaludů apod.
Veselá práce pro děti a jejich maminky. 
Veškerý materiál k dostání u nás.

9.10. - Exkurze do jízdárny
Pravidelný výlet ke koním, tentokrát navští-
víme Ranč Geofin Pod Štandlem (příjezd 
od Hypernovy). Sraz na místě v 10.00 h.

Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752 v Míst-
ku, 24. 10. v 16:00 hodin
Informace a přihlášky: Ivana Sošková, 
telefon 558 434 154, 731 167 010, e-mail: 
iva@klicfm.cz

25. 10. - Prázdniny v pohybu
Program: Hry a soutěže v tělocvičně, 
aerobik, latinsko-americké tance, koupání 
a vodní hrátky.
Cena: 100 Kč
Místo a čas: Sraz v 9:00 hodin před 
tělocvičnou na 1. ZŠ, ulice TGM, Frýdek 
– ukončení v 15:30 hodin na nádraží ČD 
ve Frýdku
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 558 434 154, 736 150 088, e-
mail: sport@klicfm.cz

26. 10. - Prázdniny bez nudy
Program: Přijďte k nám strávit prázdnino-
vé dopoledne. Máme pro vás připraveny 
počítače, stolní fotbal, super bingo. Dále 
si vyrobíte létající strašidlo a jednoduché 
letadélko.
Cena: 30 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 9:00 – 13:00 hodin
Informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, 
telefon: 558 434 154, 732 646 125, e-
mail: patrik@klicfm.cz

29. 10. - Halloween
Program: Oprašte svůj čarodějnický háv, 
vyzkoušejte kouzelnické schopnosti. Jsou 
připravena kouzla, lektvary, vědmy budou 
věštit. Nejlepší masky získají odměnu.
Cena: 15 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752 v Míst-
ku, od 17:00 hodin
Informace a přihlášky: Ivana Sošková, 
telefon 558 434 154, 731 167 010, e-mail: 
iva@klicfm.cz
31. 10. - Zahradní halloweenská párty

Program: Přijďte se pobavit na naši stra-
šidelnou zahradní párty. Čekají vás čaro-
dějnice se svými kouzly, navštívíte čaro-
dějnou sluj, zasoutěžíte si. Připraveno je 
i drobné občerstvení.
Cena: 15 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč, Slezská 749, Frý-
dek (bývalá školní družina 2. ZŠ), 17:00 
hodin
Informace a přihlášky: Ivana Sošková, 
telefon 558 434 154, 731 167 010, e-mail: 
iva@klicfm.cz

1. 10. pondělí N. E. W. PARTY – Never 
Ending Weekend
HIP-HOP, RNB, BLACK MUSIC PARTY, 
DJ BURCHAK – ANEB VÍKEND NEKON-
ČÍ, 2XROSENGARD, VIDEOPROJEK-
TION, LIGHTS, ENTRY FREE!!! 18:00 
– 02:00!!!
3. 10. středa GODWILL PARTY
DJ WIZARD VÍ, ŽE SE ZAČÁTEK ŠKOLY 
MUSÍ OSLAVIT
4. 10. čtvrtek ROCK FROM KASHMIR
60. LÉTA NEJSOU MRTVÁ, DJ KAS-
HMIR A SPOUSTA DOBRÉ MUZIKY OD 
NÁS I ODJINUD
ENTRY FREE!!!
5. 10. pátek BREAKING No.9
APPU (BASSYS/CYBERFIRE), GAR-
NIE:C (GOODVIBRATIONS), LXSOUND 
(LXSOUND.NET) SMARIO (MKTBROS), 
PICKFICK (CYBERFIRE), SPECIAL 
SOUND, LIGHTS, PROJEKTION, 50,-
6. 10. sobota METALOVÁ VICHŘICE
DJ ESTET A RAVY VÁM DAJÍ OKUSIT 
KVALITNÍ HARDROCK A METAL!!!
8. 10. pondělí N. E. W. PARTY + TUR-
NAJ / JEDNICKY
HIP-HOP, RNB, BLACK MUSIC 
PARTY,DJ BURCHAK – ANEB VÍKEND 
NEKONČÍ, 2XROSENGARD, VIDEO-
PROJEKTION, LIGHTS, ENTRY FREE!!! 
18:00 – 02:00!!!
10. 10. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE
ENTRY FREE!!!
11. 10. čtvrtek ROCK FROM KASHMIR
60. LÉTA NEJSOU MRTVÁ, DJ KAS-
HMIR A SPOUSTA DOBRÉ MUZIKY OD 
NÁS I ODJINUD
ENTRY FREE!!!
12. 10. pátek EMDEE + HIP-HOP PARTY
NEJČERSTVĚJŠÍ KONCERT K NOVÉ 
DESCE – THE FLOWTION PICTURE – 
ANGLICKO-ČESKÉHO RAPPERA(EX THE 
THE REGIME), DJ BURCHAK, DJ TUCO, 
FREE BREAK ZONE, PROJEKTION
13. 10. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ 
– SPECIÁL
DÝDŽEJKA BARUCHA A HITY DOBY 
RUDÝCH ŠÁTKŮ A LIDOVÝCH MILICÍ
15. 10. pondělí  N. E. W. PARTY – Never 
Ending Weekend
HIP-HOP, RNB, BLACK MUSIC PARTY, 
DJ BURCHAK – ANEB VÍKEND NEKON-
ČÍ, 2XROSENGARD, VIDEOPROJEK-
TION, LIGHTS, ENTRY FREE!!! 18:00 
– 02:00!!!
17. 10. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE. ENTRY FREE!!!
18. 10. čtvrtek ROCK FROM KASHMIR
60. LÉTA NEJSOU MRTVÁ, DJ KAS-
HMIR A SPOUSTA DOBRÉ MUZIKY OD 
NÁS I ODJINUD
ENTRY FREE!!!
19. 10. pátek NAA:SH:UP- VOL.2
L PLUS(SK) + MC COOPA (UK) – JEDEN 
S NEJLEPŠÍCH DNB MCs!!!+ SMARIO + 
PICKFICK,
VIDEOPROJEKTION, SPECIAL SOUND, 
LIGHTS, 2XROSENGARD 
20. 10. sobota UDG + KULIČKY ŠTĚSTÍ 
JEDINEČNÝ KONCERT VÍTĚZŮ COCA-
COLA POPSTAR K DESCE „BUĎ A NEBE” 

A OSTRAVŠTÍ „ŠOUMEJKŘI“ MIMOCHO-
DEM TAKY S NOVOU DESKOU
22. 10. pondělí N. E. W. PARTY + TUR-
NAJ DVOJIC
HIP-HOP, RNB, BLACK MUSIC PARTY, 
DJ BURCHAK – ANEB VÍKEND NEKON-
ČÍ, 2XROSENGARD, VIDEOPROJEK-
TION, LIGHTS, ENTRY FREE!!! 18:00 
– 02:00!!!
24. 10. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE
ENTRY FREE!!!
25. 10. čtvrtek HRABĚ X + CLIPPER
KONCERT DVOU OSTRAVSKÝCH PAR-
TIČEK, VSTUP ZDARMA!!!!
26. 10. pátek AFU-RA+QUEENS HIP-
HOP MASSAGE 
AFU-RA S NOVOU DESKOU VE STOU-
NU!!!!, DJ LOWA, CESKI, KIKA, TRAFIK/
PSH
STREETDANCERS MAYBE (8GIRLS)
27. 10. sobota BREAK-TEKK No.1
BREAKBEAT+TEKKNO, MECHOZ (MET-
RO) – NEW LIVE SET, KNOM (LUXOR), 
RUDA (FSS), STAR (OV), PICKFICK 
(CYBERFIRE) STAR (OV). Vstup 50,-
29. 10. pondělí NORTHER(FIN)
METAL MANIA VOL.1, NORTHER 
(FIN) – DEATH BLACK METAL (HVĚZ-
DY MASTERS OF ROCK) + AMORAL 
(UK) DEATH BLACK TRASH METAL + 
DRONE (D) – SPEED TRASH METAL, 
JEDIMEČNÁ METALOVÁ AKCE 
ROKU!!!!!!!!! PŘEDPRODEJ
31. 10. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE
ENTRY FREE!!!

HUDEBNÍ KLUB STOUN
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Programová nabídka

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

Pondělí 8. října v 19 h.
LENKA FILIPOVÁ – recitál

Základem repertoáru je výběr ze všech je-
jích alb se svou jedinečnou žánrovou pest-
rostí, obohacený navíc o kytarovou klasiku, 
francouzský šanson a irské lidové písně.
Doprovod tvoří vynikající hudebníci: Mirek 
Linhart – akustická a elektrické kytary a 
Sean Barry – irská harfa a klávesy
Vstupné: 260, 230 a 200 Kč
Středa 17. října v 19.00 h. - frýdecký zámek

QUARTETTO QUADROFOLIO
Lucie Dušková – klasicistní flétna, Jana 
Chytilová – housle, Michal Kuchařík – vio-
la, Ondřej Michal – violoncello
Kvarteto vzniklo roku 2001 v německém 
Trossingenu, kde se jeho členové setka-
li při studiu tzv. poučené interpretace 
barokní i klasicistní hudby. Soubor začle-
nil do svého repertoáru i málo známá díla 
se zaměřením na české hudební autory, 
ale i velmi známé skladatelské osobnos-
ti. Účinkují hlavně v Německu a Česku. 
Předplatitelé Zámeckých koncertů /2008
Vstupné: 150 a 80 Kč (děti, důchodci)

Pátek 26. října v 19 h.
MUSICA FLOREA 

Soubor založil roku 1992 violoncellis-
ta a dirigent Marek Štryncl s ideálem 
interpretovat barokní hudbu tak, jak byla 
provozována v čase svého vzniku. Hra 
na originální nástroje podložená studiem 
dobových pramenů a estetiky se stala 
nezbytností a současně charakteristickým 
rysem ansámblu.
Předplatitelé KPH a Koncertů pro mládež 
/2008
Vstupné: 150 a 80 Kč (děti, důchodci)
Výstava:

do 31. října – chodby Národního domu
Cestopisné fotografie Karla Friše

„Obrázky z celého světa“
Kurzy:

Country tance
pro manželské páry a dvojice

Tradiční country tance ve čtverylkách, 
dlouhých řadách, malých i velkých krouž-
cích patří ke kouzlu amerického západu 
na konci předminulého století. Máte zájem 
se některých z tanců naučit?
Přijďte mezi nás! Zveme všechny milovní-
ky těchto tanců!
Kurz bude probíhat:
Každý pátek od 12. října v Národním 
domě Místku od 19.30 hodin
Kurzovné za 10 lekcí 550 Kč za osobu.
Platba kurzu v pátek 12. 10. od 19.00 
do 19.30 hodin v kanceláři 1. poschodí 
– vchod z ulice Palackého, zahájení od 
19.30 hodin v zasedacím sále.
Přihlášky do kurzu získáte v recepci Národní-
ho domu a odevzdejte nejpozději do 11. 10.
Informace na tel.čísle 558 432 011 Hana 
Janáčková

Akce:
Lekce moderních tanců

Sobota 29. září v 19 h.
- určeno současným kurzistům a absol-
ventům tanečních kurzů pro mládež
- výuka moderních tanců a tanečních novinek
- zveme všechny milovníky tance
- vstup – ledabyle elegantní
- vedou mistři tance
Vstupné: veřejnost 100 Kč, kurzisté po 
předložení průkazu 50 Kč
Předprodej vstupenek od 24. září v recep-
ci Národního domu.
Informace na tel. čísle 558 432 011

Středa 3. října v 16 hodin
Divadlo Spejbla & Hurvínka

Helena Štáchová
HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

Příběh o jednom zamotaném víkendovém 
odpoledni, ze kterého jde hlava kolem nejen 
Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní 
Kateřině, ale i dvěma medvíďatům, která 
utekla z cirkusu. Hra plná písniček a grotesk-
ních situací potěší i ty nejmenší diváky.
Vstupné: 160 Kč

Neděle 7. října v 15 hodin
Divadlo Věž Brno

RADOVANOVY RADOVÁNKY
Krásný příběh o zahradnickém synkovi, 
který se ze všeho radoval, děti jej mohou 
znát z večerníčkových pohádek nebo ze 
stejnojmenné knížky. Komentář k celé 
pohádce skvěle namluvil Zdeněk Svěrák.
Vstupné: 40 Kč

Neděle 7. října v 19 hodin
Divadlo na Vinohradech

Ken Ludwig
LO STUPENDO aneb TENOR NA 

ROZTRHÁNÍ
Bláznivý příběh talentovaného, ale nesmě-
lého a opomíjeného človíčka, který čeká na 
svoji životní příležitost. Hrají: Václav Vydra, 
Simona Postlerová, Svatopluk Skopal, 
Martin Zahálka, Zlata Adamovská/Jana 
Boušková, Jana Malá, Gabriela Vránová, 
Michal Novotný/Ladislav Hampl.
Režie: Jan Novák
Předplatitelská skupina B
Vstupné: 350 a 300 Kč 

Čtvrtek 11. října v 19 hodin
Těšínské divadlo

Pierre Sauvil
SLUNCE PRO DVA

Předplatitelská skupina FMC
Neděle 14. října v 15 hodin

Soubor Kamarádi
KAMARÁDI NA HRADĚ 

Návštěva hradu Kamarádštejna přinese 
řadu překvapení v podobě bezhlavého rytí-
ře nebo Bílé paní. Soubor Kamarádi je zná-
má brněnská trojice, patřící k nejžádanějším 
souborům, které tvoří a hrají pro děti.
Vstupné: 40 Kč

Středa 17. října v 19 hodin
Intimní divadlo Praha

Eve Ensler
MONOLOGY VAGÍNY

Monology, které diváci uslyší, jsou zhutně-
nými, víceméně doslovně ze života opsa-
nými soukromými dějinami žen. Různých 
žen typově i povahově, žen s různými osu-
dy a s různou schopností čelit osudu.
Hrají: Dáša Bláhová, Michaela Sajlerová 
a Anna Polívková.
Režie: Irena Žantovská
Předplatitelská skupina C
Vstupné: 350 a 300 Kč

Čtvrtek 18. října v 19 hodin
Divadelní společnost Josefa Dvořáka

Josef Kajetán Tyl
STRAKONICKÝ DUDÁK aneb TO BY 

BYLO, KDYBY…
V letošním roce uplyne 160 let od premiéry. 
Strakonický dudák je z diváckého hlediska 
nejoblíbenější Tylova hra. Hrají: Josef Dvořák, 
Milan Duchek/Rostislav Trtík, Karel Gult, Jiří 
Veit, Dagmar Schlehrová, Blanka Tůmová
Režie: Jaromír Staněk
Předplatitelská skupina A
Vstupné: 350 a 300 Kč

Pátek 19. října v 19 hodin
Těšínské divadlo

Pierre Sauvil
SLUNCE PRO DVA

Předplatitelská skupina FMC
Neděle 21. října v 15.00 hodin

Zemanovo dřevěné divadlo
S LOUTKAMI KE HVĚZDÁM

Pohádka o loutkách se spoustou písniček. 
Vstupné: 40 Kč

Středa 24. října v 19.00 hodin
BLÁZINEC

Karel Šíp & Josef A. Náhlovský & Dáša 
Zázvůrková

Celovečerní zábavný pořad volně navazu-
jící na Sanatorium. Diváci se stanou nejen 
svědky léčby smutečního řečníka, ale 
například se aktivně zúčastní i neobvyklé-
ho soudního procesu či kursu kapsářů.
Vstupné: 280 a 250 Kč

Neděle 28. října v 15 hodin
Agentura Křesadlo

PAT a MAT II.
Pohádka o dvou odbornících a všeumě-
lích pro velké i malé diváky. 
Vstupné: 40 Kč

Středa 31. října v 19 hodin
RETURN TO SILENCE – CLASSIC 

GOES JAZZ
Jazzové trio Pavly Schönové
Pavla Schönová – piáno
František Uhlíř – kontrabas
Milan Vitoch – bicí
Tato skupina hudebníků vznikla proto, aby 
mohla využívat jazzové a klasické prvky, které 
jsou navzájem inspirativní. Genialita klasické 
hudby s hravostí a improvizací jazzu umož-
ňuje větší barevnost výrazových prostředků a 
rozšiřuje prostor uměleckého vyjádření.
Vstupné: 180 a 150 Kč
FILMOVÝ KLUB:
1. putovní přehlídka filmů STŘEDNÍ EVRO-
PA (každé PO a ÚT, od 1. do 29.10.)

Pondělí 1.10. v 19.00 h.
ZTRACENÁ DOVOLENÁ

V poutavé dokumentární detektivce se neo-
hrožená skupina českých filmařů na zákla-
dě záhadně nalezených fotografií pokusila 
vypátrat šest neznámých Asiatů. Nejlepší 
dokumentární film na MFF Karlovy Vary.

Úterý 2.10. v 19.00 h.
MOVIE

Experimentální snímek režiséra Trajkova 

natočený amatérskými filmovými kamera-
mi pojednává o krizi filmového režiséra, 
kterému zrušili projekt celovečerního fil-
mu. Natáčí tedy tím, co má.

Pondělí 8.10. v 19.00 h.
ZHROBUDOHROBU

Třicátník Pero je profesionálním řečníkem 
na pohřbech v malém slovinském městě. 
Využívá svůj unikátní talent na vytváření 
fiktivních projevů, které však nejsou oby-
čejnými chvalozpěvy pro pozůstalé. Nej-
lepší balkánský film na MFF v Sofii

Úterý 9.10. v 19.00 h.
NÁMĚSTÍ SPASITELE

Rodina natěsnaná ve varšavském činžá-
ku chce řešit svou bytovou krizi, ale naletí 
podvodníkovi. Matka se rozhodne pro 
zoufalé řešení. Nejlepší polský film roku 
2006, hit světových festivalů.

Pondělí 15.10. v 19.00 h.
KONEC

Bláznivá road-movie o roztomilém postar-
ším manželském páru, který žije jako tisí-
ce jiných lidí v postkomunistickém Maďar-
sku. Nejlepší maďarský film roku 2006

Úterý 16.10. v 19.00 h.
MARTIN SLIVKA – „MUŽ, KTERÝ 

SÁZEL STROMY”
Vzpomínkový dokument Martina Šulíka na 
slovenského režiséra, scenáristu, drama-
turga, filmového teoretika, pedagoga, etno-
grafa. Nejlepší slovenský film roku 2006.

Pondělí 22.10. v 19.00 h.
IMPORT/EXPORT

Nový radikální pohled na současnou 
Evropu očima Ulricha Seidla. Velká cena 
na MFF v Jerevanu, nominace na Zlatou 
palmu v Cannes.

Úterý 23.10. v 19.00 h.
ČTYŘI MINUTY

Psychologické drama z ženské věznice. 80letá 
učitelka piana odhalí talent mladé vražedkyně 
a snaží se v ní znovu vzkřísit zájem o hudbu 
– a také o život. Nejlepší německý film roku 
2006, ceny na MFF v Šanghaji, Lodži a Sofii

Pondělí 29.10. v 19.00 h.
VITUS

Vitus je geniální dítě. Má sluch jako neto-
pýr, hraje na klavír jako virtuóz, od pěti let 
studuje všemožné encyklopedie a diri-
guje orchestr. Jeho rodiče mu předvídají 
skvělou budoucnost. Film byl švýcarským 
zástupcem v nominacích na Oscary 2006 
v kategorii Nejlepší neanglicky mluvený 
film/Nejlepší švýcarský film roku 2006.

Úterý 30.10. v 19.00 h.
SIMPSONOVI

Populární rodinka Simpsonových ze Sprin-
gfieldu bude čelit globálním výzvám a 
Homer provede nejhorší věc svého života.
BIJÁSEK:
19.10. v 10.00 h.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ
Výstava:
do 18. října
Fotovýstava Milana Víchy

3.-4.10. v 17.30 h. a 6.-7.10. v 19.00 h.
PIRÁTI Z KARIBIKU – Na konci světa
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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 Beskydský magazín    TV Prima, středy od 16:20

Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 667
tel.: 558 633 717, http://ctyrlistek.webz.cz

GALERIE POD SVÍCNEM

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelený 
obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. 
Historicko-etnografická část prezentuje 
nyní na 800 sbírkových předmětů, doku-

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

Výstavy:
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 triená-
le neprofesionálních řezbářů, které pořádá 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek v součinnos-
ti s institucemi: Kysucké osvetové stredisko v 
Čadci, Muzeum Beskidzkie ve Wisle a Regi-
onalny Osrodek Kultury v Bielsku-Bialej. 
Trienále je soutěžní výstavou děl autorů z 
České republiky, ze Slovenska a z Polska. 
I. ročník Beskydského trienále neprofesi-
onálních řezbářů proběhl v roce 1992. V 
roce 2007 realizuje Muzeum Beskyd již 
VI. ročník této přehlídky.

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. 
S VŮNÍ TABÁKU
Výstava ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč a 
Muzea Beskyd seznamuje s historií dýmek, 
kuřáckých potřeb a tabáku u nás a ve světě. 
Dýmka je sama o sobě krásná věc, dovede 
okouzlit i ty, kteří nikdy nekouřili. Dýmky jsou 
něco, co jejich sběratelé už po staletí obdivují. 
Vernisáž se koná ve čtvrtek 25. října v 17 
hodin v muzejních výstavních síních za 
přítomnosti ředitele Muzea Vysočiny Ing. 
Jaroslava Martínka.
Potrvá do 20. dubna 2008
PROGRAMY, KONCERTY
Pondělí 1. října 18.30 hodin – Rytířský sál 
frýdeckého zámku
TAJEMSTVÍ LÉČIVÉHO ZVUKU
Tomáš Pfeiffer rozezní vodnářský zvon 
– nástroj starý řadu století. Posluchači se 
mohou zaposlouchat do alikvotních tónů, 
které dle prastaré tradice nejen rezonu-
jí s naší 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 Tomáš Pfeiffer, Dimenze 
2+2 Praha
Pátek 5. října 9-16 hodin – zámecký klub
ŘEZBÁŘSKÝ PLENÉR
Pracovní setkání tvůrců-řezbářů a ostat-
ních zájemců o tento druh umění. Spo-
jeno s výstavou „VI. beskydské trienále 
neprofesionálních řezbářů“
Neděle 7. října 15 hodin - frýdecký zámek
PALIČKOVÁNÍ S JAROSLAVOU PERÉNY
Spojeno s prohlídkou výstavy „Krajkové 
obrazy Jaroslavy Perény“.
Středa 17. října 19 hodin – Rytířský sál 
frýdeckého zámku
Druhý zámecký koncert
QUDROFOGLIO
Pátek 19. října 18-23 hodin - frýdecký zámek
VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU
Romantická prohlídka zámeckých prostor 
při světle svíček se zbojníkem Ondrášem.
Začátek prodeje časových vstupenek ve 
středu 17. října v 8 hodin v pokladně zámku.
Besedy, přednášky, exkurze, vycházky:
Čtvrtek 11. října 17 hodin, přednáškový 
sál v Zeleném domě na Zámecké ulici
BOŽENA NĚMCOVÁ, ANEB JAK SE 
ŽIJE NA STARÉM BĚLIDLE
Přednáška věnovaná historii Ratibořického 
zámku, životním osudům Boženy Němcové 
a Starému Bělidlu, které každoročně ožívá 
postavami z knihy „Babička“ Boženy Něm-
cové. Doplněno video a data projekcí.
Úterý 23. října 17 hodin, přednáškový sál 
v Zeleném domě na Zámecké ulici
HRÁDKY, TVRZE A ZÁMKY V OKOLÍ 
BÍLOVCE
Zaniklé tvrze v Děrném, Bravinném, drobná 

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

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

Nejslavnější pirát světa Jack Sparrow a další 
hrdinové dobrodružné komedie jsou zpět!
6.-7.10. v 16.30 - OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ
Ošklivé káčátko svým názvem odkazuje na kla-
sickou pohádku Hanse Christiana Andersena. 
Podobá se ale více dnešním animovaným gro-
teskám, kde zvířata řeší problémy velice lidské.
10.-11.10. v 19.00 - 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. 

12.-14.10. v 16.30 - SHREK TŘETÍ
Třetí díl úspěšné série o dobráckém obru 
Shrekovi.

12.-14.10. v 19.00 - KAUZA:CIA 
Režisér Robert De Niro odhaluje pozadí 
vzniku CIA ve filmu inspirovaném sku-
tečnými událostmi. V hlavních rolích: M. 
Damon. A. Jolie, A. Baldwin.

17.10. v 19.00 - ROMING
Komediální road-movie o cestě tří Romů 
za tajemnou nevěstou.

18.-21.10. v 19.00 - MR. BROOKS
Pan Brooks (Kevin Costner) vypadá ve 
dne jako vzorný manžel, otec a podnika-
tel, ale v noci se mění v nekompromisního 
vraha mileneckých párů.

19.-21.10. v 16.30 - RATATOUILLE
V blízkosti luxusního restaurantu žije 
krysí mladík Remy, který má gurmánské 
sklony. Spřátelí se s umývačem nádobí a 
postupně se sám stane šéfkuchařem.
24.-25.10. v 19.00 - OKAMŽIK ZLOMU

Ryan Gosling jako asistent státního 
návladního a Anthony Hopkins jako vrah, 
který je u soudu zproštěn obžaloby, což 
mu hraje do karet, udělá svému „příteli“, 
jenž ho chytil, ze života peklo.

26.-28.10. v 16.30 - HARRY POTTER
A FÉNIXŮV ŘÁD

Páté dobrodružství z Bradavic o brýlatém 
čaroději Harry Potterovi.

26.-28.10. v 19.00 - BOURNEOVO 
ULTIMÁTUM

Elitní americký tajný agent se snaží 
konečně odhalit vlastní identitu. Překo-
nává nástrahy zabijáků od Moskvy přes 
Paříž, Londýn a marocký Tanger – až se 
dostane zpět ke zdroji: do New Yorku.

31.10. v 19.00 - MEDVÍDEK
Hořká komedie o manželství se skvělým 
hereckým obsazením!

středověká opevnění v Bílovci – Radotíně, 
Staré Vsi, Bítově, Velkých Albrechticích, 
zaniklá ves Žebrákov, zámky ve Slatině, 
Bílovci aj. Doplněno video a data projekcí.

4. říjen Otázky z krabičky pro chytré 
hlavičky – vědomostní soutěž
8. říjen Zábavné hry se smysly – jak 
jsme na tom se svým zrakem, sluchem, 
čichem, chutí a hmatem?
10.-11. říjen Výtvarné odpoledne – zví-
řátka perliček
17. říjen „Předvedu a ukážu, co já 
všechno dokážu“ – přehlídka dovedností
24. říjen Diskusní odpoledne na téma „ 
Dětská práva“
25. říjen Výtvarné odpoledne - netradič-
ní podzimní obrázky

Každý pátek v době od 15 do 16 hodin 
chodíme sportovat do tělocvičny.

Pro děti:
vstupné 25 Kč

Sobota 13. a 27. října v 15 hodin
– pro děti od 4 let

Alfréd Radok - Míla Tesařová - Leo Skuplík
Podivné příhody pana Pimpipána

pohádkový muzikálek
účinkuje DUO – Divadlo u Ostravice 

Frýdek-Místek – Junior studio
Sobota 20. října v 15 hodin

Josef Kainar
Zlatovláska

klasická činoherní pohádka
účinkuje DS Čtyřlístek

Pro mládež a dospělé:
vstupné 60 Kč

Sobota 13. října v 18 hodin
Norbert Závodský

Příběh z Montmartru
okouzlující příběh na motivy filmu Amélie 

z Montmartru
účinkuje soubor 21 gramů Frýdek-Místek

Půjčování kostýmů v říjnu:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

Ivan Korč - Svatováclavský hudební festival

do 6. 10. Petr Pavlán, komiks
6. 10. - 10. 11. Brigita Glasnáková
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