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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás tímto vyzvat k podání ná-

vrhů na osobnosti našeho města, které by 
si podle vašeho názoru zasloužily získat 
ocenění ve formě Ceny statutárního měs-
ta Frýdku-Místku za rok 2009.

V roce 2008 byla Cena statutárního 
města Frýdku-Místku udělena poprvé a 
získali ji malířka Eliška Servátková, horo-
lezec Libor Uher a in memoriam sochař 
Vilém Kocych, loni byli oceněni hudební 
skladatel Evžen Zámečník, fotbalový trenér Ivan Kopecký, umělecká 
vedoucí dětského tanečního souboru Ostravička Marie Nováková a 
prezident Společnosti pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-
-Místku Jaromír Václavík.

Cena statutárního města Frýdku-Místku za rok 2009 bude slavnost-
ně udělena v březnu 2010, návrhy lze podat prostřednictvím podatelny 
Magistrátu města Frýdku-Místku nejpozději do 31. 12. 2009. Návrh 
musí obsahovat jméno, příjmení, bydliště nominovaného a odůvodnění 
nominace. Navrhovatelem může být pouze občan našeho města, který 
uvede své jméno a příjmení, adresu bydliště a návrh podepíše.

O udělení Cen statutárního města Frýdku-Místku rozhodne zastupi-
telstvo města na prvním zasedání v roce 2010. Pravidla pro udělování 
Cen statutárního města Frýdku-Místku naleznete na našich webových 
stránkách www.frydekmistek.cz.   Eva Richtrová

Jedinečné hřiště vyrůstá v rekordním čase
Ačkoliv oficiální termín do-

končení stavebních prací v 
rámci rekonstrukce fotbalové-
ho hříště v areálu Stovky byl 
stanoven až na konec listopa-
du, vypadá to nyní, že by se na 
nové umělé trávě, kvalitou na 
absolutní republikové špičce, 
mohlo začít sportovat už kon-
cem října. Je to jasný důkaz, 
že když je vůle na všech stra-
nách, může se povést i takový 
husarský kousek. Samotný 
zástupce firmy dodávající po-
třebnou technologii se nechal 
v minulém týdnu slyšet, že se 
s takovým přístupem ještě ni-
kde nesetkal.

„Když jsem tu byl v polovině 
dubna poprvé, říkal jsem si, že 
úvahy o vybudování hřiště tak, 
aby sloužilo už tuto zimu, jsou 
prostě utopické, protože všude 
tento proces trvá rok nebo i dva. 
Ale tady všechny strany chtěly, 
počínaje městem a fotbalovým 
klubem konče. Výsledek je ten, že 
se tu bude za pouhý půlrok hrát 
fotbal, což se nikde jinde nepo-
vedlo,“ prohlásil na kontrolním dni 
Josef Durník, jehož firma zajišťuje 
subdodávku vlastního umělého 
trávníku. Ten bude mít ve Frýdku-
-Místku špičkové parametry, pro-
tože je zde položen trávník nej-
vyšší třídy třetí generace (čtvrtá 
ještě není), kdy se podobným 
může chlubit zatím jen fotbalový 
klub ze Slovácka. „V republice 
další takové hřiště není, použitá 

vlákna mají paměťovou schop-
nost a zajišťují neustále co neji-
deálnější a nejměkčí povrch pro 
pohyb sportovců. Navíc použi-
tím nadstandardního zeleného 
granulátu, který se tu musí ještě 
vsypat, budete mít zajištěn nejen 
prvotřídní vzhled, ale i celoroční 
využitelnost, což také není pro 
jiná hřiště typické,“ potvrdil jedi-
nečnost projektu, na který město 
získalo evropské dotační peníze, 
Josef Durník.

„Jsem přesvědčen o tom, že 
v daném případě není skromnost 
na místě. Odvedla se tady po 
všech stránkách perfektní práce 
a chtěl bych vyzdvihnout činnost 
speciální pracovní komise, kterou 
jsme zřídili a která vše úspěšně 
koordinuje, protože v ní jsou za-
stoupeny všechny strany. Město 
jako majitel ocenilo i jistou opo-
nenturu klubu, který nás sezna-
moval se svými potřebami, jež 
jsme korigovali tak, jak si to si-
tuace vyžadovala. Výsledek mě 
už nyní těší, jsem rád, že se vše 
povedlo tak rychle a už od zimy 
budeme šetřit zdejšímu fotbalu 
značné finanční prostředky,“ řekl 
náměstek primátora Petr Cvik. 
Radek Myška za fotbalový klub 
přítomným potvrdil, že stavba má 
už nyní v okolí obrovský ohlas, 
takže je klub zavalen žádost-
mi o využití hřiště jinými oddíly. 
Frýdecko-místecký fotbal tak ne-
jenže nebude muset již vydávat 
horentní sumy za zimní přípravu 

na jiných hřištích, ale město sou-
časně i získá pronájmem hřiště 
další finanční prostředky. „Ta 
rychlost, s níž se stavba zvládla, 
je opravdu fantastická. Dokonale 
se sešly okolnosti, všechno bylo 
výborně připravené. Čekali jsme 
sice chvilku na nezbytný déšť 
před vlastním pokládáním tráv-
níku, ale nakonec srážek spadlo 
přesně tolik, kolik bylo zapotřebí, 
a koberec byl položen prakticky 
za pouhé čtyři dny. Teď potřebu-
jeme pro změnu sucho, aby mohl 
být kvalitně vsypán granulát. V 
řádu dní už pak může hřiště slou-
žit především fotbalové mládeži, 
ale i veřejnosti,“ naznačil Radek 
Myška, sportovní ředitel frýdec-

ko-místecké kopané, že areál 
bude otevřený aktivitám všech 
občanů města. 

Pro představu, co museli na 
ploše bývalého škvárového hřiš-
tě stavebníci v rekordním čase 
zvládnout: demontáž stávajících 
sloupů osvětlení, demontáž bra-
nek, vykácení stromů a křovin, 
odvodnění stávající plochy hřiště 
drenážním potrubím. Na ploše 
hříště byly vybudovány vyrovná-
vací podkladní vrstvy z kameni-
va, byly osazeny nové osvětlo-
vací stožáry včetně kabelových 
rozvodů a moderních osvětlo-
vacích těles. Na přístupových 
cestách ke hříšti byla položena 

zámková dlažba a bylo prove-
deno osazení obrubníků kolem 
hříště. V minulém týdnu už byl 
položený travnatý koberec, vy-
řezávaly se běloskvoucí lajny a 
hřiště už působilo vskutku maje-
státním dojmem.

Vytoužená „umělka“ se bude 
slavnostně otevírat v neděli 1. lis-
topadu zápasy Moravskoslezské 
žákovské ligy, kdy se zde od 10 
a 11:45 hodin střetnou starší a 
mladší žáci se svými vrstevníky z 
Vítkovic. Od 13 hodin bude hřiště 
patřit ročníkům přípravky a od 17 
hodin se pod umělým osvětlením 
odehraje exhibiční zápas zástup-
ců radnice a klubu. (pp)

HŘIŠTĚ FINIŠUJE: Náměstci primátora Michal Pobucký a Petr Cvik (uprostřed) si přišli od dodavatelů 
stavby vyslechnout, co je ještě zapotřebí k jejímu zdárnému ukončení.     Foto: Petr Pavelka

Radnice reformuje městskou policii
Nový ředitel Městské po-

licie ve Frýdku-Místku Mi-
lan Sněhota ve spolupráci s 
radnicí zavádí první razantní 
novinky. Tou nezajímavější 
je zavedení deseti okrsků, 
za které budou zodpovědní 
konkrétní strážníci. Ti mají za 
úkol vybudovat si v dané lo-
kalitě takovou pověst, aby se 
na ně s důvěrou obracelo co 
nejvíce lidí.

 „Cílem je, aby lidé znali „své-
ho“ strážníka, na kterého se 
mohou v případě potřeby obrátit 
a kterého mohou obeznámit s 
problémy v dané lokalitě. Dosud 
to bylo tak, že strážníci něco zjis-
tili, řešili nebo postoupili dále, ale 
neměli zpětnou vazbu, jak třeba 
daný případ dopadl, neměli úpl-

ný přehled, zda se problematika 
vyřešila nebo trvá. To se změní. 
Okrskáři budou plně zodpovědní 

za určitou lokalitu,“ vysvětlil ředitel 
městské policie Milan Sněhota.

(pokračování na str. 3)

O REFORMĚ: Ředitel městské policie Milan Sněhota s náměstkem 
primátora Michalem Pobuckým informovali média o novinkách v or-
ganizaci městských strážníků.   Foto: Petr Pavelka
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krátce
Centrum má ředitele
Nová příspěvková organizace 

města Centrum zdravotních a so-
ciálních služeb Frýdek-Místek má 
už svého ředitele. Rozhodnutím 
rady města se jím stala Jarmila 
Kozlová, současná vedoucí od-
boru sociálních služeb frýdecko-
-místeckého magistrátu.

Nová okna mateřinky
Další mateřská škola se do-

čká výměny oken, tentokrát se 
v pořadníku na nejvyšší místo 
dostal objekt mateřské školy 
Bavlnářská 455, kde se vymění 
okna na jižní straně nákladem 
okolo šesti set tisíc korun.

Další hřiště
Rada města rozhodla o zadá-

ní veřejné zakázky na dodávku 
stavebních prací s názvem Re-
konstrukce dětského hřiště ul. 
Komenského. Šestimilionová 
investice bude zahájena ještě 
letos, ale převážná část realiza-
ce proběhne až v příštím roce.

Akce k výročí
První akce, která se bude 

konat u příležitosti 35. výročí 
od založení 8. ZŠ, se chystá 
na 20. října od 16 hodin, kdy 
se uskuteční představení žáků 
5. a 6. ročníků pro mezinárod-
ní návštěvu z Turecka a Velké 
Británie, pod záštitou projektu 
Comenius – C.O.M.P.U.T.E.R., 
který trvá již druhým rokem. Je-
denáct tureckých dětí  bude celý 
týden pobývat u svého českého 
spolužáka.

Štětcem proti nudě
Spolek přátel Frýdku-Míst-

ku pořádá poslední říjnový den 
akci Štětcem proti nudě, která 
startuje ve 14 hodin v Divadél-
ku a areálu Sokolík. Štětcem 
proti nudě je zájmová výchovně 
vzdělávací aktivita, která je urče-
na pro širokou veřejnost, malé 
děti, školáky a středoškoláky, 
kteří budou malovat obrázky na 
stanovené téma pod odborným 
dohledem studentů uměleckých 
škol. Děti si mohou vyzkoušet 
nové techniky malování, mode-
lování, malování na látku, smalt 
na plech a sklo. Nejlepší práce 
budou vystaveny veřejnosti v Di-
vadélku Sokolík.

Novinky Sportplexu
Městská společnost Sport-

plex provozující aquapark a 
víceúčelovou sportovní halu in-
formuje o tom, že od října je po 
technologické odstávce znovu 
uveden do provozu Krytý aqua-
park Olešná. Na 17. října se v 
hale chystá První amatérský 
ping-pongový turnaj a poslední 
novinou je, že Víceúčelová spr-
tovní hala se stala novým pro-
dejním místem sítě Ticketportal. 

Trh vzdělávání
Akci pro vycházející žáky zá-

kladních a speciálních škol, je-
jich rodiče i učitele a širokou ve-
řejnost připravuje Úřad práce ve 
Frýdku-Místku na 3. listopad ve 
velkém sále Národního domu, 
od 10.30 do 16.30. Na této akci 
se tradičně prezentují státní i 
soukromé střední školy, kterých 
by mělo být sedm desítek.  (pp)

PODĚKOVÁNÍ ZA ORGANIZACI: Kytici při zahájení Dne zdraví a sociálních služeb obdrželi zleva vedou-
cí odboru sociálních služeb Jarmila Kozlová, radní Miroslav Adam a Ivan Vrba.    Foto: Petr Pavelka

Den zdraví a sociálních služeb
Pod záštitou statutárního 

města Frýdek-Místek se 8. 
října v místeckém Národním 
domě a současně na Náměs-
tí Svobody uskutečnil Den 
zdraví a sociálních služeb 
2009, který nabídl širokou 
prezentaci poskytovatelů 
sociálních služeb a spoustu 
užitečných informací.

„Hlavním cílem této akce je 
představit sociální služby, kte-
ré prošly řadou legislativních 
změn. Ve městě se je snažíme 
nabízet v dostatečné kvantitě i 
kvalitě, o čemž svědčí i zhruba 
čtyři desítky poskytovatelů so-
ciálních služeb. Ty budou mít 
vždycky významné poslání, 
protože zachovávají lidskou 
důstojnost a pomáhají mnoha 
lidem, aby se neocitli na okra-
ji společnosti,“ prohlásila při 
slavnostním zahájení Jarmila 
Kozlová, vedoucí odboru soci-
álních služeb, která poděkova-
la všem sociálním pracovníkům 
za jejich lidskost a každodenní 
nasazení a vysoké úsilí, kte-
ré je v této oblasti naprosto 
nezbytné. Radní Ivan Vrba 

pak připomněl, že letošní Den 
zdraví a sociálních služeb 2009 
navazuje na předchozí akce, 
pozval zúčastněné v Národním 
domě i k prohlídce náměstí, 
kde se konala druhá část akce, 

a pochválil vystavovatele, kteří 
nabízeli spoustu zdravých pro-
duktů. „Investice do zdraví jsou 
ty nejlepší,“ podotkl.

Radní Miroslav Adam z 
pódia účastníkům akce pro-

zradil, že Den zdraví zapadá 
do celorepublikového Týdne 
sociálních služeb. „V republi-
ce máme dva tisíce poskyto-
vatelů sociálních služeb, tato 
velmi citlivá oblast se dotýká 
každého z nás. Je dobře, že 
i ve Frýdku-Místku můžeme 
ukázat, že existuje více řešení, 
než jen umístit člověka v ně-
jakém zařízení. S ohledem na 
demografický vývoj a stárnou-
cí populaci je jasné, že kvalitní 
sociální služby jsou nutností,“ 
prohlásil Miroslav Adam.

Po slavnostním zahájení 
se už příchozí vydali obejít 
všechny vystavovatele a jako 
obvykle v největší permanen-
ci byla stanoviště měřící tlak, 
hladinu cholesterolu a denzitu 
kostí. Jako zajímavá se ukáza-
la i možnost vyzkoušet si život 
osob s handicapem například 
při nalévání pohárku s vodou 
s klapkami na očích a po-
dobně. Nechyběla ani trocha 
kulturního programu a mnoho 
organizací předvedlo pestrou 
škálu vlastních výrobků, které  
byly výbornými tipy na dárky. 
K tomu spousta ochutnávek, 
prodej výrobků zdravé výživy, 
nápojů, moučníků, bohatý sor-
timent přírodních léčebných 
preparátů, bioproduktů, potra-
vinových doplňků, rehabilitač-
ních a zdravotnických pomů-
cek, či homeopatie, zkrátka 
organizátorům – magistrátu ve 
spolupráci s pracovními sku-
pinami komunitního plánování 
sociálních služeb, Oblastním 
spolkem Českého červeného 
kříže Frýdek-Místek, Zdra-
votním ústavem se sídlem v 
Ostravě, pracovištěm Frýdek-
-Místek, a Poliklinikou Místek 
– se podařilo připravit pestrý a 
hlavně zdravý koktejl.  (pp)

Radnice obhájila certifikát kvality
Když před třemi lety 

primátorka Eva Richtrová 
slavnostně převzala z ru-
kou zástupce certifikační 
společnosti Bureau Veritas 
Certification certifikát, který 
potvrzoval, že Frýdek-Mís-
tek má schopné úředníky, 
bylo jasné, že se současně 
jedná o závazek, který je 
nutný průběžně obhajovat. 
Po každoročních menších 
dozorových auditech město 
nyní po třech letech úspěš-
ně prošlo recertifikačním 
procesem.

„Znamená to, že systém ří-
zení na magistrátu je stále na-
tolik kvalitní, že je v souladu s 
mezinárodními normami řízení 
kvality,“ vysvětlil stručně, co 
se za splněním normy, zná-
mé jako ISO, vlastně skrývá, 
tajemník magistrátu Petr Men-
šík. „ISO u nás zpočátku vzbu-
zovalo jako všude obavy a ne-
důvěru, ale při jeho zavádění 
se na úřadě objevily duplicity, 
které se odstranily, práce se 
zefektivnila, takže si certifika-
ce získala i samotné úředníky. 
Dali jsme si prostě na papír 
povinnosti, které plníme. Je 
to o plánování, kontrole, přijí-
mání opatření. Máme náročné 
standardy řízení a předávání 
informací a můžeme uspět 
i v mezinárodní konkurenci. 
Osvědčení kvality používáme i 
při získávání peněz ze struktu-
rálních fondů Evropské unie,“ 

doplnil tajemník.
„Já bych chtěla právě ta-

jemníkovi, našemu útvaru 
kvality a auditu a také všem 
úředníkům magistrátu podě-
kovat za to, že jsme znovu 
dostali tak skvělé vysvědčení 
za naši práci na úřadě,“ těší 
obhajoba certifikátu primátor-
ku Evu Richtrovou. Frýdek-
-Místek je jediným statutárním 
městem v kraji, které se může 
certifikátem pochlubit, výsadní 
postavení má i v rámci celé 
republiky. „Získání certifikátu 
znamená, že máme nastave-

na a funkční pravidla, která 
přispěla hlavně ke zlepšení 
systému řízení, ke zvýšení 
efektivity činnosti magistrátu, 
ke snížení nákladů, k větší 
pozornosti vůči občanům i ke 
zvýšení důvěryhodnosti,“ vy-
jmenoval přínos obhajoby nor-
my ISO tajemník Petr Menšík. 
A prozradil, že město nechce 
rozhodně usnout na vavří-
nech: „Chtěli bychom uspět 
také jako magistrát šetrný k 
životnímu prostředí a v soutěži 
Národní cena kvality v oblasti 
veřejné správy.“  (pp)

RADNICE UMÍ: Primátorka Eva Richtrová s certifikátem osvědčují-
cím kvalitu frýdecko-místeckého magistrátu.  Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Sklo na vozovce
22. 8. dispečerka městské 

policie přijala oznámení, že na 
Třídě TGM je rozbité sklo ve vo-
zovce. Toto oznámení předala 
technickým službám, které se 
postaraly o úklid této ulice. V ten 
samý den dopoledne jela hlídka 
ověřit do Lískovce asi deset čtyř-
kolek, které se tam proháněly po 
poli. Na místě byl pořadatel, kte-
rý měl akci na svém pozemku.

Ježci na stanici
16. 9. v odpoledních hodi-

nách na základnu přinesl občan 
pět malých ježků. K večeru si 
pro ně přijela záchranná stanice 
z Bartošovic u Nového Jičína.

Stařenka zabloudila
17. 9. v půl páté odpoledne na 

základnu městské policie volali z 
vrátnice nemocnice, že před ní 
delší dobu sedí stará paní, která 
se údajně ztratila. Strážnici zjistili, 
že bydlí v Místku v domě s pečo-
vatelskou službou, kde ji také pře-
vezli a předali zdravotní sestře.

V bytě napospas
28. 9. po osmnácté hodině 

oznámila na základnu žena, že 
se jí už druhý den neozývá její 
kamarádka. Strážníci za účasti 
několika svědků otevřeli byt, 
kde našli na zemi ležet starší 
paní, ke které přivolali rychlou 
záchrannou službu.

Užovka vystrašila
1. 10. deset minut po poled-

ni bylo městskou policií přijato 
oznámení, že se v mateřské 
školce na ulici 8. pěšího pluku 
nachází had. Hlídka na místě 
odchytla užovku, kterou později 
vypustila do volné přírody.

Hořel kontejner
1. 10. v půl druhé odpoledne 

oznámila obyvatelka domova dů-
chodců, že někdo na ulici Sadová 
zapálil kontejner. Hlídka na místě 
usoudila, že sama požár neuhasí, 
a tak si na pomoc přivolala místní 
hasiče. Žhářstvím vznikla škoda 
Frýdecké skládce, která má kon-
tejnery ve svém vlastnictví.

Telefon ve schránce
3. 10. v poledne bylo oznáme-

no na základnu městské policie, 
že na ulici M. Chasáka zvoní te-
lefon v poštovní schránce. Hlídka 
na místě provedla kontrolu, nic 
nebylo slyšet. Proto strážníci 
kontaktovali vedoucí pošty, která 
upozornila na tuto okolnost řidi-
če, který měl schránku vybírat. 
Ten se posléze dostavil s mo-
bilním telefonem na základnu a 
odevzdal jej jako nalezenou věc. 
Mobilní telefon se SIM kartou byl 
blokovaný, a tak se nepodařilo 
zjistit jeho majitele.

Hřiště jen pro malé
4. 10. ve čtyři hodiny odpo-

ledne v mateřské školce Beruš-
ka na ulici Nad Lipinou musela 
hlídka městské policie vykázat 
mládež, která dováděla na dět-
ském hřišti. „Strážnici omladinu 
upozornili, že toto hřiště je pou-
ze pro malé děti a není určeno 
větším dětem, které tato zaříze-
ní, už svou váhou, pouze ničí,“ 
sdělila Lenka Biolková, mana-
žerka prevence kriminality. (pp)

slovo náměstka primátora
Vážení spoluobčané,
v poslední době jsme zaznamenali ně-

kolik stížností na kvalitu některých dětských 
pískovišť ve městě. Bohužel se ale zatím 
jednalo o pískoviště, která nevlastní měs-
to, takže je nemůžeme žádným způsobem 
opravovat a zvelebovat. Poslední takový 
případ se vyskytl na třech pískovištích mezi 
ulicemi Jeronýmova a Mánesova. Tato pís-
koviště vlastní stát a musí se o ně starat. 
Protože nám ale není lhostejné, jak vypadají dětská pískoviště na 
celém území města, a to bez ohledu na jejich majitele, kontaktovali 
jsme Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s žádostí 
o darování zbylých pískovišť státem městu. Jakmile se stane město 
Frýdek-Místek vlastníky zbylých pískovišť v našem městě, okamžitě 
začneme s jejich zvelebováním a komplexní údržbou tak, aby byly 
všechny děti spokojeny. Do té doby však nejsme schopni údržbu 
těchto „cizích“ hřišť zajistit, neboť nám zákon nedovolí starat se o jiný 
majetek než o městský. Velice se vám omlouváme a věříme, že v 
dohledné době již nabudeme zbylých pět pískovišť a budeme se o ně 
moci řádně starat tak, jak o současných 148 pískovišť, které už jsou v 
majetku města.   Michal Pobucký

(pokračování ze str. 1)
Město ve snaze činnost měst-

ské policie přiblížit jako skutečnou 
službu občanům přizpůsobilo 
potřebám zavedení okrsků i we-
bové stránky města, kde na www.
frydekmistek.cz/mp naleznete 
seznam lokalit i konkrétní jména 
a vizáže strážníků, na které se 
mohou občané se svými problé-
my obracet prostřednictvím mailů 
nebo i bezplatně telefonicky přes 
linku 156. „Mohou si například se 
strážníky domluvit schůzky přímo 
v terénu, kde budou chtít upo-
zornit na místní problém,“ přiblížil 
praktické využití náměstek pri-
mátora Michal Pobucký, který je 
nyní velitelem frýdecko-místecké 
městské policie a doufá, že s lep-
šími finančními časy by se počet 
okrskářů mohl rozšiřovat. Milan 
Sněhota na dotaz novinářů, nako-
lik měl těžké stávající strážníky do 
funkcí okrskářů nominovat, odpo-
věděl: „Nebyly s tím větší problé-
my, někteří přímo ve svěřených 
lokalitách bydlí, a tak k tomu mají 
dobré předpoklady. I když to pro 
okrskáře znamená, že musí změ-
nit léta zažité postupy, přistoupili 
k tomu se zájmem a zodpovědně. 
Už si od října své okrsky mapují, 

ví o problémových místech, začí-
nají fungovat. Já mám s okrsky 
zkušenosti ze svého předchozího 
působiště v Ostravě, je to trend, 
který se osvědčil.“

Městská policie je dále nově 
rozdělena do čtyř skupin. Nej-
početnější skupinu tvoří Skupi-
na pro hlídkovou činnost, která 
se zaměřuje na oblast ochrany 
bezpečnosti osob a majetku a 
ochrany veřejného pořádku. Do 
skupiny pro hlídkovou činnost se 

Radnice reformuje městskou policii

OKRSKÁŘI: Deset lokalit bude mít nyní u městské policie konkrétní zodpovědnou osobu. Foto: Petr Pavelka

Město podpořilo vzdělávání seniorů

řadí také okrskáři a rovněž cyk-
lohlídky městské policie, které se 
chystají spolupracovat s cyklo-
hlídkami Policie České republiky. 
„Na kolech máme strážníky, kteří 
k tomu mají vztah, a jsme pře-
svědčeni, že zastanou v určitých 
úsecích mnohem více práce než 
pěší hlídky. Přece jen mají větší 
akční rádius a mohou například 
na cyklostezkách působit pre-
ventivně,“ říká ředitel Sněhota.

Další skupinou městské poli-
ce je Skupina operativní, jejímž 
úkolem je řízení činnosti hlídek 
v terénu se zaměřením na oka-
mžité řešení událostí. Ve své 
kompetenci má také obsluhu 
kamerového systému, usměrňo-
vání dopravy v případě poruchy 
semaforů, oprav na silnici nebo 
dopravní nehody, ale také od-
chyt psů, odtah vozidel, zejména 
v rámci blokového čištění ulic, 
nebo sběr injekčních stříkaček. 
„U kamerového systému bu-
deme mít nyní strážníky, což je 
efektivnější, než když tam sedí 
lidé mimo branži,“ říká Milan 
Sněhota. Do operativní skupiny 
jsou zařazeni také kynologové, 
kteří po získání potřebných ates-
tů budou působit se svými psy 

na některých bezpečnostních 
opatřeních a akcích, ale také 
prezentovat své zkušenosti při 
ukázkách práce městské policie 
pro děti a mládež v rámci pre-
ventivních akcí. 

Poslední dvě skupiny tvoří 
prevence a propagace, která má 
za úkol vytvářet a realizovat pre-
ventivní programy zaměřené na 
děti, mládež a seniory, ale také 
na sociálně slabé a problémové 
občany, a administrativa.

„Cílem reformy je vytvořit měst-
skou policii, která bude orientová-
na na službu veřejnosti, prevenci 
a informovanost. Samozřejmě 
bude efektivní, moderně a účel-
ně vybavena, ale také kvalitně 
vycvičena a vyškolena. Strážníci 
již od září absolvují jednou mě-
síčně vzdělávací blok, zahrnující 
nácvik sebeobrany, taktickou pří-
pravu, školení v oblasti legislativy, 
zdravotnickou přípravu, základy 
psychologie a také střeleckou 
průpravu. Výcvik zabezpečuje 
na základě dohody o součinnosti 
Městská policie Ostrava, která je 
držitelem akreditace Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR,“ řekl náměstek primátora Mi-
chal Pobucký.  (pp)

Akademie Jana Amose 
Komenského a Střední zdra-
votnická škola Frýdek-Místek 
ve spolupráci se Statutárním 
městem Frýdek-Místek zahájili 
Akademii 3. věku, která posky-
tuje seniorům středoškolský 
systém výuky. Pokud se pro-
jekt osvědčí, rozjede se po-
sléze ve Frýdku-Místku i Uni-
verzita třetího věku, nabízející 
vzdělávací aktivity na úrovni 
vysokoškolského vzdělávání, 
určené občanům v důchodo-
vém věku.

Imatrikulaci seniorů v objektu 
akademie byli za město přítomni 
náměstek primátora Petr Cvik, 
radní Ivan Vrba a vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže a tělo-
výchovy Ilona Nowaková. „Určitě 
je chvályhodné, že se vás tolik 
rozhodlo dále se vzdělávat. Zís-
káte nové informace, ale absolvo-
vání akademie pro vás bude mít 
zajisté i vnitřní význam. Máte můj 
obdiv a doufám, že nám pomů-

žete jako absolventi v budoucnu 
naplnit i projekt Univerzity třetího 
věku. Chtěl bych na tomto místě 
poděkovat všem, kteří premiérový 
ročník ve Frýdku-Místku připravili, 
tedy Akademii Jana Amose Ko-
menského a střední zdravotnické 
škole. My se vaše vzdělávání bu-
deme snažit podporovat, aby vás 
tolik finančně nezatěžovalo, pro-
tože si vaší aktivity vážíme,“ ujis-
til náměstek primátora přítomné 
seniory. Ty čekají ve dvou letech 
čtyři semestry, během nichž si vy-
slechnou přednášky z oblasti prá-
va, věnovat se budou také pro-
blematice počítačů a finančnictví, 
projdou také vybrané kapitoly ze 
zdravovědy v teorii i praxi. Pro se-
niory to znamená zpestření jejich 
života jednou za čtrnáct dní. „Mít 
možnost takto aktivně trávit volný 
čas je pro seniory důležité. Osvěží 
si pozapomenuté znalosti, doplní 
je novými poznatky a také se se-
známí s dalšími lidmi svého věku,“ 
vysvětlil přínos Petr Cvik.       (pp)

IMATRIKULACE SENIORŮ: Pamětní list předává náměstek primá-
tora Petr Cvik.   Foto: Petr Pavelka
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PŘED A PO: Také tělocvična na 1. ZŠ prošla rekonstrukcí a nová podlaha i osvětlení přispívají k lepším podmínkám pro tělesnou výchovu. Foto: P. Pavelka

U Čtyřky vyrostlo nádherné sportoviště
Základní škola Frýdek-

-Místek na Komenského ulici, 
která nemá tělocvičnu zrovna 
ideálních parametrů, se může 
pochlubit alespoň perfektním 
novým venkovním sportovním 
areálem. Už vloni u školy vzni-
kl víceúčelový kurt, nyní byla 
navíc vybudována běžecká 
dráha, doskočiště pro skok do 
dálky a další hřiště, s umělou 
trávou pro nohejbal, volejbal a 
další míčové hry. Díky nové-
mu sportovnímu areálu škola 
získala rovněž nové oplocení 
své zadní části.

„Dokončením sportovního 
areálu za školou jsme získali 
zejména zázemí pro zkvalitnění 

výuky tělesné výchovy, provozo-
vání sportovních kroužků a pobyt 
žáků školní družiny. Jistě přispěje 
k rozvoji pozitivního vztahu dětí ke 
sportu a pohybu vůbec. Předpo-
kládáme také, že areál bude moci 
v budoucnu využívat i sportovní 
veřejnost a že bude mít velký 
přínos v rámci prevence sociálně 
patologických jevů ve využití vol-
ného času a motivace dětí,“ řekla 
ředitelka školy Jiřina Raszková 
na slavnostním otevření hřiště, 
na němž nechyběl ani předchozí 
ředitel Jan Slováček, který stál u 
zrodu obou sportovních projektů. 

Náklady na vybudování spor-
tovního areálu u 4. základní ško-
ly činí v souhrnu téměř 6 milionů 

PŘESTŘIŽENÍ PÁSKY: Zprava náměstek primátora Petr Cvik, ředitelka školy Jiřina Raszková, bývalý 
ředitel školy Jan Slováček a zástupce dodavatelské firmy Roman Šebesta.    Foto: Petr Pavelka

UŽ SE SPORTUJE: Žáci si nový měkoučký povrch velmi pochvalují. 
Foto: Petr Pavelka

korun. V první etapě, která zahr-
novala výstavbu víceúčelového 
kurtu, bylo proinvestováno 2,5 
milionu. Druhá etapa spojená 
s vybudováním běžecké dráhy, 
doskočiště, hřiště s umělou trá-
vou a oplocením areálu přišla na 
3,5 milionu korun.

„Investice do sportu je všeo-
becně dobrou investicí. Naší vizí 

je, aby každá škola zřizovaná 
městem měla vlastní sportoviš-
tě, což se nám postupně daří 
uskutečnit. Ve městě už jsou jen 
tři školy, které čekají na otevře-
ní nového sportoviště. V těchto 
dnech finišují práce na zbrusu 
novém sportovním areálu u 5. a 
9. základní školy a také na hřiš-
ti u 6. základní školy,“ liboval si 

před slavnostním přestřižením 
pásky náměstek primátora Petr 
Cvik. Ředitelka Jiřina Raszková 
jemu i celé radnici vyslovila po-
děkování za investice z poslední 
doby, kdy se kromě sportovišť 
škola dočkala i spojovacího krč-
ku mezi svými dvěma budovami, 
čímž získala prostor pro šatny a 
řadu dalších výhod.  (pp)

Žáci šestých tříd se na prožitkových kurzech lépe poznávají
Statutární město Frýdek-

-Místek pokračuje v projektu 
FM-Education, který je za-
měřen na zvyšování úrovně 
vzdělávání a do kterého je 
zapojeno 13 základních škol 
zřizovaných městem. Na 
projekt město získalo téměř 
15,4 milionů korun z Ope-
račního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschop-
nost. V rámci projektu nyní 
školy pořádají prožitkové 
adaptační kurzy. 

„Cílem projektu FM-Education 
je zejména rozvoj partnerství, 
spolupráce a vzájemná výmě-
na zkušeností mezi školami. 
Během tří let, po které je pro-
jekt realizován, se uskuteční 

řada koordinačních a metodic-
kých setkání a vzdělávacích 
programů, které jsou z fondu 
rovněž podpořeny. Patří mezi 
ně i adaptační kurzy, kterých 
se v horském hotelu Palkovic-
ké Hůrky od začátku nového 
školního roku uskutečnilo více 
než deset a další pokračují až 
do konce října,“ uvedl mana-
žer projektu Martin Sysala.

Prožitkové adaptační kurzy 
jsou určeny pro žáky šestých 
tříd základních škol z Frýdku-
Místku, kteří pod vedením svých 
pedagogů a lektorů Centra 
nové naděje plní rozličné úkoly, 
hrají netradiční hry, povídají si 
o třídě, sportují a poznávají se 
navzájem. Cílem je zlepšit soci-

ální klima ve třídě, navázat vzá-
jemné poznání mezi žáky, ale 
také mezi žáky a pedagogem 
a v neposlední řadě nastavit 
efektivní spolupráci mezi žáky 
navzájem a mezi žáky a třídním 
učitelem. Celkem se v průběhu 
září a října 2009 uskuteční 23 
adaptačních kurzů pro 570 žáků 
z 10 základních škol. Adaptační 
kurzy se uskuteční i v příštím 
roce, kdy se do nich zapojí i 
zbylé základní školy.

„Pedagogům a lektorům pat-
ří velké poděkování za přípravu 
a vedení adaptačních kurzů. 
Podle dosavadních zpětných 
reakcí se žákům kurzy líbí a 
jsou s nimi spokojeni i peda-
gogové, kteří oceňují zejména 

profesionální přístup externích 
lektorů a jejich práci se skupi-
nou,“ uzavřel Martin Sysala.

Projekt FM-Education je 

Čtyřleté a osmileté
gymnázium slaví
15. narozeniny
Čtyřleté a osmileté gym-

názium ve Frýdku-Místku 
si 12. 11. 2009 skromnými 
oslavami v kině Vlast připo-
mene 15. výročí trvání školy.

Pokud se chcete dozvě-
dět něco o historii školy, 
jejích absolventech a vyuču-
jících, můžete od 5. 11. 2009 
zhlédnout výstavu umístě-
nou v prostorách gymnázia 
nebo si všechny tyto infor-
mace vyhledat v almanachu, 
který škola k 15. výročí své-
ho vzniku vydá.

Více na www.cogfm.cz

spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky. 
Ukončen bude v roce 2011.
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Zajímavé exkurze v obci 
Třanovice se dne 17. září 
účastnili žáci 8. a 9. třídy lís-
kovecké základní školy. V pro-
storách Kapplova dvora byli 
seznámeni s projektem Školy 
obnovy venkova „Praktikum 
environmentální výchovy“. 

„Tématy exkurze byly Brown-
fields, Obnovitelné zdroje ener-
gie, Biomasa, Energie slunce, 
Energie z bioplynu, Separace 
odpadu, Sběrný dvůr. Mnoho za-
jímavého jsme se dozvěděli při 
prohlídce fotovoltaické elektrár-
ny ve Vojkovicích a v bioplynové 
stanici v Dolních Tošanovicích. 
S pracovními listy, které dostal 

Praktikum environmentální výchovy
každý žák, se bude pracovat v 
předmětech Občanská výchova, 

Chemie, Člověk a příroda,“ refe-
rovala Marie Stratilová.

V měsíci září se na 1. ZŠ 
uskutečnil projekt „Pavouků 
se nebojíme“. Žáci 2.A, 3.A a 
3.B dostali za úkol vyhledat 
informace o pavoucích v en-
cyklopediích, na internetu a u 
zkušených chovatelů. Mohli 
pozorovat chování pavouků 
v přírodě, na chatě, či v bytě. 

Získané informace zpracová-
vali do paměťových map. Tvořili 
různé básně, pohádky i popisy 
pavouků. Ve výtvarné výchově 
si utkali pavučinky a vymodelo-
vali pavoučka z plastelíny. Za-
soutěžili si ve stavbě pavouků z 
víček z pet lahví.

V projektových třídách pomá-
haly paní asistentky, ve 3.B ši-

Projektové vyučování na Jedničce

kovní rodiče. Získané poznatky 
si děti ověřovaly v různých tes-
tech. Dokonce si mohly prohléd-
nout i živé pavouky sekáče, kteří 
se nejčastěji zabydlují v lidských 

obydlích. Malí badatelé praco-
vali s radostí a mnozí se zbavili 
strachu z pavouků.

Paní učitelky tříd 2.A, 3.A 
a 3.B.

Světový den sportu s Poláky
„Šestka, do toho, Šest-

ka do toho!!!“ Toto volání a 
povzbuzování znělo halou 
Šestky celé páteční dopoled-
ne. Probíhal zde totiž Světový 
den sportu a tentokrát k větší 
soupeřivosti a rivalitě přispě-
la návštěva 36 žáků z družeb-
ní školy se sportovním zamě-
řením z polského Radlinu. 

Pro všechny byla připravena 
jednotlivá stanoviště, na nichž 
byla plněna řada úkolů. Ještě 
před obědem zvládli žáci 5. tříd 
zdolat ve vybíjené své polské 
kamarády a po obědě změřili 
své síly čeští a polští učitelé ve 
volejbalovém utkání. 

Není třeba zdůrazňovat, kdo 
byl v které disciplíně vítězem, 
hlavní bylo, že si žáci zaspor-
tovali, zasoutěžili a prožili tak 
dopoledne plné emocí.

„Přiřadíme-li k této události 
projektový Den jazyků, do něhož 
se od prvňáčků po deváťáky mohli 
všichni nejen zapojit, ale také se 
o jednotlivých státech a jejich ja-
zycích něco zajímavého dovědět, 
pak lze konstatovat, že na Šestce 
jsme se již tradičně „pěkně rozje-
li“. Je slibné, že v akcích budeme 
pokračovat celý školní rok,“ hod-
notila obě vydařené zářijové akce 
ředitelka školy Libuše Zárubová.

Text a foto: Zdeněk Oborný

Jednou z tradičně nejoblíbenějších soutěží byl přetah lanem.

Sladkou odměnu si zasloužili všichni žáci, kteří se sportovního dopo-
ledne zúčastnili.

Relaxace a canisterapie v družině
Pedagogičtí pracovníci se 

za velké podpory vedení 6. 
základní školy, na ulici Pioný-
rů 400, snaží přijít do každého 
nového školního roku s no-
vinkami, které jsou pro žáky 
lákavé, atraktivní, zajímavé.

V tomto školním roce upouta-

ly svými nápady vychovatelky ve 
školní družině, které dětem vyba-
vily třídu řadou relaxačních pomů-
cek. Za zvuku uklidňující hudby 
jsou v ní vedeny hodiny relaxač-
ního cvičení, pod vedením vycho-
vatelek se mohou děti uklidnit a 
strávit příjemné odpolední chvilky. 

Největším tahákem se ale 
staly hodiny canisterapie, což je 
léčebný kontakt psa a člověka. 
V naší družince pracuje paní 
vychovatelka Lenka Janíčková 
se svými pejsky Lady, kříženec 
knírače, a Betynkou, kříženec 

Děti se na své dva oblíbené pejsky těší. Družina na 6. ZŠ přišla s 
něčím opravdu originálním.   Foto: Eva Kolářová

kokršpaněla.
„Pes už svou přítomností 

dokáže vyvolat dobrou náladu 
všude tam, kde je jí nedostatek. 
A o tom, že úsměv léčí, není 
pochyb. Canisterapie může 
probíhat individuální i kolektivní 
formou a mohou být využívány 
různé druhy psích plemen,“ do-
plnila Lenka Janíčková.

Zájem ze strany dětí i rodičů 
je nevídaný a pejsci jsou proto 
každodenními hosty ve školní 
družině. Alena Cihlářová, ve-
doucí vychovatelka

Již téměř dvouletou působ-
nost má za sebou plavecký 
oddíl, který vznikl z nadšení 
trenérek Martiny Poláchové a 
Ivety Ličmanové. Práce s dět-
mi i dospělými ve výuce plavá-
ní již přináší své první ovoce.

„Vytvořit dětem svět, kdy by 
se nebály poznat své možnos-
ti. Kdy až se naučí každý detail 
technického cvičení a techniky 
jako takové, a přijdou na to, že 
vytrvalost je jen přínosem nejen 
pro plavání, ale i pro život. Pak 
poznají samy sebe. Poznají, že 
si mohou věřit,“ to je pracovní a 
životní motto Martiny Poláchové, 
trenérky plavání a učitelky na Zá-
kladní škole Jiřího z Poděbrad. 

Od roku 2008 připravují Mar-
tina Poláchová spolu s Ivetou 
Ličmanovou děti z Frýdku-Míst-

Plavci našli zázemí na Jedenáctce
ku a okolí na závody v plavání 
a dokonce je samy v rámci pla-
veckého oddílu i pořádají. „Před 
více než rokem jsme na posled-
ní školní týden narychlo pozvaly 
děti z různých škol a uspořádaly 
první plavecké závody. Myš-
lenka na plavecký oddíl už byla 
uzavřena, jen legislativní schvá-
lení chybělo. Po pravdě, vůbec 
jsme si nedávaly velkou naději, 
že nějaké děti přijdou,“ uvedla 
Martina Poláchová a pokračo-
vala: „Všichni byli hodně překva-
pení, když už dvě hodiny před 
začátkem závodů přicházely 
děti. Přijely z Hukvald, Ostravi-
ce, Bahna, Řepiště, Kunčic pod 
Ondřejníkem a z okolních škol. 
Nasbíralo se jich skoro šedesát 
a závody mohly začít. Děti od 6 
do 15 let přijely změřit své síly. 

Úsilí některým závodníkům bortil 
stres a obrovská snaha nezkla-
mat. A opravdu – nezklamaly!“ 
Od té doby si trenérky vyzkou-
šely závody ještě dvakrát.

„V současné době plaveme 
pětkrát týdně na bazénu při Zá-
kladní škole Jiřího z Poděbrad 
a dvakrát týdně máme zajištěn 
trénink i ve velkém bazénu v 
Místku,“ pokračovala Martina 
Poláchová.

Zájem o plavání je opravdu 
velký. „Na Jedenáctce chystáme 
plavecké kroužky pro děti a při-
pravujeme dokonce i plavání pro 
budoucí prvňáky. Ti budou mít v 
příštím školním roce možnost na-
vštěvovat speciální kroužek pla-
vání určený pro nejmenší školní 
děti,“ dodala závěrem trenérka 
plavání.  Renata Spustová
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FOTBAL MLÁDEŽE

FOTBAL F-M – 1. FC BRNO 
B 4:0 (2:0)

Další z vydařených utkání 
mají za sebou naši třetiligo-
ví muži, když na svém hřišti 
rozdrtili brněnskou juniorku 
rozdílem třídy.

Domácí začali aktivně a již po 
třech minutách hry mohli jít po ro-
hovém kopu do vedení. Brzkého 
gólu se nakonec domácí přízniv-
ci přeci jen dočkali v 8. minutě, 
kdy se po centru z pravé strany 
dostal k míči Maceček a jemnou 
tečí překonal urostlého gólmana 
Brna. Neuběhlo ani pár vteřin a 

Fotbalisté si s chutí zastříleli

S BÉČKEM BRNA: Gólová trefa Karla Macečka, který se blýskl hat-
trickem.   Foto: Petr Pavelka

Maceček se řítil na brněnské-
ho brankáře zcela osamocený. 
Místo střely bohužel volil lob, 
který však Poláčka na holičkách 
nenachytal. Mnohem lépe si vedl 
tento hráč ve 21. minutě, kdy 
vyhrál souboj na hranici vápna a 
pravačkou podruhé rozjásal frý-
decko-místecké Stovky. 

Po změně stran již na hřišti 
existovalo pouze jedno mužstvo 
a tím byli domácí. V 58. minutě 
zahrával Cesnek z pravé stra-
ny standardní situaci a po jeho 
centru se hlavou trefil Literák. 
Konečnou podobu výsledku sta-

novil v 88. minutě Maceček, kte-
rý tak dovršil svůj hattrick. „Dát 
tři góly, tak to je paráda. Napo-
sledy se mi to povedlo snad za 
Třinec, ale to už je hodně dáv-
no. Myslím, že to tehdy odneslo 
Znojmo,“ vzpomněl si šťastný 
střelec tří frýdecko-místeckých 
branek Karel Maceček. „Domácí 
dnes vyhráli zcela zaslouženě. 
Narazili jsme prozatím na nej-
lepší tým, proti kterému jsme 
hráli. O naší prohře rozhodly 
hrubé individuální chyby,“ po-
chválil domácí po utkání brněn-
ský trenér Vladimír Michal. 

DOROST
UNEX Uničov – starší dorost B 2:1 (2:1) 
Teplý
UNEX Uničov – mladší dorost B 1:2 (1:1) 
Tvardek 2
1. FC Slovácko B – starší dorost A 0:0
1. FC Slovácko B – mladší dorost A 1:0 (0:0)

ŽÁCI
DANONE CUP (1. kolo)
FC Vítkovice B – mladší žáci B 2:2 (2:1) 
na penalty 10:9 
Šafner, Šponiar z PK
PREMIER CUP (semifinále) 
TCM Brno (13.-15. místo v republice)
Naši nejstarší ligoví žáci se ve středu 30. září zúčastnili semifinálové-
ho kola Premier Cupu. Do semifinále se z celkového počtu 92 týmů 
kvalifikovalo pouze 24 družstev. Nakonec za našimi žáky skončily 
takové celky jako např. Hradec Králové, České Budějovice, Jablo-
nec, Teplice, Most, Jihlava, Zlín, Opava, Vítkovice, Bohemians 1905 
či Viktoria Žižkov. 
1. FC Brno - Fotbal FM 3:0 (2:0)
1. FC Slovácko - Fotbal FM 1:1 (0:0) - PK 5:6
Macíček (Kedroň). Penalty proměnili: Macíček, Papaj, Štěrba, Celba, 
Sušovský, Rusina.
O 5. místo: 
Slovan Jindřichův Hradec – Fotbal FM 0:3 (0:3)
Macíček (Štěrba), Matula (Celba), Celba (Papaj).
MFK Karviná C – starší žáci C 1:2 (1:1) 
Paleček, Švábek
MFK Karviná C – mladší žáci C 1:4 (0:4) 
D. Hruška 2, Hutník, Vokoun
Dolní Benešov – starší žáci B 1:5 (1:0) 
Matula 2, Curylo, Krus, Roháček
Dolní Benešov – mladší žáci B 1:6 (0:3) 
Urbiš 4, Šponiar, Vojkovský z PK
starší žáci A – Rostex Vyškov 2:1 (1:1) 
Neumann (Štěrba), Štěrba (Macíček)
mladší žáci A – Rostex Vyškov 1:0 (0:0) 
Janík

PŘÍPRAVKA
ročník 1999 – Jastrzebie Zdrój (Polsko) 4:0
ročník 2000 – Jastrzebie Zdrój (Polsko) 5:2 (2:0) 
Pajurek 2, Fukala 2, Dryák
ročník 2001 (A) - Sokol Baška 5:2
ročník 2001 (A) - FK Čeladná 3:1
ročník 2001 (B) - Sokol Baška 0:5
ročník 2001 (B) - FK Čeladná 1:2
ročník 2002 (1) - Fotbal Třinec 2002 17:11 
ročník 2002 (2) - Fotbal Třinec 2002 (2) 8:9
Staré Město A - ročník 2000 2:6
Staré Město B - ročník 2000 0:16
Staré Město A - ročník 1999 0:5
Staré Město B - ročník 2000 0:18
FC Vítkovice - ročník 1999 2:4 
FC Vítkovice - ročník 2000 3:2 
Kubala, J. Fukala
ročník 2001 A - Staré Město A 0:6
ročník 2001 B - Staré Město B 3:7
ročník 2001 A - Staré Město B 7:0
ročník 2001 B - Staré Město A 0:12

Významný učitel kendó přijel do města
Frýdek-Místek navštívil 

učitel kendó pan Hiroshi Oza-
wa (7.dan ). Bylo to poprvé, 
co tak významný učitel vedl 
trénink v našem městě. Vzác-
nou návštěvu v tělocvičně 4. 
ZŠ přivítal radní Jiří Zaoral.

Pan Hiroshi Ozawa je v Pra-
ze na pozvání České federace 
Kendó a zavítal i poprvé do na-
šeho regionu. „Jsem velmi rád, 
že jsem si mohl přijet s vámi za-
cvičit. Před pěti lety ve vaší zemi 
nebyla úroveň kendó příliš vy-
soká, ale já sleduji, jak rapidně 
roste. Proto bych i rád poprosil 
město, aby zdejší oddíll podpo-
rovalo, protože jejich tvrdá prá-
ce je vidět, jednotlivé techniky 
provádějí korektně a pracují na 
úrovni, ne na výsledcích,“ pro-
hlásil Hiroshi Ozawa, který by 
chtěl napřesrok přijet znovu. 

Co je vlastně kendó? Kendó 
jako takové je čistě „šermířská“ 
záležitost, a proto nezahrnuje 
žádné kopy, skoky nebo pády. 
Mezi základní pohyby v kendó 

patří různé typy seků (příp. bod-
nutí) mířené na přesně dané 
části soupeřova těla: hlavu, zá-
pěstí, krk a trup. Kendó je sport s 
přímým kontaktem – na rozdíl od 
většiny ostatních bojových spor-
tů a umění, v kendó se zásahy 
provádí bez váhání a plnou silou! 

Cílem kendó je formovat mysl a 
tělo, zušlechťovat silného ducha 
a správným a přesným cvičením 
usilovat o zdokonalení se v umě-
ní kendó. Ctít lidskou laskavost 
a čest, stýkat se s ostatními s 
upřímností a vždy usilovat o zu-
šlechtění sebe sama.  (pp)

KENDÓ SEMINÁŘ: Učitele Kendó pana Hiroshi Ozawu přivítal ve 
Frýdku-Místku radní Jiří Zaoral, jehož syn se tomuto bojovému umění 
věnuje.   Foto: Petr Pavelka

TJ voltiž Frýdek-Místek
12. září se TJ voltiž Frý-

dek-Místek zúčastnila Ob-
lastního Mistrovství Mo-
ravskoslezského kraje ve 
voltiži v jezdecké hale ve 
Frenštátě pod Radhoštěm, 
kde závody pořádal JK 
Hřebčín Albertovec.

Skupina našich juniorů cvi-
čila na koni Largo pod vedením 
lonžérky Lenky Bujňákové ve 
složení Klára a Tereza Horsin-
ková, Kristýna Chovančíková, 
Tereza Strnadlová, Andrea 
Šplíchalová, Julie a Zuzana 
Kasanová. Děvčata se umístila 
na 3. místě a získala bronzovou 
medaili. Naše juniorky, Klára 
Horsinková a Tereza Horsinko-
vá, cvičily rovněž na koni Largo 
a umístily se na 5. a 6. místě.

Letošním posledním závo-
dem voltižní sezony bylo Mis-
trovství České republiky, které 

se konalo 26. a 27. září v Tlu-
mačově. Náš oddíl reprezento-
vala juniorka Klára Horsinková 
na koni Largo s lonžérkou Len-
kou Bujňákovou, umístila se na 
13. místě. „Juniorská skupina 
bohužel pro nemoc větší části 

dětí nemohla nastoupit na start. 
Doufáme, že v příštím roce se 
nám podaří na Mistrovství Čes-
ké republiky opět probojovat a 
zúčastníme se již v plném po-
čtu,“ řekla Michaela Guznar Rů-
žičková, předsedkyně TJ.
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ
HC Frýdek-Místek

pátek 16.10. 19:00 starší dorost - Poruba
sobota 17.10. 10:00 7 + 8.tř. - Kopřivnice
neděle 18.10. 10:30 junioři - Šumperk
neděle 18.10. 13:00 3 + 4.tř - Karviná
pátek  23.10. 19:00  starší dorost - Prostějov
sobota  24.10. 10:00  5 + 6.tř. - Vítkovice
sobota  24.10. 17:00  muži - Přerov
neděle  25.10. 10:30  mladší dorost - Karviná
středa  28.10. 10:00  7 + 8.tř. - Vsetín 
neděle  1.11. 13:00  junioři - Krnov
neděle  1.11. 17:00  muži - Vsetín 

Fotbal Frýdek-Místek
17.10. 10:15 Frýdek-Místek - Slavičín MSFL muži 
18.10. 11:00 Frýdek-Místek - Slovácko MSŽL sž 
18.10. 12:45 Frýdek-Místek - Slovácko MSŽL mž 
18.10. 14:15 Fotbal F-M C - B. Albrechtice KS C mž 
18.10. 15:45 Fotbal F-M C - B. Albrechtice KS C sž 

Volejbal TJ Sokol Frýdek-Místek
Extraliga ženy

 15.10.2009 čt 17.00 hod. TJ Sokol F-M - VK Prostějov 
 23.10.2009 pá 17.00 hod. TJ Sokol F-M - VK TU Liberec
 25.10.2009 ne 14.00 hod. TJ Sokol F-M - VK Královo Pole Brno
 29.10.2009 čt 17.00 hod. TJ Sokol F-M - SK UP Olomouc
 Hraje se v hale 6.ZŠ na ul. Pionýrů 400 ve Frýdku-Místku

2. liga ženy
 24.10.2009 so TJ Sokol F-M „B“ - PVK Přerov „B“
 Začátky zápasů v 10.00 hod a 14.00 hod v sokolovně na ul. 
Novodvorská 667 ve F-M

1. ročník amatérského turnaje 
v ping pongu 17. 10. 2009

Vážení příznivci stolního tenisu,
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. připravuje 1. ročník amatérského 

turnaje ve stolním tenise. Turnaj bude probíhat 17. 10. od 9.00 h ve 
Víceúčelové sportovní hale ve Frýdku-Místku. Rozhodčím turnaje 
bude paní Lenka Mišičková. Prosíme všechny vážné zájemce, aby 
se přihlásili na níže uvedených kontaktech. Přihlásit se může každý! 
Podmínkou je zaplacení startovného. Informace a přihlášky na e-mai-
lu: sportplex@sportplex.cz, tel.: 775 767 750.

Těšíme se na vás! Ping-pongu zdar!

Statutární město Frýdek-Mís-
tek se poprvé připojilo k celo-
státní soutěži Plavecká soutěž 
měst, která se konala ve středu 
7. října od 10 do 20 hodin v kry-
tém aquaparku Olešná. Zúčast-
nit se mohli zájemci všech vě-
kových kategorií, kteří zaplavou 
100 metrů jakýmkoliv stylem. 

Účastníci soutěže nemuseli 
být občany Frýdku-Místku a v 
den konání Plavecké soutěže 
měst měli soutěžící plavci vstup 
do krytého aquaparku zdarma. 
Navíc plavci, kteří odplavali sto-
metrovou trať a odevzdali vypl-
něný účastnický lístek, byli zařa-
zeni do slosování o věcné ceny. 

18. ročník Plavecké soutěže 
měst vyhlásila Agentura Sprint 
pod patronací Českého olympij-

Premiéra v Plavecké soutěži měst

PLAVECKÁ AKCE: Plavecká soutěž měst jinde probíhá masově, u 
nás zapustila první kořínky.   Foto: Petr Pavelka

ského výboru. „Účastnili jsme se 
poprvé a trať u nás absolvovalo 
103 plavců.  Napříště do akce 
zkusíme zapojit školy i senio-

ry, abychom měli účast vyšší. 
Každopádně se chceme připojit 
i v dalším ročníku,“ řekla Pavla 
Hrabcová ze Sportplexu.  (pp)

10. ročník soutěže judistů o Pohár primátorky
První říjnový víkend se 

v hale střední školy strojí-
renské a dopravní sešlo na 
170 judistů a judistek na 
jubilejním desátém ročníku 
turnaje „O Pohár primátor-
ky Frýdku-Místku“. Tradiční 
soutěže, která se uskutečnila 
pod patronací Evy Richtrové 
a za finanční podpory Města 
Frýdku-Místku, se zúčastnili 
chlapci a děvčata ve všech 
žákovských kategoriích. 

Ke kvalitní konkurenci přispě-
ly také tři silné výpravy ze Slo-
venska. Pořadatel SK Judo F-M, 
se bohužel musel smířit s neú-
častí Poláků, kteří měli ve stej-
ném termínu vlastní mistrovské 
soutěže. Celkový počet 17 klubů 
však byl zárukou vysoké úrovně 
soutěže, což potvrdili samotní 
judisté v jednotlivých zápasech. 
V průběhu dne se předvedlo 
hned několik mistrů republiky, 
kteří předváděli divácky velmi 
zajímavé souboje zejména v ka-
tegorii starších žáků. V soutěži 
klubů se nejlépe dařilo domácím 
borcům, když v kategorii star-
ších žáků předstihli do té doby 
vedoucí Baník Ostrava, který byl 
úspěšnější především v katego-
rii nejmladších benjamínků. Mezi 
největší opory SK Judo Frýdek-
Místek patřili členové závodního 
týmu Vít Jerglík, Lukáš Janulek, 
Lukáš Měchura a Marie Duží-
ková, kteří vybojovali ve svých 
kategoriích zlato a předvedli 
bezkonkurenční výkon. Všichni 
jsou v přípravě na nadcházejí-
cí mistrovství republiky, a jak 
se zdá, v dobré formě. Velkou 
radost udělali hlavní trenérce 
Prőllové také nejmladší ben-
jamínci Karolína a Luděk Ku-
bíčkovi kteří se rovněž těšili ze 
zlata. K úspěchu domácího klu-
bu výrazně přispěli také ostatní 
medailisté. Stříbrní – Vojtěch 

Bezruč (st.ž), Marek Měchu-
ra (ml.ž.), Sabina Braneacová 
(st.ž.), Sabina Čížková (benj.), 
Petra Stachová (benj.), Eliška 

Kubíčková (benj.). Bronzoví 
– Václav Mališ (ml.ž), Denisa 
Štěrbová (benj.), Pavel Ivaňuk 
(benj.), Ondřej Chlopčík (benj.), 

Dominik Polášek (benj.). Kva-
litní výkon celého kolektivu 
přivedl frýdecko-místecké ju-
disty k vítězství v soutěži klubů 
před druhým Baníkem Ostrava 
a třetím Sokolem Prievidza, 
čímž také obhájili loňské prven-
ství. Soutěž zhodnotil trenér a 
předseda klubu frýdecko-mís-
teckých judistů Luděk Kubíček: 
„Myslím že naši svěřenci opět 

potvrdili, že patří k absolutní 
krajské špičce. Výsledky, kte-
rých dosahujeme, nám zvedají 
počty nových členů v náboru 
žáků, který je pro letošní školní 
rok nebývale vysoký.“

Frýdecko-místečtí judisté 
trénují v kasárnách policejní-
ho útvaru „Na Bahně“. Bližší 
informace o klubu získáte na
www.judo-morava.cz.

HC Frýdek-Místek – SHK 
Hodonín 1:7 (0:2, 1:2, 0:3) 

HC Bobři Valašské Meziříčí 
– HC Frýdek-Místek 5:4 (2:2, 
2:0, 1:2)

Po neúspěchu v domácím 
prostředí proti Hodonínu hoke-
jisté favorita soutěže ve Valaš-
ském Meziříčí potrápili, avšak 
body nepřivezli.

Do utkání nastoupili naši ho-
kejisté pod trenérem Mirkem 
Kameníkem, který momentálně 
vede druholigové „A“ mužstvo 
Frýdku-Místku po odvolaném 

Body se sbírají těžko
Tomáši Špačkovi. Vedení hoke-
jového klubu tak reagovalo na 
poslední čtyři kola, ve kterých 
naši hokejisté nezískali ani bod. 

V 57. minutě Michal Sztefek 
střelou od mantinelu snížil na 
5:4 a šanci k vyrovnání dostali 
naši hráči 80 vteřin před kon-
cem, když na trestnou zamířil 
domácí Vašut. V čase 59:27 
byl vyloučen další domácí hráč. 
Ani toto dvojnásobné vyloučení 
domácích úspěch našich hráčů 
již nepřineslo a ve Valašském 
Meziříčí jsme prohráli 5:4.

SKP Frýdek-Místek – Jisk-
ra Třeboň 33:28 (18:15)

 Házenkáři získali první dva 
body za vítězství, když porazili 
doma v předehrávaném 20. kole 
tým TJ Jiskra Lázně Třeboň po 
výsledku 33:28 (18:15). Svému 
soupeři měli domácí hráči co 
vracet. Vždyť to byla Třeboň, na 
jejíž úkor putovalo eskápéčko v 
loňské sezoně do baráže. 

Tři minuty před půlí svítil na 
ukazateli skóre stav 18:13 pro 
domácí, ale v závěru poločasu 
po dvou chybách domácí hosty 
nechali snížit na rozdíl tří branek. 
„Kdybychom nedělali zbytečné 
technické chyby, tak jsme Tře-
boň mohli porazit i vyšším rozdí-
lem,“ hodnotil vedoucí družstva 
Petr Mazur.

Doma házenkáři bodovali
SKP Frýdek Místek – Hrani-

ce 25:28 (14:17) 
Vedení Hranických hráčů 

1:5 z 5. minuty utkání ještě 
domácí dokázali srovnat, poté 
však Hraničtí opět odskočili na 
rozdíl tří branek. Ve 45. minu-
tě hosté zvýšili své vedení na 
18:23, ale nadšeně bojující 
domácí za dalších deset minut 
dokázali vyrovnat na 24:24. 
Závěr lépe vyšel hostům, kteří 
trestali technické chyby našich 
hráčů.

Jičín – SKP Frýdek Místek 
24:23 (12:14) 

„Těžký boj s rozhodčím Prů-
chou jsme nevyhráli,“ zní struč-
ně hodnocení Petra Mazura. Na 
webu klubu se můžete dozvě-
dět více.
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Tři měsíce působení v 
nové funkci ředitele Městské 
knihovny Frýdek-Místek má 
za sebou Tomáš Benedikt 
Zbranek. Ten za čtvrt roku 
potvrdil, že přes své mládí je 
schopen vést tuto organizaci 
k moderní instituci, která na-
bídne občanům služby, jež 
očekávají.

„V knihovně dnes všechno 
klape, jak má. Jsem rád, že nový 
pan ředitel dal už za tak krátkou 
dobu jasnou odpověď všem těm, 
kteří neváhali předem nahlas 
pochybovat, zda jsme vybrali 
správně,“ těší povedená sázka 
na mladého člověka náměstka 
primátora Petra Cvika.

Tomáši Benediktu Zbranko-
vi, který je ve funkci od 1. čer-
vence tohoto roku, jsme položili 
několik otázek.

Co jste tedy už stihl za 
tak krátkou dobu v knihovně 
změnit?

„Událo se toho skutečně 
hodně. Dosáhli jsme například 
centralizace nákupu knižního 
fondu, čímž dochází k finančním 

TOMÁŠ BENEDIKT ZBRANEK: Ředitel Městské knihovny Frýdek-
-Místek.   Foto: Petr Pavelka

úsporám. Předchozí praxe náku-
pu knih po jednotlivých odděle-
ních nebyla výhodná. Úspěšně 
jsme také dokončili probíhající 
výměnu počítačového fondu. Je-
denáct nových PC sestav určitě 
zkvalitní naše služby a usnadní 
zaměstnancům práci.“

A jaké změny poznají sa-
motní čtenáři?

„Ta nejvýraznější se pro ně 
chystá od Nového roku, kdy 

Knihovna prodlouží výpůjční dobu

Horkýže po roce zbourají Stoun
23. října může být dnem, 

kdy spadne Stoun, i když 
vzhledem k jeho umístění je 
to vcelku nemožné. V ten den 
to ve zmíněném frýdecko-
-místeckém klubu rozjede 
po necelém roce slovenská 
partička Horkýže Slíže a po 
zkušenostech z minulých let 
(Slíže byli ve Stounu už 6x) je 
hrozba vcelku opodstatněná.

Co jsou vlastně zač? Vznik 
skupiny je datován rokem 1992. 
Založil ji v Nitře jako tříčlennou 
Peter Hrivňák – Kuko (zpěv, 
baskytara) s Máriem Sabem 
– Sabotérem (kytara) a s Marti-
nem Košovanem – Košem (bicí). 

Postupem doby skupina vydala 
první nahrávky na kazetách, v 
roce 1995 přichází druhý kyta-
rista Juro Štefánik. V roce 1996 
natáčejí materiál na první album, 
které pak vychází u BMG pod 
názvem „V rámci oného“. V prů-
běhu doby vycházejí další alba 
a dochází k výměně na postu 
bubeníka – přichází Marek Viršík 
přezdívaný Jean Claude Vandel. 
V roce 2002 vychází CD „Kýže 
sliz“ s průlomovým hitem L.A.G. 
song, který znamenal postup do 
rádiových playlistů, a to i v čes-
kých zemích. V roce 2004 ná-
sleduje první turné v „zahraničí“, 
jedna ze zastávek byla i ve Stou-

nu. V posledních letech se Slíže 
dostali na vrchol popularity, kde 
se průběžně udržují vydáváním 
alb (předposlední CD „Ukáž tú 
tvoju zoo“ zaznamenalo velký 
úspěch) a koncertováním na 
festivalech a v klubech. Přízniv-
ci kapely se budou moci za pár 
týdnů vychutnat pódiové verze 
novějších hitů jako Silný refrén, 
Emanuel Bacigala, Bernardín, 
tak i osvědčených pecek: Malá 
Žužu, Baby, Vlak, Maštaľ nebo 
Logická hádanka. Kromě toho 
nás kapela jistě oblaží novinka-
mi z alba „54 dole hlavou“, která 
vychází den před frýdecko-mís-
teckým koncertem.

Podzimní varhanní koncert
v koncertním sále školy na Hlavní třídě ve čtvrtek 22. října 

v 17 hodin. Na koncertě vystoupí přední český varhaník Karel 
Martínek (nar. 1979). 

Zveme všechny příznivce výtvarného umění na vernisáž Lu-
káše Orlity. 

Ta se uskuteční v pátek 23. října od 17 hodin. Vernisáž za 
přítomnosti autora uvede Simona Pavlicová. Samotná výstava s 
názvem Prostorové vize bude k vidění až do pátku 20. listopadu. 

Lukáš Orlita je zástupcem mladé výtvarné generace, která na 
sebe poutá stále větší pozornost. Pozornost vyžadují také jeho 
obrazy, které nás samy o sobě donutí zastavit se a přemýšlet.

Jsme rádi, že výtvarník, který žije a pracuje v Brně, vystavuje 
mimo jiné i v Praze, se vrací ke svým kořenům do Frýdku-Místku. 
Jak? To uvidíte ve frýdecké galerii.

Lukáš Orlita v prostoru
Galerie pod zámkem

K R B YK R B Y
Návrhy a realizace vnitřních

a venkovních krbů, kachlových
obestaveb a krbových kamen.

Tel.: 737 041 541

bude rozšířena výpůjční doba. 
Ve středu jsme měli zavřeno, 
ale od 1. ledna budeme lidem 
k dispozici odpoledne, v pon-
dělí a čtvrtek dobu o hodinu 
prodloužíme, takže budeme 
mít otevřeno až do 19 hodin. 
Zefektivnili jsme pracovní dobu 
zaměstnanců, takže tyto změ-
ny jsme připraveni zvládnout 
bez navýšení počtu pracovní-
ků. Vše zajistíme stávajícími 
silami. Další věcí směrem ke 
čtenářům bylo odstranění ne-
srovnalostí v online katalogu, 
takže se občané nyní mohou 
lépe orientovat.“

A dávají vám i samotní uži-
vatelé knihovny tipy, co by se 
ještě dalo vylepšit?

„Na zpětné vazbě nám záleží, 
a proto jsme připravili profesi-
onální dotazník spokojenosti s 
knihovnou, který je k dispozici 
ve všech půjčovnách i na webu. 
Tímto způsobem určitě získáme 
další podněty ke změnám, jedná 
se vlastně o průzkum, co by kli-
enti knihovny v našem zařízení 
ještě potřebovali.“   (pp)
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V oblasti územního rozvoje a životního prostředí chceme:V oblasti územního rozvoje a životního prostředí chceme:
Zlepšit stávající stav obřadní síně na městském hřbitověZlepšit stávající stav obřadní síně na městském hřbitově

Statutární město Frýdek-
-Místek dokončilo další etapu 
rekonstrukce smuteční obřad-
ní síně na městském hřbitově 
ve Frýdku. Po výměně oken 
a opravě vodovodního řadu 
byla v září opravena také elek-
troinstalace a velkých změn 
doznal rovněž interiér síně, 
který již byl značně zastaralý.

„Zlepšení stavu smuteční ob-
řadní síně jsme si dali jako záva-
zek, protože dlouhé roky se do 
tohoto objektu neinvestovalo a 
už bylo skutečně zapotřebí po-
zvednout jeho úroveň. Myslím, 
že místo posledního rozloučení 
s blízkými si to zaslouží a že se 
nám podařilo vytvořit skutečně 
důstojné prostředí,“ řekl náměs-
tek primátora Petr Cvik. 

Tato etapa rekonstrukce byla 
zahájena 7. září a podařilo se ji 
dokončit do konce tohoto měsí-
ce. Předcházely jí však náročné 
přípravné práce, od návrhů inte-
riéru až po zhotovení projektové 
dokumentace. „Předmětem této 
etapy byla generální oprava 
elektroinstalace ve všech pro-
storách. Byly předělány rozvody 
elektřiny a opraven pojezdový 
mechanismus katafalku. Při-
stoupili jsme ke změně vytápění, 
kdy byly nahrazeny dosavadní 
akumulační kamna, takže dojde 
ke značným úsporám elektrické 
energie. Kamna nahradily infra-

zářiče s okamžitým efektem a 
kostelní topidla přímo v nových 
lavicích a křeslech. Docílí se tak 
tepelné pohody v poměrně krát-
ké době,“ vysvětlil Bohuslav Str-
nadel z oddělení správy budov a 
bytového fondu odboru správy 
obecního majetku.

Rozsáhlé proměny se udály 
uvnitř budovy, interiér nyní pů-
sobí mnohem vlídněji, i zásluhou 
nových vstupních dveří, většího 
počtu nových svítidel a vymalo-
vání, které potlačilo šeď. „Upravila 
se také výstavní místnost, kde se 
shromažďují pozůstalí před vlast-
ním obřadem, upravil se katafalk, 
vyměnila opona, což spolu s čás-
tečnou opravou fasády a nátěrem 
fasádní omítky ve výsledku výraz-
ně zvedlo estetický dojem i vlastní 
komfort,“ hodnotí náměstek pri-
mátora Michal Pobucký.

Město v této fázi investovalo 
okolo tří milionů korun, výrazně 
přes půl milionu korun dala do 
vnitřního vybavení městská spo-
lečnost TS a.s., jejíž pohřební 
služba Pietas je provozovatelem 
této obřadní síně.

„Prošli jsme si celým pro-
vozem obřadní síně, abychom 
dokázali zhodnotit, jak se rekon-
strukce podařila. Podle mého 
názoru byla změna zastaralého 
technického a interiérového 
vybavení už nezbytná a nové 
prostředí nyní odpovídá vážnosti 

účelu, ke kterému slouží. Děku-
jeme za pochopení všem, kteří 
po dobu rekonstrukce museli 
smuteční obřady uskutečnit v 
náhradním prostředí v Pasko-
vě,“ uzavřel náměstek primátora 
Petr Cvik. Podle něj úpravy frý-
deckého hřbitova tímto nekončí. 
Po rekonstrukci hřbitovní zdi a 
výraznému vylepšení obřadní 
síně přijdou na řadu chodníky na 
hřbitově.  (pp)

NOVÝ INTERIÉR: Po rekonstrukci působí teplejším dojmem.      Foto: Petr Pavelka

KATAFALK: Náměstci primátora Petr Cvik a Michal Pobucký kontro-
lovali vše, včetně opravy pojízdného mechanismu. Foto: Petr Pavelka

REKONSTRUOVANÉ VSTUPNÍ DVEŘE: Na letitou výzdobu při 
vstupu není jednotný názor.   Foto: Petr Pavelka



10 Říjen 2009Odbory

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 13,26 m2 (I.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 6, náměstí Svobody
- nebytové prostory o výměře 33,18 m2 (III.NP)
4) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytové prostory o výměře 44 m2 (IV.NP)
5) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov

- nebytové prostory o výměře 29,50 m2 (II.NP)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
2) objekt čp.549 (ul. Růžový pahorek) 
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
3) Objekt čp. 604, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VII.NP a VIII.NP)
4) Objekt čp. 606, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (II.NP)

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto ne-
bezpečné odpady a velkoobje-
mové odpady a elektrozařízení: 

Nebezpečné odpady: Mazací a 
motorové oleje, olejové filtry, zbyt-
ky barev, laků, ředidel, autobate-
rie a monočlánky, použité obaly od 
postřiků a jiné chemikálie, prošlé a 
nepotřebné léky, zářivky a výbojky.

Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-

Sběr nebezpečných a 
velkoobjemových odpadů

tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.
Mobilní sběrna:
U krytého bazénu 20.10. – 22.10.
parkoviště u Kauflandu
27.10. – 29.10.
Provoz: Út, St, Čt 10.00 – 18.00
Sběrné dvory:
Collo louky, Pod estakádou
Provoz: 
Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 14.00
Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel.: 558 627 047, 
558 438 330, 558 636 251.

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě
19.10.
Frýdek, Panské Nové Dvory – u č. p. 2416 a u ha-
sič. zbrojnice
Frýdek, ul. K Hájku – u obchodu a u č. p. 2958
Frýdek, ul. Bruzovská – u vodárny
Místek, ul. Kollárova – u pečovatelských domů
Místek, ul. Fibichova – poblíž gymnázia
Místek, ul. Pionýrů – u č. p. 803-805
20.10.
Frýdek, ul. K Lesu – naproti kříže
Frýdek, ul. Vršavec – u lesa
Frýdek, ul. Mánesova-Žižkova – u pivnice
Místek, ul. Beethovenova – na parkovišti
Místek, ul. Myslbekova – u rozvodny
Místek, ul. Ke Splavu – u nádob na separovaný odpad
21.10.
Frýdek, ul. Slezská – na parkovišti
Frýdek, ul. Černá cesta – u obchodu
Frýdek, ul. Křižíkova – autobusové stanoviště VP
Lískovec – za výrobnou krůtích výrobků
Frýdek, ul. J Hakena – u večerky „Maják“
Frýdek, ul. Tolstého – u telefonní budky
22.10.
Frýdek, ul. I. P. Pavlova – vedle č. p. 284
Frýdek, ul. Nad Mostárnou – u lávky
Frýdek, ul. J. Skupy – za kulturním domem
Frýdek, ul. Cihelní – u gymnázia a SOŠ (dříve 10. ZŠ)
Frýdek, ul. Klicperova – u popelnic
Frýdek, ul. Slunečná – naproti č. p. 290
26.10.
Místek, ul. Hálkova-Březinova – u výměníku

Místek, ul. ČSA – u č. p. 1935 (na parkovišti)
Místek, ul. Anenská – poblíž č. p. 632
Místek, ul. Zd. Štěpánka – za restaurantem
Místek, ul. Bezručova – u betonových zábran
Místek, ul. K Olešné – u č. p. 1332
27.10.
Místek, ul. J. Trnky – u restaurace Morava
Místek, ul. Dr. Vaculíka – parkoviště za 8. ZŠ
Místek, 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
28.10.
Frýdek, ul. Novodvorská – Čapkova
Frýdek, ul. M. Chasáka – u domu č. p. 3149
Frýdek, ul. Pekařská – naproti domu č. p. 3057
Místek, ul. Pavlíkova – u nádob na separovaný odpad
Místek, ul. Lesní – za domem č. p. 505
Místek, ul. Palkovická – u podchodu
15.10.
29.10.
Lískovec – u hasičské zbrojnice a u hřbitova
Skalice – u kulturního domu
Skalice – u vrby (POUZE DNE 15.10.!)
Skalice – u žampionárny (POUZE DNE 29.10.!)
Skalice – u kostela
Místek, ul. Polní – u hřiště
Místek, ul. Kolaříkova – naproti domu č. p. 1589
Místek, ul. Spořilov – za domem č. p. 1612
Místek, ul. Čelakovského – bývalá prodejna

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabídkového licitačního řízení:

- budova č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. pl. a nádv., a 
pozemek p.č. 5139 zast. pl. a nádv. o výměře 545 m2 včetně 
všech součástí a příslušenství, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, 
obec Frýdek-Místek. Celková vyvolávací cena je 2.332.080 Kč.

Nabídkové licitační řízení se uskuteční dne 21. 10. 2009 ve 
13.00 hod. v zasedací síni odboru správy obecního majetku Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku, ul. Radniční 10. Účastník nabíd-
kového licitačního řízení se před jeho konáním prokáže platným 
občanským průkazem a dokladem o zaplacení jistiny. Výše jisto-
ty je stanovena na 10% z vyvolávací ceny a je splatná nejpozději 
dne 16. 10. 2009 na účet Statutárního města Frýdek-Místek, č.ú. 
6015-928781/0100, var. symbol 31121111. Bližší informace – 
Magistrát města F-M, tel. 558 609 172, 558 609 171.

Nabídkové licitační řízení

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

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

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

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

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabídkového licitačního řízení:

- objekt č.p. 1192 na pozemku p.č. 3143/2 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 78 m2 

a pozemky p.č. 3143/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
78 m2, p.č. 3135 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 1299 m2, 
p.č. 3136 ostatní plocha - manipulační plocha o výměře 138 m2, 
p.č. 3137 ostatní plocha - manipulační plocha o výměře 63 m2, 
p.č. 3138 ostatní plocha - manipulační plocha o výměře 249 m2, 
p.č. 3139 ostatní plocha - manipulační plocha o výměře 292 
m2, p.č. 3143/1 zahrada o výměře 987 m2, p.č. 3144/2 ostatní 
plocha - jiná plocha o výměře 259 m2 a p.č. 3144/4 zastavěná 
plocha a nádvoří - zbořeniště o výměře 175 m2, včetně všech 
součástí a příslušenství, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Přemyslovců). 

Nejnižší nabídková cena činí 5 250 000 Kč.
Nabídkové licitační řízení se uskuteční dne 21.10. ve 13.30 

hod. v zasedací síni v budově Magistrátu města Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 10, Frýdek-Místek. 

Účastník nabídkového licitačního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským průkazem a dokladem o zaplacení 
jistiny. Jistina je stanovena ve výši 525.000 Kč. Jistinu je nut-
no uhradit na účet Statutárního města Frýdek-Místek vedený 
u Komerční banky, a.s., a to na číslo účtu 6015-928781/0100, 
VS 315221192, nejpozději v den nabídkového licitačního řízení. 

Prohlídka objektu je dne 15. 10. 2009 v 9.00 hodin.
Bližší informace na odboru správy obecního majetku MMFM, 

tel. 558 609 174, 558 609 176.

Nabídkové licitační řízení

Ve Frýdku
rozšířeny služby 
u ověřování listin

a podpisů 
Pro ty, kteří ještě stá-

le využívají pouze služeb 
notářů k ověřování listin a 
podpisů, Czech POINT ve 
Frýdku umístěný v přízemí 
hlavní budovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku na ul. 
Radniční nabízí tuto službu 
v době od:

PO, ST: 7.30 – 17.30 h
ÚT, PÁ: 7.30 – 13.30 h
ČT: 7.30 – 15.00 h.
Pro ty, kteří chtějí předejít 

čekání, nabízí Czech POINT 
ve Frýdku, jenž je součástí 
hlavní budovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku, služ-
bu objednávkového systé-
mu na tel. čísle 777 921 809, 
kdy po dohodě mohou být 
obslouženi i mimo uvedené 
úřední hodiny, které byly od 
měsíce října 2009 rozšíře-
ny, neboť uvedený frýdecký 
Czech POINT začíná úřado-
vat již v 7,30 hodin a prodlu-
žuje dobu přepážky v pon-
dělí a středu do 17.30 hod. 
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V právní úpravě odpadového 
hospodářství v ČR není samotný 
pojem „živnostenský odpad“ upra-
ven. Pojem živnostenský odpad 
je často spojován s odpadem 
podobným odpadu z domácností, 
vznikajícím při nevýrobní činnos-
ti právnických osob a fyzických 
osob oprávněných k podnikání 
na území obcí (např. v úřadech, 
v kancelářích, v kulturních a vzdě-
lávacích zařízeních, v síti obchodů 
a služeb včetně veřejného stra-
vování). V souladu s Katalogem 
odpadů se jedná o odpad skupiny 
20 – Komunální odpady (odpady 
z domácností a podobné živnos-
tenské, průmyslové odpady a 
odpady z úřadů), včetně složek z 
odděleného sběru.

Živnostenské odpady v 
číslech:

• Jedná se o komunální odpad 
nepocházející z bydlení, tedy z 
domácností. Ve venkovské zá-
stavbě tvoří cca 20-30 % celkové 
produkce komunálních odpadů, v 
městské zástavbě 50-60 %.

• Přesná produkce živnos-

tenských odpadů v ČR není 
známa. 

• Více než 80 % živnosten-
ských odpadů představují od-
pady z ekonomických činností: 
maloobchod – stavebniny; úřady 
veřejné správy; maloobchod v 
nespecializovaných prodejnách 
nad 400 m2; odvádění a čištění 
odpadních vod; prodej, opravy a 
údržba motorových vozidel.

• Hmotnostně nejvýznamnější 
u všech typů živností je směsný 
komunální odpad, který předsta-
vuje 49 % produkce všech živnos-
tenských odpadů; dále stavební 
odpad – specifický pro maloob-
chod (prodejny stavebnin), kaly 
a průsaková voda ze skládek 
(13-14 %), obaly (9 %), biologicky 
rozložitelné odpady (1-2 %),

• Nakládání se živnostenský-
mi odpady je podobné jako u 
domovních odpadů. 

• Většina menších živnost-
níků převážně v odvětví služeb 
využívá neoprávněně systém 
sběru odpadů v obci, za což jim 
hrozí vysoké pokuty.

Živnostenské odpady

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu objekt čp. 456, tř. T. G. Masaryka
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek včetně části přilehlého po-

zemku (v současné době je zde v provozu Soukromá střední 
odborná škola FM s.r.o.) Jedná se o objekt, který je zapsán 
v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Výměra 
nebytových prostor v objektu je celkem je 2.133,70 m2. Žádost 
o pronájem musí obsahovat:

- stručný podnikatelský záměr
- nabízenou výši nájemného za rok, která bude přiložena k 

žádosti zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat-pro-
nájem čp. 456“ (doporučená výše nájemného je: I.PP o výmě-
ře 219,80 m2 - 560 Kč/m2/rok, I.NP a II.NP o celkové výměře 
1.291,40 m2 - 1.130 Kč/m2/rok a III.NP o výměře 622,50 m2 - 
900 Kč/m2/rok)

Žádosti zasílejte na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, maximálně do 
20. 11. 2009, 14 hodin. Případné dotazy na telefonním čísle 558 
609 174, p. Prihodová.

Odbor územního rozvoje a 
stavebního řádu Magistrátu 
města Frýdku-Místku informu-
je vlastníky kulturních pamá-
tek, které se nacházejí na úze-
mí MPZ Frýdek a MPZ Místek, 
o možnosti požádat o finanční 
příspěvek z Programu regene-
race městských památkových 
rezervací a městských památ-
kových zón pro rok 2010. 

Příspěvek je určen výhrad-
ně na podporu akcí, které mají 
charakter památkové obnovy 
nemovitých kulturních památek, 
tj. na zvýšené náklady spojené 
se zachováním a obnovou au-
tentických prvků a konstrukcí 
kulturní památky, např. obnova 
konstrukce střechy, fasády. V pří-
padě nutné výměny oken a dveří, 
které jsou prokazatelně v havarij-
ním stavu, lze akceptovat pouze 
tvarové a materiálové repliky. 

Příspěvek nelze použít na 
modernizaci objektů, zřizování 
nových bytových jednotek, na 
technické zařízení budov, pro-
jektovou dokumentaci a na ko-
pie sochařských děl.

Pro podání žádosti je nutno 
splnit následující:

1. Objekt je zapsán v Ústřed-
ním seznamu kulturních pamá-
tek ČR a nachází se na území 
MPZ Frýdek nebo MPZ Místek.

2. Obnova musí probíhat 
podle zákona číslo 20/1987 Sb. 
o státní památkové péči a záko-
na číslo 50/1976 Sb. nebo číslo 
183/2006 Sb. (stavební zákon), 
všechny v platném znění.

3. Obnova (nebo její etapa) 
musí být dostatečně připravena 
tak, aby mohla být provedena v 

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH 
PAMÁTKOVÝCH ZÓN NA ROK 2010

roce 2010.
4. Připravenost akce (uveďte 

datum vydání závazného stano-
viska orgánu státní památkové 
péče a datum vydání stavebního 
povolení nebo ohlášení staveb-
ních úprav).

5. Akce obnovy většího rozsahu 
(s celkovými ročními náklady nad 1 
milion Kč) je potřeba doložit pro-
počtem (odhadem nákladů), jinak 
nebude akce započtena. 

Anketní dotazník akce ob-
novy na rok 2010 je možno vy-
zvednout na Magistrátu města 
Frýdku-Místku, odboru územní-
ho rozvoje a stavebního řádu, 
Radniční 1148 (kancelář 410). 
Tiskopis anketního dotazníku je 
také na internetových stránkách 

města Frýdku-Místku – www.
frydekmistek.cz (zprávy z rad-
nice).

Informace poskytne Ing. Mar-
ta Axmanová, OÚRaSŘ, památ-
ková péče; MM F-M, telefon 558 
609 111, linka 280, nebo e-mail: 
axmanova.marta@frydekmistek.cz

Řádně vyplněnou žádost 
(anketní dotazník) odevzdejte 
osobně na odboru územní-
ho rozvoje a stavebního řádu 
(kancelář č. 410) Magistrátu 
města Frýdku-Místku, nebo 
zašlete na adresu: Magistrát 
města Frýdku-Místku, odbor 
územního rozvoje a stavební-
ho řádu, Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek, nejpozději do 
6. 11. 2009.

!! K O U P Í M ZA HOTOVÉ !!
BYT, DŮM, CHATU, CHALUPU ve F-M a okolí.

Volejte .776 666 651

sídlo: Český Tě ín, Nádražní 39/7š

tel. č. +420

tel. č. +420 552 321 198

776 666 651

www.foryoureality.cz

více o nemovitostech na www.foryoureality.cz

Exkluzivní nabídka nemovitostí pro Vás:

• Rodinný dům 4+1 F-M, blízko centra Frýdku,

vh. i ke komerč. účelům. Cena 1 599 000 Kč

s bazénem, saunou. Cena 1 365 000 Kč.

Nižních Lhotách. Cena 740 000 Kč.

Cena 1 160 000 Kč

. Doporučujeme!

.

•

•

•

•

•

•

•

•

Novostavba 2generačního rod. domu ve vyhledávané

obci Pržno v blízkosti Beskyd. Více informací u makléře.

Rodinný dům v atraktivním místě v Lískovci u F-M,

Rodinný dům 4+1 v Metylovicích. Cena 1 099 000 Kč.

Novostavba rekreační chaty s bazénem a terasou v

Prostorný, áste ně zrekonstruovaný byt 2+1 (54 m2) s

lodžií, F-M, ul. Cihelní. Cena 990 000 Kč.

Byt 3+1 (74 m2) s lodžií, nová kuchyňská linka,

spotřebiče, F-M, ul. J. Čapka. Cena 990 000 Kč.

Udržovaný byt 3+1 v osob. vl. ve F-M, ul. Frýdlantská.

Prostorný byt 2+1 v osob. vl. blízko náměstí

Frýdlantu n. Ostravicí. Cena 1 220 000 Kč.

Doporu ujeme!

Doporu ujeme!

č

č

č č
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DOTAČNÍ PROGRAMY NA PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2010
Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové dotační 

řízení na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního 
města Frýdku-Místku pro právnické a fyzické osoby na podporu 
a rozvoj sociálních služeb pro rok 2010.

Cílem finanční podpory je rozvoj a zkvalitnění ucelené sítě sociál-
ních služeb na území statutárního 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 Strategického plánu 
rozvoje statutárního města Frýdku-Místku na období 2007-2013.

A. Program na podporu a 
rozvoj sociálních služeb

Program je určen pro posky-
tovatele 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 sociálních 
služeb (§ 84 odst. 5 zákona o 
sociálních službách).

Podporované oblasti:
1. Sociální poradenství:
1.1. Vznik a rozvoj poraden-

ských služeb.
2. Služby sociální péče:
2.1 Podpora osobní asistence 

a pečovatelské služby.
2.2 Centra denních služeb.
2.3 Podpora samostatného 

bydlení pro osoby se zdravotním 
postižením včetně duševního 
onemocnění.

 2.4 Odlehčovací služby.

 2.5 Chráněné bydlení.
 2.6 Denní stacionář.
 2.7 Domovy pro seniory.
 2.8 Domovy se zvláštním re-

žimem.
3. Služby sociální prevence:
3.1 Podpora služeb pro osoby 

v krizové situaci a osoby ohrože-
né sociálním vyloučením (dům 
na půl cesty, krizové centrum, 
azylový dům, noclehárna). 

3.2 Sociálně aktivizační služ-
by pro rodiny s dětmi.

3.3 Podpora sociální prevence 
formou přímé práce s mládeží.

3.4 Podpora prevence závis-
lostí a služby následné péče.

3.5 Kontaktní centra.
3.6 Podpora sociální rehabi-

litace a vytváření rovných pod-
mínek a příležitostí pro integraci 
handicapovaných občanů. 

3.7 Sociálně aktivizační služ-
by pro seniory a osoby se zdra-
votním postižením.

3.8 Raná péče.
3.9 Nízkoprahová denní centra.
3.10 Terénní programy.
B. Program na podporu 

ostatních aktivit doplňujících 
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. Aktivizační programy pro 

seniory a osoby se zdravotním 
postižením.

2. Dobrovolnictví.
3. Humanitární služby (např. 

sociální šatníky).
4. Podpora aktivit na zajištění 

dopravy pro imobilní občany.
5. Terénní hospicová péče.
PODMÍNKY, ZÁSADY, ŽÁDOST
Veškeré informace souvi-

sející s výběrovým dotačním 
řízením včetně podmínek vy-
hlášených dotačních programů, 
zásad pro poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku v působnosti od-
boru sociálních služeb, žádosti 
o dotaci poskytnutou z rozpočtu 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku pro rok 2010, jsou k dispozici 
na internetové adrese www.

frydekmistek.cz nebo na odbo-
ru sociálních služeb Magistrátu 
města Frýdku-Místku (dále jen 
„MMFM“), se sídlem Radniční 
1149, 738 22 Frýdek-Místek.

Kontaktní osoba:
Magda Máchová, tel.: 558 

609 317, e-mail: machova.mag-
da@frydekmistek.cz.

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁ-
DOSTI

Žadatel podává přihlášku o 
poskytnutí dotace v jednom po-
depsaném originále s příloha-
mi v tištěné verzi a v elektronic-
ké podobě na CD doporučeně 

poštou nebo osobně na poda-
telně Magistrátu města Frýdku-
-Místku nejpozději do 30. 11. 
2009 včetně (termín pro podání 
žádosti platí pro oba dva pro-
gramy podpory), na adresu:

Statutární město F-M
Magistrát města F-M
Odbor sociálních služeb
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené tex-

tem: „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O 
DOTACI“ (v levém horním rohu 
obálky). Plný název či jméno 
žadatele o dotaci a adresa.



13 Říjen 2009Programová nabídka, informace

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

www.kinovlast.cz, vlast@kulturafm.cz
Čtvrtek 15. října v 18 hodin

Bazilika Navštívení Panny Marie ve 
Frýdku

2. koncert KPH /2010
Svatováclavský hudební festival
ČEŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ

ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO
Simona Houda-Šaturová – soprán
Petr Fiala – dirigent
Program: W. A. Mozart – Duchovní skladby
Vstupné: 150 a 100 Kč (důchodci a děti)

Pátek 30. října v 19.00 hodin
Národní dům

Prémiový koncert pro všechny abonenty 
koncertní sezóny 2009/2010:

„Z MELODIE DO MELODIE“
Účinkuje: Symfonický orchestr Frýdek-
-Místek
Dirigují: Zdeněk Smolka, Marek Prášil a 
Jaromír Javůrek
Program: J. Brahms, G. Bizet, A. Dvořák, 
W. A. Mozart, G. Vivaldi, B. Smetana ad.
Vstupné: 150 a 80 Kč

Sobota 31. října v 15 hodin
Kino Petra Bezruče

MICHALOVA BRNKAČKA aneb když 
se Michal dobře naladí

Aby si mohl Michal zabrnkat na nový hu-
dební nástroj, potřebuje struny. Když mu 
je nepůjčí bendžo, harfa ani basa, rozhod-
ne se, že si poradí sám. Přeci vymýšlet 
„světové“ vynálezy, to je pro Michala 
„brnkačka“. Stejně tak i složit z not pís-
ničku, bude pro něj nakonec hračka! V 
představení se objevuje velké množství 
rekvizit a inovací z Michalovy lepící pásky. 
Děti však Michala vždycky překvapí, a tak 
všechny nápady a vynálezy chytré hlavič-
ky brzy odhalí, nechybí při tom legrace, 
soutěže ani dynamické hudební skeče. 
Michal je vždycky dobře NALADĚNÝ, a 
tak „hraní“ bude jistě zábava, 
poučení i potěšení, těšíme se na vás!
Vstupné: 140 Kč

VÝSTAVY:
5.10. – 16.10.

Chodby Národního domu
VÝSTAVA KE DNI ZDRAVÍ A SOCIÁL-

NÍCH SLUŽEB
PŘIPRAVUJEME:

Čtvrtek 5. listopadu v 19 hodin
Národní dům

JIŘÍ PAVLICA A HRADIŠŤAN
Koncertní vystoupení cimbálové muziky.
Vstupné: 200, 180, 150 a 120 Kč
Předprodej: od 5. 10. v NS Vlast

Neděle 8. listopadu 
Bratislavské hudobné divadlo

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

Flamengo muzikál, španělské rytmy, 
světoznámý námět o muži, který bojoval 
s větrnými mlýny, miloval život, lidi a spra-
vedlnost. Zajímavé zpracování je vtipným 

nadhledem na život Dona Quijota očima 
jeho sluhy Sancha Panzy. Živá hudba na 
jevišti, temperamentní tanec a herecký 
koncert.
Hrají: Ivan Vojtek/Jozef Benedik, Matúš 
Kohútik, Zuzana Čorejová, Miroslava 
Hardošová, Radomír Miliš, Veronika Ši-
meková a Los Remedios
Režie: Pavol Uher
Choreografie: Ramón Martínez
Předplatitelská skupina A
doprodej vstupenek: 400 a 380 Kč

Neděle 18. října v 15 hodin
Malá scéna Zlín

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
Kdo by neznal Trautenberka, Ančí, Kubu, 
Hajného a v neposlední řadě i Krakonoše 
a sojku?
Vstupné: 50 Kč

Úterý 20. října v 19 hodin
Divadlo Radka Brzobohatého Praha

James Goldman
LEV V ZIMĚ

Historická hra s humorným nadhledem. 
Na začátku 12. století se anglický král Jin-
dřich II. a jeho manželka Eleonora Aqui-
tanská musí rozhodnout, který z jejich tří 
synů bude vládnout. Každý z nich chce 
trůn získat. Královna je ochotna království 
rozdělit, král usiluje o to, aby království 
zůstalo jednotné. Blíží se zima a začíná 
rodinná válka o trůn, kterou vyhraje ten 
nejsilnější a nejschopnější. Filmová verze 
získala tři Oscary.
Hrají: Radoslav Brzobohatý, Hana Ma-
ciuchová, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, 
Irena Máchová, Petr Vágner aj.
Režie: Roman Štolpa
Předplatitelská skupina A
doprodej vstupenek: 400 a 380 Kč

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

Frída Brno
Callie Khouri

JAKO THELMA A LOUISE
Strhující příběh dvou žen, které prochá-
zejí na své cestě autem téměř mužským 
světem. Prožívají při tom všechny zážitky 
a emoce, které jim tato cesta přináší – 
přátelství, lásku, tužby, smrt, svobodu a 
vášeň. Utíkají spolu, aby se alespoň na 
chvíli uvolnily ze svého stereotypního ži-
vota. Útěk je navždy změní a spojí.
Hrají: Bára Munzarová, Marika Procház-
ková, Martin Trnavský, Radim Novák, 
Václav Trnavský.
Režie: Jakub Nvota
Česká premiéra 
Předplatitelská skupina B
doprodej vstupenek: 400 a 380 Kč

Čtvrtek 22. října v 19 hodin
Mirko Stieber

BLÁHA A VRCHLICKÁ
„Příběh Bláhy a Vrchlické je příběhem o 

hledání lásky ve světě, který je krutý a 
má daleko k romantické idyle. Kulhavý 
Romeo a slepá Julie začínají svůj vztah 
netypicky vlastně od konce. Ale kdyby za-
čali typicky, normálně, začali by vůbec?“ 
Hledání lásky „od konce“ předpokládá, 
že ta druhá osoba se nám podobá, že 
rovněž touží po lásce, domovu i dítěti a 
tím pádem vlastně už miluje, jenom o tom 
ještě neví…“ (Bohdan Urbanovski)
Pojednat závažné téma zábavně a s hu-
morem dokáže jenom dobrý autor a Mirko 
Stiber takovým autorem bezesporu je. 
Dokáže diváka rozesmát i dojmout. Hra 
je oslavou lidské touhy, která, je-li oprav-
dová a nezalekne se překážek, nakonec 
dosáhne vytouženého cíle.
pro skupinu FMA
(prodej vstupenek hodinu před začátkem 
představení)

Neděle 25. října v 15 hodin
Divadlo Věž Brno

RADOVANOVY RADOVÁNKY
Známý večerníčkový příběh lásky a dob-
rodružství, kořeněný kvalitní hudbou, pů-
sobivými zvuky a typickým Svěrákovským 
humorem. Celému dílu dal nezaměnitelné 
kouzlo sám pan Svěrák, který namluvil 
roli vypravěče.
Vstupné: 50 Kč

KINO
14. – 15. 10. v 19.00 hod.

STÁHNI MĚ DO PEKLA/USA
Má dobrou práci, skvělého přítele a zář-
nou budoucnost před sebou. Ale za tři 
dny se její život změní v peklo.

16. – 18. 10. v 17.00 hod.
ÚNOS VLAKU 1 2 3/USA

Denzel Washington a John Travolta v no-
vém akčním filmu režiséra T. Scotta. 

16. – 18. 10. v 19.00 hod.
ROZERVANÁ OBJETÍ/Španělsko

Čtvrtá spolupráce režiséra Pedra Al-
modóvara a čerstvě oscarové Penélope 
Cruz na melodramatu o nešťastné lásce, 
žárlivosti a zradě.

19. 10. v 17.00 hod.
ŽIVOT JE BOJ/USA

Talentovaný Channing Tatum v akčním 
dramatu D. Montiela jako kluk, který se 
pokusil vlastní osud vyřídit K.O. systé-
mem v hodně nerovném souboji.

23. 10. v 15.00 a 17.00 hod.
VZHŮRU DO OBLAK/USA

Animovaný film od PIXARU o cestě za 
dobrodružstvím do Jižní Ameriky. Balón-
ky, vzducholoď, mluvící psi...

23. 10. v 19.00 hod.
NÁVRH/USA

Nová romantická komedie se Sandrou 
Bullock v hlavní roli.

25. 10. v 17.00 hod.
VZHŮRU DO OBLAK/USA

Animovaný film od PIXARU o cestě za 
dobrodružstvím do Jižní Ameriky. Balón-
ky, vzducholoď, mluvící psi...

25. 10. v 19.00 hod.
NÁVRH/USA

Nová romantická komedie se Sandrou 
Bullock v hlavní roli.

26. – 27. 10. v 16.30 hod.
PIRÁTI NA VLNÁCH/VB

Rock’n’rollová britská komedie o lidech 
na lodi v Severním moři, odkud se do 
éteru linulo pirátské rozhlasové vysílání, 
dychtivě poslouchané mládeží nejen v 
Británii. 

28. 10. v 17.00 a 19.00 hod.

WRESTLER/USA
Mickey Rourke ve své životní roli – „wrest-
lera“ na konci své dráhy.

29. 10. v 17.00 a ve 20.00 hod.
JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE/SR, 

POL, ČR, HU
Film Agnieszky Hollandové o slovenském 
zbojníkovi. 

30. – 31. 10. v 15.00 hod.
ZTRACENÝ POKLAD TEMPLÁŘ-

SKÝCH RYTÍŘŮ III./Dánsko
Třetí dobrodružná výprava za ztraceným 
pokladem.

30. – 31. 10. v 17.00 a ve 20.00 hod.
JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE/SR, 

POL, ČR, HU
Film Agnieszky Hollandové o slovenském 
zbojníkovi.

FILMOVÝ KLUB
Pondělí 19. 10. v 19.00 hod.

Animovaný klub – MARY A MAX/
Austrálie 

Netradiční animovaný film pro dospělé o 
přátelství dvou zcela odlišných lidí, kteří 
se znají jen prostřednictvím svých dopisů.

Pondělí 26. 10. v 19.00 hod.
Miniprofil režiséra Emira Kusturici:

DŮM K POVĚŠENÍ/Jugoslávie, VB 
Kusturica svým filmem reagoval na článek v 
novinách, kdy skupina jugoslávských Romů 
byla zatčena italskou policií a obviněna z 
vykupování dětí z chudých romských rodin.

Úterý 27.10. v 19.00 hod.
Miniprofil režiséra Emira Kusturici: 

OTEC NA SLUŽEBNÍ CESTĚ/Jugo-
slávie 

Snímek je jednou z nejpůsobivějších výpo-
vědí o padesátých letech v totalitním světě.
Ocenění: MFF V Cannes – Zlatá palma

BIJÁSEK 
Pátek 16.10. v 10.00 hod.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ – 
PŘÍRODOPIS V CYLINDRU/ČR

Sobota 17.10. ve 14.00 hod.
POHÁDKY NA DOBROU NOC/USA

FILMY PRO SENIORY
Středa 21.10. v 10.00 hod.
PŘEDČÍTAČ/USA, SRN 

Kate Winsletová v Oscarem oceněné roli 
bývalé dozorkyně v koncentračním táboře.

VÝSTAVY:
1. 10. – 31. 10.

NAŠE TĚLÍČKA – MŠ ŽIRAFA

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

e-mail: kulturnidumfm@seznam.cz
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
Ivan Korč, Lukáš Horký

Něco muziky
Do 28. října

pátek 16. 10.
SPOLEČENSKÝ VEČÍREK DŮCHODCŮ
Společenský večírek důchodců s progra-
mem – pro členy OS KOVO.
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MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

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

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

otevřeno duben-říjen 
v pátek 9-17 h., sobota 9-12 

Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.
Info: www.vcelaricifm.cz,

603 542 619

Muzea v Chlebovicích

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

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

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

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Martin Popelář
DO R‘ANA

23. října v 17 hodin
vernisáž Lukáše Orlity

Prostorové vize

GALERIE POD SVÍCNEM
Portréty

Zuzana Sommernitzová – digitální tisky

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040, http://ctyrlistek.webz.cz

KOUZELNÝ KOUTEK
MaMiCentrum - Aquapark Olešná, Místek

Web: http:/kouzelny.koutek.sweb.cz,
www.mamicentrum.eu

kouzelny.koutek@seznam.cz,
info@mamicentrum.cz, tel.: 737 518 840 

MIMI KOUTEK
čtvrtek 15-17 hod. Zveme všechny ma-
minky s miminky a dětmi do 1,5 roku.
Od října začíná kurz Angličtiny pro střed-
ně pokročilé – konverzace.
V úterý zahajujeme program – Veselé od-
poledne s říkadly a tanečky.

NOVINKA
Nabízíme masáže pro maminky! Doporu-
čujeme hlavně kojícím ženám. Možnost 
hlídání dětí. 

16. 10.
Výtvarka – Roztíratelné pastelky

Přijďte si s dětmi vytvořit veselý obrázek!
19. 10.

Jak udržet dětské zoubky zdravé?
Seminář pro maminky – dentální hygiena 
Elmex. Začátek v 10.00 hod.

23. 10.
Výtvarka – Indiáni ze šišek

Zajímavá podzimní dekorace – jednodu-
chá práce pro děti a maminky. Materiál k 
dostání u nás.

30. 10.
Výtvarka – Figurky z ruliček toaletní-

ho papíru
Vyrobíme si jednoduché postavičky. Ma-
teriál k dostání u nás.

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 
besedy a přednášky
Úterý – veselé odpoledne s říkadly a ta-
nečky
Středa – cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek – dopoledne zpívánky + odpoled-
ne MIMI koutek
Pátek – angličtina pro maminky + výtvarka
Cvičení těhotných maminek na reha-
bilitačních míčích pod vedením zkušené 
porodní asistentky je vždy ve středu v 
10.00 hod. Hlídání dětí zajištěno. Cena 
50 Kč/hod. Možnost proplacení zdravotní 
pojišťovnou!
Angličtina pro středně pokročilé - kurz 
vhodný i pro cizinky!
Součástí výuky bude konverzace o zvy-
cích jiných národů. Cena 60 Kč/lekci.
Vždy v pátek 9.00 – 10.00 hod. Nabízíme 
hlídání dětí. Ukázková hodina 2. 10. !!!
Relaxační tanec pro dívky i pro maminky 
Děvčata (5-12 let) budou tančit vždy v 
pátek od 14.30 do 15.30 hod., maminky 
15.30 – 16.30 hod. Děti si mohou hrát v 
herně. Cena za lekci 60 Kč, děti 30 Kč.

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

KLUB NEZBEDA

Perličkové odpoledne
22. říjen

Nezbednická čajovna
29. – 30. říjen

Dopolední prázdninový program (9:00 až 
14:00)
Podrobnější program na každý týden najdete 
na webových stránkách: www.fm.charita.cz

Služby:
půjčovna kojeneckých pomůcek
- kojenecké váhy
- šátky na nošení dětí
- kojící polštáře
- odsávačky mateřského mléka
- hlídání dětí

Termíny kurzů:
TĚHOTENSKÝ KURZ – III 
17. 10. v 10.00
TĚHOTENSKÝ KURZ – IV 
24. 10. v 10.00
VÝŽIVA KOJENCE A BATOLETE 
31. 10. v 10.00
PÉČE O NOVOROZENCE A KOJENCE 
3. 10. v 16.00
SPRÁVNÁ MANIPULACE 
S NOVOROZENCEM A KOJENCEM – I 
10. 10. v 16.00
SPRÁVNÁ MANIPULACE 
S NOVOROZENCEM A KOJENCEM – II 
17. 10. v 16.00
DĚTSKÉ MASÁŽE
SE ZÁKLADY AROMATERAPIE – I
24. 10. v 16.00
DĚTSKÉ MASÁŽE
SE ZÁKLADY AROMATERAPIE – II
31. 10. v 16.00
ŠÁTKOVÁNÍ – NOŠENÍ DĚŤÁTKA
V ŠÁTKU
24. 10. v 10.00
RODINNÝ VÍKEND 30.10.-1.11.
POHÁDKOVÝ PODZIM
Tradičně pohodový pobyt pro rodiče s dět-
mi, plný legrace, her, soutěží, přizpůsobe-
ný i pro nejmenší děti od 1 roku. Cvičení 
pro rodiče s dětmi od 1 roku, animační pro-
gram pro děti 4-10 let, kreativní a výtvarné 
programy pro rodiče i děti. Podrobné infor-
mace emailem nebo telefonicky.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:

ŠESTÉ TRIENÁLE SMALTU
VŮNĚ STŘELNÉHO PRACHU

PROGRAMY, KONCERTY,
DALŠÍ AKCE

Úterý 20. října 16,30 hodin – Langův dům 
na ulici Hluboká
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mine-
rálů, doplněné výměnou poznatků a materi-
álu, poradenská služba, videoprojekce.
Středa 28. října 13,00 – 17,00 hodin – frý-
decký zámek
DEN KRAJE NA FRÝDECKÉM ZÁMKU 
od 15,00 VZPOMÍNÁNÍ
- promítání videozáznamu z muzejní 
kroniky 
Dále k vidění:
• výstava 6. trienále smaltu
• výstava Vůně střelného prachu
• stále expozice
VSTUP ZDARMA!

BESEDY, PŘEDNÁŠKY,
EXKURZE, VYCHÁZKY

Čtvrtek 29. října
Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku 
v 16.30 hod.
CHRÁMOVÉ DŘEVĚNICE – KOUZLO 
DŘEVĚNÝCH KOSTELŮ

Pro děti
Sobota 24. října v 15 hodin

Zdeňka Horynová
Zkoušky čerta Belínka

činoherní pohádka o tom, jak čertovský 
tovaryš shání černé duše do pekla – hraje 
DUO – Divadlo u Ostravice Frýdek-Místek
Vstupné 20 Kč

Pro mládež a dospělé
Sobota 17. října v 18 hodin

Ú-klid
představení zahrnující monology vážné i 
scénky veselé, dialogy rozpustilé i výstu-
py pochmurné, hudební výstupy rozverné 
i lehce morbidní – hraje divadelní soubor 
SERUM Frýdek-Místek
Vstupné 60 Kč

Sobota 24. října v 18 hodin
Jaromír Břehový

Otylka
činoherní komedie z prostředí luxusního 
sanatoria – hraje DS Čtyřlístek Frýdek-
-Místek
Vstupné 80 Kč
Půjčování kostýmů v říjnu:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

TERMÍNY TĚHOT. KURZŮ:
0. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.
22.10., 5.11., 19.11. v 10:00 
I. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU
13.10., 3.11. v 16:00
II. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ
20.10. v 16:00
III. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
6.10., 21.10. v 10:00, 18.11. v 16:00
DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb Porod 
s epidurálem
24.11. v 15:30
ŠÁTKOVÁNÍ MIMINEK
25.11. v 10:00
BESEDA: MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENY 
25.11. ve 14:30
TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
út, čt - 8:45, 10:00, 15:45
TĚHOT. CVIČENÍ – TANEC
út - 11:30 
POPORODNÍ CVIČENÍ
út, čt - 17:00
CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI
„aneb jak dítěti dopomoci správně růst“
pod vedením fyzioterapeutky
I. BLOK PRO DĚTI od 0 - 6 měsíců
16.10., 23.10., 30.10. - v 9:30
II. BLOK PRO DĚTI od 6 - 12 měsíců
16.10., 23.10., 30.10. - v 11:00

Těhotenské a poporodní centrum
Péče o matku a dítě POMAD
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

tel.: 558 680 281, info@pomadfm.cz
www.budumaminka.cz 

Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (porod-

ních asistentek a fyzioterapeutů)

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

SOKOLÍK

24. října
Alternativa – přednášky

10:00 Petr Davídek – léčitelství a práce s 
energií
15:00 Jaroslav Vaněk – diagnostika na 
dálku a zdravé bydlení
Vstupné: na celý den 100 Kč, na jednotli-
vé přednášky 70 Kč

30. října
Hudební festival Doušíbuší 

přehlídka amatérských kapel v termínech: 
30. 10., 7. 11., 14. 11., 20. 11. 2009.

31. října, 14:00
Štětcem proti nudě

Štětcem proti nudě je zájmová výchovně 
vzdělávací aktivita. Je určená pro širokou 
veřejnost, malé děti, školáky a středo-
školáky, kteří budou malovat obrázky na 
stanovené téma pod odborným dohledem 
studentů uměleckých škol. Děti si mohou 
vyzkoušet nové techniky malování, mode-
lování, malování na látku, smalt na plech a 
sklo. Nejlepší práce budou vystaveny veřej-
nosti v Divadélku Sokolík.
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JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ
OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00, PÁ a SO 18:00 - 04:00

ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

15. 10. čtvrtek SUNFLOWER CARA-
VAN!!!
NEKONVENČNÍ KAPELA ZNÁMÁ PŘE-
DEVŠÍM ZA HRANICEMI POPRVÉ VE 
STOUNU, „ZNÍ TO JAKO SOUČASNÉ 
ŠPIČKOVÉ KYTAROVKY, AKORÁT NE-
MAJÍ KYTARU!“
16. 10. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPE-
CIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ 
HITY PRO VÁS VŠECHNY, AKCE NA 
BARU 
17. 10. sobota HIP- HOP PÁRTY
HIP HOP PÁRTY, PEVNĚ ZAČLENĚNÁ 
DO PROGRAMŮ STOUNU A DJS: BUR-
CHAK, BJALY, SHUPSTA
19. 10. pondělí OLDIES PÁRTY
DJ PETR KLEGA A TANEČNÍ PROFIL 
HUDBY Z MINULOSTI…VSTUP ZDAR-
MA!!!
21. 10. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE…ENTRY 
FREE!!!
22. 10. čtvrtek BALKÁNSKÁ DISKO-
TÉKA
DJ HONZA A VEČER V RYTMU BALKÁN-
SKÉ DECHOVKY, VSTUP ZDARMA!!!
23. 10. pátek HORKÝŽE SLÍŽE!!!
PO ROCE OPĚT VE STOUNU, TENTO-
KRÁT S NOVOU DESKOU A SPOUS-
TOU NOVÝCH, ALE I STARÝCH SKLA-
DEB, JEDNA Z NEJLEPŠÍCH KAPEL 
SOUČASNOSTI
24. 10. sobota NA:SH:UP !!!
DNB PARTY: LOCAL HEROES(JI), THI-
EW B2B MEIKOS (BREAK ART, PRA-

HA), HOLARIO, SUBJECT LOST B2B 
FLAME, SPECIAL SOUND, ROSEN-
GART, LUXUS LIGHTS, STROBO, 7KW 
SOUND
26. 10. pondělí OLDIES PÁRTY
DJ PETR KLEGA A TANEČNÍ PROFIL 
HUDBY Z MINULOSTI…VSTUP ZDAR-
MA!!!
27. 10. úterý TOXIQUE & OLDSCHOOL 
PARTY
ANDĚL ZA OBJEV ROKU, A HIP-HOP- 
POP-ROCK OLDSCHOOL PARTY: DJ: 
BURCHO, BJALY. ZA RETRO OBLE-
ČENÍ ODMĚNA!!! ZÍTRA SE NEJDE DO 
PRÁCE!
28. 10. středa STOUNDRUM-SPECIÁL
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE, ENTRY 
FREE!!!
29. 10. čtvrtek CLOU & POST IT
KONCERT OBLÍBENÝCH ČESKÝCH 
KLUBOVEK
30. 10. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPE-
CIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ 
HITY PRO VÁS VŠECHNY, AKCE NA 
BARU, NEVŠEDNÍ SOUTĚŽE!!!
31. 10. sobota MAD SOUNDS- HARD-
CORE
HARDTEK, HARDCORE, JUNGLETEK, 
DJS: DEXX – LIVE SET!!!, MOM, JAHRI-
DER, KRYSHOT, AGRESSOR

PŘIPRAVUJEME:
WOHNOUT 21. 11.
J. A. R. 27. 11.
DIVOKEJ BILL 4. 12.
STO ZVÍŘAT 29. 1.

NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ 
RODINNÉHO CENTRA KLÍČEK, 

SLEZSKÁ 749
KLUBÍČKO 
Věk: od 4 let
Cena: 300,- Kč / 1 měsíc
Termín: Středa, 8:00 - 12:00 hodin
Začínáme: 7. 10. 2009 
Charakteristika ZÚ:
Dopolední program pro děti, které pra-
videlně nenavštěvují mateřskou školu. 
Výtvarné, pohybové a hudební aktivity. 
Rozvíjení motorických dovedností. Vý-
hodou je menší kolektiv dětí (individuální 
přístup). Program probíhá 1x týdně od 
8:00 do 12:00 hodin. V ceně je zahrnuta i 
svačina a pitný režim.
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 
Věk: od 2 let + rodič
Cena: 100,- Kč / 1 měsíc
Termín: Pátek, 16:00 - 17:00 h
Začínáme: 2. 10. 2009 
Charakteristika ZÚ:
Společné cvičení pro rodiče a děti. Přijďte 
si společně zacvičit pod vedením zkuše-
né lektorky. Cvičení je vedeno zábavnou 
formou plnou her, soutěží, hudby, říkánek 
apod.
JÓGA PRO DĚTI 
Věk: 3 - 6 let
Cena: 400,- Kč / pololetí
Termín: Čtvrtek, 16:00 - 17:00 hodin
Začínáme: 1. 10. 2009 
Charakteristika ZÚ:
Cvičení jógy je vhodné pro každé dítě. 
Cvičení vede děti ke zdravému způsobu 
života, probouzí v nich radost a lásku k 
sobě i okolí a pomáhá jim zbavit se stre-
su, kterým dnes často trpí i malé děti. 
Základem cvičení je hra, tvořivost a po-
znání sebe sama. Důležitou součástí jsou 
dechová cvičení a relaxace, která vedou k 
celkovému uvolnění a navodí psychickou 
rovnováhu. Děti se zapojí do kolektivu, 
naučí se vnímat své pocity, dokážou se 
lépe soustředit. 
KOLOUŠCI 
Věk: 6 - 15 let
Cena: 500,- Kč / školní rok
Termín: Středa, 16:00 - 18:00 hodin
Začínáme: 30. 9. 2009 
Charakteristika ZÚ:
Turisticky zaměřený oddíl. Výlety, soutě-
že, hry, tábornické dovednosti, stanování 
apod. 
ŠIKULOVÉ 
Věk: 4 - 6 let
Cena: 400,- Kč / pololetí
Termín: Středa, 15:00 - 16:00 hodin
Začínáme: 7. 10. 2009 
Charakteristika ZÚ:
Hravou formou budeme rozvíjet osobnost 
dítěte ve všech jeho složkách. Pomohou 
nám hry, zpívání, tancování i malování. 
FLÉTNA 
Věk: 5 – 10 let
Cena: 350,- Kč / pololetí 
Charakteristika ZÚ:
Pro děti, které mají rády hudbu. Základy 
hry na flétnu. 
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA - HRÁTKY 
S ROBÁTKY 
Věk: 4 – 18 měsíců + rodič
Cena: 1.350,- Kč / pololetí
Termín: Úterý, 15:00 - 15:45 hodin

Začínáme: 15. 9. 2009 
Charakteristika ZÚ:
Program Robátka je nejnovějším progra-
mem Hudební školy YAMAHA pro děti 
od 4 (!!!) do 18 měsíců. Na jeho vývoji se 
podílela celá řada fundovaných odborníků 
z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a 
dětské neuropsychologie.
Dětem jsou nabízeny nejrůznější mož-
nosti zapojení do tvůrčího procesu (se 
zřetelem k úrovni jejich smyslových a 
senzomotorických zkušeností). Získávají 
tak první elementární povědomí o hudbě. 
Podstatou je proces „volného objevová-
ní“. Dítěti dává možnosti pozorovat a ob-
jevovat nabízené předměty s přihlédnutím 
k individuální úrovni smyslového vnímání. 
Dalšími aktivizačními prvky jsou společný 
zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybo-
vé hry. Úloha rodičů spočívá v zajištění a 
zaopatření dětí.
Figurkou, která děti provází, roste stejně 
jako ony a prožívá s nimi témata vychá-
zející z jejich života – koupání, uspávání, 
jídlo, pohyb, nemoci …. je tuleň Robbie. 
Jednoduché tématicky uspořádané pří-
běhy s písněmi a básněmi obsažené v 
příručce pro rodiče jsou doplněny hudbou 
na CD. 
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA – PRVNÍ 
KRŮČKY K HUDBĚ 
Věk: 18 měsíců – 4,5 let + rodič
Cena: 1.350,- Kč / pololetí
Termín: Úterý, 16:15 - 17:00 hodin
Začínáme: 15. 9. 2009 
Charakteristika ZÚ:
Program První krůčky k hudbě vychází z 
předpokladu, že všechny děti spontánně 
reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem 
Prvních krůčků jsou jednoduché písně, 
vyprávění, hudebně pohybové a rytmic-
ké hry, poslech skladeb, hra na rytmické 
hudební nástroje (včetně doplňujících 
výtvarných a pracovních činností). Děti si 
zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociál-
ním vztahům. Hravá forma všech činností 
a rozvoj přirozené zvědavosti jsou před-
pokladem pro úspěšné zvládnutí procesu 
učení v pozdějším věku.
Každá hodina rozvíjí určité téma ze života 
dětí, které odpovídá jejich věku a zkuše-
nostem. Ke každému tématu je připravena 
odpovídající píseň, báseň a poslechová 
ukázka, takže společně s příběhem a ryt-
mickou nebo pohybovou hrou tvoří hodi-
na organický jednotný celek. Díky aktivní 
účasti jednoho z rodičů (prarodičů), využí-
vání zajímavých učebních materiálů – mo-
derních zpěvníků, CD s nahrávkami písní 
a poslechových skladeb, leporel a dalších 
progresivních pomůcek, je působení cílené 
a intenzivní. 
KYTARA PRO ZAČÁTEČNÍKY 
Věk: 6 - 12 let
Cena: 400,- Kč / pololetí
Termín: Čtvrtek, 16:00 - 17:00 hodin
Začínáme: 1. 10. 2009 
Charakteristika ZÚ:
Kytara, zpěv a hudebně pohybové hry. 
Seznámíte se s nástrojem, naučíte se zá-
kladní akordy a doprovody k písním, za-
zpíváte si známé i nové country písničky 
k táboráku. 

Další zájmové kroužky naleznete na 
webových stránkách SVČ

Středisko volného času KlíčStředisko volného času Klíč
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Nová zábava ve VSH - CURLING na koberci
558 631 351

Provozní doba od 600 do 2100 Cena 80 Kč/h

JOSEF KLEINWÄCHTER
ČAJKOVSKÉHO 1511, 738 02 FRÝDEK-MÍSTEK

TEL.: 558 437 147, 558 437 144, FAX: 558 432 054
E-MAIL: TISKARNAKLEIN@TISKARNAKLEIN.CZ

JOSEF KLEINWÄCHTER
ČAJKOVSKÉHO 1511, 738 02 FRÝDEK-MÍSTEK

TEL.: 558 437 147, 558 437 144, FAX: 558 432 054
E-MAIL: TISKARNAKLEIN@TISKARNAKLEIN.CZ

www tiskarnaklein cz
www.tiskarnaklein.cwwww.tiskarnaklein.czwww.tiskarnaklein.cz

Nás nepřehlédnete...

OFSETOVÝ A DIGITÁLNÍ TISK
GRAFICKÉ STUDIO
PŘÍJEM ZAKÁZEK E-MAILEM

LETÁKY, BROŽŮRY, KNIHY, VIZITKY

SAMOLEPKY, OBCHODNÍ MERKANTIL

KOPÍROVÁNÍ a DIGITÁLNÍ TISK

POZVÁNKY aj.


