
 

P O Z V Á N K A 
 

Vážení přátelé hezkých kamenů, 

poté, co nám bylo v lednu t.r. po bezmála 15 letech činnosti 

znemožněno se nadále scházet pod Muzeem Beskyd jsme byli v zájmu zachování 

kontinuity nuceni hledat náhradní prostory, kde bychom se mohli zase alespoň 

jednou za měsíc setkávat. 

Náš nový člen pan Kudělka navrhl a předjednal Sokolík, kde jsme se setkali s 

mimořádně vstřícným přístupem ze strany zástupců jej provozujícího Spolek 

přátel Frýdku-Místku, a to ing. Železníka a ing. Železníkové, kteří – na rozdíl od 

zaměstnanců muzea - projevili neskrývanou radost nad tím, že jsme si vybrali ke 

svým schůzkám právě tyto prostory a hned nás ochotně zařadili i na své stránky 

www.pratelefm.org mezi ostatní zájmové skupiny zde se již scházející (bubeníci, 

stolní tenis, turisté, tanečníci country, cestovatelé aj.), takže nás tam pod názvem 

Mineralogický klub již najdete po rozkliknutí rubriky „Program“ a „Agenda“ jak 

jsme byli zvyklí se scházet – každé třetí úterý v měsíci od 16.30 hod. V uzavřeném 

salonku i pro 20 lidí je veliký stůl, samostatný krb a také je tam možnost promítání 

prostřednictvím projektoru na plátno i z počítače, což jsme neměli ani v muzeu. 

Nahoře v sále, kde někteří z nás ještě pamatují divadélko DUO, je pak možnost 

přednášek či promítání i pro velký počet lidí. 

Také nám byla nabídnuta možnost vytvoření vlastních www stránek, čímž bychom 

se zviditelnili nejen v rámci celé ČR.         

    

Tímto každého z vás tedy za organizační výbor srdečně zvu 

na 1. schůzku Mineralogického klubu 
v salonku zahradní restaurace Sokolík (vchod v přízemí od hřiště) na ul. Hlavní 

109 v Místku za starým autobus. nádražím, vedle Smetanových sadů - za kinem 

Vlast a Policií ČR 

 

v úterý dne 15. února 2011 od 16.30 hodin 

(po hodině nás tu určitě nikdo vyhánět nebude - konec ohraničen jen koncem 

zavírací doby, tj. 22. hodinou). 

Možnost občerstvení (pivo, limo, víno, káva… vč. jídel za příznivé ceny). 

Vzhledem ke strategickému umístění objektu, díky němuž to bude mít blízko v 

podstatě každý z nás (dojezd autem), se těším na hojnou účast – koncepci práce aj. 

doladíme na místě dle představ každého z nás, tak aby to vyhovovalo většině. 

S kamenářským pozdravem Zdař Bůh! 

 

Dr. Jiří Pavelka 

http://www.pratelefm.org/


 


