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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
na zasedání zastupitelstva našeho 

města 14. září byl projednán a následně 
schválen návrh na prominutí poplatků a 
úroků z prodlení vzniklých v souvislosti s 
opožděnými platbami za užívání obecní-
ho bytu. Důvod, který nás vedl k předlo-
žení takového návrhu, je ten, že eviduje-
me k 30. 6. 2009 dluhy související s uží-
váním obecních bytů ve výši 15,954.445 
Kč a že počet dlužníků ke stejnému datu je 494. Těmto dlužníkům 
chceme dát šanci, aby zaplatili svůj dluh s tím, že jim promineme po-
platky a úroky z prodlení. V mnohých případech totiž tyto úroky a po-
platky převyšují původní dluh a dlužníci nemají žádnou motivaci k za-
placení svého dluhu vůči městu. Zastupitelé rozhodli o tzv. „amnestii“ 
již opakovaně. Dlužníci dostávají šanci zaplatit svůj dluh, který vzni-
kl do 31. 8. 2009 , v období od 15. 9. 2009 až 31. 3. 2010. Proto vy-
zývám všechny ty dlužníky, kterých se naše nabídka týká, aby se co 
nejdříve přišli informovat na odbor správy obecního  majetku , jak svůj 
dluh vůči městu vyřešit.   Eva Richtrová

NOVÉ SLOŽENÍ RADY: Novou tváří v radě města byl na zastupitelstvu zvolen Jaroslav Chýlek (zcela vlevo). 
Foto: Petr Pavelka

Zastupitelé znovu jako v soudní síni
Poslední zasedání frýdec-

ko-místeckého zastupitelstva 
bylo znovu v několika bodech 
zralé spíše pro soudní síň než 
jednací síň magistrátu. Pada-
la obvinění z porušení zákona, 
obhajoby a odkazy na právní-
ky, navíc vše ve stylu „všech-
no, co řeknete, může být po-
užito proti vám“, jen výsled-
ný verdikt samozřejmě nemo-
hl nikdo vynést.

„Je to taková móda, kdy se na 
půdě zastupitelstva vnášejí zá-
ležitosti, které tam nepatří. Na-
příklad pracovně-právní spory
v našich organizacích a podob-
ně. Přitom, jak správně pronesl 
zastupitel Urban, právní záleži-
tosti může vyřešit jedině soud,“ 
posteskla si primátorka Eva 
Richtrová, která se ocitla pod 
palbou v souvislosti s finančním 
vyrovnáním pro městské policis-
ty, kteří byli svého času propuš-
těni v rámci organizační změny. 
„Rada rozhodla o změně organi-
zační struktury městské policie, 
beze jmen, a jak se s tím tehdej-
ší ředitel městské policie vyrov-
nal, je věc další. Pracovně práv-
ní spory na zastupitelstvo ne-
patří, jsou v kompetenci ředite-
lů městských společností. Necí-
tím se jako radní města zodpo-
vědný za kauzu městské poli-
cie,“ reagoval například náměs-
tek primátora Petr Cvik. 

„Město řídíme, má své pří-
jmy a má i své výdaje a ztrá-
ty. Tak jako se snažíme, aby 
příjmy města byly co nejvyšší 
a v poslední době jsme získa-
li dotační prostředky v řádech 
stamilionů korun, tak se snaží-
me, aby ty ztráty byly minimál-
ní. Ovšem v dnešním právním 
světě, kdy u jedné soudní in-
stance spor dopadne ve pro-
spěch města, u další naopak, 

nelze ani do budoucna zaručit, 
že se tyto ztráty neobjeví. Plat-
né zákony nevznikají na půdě 
magistrátu, my se jen v rámci 
nich snažíme pohybovat, leč 
jak je vidět, tak hranice para-
grafů nevidí jednoznačně ani 
samotní soudci, takže lze těž-
ko vinit v daném případě něko-
ho na úřadě a označit v podob-
ných případech jednoznačné-
ho viníka,“ říká primátorka, kte-
rá se ostře ohradila proti tomu, 
že městu v daném případě 
vznikla škoda. Město totiž změ-
nou organizační struktury v jis-
tém čase ušetřilo finanční pro-
středky, a i když to nikdo na za-
stupitelstvu neřekl přímo, sou-
časný personální stav městské 
policie, bez pracovníků, kteří 
vytvářeli napětí mezi zaměst-
navatelem a s jejichž prací ne-
byla spokojenost, je vlastně k 
nezaplacení. 

Dalším případem poukazová-
ní zastupitelů na porušování zá-
konných norem bez výsledné-
ho verdiktu je otázka zadává-
ní městských zakázek. Znovu 
se přetřásalo, zda radnice po-
stupuje správně. „Já ani vy ne-
jsme právníci, proto, když je 
otázka na porušení zákona, ob-
racíme se na naše právní od-
dělení, s nímž se postupy kon-
zultují. Máme-li právní stanovis-
ko, že můžeme postupovat kon-
krétním způsobem, tak takovým 
způsobem postupujeme. V da-
ném případě byly dodrženy in-
terní směrnice radnice a vy víte, 
že ty jsou ještě přísnější než zá-
kon. Jsou-li dodrženy tyto směr-
nice, musí být všechno v pořád-
ku,“ reagoval náměstek primá-
tora Michal Pobucký, který jako 
jednatel městské společnosti 
Sportplex znovu čelil také ata-
kům na kontrolu jejího hospo-

daření. „Tato společnost je kont-
rolována dozorčí radou, údaje o 
hospodaření jsou ze zákona na 
internetu, kdyby opozice chtěla, 
mohla kontrolu užití dotací měs-
ta provést finančním výborem, 
veškeré investiční dotace zkont-
roloval nezávislý auditor bez vý-
hrad, takže bych vyzval k ukon-
čení této neustálé debaty, jestli je 
hospodaření v pořádku. Pokud si 
někdo myslí opak, ať podá pod-
nět k trestnímu řízení,“ vyzval ná-
městek primátora Michal Pobuc-
ký. Debata o ekonomice aqua-
parku vyprovokovala k reak-
ci i náměstka primátora Mirosla-
va Dokoupila: „Opozice nám po-
řád předhazuje, že jsme výstav-
bu aquaparků obhajovali tím, že 
z něj budeme financovat provoz 
haly, ale jejich snad třikrát opako-
vaná lež se nestane pravdou. Já 

jsem měl aquaparky ve své pů-
sobnosti a vždycky jsem říkal, že 
budou hospodařit vyrovnaně a 
že případný, zdůrazňuji případný, 
zisk bude použit na pokrytí ztráty 
Víceúčelové sportovní haly.“

Náměstek primátora Petr 
Cvik jej doplnil přesvědčením, že 
všichni ve Sportplexu se nepo-
chybně snaží co nejlépe za po-
měrně přijatelné ceny přinášet 
sportovní vyžití v hale i na aqua-
parku. „Sedm milionů provozní 
dotace je z drtivé většiny použito 

na provoz Víceúčelové sportovní 
haly, kterou jsme se rozhodli pře-
vzít, abychom zachránili frýdec-
ko-místecký hokej,“ uzavřel. Pro-
tože i v dalším průběhu ze stra-
ny opozice byl nazýván Sport-
plex bezednou dírou, vyzval ná-
městek primátora Michal Pobuc-
ký, aby se již takto nikdo o této 
společnosti s ručením omeze-
ným nevyjadřoval, protože jinak 
bude nucen zvážit další postup s 
ohledem na poškozování dobré-
ho jména firmy.  (pp)

Byl zvolen nový zastupitel i radní
Rezignace Petra Rafaje na 

všechny politické funkce, vy-
plývající z jeho jmenování do 
funkce předsedy Úřadu na 
ochranu hospodářské soutě-
že, přinesla nutnost jmenová-
ní nových osob na posty, kte-
ré zastával. Zastupitelé se s 
tímto vypořádali na svém po-
sledním zasedání.

Členem frýdecko-místecké-
ho zastupitelstva se stal Vilibald 
Pintzker, který na sebe prozra-
dil, že po absolvování vysoké 
školy pracoval v ostravsko-kar-
vinských dolech a je momentál-
ně zaměstnán u stavební firmy, 
je ženatý a má tři děti. Vzápětí 
získal po Petru Rafajovi funkci 
člena finančního výboru. Před-

sedkyní tohoto výboru se sta-
la Pavlína Nytrová. Novým rad-
ním byl zvolen Jaroslav Chý-
lek. „Jsem v zastupitelstvu je-
denáctým rokem, takže mě ur-
čitě všichni znáte a víte, co mů-
žete ode mě očekávat,“ prohlásil 
Jaroslav Chýlek, než zasedl do 
popředí jednací síně, vyhrazené 
členům rady města.  (pp)



2 Září 2009Zpravodajství

krátce
Financování hospice
Hospic byl znovu na zase-

dání zastupitelstva přetřásaným 
tématem. „Pracujeme na tom, 
abychom získali další financo-
vání pro výstavbu hospice. Z ev-
ropských dotací nebyly vypsány 
žádné vhodné tituly, uvidíme, jak 
tomu bude příští rok,“ uvedl rad-
ní Ivan Vrba. Ten ujistil, že i do-
movské obce klientů budou vy-
zvány, aby se na financování 
podílely, ale zařízení bude pro 
občany celého kraje. 

Zahradnická výstava
Český zahrádkářský svaz, 

základní organizace Frýdek-
-Místek 1, pořádá ve dnech 23.- 
-25. září výstavu květin, ovoce a 
zeleniny, která se koná v příze-
mí 6. základní školy na ulici Pi-
onýrů. Bude otevřena vždy od 8 
do 17 hodin a zahrádkáři vás sr-
dečně zvou.

Nábor aikido
Sportovní klub AIKIDO Frý-

dek-Místek pořádá nábor nováč-
ků s ukázkovou hodinou. Usku-
teční se v pondělí 5. října od 
14:45 hodin v objektu kasáren 
Bahno Letná ve Frýdku-Místku. 
Sportovní oblečení a přezůvky s 
sebou. Tréninky nováčků budou 
po dobu prvních tří měsíců pro-
bíhat vždy v pondělí a středu od 
19:15 do 21 hodin.

Zájemci o jógu
Škola jógy Karakal rozjela od 

poloviny září kurzy jógy v Jógo-
vém sále 9. ZŠ na ulici E. Krás-
nohorské, od úrovně začáteční-
ků až po náročné. Kurzy jsou za-
měřené na psychohygienu – re-
laxační techniky, dynamickou 
meditaci s arteterapií, v ponděl-
ky od 14 hodin probíhají úspěš-
ná cvičení jógy seniorů.

Logopedická školka
Pro školní rok 2009/2010 jsou 

volná místa pro přijetí dítěte do 
Mateřské školy logopedické, 8. 
pěšího pluku 821, Frýdek-Mís-
tek. Kontakt: ředitelství ško-
ly: 558 433 525, MŠ odloučené 
pracoviště 558 433 367, ruzov-
ka@ruzovka.eu. 

Slezanská hodinovka 
V pondělí 21. září proběhne 

na stadiónu TJ Slezan Frýdek-
-Místek další ročník běžeckého 
závodu Slezanská hodinovka. 

První kategorie nejmladších 
dětí vyběhne v 15.30 hodin a 
čeká na ni 150 metrů. Postup-
ně budou následovat další ka-
tegorie mládeže, na které čeká 
závod na 12 minut. Na závěr je 
připraven běh na 1 hodinu pro 
dospělé. Závod je určen jak pro 
výkonnostní a kondiční běžce, 
tak i pro širokou veřejnost. Sr-
dečně zvou pořadatelé z atle-
tického oddílu TJ Slezan Frý-
dek-Místek. (pp)

Ze statistiky návštěvnosti 
letní části aquaparku na Oleš-
né vyplývá, že máme za se-
bou nejhorší sezonu v histo-
rii. Navzdory solidním prázd-
ninovým měsícům celkový 
počet lidí díky krajně nepříz-
nivému květnu a červnu zů-
stal o čtyři tisíce návštěvní-
ků nižší než v loňské sezoně, 
která rovněž nebyla úspěšná.

„Zkušenosti jsou takové, že 
celkový výsledek určují už před-
sezonní čísla. Letos si na ven-
kovní aquapark v květnu a červ-
nu, díky povodňovému počasí, 
našlo cestu jen něco málo přes 
tisíc občanů. Přitom čísla z mi-

Aquapark neměl dobrou sezonu
nulých let byla nejméně 17 tisíc, 
ale i 31 tisíc v roce 2006. Přes 
prázdniny už se to dohnat nedá, 
i když 75 tisíc lidí v tomto období 
je druhým nejlepším výsledkem 
v pětileté historii,“ prezentoval 
statistiku ředitel městské spo-
lečnosti Sportplex Petr Slunský. 
Náměstek primátora Michal Po-
bucký, který je jednatel této spo-
lečnosti, je ovšem za prázdnino-
vé výsledky rád. „Počasí samo-
zřejmě neovlivníme, ale když je 
příznivé, návštěvnost je uspoko-
jující a to je pro nás rozhodující. 
Snad už příští rok bude více slu-
nečných dní i mimo hlavní obdo-
bí,“ doufá Michal Pobucký.  (pp)

Velkolepé rozloučení s prázdninamiVelkolepé rozloučení s prázdninami
Jedenáct dní po dvoumě-

síčním volnu mohly děti říct 
„Ahoj, prázdniny“ v rám-
ci stejnojmenné akce, kterou 
na místeckém náměstí při-
pravila radnice ve spolupráci 
se Střediskem volného času 
Klíč. Pro děti smutná záleži-
tost – konec prázdnin – se 
odbyla zvesela na odpoledni 
plném zábavy, které završilo 
program Prázdniny ve městě.

„Prázdniny ve městě i letos na-
vštívilo okolo dvou tisíc dětí, takže 
je hodnotíme jako povedené, i s 
tímto vyvrcholením na náměstí. Je 
fajn, že tu vidím tolik dětí, a oceňu-
ji i zábavné prvky, které jsou pro 
ně nachystané. Možná si něco ta-
kového pořídíme přímo pro měs-
to, abychom podobné atrakce 
mohli nabízet častěji,“ zapřemýš-
lel náměstek primátora Petr Cvik. 
Ten se nejvíce bavil u gladiátorů 
v nafukovací aréně, kteří do sebe 
bušili dvoumetrovými palicemi, 
vybaveni ochrannými přilbami. 
„To by se nám hodilo před zase-
dáním zastupitelstva,“ usmíval se.

AHOJ, PRÁZDNINY!: Gladiátorská atrakce se líbila i náměstkovi primátora Petrovi Cvikovi. Foto: Petr Pavelka

Dalším lákadlem bylo Segway 
– jedinečné elektrické zařízení, 
které udržuje samo od sebe rov-
nováhu, funguje v každém teré-
nu a snadno se ovládá. V oble-
žení byl skákací hrad, trampolína 
i horolezecká stěna. Malí i velcí 
přihlíželi i umění šašků s balónky 
nejrůznějších tvarů a barev, kteří 

z nich uměli vytvořit mnoho zají-
mavého i připravit rozmanité hry 
a soutěže. Zapojila se také měst-
ská policie, která si znovu od-
vedla své na poli osvěty, přícho-
zí si mohli něco pěkného vyrobit 
ve výtvarné dílně nebo si zahrát 
šachy i jiné deskové hry. „Každý 
hrací plán z akce Prázdniny ve 
městě jsme vyměnili za malý dá-
rek. Dětem a rodičům jsme také 
představili bohatou nabídku vol-
nočasových aktivit na nový školní 
rok,“ řekla ředitelka střediska Klíč 
Petra Vlkošová.

Cílem „Prázdnin ve měs-
tě“ bylo pobavit děti ve všed-

ní prázdninové dny. Připrave-
ny pro ně byly pohybové aktivi-
ty, výtvarné dílny, turnaje, ukáz-
ky tábornických dovedností, vý-
lety, exkurze a podobně. „Zá-
jem byl vysoký, a to ještě le-
tos nebyly oblíbené akce na 2. 
ZŠ, kde probíhala rozsáhlá re-
konstrukce školy. V příštím roce 
se pokusíme využít nově posta-
vená venkovní hřiště, která nyní 
vyrůstají u 4.,5., 6. a 9. ZŠ. Po-
dobná jsou i u dalších škol, tak-
že se nabízí uspořádat napří-
klad nějaké fotbalové turnaje,“ 
plánuje další možnosti vyžití o 
prázdninách Petr Cvik.  (pp)

Den zdraví a sociálních služeb
Pod záštitou statutárního 

města Frýdek-Místek se chys-
tá na čtvrtek 8. října Den zdra-
ví a sociálních služeb 2009, 
který se uskuteční v místec-
kém Národním domě od 10 do 
17 hodin. V tuto dobu, za pří-
znivého počasí, se uskuteč-
ní také prezentace poskytova-
telů sociálních služeb na Ná-
městí Svobody.

„Akce se koná s cílem se-
známit s nabídkou poskytova-
ných sociálních služeb a souvi-
sejících aktivit pro seniory, zdra-
votně postižené, děti a mládež či 
osoby v nepříznivé sociální situ-
aci, včetně prezentace výrobků 
uživatelů. Návštěvníci budou mít 
možnost si zážitkovou formou 
vyzkoušet život osob s handi-
capem jako například nalévání 
pohárku s vodou s klapkami na 
očích, nebo zhlédnout ukázku 
práce canisterapeutického psa 
či kulturní program uživatelů so-
ciálních služeb,“ obeznámil s ob-

sahem dne radní Ivan Vrba.
Lidé už si při této příležitos-

ti zvykli, že je v Národním domě 
čekají ochutnávky a prodej vý-
robků zdravé výživy, nápojů, 
moučníků, bohatý sortiment pří-
rodních léčebných preparátů, 
bioproduktů, potravinových do-
plňků, rehabilitačních a zdra-
votnických pomůcek, homeopa-
tie, včetně poraden onkologické, 
podologické, ortopedické, denzi-
tometrické či dermokosmetické. 
„Budou prováděny také odběry 
a vyšetření cholesterolu,“ pro-
zradila, že nebudou chybět oblí-
bená měření, Vendula Pavičová 
z odboru sociálních služeb.

Město akci připravilo ve spo-
lupráci s pracovními skupina-
mi komunitního plánování soci-
álních služeb, Oblastním spol-
kem Českého červeného kříže 
Frýdek-Místek, Zdravotním ústa-
vem se sídlem v Ostravě, praco-
viště Frýdek-Místek a Poliklini-
kou Místek s.r.o.  (pp)

Provozovatel smuteční obřad-
ní síně na městském hřbitově ve 
Frýdku, společnost TS a.s. a její 
pohřební služba Pietas upozor-
ňují, že kvůli rekonstrukci inte-
riéru a vybavení obřadní síně je 
zabezpečeno provádění smuteč-
ních obřadů spojených s pohřbe-

Obřady v PaskověObřady v Paskově
ním zesnulých v obřadní síni are-
álu hřbitova v Paskově. Veřej-
nost se tímto informuje, že v pří-
padě potřeby uspořádání pohřbu 
je možno se obrátit na kancelář 
pohřební služby Pietas, ve které 
je vedena i agenda hrobové mat-
riky, na ulici Radniční č.10.  (pp)

V tomto roce ve Frýd-
ku-Místku přibývají stovky a 
stovky metrů nových nebo 
rekonstruovaných chodníků. 
Navzdory těžkému finanční-

mu roku se tak zvelebuje oko-
lí jednotlivých obydlí i zvyšu-
je bezpečnost v různých loka-
litách města.

(pokračování na straně 11)

Další opravy chodníků

JERONÝMOVA ULICE: I v této části města se obyvatelé dočkají no-
vých povrchů chodníků.   Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Poctivci žijí

6. 8. v půl deváté ráno na zá-
kladnu městské policie přišla star-
ší paní a předala dispečerce nale-
zenou peněženku s finanční hoto-
vosti 1 700 Kč a řidičským a ob-
čanským průkazem. Nalezené 
věci byly předány na ztráty a ná-
lezy. Občany města Frýdek-Mís-
tek může těšit, že se najdou i po-
ctiví lidé, kteří nalezenou věc ode-
vzdají na patřičné úřady.

Měl vzteklinu?
9. 8. ve večerních hodinách při-

jali dispečeři telefonické oznáme-
ní jedné paní, která byla pokousa-
ná psem a majitel psa s ní nechtěl 
komunikovat. Hlídka muže pouči-
la a ten přislíbil, že se psem druhý 
den půjde na vyšetření a veterinár-
ní nález odevzdá poškozené ženě. 

Řidiči neušetřili
10. 8. v osm hodin ráno byl ka-

merovým systémem zachycen 
průjezd dvou nákladních automo-
bilů na ulici Frýdlantská. Řidiči ka-
mionů jedoucí od Dobré směrem 
na Frýdlant si zde krátili cestu. 
Hlídka městské policie vozidla za-
stavila a řidičům udělila blokovou 
pokutu za spáchaný přestupek. 

Čtyřmetrový oheň
10. 8. o půl deváté večer byl na 

základnu městské policie ozná-
men velký oheň na Nových Dvo-
rech. „Hlídka na místě zjistila, že 
oheň dosahuje zhruba čtyř metrů, 
a proto přivolala hasiče. U ohně 
se nacházel muž, kterého hlídka 
městské policie oznámila správní-
mu úřadu k dořešení za pálení do-
movního odpadu,“ přiblížila poli-
cejní preventistka Lenka Biolková.

Nezletilec kradl
12. 8. oznámila pracovnice 

prodejny Albert městské policii 
drobnou krádež. Na této prodej-
ně bylo přistiženo nezletilé dítě, 
které odcizilo zboží v hodnotě 
804 Kč. Dítě bylo předáno matce 
a následně celá situace oznáme-
na příslušným orgánům.

Pokousaná veverkou
12. 8. volala na základnu měst-

ské policie prodavačka pekárny na 
ulici T.G.M., že má v budově paní 
uklízečku, kterou pokousala vever-
ka. „Žena viděla, jak do budovy 
vběhlo zvíře. Zjistila, že se jedná o 
veverku, kterou se snažila vylákat 
ze dveří, ale ta se polekala, skoči-
la na ženu a pokousala ji do ruky. 
Strážníci na místě veverku odchy-
tili a převezli na vyšetření k veteri-
náři, jestli nemá infekci. Pokousa-
nou ženu ošetřili v nemocnici,“ vylí-
čila Lenka Biolková.

Poraněné batole
13. 8. po sedmé hodině bylo 

oznámeno pokousaní dítěte na 
ulici Jungmannova. Tentokrát 
hlídka na místě zjistila, že dvoule-
té dítě má malou ranku v obliče-
ji od psa, který se kolem něj po-
hyboval. Dítě ho mělo zatahat za 
srst, na což pes reagoval kousnu-
tím. Majitel se psem zašel na vy-
šetření a matka dítěte byla pouče-
na o návštěvě dítěte u lékaře. (pp)

Město nezapomíná na popravené
Náměstek primátora Petr 

Cvik a radní Ivan Vrba po 
roce znovu u památníku v 
Lískovci pozdravili všech-
ny pamětníky a rodinné pří-
slušníky obětí, které přišly o 
život v roce 1943. Je to už 
dost daleko při listování his-
torií, a protože i samotné pi-
etní místo leží v poměrně od-
lehlém místě, váží sem ces-
tu stále méně lidí. Radnice 
ovšem nezapomíná.

„Děkuji všem, kteří symbolic-
kou květinou přišli uctít pět mla-
dých životů, které, ač neměly se 
sabotáží nic společného, zhasly 
před 66 lety právě tady,“ promlu-
vil na pietním shromáždění u pa-
mátníčku v Lískovci za místním 
nádražím náměstek primátora 
Petr Cvik a připomněl okolnos-
ti osudného dne, kterým byl pá-
tek 3. září 1943. O půl čtvrté od-
poledne tehdy nacisté provedli 
veřejnou popravu pěti mladých 
mužů, z nichž nejmladšímu bylo 
22 a nejstaršímu 28 let. 

„Dříve než byla poprava obě-
šením vykonána, po celém kra-

ji byla zveřejněna německo-čes-
kými plakáty Vyhláška, podle níž 
z příkazu Karla Hermanna Fran-
ka byli odsouzeni k trestu smr-
ti slévač Josef Lichnovský, hut-
ník Zdeněk Žáček, zeměděl-
ský dělník Jan Ermis, dělník Jo-
sef Drozd a krejčí Bohumil Janá-
ček,“ připomněl jména těch, kte-

ří se měli podle Němců dopus-
tit velezrádných činů a ohrožo-
vali bezpečí veřejnosti, náměs-
tek primátora. Historikové a pa-
mětníci ovšem ví, že ve sku-
tečnosti se brněnský kriminální 
rada Kozlovský nemohl smířit s 
neúspěchy svých akcí proti sku-
pině Jiskra a skupině štramber-

ských partyzánů. A tak čekal na 
vhodnou příležitost k pomstě. Ta 
se mu naskytla 1. září 1943, kdy 
skupina Bílá lvice provedla de-
strukci na železniční trati neda-
leko nádraží v Lískovci. Po výbu-
chu Kozlovský požádal nadříze-
né o souhlas k provedení popra-
vy pro výstrahu.  (pp)

PIETNÍ AKT: U památníku pozdravili přítomné radní Ivan Vrba a náměstek primátora Petr Cvik. Foto: Petr Pavelka

Další dětské hřiště

HŘIŠTĚ U ŠKOLY: Předškoláci se tu určitě vyřádí. 

Po květnovém otevření no-
vého dětského hřiště na uli-
ci M. Majerové stihla radni-
ce přes prázdniny zrekonstru-
ovat další, tentokrát na síd-
lišti Riviéra v bezprostřední 
blízkosti Základní školy Frý-
dek-Místek, 1. máje 1700.

„V tomto případě se jedná o 
hřiště menšího rozsahu, ale i tak 
náklady na rekonstrukci přesáhly 
600 tisíc korun. Věřím, že vybra-
né prvky, které samozřejmě splňují 
veškeré požadavky nejrůznějších 
norem, místní děti potěší,“ řekl ná-
městek primátora Michal Pobucký.

Vedoucí odboru životního pro-
středí a zemědělství Jaroslav Ze-
zula připomíná, že současně bylo 
zrekonstruováno i dětské písko-
viště. Město právě v souvislosti s 
pískem pro děti získalo před ne-
dávnem skvělé vysvědčení, pro-
tože všechna kontrolovaná písko-
viště vyhověla stanoveným rozbo-
rům. „Hřiště obsahuje dvě pruži-
nové houpačky pro nejmenší děti, 
minikolotoč, vahadlovou houpač-
ku, řetězovou dvojitou houpačku 
a domeček se skluzavkou a špl-
hací sítí. U větších dětských prvků 
jsou vybudovány dopadové plo-

chy z pryžových dlaždic v soula-
du s normou. U hřiště jsme také 
umístili čtyři lavičky a dva odpad-

kové koše. Realizátorem hřiště 
byla městská společnost TS a.s.,“ 
shrnul Jaroslav Zezula.  (pp)

Veseléto bylo zakončeno veseleVeseléto bylo zakončeno vesele
Bohatý seriál letních akci 

pod názvem Beskydské Ve-
seléto máme za sebou. Le-
tos jej zakončilo Odpoledne 
s písničkou, kterému vévodi-

la královna lidové písně Jar-
mila Šuláková, které skvěle 
sekundovala skupina Fleret, 
díky níž se v místeckých sa-
dech Bedřicha Smetany udr-

želo širší publikum.
„Potěšilo mě, že tu je u zre-

konstruovaného altánu tolik lidí. 
Máme tu v parku opravdu pří-
hodné prostředí pro podobné 
kulturní záležitosti, navíc s dob-
rou dostupností. A poslouchat 
dobrou hudbu takto v přírodě, 
to je pro spoustu lidí tady urči-
tě ideál,“ líbila se akce primátor-
ce Evě Richtrové.

Než se na pódium dostala 
hlavní hvězda programu, před-
stavila se také dechová kapela 
Skalanka ze slovenského Tren-
čína, která měla ve svém reper-
toáru připraveny i moravské pís-
ničky. Následovalo vystoupení 
krojované dechové hudby Mo-
ravská Veselka ze Sušic u Pře-
rova. „Parta mladých muzikantů 

ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU: V novém altánu rozdávala lidem dob-
rou náladu Jarmila Šuláková s Fleretem.  Foto: Petr Pavelka

rozdávala radost a dobrou po-
hodu s nejhezčími moravský-
mi melodiemi,“ hodnotila Lenka 
Bardoňová z Beskydského infor-
mačního centra, které je pořada-
telem Veseléta spolu se Statu-
tárním městem Frýdek-Místek.

Jarmila Šuláková s vizovic-
kou skupinou Fleret nabídly kok-
tejl, po kterém je dobrá nála-
da jaksi automatická. Směs va-
lašských lidovek i folku pros-
tě funguje. „Při poslední písnič-
ce „Ovečky zaběhnuté“ Šuláko-
vá dokázala rozplakat nejedno-
ho diváka. Na závěr dlouhým, 
bouřlivým potleskem a povstá-
ním vzdalo publikum královně 
uznání,“ vylíčila Bardoňová.

Krásná tečka za letošním Ve-
selétem.  (pp)
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BESEDA SE STUDENTY: O problémech města si přišli popovídat náměstkové primátora Petr Cvik a Mi-
chal Pobucký.      Foto: Petr Pavelka

Náměstkové debatovali s gymnazisty
S gymnazisty školy na Ci-

helní ulici absolvovali další ze 
série studentských besed ná-
městkové primátora Petr Cvik 
a Michal Pobucký, kteří oče-
kávali názory na to, jak se ve 
městě této věkové katego-
rii žije a co navrhuje případ-
ně zlepšit.

Oba zástupci frýdecko-mís-
tecké radnice v úvodu vysvětli-
li své kompetence a zdůraznili, 
že dnešním setkáním možnost 
kontaktu nekončí, protože všich-
ni mohou oslovit vedení města 
emailem nebo se ve stanovené 
dny osobně zastavit. První otáz-
ku si „uzurpoval“ ředitel gymná-
zia a střední odborné školy Ja-
roslav Konečný, kterého i kvůli 
školním akcím zajímal další osud 
promítacího sálu Kina Petra 
Bezruče. Petr Cvik tedy osvět-
lil situaci a naznačil, že jednou 
z alternativ, která je v souvislos-
ti s dalším osudem budovy brá-
na v úvahu, je jakýsi klub nácti-
letých. „Vnímáme, že ve městě 
ještě chybí prostory pro volnoča-
sové využití právě vaší věkové 
kategorie,“ řekl Petr Cvik.

Otázky ohledně obchvatu, to 
byla parketa pro náměstka Mi-
chala Pobuckého, který předal 
znepokojivou informaci, že zatím 
je ve státním rozpočtu na příš-
tí rok v kolonce obchvatu Frýd-
ku-Místku hrozivá nula. Jako jed-
natel městské společnosti Sport-
plex probral i téma Víceúčelo-
vé sportovní haly. „Ano, je to do-

minanta a je vidět z Lysé hory, 
ale je bohužel v hrozivém stavu, 
takže její rekonstrukce by neby-
la ekonomická. Co se týče toho, 
co vedle nové haly vznikne, je 
prostě obecným trendem, že do 
všech velkých měst podobná ná-
kupní centra přicházejí,“ hájil po-
stup radnice Michal Pobucký.

Studenti požadovali vysvět-
lení rozhodovacího procesu i u 
výstavby nového autobusové-
ho stanoviště. „Důvodem změ-
ny byla bezpečnostní situace na 
průtahu, kdy zástupci doprav-
ců již odmítali v takové situaci 
na stanoviště zajíždět. Také se 
nám ucpávalo centrum, kterému 
se hodně ulevilo, když se plocha 
bývalého stanoviště začala pou-
žívat jako parkoviště,“ řekl Petr 
Cvik. Oba náměstci informovali 
také o probíhající výstavbě a plá-
nech ve fotbalovém areálu Stov-
ky a přiblížili i jiné projekty inte-
grovaného plánu rozvoje města. 

Řeč přišla i na populační kri-
zi, která se přes základní ško-
ly došplhala na úroveň střední-
ho školství. „My jsme si tím pro-
šli na základkách, museli jsme i 
zrušit 10. ZŠ, ale v rámci mate-
řinek už se pokles zastavil, za-
čínají být opravdu plné,“ sdělil 
demografické údaje Petr Cvik, 
který rovněž ujistil, že město 
podporuje Sweetsenfest. „Měs-
to podporovalo festival vždyc-
ky, roky i výrazně finančně, 
což jsme letos nahradili pomo-
cí městských společností. Bu-

deme jednat s pořadateli, jak 
tuto akci dostat trvale pod křídla 
města,“ ubezpečil. 

Michal Pobucký ještě obha-
joval výstavbu nové lávky přes 
Ostravici. „Někdy se může zdát, 
že miliony investované na kon-
krétní věc by mnohem lépe po-
sloužily jinde, jenže velice čas-
to se to týká dotačních prostřed-
ků, které jsou účelově vázány 
na konkrétní použití. Tady jsme 
získali finance, které pomohou 
propojení cyklostezek, a kdyby-
chom si na ně nesáhli my, tak je 
prostě získá pro tento účel ně-
kdo jiný,“ přiblížil Pobucký.   (pp)

Na „zdravce“ učí pečovat o blízké
Střední zdravotnická ško-

la ve Frýdku-Místku, sídlící 
na Třídě T. G. Masaryka, po-
řádá cyklus praktických ško-
lení pod názvem Pečujete o 
osobu blízkou? Co tato akce 
přináší, si byli prohlédnout
8. září i členové Zdravotní a 
sociální komise rady města.

Byli tak svědky praktického 

nácviku členů jedné rodiny, kte-
ří se rozhodli přijít se zdokonalit 
ve své péči o maminku, respek-
tive babičku. Když jim sociální 
pracovnice názorně představily 
několik fíglů, jak při manipulaci 
s pohybově omezenou osobou 
ušetřit síly, všichni si pochvalo-
vali, že se správným grifem sku-
tečně netrpí tolik páteř a vše jde 

relativně snadno.
„Jde o to, aby lidé, kteří o ně-

koho pečují, dali stranou ostych 
a opravdu přišli. O starší lidi se 
stará doma spoustu rodin a se 
správnou technikou by jim vše 
šlo snadněji,“ řekla vedoucí so-
ciálně-právní poradny Centra 
pečovatelské služby ve Frýd-
ku-Místku Eliška Adamová. Stej-
ný kurz proběhne do konce roku 
ještě třikrát, nejbližší příležitost se 
naskýtá v úterý 6. října od 15 ho-
din. Pokud tedy potřebujete po-
radit nebo získat nové informa-
ce, přijďte si vyzkoušet poloho-
vání, posazování, přemístění člo-
věka z lůžka na židli a další ošet-
řovatelské dovednosti směřující k 
tomu, abyste vy sami neměli pro-
blémy například s bolestmi páte-
ře. „Setkání jsou zdarma, stejně 
tak materiály k domácímu pečo-
vatelství,“ připomíná Drahomíra 
Jurtíková, frýdecko-místecká za-
stupitelka a ředitelka školy, kte-
rá se snaží rozvíjet zájmy a do-
vednosti svých studentů formou 
různých projektů komunikujících 
s veřejností.   (pp)

KURZ NA ZDRAVCE: Nácvik péče o blízké si prohlédli i členové 
Zdravotní a sociální komise.                                 Foto: Petr Pavelka

Jedenáctka partnerem Jedenáctka partnerem 
nakladatelství Oxfordnakladatelství Oxford

Oprávnění užívat titul Oxford 
Quality School se podařilo zís-
kat frýdecko-místecké Základ-
ní škole Jiřího z Poděbrad. Do 
výuky anglického jazyka kromě 
učebnic nakladatelství Oxford 
University Press zavedla progre-
sivní novinku – výuku anglické-
ho jazyka již od prvého ročníku.

„Již od minulého školního roku 
jsme posílili výuku anglického jazy-
ka v prvních třídách na dvě hodi-
ny týdně,“ uvedla zástupkyně ředi-
tele pro I. stupeň Táňa Janošcová 
a pokračovala: „Chceme žáky mo-
tivovat k výuce cizího jazyka. Uči-
telům se snažíme dát co největší 
prostor pro vytvoření správných ja-
zykových dovedností a návyků.“ 

Zkušenosti s anglickou výukou 
těch nejmenších má kromě ostat-
ních vyučujících anglického jazy-
ka i učitelka Michaela Vařeková. 
„Prvňáčci se učí angličtině fone-
ticky – formou poslechu. Přiřazu-
jí obraz ke slovu. Ve druhé třídě 
navazujeme jemným vstupem do 
anglického psaní a ke slovu či ob-
rázku přiřazujeme i jeho psanou 
formu,“ vysvětlila Michaela Va-
řeková a podotkla: „Učíme podle 
knih nakladatelství Oxford, které 
patří k nejlepším na trhu.“ 

Ve výuce anglického jazyka je 
na Jedenáctce bohatě využívána 
interaktivní tabule v rámci „multi-

sensory teaching“. Díky progra-
mu Oxford Quality School proběhl 
loni i takzvaný Oxford Day vedený 
zkušenou lektorkou nakladatelství 
Oxford, zaměřený na anglické 
čtení ve čtvrtém a pátém ročníku.

„Letos připravujeme i inovo-
vaný Den jazyků – vyjedeme s 
dětmi na Višňovku, kde bude 
celý program připraven v anglic-
kém jazyce,“ dodala angličtinář-
ka Iva Novotná.

Základem pro úspěšnou výu-
ku angličtiny je kvalifikovaný peda-
gogický tým. „Naši učitelé pracují s 
dětmi v anglickém jazyce moderní-
mi metodami, nápaditě, snaží se, 
aby počátky výuky byly spojeny s 
nácvikem správné výslovnosti a 
aby prvotní komunikace mezi uči-
telem a žákem byla jednoduchá, 
hravá a zábavná,“ doplnila slova 
své kolegyně Táňa Janošcová.

Výuku angličtiny od počát-
ku školní docházky vnímá pozi-
tivně i ředitel školy Jiří Adámek. 
„Naše škola se sice zaměřuje 
především na sportovní aktivity 
žáků, ale v dnešní moderní spo-
lečnosti nejenom sportovci ces-
tují po celém světě. Právě v at-
mosféře společného soužití ev-
ropských národů vidím výuku an-
gličtiny jako základ všeobecné-
ho vzdělání našich žáků,“ uzavřel 
Jiří Adámek. Renata Spustová
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Chance a Coca-Cola přispěly dětem
Statutární město Frýdek-

-Místek přijalo finanční dary v 
celkové hodnotě 115.000 ko-
run od společností Chance, 
a.s. a Coca-Cola HBC Česká 
republika, s.r.o. Peníze jsou 
určeny na veřejně prospěš-
né účely, získala je Mateřská 
škola J. Trnky na vybavení 
zahrady dětskými prvky. 

Primátorka města Eva 
Richtrová se spolu s vedoucí od-
boru školství Ilonou Nowakovou 
první školní den vydaly za ředi-
telkou mateřinky Hanou Pola-
chovou, které předaly šek v hod-

notě sto tisíc korun od společ-
nosti Chance, a.s. a další šek 
v hodnotě patnáct tisíc korun 
od společnosti Coca-Cola HBC 
Česká republika, s.r.o. 

„Oceňuji, že i v době ekono-
mické krize se najdou firmy a spo-
lečnosti, které jsou ochotny pod-
pořit dětská zařízení. Obě společ-
nosti podporují rozvoj zařízení pro 
děti dlouhodobě a opakovaně již 
několik let. Za to děkuji,“ řekla pri-
mátorka Eva Richtrová. 

Zahrada Mateřské školy J. 
Trnky prochází v těchto dnech 
velkou změnou. Byly z ní od-

straněny betonové plochy, nově 
zde vznikají cestičky ze zámko-
vé dlažby, zabudovávají se nová 
pískoviště i lavičky. Celý areál 
zahrady se postupně zatravňuje 
a probíhá zde také výsadba stro-
mů, keřů i trvalek. Náklady spo-
jené s generální opravou zahra-
dy MŠ J. Trnky činí zhruba 1,6 
milionu korun. Po ukončení pra-
cí budou na zahradu umístěny 
nejen stávající dětské prvky, kte-
ré splňují bezpečnostní normy 
a jsou v dobrém stavu, ale také 
nové herní prvky, které budou 
zakoupeny z finančních darů. 

Další zájmové aktivity pro školní rok 2009/2010
SDH Místek-Bahno
Hasičský kroužek

Adresa: Místek Bahno, Čela-
kovského1712, Frýdek-Místek 
738 02
Telefon: 724 073 771
E-mail: mladihasici.bahno@se-
znam.cz
Kontaktní osoba:
Lenka Rozbrojová
Během školního roku se děti bu-
dou učit základům požární ochra-
ny, první pomoci, topografii a uz-
lování. Budeme se zúčastňo-
vat hasičských soutěží, kde si 
děti změří své získané schop-
nosti s ostatními, výletů a jiných 
akcí, jako jsou bojová hra, Den 
dětí apod.
Věk: mladší žáci 6-11, starší žáci 
11-15 let, dorost 15-18 let
Cena: 200 Kč na rok
Místo: Schůzky se konají každý 
pátek v hasičské zbrojnici v Míst-
ku Bahně od 15:30 do 17 hod. 
První trénink je 4. 9. 2009. S se-
bou si vezmi sportovní obuv (v 
případě špatného počasí přezův-
ky) a oblečení a dobrou náladu.

Škola TaeKwon-Do ITF
Frýdek-Místek

Adresa: Frýdek-Místek, sídlo 
ČSA 570 (8.ZŠ), cvičíme také na 
6.ZŠ na Anenské, dále v Palko-
vicích, ve Frýdlantě n. O.
Telefon: 603 710 604
E-mail: tkdfm@taekwondo.cz 
Web: tkdfm.taekwondo.cz 
TaeKwon-Do ITF - Centrum 
sportu města F-M při 8.ZŠ (stře-
dy od 17.00 a pátky od 15.30) a 
při 6.ZŠ (čtvrtky od 17.00))
Moderní dynamické korejské bo-
jové umění sebeobrany urče-
né dětem, mládeži, ale zvlášť ve 
skupinách i dospělým! V případě 
výuky dětí dbáme na zásady bo-
jového umění a na správný vý-
cvik podle moderních poznat-
ků. Máme školené trenéry a asi-
stenty. Děti se naučí také ovlá-
dat lépe své tělo. Velmi zajíma-
vé techniky, moderní pojetí vý-
uky, přijďte a uvidíte! Seznam-
te se s TaeKwon-Do ITF, které 

ve F-M provozujeme na špičko-
vé úrovni již od roku 1992! Patří-
me mezi tři nejúspěšnější školy v 
ČR, vč. úspěchů v Evropě i ve 
světě! Rádi vás uvítáme.
Věk: Děti, mládež, dospělí, 
chlapci, dívky, muži i ženy od 6 
do x let
Cena: 300 Kč měs. nebo dob-
rá sleva při úhradě na školní rok
Místo: tělocvičny 8.ZŠ na ČSA 
v Místku a na 6.ZŠ na Anenské 
v Místku
Přihlášení: Zkraje měsíce září 
možno přímo navštívit tréninko-
vou jednotku dětí, mládeže ve 
středy a v pátky na 8. ZŠ (v čase 
17:00) nebo v tomtéž čase na 
6. ZŠ na Anenské (tělocvična). 
Tam je možné se domluvit s tre-
nérem či trenérkou.

TŠ Just Dance
Adresa: Bahno - Štandl 1468, 
Frýdek-Místek 738 01
Telefon: 607 946 143
Web: www.tsjustdance.cz
E-mail: j.sodkova@seznam.cz
Taneční škola vychovává taneč-
níky všech věkových kategorií 
od předškolních dětí až po do-
spělé. Nabízíme různé taneční 
styly. Pro nejmenší Baby balet, 
pro mladší školní děti Dětský ta-
neční klub, pro starší street dan-
ce a disco-show dance. Celoroč-
ní taneční snažení pak děti před-
vedou na závěrečném veřejném 
vystoupení. Kromě pravidelných 
tréninků, které probíhají přede-
vším v tělocvičně Gymnázia Pe-
tra Bezruče, pořádáme i Taneč-
ní soboty určené pro stálé ta-
nečníky i pro širokou veřejnost, 
workshopy a v létě již pravidel-
ně uskutečňujeme Letní školu 
tance.
Přihlášení: Zápisy budou probí-
hat 9. 9. a 16. 9. od 16 do 18 ho-
din v tělocvičně Gymnázia P.
Bezruče. 

Fitpoint
Dětský aerobik

Adresa: T. G. Masaryka 503, 
F-M
Telefon: 558 629 800, 724 375 957

E.mail: fitpoint@fitpoint.cz
Lekce vedené Katkou Galovou, 
která se již dlouhá léta věnuje 
cvičení nejen s dětmi, lekce jsou 
rozděleny podle věku od 3-6 let 
a od 6-15 let. Cvičit se bude kaž-
dé úterý v odpoledních hodi-
nách, aerobik, základy tanců.
Cena: 990 Kč kurz bude probí-
hat od: 15.9.2009 do 26.1.2010
Místo: sportovní klub Fitpoint
Přihlášení: přímo na recepci 
klubu, 6-21 hodin
Plavecký oddíl Frýdek-Místek
Adresa: Novodvorská 3067, 
738 01 Frýdek-Místek 
Telefon: 775 109 075, 608 751 
847, 723 439 914
E-mail: I.Licmanova@centrum.
cz, m.polachova@centrum.cz
Web: www.plavanifm.cz
Máme oddílovou přípravku pro 
větší i menší děti, kde se děti učí 
základům plaveckých stylů. Pro 
pokročilejší děti do 17 let. V pří-
padě zájmu minim. 15 středoško-
láků se otevře nový oddílový sek-
tor, plavecká hodina. Plaveme in-
tenzivně celou hodinu, na začát-
ku máme rozcvičku 5-10 min. Na 
konci 5-10 min. volné koupání. 
Některé děti se zaměřují na zá-
vodní plavání, jiné na dálkové 
plavání. Pokud by se rádi připoji-
li dospělí, chtěli bychom zkusit do 
budoucna i zimní plavání. 
Věková kategorie: Děti od 5 let 
do 17 let.
Cena: Při tréninku 2x týdně 650 
Kč/měsíčně, při tréninku 3x týd-
ne 800 Kč/měsíčně
Místo: Pondělí – Hornické učiliš-
tě bazén od 16.00 do 17.00 hod. 
Středa – Hornické učiliště od 
16.00 do 17.00 hod., jen každou 
třetí středu na bazéně 11. ZŠ ve 
stejný čas. Pátek – od 16.00 do 
17.00 hod. – 1.sk. dětí, od 17.00-
18.00 hod. – 2. sk. dětí.

Plavecký kroužek
Věková kategorie: Děti od 4 let 
do 16 let
Děti plavou půl hodiny, učí se zá-
klady plavání, styly, obratnost a 
orientaci ve vodě i pod vodou. Zá-

klady prvkového plavání, dálko-
vého plavání. A druhou půl hodi-
nu si děti hrají, soutěží. Je to spíš 
forma rekreačního plavání. Malé a 
nejmenší děti má zvlášť jeden lek-
tor, větší děti plavou pod dohle-
dem dalšího trenéra. 
Cena: Pátek od 18.00 do 19.00 
hod. – 250 Kč/ měsíc
Přihlášení: Do Plaveckého od-
dílu i plaveckého kroužku na 
výše uvedených telefonech, e-
mailech, nebo osobně na ba-
zéně 11. ZŠ u. p. Ličmanové. 
V hale bazénu bude informační 
schůzka pro rodiče všech dětí 4. 
září v 16.00 hod. Můžete se ze-
ptat na cokoliv a přijít osobně. U 
vchodu je nástěnka, kde všech-
ny důležité informace budou, 
nebo i na našich www strán-
kách. (www.plavanifm.cz)
SK Taekwondo Frýdek-Místek
Adresa: Kozlovice 200
Telefon: 604 256 521
E-mail: taekwondofm@centrum.cz
Web: www.sktkd.info

TAEKWONDO WTF
Věnujeme se korejským bojo-
vým uměním Taekwondo WTF 
a Hapkido.
Věk: od 6 do 12 let

Cena: 300 měsíčně
Místo: 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad 
(út: 17:15-18:15, čt: 17:15-18:15 
– od října)
Přihlášení: Od října 2009 v mís-
tě tréninku nebo tel.: 604 256 521

NUNCHAKU
Tréninky se zbraní nunchaku. 
Jednoruč, obouruč, kombinace, 
sestavy. Možnost zkoušek v ČR.
Věk: od 7 let
Cena: 100 Kč měsíčně
Místo: Sokolovna, Novodvor-
ská 667
Přihlášení: pondělí: od 17:00 do 
18:00 od října v místě tréninku 
nebo tel.: 739 159 550 

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

1. ZÁŘÍ NA 11. ZŠ: Slavnostně zahájili v úterý 1. září školní docház-
ku noví prvňáčci ze Základní školy Jiřího z Poděbrad. Kromě vyuču-
jících a vedení školy jim přišla popřát hodně štěstí a školní úspěchy i 
primátorka města Frýdku-Místku a senátorka Eva Richtrová.
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Přes ligové Brno dále nejdeme
FOTBAL F-M - 1. FC BRNO 1:2 (0:0)

I když valcíři nehrají nej-
vyšší soutěž, díky poháro-
vým zápasům v posledních 
třech letech přivítali ve Stov-
kách již čtvrtý tým první ligy. 
Po Baníku, Jablonci a loni 
Spartě, která ve Frýdku-Míst-
ku postoupila až na penalty, 
se místním fanouškům naživo 
představilo atraktivní Brno.

Hosté nehráli nijak excelent-
ně, domácí se také spíše hledali, 
bohužel i v nadějných střeleckých 
pozicích, takže volili v několika pří-
padech ještě přihrávku místo stře-
ly. Vzruchu na hřišti proto příliš 
nebylo, a tak přišla divákům vhod 
předvolební návštěva expremié-
ra Topolánka, jehož představení 
doprovázel ohlušující pískot. Stej-
ná reakce přišla při jeho zdravici 
o poločase, čímž diváci dali jasně 
najevo, že přišli na fotbal, nikoliv 
na předvolební mítink.

Po fotbalové stránce se pu-
blikum bavilo souboji Doška s 
obranou valcířů, Brno se však 
prosadilo po standardní situaci 
a po pár minutách znovu. Až v 
této fázi jako by z domácích vše 
spadlo a začali se přece jen více 
prosazovat v ofenzivě. Výsled-
kem bylo břevno a kýžený gól v 
87. minutě už přišel příliš pozdě 
na zvrat v zápase.

„Je to velká škoda, že jsme ne-
PROTI BRNU: Prvoligový celek bez problémů postoupil.

Foto: Petr Pavelka

vydrželi neinkasovat déle. Když 
jsme pak dostali gól, tak nás Brno 
dostalo pod tlak. Jsem ale rád, 
že jsme si v závěru vytvořili určitý 
tlak i my. Ze zápasu jsem ale tro-
chu zklamaný. Myslím si, že jsme 
Brno mohli potrápit o něco více a 

možná jsme při trochu štěstí do-
vést zápas až do penalt. Ale klu-
ci ten zápas určitě odmakali na-
plno. Z vysoké divácké návštěvy 
jsem doslova nadšený,“ hodno-
til po utkání domácí trenér Oldřich 
Machala.  (pp)

KAM ZA SPORTEM
Víceúčelová sportovní hala

Veřejné bruslení
Bruslení rodičů s dětmi 
8.30 - 9.30 hod.
19., 20., 26. a 27. 9. 2009
Bruslení veřejnosti
20. 9. - 16.30 - 18.00 hod.

Naše hokejová liga
Vážení příznivci ledního hokeje! 
Společnost Sportplex Frý-

dek-Místek, s.r.o. by ráda v nad-

cházející sezóně 2009-2010 
rozjela ve Víceúčelové spor-
tovní hale amatérskou hokejo-
vou ligu - NHL (Naše Hokejo-
vá Liga). Více informací, jak se 
přihlásit a jaké jsou podmínky, 
a pravidla naleznou zájemci na 
našich internetových stránkách 
www.sportplex.cz v sekci Více-
účelová sportovní hala pod ko-
lonkou NHL. 

street ramp show

Beskydské Veseléto, po-
řádané za podpory radnice, 
letos nabídlo kromě kultu-
ry i sportovní akce. Posled-
ní srpnovou neděli u Více-
účelové sportovní haly pro-
běhla adrenalinová exhibi-
ce „Street ramp show“, která 
ukázala umění milovníků free-
style koloběžek, MTB a BMX 
kol, in-line bruslí, ale i hudby 
či graffiti.

Do Frýdku-Místku přivezl svůj 

tým špičkových jezdců Jan Va-
lenta, trojnásobný mistr světa 
ve freestyle BMX, takže se sku-
tečně bylo na co dívat. „Umě-
ní nemožného bylo předváděno 
na speciální dráze zvané FUN-
BOX LINE, jež dovolovala, aby 
návštěvníci akce viděli ty nej-
těžší prvky v daných kategori-
ích – frontflipy i backflipy salta, 
otočky i o 560 stupňů i mnohé 
technické fígle. Vrcholem pak 
byl neskutečný přeskok stojící 

BLÁZNI!: Takto často hodnotili přihlížející výkony jednotlivých borců v rámci Street ramp show. Foto: Petr Pavelka

dodávky v podání jezdce na in-
line bruslích, který si říká Sme-
ták,“ referovala Lenka Bardoňo-
vá z Beskydského informačního 
centra, která pochválila i místní 
borce, kteří na akci dorazili rov-
nou na in-line bruslích, či na ko-
loběžce, nenechali se zahanbit, 
nezalekli se ani strmých ramp a 
předvedli něco ze svého umění. 

Streetovou atmosféru podtr-
hovala adekvátní hudba, ukázka 
brake dance a graffiti.  (pp)

FOTBAL MLÁDEŽE
DOROST

starší dorost A - Hodonín-Šardice 0:0
mladší dorost A - Hodonín-Šardice 4:0 (2:0)
Šigut 2, Tvardek, Blažek
starší dorost B - Fotbal Fulnek 5:3 (2:1)
Teplý 5
mladší dorost B - Fotbal Fulnek 1:1 (0:1)
O. Boráň

ŽÁCI
mladší žáci B - Hájek a Synové 10:0 (2:0) 
A. Vojkovský 3, D. Hruška 2, Šnyta 2, J. Hruška, Válek, Urbiš
starší žáci B - Hájek a Synové 3:0 (2:0) 
Le Dinh, Curylo, Matula. 
starší žáci A 
1. kolo PREMIER CUP - 1. místo (postup do semifinále)
Fotbal FM - FC Vítkovice 0:0
Fotbal FM - ŠSK Bílovec 7:1 (3:1) 
Neumann 3, Kedroň, Štěrba, Rimel, Burda
Vysočina Jihlava - starší žáci A 2:3 (0:0) 
40´ Sušovský 0:1, 47´ Sušovský 0:2, 61´ Glembek 0:3
Vysočina Jihlava - mladší žáci A 1:2 (1:2) 
Konečný, Vojvodík 
starší žáci B - Fotbal Třinec B 5:0 (1:0)
Le Dinh, Krus, Jandek, Matula, Dlouhý. 
mladší žáci B - Fotbal Třinec B 3:0 (1:0) 
25´ Šafner, 42´ A. Vojkovský, 55´ Šafner
FC IRP Český Těšín - starší žáci C 2:3 (1:1) 
Kučák, Glembek, Závičák
FC IRP Český Těšín - mladší žáci C 1:1 (0:0)
Hutník

PŘÍPRAVKA
ročník 2001 

ARCELOR MITTAL CUP - 7. a 8. místo
Turnaj přípravek se uskutečnil na travnatém hřišti v Lískovci. Ví-

tězem se stali mladí fotbalisté z Vítkovic, před Baníkem Ostrava a 
slovenským celkem FC Gool Čadca. Naši benjamínci obsadili nako-
nec 7. místo (A tým) a 8. místo (B tým). Turnaje se zúčastnilo cel-
kem deset družstev. Kromě již výše zmiňovaných to byli ještě fotba-
listé SK Hranice n. Mor., MFK Karviná, Fotbal Třinec, FC Kozlovice 
a Sokol Baška. 

SFC Opava - ročník 2000 1:4 
Kubala 2, Bystroň, Křižák

ROČNÍK 2001: Na domácím turnaji ARCELOR MITTAL CUP obsa-
dil nejmladší výběr 7. a 8. místo.
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středa 16.9. 18:30 muži - Břeclav
čtvrtek 17.9. 19:00 mladší dorost - Prostějov
pátek 18.9. 19:00 junioři - Technika Brno (Blansko)
sobota 20.9. 10:00 5 + 6.tř. - Orlová
neděle 21.9. 10:30 starší dorost - Kometa Úvoz
pátek 25.9. 19:00 junioři - Kometa Úvoz
sobota 26.9. 10:00 7 + 8.tř. - Opava
neděle 27.9. 10:30 starší dorost - Přerov
neděle 27.9. 13:00 3 + 4.tř - Jastrzebie
neděle 27.9. 17:00 muži - Uničov
úterý 29.9. 15:00 5 + 6.tř. - Karviná
pátek 2.10. 19:00 starší dorost - Uničov
sobota 3.10. 10:00 7 + 8.tř. - Poruba
sobota 3.10. 14:00 3 + 4.tř. - Třinec
neděle 4.10. 10:30 mladší dorost - Kometa Úvoz
neděle 4.10. 13:30 junioři - Kroměříž
neděle 4.10. 17:00 muži - Hodonín
pátek 9.10. 19:00 starší dorost - Opava
sobota 10.10. 10:00 5 + 6.tř. - Olomouc
neděle 11.10. 10:30 junioři - Havl. Brod
neděle 11.10. 17:00 muži - Opava
čtvrtek 14.10. 19:00 mladší dorost - Orlová
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

Fotbal Frýdek-Místek
19. 9. 10:15 Frýdek-Místek - Líšeň MSFL muži
25. 9. 16:00 Lískovec - Fotbal F-M B FML sp 
25. 9. 16:00 Lískovec - Fotbal F-M A FML sp 
26. 9. 10:15 Frýdek-Místek - Brno B MSDL sd 
26. 9. 12:30 Frýdek-Místek - Brno B MSDL md 
26. 9. 16:00 Fotbal F-M B - Bukovec OP muži 
27. 9.   9:00 Fotbal F-M C - MFK Havířov B KS C sž 
27. 9.   9:00 Fotbal F-M B - Slavia Opava KP sž 
27. 9. 10:15 Frýdek-Místek B - Zábřeh MSDD E sd 
27. 9. 10:45 Fotbal F-M B - Slavia Opava KP mž 
27. 9. 10:45 Fotbal F-M C - MFK Havířov B KS C mž 
27. 9. 12:30 Frýdek-Místek B - Zábřeh MSDD E md

Mistrovská utkání HC Frýdek-Místek

MEMORIÁL E. KUČERY: Na turnaj volejbalových starších žákyň, který nakonec vyhrály domácí hráč-
ky Sokola F-M, se přišla podívat i primátorka Eva Richtrová. 

Celkové pořadí: 1. F-M A, 2. VC Cieszyn, 3. MVK Poltár, 4. VC Senica, 5. TJ UH, 6. PVK Prostějov, 
7. UP Olomouc, 8. VK Lanškroun, 9. PVK Přerov, 10. PSK Přímětice, 11. ŠK Žilina, 12. VK Prostějov, 13. 
VK KP Brno, 14. F-M B, 15. VK Púchov, 16. Frýdlant.      Foto: Petr Pavelka

Mladí atleti na Evropských hrách
Slezanská atletika se ne-

ztratil na 4. ročníku Evrop-
ských atletických her mláde-
že v Brně. Na startu bylo de-
vět set mladých atletů ve věku 
11-15 let z jedenácti zemí. 

Hned první den vybojoval 
pro naše barvy Jakub Zemaník 
(1995) zlato na 1500 m a Vladmír 
Šmiřák (1996) stříbro na 800 me-
trů. Další medaili vybojovala He-

lena Benčová (1998) na 600 m 
výborným časem 1:52.18 minu-
ty, na této trati ji doplnila čtvrtým 
místem Eva Pišteková a šestým 
Katka Krtková. Nejúspěšnějším 
členem výpravy, ale současně i 
smolařem se stal Dominik Jane-
ček (1998). Ve všech startech se 
probojoval do finále, ovšem v míč-
ku nezopakoval skvělý kvalifikač-
ní výkon a skončil až pátý, na 600 

m i v dálce si sice vylepšil osobní 
rekordy, přesto to stačilo na dvě 
čtvrtá místa. Nakonec se medaile, 
a to bronzové, dočkal v běhu na 
60 metrů za osobák 8.81 s. 

Konečná bilance je výborná: 
4 medaile, dalších 16 finálových 
umístění, dva oddílové a obrov-
ské množství osobních rekordů. 
Mladým atletům blahopřejeme a 
děkujeme za vzornou reprezen-
taci města.

O víkendu 14.-16. srpna na 
Autodromu v Sosnové u Čes-
ké Lípy probíhal další, v po-
řadí již čtvrtý podnik mezi-
národního MČR v kartingu. 
Ve třídě KADET jede frýdec-
ko-místecký pilot David Klar o 
titul mistra ČR. 

Že se nebojuje jen na dráze, 
dokazuje výsledek červnové-
ho podniku, který se jel na au-
todromu ve Vysokém Mýtě. Da-
vid sice celkově vyhrál, ale po 
následné technické kontrole ve 
druhé rozjížďce mu naměřili o 

David Klar bojuje
o mistrovský titul

1 mm širší rozvor zadních kol, a 
tak přišel o všech 25 bodů. 

David si v České Lípě vy-
jel první místo  v klasifikaci, i po 
startu hlavního závodu se ihned 
ujal vedení, které si udržel až do 
4. kola. V něm došlo k dramatic-
ké kolizi, kdy stroje létaly vzdu-
chem a po jezdcích. Vyšlo to až 
ve druhé bodované jízdě, kterou 
David vyhrál, a celkově skončil 
na 3. místě. Přesto je podle maji-
tele a manažera týmu M. K. Mo-
torsport Moravia Martina Klara 
titul pořád ve hře.   (pp)

Je zde nový školní rok a 
spousta rodičů přemýšlí, co 
s volným časem dětí. Jedním 
z největších, ale i nejúspěš-
nějších oddílů našeho měs-
ta je atletický oddíl TJ Slezan 
Frýdek-Místek. Vždyť frýdec-
ko-místečtí atleti vybojova-
li v posledních 10 letech více 

Chcete se věnovat královně sportu?Chcete se věnovat královně sportu?
než čtyřicet titulů mistrů Čes-
ké republiky v různých atletic-
kých disciplínách! 

Pokud tedy máte zájem, vy-
zkoušet si to v královně sportu 
atletice, můžete se dostavit kaž-
dý den na stadion TJ Slezan ve 
Frýdku. Tréninky přípravky (roč-
níky 1998 až 2002) jsou v úterý, 

čtvrtek, pátek od 15 hodin, mlad-
ší a starší žactvo (1994-1995) 
pondělí, středa, pátek od 15.30 
hodin. S atletikou se však dá za-
čít i v pozdějším věku, takže se 
může samozřejmě dostavit i do-
rost a junioři. Tito mají tréninky 
prakticky denně (podle disciplín) 
vždy od 15.30 hodin.

Ke svému prvnímu druholi-
govému mistrovskému utkání 
zavítali hokejisté Frýdku-Místku 
na led do Vsetína, tedy hokejo-
vé bašty, odkud si ale přivezli 
překvapivě všechny body.

Od prvních okamžiků se hrál 
vyrovnaný hokej se šancemi na 
obou stranách, ale díky oběma 
brankářům zůstávalo skóre bez 
branek. Pohnulo se až ve 12. mi-
nutě, kdy se hosté dostali do ve-
dení, dokonce v oslavení, záslu-
hou Jana Sluštíka. Domácí brzy 
srovnali, hodně ožili, ale brankář 
Dalibor Polonyi jim v první třetině 
už další radost nedovolil. Hned v 
začátku další fáze hry šel Vsetín 
přece jen do vedení, Frýdek-Mís-
tek byl znovu blízko vyrovnání 
ve zdvojené početní výhodě, ale 
střela Martina Zapletala orazítko-
vala jen horní tyčku domácí bran-
ky, později znovu zacinkala tyč-

Hokejisté začali II. ligu vítězně

ka, ale do třetí třetiny šli hosté s 
jednogólovým mankem.

Frýdek-Místek hrál často v 
oslabení, ale ukázal, že si s defi-
citem jednoho hráče umí poradit, 
když ve 46. minutě Jan Sluštík po-
druhé v oslabení udeřil a vyrovnal 

na 2:2. Na začátku 50. minuty se 
navíc před brankou domácích nej-
lépe zorientoval Michal Sztefek 
a frýdecko-místečtí hokejisté tak 
znova vedli 3:2. A skóre už se do 
závěrečné sirény nezměnilo, tak-
že se mohla slavit první výhra!

PRVNÍ LIGOVÝ ZÁPAS DOMA: Náměstek primátora Petr Cvik ještě 
jednou poblahopřál frýdecko-místeckým hokejistům k tomu, že postou-
pili do vyšší soutěže, a postaral se o slavnostní buly. Výsledek zápasu 
proti Břeclavi skončil po uzávěrce vydání.  Foto: Petr Pavelka
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CHCETE BÝT ZDRA-
VĚJŠÍ? AKTIVITY

A SOUTĚŽE PODPORU-
JÍCÍ VAŠE ZDRAVÍ!
Ministerstvo zdravotnictví pro-

střednictvím Státního zdravotního 
ústavu a jeho regionálních praco-
višť vyhlašuje soutěž „Přijmi a vy-
dej“ pro rodiny i jednotlivce o vět-
ší radost ze života a zdraví.

Účastníkem se stane každý, 
kdo po dobu několika dnů sledu-
je vlastní energetický příjem po-
travou a energetický výdej pohy-
bem. Bližší informace najdete na 
www.stob.cz.



            Srpen 2009

Další splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-MístkuDalší splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku
9Plnění programového prohlášení

V oblasti investic naší prioritou bude:V oblasti investic naší prioritou bude:
Vystavět hospic, zařízení pro pacienty s nevyléčitelným onemocněnímVystavět hospic, zařízení pro pacienty s nevyléčitelným onemocněním

Výstavba hospice se ocit-
la hned na prvním místě Pro-
gramového prohlášení Rady 
města Frýdku-Místku pro toto 
volební období. Radní tak dali 
najevo, že jsou si vědomi de-
mografického vývoje i pokro-
ku v medicíně, kdy se rozrůs-
tá skupina starších seniorů 
závislých na zdravotní ošet-
řovatelské péči.
Hospic bývá tématem číslo jed-
na i na zasedáních zastupitel-
stva, a proto Odbor sociálních 
služeb magistrátu uspořádal se-
minář na téma Hospicová a pa-
liativní péče, který byl určen pro 
všechny členy zastupitelstva 
a vedoucí odborů. Na seminá-
ři vystoupil se svým příspěvkem 
k dané problematice vicepre-
zident Asociace poskytovate-
lů hospicové a paliativní péče a 
ředitel Hospice Citadela ve Va-
lašském Meziříčí Miloslav Běťák. 
„Přednášející zdůraznil, že větši-

na seniorů trpí různými formami 
bolesti a mnoho z nich má indi-
kováno onkologické onemocně-
ní s různou prognózou délky ži-
vota. Přitom smrt každého člo-
věka ovlivňuje život jeho mnoha 
blízkých, takže nelze hospic vní-
mat jako zařízení pouze pro ně-
kolik osob. Nikdy nevíme, kdy se 
zrovna v naší rodině může kva-
litní péče na konci života hodit,“ 
říká radní Ivan Vrba.
V našem kraji je pouze jeden 
kamenný hospic, a to v Ostra-
vě – Hospic sv. Lukáše. Pří-
tomným Miloslav Běťák mimo 
jiné vysvětlil způsob financování 
hospiců, protože tuto otázku ve-
dení města sleduje a zastupite-
le velmi zajímá. V tomto roce či-
nily průměrné denní náklady na 
jedno hospicové lůžko 1800 ko-
run, přičemž zdravotní pojišťov-
ny proplácejí zhruba 1146 korun 
na den, dotace z resortu minis-
terstva práce a sociálních věcí 

činí 346 korun na den, klien-
ti se podílejí v průměru 180 ko-
runami na den a zbylá část ve 
výši 128 Kč je hrazena ze spon-
zorských darů. V případě Frýd-
ku-Místku by se částečně na 
úhradě podílelo samotné město, 
vzhledem k tomu, že „Centrum 
zdravotních a sociálních služeb 
Frýdek-Místek“ bude mít právní 
formu příspěvkové organizace. 
Dotace pro hospic by mohla či-
nit maximálně až pět milionů ko-
run ročně.
„Hospic ve Frýdku-Místku bude 
mít celkem 30 lůžek. Dalších 13 
lůžek bude sociálních, z toho bu-
dou tři lůžka pro pobytové odleh-
čovací služby, které se poskytují 
osobám se sníženou soběstač-
ností z důvodu věku, chronické-
ho onemocnění nebo zdravotní-
ho postižení, o které je jinak pe-
čováno v jejich přirozeném soci-
álním prostředí. Cílem této služ-
by je umožnit pečující fyzické 

osobě nezbytný odpočinek. Při-
praveno bude také deset speci-
álních sociálních lůžek, pro paci-
enty propuštěné z LDN nebo ji-
ného zdravotnického zařízení do 
doby, než jim bude zabezpeče-
na pomoc osobou blízkou nebo 
zajištěno poskytování terénních, 
ambulantních nebo pobytových 
sociálních služeb. Personál by 
mělo tvořit kromě ředitele mini-
málně 17 pracovníků zdravotní-
ho úseku, deset pracovníků so-
ciálních služeb, sedm technic-
kého úseku, čtyři ekonomického 
úseku, psychoterapeut. Celkem 
tato minimální varianta počítá se 
zhruba 40 pracovníky,“ řekl rad-
ní Ivan Vrba. 
Podle zkušeností ředitele hos-
pice Citadela Miloslava Běťáka 
není příliš šťastné přebírat per-
sonál z nemocnic či LDN, lep-
ší je složit si personál z mla-
dých absolventů škol, kteří ne-
jsou zatíženi zvyky z předešlých 

zaměstnání. „Zejména u léka-
řů je důležité, aby v hospici pře-
program ovali svůj postoj k ne-
mocným, nesnažili se klienta za 
každou cenu vyléčit a podrobo-
vat jej zbytečně zatěžujícím te-
rapiím, ale naopak jim ulevit od 
bolesti a zpříjemnit jim poslední 
dny života,“ vysvětlil Běťák. 
Frýdecko-místecké „Centrum 
zdravotních a sociálních služeb“ 
má být vybudováno do konce 
roku 2010 v lokalitě za nemocni-
cí. „Pokoje klientů budou vzhle-
dem ke konfiguraci terénu na-
točeny na jihozápadní stranu, 
aby z nich byl výhled do krajiny 
a současně byly co nejvíce pro-
sluněny. Přízemní pokoje jsou 
koncipovány tak, že je z nich 
možné vyjet do tzv. vnitřní za-
hrady. Pokoje klientů jsou pře-
vážně jednolůžkové s přistýlkou 
pro příbuzné. Pamatováno je ale 
také na klienty, kteří nechtějí být 
na pokoji sami, a proto budou v 

hospici dva dvoulůžkové pokoje. 
Do obslužné části je zakompo-

nována ošetřovna, zázemí pro 
zdravotnický personál a sociál-
ní pracovnice, dále atrium, míst-
nost pro rozloučení se zesnu-
lým, mediační místnost i poko-

je pro rodinné příslušníky klien-
tů. Své místo tam bude mít také 

kuchyň, jídelna, bufet a prádel-
na. Náklady na vybudování hos-
pice včetně základního vybave-
ní jsou vyčísleny na 106 milionů 
korun,“ sdělil náměstek primáto-
ra Miroslav Dokoupil.
Frýdecko-místecká radnice přes 
nejrůznější kritiky hodlá projekt v 
příštím roce naplnit, s cílem za-
bránit zbytečnému utrpění lidí, 
zachovat jejich důstojnost a ma-
ximální dosažitelnou kvalitu ži-
vota až do konce a minimalizo-
vat trauma osob doprovázejí-
cích nemocného v jejich obtížné 
životní situaci. Hospic je scho-
pen plnit individuální potřeby a 
přání každého nemocného, na-
víc v prostředí, kde mohou paci-
enti být v intenzivních vztazích 
se svými blízkými. Zařízení se 
snaží o osobitou a domácí at-
mosféru, s volným režimem pro 
návštěvy a respektováním prá-
va na soukromí.   (pp)

SEMINÁŘ K HOSPICI: Účast zastupitelů byla velice slušná. 
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ESTETIKA
Srdíčko

Věk: 5 – 7 let
Místo: SVČ Klíč FM, Pionýrů 
752, Místek
Cena: 400,- Kč / pololetí
Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Výtvarný kroužek pro děti zamě-
řený na osvojení základních do-
vedností – stříhání, kreslení, le-
pení, modelování atd.

Mozaika
Věk: 8 – 15 let 
Místo: SVČ Klíč FM, Pionýrů 
752, Místek
Cena: 450,- Kč / pololetí
Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Všehochuť pro všechny, kteří si 
chtějí zkusit grafiku, batikování, 
malbu na sklo, keramiku, výro-
bu dekoračních předmětů, prá-
ci s textilem…

Keramika
Věk: 7 – 18 let 
Místo: SVČ Klíč FM, Pionýrů 
752, Místek
Cena: 450,- Kč / pololetí
Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Při tvořivé práci s hlínou se děti 
naučí pracovat s plátem, mode-
lovat, odlévat, glazovat a zákla-
dy točení na kruhu.

Paličkování
Věk: 7 – 18 let, dospělí 
Místo: SVČ Klíč FM, Pionýrů 
752, Místek
Cena: 350,- Kč / pololetí
Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Naučíte se základní techniky pa-
ličkování a dle předloh si vyro-
bíte jednoduché motivy touto 
uměleckou technikou.
Keramika pro dospělé – 5 lekcí
Věk: dospělí 
Místo: SVČ Klíč FM, Pionýrů 
752, Místek
Cena: 500,- / 5 lekcí
Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Základy práce s hlínou, glazová-
ní apod.
POHYB, TANEC A TURISTIKA
Vodní hrátky pro předškoláky 
Věk: 4 – 6 let
Místo: Krytý bazén, Pionýrů 
2069, Místek
Cena: 1.000,- Kč / 10 lekcí 
Kontakt: Jiří Šnapka
Charakteristika ZÚ:
S vodou budeme kamarádi. Hra-
vou formou se děti seznámí se 
základy dýchání do vody, plavá-
ní, potápění.

Krůčky
Věk: 4 - 7 let
Místo: bude upřesněno během 
září 2009
Cena: 400,- Kč / pololetí
Kontakt: Jiří Šnapka

NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Charakteristika ZÚ:
Děti se seznámí se základními 
prvky aerobiku, hravou formou 
se naučí vnímat hudbu a pohyb. 
Nácvik sestav, vystupování…

Malí sportovci
Věk: 4 – 7 let
Místo: 1. ZŠ, třída TGM 454, 
Frýdek
 Obchodní akademie, Palackého 
123, Místek
Cena: 450,- Kč / pololetí
Kontakt: Jiří Šnapka
Charakteristika ZÚ:
Pohyb zábavnou a hravou for-
mou. Hry, soutěže, míčové hry, 
cvičení na nářadí, víkendové vý-
lety, koupání. 

Aerobik
Věk: 8 - 11 let
Místo: bude upřesněno během 
září 2009
Cena: 450,- Kč / pololetí
Kontakt: Jiří Šnapka
Charakteristika ZÚ:
Základy aerobiku a moderního 
tance.

Moderní tance – taneční
skupina KOD

Věk: 12 - 15 let 
Místo: Obchodní akademie, Pa-
lackého 123, Místek
Cena: 450,- Kč / pololetí
Kontakt: Jiří Šnapka
Charakteristika ZÚ:
Zvládnete taneční choreografie 
moderních tanců, např. hip hop, 
disko-tance apod.

Aktiv – taneční skupina
Věk: 8 - 15 let 
Místo: bude upřesněno během 
září 2009
Cena: 450,- Kč / pololetí
Kontakt: Jiří Šnapka
Charakteristika ZÚ:
Taneční skupina – moderní tance.

Country tance
Věk: 7 - 14 let 
Místo: 9. ZŠ, E. Krásnohorské 
139, Frýdek
Cena: 350,- Kč / pololetí
Kontakt: Renáta Bortlíčková
Charakteristika ZÚ:
Seznámení s kroky, figurami a 
tanci. Účast na vystoupeních.

Mažoretky
Věk: 6 - 12 let 
Místo: 4. ZŠ, Komenského 402, 
Místek
Cena: 450,- Kč / pololetí
Kontakt: Jiří Šnapka
Charakteristika ZÚ:
Nácviky sestav, vystoupení, 
soutěže.

Kung – fu
Věk: od 9 let 
Místo: 4. ZŠ Frýdek-Místek, Ko-
menského 402
Cena: 450,- Kč / pololetí
Kontakt: Jiří Šnapka
Charakteristika ZÚ:
Známé bojové umění.

Horomrňata

Věk: 4 - 6 let 
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 400,- Kč / pololetí
Kontakt: Martin Gavlas
Charakteristika ZÚ:
Základy pohybu na cvičných le-
zeckých stěnách, seznámení s 
horolezeckými pomůckami pro 
bezpečné provozování lezecké-
ho sportu, hry a soutěže nejen 
na cvičné lezecké stěně.

Horopřípravka
Věk: 6 - 12 let 
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 400,- Kč / pololetí
Kontakt: Martin Gavlas
Charakteristika ZÚ:
Základy pohybu na cvičných le-
zeckých stěnách, seznámení 
s horolezeckými pomůckami a 
materiálem pro bezpečné provo-
zování lezeckého sportu. Hry a 
soutěže nejen na cvičné lezecké 
stěně. Základy vysokohorské tu-
ristiky. Výlety a výpravy nejen do 
horolezeckých oblastí regionu.

Horský klub
Věk: 12 - 18 let 
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 400,- Kč / pololetí
Kontakt: Martin Gavlas
Charakteristika ZÚ:
Volný klub se zaměřením na le-
zení. Cvičná stěna, skály. Turis-
tické výpravy.

Turistický oddíl – KAM
Věk: 7 – 13 let 
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 550,- Kč / rok
Kontakt: Jiří Šnapka
Charakteristika ZÚ:
Jsme oddíl s všestrannou čin-
ností. Hrajeme hry v lese, v tě-
locvičně, ve městě, v klubovně 
i ve vodě. Pronikáme do kouzel 
míčových her, bojujeme o body, 
učíme se základy turistických 
dovedností. 

Turistický oddíl – T.O.R.
Věk: 7 – 13 let 
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 550,- Kč / rok
Kontakt: Jiří Šnapka
Charakteristika ZÚ:
Náš oddíl je zaměřený všestran-
ně. Věnujeme se pěší turistice, 
závodům, sportům a hrám ve 
městě a v přírodě. Na schůzkách 
se učíme různým dovednostem. 
O víkendech pořádáme jedno-
denní nebo vícedenní výpravy.

Šmejdílci
Věk: 6 – 15 let 
Místo: 9. ZŠ, E. Krásnohorské 
139, Frýdek
Cena: 500,- Kč / rok
Kontakt: Renáta Bortlíčková
Charakteristika ZÚ:
Přijďte mezi nás. Přes týden hry 
a soutěže v klubovně, o víken-
dech výlety do okolí.

Lavina
Věk: 9 – 13 let 

Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 550,- Kč / rok
Kontakt: Jiří Šnapka
Charakteristika ZÚ:
Oddíl věnující se převážně hrám 
na hřišti (ringo, baseball). V klu-
bovně probíráme biblické příbě-
hy nebo se připravujeme na ori-
entační závod hlídek „Biblická 
stezka“. Každoročně pořádáme 
dvě víkendovky na chatách. Na-
bízíme možnost zúčastnit se let-
ního stanového tábora.

POČÍTAČE A TECHNIKA
Práce s PC
Věk: od 7 let 
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 550,- Kč / pololetí
Kontakt: Patrik Siegelstein
Charakteristika ZÚ:
Začátečníci, pokročilí. Základy 
práce s počítačem zajímavou a 
zábavnou formou. MS Word, MS, 
Excel. Po úspěšném absolvování 
kroužku obdržíte osvědčení.
Web – tvorba webových stránek
Věk: od 9 let 
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 550,- Kč / pololetí
Kontakt: Patrik Siegelstein
Charakteristika ZÚ:
Tvorba internetových stránek 
(základy HTML, PHP, MySQL, 
grafika a další). Vytvořte si své 
internetové stránky. Po úspěš-
ném absolvování kroužku obdr-
žíte osvědčení.

Počítačová grafika
Věk: od 9 let 
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 550,- Kč / pololetí
Kontakt: Patrik Siegelstein
Charakteristika ZÚ:
Základy počítačové grafiky. Na-
učíte se vyrobit vizitky, plakáty, 
obaly. Vektorová a rastrová gra-
fika. Po úspěšném absolvování 
kroužku obdržíte osvědčení.

Počítač pro každého
Věk: dospělí 
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 1.400,- Kč / pololetí
Kontakt: Patrik Siegelstein
Charakteristika ZÚ:
Začátečníci, pokročilí. Zákla-
dy práce s MS Windows, Word, 
Excel, internet, e-mail. Kurz je 
akreditován MŠMT, po jeho do-
končení obdržíte osvědčení.
Web – tvorba webových stránek
Věk: dospělí 
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 1.400,- Kč / pololetí
Kontakt: Patrik Siegelstein
Charakteristika ZÚ:
Začátečníci.
Naučíte se, jak si vytvořit svou 
vlastní webovou prezentaci od 
úplných základů. Po úspěšném 
absolvování kroužku obdržíte 
osvědčení.

Plastikový modelář
Věk: od 9 let

Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 450,- Kč / pololetí
Kontakt: Patrik Siegelstein
Charakteristika ZÚ:
Pro všechny se zájmem o plas-
tikové nelétající modely, bojovou 
techniku apod. 
Naučíte se zručnosti, přesnosti, 
trpělivosti a seznámíte se s ději-
nami leteckého průmyslu.

Letecký modelář
Věk: od 9 let
Místo: 2. ZŠ, J. Čapka 2555, 
Frýdek
Cena: 450,- Kč / pololetí
Kontakt: Patrik Siegelstein
Charakteristika ZÚ:
Pro všechny, kteří mají zájem 
o létající modely letadel z bal-
sy a mají trpělivost. Procvičíte si 
zručnost, důslednost při práci s 
balsou, ale i techniku létání u vy-
robených modelů letadel.

ŠACHY, DESKOVÉ HRY
Šachový kroužek

Věk: 5 – 18 let
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 800,- Kč / rok
Kontakt: Antonín Surma
Charakteristika ZÚ:
Náplní šachových kroužků bu-
dou přednášky na jednotlivá ša-
chová témata. Děti se seznámí 
s historií šachové hry, naučí se 
partie zapisovat a hrát se šacho-
vými hodinami. Zúčastní se ne-
jen víkendových soustředění, 
ale i mnoha šachových turnajů.

Šachový kroužek pro MŠ
Věk: 4 – 6 let
Místo: mateřské školy
Cena: 700,- Kč / škol. rok
Kontakt: Antonín Surma
Charakteristika ZÚ:
Děti se naučí základním pravi-
dlům šachové hry. Budou moci 
hrát šachové partie. Zúčastní se 
šachových turnajů a simultánek.
Šachový klub – Městská liga 
Věk: od 7 let
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 300,- Kč / škol.rok
Kontakt: Antonín Surma
Charakteristika ZÚ:
Děti se naučí základním pravi-
dlům šachové hry. Budou moci 
hrát šachové partie. Zúčastní se 
šachových turnajů a simultánek.

Magic
Věk: od 7 let
Místo: SVČ Klíč FM
Cena: 500,- Kč / rok
Kontakt: Patrik Siegelstein
Charakteristika ZÚ:
Světoznámá karetní hra Magic 
The Gathering.
Turnaje, výměna karet apod.

Deskové hry
Věk: od 7 let
Místo: SVČ Klíč FM
Cena: 500,- Kč / rok
Kontakt: Jiří Šnapka
Charakteristika ZÚ:
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Moderní deskové hry. Novinky, 
turnaje apod.

HUDBA A JAZYKY
Angličtina

Věk: od 12 let, dospělí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 1.200,- Kč / pololetí
Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Začátečníci, pokročilí. 
Naučíte se gramatice a osvojíte 
si konverzaci v nejrozšířenějším 
světovém jazyce.

Italština
Věk: od 12 let, dospělí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 800,- Kč / pololetí
Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Začátečníci, pokročilí.
Naučíte se gramatice italského 
jazyka, základním konverzačním 
tématům a samozřejmě to, proč 
mít rád italský jazyk. 
Rozdělení výuky dle pokročilos-
ti účastníků.

Flétna
Věk: od 5 – 10 let
Místo: SVČ Klíč FM, Místek 
Cena: 350,- Kč / pololetí
Kontakt: Patrik Siegelstein
Charakteristika ZÚ:
Pro děti, které mají rády hudbu – 
základy hry na flétnu.

OSTATNÍ
AMOS

Věk: 14 - 25 let
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 0

Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Klub pro všechny, kteří se zají-
mají o práci s dětmi. 
Vyzkoušíte si přípravy akcí a 
projektů pro děti a mládež.
Získáte základní teoretické i 
praktické zkušenosti. Na konci 
obdržíte osvědčení, které lze vy-
užít například jako příloha k při-
hláškám na pedagogické školy.

Věštírna
Věk: od 10 let
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 400,- Kč / pololetí
Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Klub pro všechny, které láká ta-
jemno. Společně si vyzkoušíme 
vykládání karet, nahlédneme do 
chiromantie, budeme bádat nad 
záhadami spiritismu.

Redakce
Věk: od 10 let
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 400,- Kč / pololetí
Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Láká vás prostředí mediálních pro-
středků? Pojďme společně tvořit 
jedinečné noviny a připravovat za-
jímavé reportáže z našeho města.

Dějiny umění 1
Věk: od 13 let
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 600,- Kč / pololetí
Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Příprava na studium vysoké ško-

ly uměleckého zaměření. Zna-
losti z oboru v kontextu s histo-
rickými obdobími.

Dějiny umění 2
Věk: dospělí
Místo: SVČ Klíč FM, Místek
Cena: 800,- Kč / 3 měsíce
Kontakt: Ivana Kulhánková
Charakteristika ZÚ:
Seznámení se základy dějin 
umění snadno a rychle.
Získáte základní orientaci v pro-
blematice jednotlivých historic-
kých období. 
Dva tříměsíční bloky.
RODINNÉ CENTRUM KLÍČEK

Klubíčko
Věk: od 4 let 
Místo: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek
Cena: 300,- Kč / 1 měsíc
Kontakt: Pavla Kozáková
Charakteristika ZÚ:
Dopolední program pro děti, kte-
ré pravidelně nenavštěvují mateř-
skou školu. Výtvarné, pohybové 
a hudební aktivity. Rozvíjení mo-
torických dovedností. Výhodou je 
menší kolektiv dětí (individuální 
přístup). Program probíhá 1x týd-
ně od 8:00 do 12:00 hodin. V ceně 
je zahrnuta i svačina a pitný režim.

Klub maminek Klíček
Věk: celé rodiny 
Místo: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek
Cena: 0,- Kč / pololetí
Kontakt: Pavla Kozáková
Charakteristika ZÚ:
Otevřený klub pro setkávání ro-
dičů (prarodičů apod.). Místo pro 
celou rodinu. Prostory pro vol-
né hraní, setkávání, povídání u 
kávy, volnočasové aktivity, vý-
měny zkušeností, oslavy naro-
zenin apod. Odborné přednáš-
ky, vzdělávání, zábavné pořady 
apod. Program klubu si z velké 
části můžete tvořit sami.

Cvičení rodičů s dětmi
Věk: od 2 let 
Místo: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek
Cena: 100,- Kč / 1 měsíc
Kontakt: Pavla Kozáková
Charakteristika ZÚ:
Společné cvičení pro rodiče a děti. 

Přijďte si společně zacvičit pod ve-
dením zkušené lektorky. Cvičení je 
vedeno zábavnou formou plnou 
her, soutěží, hudby, říkánek apod.

Koloušci
Věk: od 6 do 15 let 
Místo: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek
Cena: 500,- Kč / rok
Kontakt: Pavla Kozáková
Charakteristika ZÚ:
Turisticky zaměřený oddíl. Výle-
ty, soutěže, hry, tábornické do-
vednosti, stanování apod.

Pilates a zdravotní cvičení
Věk: od 18 let 
Místo: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek
Cena: celé kurzovné 400,- Kč/ 
12 lekcí
Kontakt: Pavla Kozáková
Charakteristika ZÚ:
Zdravotní cvičení pro všechny. 
Jednotlivé lekce: 40,- Kč/ 1 lekce

Flétna
Věk: od 5 – 10 let
Místo: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek
Cena: 350,- Kč / pololetí
Kontakt: Pavla Kozáková
Charakteristika ZÚ:
Pro děti, které mají rády hudbu – 
základy hry na flétnu.

Hudební škola YAMAHA – 
Robátka

Věk: 4 – 18 měsíců
Místo: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek
Cena: 1.350,- Kč / pololetí

NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZMĚNY VYHRAZENY
KONTAKT

Středisko volného času Klíč,
příspěvková organizace

Pionýrů 752
Frýdek-Místek

Telefon: 558 434 154,
558 434 525, 558 435 067,

558 647 694
Web: www.klicfm.cz,

E-mail: info@klicfm.cz

Kontakt: Pavla Kozáková
Charakteristika ZÚ:
Dopoledne, odpoledne. 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, pe-
diatrie a dětské neuropsycholo-
gie. Dětem jsou nabízeny nejrůz-
nější možnosti zapojení do tvůrčí-
ho procesu (se zřetelem k úrov-
ni jejich smyslových a senzomo-
torických zkušeností). Získáva-
jí tak první elementární povědo-
mí o hudbě. 
Hudební škola YAMAHA – 
první krůčky k hudbě
Věk: 18 měsíců – 4,5 let
Místo: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek
Cena: 1.350,- Kč / pololetí
Kontakt: Pavla Kozáková
Charakteristika ZÚ:

(viz programová nabídka)

(pokračování ze strany 2)
Práce na nových chodnících 

jsou v plném proudu například na 
ulici Jeronýmova a Husova, radní 
města však podpořili i další opravy 
chodníků a komunikací ve městě. 
„Nový asfaltový koberec bude po-
ložen na ulici Pavlíkova v místech 
autobusové točny, dále na ulici 
Nad Lipinou v úseku od již opra-
vené části až po ulici Lískoveckou 
a také ve Skalici. Novou zámko-
vou dlažbu získá chodník u ma-
teřské školky na ulici Zdeňka Ště-
pánka a na ulici Bezručova ko-
lem zadních vchodů obytných 
domů č.p. 162-167. Náklady spo-
jené s pokládkou nového asfalto-
vého koberce a zámkové dlažby 
jsou vyčísleny na téměř 12,5 mili-
onů korun,“ sdělil vedoucí odbory 
dopravy a silničního hospodářství 
Miroslav Hronovský.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek rovněž stále zvyšuje bez-
pečnost chodců na přechodech. 
Poté, co ve městě vznikly dva 
moderní přechody pro chodce 
3. generace, které ochrání chod-
ce ve dne i v noci po celý rok, in-
vestovalo město do zvýšení bez-

pečnosti dalších frekventovaných 
přechodů. „V minulých dnech 
jsme pořídili solární směrové uka-
zatele za více než 133 tisíc korun, 
které upozorňují řidiče na přecho-
dy pro chodce v ulicích 17. listo-
padu u TS a.s., Bruzovská u re-
staurace La Bodega, Frýdlantská 
u restaurace Šatlava a v Chlebo-
vicích na silnici I/48. Solární smě-
rové ukazatele jsou napájeny 
sluncem a mohou být použity sa-
mostatně a nezávisle na elektric-
ké síti. Jsou jednoduše instalova-
telné do povrchu vozovky a po-
máhají zabezpečovat noční sil-
niční provoz,“ uvedl náměstek 
primátora Petr Cvik.

Úprav se dočkají také přecho-
dy pro chodce na ulici Slezská, 
J. Čapka a V. Závady. V místě 
těchto přechodů přibudou samo-
statná přídavná osvětlení, kte-
rá v době snížené viditelnosti ři-
diče upozorní na blížící se pře-
chod pro chodce. Město již na 
tuto akci získalo dotaci ve výši 
347 700 korun od Moravsko-
slezského kraje, celkové nákla-
dy jsou vyčísleny na 463 700 ti-
síc korun.  (pp)

Další opravy chodníků
o celkové výměře 123,26 m2 nacházející se v I.PP a I.NP objek-

tu čp. 61, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Kulturní 
dům – restaurace). Smlouva o nájmu na dobu neurčitou, doporučená 
výše nájemného 790 Kč/m2/rok. K restauraci přísluší terasa o výmě-
ře 34,01 m2. Smlouva o nájmu terasy bude řešena následně s nájem-
cem nebytových prostor.

Žádosti o pronájem s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné 
obálce s nápisem „Neotvírat“ – čp. 61) a informací, za jakým účelem 
budou nebytové prostory využívány, doručte na podatelnu Magistrátu 
města Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, Radniční 1148 
maximálně do 16. 10. 2009 14.00 hodin.

Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174.

Statutární město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu nebytové prostory
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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 internet je v současné 
době v České republice připoje-
na více než polovina domácností, 
které je mimo jiné používají k vy-
hledávání potřebných informací. 

Pro lepší zkvalitnění služeb se 
rozhodla Frýdecká skládka, a.s. 
otevřít nové, přehlednější webo-
vé stránky, které se nacházejí na 
adrese: www.fmskladka.cz 

Na stránkách lze zjistit struktu-
ru firmy a činnosti, kterými se Frý-
decká skládka zaobírá. Při podrob-
nějším prozkoumání poznáte, že 
se skládá z jednotlivých středisek, 
z nichž má každé jinou náplň. Kaž-
dé středisko má odkaz na mapě 
(mapy.cz), takže ho lze pohodlně 
najít. U každého je navíc popsáno, 
jaké provádí práce, kdo za něj zod-
povídá a na koho se můžete obrátit 
v případě potřeby jednotlivých slu-

žeb daného střediska. 
Kromě jednotlivých středisek je 

v části „Kontakty“ uveden celkový 
přehled jmen pracovníků, s nimiž 
se lze telefonicky nebo e-mailem 
spojit, včetně adresy firmy a po-
třebných fakturačních údajů. 

Pro lepší informovanost je v 
části zvané „Poradna“ vysvětleno, 
kam volat, když potřebujete jed-
notlivé služby, popřípadě jak máte 
nakládat s některými odpady. 

V části „Napište nám“ může-
te poslat dotaz, budeme se sna-
žit co nejdříve odpovědět na vaši 
otázku a současně můžete vy-
plnit Dotazník spokojenosti, kde 
se můžete vyjádřit ke službám, 
které Frýdecká skládka prová-
dí. V poslední části „Zajímavos-
ti“ se dozvíte o provedených ak-
cích firmy.

Webové stránky

Výkup železa a papíru zůstává zachován
Ke dni 1. 9. 2009 došlo k přemístění sběrného dvora z ul. Svazarmovská 88 (za Lidlem 

– objekt společnosti Sběrné dvory, s.r.o.). na ul. Collo louky (vedle supermarketu Tesco).
Výkup železa a papíru od občanů města Frýdku-Místku zůstává na ulici Svazarmov-

ská zachován!!

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 elektrozaříze-
ní, pouze kompletní – neroze-
brané: lednice, mrazničky, spo-
ráky, pračky, mikrovlnné trouby, 
fritovací hrnce, vařiče, myčky ná-

Sběr nebezpečných a 
velkoobjemových odpadů

dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, rá-
dia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

Mobilní sběrna:
U kina P. Bezruče 15.9. – 17.9.
U krytého bazénu 22.9. – 24.9.
parkoviště u Kauflandu

1.9. – 3.9. a 29.9. – 1.10.
parkoviště u Billy 8.9. – 10.9.
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
a místních částech v roce 2009, tzv. podzimní úklid

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor život-
ního prostředí a zemědělství, který má v kompe-
tenci nakládání s komunální odpadem, připravil ve 
spolupráci s Frýdeckou skládkou, a. s., zajišťující 
svoz komunálního odpadu na území města Frýd-
ku-Místku, harmonogram svozu objemného odpa-
du v roce 2009, tzv. podzimní úklid, a to formou 
přistavení velkoobjemových kontejnerů. V letošním 
roce na podzim budou velkoobjemové kontejnery 
přistaveny na 57 svozových místech, jak je uvede-
no v harmonogramu. 

Přistaveny budou vždy dopoledne uvedené-
ho dne, nejpozději do 11. hod., a vyvezeny bu-
dou následující den opět dopoledne, nejpozději 
do 11. hod. Upozorňujeme, že odpad smí být od-
kládán pouze do kontejnerů! Jakékoliv odkládání 
odpadu mimo kontejner bude považováno za od-
kládání odpadu mimo vyhrazené místo dle ust. § 
47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších předpisů, s možnos-
tí udělení pokuty až do výše 50 000 Kč. V době 
konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek 
provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť 
a bude sankcionovat na místě ty, kteří se dopus-
tí přestupku proti veřejnému pořádku, tj. odloží od-
pad mimo kontejner. 

HARMONOGRAM SVOZU
5.10. a 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
6.10. a 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
7.10. a 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
8.10. a 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
12.10. a 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
13.10. a 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
14.10. a 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. a 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

V době od 16. 10. do 19. 10. bude umístěn vel-
koobjemový kontejner také na ul. Míru, a to v mís-
tě u prádelny a u hřiště, a Skalice – Kamenec, roz-
cestí. Kontejner bude umístěn v pátek dne 16. 10. 
v dopoledních hodinách, stažen bude v pondělí 19. 
10. také v dopoledních hodinách.

Do velkoobjemových kontejnerů neodkládejte 
nebezpečný odpad, tj. mazací a motorové oleje, ole-
jové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, 
lednice, mražáky, zbytky barev, laků a ředidel, po-
užité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, 
prošlé a nepotřebné léky. Tyto odpady můžete odlo-
žit ve sběrném dvoře (na ul. Panské Nové Dvory, na 
ul. Hlavní – pod estakádou, nebo na ul. Collo louky – 
vedle supermarketu Tesco) nebo v mobilní sběrně.

Změna umístění velkoobjemových kontejnerů v 
rámci ulice vyhrazena. Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, 
tel. 558 609 561 nebo přímo na Frýdeckou sklád-
ku, a. s., tel. 558 623 546.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory
o celkové výměře 24,7 m2 (prodejna – 22,8 m2 a WC – 1,9 m2) 
nacházející se v I.NP objektu křížový podchod ve směru ná-
městí Svobody, k.ú Místek, obec Frýdek-Místek. Nebytové pro-
story byly kolaudovány jako prodejna, soc. zařízení. Smlou-
va o nájmu na dobu neurčitou, doporučená výše nájemného
2.280 Kč/m2/rok. Žádosti o pronájem s nabízenou výší nájmu 
(zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat – pronájem 
NP křížový podchod“) a informací, za jakým účelem budou neb. 
prostory užívány, zasílejte na adresu Magistrát města Frýdek-
-Místek, odbor správy obecního majetku, Radniční 1148 maxi-
málně do 6. 11. 2009, 14.00 hodin. Prostory nebudou pronají-
mány za účelem provozování herny, restaurace apod.

Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174.

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 nabídko-
vého licitačního řízení se před jeho konáním prokáže platným ob-
čanským průkazem a dokladem o zaplacení jistiny. Výše jisto-
ty je stanovena na 10% z vyvolávací ceny a je splatná nejpoz-
ději 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
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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

Zahájení výstavy 18.9. 18 hodin

NOVINKY:
Štěpán Krhut, Roman Schmucker,

Karel Demel

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

Provozní doba přes školní rok
je od 13 do 17 hodin.

17. září - Nezbednické pečení
jablkové dobroty
23. září - „7 x 7“ 

vědomostní soutěž

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

St 16. 9. STOUNDRUM+TURNAJ VE 
FOTBÁLKU club
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE…
Čt 17. 9. ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR A VYCHYTANÁ ROCKO-
TÉKA, KTEROU JEN TAK NĚKDE NE-
USLYŠÍTE
Pá 18. 9. NAA:SH:UP – B-DAY
PRVNÍ DNB PARTY V NOVÉ SEZÓNĚ, 
FARALERR 4 DECKS SHOW, ELVIS/
EXT-DUST, C.PHONE/NO.MONEY, SPO-
OK/CROSCLUB, KLOOK/CROSCLUB, 
FERDA/BEAT+, SMARIO/MKTBROS-BE-
AT+, P.R.D.K/BSMK/BREAKDIVISION
So 19. 9. HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
DJKA BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ 
HITY PRO VÁS VŠECHNY!!!
Po 21. 9. OLDIES PÁRTY
PRAVIDELNÁ POSLECHOVKA HITŮ 
DOBY MINULÉ, DJ PETR KLEGA
St 23. 9. STOUNDRUM club
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ D´N´B PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE…

Čt 24. 9. ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR A VYCHYTANÁ ROCKO-
TÉKA, KTEROU JEN TAK NĚKDE NE-
USLYŠÍTE
Pá 25. 9. HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
DJKA BARUCHA VÍ, CO SE VÁM LÍBÍ, 
ANEB NAŠE HITY VE STOUNU
So 26. 9. H16 & HIP-HOP PARTY
PO ROCE OPĚT HÁJEDNAŠEST-
KA, ČERSTVÁ JAKO CHLEBA Z TES-
CA, S NOVÝMI VĚCMI A HOSTY, TURT 
(BNNB) WITH ARTHUR, FATAL ERROR 
*MONIKA‘S BIRTHDAY*
Ne 27. 9. HITY SPECIÁL 18PLUS!!!
OPRAVDU DOSPĚLÁ AKCE PRO OPRAV-
DU DOSPĚLÉ LIDI, VSTUP OD 18 LET, 
HURÁ, ZÍTRA SE NEJDE DO PRÁCE!!!
Po 28. 9. OLDIES PÁRTY
PRAVIDELNÁ POSLECHOVKA HITŮ 
DOBY MINULÉ, DJ PETR KLEGA
St 30. 9. STOUNDRUM+TURNAJ VE 
FOTBÁLKU club
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE…

GALERIE POD SVÍCNEM
29. 8. – 2. 10.

Zuzana Sommernitzová – digitální tisky

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
Ivan Korč a Lukáš Horký

Naše město

SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
telefon: 558 434 154, 558 434 525,

www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

Středisko volného času Klíč

RODINNÉ CENTRUM 
KLÍČEK

HUDEBNÍ ŠKOLA 
YAMAHA – RO-

BÁTKA
Program Ro-

bátka je nej-
novějším programem Hudební školy YAMA-
HA pro děti od 4 (!!!) do 18 měsíců. Na jeho 
vývoji se podílela celá řada fundovaných od-
borníků z oblasti hudební pedagogiky, pedi-
atrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou 
nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do 
tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich 
smyslových a senzomotorických zkušenos-
tí). Získávají tak první elementární povědomí 
o hudbě. Podstatou je proces „volného obje-
vování“. Dítěti dává možnost pozorovat a ob-
jevovat nabízené předměty s přihlédnutím k 
individuální úrovni smyslového vnímání. Dal-
šími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, 
poslech hudby a hudebně-pohybové hry. 
Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření 
dětí. Figurkou, která děti provází, roste stej-
ně jako ony a prožívá s nimi témata vychá-
zející z jejich života – koupání, uspávání, jíd-
lo, pohyb, nemoci – je tuleň Robbie. Jedno-
duché tematicky uspořádané příběhy s pís-
němi a básněmi obsažené v příručce pro ro-
diče jsou doplněny hudbou na CD.
Cena: 1 350 Kč/pololetí
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek, každé úterý, 15:00 
– 15:45 hodin
Info a přihlášky: Pavla Kozáková, telefon: 
732 646 127, e-mail: pavla@klicfm.cz
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA – PRVNÍ 

KRŮČKY K HUDBĚ
Program První krůčky k hudbě vychází z 
předpokladu, že všechny děti spontánně re-
agují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem Prv-
ních krůčků jsou jednoduché písně, vyprávě-
ní, hudebně pohybové a rytmické hry, po-
slech skladeb, hra na rytmické hudební ná-
stroje (včetně doplňujících výtvarných a pra-
covních činností). Děti si zvykají na pobyt v 
kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hra-
vá forma všech činností a rozvoj přirozené 
zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné 
zvládnutí procesu učení v pozdějším věku. 
Každá hodina rozvíjí určité téma ze života 
dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenos-
tem. Ke každému tématu je připravena od-
povídající píseň, báseň a poslechová ukáz-
ka, takže společně s příběhem a rytmickou 
nebo pohybovou hrou tvoří hodina organic-
ký, jednotný celek. Díky aktivní účasti jed-
noho z rodičů (prarodičů), využívání zajíma-
vých učebních materiálů – moderních zpěv-
níků, CD s nahrávkami písní a poslechových 
skladeb, leporel a dalších progresivních po-
můcek, je působení cílené a intenzivní.
Cena: 1 350 Kč/pololetí
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, Každé pondělí, 9:00 – 9:45 
hodin a každé úterý, 16:15 – 17:00 hodin
Info a přihlášky: Pavla Kozáková, telefon: 
732 646 127, e-mail: pavla@klicfm.cz

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

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

Pro děti
Sobota 26. září v 15 hodin

M. Domkář
Líný Honza

Hra s loutkami na motivy pohádky Jose-
fa Lady, hraje DUO – Divadlo u Ostravice 

Frýdek-Místek, loutková scéna.

Pro mládež a dospělé
Sobota 19. září v 18 hodin

Ú-klid
Představení zahrnující monology vážné i 
scénky veselé, dialogy rozpustilé i výstu-
py pochmurné, hudební výstupy rozver-
né i lehce morbidní – hraje nový divadel-

ní soubor SERUM Frýdek-Místek
Předprodej vstupenek vždy v úterý a 
čtvrtek od 15 do 17 hod na aktuální pá-

teční či sobotní představení!
Půjčování kostýmů v září:

úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

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 
Dětský koutek sloužící k hlídání dětí a k 
volnočasovým aktivitám rodičů s dětmi
HLÍDÁNÍ RODINNÉHO TYPU od září
Nabízíme hlídání dítěte v rodinném domě 
v Místku s různými aktivitami buď v her-
ně, anebo za pěkného počasí na za-
hradě u domu. K dispozici je pískoviš-
tě, trampolínka a skákací hrad se sklu-
zavkami. Během hlídání vaše dítě pove-
deme k hudebnímu, výtvarnému i vědo-
mostnímu rozvoji. 
TĚHOTENSKÉ KURZY
LAKTAČNÍ PORADNA
KURZ MANIPULACE S DÍTĚTEM 
KURZ ŠÁTKOVÁNÍ MIMINEK
od října v areálu Aquaparku Olešná

PODZIMNÍ RODINNÝ TÁBOR
25.-28. 9.

PENZION ROZPITÉ, DOLNÍ BEČVA
PUTOVÁNÍ S DRÁČKEM MRÁČKEM

Tradičně pohodový pobyt pro rodiče s 
dětmi plný legrace, her, soutěží, přizpů-

sobený i pro nejmenší děti od 1 roku. 
Cvičení pro rodiče s dětmi od 1 roku, 

animační program pro děti 4-10 let, kre-

ativní a výtvarné programy pro rodi-
če i děti. Podrobné informace emailem 

nebo telefonicky.

Den s průvodcem Beskydského informačního centra
 19. září - frýdecké náměstí 26. září - místecké náměstí

10.30 a 13.00 hodin
Prohlídka je bezplatná, srdečně zveme!
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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

KURZY V NÁRODNÍM DOMĚ
– ZAHÁJENÍ V ZÁŘÍ 2009

POHYBOVÉ KURZY
KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ

Lekce jsou zaměřeny na zpevnění a for-
mování svalových skupin. Pravidelným 
cvičením můžeme „formovat“ svoje tělo, 
u žen zejména problémové partie jako 
boky, stehna, břicho. Hodiny jsou připra-
veny tak, aby si naplno zacvičili začáteč-
níci i pokročilí.
Každé pondělí od 17.30 do 19.00 hodin.

Zahájení: 7. 9. 2009
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

Cvičení pro zdraví je fyzicky nenáročnou 
formou péče o svou kondici a zdraví. Má 
uklidňující efekt, zbavuje každodenního 
stresu a zlepšuje koordinaci. Tělesná ak-
tivita působí také jako prevence mnoha 
zdravotních problémů a nemocí. Při klid-
né hudbě se naučíme cviky na protažení, 
posílení i uvolnění svalů celého těla. 
Každou středu od 17.30 do 19.00 hodin.
Zahájení: 23. 9. 2009

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
S PRVKY PILATES

Při klidné hudbě se naučíte soubory cvi-
ků zaměřené na zlepšení držení těla, ná-
pravu nerovnováhy pohybového systé-
mu, protažení, atd. Obnovuje celkovou vi-
talitu, zmírňuje chronickou únavu a stres.
Každé úterý od 16.00 do 17.00 hodin.
Zahájení: 22. 9. 2009

CVIČENÍ PRO SENIORY
Cvičení pro osoby ve věku nad 50 let si 
klade za cíl přispět k udržení dobrého fy-
zického i duševního stavu. Cvičení s prv-
ky jógy, pomáhá překonat bolesti zad, 
ztuhlost svalů, kloubů. To vše při klidné 
hudbě a v pomalém tempu. Vhodné pro 
muže i ženy.
Každý úterý a čtvrtek od 9.00 do 10.00 
hodin. Zahájení: 29. 9. a 1. 10. 2009

POWERJÓGA
Cvičební styl založený na opakování zá-
kladních jógových pozic, které jsou dyna-
micky řazeny za sebou s prvotním zamě-
řením pozornosti na dech. Vhodná jako 
prevence bolesti páteře a kompenzace 
jednostranného zatížení. Zlepšuje flexibi-
litu, zachovává přirozenou hybnost klou-
bů, tvaruje problémové partie.
Každé úterý od 17.15 do 18.15 hod. a 
každý čtvrtek od 18.45 do 20.00 hodin. 
Zahájení: 22. 9. a 24. 9. 2009

PILATES
Důmyslně propracovaný cvičební systém, 
který vede k posílení a protažení svalů ce-
lého těla a snaží se přitom využít vyváže-
né spolupráce těla a mysli. Cvičení rozví-
jí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a 
dýchání. Obnovuje celkovou vitalitu, zmír-
ňuje chronickou únavu a stres.
Každý čtvrtek od 17.30 do 18.30 hodin.
Zahájení: 24. 9. 2009

FIT BALL
Jedná se o méně náročné aerobní cviče-
ní, při kterém se maximálně šetří kloubní 
systém a kde se posiluje celé tělo na vel-
kých míčích a overballech.
Každé úterý od 18.30 do 19.30 hod.
Zahájení: 22. 9. 2009

TANEČNÍ KURZY
STEPOVÝ TANEC – ZAČÁTEČNÍCI 

Je to krokový tanec rychlého tempa, ve 
kterém je zdůrazňován rytmus podupu 
špiček, pat nebo celých chodidel. Je to 
ten nejlepší pohyb pro ty z vás, kteří máte 
rádi rytmus a rádi při něm odpočíváte.
Každý pátek od 16.30 do 17.30 hodin. 
Zahájení: 25. 9. 2009

STEPOVÝ TANEC – POKROČILÍ
Každý pátek od 16.30 do 18.00 hodin.
Zahájení: 25. 9. 2009
MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY
Výuka latinskoamerických tanců, salsy, 
merenge, samby, flamenga, swingu…
Každou středu od 19.30 do 20.30 hodin.
Zahájení: 16. 9. 2009

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

ZAČÁTEČNÍCI, MÍRNĚ POKROČILÍ
Uvolňuje napětí celého těla, odbourává 
stres, léčí bolesti zad a krční páteře. Jeli-
kož je orientální tanec zaměřen na ladné 
koordinované pohyby, šetří klouby celého 
těla, odpadá svalové napětí i křeče. Lektor-
ka pocházející z Asie se tanci věnuje již od 
dětství a do kurzů vnese nádech Orientu.
Hodinové kurzy budou každé pondělí od 
16:15 do 19:45 hodin.
Zahájení: 28. 9. 2009

TRIBAL
Tribal v sobě spojuje folklór, orient, fla-
menco, tango a dokonce i balet. V triba-
lu se stává žena hrdou, krásnou, důstoj-
nou, pyšnou, smyslnou a silnou, jak jen 
ženská energie může být. Základními prv-
ky jsou pohyby boků, měkké a pomalé po-
hyby trupu a paží.
Každé pondělí od 17:30 do 18:30 hodin.
Zahájení: 28. 9. 2009
TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ PÁRY A 

DVOJICE – ZAČÁTEČNÍCI
+ POKROČILÍ

Párům všech věkových kategorií, jež se 
chtějí naučit základům standardních nebo 
národních tanců. Nabízíme kurz, který 
bude ukončen závěrečným plesem jak 
začátečníků, tak u pokročilých.
Každé pondělí od 19.30 do 22.00 hodin.
Zahájení: 28. 9. 2009

JAZYKOVÉ KURZY
ANGLICKÝ JAZYK

1. ročník - pondělí 21. 9. 2009
od 17:35 do 19:05 hodin

1. ročník - středa 23. 9. 2009
od 16:00 do 17:30 hodin

2. ročník - pondělí 21. 9. 2009
od 16:00 do 17:30 hodin

2. ročník - čtvrtek 24. 9. 2009 
od 16:00 do 17:00 hodin

3. ročník - úterý 22. 9. 2009 
od 16:00 do 17:30 hodin

3. ročník - čtvrtek 24. 9. 2009 
od 17:35 do 19:05 hodin

4. ročník - úterý 22. 9. 2009
od 17:35 do 19:05 hodin

NĚMECKÝ JAZYK
1. ročník - středa 23. 9. 2009 od 16:00

do 17:30 hodin
1. ročník - středa 23. 9. 2009 od 17:35

do 19:05 hodin
RUSKÝ JAZYK

1. ročník – úterý 22. 9. 2009 od 17:30
do 19:05 hodin

1. ročník – středa 23.9. 2009 17:30
do 19:05 hodin

FRANCOUZSKÝ JAZYK
1. ročník – středa 23. 9. 2009

od 16:00 do 17:30 hodin
5. ročník - středa 23. 9.2009

od 17:35 do 19:05 hodin
KURZY PRO DĚTI

STEPOVÝ TANEC PRO DĚTI
Step je určen pro dívky a chlapce ve věku 
7-15 let. Krokový tanec rychlého tempa, 
ve kterém je zdůrazňován rytmus podu-
pu špiček, pat a celých chodidel. Pro děti, 
které mají rády rytmus a rády při něm od-
počívají, je to ten nejlepší pohyb.
Každý pátek od 16.00 do 17.00 hodin.
Zahájení: 25. 9. 2009

STREET DANCE – PŘIPRAVUJEME
Zahrnuje všechny „pouliční tance“. V tom-
to volném stylu patří mezi nejznámější Hip 
Hop, Break Dance, New Style…
Zahájení: Říjen 2009
Přihlášky obdržíte v recepci Národní-

Čtvrtek 17. září v 19 hodin
HANA A PETR ULRYCHOVI

A JAVORY
Koncert moravských legend.

Vstupné: 220, 200, 180 a 150 Kč
Pondělí 21. září v 19.00 hodin
1. koncert KPH 2009/2010 

1. koncert Cyklu pro mládež
JAROSLAV SVĚCENÝ – housle a prů-

vodní slovo
MARKÉTA CIBULKOVÁ – klavír

Program: A. Dvořák, J. Suk, J. Svěcený, 
B. Smetana, L. Janáček, J. S. Bach – 

M. Hess, A. Piazolla
Vstupné: 200 a 100 Kč (důchodci a děti)

Výstavy:
1. – 30. září – chodby Národního domu

Kubánský antikvariát
Výstava fotografií Kamila Součka

Připravujeme:
Nedělní dětská divadelní představení v 

15 hodin v Nové scéně Vlast: 
4. října – S kamarády za pokladem

11. října – Princ Bajaja
18. října – Krkonošské pohádky

25. října – Radovanovy radovánky
Čtvrtek 8. října v 19 hodin

– Nová scéna Vlast
Divadlo Járy Cimrmana

Jára Cimrman/Zdeněk Svěrák/
Ladislav Smoljak
ČESKÉ NEBE

Cimrmanův dramatický kšaft. 
Hra byla nominována na cenu Alfréda 

Radoka 2008
Osoby a obsazení:

Jan Ámos Komenský – Ladislav Smoljak/
Zdeněk Svěrák

Jan Hus – Bořivoj Penc/Jaroslav Weigel
Svatý Václav – Petr Brukner/

Petr Reidinger
Praotec Čech – Jan Hraběta/Jan Kašpar

Karel Havlíček Borovský –
Genadij Rumlena/Robert Bárta

Babička – Miloň Čepelka/Marek Šimon
Radecký – Václav Kotek/Bořivoj Penc

Miroslav Tyrš – Michal Weigel/
Zdeněk Škrlant

Režie: Ladislav Smoljak
vstupné: 450, 400 a 380 Kč

Mimo předplatné.

ho domu nebo na našich internetových 
stránkách www.kulturafm.cz
Další podrobné informace na tel. čísle 558 
432 011 (K. Kubalová) nebo
katerina.kubalova@kulturafm.cz

Čtvrtek 17. září
Těšínské divadlo

ZLOČIN A TREST
(prodej vstupenek hodinu před začátkem 

představení)
Pátek 25. září v 19 hodin

Divadelní společnost 
Josefa Dvořáka Praha

Pavel Fiala – Josef Dvořák
S PYDLOU V ZÁDECH

Tato hra měla premiéru v Divadle Sema-
for 4. 6. 1981 a dočkala se téměř 500 re-
príz. Nyní po mnoha letech se legendární 
inscenace vrací na divadelní prkna. Po-
stavička lidového chytráka, který se za-

plétá v šachové partii mocných, poskytu-
je Josefu Dvořákovi prostor pro řadu bri-

lantních klaunských čísel.
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, 

Rostislav Trbík, Karel Gult,
Veronika Bajerová aj.
Režie: Josef Dvořák

vstupné: 400 a 380 Kč
Předplatitelská skupina A
Středa 30. září v 19 hodin

Divadlo Na Fidlovačce Praha
Eric Emmanuel Schmidt

ZÁHADA
Hra sice začíná velice dramaticky, ale 

vzápětí pokračuje v žánru duchaplné kon-
verzační komedie. Erik Larsen se vypra-
vil na opuštěný ostrov v Norském moři 

za nositelem Nobelovy ceny za literaturu 
Abelem Norkem, aby ním udělal interview 
o jeho poslední knize Zapřená láska. Pro-
fesní rozhovor se změní v osobní souboj 

dvou mužů s odlišným pohledem nejen na 
lásku, sexualitu, ale na život vůbec.

Hrají: Otakar Brousek ml. A Tomáš Töpfer
Režie: Ondřej Brousek
vstupné: 400 a 380 Kč

Předplatitelská skupina B
VÝSTAVY:
1. – 30. září

Fotoklub Jablunkov
KINO

16. 9. v 16.30 a 19.00 hod.
ADMIRÁL/Rusko

Příběh velké lásky se potkává s jednou z 
nejdůležitějších událostí ruské historie. 

18. 9. – 20. 9. v 15.30 a 17.30 hod.
DOBA LEDOVÁ 3:

ÚSVIT DINOSAURŮ/USA
Animované dobrodružství lenochoda, šav-
lozubého tygra, mamuta a velkých ještěrů.

18. 9. – 20. 9. v 19.30 hod.
OPERACE DUNAJ/ČR

Polsko-český film s hvězdným hereckým 
obsazením tragikomicky nahlíží na oku-
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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 

Stálé expozice:
- BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

- ZÁMECKÝ OKRUH
- FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

- FRÝDEK A MÍSTEK
- PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
ŠESTÉ TRIENÁLE SMALTU

Představí práce uměleckého projek-
tu Galerie La Femme Smalt Art Vítkovi-

ce 2007 a 2008, kterého se zúčastnili vý-
znamní výtvarníci jako například Vladimír 
Suchánek, Boris Jirků, Eduard Ovčáček, 
Jiří Šuhájek, Zdena Höhmová, Eva Heř-
manská, Dále představí výběr prací z de-
setileté tvorby na mezinárodních sympo-

ziích Frýdlantský umělecký smalt.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 17. září 
ve výstavních síních frýdeckého zámku.

Výstava potrvá do 22. listopadu.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY,
EXKURZE, VYCHÁZKY

Čtvrtek 17. září v 16,30 hodin – Zelený 
dům na Zámecké ulici ve Frýdku

ZMIZELÉ ULICE A ZÁKOUTÍ VE 
FRÝDKU – MÍSTKU II.

Doprovodné akce k výstavě „Frýdek a 
Místek před sto lety“ se setkaly s vel-

kým zájmem veřejnosti. Proto jsme pro 
zájemce připravili jejich pokračování – v 
pořadí druhá přednáška přiblíží promě-

ny města v období první republiky a také 
v období po druhé světové válce. Např. 
„Slezský rok 1924“ ve Frýdku, Výstava 

Bezručova kraje“ v roce 1935, zoologická 
zahrada ve Frýdku, přestavba Místku a 

Frýdku, výstavba estakády a další.
Čtvrtek 24. září, sraz u kašny na Zámec-

kém náměstí ve Frýdku v 16.00 hodin
POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU II.

Další vycházka pro zájemce o historii měs-
ta. Kde dříve stával měšťanský pivovar, frý-
decká spořitelna, jak se stavělo německé 
gymnázium, bývalá vilová čtvrť, kde stáva-
la restaurace „U nové železné dráhy“, Čer-
ná cesta, kde stával Lesní zámeček a dal-

ší. Konec vycházky kolem 19. hodiny. 

paci Československa. 
21. – 22. 9. v 17.00 hod.

VENI, VIDI, VICI/ČR
Romantická komedie z golfového prostředí.

23. 9. v 19.00 hod.
NORMAL/ČR

Příběh legendárního sériového vraha. V 
roli „českého Hannibala“ se na plátna kin 

vrací Milan Kňažko.
26. – 27. 9. v 15.30 a 18.30 hod.

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ 
KRVE/USA

Harry Potter se i tentokrát bude muset 
postavit přisluhovačům lorda Voldemorta 
a zjišťuje, že nepřátelé jsou mnohem blíž, 

než by kdy vůbec čekal
FILMOVÝ KLUB
1. 9. v 19.00 hod.
BRONSON/VB

Stylizovaná filmová biografie notorického 
násilníka a nejstaršího britského vězně, 

který si přezdívá Charles Bronson. Nomi-
nace na Velkou cenu poroty Sundance.

7. 9. v 19.00 hod.
Malé velké ženy – COCO CHANEL/

Francie
Příběh slavné francouzské módní návr-

hářky, která dobyla svět módy.
8. 9. v 19.00 hod.

Malé velké ženy – EDITH PIAF/FR, 
VB, ČR

Film o slavné francouzské šansoinérce 
Edith Piaf v režii Oliviera Dahana.

14. 9. v 19.00 hod.
Dokumentární klub – HOME/Francie

Opravdu myslíte, že víte o Zemi, na které 
žijete, všechno? Pak se nechte provést 

galerií obrazů filmu HOME. 
15. 9. v 19.00 hod.

Dokumentární klub – ARCHITEKT OD-
PADU/VB

Pohled do života svérázného amerického 
architekta Michaela Reynoldse, který sta-

ví domy z plechovek 
od piva, plastových i skleněných lah-

ví nebo pneumatik, aby zabránil dalšímu 
devastování planety. 
21. 9. v 19.00 hod.

Charlie Kaufman – režisér: SYNEC-
DOCHE, NEW YORK/USA

Divadelní režisér se chce pokusit o vytvo-
ření repliky New Yorku v životní velikos-
ti uvnitř skladu jako součást jeho nově 

vznikající hry.
22. 9. v 19.00 hod.

Charlie Kaufman – scénárista: MILUJ-
TE SVÉHO ZABIJÁKA/Německo, VB
Příběh legendárního amerického show-
mana, který žil dvěma životy. Přes den 

pracoval jako televizní
scénárista a producent, v noci jako 

úkladný vrah ve službách CIA.
28. 9. v 19.00 hod.

Václav má svátek – OBČAN HAVEL/ČR
Film nahlíží do zákulisí politických i sou-
kromých dramat prezidentského období 

Václava Havla.
29. 9. v 19.00 hod.

OBČAN HAVEL PŘIKULUJE/ČR
Tvůrci dokumentu se vracejí do minulosti, 
aby ilustrovali, jak vznikla slavná hra Audi-

ence. Zároveň vás uvádějí do paradoxů po-
divného světa československé normalizace.

BIJÁSEK 
18. 9. v 10.00 hod.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ – 
Smolíček/ČR

FILMY PRO SENIORY

23. 9. v 10.00 hod.
NORMAL/ČR, Makedonie

Příběh legendárního sériového vraha. V 
roli „českého kanibala“ se na plátna kin 

vrací Milan Kňažko.

Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00h.
Út pouze 14.30 – 17.00 hod.!!! 

ZNOVU OTEVÍRÁME MIMI KOUTEK!!!
Každý čtvrtek 15.00-17.00 h. Zveme všech-
ny maminky s miminky a dětmi do 1,5 roku 
na přátelské posezení. Děti čeká cvičení na 
rehabilitačních míčích s veselými říkadly.

18. 9. - Kreslení na chodník
Při pěkném počasí děti vytvoří zajímavé 
obrázky na chodníku před Broučky.

25. 9. - Loutky z papíru 
Vyrobíme si loutky z papíru na špejli.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 

besedy a přednášky
Úterý – dopoledne ZAVŔENO !!! Otevře-

no 14.30 – 17.00 hod.
Středa – cvičení maminek s dětmi

Čtvrtek – zpívánky + odpoledne MIMI 
koutek

Pátek – výtvarka

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

Pozor – změna času
u těhotenského cvičení!

Cvičení těhotných maminek na rehabili-
tačních míčích pod vedením zkušené po-
rodní asistentky je vždy ve středu v 10.30 

hod. Starší děti si mohou hrát v herně 
Broučků. Cena 50 Kč/hod. Možnost pro-

placení zdravotní pojišťovnou!
Relaxační tance pro maminky – v do-
poledních i odpoledních hodinách!!!
Zájemkyně o relaxační tanec se mohou 
hlásit u hospodyňky. Tančit se bude v 

pátek. Cena 60 Kč/hod.
Tance budou zahájeny po přihlášení min. 

10 zájemkyň. Proto neváhejte a zapojte se!
Relaxační tance pro děti

Děti budou tančit v pátek od 14.30. Cena 
30 Kč/hod. Přihlášky u hospodyňky.

BESKYDSKÝ JEŠTĚR: Náměstek primátora Petr Cvik spolu s Ivo Renotierem, členem 
Českého výboru Unica, předali na tradičním festivalu ocenění Vilému Vlkovi, který za-
ložil filmový kroužek ve Slezanu Frýdek-Místek, a Karlu Hlostovi, zakladateli filmového 
kroužku v závodním klubu Válcoven plechu v Lískovci. Oba jmenovaní se věnují ama-
térskému filmu více než 60 let.                                                          Foto: Petr Pavelka

BESKYDSKÝ JEŠTĚR: Havířovské babky předvedly před spuštěním filmového mara-
tonu pásmo písniček, veršů i tanečků.                                               Foto: Petr Pavelka

Altánek Sady B. Smetany
20. 9. Catena Musica
27. 9. Společnost pro dechovou hudbu
začátky v 10 hodin
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Nová zábava ve VSH - CURLING na koberci
558 631 351

Provozní doba od 600 do 2100 Cena 80 Kč/h


