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slovo primátorky

Radnice k ministrovi: Nezastavujte obchvat!
Jakmile se frýdecko-mís-

tecká radnice dozvěděla, že 
obchvat Frýdku-Místku má 
být na seznamu zastavených 
a odložených staveb, které 
posílá k ledu nový ministr 
dopravy Vít Bárta, ihned při-
stoupila k reakcím, které mají 
za cíl toto rozhodnutí zvrátit.

„Obchvat města je pro Frý-
dek-Místek absolutní prioritou. 
Zastavení stavby je pro mě 
osobně, ale i pro celé město 
nepřijatelné rozhodnutí. Naši 
občané trpí, denně podle nejno-
vějších odhadů projede městem 
45 tisíc vozidel.

Obchvat je nezbytný i vzhle-
dem k blízké automobilce Hyun-
dai. Když byla stavěna, všichni 
jsme doufali v brzkou realizaci 
obchvatu, po němž by její kami-
ony jezdily. Okamžitě jsme kon-
taktovali ministerstvo dopravy, 
konkrétně pana ministra Bártu, 
a sdělili mu, že tato investič-
ní akce je pro nás existenční. 

Ihned poté, co se informace 
o zakonzervování stavby ob-
chvatu Frýdku-Místku objevi-
la, jsem kontaktoval zástupce 
Klubu Věcí veřejných ve Frýd-
ku-Místku. Ti chápou daný 
problém podobně jako vedení 
města, v dané věci také inten-
zivně jednají, a přislíbili mimo 
jiné pomoc při zprostředková-
ní schůzky s ministrem Bártou. 
Doufám, že se nám nakonec 
společně podaří přesvědčit 
dnešní vládu, aby se finance 
na obchvat města našly,“ re-
agoval náměstek primátora 
Petr Cvik.

„Je naprosto nepřijatelné, 
aby vše skončilo jen realiza-
cí nové rychlostní silnice R48 
spojující Rychaltice a Frýdek-
-Místek, která se již rozběhla. 
Bez další návaznosti pozbývá 
tato stavba smysl a hlavně ab-
solutně neřeší hlavní problém, 
kterým je vlastní průtah Frýd-
kem-Místkem,“ doplnil náměs-

tek primátora Michal Pobucký. 
Frýdecko-místecká radnice 

je připravena sledovat další 
kroky nového ministra dopravy 

a apelovat, stejně jako na jeho 
předchůdce, aby výstavbu ob-
chvatu města Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, které je investo-

rem stavby, zahájilo co možná 
nejrychleji.  (pp)

Slovo náměstka primátora 
k tématu na straně 2

Vážení spoluobčané,
léto nám pomalu vrcholí a jistě mi 

dáte zapravdu, že i to letošní patří díky 
bohatému programu Beskydského Ve-
seléta, které organizujeme, k těm, kdy 
mají jednotlivé věkové skupiny v mnoha 
dnech o zábavu postaráno.

Když jsme s tímto seriálem letních akcí 
začínali, šlo nám o to, aby lidé nemuseli 
zábavu hledat vždy jen mimo město, ale 
aby se dobře pobavili i doma. Také jsme 
chtěli přilákat i návštěvníky odjinud, aby do Frýdku-Místku zavítali a 
objevili jej jako zajímavé město, odkud je kousek do Beskyd a kde 
lze strávit příjemné chvíle. Jednotlivé akce navštěvuji a vidím, že vás 
jejich pořádání těší. Samozřejmě se mi ovšem na stůl občas dostane 
i nějaká ta stížnost, vesměs v souvislosti s akcemi, které končí v po-
kročilejší hodinu. Chci vás proto i touto cestou vybídnout k toleranci, 
protože bavit se nepochybně chtějí všechny generace, od mladších 
po nejstarší. Určitě je přitom lepší nasměrovat zábavu k určitému 
datu, na které se ze připravit, než spoléhat na to, že si především 
mládež najde zábavu sama. Pak by určitě hrozilo rušení nočního kli-
du mnohem častěji a hlavně naprosto nepředvídatelně.

Jsem ráda, že vám v druhé polovině srpna můžeme nabídnout ještě 
spoustu zajímavých kulturních akcí, o nichž jsme již dříve ve zpravodaji 
informovali, ale ještě raději jsem, že vás mohu informovat o jednom 
přídavku, který jsme ještě do letošního prázdninového menu dokázali 
ve spolupráci s Beskydským informačním centrem dosadit. 5. září se 
v Sadech Smetany uskuteční ještě druhé Odpoledne s písničkou s de-
chovkou z Hulína a hvězdným Ladislavem Kerndlem.  Eva Richtrová

V posledních letech byl 
jen Kinematograf bratří Ča-
díků připomínkou časů, kdy 
bylo letní kino nejen prázd-
ninovým fenoménem. Nyní 
se do Frýdku-Místku po del-
ším čase tradice letního kina 
vrací. Projekt Filmového klu-
bu Frýdek-Místek podpořila 
frýdecko-místecká radnice, 
a tak se v druhé polovině 
srpna filmovým nadšencům 

Letní kino se vrací k nám
opět otevře možnost navští-
vit regulérní letní kino s kla-
sickou projekcí z 35 milimet-
rového filmového pásu. 

„Projekt jsme podpořili, proto-
že se nám líbila jeho dramatur-
gie, zaměření na rodiny s dět-
mi. Chtěli jsme, aby tato kdysi 
velmi oblíbená zábava pro letní 
dny byla cenově dostupná pro 
všechny,“ vysvětlil náměstek 
primátora Petr Cvik. 

Filmový klub Frýdek-Mís-
tek, občanské sdružení Pod 
Svícnem, hudební klub Stoun 
a Národní dům Frýdek-Místek 
ve spolupráci a pod záštitou 
statutárního města Frýdek-Mís-
tek připravili pro letošní konec 
prázdnin v době od středy 18. 
do neděle 22. srpna pilotní roč-
ník obnovené tradice projekcí v 
letním kině.

(Pokračování na straně 2)

Beskydské Veseléto pokračuje smrští akcí!
Blíží se smršť letních akcí 

letošního Beskydského Ve-
seléta, které připravilo Sta-
tutární město Frýdek-Místek 

s Beskydským informačním 
centrem. Sledujte kalendář: 21. 
8. Beskydské rekordy, kdy se 
město Frýdek-Místek pokusí o 
zápis do České knihy rekordů, 
27. 8. se na nábřeží řeky Ostra-
vice představí světové legendy 
pop music v podání revival 
skupin, 28.-29. srpna oblíbené 
Historické slavnosti a ti dříve 
narození se sejdou 5. 9. na dal-
ším Odpoledni s písničkou. 

„Dali jsme kultuře ve městě ze-
lenou, bavit se mohou skutečně 
všichni,“ je přesvědčený náměs-
tek primátora Petr Cvik, který má 
kulturu ve městě na starosti. Pro 
všechny generace je určen II. roč-

ník Beskydských rekordů, který 
vypukne 21. srpna od 9 hodin ve 

Frýdku na Zámeckém náměstí.
(Pokračování na straně 2)

ODPOLEDNE S DECHOVKOU: 5. září je připraven dechovkový ná-
šup. A jako dezert Láďa Kerndl.  Foto: Petr Pavelka

ZÁJEM MÉDIÍ: Po pátečním oficiálním zveřejnění zastavených staveb náměstek primátora Petr Cvik 
sdělil médiím, že osobně poslal ministrovi Bártovi dopis s pozvánkou k návštěvě, aby se sám přesvědčil o 
tíživé situaci lidí ve Frýdku-Místku.      Foto: Petr Pavelka
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HISTORICKÉ SLAVNOSTI: Zábava v Parku pod zámkem.     Foto: Petr Pavelka

 

Zpravodajství

krátce

slovo náměstka primátora

Letní kino se vrací k nám
(Pokračování ze strany 1)

V prostorách stadionu TJ 
Slezan vyroste na týden areál 
s plátnem, maringotkou s kla-
sickými promítačkami, dosta-
tečným počtem míst k sezení i 
potřebným krytým zázemím pro 
návštěvníky. „Opět se na tomto 
projektu scházejí různé organi-
zace, které město podporuje. 
Jsme rádi, že dokážou spojit 
síly pro dobrou věc a že k tomu 
můžeme přispět,“ říká Petr Cvik.

„Letní kino se po letech opět 
stává fenoménem, který se těší 
diváckému zájmu a jde napříč 
generacemi. S tímto ohledem 
byla připravena i dramaturgie, 
která myslí na všechny skupiny 
návštěvníků a nabídne komedie, 
animované snímky i například 
již téměř kultovní surrealistickou 
francouzskou klubovou lahůdku 
Panika v městečku, která právem 

nese podtitul – film s větším než 
malým množstvím humoru,“ do-
dává Petr Korč z Filmového klubu 
Frýdek-Místek. Jeho členové mají 
zvýhodněné vstupné, ale to je 
symbolické vlastně pro všechny. 
Bylo stanoveno na třicet korun, 
rodina s dětmi zaplatí sedmdesát.

Začátky projekcí jsou na-
plánovány po setmění, tedy 
kolem 20. hodiny. Připraven je 
doprovodný hudební program a 
parkování zdarma. Areál, který 
se nachází nedaleko autobuso-
vého i vlakového nádraží, bude 
pro veřejnost otevřen již od
18 hodin. „Návštěvníkům, kteří 
mají rádi neformální atmosféru, 
doporučujeme, aby si s sebou 
přinesli vlastní deky, karimatky, 
případně i campingové vybave-
ní. Pro všechny zájemce bude 
připraveno bohaté občerstvení,“ 
lákají organizátoři.  (pp)

Beskydské Veseléto pokračuje smrští akcí!Beskydské Veseléto pokračuje smrští akcí!
(Pokračování ze strany 1)

„Den bude plný her, soutěží, 
ve kterých si ověříte vaší vytr-
valost, zdatnost a sportovního 
ducha. Nebudou chybět hrané 
pohádky pro děti a kolotoč. Celý 
den bude moderovat všem zná-
mý herec Petr Rychlý. Hlavním 
rekordem tohoto druhého roč-
níku Beskydských rekordů se 
stane štafetové skládání MAXI 
PUZZLE Frýdku-Místku s po-
kusem zapsat město do České 
knihy rekordů. Žlutá barva, jako 
loni, bude poznávacím znakem 
každého účastníka. Vyzýváme 
vás tedy, oblečte si tedy žluté 
tričko nebo kšiltovku a rozzáří-
me náměstí do žluta,“ vyzývají 
organizátoři. Připomeňme, že 
loňský pokus o rekord nevyšel, 
ale všichni doufají, že napo-
druhé už to vyjde. „Loni jsme 
se snažili překonat ustavující 
rekord partnerského města Tur-
zovky ve výstupu na nejvyšší 
vrchol světa Mount Everest za 
pouhých 12 hodin. Podařilo se 
ale zdolat pouze nejvyšší vrchol 
Evropy Mont Blanc – 4 810 me-
trů,“ vzpomíná primátorka Eva 

Richtrová.
Letošní ročník s 

netradiční disciplí-
nou – skládání maxi 
puzzle na čas šta-
fetovým způsobem 
– bude doprovázen 
zajímavým a zábav-
ným programem po 
celý den se spous-
tou soutěží, vystou-
pí mažoretky NI-
COL ze Slovenska, 
dále kapela Baron 
Union a cimbálová 
muzika Ostravička. 
Pro děti budou při-
praveny pohádky, kolotoč a ne-
jen ony si budou moci vyzkoušet 
skládání hlavolamů či se pobavit 
u cirkusu. Návštěvníci mohou 
nahlédnout do řemeslných dí-
len a zakoupit si tradiční lidové 
produkty. Samozřejmostí budou 
i stánky s občerstvením.

„Bude se skládat velký obraz 
města Frýdku-Místku o rozměru 
5x2 metry z 2010 částí, které bu-
dou do připraveného skládacího 
plánu vkládat, přesněji řečeno 
vlepovat, jednotliví účastníci re-

kordu. Každý se může zapojit 
do pokusu jen jednou. Rekord 
bude vytvořen celkovým počtem 
zúčastněných osob a celkovým 
časem trvání štafety. Účastníci 
rekordu neodejdou s prázdnou. 
Pro všechny jsou připraveny při-
pínací placky s motivem rekor-
du,“ informovala ředitelka Bes-
kydského informačního centra 
Monika Konvičná.

Hvězdy nad řekou
Následující akce – Hvězdy 

nad řekou Ostravicí, připravená 
na 27. srpna od 16 hodin, je no-
vinkou v programu. „Na nábřeží 
řeky Ostravice u Sadů Bedřicha 
Smetany v Místku zahrají Smo-
kie revival s hosty Tinou Tur-

ner a Suzi Quatro, Abba Stars, 
Depeche Mode Revival, Queen 
Revival by Princess, Kabát Re-
vival Morava a skvělou taneční 
choreografii předvede Michael 
Jackson,“ vyjmenovali hvězdné 
obsazení organizátoři.

Kapela QUEEN revival by 
Princes nás zavede do 70. a 
80. let, kdy žil ještě slavný Fred-
die Mercury a hity jako We will 
rock you, We are the champions 
nebo Radio Ga Ga bouraly svě-
tové hitparády. Vystoupí také 
jeden z nejúspěšnějších revivalů 
Abba Stars, který byl na podzim 
roku 2009 francouzskou televi-
zí FT 1 vyhlášen nejvěrnějšími 
dvojníky na světě.

PŘIJĎTE VE ŽLUTÉM!: Rekord je tvořen pod dohledem agentury. 
Foto: Petr Pavelka

Prohlídka hospice
Výstavba zbrusu nového Cent-

ra zdravotních a sociálních služeb 
Frýdek-Místek, zkráceně hospice, 
který vyrostl za frýdeckou nemoc-
nicí, je u konce. Zařízení zajistí péči 
nevyléčitelně nemocným pacien-
tům v terminálním stadiu života, 
ale také pacientům se sníženou 
soběstačností z důvodu věku či 
zdravotního postižení, o které je 
jinak pečováno v jejich přirozeném 
sociálním prostředí a jejichž pečo-
vatelé potřebují čas na zotavenou. 
Široká veřejnost si bude moci pro-
hlédnout Centrum zdravotních a 
sociálních služeb Frýdek-Místek v 
rámci Dní otevřených dveří, které 
se chystají na 20.-22. září, v době 
od 10 do 17 hodin.

Černé skládky
V měsíci červenci zajistil Magis-

trát města Frýdku-Místku, odbor 
životního prostředí a zemědělství, 
likvidaci černých skládek na území 
statutárního města Frýdek-Místek 
ve výši 0,83 t objemného odpadu. 
Byly mimo jiné odstraněny černé 
skládky na ulici 8. pěšího pluku.

Včelařský den
ZO Českého svazu včelařů 

Frýdek-Místek pořádá v sobotu 
28. srpna v Domě včelařů Fojtství 
v Chlebovicích Včelařský den. 
Od 9 hodin se můžete těšit na 
včelařskou přednášku Miroslava 
Sedláčka z Bučovic, ve 13 hodin 
se rozběhne zábavné odpoledne 
s hudbou a tancem a medovým 
občerstvením. Po celý den bude 
otevřeno včelařské muzeum, na-
učný včelín, včelařská prodejna 
a zajištěno občerstvení. Na Vaši 
návštěvu se těší pořadatelé.

Přednáška biotronika
11. září se v Základní umělecké 

škole ve Frýdku-Místku uskuteční 
pravidelná přednáška biotronika 
Tomáše Pfeiffera. Témata před-
nášek určují návštěvníci sami, a 
to svými dotazy, které se mohou 
týkat velmi rozmanitých oblastí ži-
vota, jako je biotronická prevence, 
filozofie, smysl života a jiné. Před-
náška začíná ve 14 hodin.

Zájemci o jógu
Škola jógy KARAKAL sděluje 

všem zájemcům o jogová cvičení 
a filozofii, že zápis do pravidelných 
týdenních kurzů jógy se bude ko-
nat ve středu 8. září od 16 do 18 
hodin v jógovém sále 9. ZŠ na ul. 
E. Krásnohorské. Budou otevřeny 
kurzy jednak v úrovních pokročilos-
ti začátečníci až nároční (1. - 6. roč-
ník), i kurzy zaměřené na relaxační 
techniky a psychohygienu. Pokra-
čovat budou velmi úspěšná cvičení 
jógy seniorů a oblíbený kurz dyna-
mických meditací. Možnost přihlá-
sit se je i v prvních cvičeních, která 
začnou v týdnu od 13. září.

Den sociálních
služeb a Den zdraví

Odbor sociálních služeb frý-
decko-místeckého magistrátu 
chystá III. ročník akce „Den so-
ciálních služeb a Den zdraví“, a 
to na 16. září v době od 10 do 17 
hodin v Národním domě v Míst-
ku. Podrobnější náplň sdělíme v 
příštích číslech zpravodaje. (pp)

Vážení spoluobčané,
v uplynulých dnech zveřejnil 

ministr dopravy Vít Bárta seznam 
významných staveb v celé naší 
zemi, které hodlá nová vláda v 
rámci úspor nerealizovat. Zastavit 
se podle pokynu ministra má také 
příprava obchvatu našeho města. 
Toto rozhodnutí považuji za velmi 
špatné a neakceptovatelné. Frý-
dek-Místek trpí. Trpí průjezdem 
dnes již bezmála 45 000 automo-
bilů za jediný den. Naši občané 
dýchají zplodiny, které se na nás valí z výfuků nekonečných kolon 
kamionů a jiné nákladní dopravy, která míří do Nošovic na Hyundai 
nebo naopak. Město je v rámci celé stavební akce pouhým účastníkem 
řízení, město obchvat nestaví a může pouze připomínkovat dění. Po 
celá uplynulá léta jsme sváděli souboj s ekologickým sdružením Bes-
kydčan, který svým nezodpovědným přístupem ke zde žijícím lidem 
a místy až fanatickou obranou přírody stavbu všemožnými odvolání-
mi blokoval a blokuje. Pevně věřím, že v soudním sporu Beskydčan 
jednou provždy prohraje a zvítězí zdravý rozum, který umožní stavbu 
tolik potřebného obchvatu našeho města. Pevně věřím, že rozum mají 
i představitelé naší nové vlády. Aby pochopili, v jak trýznivé dopravní 
situaci žijeme, pozval jsem ihned po zveřejnění seznamu zastavených 
staveb do Frýdku-Místku ministra dopravy Víta Bártu. Spolupracuji s 
místním sdružením Věcí veřejných, díky tomu se mi dostalo příslibu, 
že pan ministr do konce září naše město navštíví a o obchvatu bu-
deme jednat. Jsem přesvědčený, že obchvat Frýdku-Místku musí být 
pro vládu prioritou. Nejen kvůli světoznámé automobilce Hyundai, ale 
zejména kvůli téměř 60 tisícům občanů našeho města, kteří dnes ve 
městě dopravně trpí a denně čekají na jakoukoli pozitivní zprávu o re-
alizaci obchvatu. Po jednání s ministrem Bártou vás o jeho výsledcích 
budu neprodleně informovat, stejně jako o dalších krocích, které rad-
nice kvůli navrácení obchvatu na seznam klíčových státních staveb v 
rámci svých možností a kompetencí učiní.  Petr Cvik
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CHODNÍKY V LÍSKOVCI: Nechybí perfektně upravené sjezdy k ro-
dinným domům.   Foto: Petr Pavelka

Zpravodajství

městská policie
Rušivý alarm

21. 7. po desáté hodině večer 
oznámila žena na Městskou po-
licii ve Frýdku-Místku, že na ulici 
Jana Čapka už delší dobu pípá 
alarm od zaparkovaného vozidla. 
Hlídka informovala otce majitele 
a ten zajistil vypnutí alarmu.

Vystrašený pes
24. 7. v osm hodin ráno volala 

na městskou policii žena, že na 
ulici J. Kaluse se pod zaparkova-
ným vozidlem nachází vystrašený 
pes, který nechce vylézt. Pes byl 
vystrašený a zaklíněný po noční 
bouřce. Strážníkům se nakonec 
podařilo psa vytáhnout zpod auta, 
ale nepodařilo se jim ho odchytit. 
Utekl směrem na Lískovec, kde 
vběhl do zahrady a tam už na něj 
čekal majitel, který potvrdil, že v 
bouřce mu pes utekl přes plot. 

Paranoidní stařík
26. 7. v deset hodin večer 

byla městská policie požádána 
o pomoc. Volal starší muž, že 
má doma cizí lidi, kteří nechtějí 
odejít. Když se hlídka dostavila 
na místo, zjistila, že se v bytě ni-
kdo nenachází a muž, který volal, 
má problémy s tím, že často slyší 
hlasy cizích lidí. Strážníci muže 
uklidnili, že se v bytě nikdo nena-
chází a že je všechno v pořádku.

Ohrožoval sebe i okolí
28. 7. v devět hodin večer byla 

přivolána městská policie k opilé-
mu mladíkovi, který se pohyboval 
po ulici Beskydská, kde hrozilo, 
že by jej mohlo srazit auto. Mla-
dík si šel na čerpací stanici kou-
pit nějaké jídlo, ale přitom začal 
napadat další přítomné občany. 
Hlídka muže vyzvala k zanechání 
protiprávního jednání, ale to mla-
dík neuposlechl a začal napadat i 
strážníky. Strážníci použili hmaty, 
chvaty a pro jeho bezpečnost jej 
převezli na záchytnou stanici, kde 
pro jeho opilost nebylo možné 
provést dechovou zkoušku. Ráno 
po vystřízlivění mladík od strážní-
ků dostal blokovou pokutu.

Vůz jel bez řidiče
29. 7. po sedmé hodině večer 

oznámil občan, že na ulici Jana 
Čapka vjelo samo do vozovky vo-
zidlo a vytvořilo překážku silnič-
ního provozu. Hlídka po příjezdu 
na místo zjistila, že oznámení se 
zakládá na pravdě. Vozidlo stálo 
ve vozovce a náhradním kolem, 
které je umístěno na zadní části, 
poškodilo kryt zadního osvětlení 
druhému vozidlu. Strážníci zjistili 
majitele vozidel, ale ani jednoho 
se nepodařilo zastihnout. Z toho 
důvodu bylo vozidlo, které vyjelo 
z parkoviště, zpět zatlačeno, pod-
loženo klínem a nakonec mu byl 
nasazen technický prostředek k 
zabránění odjezdu vozidla. V půl 
osmé požádal majitel o odstraně-
ní „botičky“, a když přijeli strážníci 
na místo, tak se zároveň dostavil 
i majitel poškozeného vozidla. 
Oba se domluvili na náhradě ško-
dy a majitel nezajištěného vozidla 
byl oznámen strážníky ke správ-
nímu řízení k dořešení přestupků, 
kterého se dopustil tím, že své 
vozidlo dostatečným způsobem 
nezajistil. (pp)

Ve Frýdku-Místku ve velkém 
mizí asfaltové chodníky, které 
různě zvlněné a popraskané 
neposkytovaly již potřebný 
komfort pro chodce, natož pro 
maminky s kočárky. Ve městě 
dostávají ve většině případů 
povrch ze zámkové dlažby. 

„Odbor dopravy magistrátu 
má letos vyčleněno na opravu 
chodníků téměř 48 milionů ko-
run, další peníze do této oblasti 
proudí přes investiční odbor, 
který letos vloží do budování no-
vých chodníků 15 milionů,“ uvedl 
náměstek primátora Petr Cvik.

V současné době je budo-
ván zbrusu nový chodník podél 
komunikace v městské části 
Lískovec. Veden je od místní 
průmyslové zóny až do centrální 
části. Součástí prací je také vy-
dláždění stávajících sjezdů a pří-
stupových chodníků vedoucích z 
komunikace k rodinným domům 
a vybudování zpevněných ploch 
pro kontejnery. „Chodník za 

Město letos vložilo do chodníků přes 63 milionůMěsto letos vložilo do chodníků přes 63 milionů
téměř 7,5 milionů korun zvýší 
bezpečnost chodců v této měst-
ské části a zlepší přístup maji-
telům rodinných domů na jejich 
pozemky. Místní by jej mohli 
využívat již v listopadu,“ sdělil 
radní Ivan Vrba, který o potřebě 
chodníků často diskutoval na se-
tkáních s občany. „Nebyla to jen 
otázka peněz, problémy byly i s 
pozemky,“ vysvětlil.

Další nový chodník roste za 
nemocnicí, povede až k bu-
doucímu vstupu plánovaného 
arboreta. „Tato zakázka za 7,2 
milionu korun zahrnuje nejen 
pokládku zámkové dlažby na-
místo původních panelů, ale 
také opravu asfaltové komunika-
ce U Nemocnice, která je příjez-
dovou komunikací k záchytce, 
doplnění veřejného osvětlení a 
vytvoření zpevněné plochy pro 
kontejnery. Spolu s výstavbou 
chodníku byla v této lokalitě také 
vyřešena přeložka nadzemního 
elektrického vedení do země, 

přičemž peníze v tomto případě 
poskytlo jak město, tak i společ-
nost ČEZ,“ shrnul náměstek pri-
mátora Miroslav Dokoupil. 

Nového chodníku se do pro-
since dočkají také lidé směřující 
od ulice Na Blatnici ke Kauflan-
du. Chodník za zhruba 1,5 mi-
lionu korun včetně nového ve-
řejného osvětlení povede podél 
hradební zdi.   

V plném proudu jsou také 
opravy chodníků. Nová zámková 

dlažba místo asfaltu byla letos 
položena například na chodní-
cích Anenská, Jiráskova, Bru-
zovská nebo J. Opletala. „V těch-
to dnech finišuje rekonstrukce 
chodníku na ulici Ostravská, před 
dokončením je pokládka nového 
povrchu chodníku na ulici Lísko-
vecká, opravuje se také chodník 
na ulici Beskydská a obnovou 
by měl ještě letos projít chodník 
na ulici J. Suka,“ vyjmenoval ná-
městek primátora Petr Cvik. (pp)

50 dětí se sedmi zemí zaví-
talo v rámci tradičního Euro-
campu, který podporuje Statu-
tární město Frýdek-Místek, na 
aquapark na Olešné, kde došlo 
na setkání s primátorkou Evou 
Richtrovou. Už předtím ale 
brouzdali mládežníci městem v 
rámci orientační hry a pozná-
vali jeho další zajímavosti.

Mládežníci z Evropy na aquaparkuMládežníci z Evropy na aquaparku

„Účastním se této akce už řadu 
let, je vždy příjemné vidět mladé 
lidi z různých koutů Evropy, jak se 
dokážou dorozumět a skamará-
dit. Vždy je na nich vidět, že jsou 
to sebevědomí mladí lidé, kteří se 
dokážou bavit a zajímají se o to, 
jak se žije jinde ve světě,“ říká pri-
mátorka Eva Richtrová.

„Hlavním jazykem kempu je 

angličtina, ale i němčina i dal-
ší jazyky. V týmových hrách je 
základem konverzace a spolu-
práce. Letos jsme měli v kem-
pu mládež ve věku 15-17 let, 
všichni byli milí, aktivní a akční,“ 
pochválila osazenstvo organi-
zátorka Marta Michaláková. Té-
matem letošního kempu  je Ex-
pedice Evropa 2010. Proto byl 
plný výletů za poznáním svých 
možností i beskydského kraje. 
„Jeden den účastníci strávili po-
znáváním Beskyd a pokořením 
Lysé hory. Při dobývání nejvyš-
šího vrcholu prokázali všichni 
své schopnosti při poskytování 
první pomoci, když museli rea-
govat na uměle vytvořené krizo-
vé situace studentkami Střední 
zdravotnické školy ve Frýdku-
-Místku,“ popsala Michaláková. 

Do Frýdku-Místku zavítali 
Španělé, Italové, Švédové, Něm-
ci, Belgičané, Poláci a samo-
zřejmě domácí česká skupinka, 
všem přišla návštěva aquaparku 
v příjemném přírodním prostředí 
vhod. Voda byla v parném týdnu 
vůbec častým cílem aktivit, a tak 
si mládež zkusila vodní lyžování, 
základy jachtingu, řízení motoro-
vého člunu či jízdu na kanoích. 
Tradiční jsou pak večery ve zna-
mení některého ze zúčastněných 
národů, kdy si zástupci připraví 
program, seznámí ostatní se 
svou zemí, s jejími tradicemi, při-
praví národní jídlo k ochutnávce 
a pobaví zbytek osazenstva ty-
pickými hrami dané země. „Nej-
větším šlágrem ale bylo hledání 
pokladu pomocí GPS,“ prozradila 
Marta Michaláková.  (pp)

NA AQUAPARKU: Mezi mládež ze sedmi zemí Evropy zavítala i pri-
mátorka Eva Richtrová.   Foto: Petr Pavelka

Těžký úkol si na svá bedra 
naložili pracovníci Městské 
policie ve Frýdku-Místku a 
odboru sociální péče a so-
ciálních služeb, když zorga-
nizovali na Čeladné týdenní 
pobyt pro 21 dětí ve věku od 
6 do 12 let.

„Jsou tu děti, u nichž lze 
předpokládat výchovné problé-
my, ale ještě s nimi lze něco 
udělat. Vybíraly je pracovnice 
odboru sociální péče,“ sdělil To-
máš Zapletal z městské policie. 
Podle něj se jednalo vesměs o 
hyperaktivní děti, u nichž je pro-
blémem kázeň a delší pozornost 
a které by se za normálních 
okolností na tábor nedostaly. 
„Právě jim jsme chtěli umožnit 
tuto zkušenost, aby se dostaly 
do jiného prostředí a zažily něco 
nového,“ vysvětlil radní Ivan 

Město zorganizovalo tábor pro znevýhodněné děti
Vrba. Nové bylo pro zúčastněné 
děti prakticky vše, co na táboře 
zažily – uzlování, šifrování, vý-
lety do lesa, opékání špekáčků, 
noční hra, ale také požadavky 
na režim a vzájemnou spoluprá-
ci. „Ze začátku jsme měli velké 
problémy, protože všichni byli 
individualisti, nedokázali si po-
moci ani sourozenci, na konci 
už jsme viděli i týmový duch,“ 
vysvětlovala Zdeňka Kučná, ve-
doucí oddělení sociálního pora-
denství pro mládež. Na druhou 
stranu nemělo šest dospělých 
vedoucích problém s tím, že 
by se někomu stýskalo. „Navá-
zali se na nás, vedoucí, pořád 
máme kolem sebe hrozny dětí, 
které jsou rády, že se jim někdo 
věnuje,“ řekla Lenka Biolková, 
preventistka městské policie. 
Ta připravila pro děti ukázku 

kynologie, lektoři z Centra nové 
naděje pro změnu řešili s dětmi 
mezilidské vztahy. „Mi se nejví-
ce líbilo šplhání po provaze, ba-
zén a oheň,“ svěřil se sedmiletý 
Matýsek. Co dítě, to příběh. Ale 

díky pobytu na Čeladné bude 
mít i růžovější kapitolu. „Určitě 
se budeme snažit v podobných 
táborech pokračovat v dalších 
letech,“ ujistil náměstek primáto-
ra Michal Pobucký.  (pp)

TÁBOR NA ČELADNÉ: Pracovníci městské policie a odboru sociální 
péče připravili pro děti ze sociálně slabších rodin zpestření prázdnin. 

Foto: Petr Pavelka
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Přelom července a srpna 
tráví nejstarší tanečníci DFS 
Ostravička na slunečné Sicí-
lii. Na základě loňské úspěš-
né reprezentace v řeckém 
Agriniu získali pozvání na 
mezinárodní folklorní festival 
v městečku Milena nedaleko 
známého jihosicilského leto-
viska Agrigento.

Po dvoudenní cestě, během 
níž náš autobus urazil téměř 2500 
km, čekalo všechny velmi milé 
přivítání od sicilského souboru. 
Hostitelé mladým tanečníkům 
a muzikantům z našeho města 
plní, co jim na očích vidí. Cesty na 
překrásné pláže u Agrigenta, kou-
pání v tyrkysově zbarveném moři 
nebo pro změnu v nedalekém 
koupališti jsou na denním pořád-
ku, stejně jako vynikající jídlo plné 

Ostravička září na slunečné SicíliiOstravička září na slunečné Sicílii
italských specialit a ovoce.

Členové a vedoucí zdejšího 
souboru jsou s námi neustále, 
festivalem žije celé městečko. 
Díky tomuto úzkému kontaktu s 
místními obyvateli vidíme nejen 
to, co běžní turisté na Sicílii – 
rozlehlé pláže, působivé chrámy 
a další památky starověkého 
Řecka, jimiž jsou nedaleké Ag-
rigento i vzdálenější Syraku-
sy proslulé, ale poznáváme i 
mentalitu a zvyky obyčejných 
obyvatel tohoto ostrova, jejich 
každodenní život s jeho radost-
mi i starostmi. Zjišťujeme, že čas 
tady plyne jiným tempem než u 
nás doma, nikam se nespěchá, 
problém se řeší, až když přijde, 
nikdo si ničím nezatěžuje hlavu, 
prostě „no problema“. Zajímavá 
je i zdejší rázovitá krajina. Si-

cilské vnitrozemí není příliš na-
vštěvováno cizinci (na rozdíl od 
přímořských oblastí) a to je ško-
da, protože je překrásné a pro 
nás velmi exotické. Vysoko ve 
skalnatých kopcích jsou vysta-
věny vesnice a městečka, která 

spojují klikatí hadi uzounkých 
silnic. Všude převládá žluto-
hnědá barva sluncem a častými 
požáry spálené země, z níž se 
občas vyloupnou zelené ostrův-
ky dozrávajících vinic, olivových 
hájů, mandlovníků či citronovní-
ků. Pastvou pro oči jsou i pestré 
květy oleandrů, ibišků, buganvillí 
a mnoha dalších keřů s květy 
rozmanitých tvarů, barev a vůní.

Ale ostravičková mládež tu 
není na dovolené. Každý večer 
soubor absolvuje průvod a vy-
stoupení – nejen v Mileně, ale 
i v okolních městečkách. Kvůli 
velkým horkům se tady žije ve ve-
černích a nočních hodinách, a tak 
vystupujeme v době od 21 do 24 

hodin, večeříme o půlnoci, spát 
chodíme ve 2 či ve 3 ráno a snídá-
me nejdříve v 10, ale spíš později. 
Změněný režim i velká horka jsou 
únavné, přesto tanečníci s úsmě-
vem a energií jim vlastní zvládají 
všechna vystoupení. Odměnou je 
jim potlesk spontánních sicilských 
diváků i místních tanečníků a mu-
zikantů, z nichž se postupně stá-
vají noví přátelé Ostravičky.

Až se vrátíme domů, čeká 
na tanečníky a muzikanty jen 
čtyřdenní aklimatizace a už je tu 
druhý vrchol letošních prázdnin 
– týdenní soustředění na Palko-
vických hůrkách, které je přípra-
vou na následující sezónu. 

Mgr. Radka Kulichová

V červenci probíhala v Měst-
ské knihovně ve Frýdku-Místku 
výstava loutek „Potulná pohád-
ková země“ Vítězslavy Klim-
kové, malířky a spisovatelky, 
autorky známého „Lexikonu 
ohrožených druhů strašidel“.

„Skřítkové, čarodějnice a 
jiná strašidla s krásnými jmény, 
například Zášupšák nebo Kos-
telníček snový, nás inspirovala 
při přípravě dopoledne soutěží 
a her pořádaného v rámci akce 
Prázdniny ve městě. Děti, které 
přišly ve středu 21. července do 

Den se skřítky – Cesta do pohádkové země

oddělení pro děti a mládež na 
ulici Jiráskova, plnily čarodějné 
úkoly, vymýšlely pohádky a ve 
výtvarné dílně vyráběly skřítky 
z lesa z přírodních materiálů. 
Soutěžit a vyrábět přišlo kolem 
padesátky dětí, ale i maminky, 
babičky a dědečkové. Děti si 
odnesly nejen drobné ceny za 
soutěže, ale také vlastnoručně 
vyrobeného skřítka, a věříme, 
že zde všichni strávili příjemné 
prázdninové dopoledne,“ zhod-
notila Irena Liberdová z oddělení 
pro děti a mládež.  (pp)

O tom, že Frýdek-Místek 
má široké jazzové publikum, 
se mohli přesvědčit všichni, 
kdo přišli na místecké náměs-
tí, kde se konala další akce 
Beskydského Veseléta – Jazz 
ve městě. Příznivce tohoto hu-
debního žánru pro náročnější 
posluchače přivítala primátor-
ka města Eva Richtrová, která 
pozvala publikum ještě na dal-
ší kulturní akce organizované 
do konce prázdnin Beskyd-
ským informačním centrem 
ve spolupráci se Statutárním 
městem Frýdek-Místek.

„Minulý ročník předčasně 
ukončilo počasí, a proto jsme si 
hlavně přáli hezké počasí. To se 
naštěstí vydařilo, i když jsme měli 
připravenou i náhradní variantu v 
Kině Petra Bezruče,“ řekla Moni-
ka Konvičná, ředitelka Beskyd-
ského informačního centra.

Divákům se tak pod širým 
nebem mohl představit Verti-
go Quintet s Dorotou Barovou, 
který předvedl originální mix 
jednoho z nejosobitějších hlasů 
na evropské scéně, violoncella a 
polsko-českých textů Doroty Ba-
rové a zvuku Vertigo Quintetu.

I přes technické problémy na 
cestě do Frýdku-Místku dorazil 
včas další vystupující  Zdeněk 
Bína. Se svým akustickým world-
groovovým projektem a s výji-
mečným basistou Honzou Urban-

Místeckým náměstím se linuly jazzové tóny
cem rozproudili jazzové publikum. 
Následovalo přidávání skladeb a 
Bína s Urbancem tak opouštěli 
pódium s obrovským aplausem.

„Na scéně byli dále připraveni 
mladí domácí jazzmeni Behind 
the Door, kteří publikum překva-
pují svou kvalitou každý rok více 
a více. Ze svého náročného sou-
středění, které nedávnou absol-
vovali,  přivezli do Frýdku-Místku 
novou skladbu Dachstein Fox – 
Liška z Dachsteinu, kterou napsal 
bubeník Matěj Drabina. O tom, že 
je to podařený kousek, jsme se 
přesvědčili všichni, co kapelu sle-
dovali,“ hodnotila přínos „domácí 
scény“ Monika Konvičná.

Skvělý český kytarista David 
Dorůžka si získal jazzové publi-
kum již ve svých 14 letech, kdy 

mu česká jazzová společnost 
udělila cenu Talent roku. Dnes 
patří mezi nejžádanější české  
hudebníky a ve Frýdku-Místku 
zazářil se skladbou Wandering 
song,  do které vložil své prožitky 
z nejrůznějších končin světa. Vy-
stoupení plné energie i humoru 
předvedla v závěru večera skupi-
na Eggnoise. Pátý ročník Jazzu 
ve městě zakončila a roztančila 
afro-kubánská hudba  v podání 
skupiny Los Rumberos s kapel-
níkem Petrem Smetáčkem, který 
je autorem všech jejích skladeb. 

„Jazzem ve městě jsme se 
přehoupli do druhé poloviny 
prázdnin, ve které čekají další 
hodnotné akce Beskydského Ve-
seléta. Nenechejte si je ujít!“ vyzý-
vá primátorka Eva Richtrová. (pp)

JAZZ VE MĚSTĚ: Akci zahájila primátorka Eva Richtrová.
 Foto: Petr Pavelka

Najdete zde grafiky Milana 
Paštéky a díla Vladimíra Prec-
líka a jeho kolegů, kteří mu 
vzdali svými pracemi hold u 
příležitosti jeho kulatin.

Milan Paštéka má pověst 
antického filozofa, který „někdy 
sestupuje, nesený otroky na 
nosítkách, mezi římský lid, aby 
s uspokojením zjistil, že se nic 
zvláštního neděje. Mravy jsou 
stejně zpustlé a lid se stále stej-
ně oddává hazardním hrám jako 
před dvěma tisíciletími“. 

Vladimír Preclík vystavoval v 
Langově domě už v roce 1995. 
Nyní je ve výstavních prosto-
rách galerie znovu nainstalován 

„dort“, u příležitosti jeho nedo-
žitých 80. narozenin. „Výtvarný 
zákusek“ dalo dohromady svého 
času společnými silami 17 auto-
rů jako dárek k šedesátinám. 
Jedinečnou plastiku doplňují 
Preclíkova díla, včetně plakátů, 
k vidění jsou i další práce ně-
kdejších gratulantů.  (pp)

Dvě výstavy v Langově doměDvě výstavy v Langově domě

VLADIMÍR PRECLÍK A KOLE-
GOVÉ: Štěnice domácí a dort k 
jubileu. Foto: Petr Pavelka

Hned dvě výstavy může-
te až do 3. září zhlédnout ve 
frýdecké Galerii Langův dům. 
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Bližší informace k jednotlivým 
kroužkům a kurzům budou k dis-
pozici během září 2010. Změny 
vyhrazeny. Sledujte, prosíme, 
propagační materiály jednotli-
vých aktivit, ze kterých se dozví-
te konkrétní informace.
Bližší informace, přihlášky apod.: 
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK - 
telefon: 558 434 154, 558 434 525, 
www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

ESTETIKA
Mozaika

Věk: 9 – 15 let
Charakteristika: Kroužek je ur-
čen pro všechny, kteří si chtějí 
zkusit grafiku, batikování, mal-
bu na sklo, keramiku, výrobu 
dekoračních předmětů a práci s 
textilem.

MINI Mozaika
Věk: 6 – 9 let
Charakteristika: Kroužek pro 
malé výtvarníky, kteří chtějí for-
movat svůj výtvarný potenciál, 
děti si vyzkoušejí mix nejrůzněj-
ších výtvarných technik, jako je 
batikování, keramika, kresba, 
malba, grafika…

Dramatický kroužek
Věk: 9 – 15 let
Charakteristika: Budeme postupo-
vat krůček po krůčku s pomocí me-
tod dramatické výchovy k osvojení 
si základních divadelních doved-
ností, jako jsou vnímání partnera, 
pohyb v prostoru, představivost a 
fantazie, seznámení se s impro-
vizací, rozvoj komunikačních do-
vedností. Až dojdeme k vlastnímu 
divadelnímu představení. 

Výtvarníček
Věk: 5 – 7 let
Charakteristika: Pro všechny 
malé výtvarníky je určen Výtvar-
níček. Pokud vidíte u svého dí-
těte, že projevuje zájem o tvůrčí 
činnost, neváhejte a přihlaste 
jej k nám. Naučíme se nové vý-
tvarné techniky, budeme rozvíjet 
motoriku, zlepšíme stříhání, le-
pení, naučíme se vnímat barvy.

Keramika
Věk: 7 – 18 let
Charakteristika: Při tvůrčí práci s 
hlínou se děti naučí pracovat s 
plátem, modelovat, odlévat, gla-
zovat a základy točení na kruhu.

Paleta
Věk: 10 – 18 let
Charakteristika:
Výtvarný kroužek je vhodný ze-
jména pro děti, které baví tvůrčí 
činnost. Děti si osvojí základní 
výtvarné techniky a postupy, 
kresba tužkou, pastelkami, mí-
chání barev, malba vodovými a 
temperovými barvami, kresba 
tuší, suchý pastel, perokresba, 
modelování, batika.
Modelování a základy sochař-

ského zobrazení I.
Věk: 9 – 18 let
Charakteristika: Zájemci se na-
učí základy sochařské tvorby, 
vytváření prostorových děl, prá-
ce s materiálem: sádra, hlína, 
papír, kov. Osvojí si techniky 
kašírování, metody výtvarného 
konstruování a objektové tvorby.

Paličkování
Věk: dospělí
Charakteristika: Naučíte se zá-

kladní techniky paličkování a dle 
předloh si vyrobíte jednoduché 
motivy touto uměleckou technikou.

POHYB A TANEC
Aerobik

Věk: 7 – 12 let
Charakteristika: Základy aerobiku 
a moderního tance se naučíte v 
našem již tradičním kroužku. Cvi-
čení při hudbě rozvíjí vaši oběho-
vou soustavu a vede ke zvýšení 
úrovně vytrvalosti a výkonnosti. 

AKTIV
Věk: 5 – 15 let
Charakteristika: Taneční skupi-
na – moderní tance určena pro 
dívky a chlapce. Rozcvičky, ná-
cvik choreografií, účast na sou-
těžích a veřejných vystoupeních. 

AKTIV Pom-pom
Věk: děti do 12 let, junioři do 15 let
Charakteristika: Taneční skupina 
AKTIV zavádí novinku ve Frýdku-
-Místku, a to moderní tanec s Pom-
-pomy (třásněmi). Rozcvičky, ná-
cvik choreografií, účast na soutě-
žích a veřejných vystoupeních. 

Capoeira
Věk: 13 a více let
Charakteristika: Je bojové umě-
ní pocházející z Brazílie, jedná 
se o unikátní kombinaci tance, 
akrobacie a netradičního boje, 
doprovázeného hudbou a zpě-
vem. V současné době se pyšní 
titulem nejrychleji se rozvíjející-
ho bojového umění na světě.

Exotické tance
Věk: 8 – 12 let, 13 – 18 let
Charakteristika: Nabízíme vám 
nově otevřený kroužek Exotických 
tanců, kde se naučíte nejen ovlád-
nout své tělo, ale taktéž svou mysl. 
Vyzkoušíte si pestrou nabídku 
tanců, jako jsou břišní tance, afro-
tance, tance s bubínky a mnoho 
dalších netradičních kreací.

Country tance
Věk: 7 – 14 let
Charakteristika: Seznámení s 
kroky, figurami a tanci. Účast na 
vystoupeních.

Horomrňata
Věk: 4 – 6 let
Charakteristika: Základy pohybu 
na cvičných lezeckých stěnách, 
seznámení s horolezeckými po-
můckami pro bezpečné provozo-
vání lezeckého sportu, hry a soutě-
že nejen na cvičné lezecké stěně.

Horopřípravka
Věk: 6 – 12 let
Charakteristika: Základy pohybu 
na cvičných lezeckých stěnách, 
seznámení s horolezeckými po-
můckami 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
Charakteristika: Volný klub se 
zaměřením na lezení. Cvičná 
stěna, skály. Turistické výpravy.

Šmejdílci
Věk: 6 – 15 let
Charakteristika: Přijďte mezi nás. 
Přes týden hry a soutěže v klubov-
ně, o víkendech výlety do okolí.

Turistický oddíl KAM
Věk: 7 – 12 let

Charakteristika: Jsme turistický 
oddíl s všestrannou činností, která 
nezná hranic. V oddíle pracují tři 
družiny, které spolu na oddílov-
kách a oddílových akcích bojují o 
body, hrajeme hry na hřišti, v lese, 
na louce, ve městě, v tělocvičně, 
ve vodě a na sněhu. Pronikáme 
do tajů a kouzel různých míčových 
her, naučíš se hrát bojové hry s pa-
pírovými míčky, ale i bez nich. Bo-
jujeme o body do oddílového bo-
dování jednotlivců a družin. Máme 
svoje peníze, za které si je možno 
koupit věci spojené s naší činností. 
Učíme se rozumět mapě, pracovat 
s uzlovačkou, postavit stan, rozdě-
lat oheň, luštíme tajemné zprávy, 
pracujeme s buzolou a učíme se 
signalizovat různými způsoby. 
Pořádáme letní stanový tábor a 
zimní tábor. Jsme parta dobrých 
kamarádů, kteří táhnou za jeden 
provaz, a od roku 1998 jsme členy 
Asociace TOM ČR.

Turistický oddíl T.O.R.
Věk: 7 – 12 let
Charakteristika: Jsme turistický od-
díl Radegast a s námi můžeš zažít 
výlety do přírody, vícedenní akce na 
chatách, lanové aktivity, letní tábor. 
Hrajeme tradiční i netradiční hry, 
učíme se tábornické dovednosti a 
hlavně jsme parta bezva kamarádů.

Mažoretky
Věk: 7 – 12 let
Charakteristika: Jmenujeme se 
4EVER (FOREVER). U nás se 
naučíte základům práce s hůlkou a 
pompomy. Zúčastňujeme se svými 
vystoupeními na různých kulturních 
akcích, jako jsou plesy, fotbalová 
utkání a sportovní akce pro děti.

Lavina
Věk: 8 – 15 let
Charakteristika: Na našich schůz-
kách si zahrajete hry, naučíte se 
techniky zápasů se zbraní, zazpí-
váte si písničky s kytarou, naučíte 
se nové hry. Na hřišti si zahrajete 
baseball, ringo a boje se zbraně-
mi. Pravidelně podnikáme rytířské 
výpravy na hory. Všechny zbraně 
jsou měkčené a bezpečné.

Futsal
Věk: 8 – 15 let
Charakteristika: V tomto sportov-
ním kroužku se naučíte hrát fot-
bal v tělocvičně, který má název 
Futsal. Naučíme se zpracovávat 
míč na futsal, přihrávky a hlav-
ně pravidla této populární hry. 
V zimním období se zúčastníme 
nějakého toho turnaje a hlavně si 
zlepšíme svou fyzickou zdatnost.

Kung–Fu
Věk: 8 – 15 let
Charakteristika: Na našich trénin-
cích si zvýšíte svou fyzickou připra-
venost, naučíte se sebeovládání a 
hlavně se naučíte základům bojo-
vého stylu Chan Shaolin Si, který 
pochází z oblasti pohraničí Mongol-
ska a Číny, který přinesl do Evropy 
jeho zakladatel Dr. Tse Ganjuuryn 
Dschero Khan (čti: Čekoran). Za 
éru své působnosti jsme vychovali 
několik set zájemců o bojová umě-
ní. Jeho adepti se úspěšně prosa-
zují na soutěžích bojových umění 
mezinárodní úrodně.

Cyklistika
Věk: 8 – 15 let

Charakteristika: Projeďte se s 
námi na kole.

TECHNIKA
Kutil

Věk: 9 – 15 let
Charakteristika: Pro všechny, kte-
ří si chtějí zkusit práci se dřevem, 
plastem, kovem. Naučíte se různé 
techniky práce s těmito materiály, 
zručnosti, přesnosti a trpělivosti.

Plastikový modelář
Věk: 9 – 17 let
Charakteristika: Pro všechny se 
zájmem o plastikové nelétající 
modely, bojovou techniku apod. 
Naučíte se zručnosti, přesnosti, 
trpělivosti a seznámíte se s ději-
nami leteckého průmyslu.

VÝPOČETNÍ TECHNIKA
Práce s PC

Věk: od 7 let
Charakteristika: Začátečníci, 
pokročilí. Základy práce s po-
čítačem zajímavou a zábavnou 
formou. MS Word, MS Excel. Po 
úspěšném absolvování kroužku 
obdržíte osvědčení.

Počítač pro každého
Věk: dospělí
Charakteristika: Začátečníci, 
pokročilí. Základy práce s MS 
Windows, Word, Excel, inter-
net, e-mail. Kurz je akreditován 
MŠMT, po jeho dokončení obdr-
žíte osvědčení.
Web – tvorba webových stránek
Věk: od 9 let, dospělí
Charakteristika: Začátečníci. Nau-
číte se, jak si vytvořit svou vlastní 
webovou prezentaci od úplných 
základů. Po úspěšném absolvo-
vání kroužku obdržíte osvědčení.

ŠACHY
Šachový kroužek

Věk: 5 – 18 let
Charakteristika: Náplní šachových 
kroužků budou přednášky na jed-
notlivá šachová témata. Děti se 
seznámí s historií šachové hry, 
naučí se partie zapisovat a hrát se 
šachovými hodinami. Zúčastní se 
nejen víkendových soustředění, 
ale i mnoha šachových turnajů.

Šachový kroužek pro MŠ
Věk: 4 – 6 let
Charakteristika: Děti se naučí 
základním pravidlům šachové 
hry. Budou moci hrát šachové 
partie. Zúčastní se šachových 
turnajů a simultánek.

Šachový kroužek pro ZŠ
Věk: od 6 let
Charakteristika: Děti se naučí 
základním pravidlům šachové 
hry. Budou moci hrát šachové 
partie. Zúčastní se šachových 
turnajů a simultánek.
Šachový klub – městská liga
Věk: od 6 let
Charakteristika: Děti se naučí základ-
ním pravidlům šachové hry. Budou 
moci hrát šachové partie. Zúčastní se 
šachových turnajů a simultánek.

Deskové hry
Věk: 7 – 15 let
Charakteristika: U nás si můžeš 
zahrát mnoho netradičních des-
kových, karetních nebo kostko-
vých her, od jednoduchých hří-
ček, až po náročné strategie. Přijď 
si vyzkoušet nové i starší hry, přijď 
se stát slavným vojevůdcem, zla-
tokopem, pirátem, osadníkem, 

králem, stavitele. Každou první 
středu v měsíci pořádáme menší 
turnaj ve dvou vylosovaných des-
kových či karetních hrách.

HUDBA A JAZYKY
Angličtina A – začátečníci, 

intenzivní kurz
Věk:  od 12 let, dospělí
Charakteristika: Naučíte se zákla-
dům anglické gramatiky, osvojíte 
si základy konverzace (Headway).

Angličtina A – pokročilí, 
intenzivní kurz

Věk: od 12 let, dospělí
Charakteristika: Naučíte se zákla-
dům anglické gramatiky, osvojíte 
si základy konverzace. Navazuje-
me na lekci 7 z Headway.

Angličtina B – začátečníci
Věk: od 12 let, dospělí
Charakteristika: Naučíte se zákla-
dům anglické gramatiky, osvojíte 
si základy konverzace (učebnice 
Angličtina pro samouky).

Angličtina B – mírně
 pokročilí

Věk: od 12 let, dospělí
Charakteristika: Naučíte se speci-
fikům anglické gramatiky, osvojíte 
si konverzaci. Navazujeme na 9. 
lekci z Angličtina pro samouky).

Angličtina B – pokročilí
Věk: od 12 let, dospělí
Charakteristika:
Naučíte se specifikům anglické 
gramatiky, osvojíte si konverza-
ci. Navazujeme na 11. lekci z 
Angličtina pro samouky.

Němčina pro začátečníky
Věk: od 12 let, dospělí
Charakteristika: Naučíte se zá-
kladům německé gramatiky, 
osvojíte si konverzaci.
Němčina pro mírně pokročilé
Věk: od 12 let, dospělí
Charakteristika: Naučíte se 
specifikům německé gramatiky, 
osvojíte si konverzaci. Předpo-
kládá se elementární znalost 
německého jazyka.
Italština pro začátečníky (bez 

znalosti IJ)
Věk: od 12 let, dospělí
Charakteristika: Naučíme se zá-
klady italského jazyka: rod, číslo 
jednotné a množné, podstatná a 
přídavná jména, časování sloves, 
číslovky 0-10, používání předložek.
Italština pro mírně pokročilé

Věk: od 12 let, dospělí
Charakteristika: Předpokládá se 
znalost 1. - 5. lekce učebnice Ital-
štiny z Ledy. Naučíme se základy 
italského jazyka: zájmena, před-
ložky, časování sloves nepravidel-
ných a zvratných sloves, číslovky.

Italština pro pokročilé
Věk: od 12 let, dospělí
Charakteristika: Předpokládá se 
znalost 1. - 10. lekce učebnice Ital-
štiny z Ledy. Naučíte se čas minulý, 
čas budoucí, osvojíte si konverzaci, 
četbu a poslech italského jazyka.

Kytara
Věk: od 9 let
Charakteristika: V našem kroužku 
se naučíte základům hraní na kytaru 
(akordy, vybrnkávání atd.), zahrát a 
zazpívat písničky k táborovým oh-
ňům, ale i písně, co se staly hity. Na 
závěr pak vystoupíme před rodiče a 
ukážeme jim, co jsme se naučili.

(Pokračování na straně 11)

NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ SVČ KLÍČ NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
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Plavání na 11. základní škole
Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Přijďte na hřiště
Od 6. dubna je možné si pronajmout sportovní areál u ZŠ Komenské-

ho ve Frýdku-Místku. K dispozici je víceúčelové hřiště (kopaná, volejbal, 
tenis, badminton, florbal, streetball, vybíjená, házená), hřiště s umělou 
trávou (nohejbal, kopaná, volejbal), běžecká dráha a skok do dálky (běhy, 
skoky do dálky a závodivé hry). Provozní doba Po a Pá (16,00 – 20,00 
h.), Út, St a Čt (15,00-20,00 h.). Volné dny a prázdniny (9,00 – 20,00 h.). 
Cena 100 Kč/hod. Kontakt na správce: Jan Lištvan (tel.: 604 525 324).

AQUA AEROBIC 

Bazén s brouzdalištěm otevřen (za příznivého počasí)
od 1. 7. 2010 do 15. 8. 2010, otevírací doba: 10:00 - 18:00

SOU technické v Místku, každou středu od 18.00 hodin.
Informace: 608 745 605, lenka.kolarcikova@seznam.cz, 

http://home.tiscali.cz/aquaaerobic

TK TENNISPOINT FRÝDEK-MÍSTEK pořádá 
PRÁZDNINOVÉ NÁBOROVÉ TENISOVÉ KEMPY 

Termín kempu:  II 16.-20. 8. 
Místo: tenisový areál TK TENNISPOINT FM

(vedle budovy ředitelství Válcoven plechu FM) 
Ročníky narození: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 (náborový kemp mo-

hou absolvovat i starší děti do 15 let věku ve zvláštní skupině). Přihlášky: 
Ing. Jiří VYKOUKAL (602 718 364) nebo přímo v areálu u správce.

Cena: 1.000 Kč
Obsah tenisového kempu: 15 hodin výuky tenisu v maximálně 6 

dětech na dvorci vždy od pondělí do pátku od 08,45 do 12,15

Tenisové kempy

Vstupné: 
Děti do 3 let  zdarma
Celodenní děti do 15 let 40 Kč
Celodenní dospělí 50 Kč
Po 16:00 děti 20 Kč
Po 16:00 dospělí 30 Kč
Krytý bazén: 14.00 - 15.00 uza-

vřen!! – polední přestávka
Možnost pronájmu bazénu 

pro veřejnost: Cena pronájmu: 
850,- Kč / hodina. Maximální 

počet osob v bazénu: 45
Informace na tel.č. 558 425 

538, 558 425520, 777 561 522

Náměstek primátora Petr 
Cvik přijal na frýdecko-místec-
ké radnici delegaci družebního 
házenkářského týmu z němec-
kého Griedelu. Ti přijeli na 
tradiční výměnný pobyt s oddí-
lem SKP Frýdek-Místek, na kte-
rém zdaleka nežijí jen házenou. 
Petr Cvik jim popřál, ať se jim 
ve městě líbí, a co mohou od 
Frýdku-Místku čekat, se dozvě-
děli díky propagačnímu filmu o 
městě v německém jazyce.

„Určitě je užitečné porovná-
vat výkonnost i přes hranice, 
nehledě k tomu, že při takto 
koncipovaných pobytech se 
mládež i ledacos dozví o životě 
v sousední zemi,“ řekl náměstek 
primátora Petr Cvik.

Němečtí házenkáři se svými 
českými kolegy toho stihli skuteč-
ně hodně. V plánu měli například 
jazzový festival na místeckém 

Házenkáři Griedelu ve Frýdku-MístkuHázenkáři Griedelu ve Frýdku-Místku

Rozlosování soutěží (PODZIM 2010/2011)
MSFL (muži A), Hřiště: stadion Stovky

2. kolo 14. 8. SO 10:15 Fotbal FM - Hulín 
4. kolo 28. 8. SO 10:15 Fotbal FM FC - Slavičín 
15. kolo 15. 9. ST 16:30 Fotbal FM - SFC Opava 
7. kolo 18. 9. SO 10:15 Fotbal FM - SK Líšeň 
9. kolo 2. 10. SO 10:15 Fotbal FM - Zbrojovka Brno B 
11. kolo 16. 10. SO 10:15 Fotbal FM - Tescoma Zlín B 
13. kolo 30. 10. SO 10:15 Fotbal FM - HS Kroměříž 
16. kolo 13. 11. SO 10:15 Fotbal FM 1. - FC Slovácko B

náměstí, okružní jízdu kolem 
Frýdku-Místku, návštěvu aqua-
parku, squash, pétanque, také 
přátelské utkání ve fotbale na 
umělé trávě vedle nezbytného 
házenkářského střetnutí. Spor-
tovně naladěné duše se mohly 
těšit také na návštěvu frýdlant-
ského sportovního centra Kotel-
na, motokáry či celodenní pro-
gram v Mostech u Jablunkova s 
bobovou dráhou, v lanovém cen-
tru. Jako doplněk byla připravena 
prohlídka vlastivědného muzea 
na frýdeckém zámku, návštěva 
ostravské ZOO nebo exkurze v 
pivovaru Radegast.  (pp)

NA RADNICI: Náměstek primá-
tora Petr Cvik přivítal ve velké 
zasedací síni zástupce házen-
kářských oddílů SKP Frýdek-
-Místek a německého TSV Grie-
del.  Foto: Petr Pavelka

Od nového soutěžního roč-
níku MSFL 2010/2011 dochází 
ke změně výše vstupného, a 
to na 40 Kč dospělí a 20 Kč 
důchodci a ženy. Děti do 15 
let budou mít vstup zdarma.

Zvýhodněná je cena perma-
nentky, která na celou sezonu 
(15 domácích utkání) bude za 
cenu 300 Kč. Navíc majitelé 
permanentek budou mít na nově 
zrekonstruovaném stadionu ve 
Stovkách vyhrazený sektor C, 
který se nachází uprostřed stadi-

Muži hrají šestkrát za sebou venkuMuži hrají šestkrát za sebou venku
onu. Předprodej permanentních 
vstupenek začal od pondělí 9. 
srpna na sekretariátu stadionu.

POZOR!!!
Z důvodu rekonstrukce stadio-

nu, která ve Stovkách nyní probí-
há, odehraje naše A mužstvo své 
domácí utkání 2. a 4. kola na hřišti 
soupeře. První domácí zápas 
se tedy uskuteční až ve středu 
15. září v 16.30 h s ambiciózním 
celkem SFC Opava. V jarní čás-
ti MSFL budeme hrát o tyto dvě 
utkání více na domácím hřišti.

I. B třída, skupina C (muži B)
Hřiště: Chlebovice

2. kolo 14. 8. SO 17:00 
Fotbal FM B - TJ Vendryně
4. kolo 28. 8. SO 17:00

Fotbal FM B - Oldřichovice
6. kolo 11. 9. SO 16:30 

Fotbal FM B - Nebory
9. kolo 2. 10. SO 16:00 

Fotbal FM B - Dolní Lutyně
11. kolo 16. 10. SO 15:30 

Fotbal FM B - Sokol Sedliště
13. kolo 30. 10. SO 14:00 
Fotbal FM B - FK Těrlicko

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ: Seriál letních akcí pro mládež pořádaný městem nabízí i příležitost sezná-
mit se s některými sporty. 4. a 12. srpna děti poznávaly judo, naučily se také, jak padat, aby co nejvíce 
ochránily tělo. Do konce prázdnin můžete ještě zkusit taekwondo, in-line bruslení či lezení na cvičné 
stěně.                  Foto: Petr Pavelka

21. 8. – Sportovní den II. 
Během dne proběhne ZUMBA, 

aerobic, aquaaerobic, turnaj v be-
achvolejbale a plavání. Možnost 
odzkoušet si veslový trenažér.
24. 8. – Den zdraví s VZP II. 

24. 8. můžete navštívit letní 
aquapark Olešná, kde bude pro 
návštěvníky připravena poradna 
zdraví a zdravé výživy. Kromě 

toho zde proběhnou zajímavé 
aktivity od cvičení až k soutěžím 
a hrám. Akce je zaměřena na 
všechny věkové skupiny.

29. 8. – Argentinský den 
V neděli 29. 8. se v areálu let-

ního aquaparku Olešná uskuteční 
Argentinský den. Těšit se můžete 
na hudební vystoupení (Juan Car-
los Vivas), tanečníky argentinské-

ho tanga, ochutnávku vín nebo 
na originální argentinský steak z 
býčího masa, a to vše zahaleno v 
tematickém rouchu. Během toho-
to dne budete mít možnost mluvit 
s rodilými Argentinci a tak se něco 
více o této krajině dozvědět. Akce 
proběhne i v případě chladného 
počasí. Těšíme se na vás!
4. 9. – Horečka sobotní noci

PROGRAM NA AQUAPARKU
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z šachu

fotbal mládeže

MÍČOVÉ SPORTY: ŠSK Beskydy připravil příměstský tábor specializovaný na míčové hry, se zamě-
řením na základní volejbalovou abecedu. Mezi děti přišel i Přemysl Kubala, který je z Frýdku-Místku, 
působí v šestkovém volejbale jako hráč a asistent trenéra v DHL Ostrava, ale přes léto také jako 
reprezentant v plážovém volejbale, kde patří ke špičce na okruhu Světové série. Volejbal na písku 
předvedl i dětem a kdo vyjmenoval nejvíce rozdílů mezi šestkovým a plážovým volejbalem, získal 
cennou trofej – dres z turnaje Světové série ve Francii.                 Foto: Petr Pavelka

Mistrovství EU mládeže
Ve dnech 4.-12. srpna se v 

rakouském Murecku odehrával 
8. ročník Mistrovství EU mládeže 
v šachu. Hrálo se v kategorích do 
8, 10, 12, 14 let. BŠŠ reprezen-
toval v kategorii do 14 let Tomáš 
Pavelek (FIDE ELO 1971) a v ka-
tegorii do 8 let Martina Kaňoková. 
Tomáš získal 4,5 bodu a skončil 
na 27. místě. Martina vybojovala 
5,5 bodu a obsadila 4. místo mezi 
dívkami – gratulujeme! 

Šachové léto v Olomouci
Ve dnech 4.-12. 8. se v Olo-

mouci uskutečnil 13. ročník 
Olomouckého šachového léta. 
Beskydskou šachovou školu re-
prezentovali velmistr Vladimír Tal-

la (FIDE ELO 2476) a mezinárodní 
mistr Vojtěch Rojíček (FIDE ELO 
2423). Oba hráli uzavřené GM vel-
mistrovské turnaje. V otevřeném 
FIDE OPENU startovali meziná-
rodní mistr Stanislav Jasný (FIDE 
ELO 2323), Matyáš Marek (FIDE 
ELO 1803) a Michael Kubík (FIDE 
ELO 1733). V uzavřeném GM tur-
naji získal Vláďa 5,0 b. a Vojta 3,0 
b. Ve FIDE OPENU Standa 7,0 
b. - 3. místo, Michael 5,0 b. a (+57 
FIDE ELO) a Matyáš 4,5 b.

Přestup Žilky
Mezinárodní mistr Štěpán 

Žilka přestoupil z Beskydské 
šachové školy do Tatranu Lito-
vel, kde posílí nováčka Extraligy 
družstev. Štěpán odehrál za BŠŠ 

extraligovou sezónu 2009/2010. 
Ziskem 4,0 bodů ze 7 partií (3x 
výhra, 2x remiza) na 4. šachovni-
ci přispěl ke konečnému 5. místu 
našeho družstva. Děkujeme Ště-
pánovi za reprezentaci Beskyd-
ské šachové školy a přejeme mu 
v novém působišti hodně spor-
tovních úspěchů!

Rausis šestý v Belgii
Člen Beskydské šachové ško-

ly velmistr Igor Rausis (FIDE ELO 
2466) startoval v Belgii ve dnech 
31. 7. - 7. 8. na mezinárodním 
šachovém turnaji Pays de Charle-
roi. Igor byl ve startovním poli 160 
šachistů z pěti zemí Evropy nasa-
zen jako hráč č. 2. Se ziskem 6,5 
bodu skončil Igor na 6.místě.

DOROST
mladší dorost B - Staré Město

st. dorost 7:3 (2:1)
Sušovský (Červeňák),  Glembek 
(Kučák), Macíček, Paleček (Sušov-
ský), Červeňák (Glembek), Sušov-
ský (Červeňák), Burda (Sušovský).
Poslední přípravný zápas před 
mistrákem zvládli kluci s přehle-
dem. Proti starším klukům ze Sta-
rého Města byli fotbalovějším a po 
celý zápas jasně lepším týmem.
starší dorost A - Sigma Olo-

mouc B 1:3 (0:0) 
Musiol

První mistrovské utkání sehráli 
naši nejstarší dorostenci na do-
mácí půdě proti silnému celku 
Sigmy Olomouc. 

mladší dorost A - Sigma 
Olomouc B 2:4 (2:0) 

Kluci předvedli fantastický vý-
kon, a to hlavně v prvním poloča-
se. O osudu druhého poločasu, 
a tím i celého utkání, rozhodly 
naše individuální chyby. 

MFK Karviná B - starší
dorost B 6:2 (3:0) 

Blažek, Juříček
V generálce před mistrovskou se-

zonou nestačili naši B starší doros-
tenci na stejně staré hráče Karviné. 

ŽÁCI
TJ Nový Jičín - mladší žáci B 

7:1 (4:1) 
Prokop

V utkání se projevila větší zkuše-
nost a fyzická připravenost o rok 
starších hráčů soupeře.
mladší žáci A - Baník Ostrava 

B 4:2 (2:1)
starší žáci A - Czechowice-D-
ziedzice (Polsko) 11:2 (7:1) 
Matula 3, Kavka 2, Nytra 2, 

Papřok 2, Baran, Krus
starší žáci A - turnaj ve Stu-

dénce (1. místo)
Výsledky: FM - Frenštát p. R. 
2:0, - Třinec 2:0, - Hlučín 0:1. 
Semifinále: FM - Baník Ostrava 
1:0. Finále: FM - Hlučín 1:0.

SK Hranice n. M. B - starší 
žáci B 1:4 (1:1) 

Krischke, Skokan, Němec 2
1. FC Valašský - starší žáci B 

6:1 (2:1) 
Krischke

SK Hranice n. M. B - mladší 
žáci B 6:3 (1:1) 

Smítal 2, Tureček

Bruslařský klub Frýdek-Místek, který se věnuje výuce bruslení 
na ledě a výkonnostnímu krasobruslení, pořádá ve čtvrtek 2. září 
nábor dětí předškolního věku, přesněji 4 a 5 let. Sraz pro zájemce 
je u vstupu základní školy na ulici Komenského v Místku v 15:15 h.
Vezměte, prosím, dětem cvičební oděv a obutí do tělocvičny. Tě-
šíme se na setkání!                        Bruslařský klub Frýdek-Místek

HC Frýdek-Místek
- reprezentace Korea

V rámci další přípravy se 
představí frýdecko-místecké 
„A“ mužstvo v domácí VSH 
ve středu 18. srpna, kdy od 
18 hodin poměří své síly s re-
prezentací Korea. Přijďte se 
podívat na tento zápas, který 
bude určitě stát za to! Vstup-
né i na toto utkání zůstává 
nezměněno 20 Kč.

Další ročník třetí nejvyšší 
fotbalové soutěže na Moravě 
roztočil svá kola. Jak bude z 
pohledu valcířů úspěšný, to se 
ještě uvidí. Každopádně opro-
ti loňsku bude soutěž ještě 
kvalitnější. Mezi novými celky 
MSFL jsou rezervy Slovácka a 
Zlína. Z druhé ligy sestoupila 

Rozbíhá se další ročník MSFL
Opava a dále pak Vítkovice.

„Soutěž bude určitě kvalitnější 
než vloni. Už jen tím, že sestou-
pila Opava. O postup se tak bude 
rvát určitě více týmů, než tomu 
bývalo v minulosti. Já však pev-
ně věřím tomu, že o postupové 
příčky budeme hrát také i my,“ 
řekl před startem soutěže nový 
kapitán týmu Zdeněk Staněk. 

Valcíři se musí na úvod vyrovnat 
s tím, že z důvodu rekonstrukce 
stadionu ve Stovkách odehrají prv-
ních šest mistrovských utkání na 
hřištích svých soupeřů. Až výsledky 
ukážou, jestli to byla výhoda, či ni-
koliv. Pokud přivezou z venku do-
statek bodů, může být pro ně jaro s 

převahou zápasů doma zajímavé.
Počátkem srpna se ještě roz-

hodlo o příchodech dalších čtyř 
fotbalistů do Fotbalu Frýdek-
-Místek. Vedení klubu po dlou-
hých jednáních uzavřelo přestu-
py brankáře Ondřeje Prepsla a 
záložníka Radima Grussmanna 
z Baníku Ostrava. Dále do Sto-
vek přichází na dvouleté hosto-
vání záložník Jan Mucha, rovněž 
z ostravského Baníku, a zálož-
ník Roman Kerbr ze Slovácka. U 
něj se jedná o roční hostování. 

Tímto je kádr valcířů již uza-
vřený a čítá 20 jmen. Kromě 
dvou hráčů jsou ve Frýdku-Míst-
ku všichni naši kmenoví hráči.

První přípravný zápas 
odehráli ve středu 11. srpna 
frýdecko-místečtí hokejisté v 
domácím prostředí proti sou-
peři z Prostějova. Oproti minu-
lé sezoně prošlo „A“ mužstvo 
velkou změnou ve složení. 
Trenér Michal Piskoř měl tak 
první možnost vidět nedostat-
ky svého mužstva. 

Začátek utkání přinesl šance 
na obou stranách, ale taky bylo 
vidět, že se hráči sehrávají. Pře-

Hokejisté začali přípravu
HC F-M – LHK Jestřábi Prostějov 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

ce jen více šancí si vypracovali 
hosté, kteří zaměstnávali Radima 
Vašíčka v brance. Ten však jejich 
šancím odolával. Na první bran-
ku čekala hrstka diváků v domácí 
Víceúčelové sportovní hale až do 
začátku 10. minuty. Radovali se 
však hosté. Domácí se prosadili 
až za stavu 0:3. Navrátilec do 
červenobílých barev Jan Kotá-
sek, kterému asistovali Tomáš 
Štubňa a Jan Sluštík, upravil na 
1:3. Zvrat se však nekonal.

Průběh střetnutí pozna-
menal hned začátek zápasu. 
„Chtěli jsme hrát něco jiného, 
jenže hned ve třetí minutě 
jsme inkasovali,“ řekl hostují-
cí kouč Oldřich Machala. 

To domácí Perůtka našel vol-
ného Hlúpika, který střelou zblízka 
nedal gólmanovi Prepslovi šanci. 
Vyrovnání na sebe naštěstí ne-
nechalo dlouho čekat, když se 
ve 13. minutě prosadil Maceček. 
Domácí juniorka šla znovu do ve-
dení. To běžela 25. minuta, kdy 
Valenta vysunul Čtvrtníčka a ten 
zcela osamocený běžel na na-
šeho brankáře, kterého následně 
obstřelil – 2:1. Valcíři zabojovali, 

Valcíři vstoupili do sezony remízou
1. FC SLOVÁCKO B – FOTBAL F-M 2:2 (2:2)

což přineslo opět vyrovnání. Ve 
33. minutě našel Cesnek volného 
Kerbra, který přesně mířenou stře-
lou nedal gólmanovi Hečovi šanci. 
„Kluci dvakrát dokázali srovnat 
nepříznivý stav, toho si cením. Měli 
jsme tady však na víc,“ dodal Ma-
chala. Hostující trenér tak narážel 
zejména na situaci z 84. minuty, 
kdy Kerbr nastřelil z trestného 
kopu tyčku. Na úvod sezony jsme 
tak na Slovácku remizovali.

Sestava: Prepsl - Švrček, 
Staněk, Hrdlička, Literák - Mu-
cha (30. Grussmann), Cabák, 
Cesnek (60. Biolek), Kerbr - 
Soukup (78. H. Prokeš), Mace-
ček. Trenér: Oldřich Machala.

Poslední přípravou pro naše 
B muže byl zápas ve Vlčovi-
cích, které hrají I. A třídu. Mla-
dí valcíři byli po celé střetnutí 
fotbalovější a domácí tým k vel-
kým tutovkám příliš nepouštěli. 

I přesto šly Vlčovice do vede-
ní v 19. minutě, když se po faulu 
jednoho z frýdeckých hráčů ko-
pala penalta. Vyrovnání na sebe 
nenechalo dlouho čekat. Ve 24. 
minutě našel centr Dvořáka vol-
ného Somra a bylo to rázem 1:1. 
Těsně před přestávkou si oba 
hostující fotbalisté role vyměnili. 
Tentokráte našel Somr Dvořáka 
a valcíři vedli 1:2. Rozhodující 
branku pak vstřelil v 83. minutě 
po Prokešově kolmici Somr. „Už 
začátek střetnutí napověděl, že 
kluci půjdou za vítězstvím. V páté 

Poslední příprava béčka
VLČOVICE-MNIŠÍ – FOTBAL F-M B 1:3 (1:2)

minutě jsme nastřelili po rohovém 
kopu břevno, vzápětí byl v naděj-
né šanci vychytán Somr. Domácí 
jsme moc k příležitostem nepouš-
těli,“ řekl po utkání ve Vlčovicích 
asistent trenéra Karel Slíva. 

Sestava: Polach (46. Lužný) - 
Slavík, J. Prokeš, Krása, M. Hla-
váč (46. L. Farský) - Dvořák, Jun-
ga (75. M. Hlaváč), Foukal (50. 
Syřínek), Kolář - Somr (46. Kla-
ner), Chýlek (75. Somr). Trenéři: 
Stanislav Kowalík a Karel Slíva.
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NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ SVČ KLÍČ NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
OSTATNÍ

Klub Stmívání
Věk: 10 – 18 let
Charakteristika: Klub Stmívání je 
určen všem příznivcům fantasy 
literatury, jako je Twilight, Harry 
Potter, Pán prstenů, Mýty a legen-
dy… Věnujeme se řadě všestran-
ných činností, literárně dramatic-
kých, výtvarných, turistických aj.

Klub Amos
Věk: 14 – 25 let
Charakteristika: Klub pro všech-
ny, kteří se zajímají o práci s 
dětmi. Vyzkoušíte si přípravy 
akcí pro děti a mládež. Získáte 
základní teoretické i praktické 
zkušenosti. Na konci obdržíte 
osvědčení, které lze využít jako 
příloha k přihláškám na VŠ.

Badatel
Věk: 6 – 15 let
Charakteristika: V tomto kroužku 
se budeme zabývat přírodou, 
výrobou a umístěním ptačích bu-
dek, kontrolou a evidencí hníz-
dění a pozorováním života zpěv-
ných ptáků našich parků a lesů. 
Pojďte s námi na výpravy do 
přírody, sbírat vzorky přírodnin, 
pracovat s lupou i mikroskopem.
RODINNÉ CENTRUM KLÍČEK

Klub maminek Klíček
Věk: celé rodiny
Charakteristika: Otevřený klub pro 
setkávání rodičů (prarodičů apod.). 
Místo pro celou rodinu. Prostory 
pro volné hraní, setkávání, povídá-
ní u kávy, volnočasové aktivity, vý-

měny zkušeností, apod. Odborné 
přednášky, vzdělávání, výtvarné 
dílny apod. Program klubu si z vel-
ké části můžete tvořit sami.

Cvičení rodičů s dětmi s 
Katkou (odpoledne)

Věk: od 2 let
Charakteristika: Jednoduchá, zá-
bavná cvičení rozvíjející pohybo-
vé schopnosti dítěte. Chůze, běh, 
lezení, skoky, házení, chytání a 
jiné dovádivé aktivity. Děti si zvy-
kají na pravidelný zdravý pohyb 
přiměřený jejich věku a schop-
nostem. Společně strávený čas 
dětí a rodičů v hravém prostředí 
plném impulsů. Současně s dět-
mi se protáhnou i rodiče.

Cvičení rodičů s dětmi s 
Hankou (dopoledne)

Věk: 1-2 roky s rodiči, 2-4 roky s 
rodiči, 4-6 let bez rodičů
Charakteristika: Každá lekce má 
téma udávající směr aktivit, dětské 
říkanky a písničky spojené s pohy-
bem, jednoduché tanečky na dané 
téma lekce. Učíme se poznávat 
svět kolem nás, hudební výchova 
(zpěv písní, rytmizování na jedno-
duché nástroje), výtvarná výchova 
(jednoduché výtvarné aktivity), 
volná zábava (děti mají možnost 
pohrát a zadovádět si v herně).

Koloušci
Věk: 6 – 15 let
Charakteristika: Turisticky za-
měřený oddíl. Výlety, soutěže, 
hry, tábornické dovednosti – uz-
lování, mapové a turistické znač-

ky, vaření v kotlíku, poznávání 
rostlin a stromů, stanování apod.

Pilates a zdravotní cvičení
Věk: dospělí
Charakteristika: Slovo Pilates 
v překladu znamená souznění, 
souhra, harmonie. Tato vyvážená 
metoda cvičení dokáže zlepšit vaši 
tělesnou kondici, držení těla a po-
hybovou koordinaci. Zlepšuje sílu 
a flexibilitu, ovlivňuje i ty nejhlubší 
svalové vrstvy a tvaruje tělo.

Zdravotní cvičení
Věk: dospělí
Charakteristika: Zdravotní cvi-
čení pro ženy: posilovací cviky, 
protahovací cviky, cvičení na 
míčích a s overbally, cvičení na 
posílení pánevního dna…

Hudební škola YAMAHA – 
Robátka 

Věk: 4 – 18 měsíců
Charakteristika: Program Robátka 
je nejnovějším programem Hu-
dební školy YAMAHA pro děti od 4 
(!!!) do 18 měsíců. Na jeho vývoji 
se podílela celá řada fundovaných 
odborníků z oblasti hudební peda-
gogiky, pediatrie a dětské neuro-
psychologie. Dětem jsou nabízeny 
nejrůznější možnosti zapojení do 
tvůrčího procesu (se zřetelem k 
úrovni jejich smyslových a senzo-
motorických zkušeností). Získávají 
tak první elementární povědomí 
o hudbě. Podstatou je proces 
„volného objevování“. Dítěti dává 
možnosti pozorovat a objevovat 
nabízené předměty s přihlédnutím 

k individuální úrovni smyslového 
vnímání. Dalšími aktivizačními 
prvky jsou společný zpěv, poslech 
hudby a hudebně-pohybové hry. 
Úloha rodičů spočívá v zajištění 
a zaopatření dětí. Figurkou, která 
děti provází, roste stejně jako ony 
a prožívá s nimi témata vycházející 
z jejich života – koupání, uspávání, 
jídlo, pohyb, nemoci – je tuleň Rob-
bie. Jednoduché, tematicky uspo-
řádané příběhy s písněmi a básně-
mi obsažené v příručce pro rodiče 
jsou doplněny hudbou na CD.

Hudební škola YAMAHA – 
první krůčky k hudbě

Věk: 18 měsíců – 4,5 let
Charakteristika: Program Hu-
dební školy YAMAHA pro děti. 
Na jeho vývoji se podílela celá 
řada fundovaných odborníků 
z oblasti hudební pedagogiky, 
pediatrie a dětské neuropsy-
chologie. Dětem jsou nabízeny 
nejrůznější možnosti zapojení 
do tvůrčího procesu (se zřete-
lem k úrovni jejich smyslových a 
senzomotorických zkušeností). 
Získávají tak první elementární 
povědomí o hudbě. Podstatou 
je proces „volného objevování“. 
Dítěti dává možnosti pozorovat 
a objevovat nabízené předmě-
ty s přihlédnutím k individuální 
úrovni smyslového vnímání. 
Dalšími aktivizačními prvky jsou 
společný zpěv, poslech hudby a 
hudebně-pohybové hry. Úloha 
rodičů spočívá v zajištění a zao-

patření dětí. Figurkou, která děti 
provází, roste stejně jako ony 
a prožívá s nimi témata vychá-
zející z jejich života – koupání, 
uspávání, jídlo, pohyb, nemoci 
– je tuleň Robbie. Jednoduché 
tematicky uspořádané příběhy s 
písněmi a básněmi obsažené v 
příručce pro rodiče jsou doplně-
ny hudbou na CD.

Kreativ 
Věk: 6 – 10 let
Charakteristika: Děti si v kroužku 
vyrobí dekorační předměty, vy-
zkouší různé výtvarné techniky a 
zdokonalí své základní dovednosti. 
Zaměříme se na stříhání, lepení a 
kreslení. Budeme pracovat s mo-
duritem, drátkem, textilem, vatou aj. 

Kytara pro začátečníky
Věk: 6 – 12 let
Charakteristika: Kytara, zpěv a 
hudebně pohybové hry: sezná-
míte se s nástrojem, naučíte se 
základní akordy a doprovody k 
písním, zazpíváte si známé i nové 
country písničky k táboráku.
Hrátky s angličtinou pro děti 

Věk: 5 – 6 let, 7 – 8 let
Charakteristika: Angličtina je ur-
čena pro děti, které s jazykem 
začínají. Obsahuje hravé činnosti 
pro vzbuzení zájmu o cizí jazyk. 
Pohybový doprovod, zapojení 
výtvarných i hudebních činností 
a prožitků s prvky dramatické vý-
chovy. Činnosti se během hodiny 
střídají tak, aby děti bez problému 
udržely pozornost.

Na několik otázek před no-
vou fotbalovou sezonou od-
povídá Radomír Myška, který 
v klubu momentálně zastává 
funkci sportovního ředitele.
Jak se změnil hráčský tým?

„Neprodloužili jsme hos-
tování se záložníkem Petrem 
Málkem z Hranic, hráčskou 
kariéru ve Frýdku ukončil Kamil 
Kořínek, který odešel hostovat 
do divizního Lískovce, ovšem 
v případě potřeby je připraven 
od zimy nastoupit za náš B tým. 
V kádru už není náš dlouholetý 
kapitán Lubomír Němec, které-
mu se naskytla možnost hrát v 
nižší soutěži v zahraničí. Touto 
cestou bych chtěl za širokou 
veřejnost těmto hráčům po-
děkovat za odvedené výkony, 
největší díky patří pak Luboši 
Němcovi, který v klubu působil 
od jeho znovuzrození v roce 
2004. Co se týče příchodů, tak 
na přestup se podařilo dotáh-
nout příchody útočníků Petra 
Soukupa z Velkých Losin a Da-
vida Fromeliuse z Vítkovic. Dále 
se nám podařilo získat na pře-
stup brankáře Ondřeje Prepsla 
a obránce Radima Grussman-
na. Oba k nám zamířili z ost-
ravského Baníku. Na hostová-
ní přichází ze Slovácka Milan 
Kerbr a z Baníku Jan Mucha. 

Před další fotbalovou sezonou
Z dorostu byl přeřazen naděj-
ný dorostenec Matěj Biolek a z 
juniorského celku obránce On-
dřej Dvořák. S áčkem se ještě 
připravuje šikovný dorostenec 
Patrik Ostrák. Všichni tři jsou 
našimi odchovanci.“
A změny u juniorky, která v 
loňské sezoně postoupila do 

I. B třídy?
„Ani náš rezervní tým nezů-

stal beze změn. Trenéra Jiřího 
Jurčíka vystřídal Stanislav Ko-
walík, který předtím působil u 
naší mládeže. Juniorský kádr 
tvoří vesměs hráči ročníků 1990 
a 1991. Kluci trénují čtyřikrát týd-
ně v areálu ve Stovkách, pouze 
mistrovské zápasy budou hrát 
na hřišti v Chlebovicích. Naším 
cílem bude opět postoupit o tří-
du výše, ale hlavně nám půjde o 
to, aby tito mladí kluci postupně 
doplňovali třetiligový A tým. V 
příští sezoně se očekává reor-
ganizace soutěží i u juniorských 
celků, takže jsme sami v klubu v 
očekávání, jak samotné soutěže 
těchto juniorek budou vypadat.“

Fotbalový areál ve Stovkách 
nyní prochází rekonstrukcí. 
Jak to v této době se stav-

bou vypadá?
„Stavební práce jsou nyní 

v plném proudu, zároveň se 
pracuje na výstavbě nové bu-
dovy pro naši mládež. Dále 
probíhají úpravy hlavní tribuny 
a přilehlých ochozů, výstavba 
nové tribuny u hřiště s umělým 
povrchem. Došlo také k polo-
žení umělého zavlažování na 
všech třech travnatých hřiš-
tích, kdy v nejbližších dnech 
dojde k jejich zprovoznění. 
Navíc prochází úpravou vstup-
ní brány pro fanoušky, v nej-
bližších dnech by měla být na-
instalována nová multifunkční 
světelná časomíra. Všichni 
již netrpělivě očekáváme do-
končení stavebních prací v 
avizovaném termínu 15. září, 
kdy by do Stovek mělo zavítat 
ambiciózní družstvo SFC Opa-
vy. Tímto bych srdečně pozval 
na utkání všechny příznivce 
frýdecko-místeckého fotbalu.“

V sobotu 7. srpna se na fot-
balových hřištích ve Studénce 
a Velkých Albrechticích konal 
za účasti osmi kvalitních týmů 
tradiční turnaj starších žáků. 
Turnaje se zúčastnili rovněž i 
naši ligoví žáci pod vedením 
trenérů Petra Hrazdílka a Ro-
berta Schedlinga. 

„Turnaj bereme jako velmi 
dobrou přípravu před zahájením 
mistrovské sezony,“ řekl trenér 
Hrazdílek.

Skupinu A, která se odehrála 
v dopoledních hodinách ve Stu-
dénce, tvořily celky: FC Baník 
Ostrava, FC Vítkovice, sloven-
ský TJ Pokrok Stará Bystrica a 
domácí Studénka. Ve skupině B, 
která se odehrála ve Velkých Al-
brechticích, se střetli: FC Hlučín, 

Fotbaloví Starší A 
žáci vyhráli turnaj

TJ EPO Frenštát p. R., Fotbal 
Třinec a Frýdek-Místek.

Výsledky:
Sk. B: Třinec - Hlučín 0:5, - Fren-
štát 3:1, - FM 0:2. Hlučín - Frenštát 
6:0, - FM 1:0. Frenštát - FM 0:2.

Pořadí: 1. Hlučín, 2. Fotbal 
FM, 3. Třinec, 4. Frenštát

Semifinále: Vítkovice - Hlučín 
1:2 na PK (v normální hrací době 
1:1), FM - Baník Ostrava 1:0. 
Kavka (Curylo)
Finále: FM - Hlučín 1:0 Krus (Curylo)

Konečné pořadí turnaje: 1. 
Fotbal Frýdek-Místek, 2. FC Hlu-
čín, 3. FC Baník Ostrava, 4. FC 
Vítkovice, 5. Fotbal Studénka, 6. 
Fotbal Třinec, 7. Pokrok Stará 
Bystrica, 8. TJ Frenštát p. R.

Nejlepší hráč: Le Dinh (Fot-
bal FM)
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16. 8. – VÝTVARNÁ DÍLNA – 
RUČNÍ PAPÍR NA KLÍČKU

Organizátor: SVČ Klíč, příspěv-
ková organizace
Místo: Rodinné centrum Klíček 
na Slezské
Čas: 9:00 - 11:00 a 11:00 - 13:00
Kontakt: Hana Smolánová, 
Telefon: 558 434 154, E-mail: 
hanka@klicfm.cz
Informace: Sami si vyrobíte ze 
starých novin a letáků ruční pa-
pír. Zhotovíte si drobný dárek. 
S sebou si vezměte pracovní 
oblečení a přezůvky. Na akci je 
nutné se telefonicky nebo e-mai-
lem nahlásit.

17. 8 – INLINE BRUSLENÍ
NA NÁMĚSTÍ

Organizátor: Swanky inline – 
škola inline bruslení
Místo: nám. Svobody v Místku
Čas: 9.00-10:00, 10:00-11:00, 
11:00-12:00
Kontakt: Sandra Vítková, Tele-
fon:731 949 094, 775 728 860 
E-mail: swanky@centrum.cz
Informace: Pomocí her a soutěží 
zvládnete základní techniku inli-
ne bruslení, procvičíte správnou 
koordinaci pohybu. S sebou: sva-
činu, pití. Podmínkou účasti jsou 
vlastní inline brusle, helma, chrá-
niče zápěstí, kolen a loktů

18. 8. – KOREJSKÉ 
TAEKWONDO ITF 

Organizátor: Lifetime Taekwon-
do School
Místo: Tělocvična ZŠ Pionýrů 
400 (6. ZŠ)
Čas: 8:45 sraz u vchodu do 
sportovní haly. Začátek: 9:00 
hodin – Konec: 11:00 hodin 
Kontakt: Miroslav Sýkora, Tele-
fon: 603 710 604, E-mail: miro-
slav.sykora@taekwondo.cz

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ 2010 - PROGRAM NA SRPEN
Informace: S sebou si vezměte 
bílé tričko, sportovní mikinu, tep-
láky či šustky, obuv na ven i pře-
zutí do tělocvičny. Předvedeme 
dětem taekwondo ve videoukáz-
kách – korejští mistři. Pak bude-
me cvičit po korejsku.

19. 8. – AUTOBUSOVÝ
VÝLET NA DĚTSKÝ RANČ 

DO HLUČÍNA
Organizátor: SVČ Klíč
Místo: sraz u SVČ Klíč, Pionýrů 
764 (budova B) v 8:45 hodin
Čas: 9:00 - 13:30 – předpoklá-
daný návrat k budově B
Kontakt: Hana Smolánová, 
Telefon: 558 434 154, E-mail: 
hanka@klicfm.cz
Informace: Vyzkoušíte si jízdu 
na koni, prohlédnete si ranč a 
malou domácí zoo. Odpočinete 
si v dětském koutku. S sebou 
vhodné oblečení a obuv, po-
krývku hlavy a pláštěnku. Do 
batůžku pití a svačinu. Na akci je 
nutné přihlásit se. Přihlášky ke 
stažení na www.klicfm.cz.
20. 8. – TENIS PRO VŠECHNY
Organizátor: TK TENNISPO-
INT Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK TEN-
NISPOINT, Hutní 36, Frýdek 
(bývalé kurty Válcoven plechu)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, Te-
lefon: 602 718 364, E-mail: jiri.
vykoukal@seznam.cz
Informace: Seznámení se zá-
klady tenisu, všeobecnou spor-
tovní přípravou, soutěže a hry 
o drobné ceny. S sebou si vez-
měte vhodné oblečení a obutí, 
pokrývku hlavy a pití. Počet míst 
omezen. Doporučujeme se při-
hlásit předem.

23. 8. – AUTOBUSOVÝ

VÝLET DO HRABYNĚ
A OSTRAVY

Organizátor: SVČ Klíč
Místo: Sraz na vlakovém nádra-
ží ve Frýdku v 8:00 hodin
Čas: 8:00 - 15:00 – předpoklá-
daný návrat opět na vlakové 
nádraží
Kontakt: Hana Smolánová, 
Telefon: 558 434 154, E-mail: 
hanka@klicfm.cz
Informace: Prohlédnete si Pa-
mátník II. světové války a skanzen 
bojové techniky v Hrabyni. V Os-
travě navštívíte muzeum vodních 
mlýnů a vyhlídkovou věž Nové 
radnice. S sebou vhodné oblečení 
a obuv, pokrývku hlavy a pláštěn-
ku. Do batůžku pití a svačinu, ka-
pesné dle uvážení rodičů. Na akci 
je nutné přihlásit se. Přihlášky ke 
stažení na www.klicfm.cz.

24. 8. – MALÝ STRÁŽNÍK
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Místo: Sady Svobody, ulice Sa-
dová, Frýdek
Čas: Začátek: 9:00 – Konec: 
12:00 hodin
Kontakt: Lenka Biolková, Tele-
fon: 558 631 481, E-mail: biol-
kova.lenka@frydekmistek.cz
Informace: Vyzkoušíte si fyzic-
ké a psychické testy pro „malé 
strážníky“, seznámíte se s prací 
městské policie. Za nepříznivé-
ho počasí se akce nekoná.

25. 8. – KOREJSKÉ 
TAEKWONDO ITF 

Organizátor: Lifetime Taekwon-
do School
Místo: Tělocvična ZŠ Pionýrů 
400 (6. ZŠ)
Čas: 8:45 sraz u vchodu do 
sportovní haly, Začátek: 9:00 
hodin – Konec: 11:00 hodin 

Kontakt: Miroslav Sýkora, Tele-
fon: 603 710 604, E-mail: miro-
slav.sykora@taekwondo.cz
Informace: S sebou si vezměte 
bílé tričko, sportovní mikinu, tep-
láky či šustky, obuv na ven i pře-
zutí do tělocvičny. Předvedeme 
dětem taekwondo ve videoukáz-
kách – korejští mistři, pak bude-
me cvičit po korejsku.

25. 8. – MOST DO ZEMĚ 
THERABITIA

Organizátor: Junák – Svaz 
skautů a skautek ČR, Středisko 
8. pěší pluk
Místo: Skautská klubovna na 
ulici 28. října 781, Místek (vedle 
restaurace Golf)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin a 13:00 
- 15:00 hodin (průběžná akce)
Kontakt: Martina Šimíková, 
Telefon: 775 170 017, E-mail: 
martas.fm@email.cz
Informace: Sportovně a výtvar-
ně zaměřený program, doporu-
čujeme oblečení pro venkovní 
aktivity a obuv na sport. S sebou 
si vezměte svačinu a pití.

26. 8. – MOST DO ZEMĚ 
THERABITIA

Organizátor: Junák – Svaz skautů 
a skautek ČR, Středisko 8. pěší pluk
Místo: Skautská klubovna na 
ulici 28. října 781, Místek (vedle 
restaurace Golf)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin a 13:00 
- 15:00 hodin (průběžná akce)
Kontakt: Martina Šimíková, 
Telefon: 775 170 017, E-mail: 
martas.fm@email.cz
Informace: Sportovně a výtvar-
ně zaměřený program, doporu-
čujeme oblečení pro venkovní 
aktivity a obuv na sport. S sebou 
si vezměte svačinu a pití.

27. 8. – ZNÁŠ SVÉ MĚSTO

Organizátor: TOM 19070 KAM 
Frýdek-Místek
Místo: klubovna SVČ Klíč, bu-
dova B – sraz, akce se bude 
konat v části Místek
Čas: 8:30 - 13:30
Kontakt: Jiří Šnapka, Tele-
fon: 737 117 491, E-mail: jiri.
snapka@seznam.cz
Informace: Doporučujeme, aby 
každý účastník už chodil do zá-
kladní školy. S sebou sportovní 
oblečení a obutí, jídlo a pití, kdo 
chce, mapu F-M. Budete hledat 
známá i méně známá místa 
Frýdku-Místku ve trojicích.

30. 8. PRÁZDNINOVÉ
TVOŘENÍ – FIMO

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, budova A, Pi-
onýrů 752
Čas: 9:00 - 11:00 a 11:00 - 13:00 
Kontakt: Karolína Lepíková, 
Telefon: 731 167 010, E-mail: 
karolina@klicfm.cz
Informace: Z modelovací hmoty 
FIMO si vytvoříte originální drob-
nosti a šperky. S sebou si vez-
měte svačinu a pití.
31. 8. – LEZENÍ NA CVIČNÉ 

STĚNĚ
Organizátor: SVČ Klíč
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 764 
(budova B), klubovna
Čas: 9:00 – 14:00 (průběžná akce)
Kontakt: Martin Gavlas, Tele-
fon: 732 327 637, E-mail: mar-
tin@klicfm.cz
Informace: Lezení na lezecké 
stěně, seznámení s lezeckým 
materiálem, srovnávací soutěže.
S sebou oblečení jako do tělo-
cviku a obutí s pevnou špičkou 
i patou, tenká měkká podrážka.
Vezměte si svačinu a pití.

29. července proběhla jed-
na z nejatraktivnějších akcí 
letošního programu Prázdnin 
ve městě. Pod názvem Ha-
sičský den ji uspořádal Sbor 
dobrovolných hasičů Frýdek 
a sešla se na něm vskutku 
rekordní účast.

88 zaregistrovaných dětí a 
odhadem tři desítky rodičů dali 
pořadatelům pořádně zabrat. 
„Tuto akci jsme pořádali již po-

Hasičský den lámal rekordyHasičský den lámal rekordy

čtvrté a děti i rodiče se k nám 
rádi vracejí. Také letos jsme si 
vyslechli hodně chvály a určitě 
nás to potěšilo. Nejvíce k nám 
děti přitahuje atraktivní pře-
kážková dráha, plná různých 
překážek a plnění zajímavých 
hasičských prvků. Velice si děti 
oblíbily i vyřazovací závody ve 
srážení terčů vodou. Na obou 
těchto disciplínách se soutěžilo 
samozřejmě na čas a nejlepší  

byli oceněni,“ referoval starosta 
SDH Frýdek Vladimír Dužík.

Kromě pohybových aktivit 
byla pro návštěvníky akce při-
pravena tradiční výstavka ha-
sičské techniky s atraktivním 

hasičským žebříkem, beseda o 
činnosti hasičů s ukázkou osob-
ní výstroje a další zajímavosti. 
„Nově si letos mohli děti zařá-
dit v hromadě lehké hasičské 
pěny, kterou jsme jim připravili. 

Neuvěřitelně nám vyšlo i poča-
sí, když ve dny před i po bylo 
doslova psí a v den akce svítilo 
nádherně sluníčko,“ liboval si 
starosta frýdeckých dobrovol-
ných hasičů.  (pp)
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Prázdniny ve městě využilo v červenci přes tisíc dětí

V oblasti školství, kultury a sportu chceme:V oblasti školství, kultury a sportu chceme:
každoročně pořádat akci Prázdniny ve městěkaždoročně pořádat akci Prázdniny ve městě

První měsíc Prázdnin ve 
městě, které pořádají Středisko 
volného času Klíč a Statutární 
město Frýdek-Místek, proběhlo 
25 akcí, kterých se zúčastnilo 
zhruba 1 000 dětí. Děti, které 
nebyly v červenci na prázdni-
nách mimo město, tak měly i 
letos o zábavu postaráno.

„Co se týče počtu účastníků 
na jednotlivých akcích, byl za-
tím nejúspěšnější Hasičský den, 
který uspořádal Sbor dobrovol-
ných hasičů Frýdek. Hasičské-
ho dne se zúčastnilo 118 osob. 

Více než 80 lidí navštívilo dnes 
již tradiční akci Sportovního 
klubu cvičení a pobyt v přírodě 
Rafty na Ostravici. 65 lidí si hrá-
lo společně s klauny v Lidovém 
domě, padesátku návštěvníků 
na každé akci měli v Klubu Ne-
zbeda, který pořádal Perličkové 
dopoledne a Nebuď doma sám. 
Poprvé se k pořadatelům Prázd-
nin ve městě přidalo občanské 
sdružení Spolu a navzájem a 
jejich program Trefa do černé-
ho ihned přilákal padesát dětí. 
Velký úspěch zaznamenala i 

NA BEZRUČOVĚ VYHLÍDCE: Děti se dostanou i do přírody.      Foto: Petr Pavelka

další novinka. Sportovní dopo-
lední program s volejbalovou 
tématikou Hrajeme si s míčem, 
pořádaný Školním sportovním 
klubem Beskydy, proběhl čtyři-
krát a zúčastnilo se ho celkem 
sedmdesát sportovců. Tradičně 
dobře jsou hodnoceny výtvarné 
dílny SVČ Klíč Frýdek-Místek, 
včelařské programy, sebeobra-
na, judo a další. Všechny akce 
proběhly v naplánovaných ter-
mínech, žádná nebyla zrušena,“ 
shrnul Patrik Siegelstein, zá-
stupce ředitele SVČ Klíč.

„Za pět let, co tuto prázd-
ninovou záležitost pořádáme, 
ušetřil tento seriál akcí pro ško-
láky mnoha rodičům starost, jak 
dítě o prázdninách smysluplně 
zabavit. Některé navíc objevily 
činnosti, ke kterým by se jinak 
nedostaly, a začaly se jim vě-
novat i mimo prázdniny. Tím se 
splnilo další poslání Prázdnin ve 

městě – představit v co nejširší 
míře nabídku volnočasových ak-
tivit ve městě,“ hodnotil náměs-
tek primátora Petr Cvik.

Využít programu Prázdniny ve 
městě můžete i v srpnu. Podle 
organizátorů je srpnový program 
neméně zajímavý. „Čeká na vás 
další sada různých akcí, včetně 
dvou autobusových výletů, inline 
bruslení, dopoledne s městskou 
policií, prázdninové tvoření, le-
zení na cvičné stěně a další. Ne-
zapomeňte si na ně vzít s sebou 
brožurku Prázdniny ve městě. 
Na každé akci do ní dostanete 
jinou samolepku. Jestli brožurku 
ještě nemáte, tak si ji vyzvedně-
te v SVČ Klíč FM, na Magistrátu 

Statutárního města Frýdek-Mís-
tek, v Beskydském informačním 
centru. V omezeném množství 
jsou i na jednotlivých akcích,“ vy-
bízí Patrik Siegelstein.

Prázdniny ve městě budou 
slavnostně ukončeny v září na 
Náměstí Svobody v Místku, kde 
již tradičně proběhne akce Ahoj, 
prázdniny. Právě tam děti uplat-
ní brožurky při tradičním losová-
ní o věcné ceny. 

Bližší informace o programu 
Prázdniny ve městě, kterých se 
mohou děti zúčastnit zdarma, 
získáte na www.prazdninyve-
meste.cz. Harmonogram akcí, 
které ještě proběhnou, nalezne-
te i v tomto zpravodaji.  (pp)

CHŮDY: Na Prázdninách ve městě si můžete vyzkoušet spoustu 
nového.  Foto: Petr Pavelka

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ: Akce v městské knihovně patří mezi 
nejoblíbenější. 

HRAJEME SI S MÍČEM: Volejbal je super, ale letadlo je taky fajn.     Foto: Petr Pavelka

TAEKWONDO: Sport má v programu Prázdnin ve městě své místo. 
Foto: Petr Pavelka
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Statutární město Frýdek-
-Místek vyhlašuje výběrové 
dotační řízení na poskytnutí 
účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Frýdku-
-Místku pro právnické a fyzic-
ké osoby na podporu a rozvoj 
sociálních služeb pro rok 2011.

Cílem finanční podpory je 
rozvoj a zkvalitnění ucelené sítě 
sociálních služeb na území sta-
tutárního města Frýdku-Místku. 
Programy na podporu a rozvoj so-
ciálních služeb jsou rovněž v sou-
ladu s cíli Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb ve městě 
Frýdku-Místku na léta 2011-2013 a 
schváleného Strategického plánu 
rozvoje statutárního města Frýdku-
-Místku na období 2007-2013.

Dotační programy na pod-
poru a rozvoj sociálních slu-
žeb pro rok 2011:

A. Program na podporu a 
rozvoj sociálních služeb
Program je určen pro posky-

tovatele sociálních služeb, kteří 
mají dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, oprávnění 
k poskytování sociálních služeb 
(registraci) a nebo je zapsán v 
registru poskytovatelů sociál-

Na své budoucí povolání se 
většina z nás připravuje řadu 
let, s přípravou na rodičovství 
je to přece jen poněkud horší. 
Být dobrý rodičem vyžaduje 
zvládání různých dovedností, 
které nejsou každému v plné 
míře vrozené. Navíc se změnou 
celé společnosti došlo i k vý-
razným změnám v rodinném ži-
votě. Původní rodičovské vzo-
ry jsou většinou nepoužitelné, 
autoritářská výchova, absolut-
ní respekt k rodičům a z toho 
plynoucí slepá poslušnost dětí 
je nenávratně pryč. Chceme-li, 
aby z našich dětí vyrostly zdra-

Být dobrým rodičem není samozřejmostíBýt dobrým rodičem není samozřejmostí
vě sebevědomí jedinci, kteří 
budou schopni se uplatnit ve 
společnosti, budou spokojení 
a šťastní, musíme je to naučit.

Kurátoři pro mládež se většinou 
dostávají do kontaktu s rodinami, 
kde je již komunikace mezi rodiči 
a dětmi výrazně narušena. Děti 
rodiče nerespektují, odmítají se 
podřizovat stanoveným pravidlům 
a mají problémy ve škole. Rodiče 
jsou vyčerpáni, protože dosavadní 
výchovné postupy nevedly k pozi-
tivní změně, často i unaveni, a na 
další výchovné působení již rezig-
novali. Obnova takto narušených 
vazeb je pak zdlouhavá a obtížná, 

ale přesto možná. 
A tak pracovníci oddělení so-

ciálního poradenství pro mládež 
stále hledají možnosti, jak být ro-
dičům ve výchově dětí nápomocni. 
Jednou z těchto možností může 
být i kurz „Efektivního rodičovství“, 
který rodičům poskytuje pomoc a 
podporu při zvládání výchovných 
postupů. Jedná se o zážitkově ve-
dený program, kde jsou v několika 
lekcích probírány principy pozitivní 
výchovy a jejich aplikace do prak-
tického života. Nově nabyté vědo-
mosti rodiče postupně přetvářejí v 
rodičovské dovednosti, jimiž mo-
hou ovlivňovat v rodině svůj vtah 

DOTAČNÍ PROGRAMY NA PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2011
ních služeb (§ 84 odst. 5 zákona 
o sociálních službách).

Podporované oblasti:
1. Sociální poradenství:

1.1. Podpora a rozvoj odborného 
sociálního poradenství včetně půj-
čovny kompenzačních pomůcek.

2. Služby sociální péče:
2.1 Podpora osobní asistence a 
pečovatelské služby.
2.2 Centra denních služeb.
2.3 Podpora samostatného bydlení 
pro osoby se zdravotním postiže-
ním včetně duševního onemocnění.
2.4 Odlehčovací služby.
2.5 Chráněné bydlení.
2.6 Denní stacionáře.
2.7 Týdenní stacionáře.
2.8 Domovy pro seniory.
2.9 Domovy se zvláštním režimem.
2.10 Tísňová péče. 

3. Služby sociální prevence:
3.1 Podpora služeb pro osoby v 
krizové situaci a osoby ohrože-
né sociálním vyloučením (dům 
na půl cesty, krizové centrum, 
azylový dům, noclehárna).
3.2 Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi.
3.3 Podpora sociální prevence for-
mou přímé práce s mládeží + níz-
koprahové zařízení pro děti a mládež.
3.4 Následná péče.

3.5 Kontaktní centra.
3.6 Podpora sociální rehabilitace 
a vytváření rovných podmínek a 
příležitostí pro integraci handica-
povaných občanů.
3.7 Sociálně terapeutické dílny.
3.8 Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením. 
3.9 Raná péče.
3.10 Nízkoprahová denní centra.
3.11 Terénní programy.

B. Program na podporu 
ostatních aktivit doplňujících 

sociální služby
Program je určen na podporu 

ostatních aktivit v sociálních služ-
bách, které nevyžadují povinnou 
registraci dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů.

Podporované oblasti:
1. Aktivizační, vzdělávací a moti-
vační programy.
2. Dobrovolnictví.
3. Humanitární služby (např. so-
ciální šatníky).
4. Terénní hospicová péče.

PODMÍNKY, ZÁSADY,
ŽÁDOST

Veškeré informace související 
s výběrovým dotačním řízením, 
včetně podmínek vyhlášených 

dotačních programů, zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Frýdku-Místku 
v působnosti odboru sociálních 
služeb, žádosti o dotaci poskytnu-
tou z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku pro rok 2011, jsou 
k dispozici na internetové adrese 
www.frydekmistek.cz nebo na 
odboru sociálních služeb Magis-
trátu města Frýdku-Místku (dále 
jen „MMFM“), se sídlem Radniční 
1149, 738 22 Frýdek-Místek.

Kontaktní osoba:
Magda Máchová, tel.: 558 

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

TERMÍN PRO PODÁNÍ 
ŽÁDOSTI

Žadatel podává přihlášku 

o poskytnutí dotace v jed-
nom podepsaném originále 
s přílohami v tištěné verzi a v 
elektronické podobě na CD do-
poručeně poštou nebo osobně 
na podatelně Magistrátu města 
Frýdku-Místku nejpozději do 
31. 10. 2010 včetně (termín pro 
podání žádosti platí pro oba dva 
programy podpory), na adresu:
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené textem: 
„NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O 
DOTACI“ (v levém horním rohu 
obálky). Plný název či jméno 
žadatele o dotaci a adresa.

MAJÍ SI KDE HRÁT?: Zdeňka Kučná, vedoucí oddělení sociálního 
poradenství pro mládež, se věnuje dětem ze znevýhodněného rodin-
ného prostředí i o prázdninách.   Foto: Petr Pavelka

k dětem a chování dětí. Pokud ro-
diče zvládnou metody vedení dětí, 
sníží se přetížení a napětí rodičů a 
jejich děti se naučí nést zodpověd-
nost za své chování.

Kurzy „Efektivního rodičov-
ství“ pořádá i v našem městě 

Poradenské centrum ve Frýd-
lantě nad Ostravicí. 

www.fm.charita.cz/poradna, 
Kurz pro rodiče.

Bc. Zdeňka Kučná, 
vedoucí oddělení sociálního 

poradenství pro mládež

PENZION PRO SENIORY: Lůžka odlehčovací služby.



12 Srpen 2010Odbory

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 24,41 m2 (II.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov

- nebytové prostory o výměře 41,54 m2 (IV.NP)
4) Křížový podchod, směr Ostravská
- nebytový prostor o výměře 24,70 m2

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo náměstí
- nebytové prostory o výměře 74,31 m2 (III.NP)

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

Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.

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

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebrané: 
lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield 31. 8. - 2. 9.
park. u Kauflandu 17. 8. - 19. 8. 
parkoviště u Billy 24. 8. - 26. 8.

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. 558 440 062, 
558 440 061, 558 440 078.

Oznámení o změně
stanoviště mobilní sběrny:
Oznamujeme občanům, že 

od měsíce července došlo ke 
zrušení stanoviště mobilní sběr-
ny u Kina P. Bezruče v Místku. 
Toto stanoviště mobilní sběrny 
nevyhovovalo z důvodu omeze-
ní parkujícími automobily.

INFO: Magistrát města FM – odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174

Odkaz na praktický a přehledný seznam úřadu s telefonními kontakty
na jednotlivé osoby, včetně čísla kanceláře:

http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/telefonni-seznam/

Všeobecný odkaz na životní situace,
které je magistrát kompetentní řešit:

http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/zivotni-situace/

Pokuty
Při nesprávném nakládání s 

odpady hrozí pokuty nejen fir-
mám a fyzicky podnikajícím oso-
bám, ale i občanům.
fyzické osoby oprávněné k pod-

nikání nebo právnické osoby
Mezi nejčastější přestupky pa-

tří ve Frýdku-Místu využívání sys-
tému zavedeného obcí pro na-
kládání s komunálním odpadem 
fyzickými osobami oprávněnými 
k podnikání nebo právnickými 
osobami, bez písemné smlouvy s 
touto obcí, nebo která nemá za-
jištěno využití nebo odstraňování 
odpadů v souladu se zákonem o 
odpadech. Pokutu ukládá obecní 
úřad a může činit až 300 000 Kč.

Další častý přestupek je netří-
dění odpadu, kdy v kontejnerech 

se nachází papír, plast, krabice (te-
trapak), zbytky z jídelen a kuchyní. 
V tomto případě může být udělena 
pokuta do výše 100 000 Kč.

Pokud někomu vznikají nebez-
pečné odpady (např. plechovky 
od barev a ředidel, hadry od ole-
je, atd.), musí mít určené místo k 
jejich shromažďování. Toto místo 
je pak třeba označit v souladu se 
zákonem a umístit k němu identi-
fikační list nebezpečného odpadu. 
Pokud tak neučiníte, hrozí vám 
pokuta do výše 30 000 Kč.

Při porušení zákona o odpa-
dech hrozí mnoho pokut. Nejvyšší 
pokuty při porušení povinnosti na-
kládání s odpady se mohou vyšpl-
hat až k 50 000 000 Kč. 

fyzická osoba, která není 

podnikatelem
Obecní úřad může uložit pokutu 

až do výše 20 000 Kč fyzické oso-
bě, která se dopustí přestupku tím, 
že se nesprávné zbaví autovraku 
nebo odloží elektrozařízení mimo 
místa k tomu určená nebo mimo 
místa jejich zpětného odběru.

Inspekce životního prostředí 
může uložit pokutu až do výše
1 000 000 Kč fyzické osobě, která 
převezme odpad do svého vlast-
nictví, přepravuje odpady v rozpo-
ru s předpisem Evropských spole-
čenství o přepravě odpadů nebo 
soustřeďuje odpad nebo s ním 
jinak nakládá na místech nebo v 
objektech, které nejsou podle to-
hoto zákona zařízeními určenými 
k nakládání s odpady nebo tato 
místa či objekty za účelem sou-
střeďování nebo jiného nakládání 
s odpady pronajímá jiné osobě.

FRÝDEK
Bruzovská - pod zahrádkářskou 

osadou „U vodárny“
Horní - za č. p. 1765 (u zahrádek)
J. Pešiny - u křižovatky (poblíž 

č. p. 1823)
K Lesu - za nemocnicí

Nové Dvory - Hlíny - u lípy
Nové Dvory - Podhůří - U Morávky I.

Nové Dvory - Podhůří
- U Morávky II.

Nové Dvory - Vršavec
- u č. p. 3261

Nové Dvory - Vršavec - naproti 
č. p. 2759 a 2760

Panské Nové Dvory - naproti č. 
p. 2460

Panské Nové Dvory - vedle 
autobazaru

Pod Zámečkem - Pod Řehánkem
MÍSTEK

17. listopadu - u Hypernovy
Bahno - Příkopy - nad cihelnou
Bahno - Příkopy - u zahrádek 

poblíž kapličky
Bahno - Příkopy - u slepičárny

Bahno - Příkopy - naproti č. p. 
1180 (za Slezanem)

Družstevní - zahrádkářská 
osada „Družstevní“

K Olešné - u brány zahr. osady 
mezi č. p 1324 a 1325

Kvapilova - od ul. Luční směrem 
k Olešné

U Ostravice - za č. p. 1480
CHLEBOVICE

Ke Kotlině - zahrádkářská osada
Ke Kotlině - u č. p. 118
Ke Kůtám - u č. p. 214

Pod Kabáticí - u č. e. 21
Pod Kabáticí - u č. e. 26

Vodičná - u č. p. 12
LÍSKOVEC

mezi domy č. p. 123 a 128
zahrádkářská osada „Šajárka“

zahrádkářská osada „Za lesem“
LYSŮVKY - Na dolinách

SKALICE
- Na Baštici

- Pod Strážnicí, za zast. autobusu
- u vrby, vedle stanoviště nádob 

na separovaný sběr

Svozová místa budou označena vývěskou, kde budou uvedena data svozu.
MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA

přistavení 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 29.10.
stažení 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11.

Svoz pytlů od zahrádkářů a Svoz pytlů od zahrádkářů a 
odpadu od zahrádkářských osadodpadu od zahrádkářských osad

Zahrádkářské osady:
Kontejnery budou přistaveny vždy 
v pátek a staženy budou následu-

jící pondělí; svoz bude probíhat v 
intervalu co 14 dnů, a to od 30. 4. 
do 1. 11. (viz. harmonogram):

Velkoobjemové kontejnery bikram:
- Zahrádkářská osada Hliník – 2 
VOK, - Zahrádkářská osada Pol-

ní (Olešná) – 2 VOK
- Zahrádkářská osada Nová 
Osada – 1 VOK

přistavení 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 29.10.
stažení 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11.

Kontejnery 1 100 l:
- Zahrádkářská osada U vodárny (ul. Bruzovská) – 1 kontejner,
- Zahrádkářská osada Valcíř I., II., III., IV. – 4 kontejnery

Svoz pytlů: Harmonogram svozu pytlů od zahrádkářů:
den svozu 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11.

VÝKUP PAPÍRUVÝKUP PAPÍRU
SE PROVÁDÍ NASE PROVÁDÍ NA

SD COLLOLOUKYSD COLLOLOUKY
A NA SEPARACIA NA SEPARACI

V LÍSKOVCIV LÍSKOVCI

Provozní doba:
SD Collolouky
Po-Pá 8-18 hod

So 8-14 hod

V Lískovci
Po-Pá 6-14 hod

Tel.: 595 174 058,
736 422 259 nebo

603 881 672 (Collolouky)

- vrchy pod obchodem (u chatek)
Kamenec - hl. brána zahrádkářů

Kamenec - vedle č. e. 120
Kamenec - vedle č. e. 72

Kamenec - křižovatka (bývalé 
stanoviště VOK)
ZELINKOVICE

- Příborská - u č. p. 72

Pro inzerci 
volejte

603 249 743
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GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém 

náměstí
(u křížového podchodu)

Místecké náměstí
Fotografie

Ivana Korče

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
+420 773 993 112,

www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl 
předních současných 

malířů a grafiků

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic
otevřeno duben-říjen 

sobota 9-12 
Zájezdy je možno dohodnout 

i kdykoliv v jiný termín.
Info: www.vcelaricifm.cz,

603 542 619

Muzea v Chlebovicích

HORSKÝ KLUB TOMBI
http://horskyklub.blog.cz

Neformální spolek lidí
vyznávajících horskou turistiku.

Aktuální akce na webu.

GALERIE POD SVÍCNEM

MaMiCentrum

31. 7. – 3. 9. 
Veronika Opavská: obrazy, šperk

GALERIE LANGŮV DŮM
Otevřeno: út-pá 13-18 hodin

Tel.: 723 021 622
Milan Paštéka grafika

Vladimír Preclík Neznámý

Zdravotnické zařízení
MaMiCentrum

Centrum služeb
pro maminky a miminka

Budova krytého aquaparku
na Olešné, Místek
tel.: 608 575 384

e-mail: info@mamicentrum.eu
Web: www.mamicentrum.eu

Služby:
- Cvičení rodičů s dětmi ve věku 
12 až 18 měsíců (v prostorách 
Dětského světa Pohoda v býva-
lém Kině Petra Bezruče) – zbývá 
nám posledních pár míst na pra-
videlné setkávání od září!
- Individuální konzultace (řešení va-
šich problémů – psychomotorický 
vývoj miminka, péče o miminko…)
- Aromaterapeutické masáže tě-
hotných (podle přání je sprcha, in-
frasauna a čajové osvěžení v ceně)
- Půjčovna pomůcek (kojenecké 
váhy, kojící polštáře, odsávačky 
mateřského mléka)
- Laktační poradna (pomoc při pro-
blémech s kojením v pohodlí vaše-
ho domova nebo v MaMiCentru)
- Výživová poradna – pusťte se 
po porodu do zdravého hubnutí!
- Prodej aromaterapie pro těhoten-
ství, porod, šestinedělí a péči o děti
- Nastřelování náušnic nejen 
miminkům (v pohodlí vašeho do-
mova nebo v MaMiCentru)

Přednášky a kurzy aneb 
Škola rodičů:

TĚHOTENSKÝ KURZ – sobota 4. 
9., 11. 9., 18. 9., 25. 9., 2. 10. v 9.30 

Kurz je určen zejména pro ty tě-
hotné ženy, které se na porod připra-
vují poprvé. Nejvhodnější je zúčast-
nit se jej po 25. týdnu těhotenství.

Pro maminky, které již rodily a 
měly problémy s kojením miminka 
či rodily císařským řezem a chtějí 
se připravit na spontánní porod 
anebo se chtějí na další porod 
„naladit“, jsou určeny individuál-
ní konzultace. Před jednotlivými 
lekcemi těhotenského kurzu, kte-
rý zahrnuje přípravu k porodu a 
přípravu na kojení, můžete využít 
hodin aquatěhobiku – cvičení ve 
vodě pro nastávající maminky.
PÉČE O NOVOROZENCE A 

KOJENCE: v říjnu
Přednášku spojenou s praktic-
kým nácvikem je vhodnější ab-
solvovat ještě v těhotenství.

NEJČASTĚJŠÍ DĚTSKÉ
NEMOCI A JAK NA NĚ:

středa 1. 9. v 10.00 
KURZ SPRÁVNÉ MANIPU-

LACE S NOVOROZENCEM A 
KOJENCEM – v říjnu

Druhá lekce kurzu je vždy za 
týden ve stejném čase. Kurz s 
praktickým nácvikem je možné 
absolvovat už v těhotenství.
DĚTSKÉ MASÁŽE SE ZÁKLA-
DY AROMATERAPIE – v říjnu
Druhá lekce kurzu je za týden ve 
stejném čase. Kurz s praktickým 
nácvikem je možné absolvovat 
už v těhotenství.

ŠÁTKOVÁNÍ – NOŠENÍ DĚ-
ŤÁTKA V ŠÁTKU:

sobota 18. 9. v 15.00
Přednášku spojenou s praktic-
kým nácvikem několika druhů 
úvazů je možné absolvovat už v 
těhotenství.
SPRÁVNÁ VÝŽIVA KOJENCE A 
BATOLETE: středa 8. 9. v 10.00 
Přednášku je vhodné absolvovat 
po 3. měsíci věku dítěte.

Jako každý rok znovu nabízíme zájmovým organizacím prezentaci 
zájmových, sportovních a kulturních aktivit pro děti a mládež na šk. rok 

2010/2011 ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku.
Pokud máte zájem o bezplatné zveřejnění nabídky aktivit vaší organizace 

v souhrnu aktivit ve Zpravodaji RM, zašlete na e-mail: 
pavelka.petr@frydekmistek.cz

(Petr Pavelka - redaktor Zpravodaje RM) tyto údaje: 
Název organizace:

Název aktivity, oddílu, kroužku, skupiny:
Stručný popis (1-3 věty + případně  upřesnění věku a ceny): 

Termín, místo, čas a způsob přihlášení:
Kontakt:

Prezentace volnočasových aktivit
SDH Místek-Bahno
Hasičský kroužek

Adresa: Čelakovského 1217,
738 02 Frýdek-Místek
Telefon: 724 073 771
E-mail: mladihasici.bahno@se-
znam.cz
Web: www.sdhmistekbahno.es-
tranky.cz
Kontaktní os.: Lenka Rozbrojová
Věk: mladší žáci 6-11, starší 
žáci 11-15 let, dorost 15-18 let
Cena: 200 Kč na rok
Během školního roku se děti bu-
dou učit základům požární ochra-
ny, první pomoci, topografii a uz-
lování. Budeme se zúčastňovat 
hasičských soutěží, kde si děti 
změří své získané schopnosti s 
ostatními, výletů a jiných akcí, 
jako jsou Zájezd do lanového 
centra, Den dětí, spaní na hasi-
čárně. Schůzky se konají kaž-
dý pátek v hasičské zbrojnici v 
Místku Bahně od 15:30 do 17:00 
hod. První trénink je 3. 9. 2010. 
S sebou si vezmi sportovní obuv 
(v případě špatného počasí pře-
zůvky) a oblečení a dobrou náladu.

Místní skupina Vodní zá-
chranné služby ČČK F-M
Plavecký oddíl – kroužek

Kontakt: Bohumír Hrtoň – 728 
615 606, Přemysl Minarčík – 604 
159 274
Cena: 650 Kč na jedno školní 
pololetí.
Přihlášení: Plavání každé pon-
dělí od 17:00 hod. do 18:00 
hod. na krytém bazéně (bývalé 
hornické učiliště), mimo první 
pondělí v měsíci, kdy se vyučuje 
teorie a první pomoc v prosto-
rách Oblastního spolku ČČK. 
Začínáme v pondělí 13. září, na 
bazéně. Přihlášky a rozpisy tré-
ninků obdržíte tamtéž.
Výuka plavání doplněná výukou 
první pomoci. Věk od 6 let do 
neomezeno. Předpoklad, zákla-
dy plaveckých dovedností – být 
zadobře s vodním prostředím.

Junák – svaz skautů
a skautek ČR

Středisko Kruh Frýdek-Místek
Adresa: Kostikovo náměstí 638, 
738 01 Frýdek-Místek, 
Tel.: 775 110 929 775 110 929 
(Matěj Štěpánek)
E-mail: mates.stepanek@gmail.
com
Web: http://frydek.skauting.cz/
Cena: Roční registrační popla-
tek je 400 Kč.
Přihlášení: Viz kontakt nebo 
osobně návštěvou klubovny kaž-
dé odpoledne od 16 do 17 hodin.
Junák je určen dětem ve věku od 
6 do 15 let. Pořádáme pravidel-
né týdenní schůzky, kde s dětmi 
hrajeme především hry, měsíční 
víkendové akce s rozmanitou te-
matikou a čtrnáctidenní prázdni-
nové tábory v nádherné přírodě.
Škola TAEKWON-DO ITF F-M
Tel.: 777 850 222 Kateřina Bir-

Zájmové aktivity pro školní rok 2009/2010

kášová
Web: http://tkdfm.taekwondo.cz 
Přihlášení: první trénink 6. 9. 
2010 od 17 hodin na 8. ZŠ Mís-
tek, osobně nebo telefonicky 
Výuka korejského bojového umě-
ní sebeobrany v jedné z nejúspěš-
nějších škol v České republice. 
Nábor dětí od 6 let a dospělých 
(věková hranice neomezena). 
První měsíc cvičení ZDARMA!

Baseball klub Klasik F-M
Tel.: 725 657 553 (Pavel Kociňák)
Přihlášení: Telefonická domlu-
va nebo přímo na tréninku na 
atletickém stadiónu TJ Slezan.
Nábor do družstva baseballu. 
Děti ve věku 6-12 let. Termín 
tréninku dle domluvy a družstva 
zařazení 2x týdně.

Turistický oddíl mládeže 
19070 KAM

Tel.: 737 117 491 (Bc. Jiří Šnapka)
E-mail: jiri.snapka@seznam.cz
Web: www.kamaci.ic.cz
Věk: holky a kluci ve věku 7-12 let
Cena: 550 Kč/školní rok
Přihlášení: telefonicky anebo 
kterýkoliv pátek v 15.00 na SVČ 
Klíč, budova B
Hrajeme deskové hry, hrajeme 
hry na hřišti, v lese, na louce, ve 
městě, v tělocvičně, ve vodě a na 
sněhu, bojujeme o body do od-
dílového bodování jednotlivců a 
družin, učíme se rozumět mapě, 
pracovat s uzlovačkou, postavit 
stan, rozdělat oheň, pořádáme 
letní stanový tábor a zimní tábor, 
vícedenní a jednodenní výpravy z 
města od roku 1998 jsme členy 
Asociace TOM ČR. Termín schů-
zek každý pátek 15.00-19.00 na 
SVČ Klíč, budova B.
ZO ČSV Frýdek-Místek, o.s.

Včelařský kroužek
Tel.: 603 542 619 (Marie Knödlová)
E-mail: marie.knodlova@seznam.cz

Přihlášení: čtrnáctidenní interval 
schůzek, Dům včelařů Chlebovice
Výuka včelařství v teorii i praxi, 
pobytové akce, soutěže a hry.

TANEČNÍ SKUPINA
DANCEPOINT, o.s.
Street dance kurzy 

Tel.: 776 096 091
Web: www.dancepoint.cz
Cena: 700 Kč 
Taneční kurzy jsou zaměřeny 
pro začátečníky, mládež od 13 
let a děti od 6 let, 10 lekcí. Kurzy 
se budou konat ve sportovním 
klubu Fitpoint a Prestige. Zahá-
jení od 20.září. 
Přihlášení: Kompletní info a 
registrace na webu nebo na tel.
ELVIS GYM – klub bojových 

sportů
Web: www.elvisgym.cz
Věk: pro všechny od 6 let
MMA / BRAZILSKÉ JIU JITSU: 
Tel.: 724 711 515 (R. Javorek)

THAJSKÝ BOX, BOX: 
Tel.: 604 670 646 (J. Weissmann)

Klub Nezbeda
(středisko Charity

Frýdek-Místek)
Adresa: Budova Lidového 
domu (F. Čejky 450 v Místku)
Tel.: 732 628 731
E-mail: klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Věk: Klub je určen dětem a do-
spívajícím ve věku 6-15 let
Přihlášení: Není nutno se přihla-
šovat, klub mohou děti a mládež 
navštěvovat podle vlastního roz-
hodnutí průběžně v době: 13-17 
hodin (ve školní rok), 9-14 (o 
prázdninách). Možnost aktivního 
trávení volného času různými 
způsoby, pomoc s řešením pro-
blémů, vstup je zdarma, při tvor-
bě programu vycházíme z aktuál-
ních zájmů a potřeb dětí, které do 
klubu docházejí, pomáháme také 
s psaním úkolů a doučováním.
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NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

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

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

porodních asistentek a fyzioterapeutů)

Těhotenské a poporodní centrum

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)

- Návštěvní služba porodní asistentky 
(ZDARMA – na základě indikace lékaře)

- Masáže těhotných i po porodu
(klasické i aroma)
- Laktační poradna

- Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

Zpívání pod lípou
Středa 25. srpna v 18 h. – Frýdecký zámek 

ŽALMAN A SPOL.
Koncertní vystoupení legendární folkové 
skupiny. Vstupné:150 Kč
Frýdecký zámek – v případě nepříznivého 
počasí Rytířský sál nebo Nová scéna Vlast

Výstavy
1. srpna – 31. srpna 2010 – chodby Ná-
rodního domu
SVÁTEK TŘÍ BRATŘÍ VE FOTOGRAFII
Výstava fotografií Marka Džupína

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
– SEZONA 2010/11
Skupina A 2010/11

Slezské divadlo Opava
Andrej Saramonowicz

TESTOSTERON
Studio Dva Praha

Michael Frayn/Petr Zelenka
HERCI

Palace Theatre Praha
Marc Camoletti

MILÁČEK ANNA 
Divadelní společnost Háta Praha

Neil Simon
JAKEOVY ŽENY

Divadlo Metro Praha – Černé divadlo F. 
Kratochvíla

Michal Urban
LIFE IS LIFE – ŽIVOT JE FAJN 

Malá scéna Zlín 
Dodo Gombár

MEZI NEBEM A ŽENOU
Umělecká agentura Česká Lípa

Richard Baer
SMÍŠENÉ POCITY
Skupina B 2010/11

Divadlo Rity Jasínské Praha
William Shakespeare

RICHARD III
Produkční agentura POINT

Rob Becker
CAVEMAN

Divadlo Vizita Praha
Don Miguel Ruiz
ČTYŘI DOHODY

Radošinské naivné divadlo
Stanislav Štepka

NESLADÍM
Umělecká agentura All Art Praha
P. Liška/J. Polášek/M. Zbrožek
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK

Studio Dva Praha 
Phillippe Claudel 

O LÁSCE 
Divadlo Ungelt Praha 

Pierre Palmade a Christophe Duthuron 
NA ÚTĚKU

Mimo předplatné 2010/11
Divadlo Járy Cimrmana

Jára Cimrman/Zdeněk Svěrák
ČESKÉ NEBE

Slezské divadlo Opava

Miro Gavran
MUŽ MÉ ŽENY

Divadelní agentura Harlekýn
Neil Simon

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Divadlo Kalich

Michael Mackenzie
BARONKY

Předplatitelská skupina A
7 představení

Cena: 2.450 Kč a 2.100 Kč (důchodci a ZTP)
Předplatitelská skupina B

7 představení
Cena: 2.450 Kč a 2.100 Kč (důchodci a ZTP)

Prodej předplatného
Pro loňské abonenty: od 23. 8. do 3. 9. 2010
Pro nové zájemce: od 6. 9. do 17. 9. 2010

Změna programu vyhrazena!
Nabídka pohybových, tanečních a 

jazykových kurzů - ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2010
Pohybové a taneční kurzy

Cvičení pro zdraví s prvky Pilates,
Kondiční posilování, Cvičení pro seniory,
Powerjóga, Fit Ball, Pilates, Tai-či, Street 

Dance, Orientální tance
Moderní tanec pro aktivní ženy

Taneční pro manželské páry a dvojice
Jazykové kurzy

Anglický jazyk, Německý jazyk,
Ruský jazyk, Francouzský jazyk

Podrobné informace na ww.kulturafm.cz
nebo na tel. čísle 558 432 011

Taneční pro mládež
začátečníci září – prosinec 2010

Jsou určeny zejména pro studenty střed-
ních škol, gymnázií a učilišť. Lekce jsou se-
staveny tak, aby studenty bavily, zajímaly a 
rozvíjely jejich obzor. Součástí těchto lekcí 

jsou i základy společenského chování.
Skladba kurzů:

Středa od 16.45 do 19.15 hodin a od 
19.30 do 22.00 hodin, vedou taneční mis-
tři – J. Jaglarz a J. Šodková
Pátek od 16.45 do 19.15 hodin a od 19.30 
do 22.00 hodin, vedou taneční mistři – 
manželé Gebauerovi
Neděle od 15.45 do 18.15 hodin a od 
18.30 do 21.00 hodin, vedou taneční mis-
tři – J. Jaglarz a J. Šodková
12 lekcí po 3 vyučovacích hodinách a 2 
večery – prodloužená a závěrečná lekce 
v délce trvání 5 hodin. Kurzovné 1 250 Kč
Doprodej posledních volných míst
Další informace na webových stránkách 
www.kulturafm.cz nebo na telefonním čís-
le 558 432 011 H. Janáčková

Pojďte s námi kreslit
Nikdy jste nekreslili a ani jste to 

nezkoušeli?
Nebo jste zkoušeli kreslit a naopak 

jste sklidili kritiku?? *NEVADÍ*
Za dva dny budete schopni nakreslit 

portrét. 
Stačí nám věnovat jeden víkend

a chuť učit se.
NIKDY se nestalo, že by náš kurz někdo 

nezvládl nebo portrét nenakreslil.
!!! PROTO SE TO NESTANE ANI VÁM !!!
Jedná se o seminář tvořivého kreslení.
Kreslení pravou mozkovou hemisférou.

Nebojte se, nejedná se o nic mystického, 
Vaše zážitky a následná radost z výsledku

Vás jednoznačně přesvědčí.
Kdy: sobota 25. a neděle 26. září 2010
Kde: Národní dům Místek
V kolik: 9.00 – 17.00 hodin
Kurzovné, včetně pomůcek: 3 000 Kč
Přihlášky na: Radka Rektoříková 775 685 591

radka@konecnekreslim.com
info@konecnekreslim.com
www.konecnekreslim.com

XLVII. CYKLUS KONCERTŮ 2010-2011
Koncerty Kruhu přátel hudby při Národ-

ním domě Frýdek-Místek
Úterý 26. října v 19 h. – Bazilika Navští-

vení Panny Marie ve Frýdku
Svatováclavský hudební festival

ARS BRUNENSIS CHORUS – smíšený 
pěvecký sbor

BASSO CONTINUO
Dan Kalousek – dirigent

Program: J. Ch. Bach, J. M. Bach, J. L. 
Bach, J. Bach, J. E. Eberling, H. Schutz
Čtvrtek 2. prosince v 19 h. – chrám sv. 

Jana a Pavla
GENTLMEN SINGERS

Adventní koncert
Leden 2011 v 19.00 h. – Národní dům

IGOR FRANTIŠÁK – klarinet
MATEJ ARENDARIK – klavír

MARTIN PETRÁK – fagot
Únor 2011 v 19.00 h. – Národní dům

SMETANOVO TRIO
Březen 2011– Národní dům

JARNÍ KONCERT S „HVĚZDOU“
Symfonický orchestr Frýdek-Místek
Duben 2011 v 19 h.– Národní dům

JIŘÍ VODIČKA – housle
PETR NOUZOVSKÝ – violoncello

LUKÁŠ VONDRÁČEK – klavír
Květen, červen 2011 v 19 h. – Národní dům

Koncert v jednání…
Zámecké koncerty

Rytířský sál frýdeckého zámku
(začátky koncertů vždy v 19 h.)

Pondělí 4. října 2010
MUSICA MINORE

Čtvero ročních dob za svitu loučí
Program: J. S. Bach – Koncert d moll pro 
2 housle, smyčce a cembalo BWV 1043

A. Vivaldi – Jaro, Léto, Podzim, Zima
Listopad 

ERIKA ŠPOREROVÁ – mezzosoprán
SOŇA KRIVČÍKOVÁ – klavír

Pěvecký recitál
Program: L. Janáček, R. Schumann, A. 
Dvořák, J. Brahms, G. Verdi, C. Saint-

Saëns, G. Bizet
Prosinec 

ARC CAMERALIS
Středověká hudba

Čtvrtek 17. února 2011
TRIO NETÉ

Kytarový koncert
Středa 16. března 2011

MIROSLAV AMBROŠ – housle 
ZUZANA AMBROŠOVÁ – klavírní 

doprovod
Duben 2011

ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
Koncerty pro mládež

Pondělí 4. října v 19 h. – frýdecký zámek
MUSICA MINORE

Čtvero ročních dob za svitu loučí
Program: J. S. Bach – Koncert d moll pro 
2 housle, smyčce a cembalo BWV 1043

A. Vivaldi – Jaro, Léto, Podzim, Zima
Čtvrtek 2. prosince v 19 h. – chrám sv. 

Jana a Pavla
GENTLMEN SINGERS

Adventní koncert
Leden 2011 v 19 h. – Národní dům

IGOR FRANTIŠÁK – klarinet
MATEJ ARENDARIK – klavír

MARTIN PETRÁK – fagot
Duben 2011 v 19 h.– Národní dům

JIŘÍ VODIČKA – housle
PETR NOUZOVSKÝ – violoncello

LUKÁŠ VONDRÁČEK – klavír
Ceny předplatného:

ZÁMECKÉ KONCERTY
6 koncertů

480 Kč, 300 Kč (důchodci, děti)
KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY

PŘI NÁRODNÍM DOMĚ
7 koncertů

560 Kč, 350 Kč (důchodci, děti)
KONCERTY PRO MLÁDEŽ

4 koncerty
200 Kč (děti, studenti)

27.-29. 8. v 16.00 hod.
KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK/VB

Kouzla vám dají křídla. Nová rodinná 
komedie režisérky Sussanny White.

27.-29. 8. v 18.00 hod.
TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ/USA

Další díl upírské ságy je tady!
27.-29. 8. v 20.00 hod.
ZÁLOŽNÍ PLÁN/USA

Okouzlující Jennifer Lopez se po čtyřleté pau-
ze vrací na filmové plátno a má záložní plán.

FILMOVÝ KLUB
16. 8. v 20.00 hod.

PAŘBA VE VEGAS/USA
Komedie režiséra filmu Road Trip o 

loučení se svobodou, které se nepředsta-
vitelným způsobem zvrhne.

23. 8. v 20.00 hod.
KICK-ASS/USA

Těšte se na originální podívanou – při-
chází Kick-Ass se svými komplici! 

30. 8. v 20.00 hod.
BAARIA/Itálie

Snímek se širokým diváckým záběrem se 
odehrává v rozmezí 30. až 70. let minulé-

ho století v malé italské vesničce.
BIJÁSEK

20. 8. v 9.30 hod.
KRTEK A HODINY/ČR

Výstavy:
1. srpna – 31. srpna

WESTERN NA ZÁMKU
Výstava fotografií Arnošta Čaply
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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

Hudební hospůdka U Arnošta

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

ul. Těšínská (areál TJ Slezan)
738 01 Frýdek-Místek

tel.: 603 145 217, 604 382 517 
email: hospudka@uArnosta.cz

web: www.uArnosta.cz

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:

ŽELEZNIČNÍ MODELY ANEB PÁRA NA 
KOLEJÍCH

FRÝDECKÝ ZÁMEK
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE

ZPÍVÁNÍ POD LÍPOU 2010
(viz Národní dům)

BESEDY, PŘEDNÁŠKY,
EXKURZE, VYCHÁZKY
Pátek 27. srpna – sraz v podzámeckém 
parku Štěpnici ve Frýdku v 15.30 hodin
POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU
Další z vycházek, které mapují historii měs-
ta. Kudy vedla ulice Tří Prutků, bývalá ži-
dovská škola, kde stávala frýdecká pilnikár-
na, bývalá Karlohutní kolonie, kde stávaly 
hamry, Hamerská cesta, evangelický hřbi-
tov v Lískovci a další. Délka trasy 8-10 km.

Prázdninová soutěž Broučků:
Během července a srpna se děti mohou 
zúčastnit soutěže o zajímavé ceny!
Každý týden bude připraveno soutěžní 
téma, které budou děti plnit. Po splnění 
úkolu (samozřejmě bereme ohled na věk 
dítěte) dostanou razítko do soutěžní karty 
a drobnou odměnu. Na konci prázdnin 
bude vyhodnocení soutěže – všechny 
děti, které budou mít vyplněnou kartičku, 
dostanou pěkné dárky.

Soutěžní témata:
16.-20. 8. Pohádkové hádání
23.-27. 8. Shazování kuželek

30.-31. 8. Vyhodnocení soutěže
+ předávání dárečků

Stále probíhá:
Cvičení těhotných maminek na rehabilitač-
ních míčích pod vedením zkušené porodní 
asistentky – ve středu v 9.00 hod. Starší děti 
si mohou hrát v herně Broučků. Cena 50 
Kč/hod. Možnost proplacení zdravotní pojiš-
ťovnou! Při zakoupení permanentky sleva!

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠ-

KA ZDARMA – na základě indikace 
ošetř. gyn.

17. 8. v 17:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

24. 8. v 16:45
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
18. 8. v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb 

Porod s epidurálem 
15. 9. v 15:30

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 8:45, 10:00, 15:45

Čtvrtek – 8:45, 10:00, 15:45, 17:00
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ - TANEC

Úterý – 11:30 
POPORODNÍ CVIČENÍ

Úterý – 17:00

20. 8. - Arnoštovy muzikantské žně
Festival pro příznivce folkové, trampské a 

country muziky.
Vystoupí René Souček, Dobrá poloha, 

David DAVE Vysloužil a hosté,
Ptačoroko, Pavel

Býma, I.C.Q.
27. 8. - RK130 a hosté, festiválek ke 

konci prázdnin
Tradiční hudební zakončení prázdninové-
ho veselení u Arnošta, spojené se křtem 
CD maxisinglu Superman kapely RK130. 

Hosté Madfalls a další.
Aktuální výstava:

Miroslav Teper – Imaginativní krajiny
prodejní výstava aktuální tvorby (do 31. 8.)

28. 8. - od 20 h. - Jazz class trio

20. 8. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ
DJ KAMIL & BARUCHA A NEJLEPŠÍ 
HITY KLIPY 80. A 90. LET, SOUTĚŽE, 
VIDEOPROJEKCE, VSTUP 20 Kč
21. 8. sobota STOUN SUMMER FEST 2
ZELENÉ ZLATO, SLEPÍ KŘOVÁCI, PO-
KUSTONE, GENIUS MESS POETS 
– OD 16 H.!! 30 Kč
22. 8. neděle LETNÍ KINO: MATRIX 2
VSTUP ZDARMA: ANEB CYBERCHRIS-
TUS POKRAČUJE
26. 8. čtvrtek LETNÍ KINO: GANGY 
NEW YORKU 
VSTUP ZDARMA: LEONARDO DI CA-

- Poradna stravování pro maminky aneb 
„Jak po dětech zdravě hubnout“

STUDIJNÍ KNIHOVNA MUZEA BESKYD
Zámecké nám. 1264 (zámek - 1. nádvoří)
tel. 558 630 051, kl. 123; 
e-mail: skmb@telecom.cz
http://web.telecom.cz/muzeumbeskyd/
knihovna.htm
Katalog knihovny on-line.
Po, Út, Pá: 9-11 13-14,30, Čt: 9-11 13-16
Veřejně přístupná knihovna s prezenční-

mi výpůjčkami

PRIO V KRUTÉM PŘÍBĚHU OSADNÍKŮ 
NOVÉHO SVĚTA
27. 8. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ
DJ KAMIL & BARUCHA A NEJLEPŠÍ 
HITY KLIPY 80. A 90. LET, SOUTĚŽE, 
VIDEOPROJEKCE, VSTUP 20 Kč
28. 8. sobota HIP-HOP SUMMER FEST 
VOL. 4 – DEFUCKTO-LIVE
ZAVÍRÁNÍ LETNÍ SCÉNY A ZNOVU-
OBNOVENÁ PARTA S NOVÝM ALBEM 
„DEJAVU“, BURCHO, BJALY, SHUPSTA 
29. 8. neděle LETNÍ KINO: MATRIX 3 
VSTUP ZDARMA: A ZÁVĚR TRILOGIE 
O BOŽSKÉM NEOVI

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 o letních prázdninách: 
9:00 – 14:00 hodin

Prázdninový program: 
* výlety * pobyt * stanování *

* etapové hry * prožitkové programy *
Bližší informace a aktuální týdenní 

program bude vždy vyvěšen v okně klu-
bovny a uveden na webových stránkách 

(viz naše aktivity).
VŠEM DĚTEM PŘEJEME POHODOVÉ 

A BEZPEČNÉ PRÁZDNINY!

Městská knihovna F-M
Omezení výpůjční doby knihovny o 
prázdninách viz. www. mkfrydek.cz

Uzavření knihovny
Pobočka Místek: 16.-22.8.
Pobočka Skalice 2.8.-31.8.
Pobočka Chlebovice 9.8.-22.8.

Kawasakiho růže - středa 18. srpna
Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je 

může odpouštět? Může jim čas obrousit hra-
ny? Nebo pokání, jímž se viníci posléze pokusí 
spasit? Drama Jana Hřebejka podle Cenou 
Sazky oceněného scénáře Petra Jarchovské-
ho vytváří spletitý řetězec podobných otázek 
a nabízí celou škálu často protichůdných od-
povědí. Středobod příběhu tvoří postava reno-
movaného psychiatra (Martin Huba), morální 
autority, který má u příležitosti výročí založení 
republiky získat významné státní ocenění. 
Právě připravovaný slavnostní akt se stane ka-
talyzátorem událostí, které na povrch vyplaví 
hříchy minulosti, jež mu můžou zlomit vaz. 
www.bontonfilm.cz/kawasakiho-ruze.html

Mikulášovy patálie - čtvrtek 19. srpna
Malý Mikuláš vede poklidný život. Má ro-

diče, kteří ho milují, kamarády, se kterými se 
vždycky pěkně pobaví. Tak proč něco měnit? 
Jednoho dne ale malý Mikuláš zaslechne 
rozhovor svých rodičů, který ho dovede k do-
mněnce, že je jeho maminka těhotná. V hlavě 
se mu začnou sumírovat děsivé představy. Co 
když ho zavrhnou? Už nebude středem pozor-
nosti? Nebudou mít na něj čas a on se stane 
opuštěným? Mikuláš se rozhodne udělat ra-
dikální změnu. Začne rodičům dokazovat, jak 
moc je nepostradatelný. Ovšem místo geniál-
ně promyšlených situací, které by měly doká-
zat jeho nepostradatelnost, přivádí své rodiče 
k zuřivosti. Musí změnit strategii. Do svého plá-
nu zapojí své kamarády. To dítě musí zmizet! 
Nebyl by to ovšem malý Mikuláš, aby nezapří-
činil svým jednáním spoušť po celém městě.

Film Mikulášovy patálie natočil francouzský 
režisér Laurent Tirard, podle velmi oblíbených 
knih o malém Mikulášovi, jejichž autorem je 
slavný francouzský spisovatel René Goscinny.
http://www.wildbunch-distribution.com/site/
petitnicolas/

Ženy v pokušení - pátek 20. srpna
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice 

na manželské problémy, jednoho dne zjišťu-
je, že se dostala do situace, jaké řeší se svý-
mi pacienty. Její doposud milující a milovaný 
manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou 
a Helena brzy bezradně stojí na prahu nového 
života. Dvacetiletá dcera Laura chce být matce 
oporou, zároveň se však potýká s nástrahami 
vlastní první opravdové lásky. Pomocnou ruku 
nabízí k Helenině zděšení i matka Vilma, býva-
lá herečka, která na všechny situace aplikuje 
svéráznou školu života. Výstřední dáma má 
zaručený recept: nahradit nepořádného chla-
pa, chlapem pořádným. Zdá se to neřešitelné, 
ale k překvapení Heleny i Laury muži, s nimiž 
stojí za to se vrhnout po hlavě do milostného 
dobrodružství, tu stále ještě jsou. A tři docela 
rozdílné ženy zjišťují, jak moc jsou si podobné, 

Program letního kina ve Frýdku-Místku
Stadion TJ Slezan, Vstupné 30 Kč, členové FK 20 Kč, rodina 70 Kč 

Panika v městečku – vstup zdarma pro členy Filmového klubu Frýdek-Místek.
Více informací na webu www.kinovlast.cz/letni-kino.htm

a pokud se má něco vyřešit, chce to nadhled, 
humor a neztrácet hlavu ani naději.

http://www.zenyvpokuseni.cz/
Na půdě - sobota 21. srpna

Na půdě v království odložených hraček 
bydlí panenka Pomněnka a její tři kamarádi: 
medvídek, rytíř a skřítek. Do jejich světa však 
vtrhne vládce Říše Zla a trojice s pomocí dal-
ších obyvatel půdy musí Pomněnku zachrá-
nit. Režii animované pohádky má Jiří Barta.

Známý český režisér animovaných filmů Jiří 
Barta (Krysař, Zaniklý svět rukavic) objevil na 
zapadlé půdě starého domu tajemný svět. V 
zaprášeném kufru si tam zařídili útulný domov 
čtyři kamarádi: panenka Pomněnka, požitkář-
ský a trochu líný medvídek Mucha, marioneta 
– dřevěný rytíř Krasoň a rtuťovitý plastelínový 
skřítek Šubrt. Jsou veselí, hraví a každý den 
u snídaně si vylosují, kdo má ten den naro-
zeniny. Oslavenci zahrají písničku, krásná 
Pomněnka mu upeče dort a pak své kama-
rády vypraví „do práce“. Mucha je výpravčím 
na nedalekém nádraží, Šubrt strojvedoucím a 
rytíř Krasoň jezdí denně vlakem do Dračí sluje, 
kde svádí lítý boj s nafukovacím Drakem. Idylu 
jejich veselých her a hravých rituálů však zničí 
vládce Říše Zla – pobronzovaná sádrová „Hla-
va“. Nařídí svým sluhům, aby Pomněnku unes-
li, ale kamarádi se vydají panenku zachránit. 
Cestou na ně číhají nebezpečné překážky a na 
pomoc jim přicházejí i další obyvatelé půdy v 
čele s chytrou myškou Sklodowskou. Společ-
ně překonají všechny pasti a nástrahy a svým 
důvtipem i odvahou zvítězí nad vládcem Říše 
Zla. Zachrání tak nejen Pomněnku a sebe, ale 
i svůj harmonický domov a starý dobrý svět, a 
poznají, jakou sílu má přátelství.

www.napude.com
Panika v městečku - neděle 22. srpna
I animované plastikové hračky Kovboj, Indi-

án a Kůň mají své problémy. Při plánu překvapit 
Koně k narozeninám ručně vyrobeným dárkem 
se Kovbojovi a Indiánovi podaří zničit dům, ve 
kterém všichni tři žijí. Nerozlučná trojice přátel 
prožívá bizarní dobrodružství, jež je zavedou 
mimo jiné do středu země, zamrzlé tundry a 
podvodního světa obývaného příšerkami se 
špičatými hlavami. Excentrická komediální ša-
ráda plná vypilovaných odzbrojujících gagů, vy-
cházející mimo jiné z dědictví surrealismu, nabí-
zí animovanou akční podívanou par excellence, 
jíž před nedávnem doslova podlehlo publikum 
canneského i karlovarského festivalu. Celove-
černí verze neodolatelných peripetií plastových 
protagonistů, jež vznikala celých pět let, vychází 
z kultovního, cenami ověnčeného dvacetidílné-
ho televizního seriálu.

Film v původním ztřeštěném francouz-
ském znění!

www.paniqueauvillage.com
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Studium denní (čtyřleté), dálkové (pětileté) a integrující
v oborech:

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

Dálkové studium probíhá 1 x týdně od 14 hodin
Přihlášky ke studiu možno zasílat průběžně do 31.8.2010


