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slovo náměstka primátora

Na pozvání náměstka pri-
mátora Petra Cvika a v sou-
činnosti s místní organizací 
Věcí veřejných navštívil frý-
decko-místeckou radnici mi-
nistr dopravy Vít Bárta, po 
kterém vedení města žádalo 
přehodnocení jeho stanovis-
ka k výstavbě obchvatu, jenž 
se ocitl na seznamu minister-
stvem zastavených staveb.

Za zavřenými dveřmi si nej-
prve obě strany vyjasňovaly své 
postoje, aby pak posléze společ-
ně vydaly prohlášení, které přece 
jen dává Frýdku-Místku naději, 
že se stavba definitivně nezasta-
ví. Ministr dopravy Vít Bárta na 
začátku poděkoval radním za ra-
cionální přístup, kdy se město ne-
uchýlilo k radikálním krokům, ani 
k petičnímu či jinému nátlaku, a 
projevilo vůli k jednání. „Není dů-
vod nepokračovat, pokud se dají 
udělat nějaké kroky, které nás 
nic nestojí,“ byla zásadní reakce 
ministra na otázku, jestli budou 
zastaveny přípravné práce. Sou-
časně se podivoval nad tím, že 
zrovna tato stavba je v přípravě 
tolik pozadu. K popsání důvodů 
vybídl i zástupce radnice. „My 
jako město nejsme investorem, 
ale je zřetelné, že stavbu od za-
čátku brzdí ekologické iniciativy. 
Nad tím by se skutečně měli zá-
konodárci zamyslet, aby nemohli 

SETKÁNÍ S MINISTREM: Vedení města s ministrem dopravy Vítem Bártou probírali dopravní situaci ve 
Frýdku-Místku a reálnost výstavby obchvatu.     Foto: Petr Pavelka

Ministr Bárta dal obchvatu nadějiMinistr Bárta dal obchvatu naději
napadat kdykoliv cokoliv, často 
se zjevným úmyslem získat ja-
kési výpalné. Vezměte si, že se 
stavbou se nepohnulo ani v do-
bách, kdy byl za ODS ministrem 
dopravy Martin Říman z Frýdku-
-Místku,“ reagovala primátorka 
Eva Richtrová, která se zákony 
pracuje v Senátu. Vít Bárta ujistil, 
že zneužívání občanských inicia-
tiv je jedním z témat, kterému se 
jeho strana již věnuje, a vysvět-
loval, nakolik je v ekonomicky 
složité době bolavé rozhodování, 
kam nasměrovat finance. „Přijel 
jsem sem s tím, že na severu 
Moravy jsou nedostatky v do-
pravní infrastruktuře a Frýdek-
-Místek i po dnešku vnímám jako 
jeden z kritických bodů. Umím 
dnes slíbit, že budeme dále pro-
jektovat, ale současně musím 
vyzvat Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, aby se tak jako jinde snažilo 
projekt seškrtat na únosné mini-
mum, aby se zvýšila pravděpo-
dobnost jeho realizace v dalších 
letech,“ rekapituloval na závěr 
jednání ministr dopravy. Zástupci 
Ředitelství silnic a dálnic ČR re-
agovali v tom smyslu, že právě 
neúměrné ekologické požadavky 
se podílejí výrazně na výsledné 
ceně.  Ministr Vít Bárta poté také 
oficiálně vystoupil před novináři: 
„Musíme hledat zásadní úspory, 
abychom odpovědně řekli, co a 

kdy se bude moci stavět. Musí-
me změnit koncepce, protože my 
chceme stavět levněji a efektiv-
něji. I ve Frýdku-Místku se musí-
me snažit o omezení velkorysosti 
této stavby,“ prohlásil Vít Bárta.

„My jsme rádi, že se nám 
vyplatil náš přístup a že mini-
str přijal naše pozvání, aby se 
osobně přesvědčil, jaká je ve 
Frýdku-Místku situace. Věříme, 
že obchvat bude vládní priori-
tou, i v souvislosti se závazky 
předchozích vlád ohledně auto-
mobilky Hyundai v Nošovicích. 
Dal výstavbě obchvatu naději, to 

je pro nás v tuto chvíli důležité. 
Samozřejmě budeme sledovat 
další kroky ministerstva i Ředi-
telství silnic a dálnic ČR,“ hod-
notil náměstek primátora Petr 
Cvik. Dalibor Hrabec, který byl 

jednání přítomen za místní Věci 
veřejné, shrnul výsledek schůz-
ky na frýdecko-místecké radnici 
takto: „Jsem rád, že pan ministr 
do Frýdku-Místku přijel a přivezl 
řešení.“  (pp)

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Zpravodaje RM jsem 

slíbil informovat vás o případné návštěvě 
ministra dopravy Víta Bárty v našem měs-
tě. Jsem rád, že tak mohu učinit již nyní. 
Pan ministr Bárta přijal naše pozvání a při-
jel do Frýdku-Místku minulý týden v pátek. 
Měl hodně nabitý program, nejel zdaleka 
všude, ale naše argumenty jej přesvědčily 
a přiměly k jednání. Mohu konstatovat, že 
jednání bylo konstruktivní a přineslo naději 
za pokračování stavby pro město nezbytně nutného obchvatu. Panu 
ministrovi jsme ve spolupráci s odborníky na dopravu snesli řadu argu-
mentů pro pokračování stavby. Tím nejzásadnějším byl havarijní stav 
části průtahu městem, tzv. estakády, dnes, kdy městem projíždí 45 000 
automobilů za 24 hodin. Ekologická zátěž na město je již tak obrov-
ská. V ministerstvem vypracované sektorové strategii dopravy, která 
obsahuje žebříček nejproblematičtějších dopravních míst trpících zátěží, 
se naše město umístilo na 4. místě z 56 hodnocených měst z celé re-
publiky. Hodnoceny byly dopady na zdraví obyvatel, dopady na životní 
prostředí, snížení nehodovosti, návaznost na evropskou síť či zvýšení 
kvality provozu. O tom všem jsme s ministrem diskutovali. A závěr z jed-
nání? Ten  je pro Frýdek-Místek nadějný. Pan ministr slíbil, že se bude 
pokračovat v přípravě projektové dokumentace a bude se pracovat i 
na stavebním povolení. Během několika týdnů pak zašle informaci o 
tom, zda se v rozpočtu státu, který je investorem této náročné stavby, 
najde asi 30 milionů korun nezbytných pro výkupy pozemků dotčených 
stavbou obchvatu. Zároveň ministr sdělil požadavek na zeštíhlení in-
vestičního rámce celé stavby, jinými slovy požaduje úspornější variantu 
výstavby obchvatu. Vzhledem ke škrtům, které ministerstvo dopravy 
plošně v rámci resortu připravilo, proto považujeme jednání s ministrem 
za úspěšné. Šance, že se naše město této zásadní stavby dočká, žije. 
I nadále proto budeme pokračovat ve spolupráci s Klubem Věcí veřej-
ných Frýdek-Místek, který nám hodně při návštěvě ministra v našem 
městě pomohl a jehož zástupcům děkuji, v intenzivním vyjednávání 
s ministerstvem dopravy tak, abychom se reálně obchvatu dočkali v co 
možná nejkratší době. O dalším vývoji vás, vážení spoluobčané, bude-
me samozřejmě okamžitě informovat.  Petr Cvik

Další školní rok zahájen

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ: Náměstek primátora Petr Cvik se na začát-
ku školního roku ocitl v dvojroli, když na 6. ZŠ vítal prvňáčky, mezi 
nimiž měl i svého syna. Všem popřál do nového školního roku vše 
nejlepší, učitelům pak  hodně elánu, maximum trpělivosti a někdy 
i tolik potřebného nadhledu. „Chtěl bych i touto cestou poděkovat 
všem za práci, kterou na našich školách odvedli během uplynu-
lých prázdnin, kdy některé školy prošly výraznou proměnou, jinde 
se řešily důležité provozní záležitosti,“ řekl náměstek Petr Cvik. O 
prázdninových investicích na jednotlivých školách a školkách bu-
deme informovat v příštím čísle.                        Foto: Petr Pavelka

Ve středu 1. září se uskuteč-
nilo losování čísel pro označe-
ní pořadí volebních stran na 
hlasovacích lístcích pro komu-
nální volby, které proběhnou 
15. a 16. října. Osm z jedenácti 
politických subjektů pak dále 
losovalo o umístění volebních 
trojnožek v ulicích města.

Výsledky losování:
Volte Pravý Blok

www.cibulka .net - 1 
Česká pirátská strana - 2

VOLBA PRO FRÝDEK-MÍSTEK - 3
Dělnická strana sociální

spravedlnosti - 4
Křesťanská demokratická unie - 
Československá strana lidová - 5

NEZÁVISLÍ - 6
Česká strana sociálně

demokratická - 7
Občanská demokratická strana - 8

Věci veřejné - 9
Komunistická strana Čech a 

Moravy - 10
TOP 09 - 11

Strany již znají
svá čísla
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krátce

Centrum pečovatelské 
služby Frýdek-Místek ve spo-
lupráci s Oblastním spolkem 
Českého červeného kříže ve 
Frýdku-Místku připravilo po 
roce již pátý ročník Pochodu 
pro seniory 2010. Slavnostní 
start je naplánován na 10. září 
v 9 hodin od autobusové za-
stávky u pramene v Hájku.

„Pochod se stal v našem měs-
tě tradicí a nesmírně nás těší, že 
se každým rokem potkáváme na 
startovní čáře ve stále hojnějším 
počtu,“ říká radní Ivan Vrba.

A co vlastně seniory čeká? Po 
oficiálním zahájení se vydají tra-
sou dlouhou tři kilometry od Hájku 
vedlejší zpevněnou komunikací 
až do Sedlišť k restauraci Lašská 
Jizba. Během cesty absolvují i 
některé lehké soutěžní úkoly. Čle-
nové Českého červeného kříže 
budou po celou dobu trvání akce 
zajišťovat zdravotní dozor a bu-
dou připraveni v případě potřeby 
zasáhnout a poskytnout odbor-
nou pomoc. Zájemcům bude opět 
zpřístupněna prohlídka kostelíka 
Všech svatých. Všichni účastníci 
obdrží účastnické listy, drobné 
upomínkové předměty a tradičně 

Pochod pro seniory

POCHOD SENIORŮ: Cíl cesty – dřevěný kostelík. Foto: Petr Pavelka

je pamatováno i na občerstvení. V 
minulém roce organizátory velký 
zájem o tuto akci sice nesmírně 
potěšil, ale i maličko zaskočil, ne-
boť všichni zájemci se na start ani 
nedostali z důvodu přetížení auto-
busových linek hromadné dopra-
vy. „Abychom letos podobné situ-
aci předešli, zajistili jsme posílení 
běžné dopravy o dva mimořádné 
spoje na místo startu a jeden zpět 
ze Sedlišť do Frýdku-Místku. Au-
tobusy budou pro účastníky při-
staveny zdarma,“ sdělil náměstek 
primátora Petr Cvik.

Trasy jednotlivých autobusů 
jsou následující: první z autobusů 
– 8:15 Místek Anenská, dále jsou 
časy přibližné 8:17 Místek Ost-
ravská, 8:19 Místek Frýdlantská, 
8:21 Místek Politických obětí, 8:26 
Frýdek Magistrát, 8:30 Frýdek 
Sídliště, 8:40 Hájek. Druhý z auto-
busů – 8:20 Frýdek Nový byt, dále 
jsou časy přibližné 8:22 Frýdek 
Magistrát, 8:24 Frýdek Nemocni-
ce, 8:26 Frýdek Rozcestí u školy, 
8:28 Frýdek Sídliště, 8:36 Hájek. 

Přijďte za neopakovatelnou 
atmosférou, která každým ro-
kem tuto akci provází, třeba na-
vážete i nová přátelství.  (pp)

Odstávka aquaparku
Krytý aquapark Olešná bude 

během celého září z důvodu po-
sezonní generální údržby a sa-
nitace odstaven jako každoroč-
ně mimo provoz. Provozovatelé 
se těší na návštěvu milovníků 
vody opět od 1. října.

Setkání s občany
Vedení statutárního města 

Frýdku-Místku ve spolupráci s 
osadním výborem Chlebovice 
pořádá Setkání s občany Chle-
bovic, které se uskuteční v pátek 
3. září v 16.30 hodin v Domě 
včelařů na Fojtství. Zazní infor-
mace o činnosti osadního výbo-
ru v Chlebovicích, o výstavbě 
silnice R48 v úseku Rychaltice-
-Místek, dojde na podněty ob-
čanů, aktuální informace a dis-
kuse. „Na schůzi bude přítomno 
vedení stavby R48, které zod-
poví dotazy přítomných,“ uvedla 
primátorka Eva Richtrová, ga-
rant této okrajové části města.

Přiznaná dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo dne 18. srpna 
schváleno přidělení dotace z Re-
gionálního operačního programu 
na projekt Rekonstrukce fotbalo-
vého areálu Stovky. Celkové ná-
klady přesahují 81 milionů korun, 
městu se podařilo získat téměř 
75 milionů korun. Rada města 
rozhodla i o přijetí dotace na pro-
jekt Obnova Zámeckého parku a 
nový park Jižní svahy, která činí 
téměř 18 milionů korun.

Dny evropského dědictví
U příležitosti Dnů evropského 

dědictví budou v neděli 12. září 
od 13.30 do 17 hodin zdarma 
zpřístupněny veřejnosti některé 
památkové objekty ve Frýdku-
-Místku. Ve Frýdku se jedná o 
tyto objekty: Muzeum Beskyd 
F-M – frýdecký zámek, Kostel 
sv. Jana Křtitele, Bazilika Navští-
vení Panny Marie, Evangelický 
kostel, Kostel sv. Jošta, Kaple 
Svatého kříže v Hájku. V Míst-
ku bude zpřístupněn Kostel sv. 
Jakuba, Kostel sv. Jana a Pavla 
a Kostel Všech svatých. Dopro-
vodnou akcí je zpřístupnění věže 
Kostela sv. Jana Křtitele, odkud 
si můžete vychutnat pohled na 
celé město, koncert duchovní 
hudby od 15 hodin v evangelic-
kém kostele a o hodinu později v 
Kostele sv. Jana Křtitele.

Oprava výkladů
Rada města rozhodla o za-

dání veřejné zakázky Oprava 
výkladců malého podchodu, k. ú. 
Místek, na kterou půjde z rozpoč-
tu města okolo půl milionu korun. 

Nová parkoviště
Rada města rozhodla o veřej-

ných zakázkách na vybudování 
nových parkovacích míst. Přes 
šest milionů bude stát úprava 
plochy a výstavba parkoviště u 
kostela sv. Jana a Pavla v Míst-
ku a podobná suma je vyčleně-
na i na úpravu ulice Anenské, 
od ulice Zahradní po ulici J. Lo-
hrera, která rovněž přinese nová 
parkovací místa.  (pp)

Statutární město Frýdek-
-Místek, odbor sociálních slu-
žeb, ve spolupráci s pracov-
ními skupinami komunitního 

Den zdraví a sociálních služebDen zdraví a sociálních služeb

plánování a dalšími organi-
zacemi připravili na 16. září 
v Národním domě od 10 do 17 
hodin Den zdraví a sociálních 

služeb, pořádaný pod zášti-
tou primátorky Evy Richtrové.

„Návštěvníci se budou moci 
seznámit s nabídkou posky-
tovaných sociálních služeb a 
souvisejících aktivit pro seniory, 
zdravotně postižené, děti a mlá-
dež či osoby v nepříznivé soci-
ální situaci, včetně prezentace 
výrobků uživatelů. Budou mít 
možnost si zážitkovou formou 
vyzkoušet život osob s handica-
pem, například nalévání pohár-
ku s vodou s klapkami na očích, 
nebo zhlédnout ukázku práce 
canisterapeutického psa či kul-
turní program uživatelů sociál-
ních služeb,“ nastínila program 

primátorka Eva Richtrová.
Součástí této akce budou 

také tradiční ochutnávky a pro-
dej výrobků zdravé výživy, bo-
hatý sortiment přírodních léčeb-
ných preparátů, bioproduktů, 
potravinových doplňků, rehabili-
tačních a zdravotnických pomů-
cek, homeopatie, včetně onkolo-
gické poradny. „Pro návštěvníky 
jsou vždy velmi atraktivní vyšet-
ření krevního tlaku, cholesterolu, 
tělesného tuku. Na akci také 
mohou zhlédnout premiéru filmu 
o sociálních službách ve Frýdku-
-Místku,“ doplnil radní Ivan Vrba. 
Od 15 hodin vystoupí Tomáš 
Kočko s orchestrem.  (pp)

DEN ZDRAVÍ: Na odběry a měření se stojí fronty. Foto: Petr Pavelka

Po posledních ročnících His-
torických slavností v Parku pod 
zámkem už jasné, že ani vrt-
kavé počasí neodradí davy lidí 
od této podívané, která přináší 
tradiční rozloučení s prázdnino-
vými a dovolenkovými dny.

V sobotu 28. srpna po setmě-
ní se spustila show plná soubojů, 
žonglérských kousků, zakonče-
ná působivou ohňovou show a 
ohňostrojem. Organizátoři slibo-
vali pouliční divadlo, šerm a ta-
nec ve vtipných etudách a scén-
kách na téma komedie dell´arte 
s letošním tématem „Potvrzení 
práv města králem Matyášem 
Habsburským a rozšířením práv 
o Právo mýta Ferdinandem II. Za 

Historické slavnosti lákajíHistorické slavnosti lákají
věrnost a chrabrost Frýdeckých 
při Mansfeldově vpádu“. 

Také v neděli mohli lidé vy-
razit na pokračující program v 
duchu historického jarmarku, s 
dobovými hudebními a taneční-
mi skupinami, ale třeba i histo-
rickou střelnicí a ukázkami pal-
ných zbraní. „Měli jsme dokonce 
hlášení, abychom si posvítili na 
ty darebáky, co pořád u náměstí 
střílejí, ale když jsme vysvětlili, 
že se vše odbývá v rámci Frý-
deckých slavností, stěžovatel 
měl pochopení,“ uvedla Lenka 
Biolková z městské policie.

Stánky byly letos opravdu bo-
haté a vytvářely patřičnou kulisu, 
lákadlem byla jídla připravená 

na ohni, pro děti pak štíty, luky a 
meče, s nimiž pak napodobovaly 
výkony účinkujících. „Akce znovu 
oslovila spoustu lidí, a když se 
tak ohlédnu zpátky, co všechno 
jsme letos měli v rámci Beskyd-

ského Veseléta připraveno, mys-
lím, že na nedostatek kulturních 
příležitostí si nikdo ve městě stě-
žovat nemůže. Město o prázdni-
nách žilo, což nás těší,“ shrnula 
primátorka Eva Richtrová.  (pp)

HISTORICKÉ SLAVNOSTI: Koně neodmyslitelně patřili k středově-
ké zábavě.   Foto: Petr Pavelka
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městská policie

Ani podruhé se v rámci 
Beskydských rekordů Frýdek-
-Místek do České knihy rekor-
dů nezapsal. 21. srpna se do 
akce na frýdeckém náměstí 
v průběhu dne zapojilo 1711 
lidí, kteří přispěli svým obráz-
kem od puzzle mozaiky, která 
byla ovšem sestavena ze sym-
bolických 2010 kousků.

Na Zámeckém náměstí vše 
začalo už v 9 hodin ráno, účast-
níci neobvyklé akce plné sou-
těží a zábavy se na Zámeckém 
náměstí shromažďovali před 
asistenty, aby se oficiálně re-
gistrovali k účasti na vytvoření 
rekordu. Společnými silami se 
před zraky primátorky Frýdku-
-Místku Evy Richtrové a primá-
tora partnerského města Tur-
zovka Miroslava Rejdy snažili 
zaplňovat prázdná pole obrazu 
zhruba dvanácti metrů čtvereč-

K rekordu chyběl jen kousekK rekordu chyběl jen kousek
ních. Odměnou jim byl účastnic-
ký odznak na památku a pou-
kázka na nápoj. Děti mohly další 
odměny získat soutěžením, sta-
čilo obout si netradiční maxilyže 
nebo přenést balónek na tácku. 
Do toho mluveným slovem bavil 
přítomné Petr Rychlý, který ze 
začátku v pro pořadatele příz-
nivém intervalu odměňoval na 
jevišti jubilejní účastníky rekor-
du. „Zrána to vypadalo velmi 
dobře, již hodinu po startu se do 
skládačky zapojilo 250 lidí, což 
bylo velmi nadějné. Škoda, že to 
nakonec nevyšlo, ale myslím, že 
nikdo ze zúčastněných nelitoval. 
Byla to zase jednou dobrá zá-
bava v centru města,“ hodnotila 
primátorka Eva Richtrová. 

Už ve 14 hodin oznámil komi-
sař agentury Dobrý den rovnou 
tisícovku účastníků rekordu, což 
naznačovalo, že by se rekord 

BESKYDSKÉ REKORDY: Ranní rozjezd akce byl velmi nadějný. 
Foto: Petr Pavelka

mohlo podařit vytvořit, protože 
na něj byla stanovena dvanácti-
hodinová lhůta. „Pozornost kro-
mě skládání puzzlí upoutávalo 
vystoupení mažoretek Nicol ze 
slovenské Turzovky, které v letoš-
ním roce obhájily mistrovský titul 
ve velkých formacích junior SR. V 
odpoledním programu nadchli ná-
vštěvníky odborníci ve svých ne-
tradičních disciplínách. Na pódiu 
byl viděn nejen step a umění v bo-
jovém sportu taekwondo, ale také 
špičkové kousky – bike-trialová 
show, nad kterou se tajil mno-
hým dech. Tu předvedla skupina 
Metal Trials. Zajímavá byla i kon-
frontace jazykových dovedností, 
kdy účastníci soutěže překládali 
česká slova do slovenštiny. Navíc 
po celou dobu lemovaly náměstí 
stánky s rukodělnými řemeslnými 

výrobky, které lákaly k zastavení,“ 
popsala ředitelka pořádajícího 
Beskydského informačního cent-
ra Monika Konvičná.

I když pořadatelé odhadli 
počet účastníků akce na čtyři 
tisícovky, každý druhý prostě 
k obrazu nepřišel a ve 21 hodin 
bylo jasné, že v mozaice zůsta-
nou bílá místa. „Mrzí nás to, byla 
za tím vším spousta práce, za 
kterou bych chtěla všem, kteří 
se na akci podíleli, poděkovat. 
Samozřejmě i všem, kteří se za-
pojili a chtěli Frýdek-Místek do 
knihy rekordů dostat. Věřím, že 
přijdou i příště a do třetice se již 
rekord povede. Prostě se zatím 
být rekordmany učíme, ale třeba 
to pak půjde rok co rok jako na 
běžícím páse,“ doufá v tradici re-
kordů Monika Konvičná.  (pp)

Region Beskydy za finanč-
ní podpory Statutárního měs-
ta Frýdek-Místek a získané 
krajské dotace ve výši dva 
miliony vybudoval a uvedl do 
provozu systém informačních 
kiosků, který nepřetržitě 24 
hodin denně sedm dní v týd-
nu poskytuje informace turis-
tům a návštěvníkům regionu. 
Jsou nainstalovány například 
na pobočkách Beskydského 
informačního centra.

„Díky infokioskům se mohou 
turisté v terénu připojit k inter-
netu a na webové stránce Re-
gionu Beskydy získat potřebné 
informace například o obcích, 
turistických cílech či dopravních 
spojích. Infokiosky ale nebudou 
veřejným internetem. Jejich uži-
vatelé se dostanou jen na vybra-
né internetové stránky. Celkem 
tam bude zhruba 800 odkazů,“ 
sdělila projektová manažerka 
Dagmar Valášková.

„Důležitý je nepřetržitý provoz 
a snadné ovládání dotykovým 
displejem a klasickou kláves-
nicí. Informace jsou v češtině, 
polštině, němčině a angličtině,“ 
vyzdvihl náměstek hejtmana Jiří 
Vzientek.

Město podpořilo informační kiosky

INFOKIOSKY: Slavnostního spuštění projektu se za město Frýdek-
-Místek zúčastnil radní Ivan Vrba.  Foto: Petr Pavelka

Radní Ivan Vrba upozorňuje na 
nerezové „antivandal“ provedení 
a také na osm kamer snímajících 
zajímavé lokality regionu, prostřed-
nictvím nichž se budou moci lidé 
podívat i na online videozáznamy 
z těchto míst. „Infokiosek umož-
ní vyhledat základní informace 
o atraktivitách nebo kulturních a 
sportovních možnostech regionu. 
Nezapomnělo se samozřejmě na 
jízdní řády hromadné dopravy, da-
tabázi informačních center a další 
pro turisty prospěšné informační 
toky,“ vysvětlil radní.

Frýdek-Místek se stejně jako 
další obce na stránkách infoki-
osků prezentuje také krátkým 
videospotem. „Záměrem bylo 
poskytnout turistům obrazovou 
informaci o obcích regionu, je-
jich krásách a zajímavostech, 
protože lidé je vnímají inten-
zivněji než informace textové. 
Sestřihem videovizitek vznikl 
také krátký dokument s názvem 
Beskydská symfonie, propagu-
jící pestrost regionu, kterým se 
chceme prezentovat na veletr-
zích cestovního ruchu doma i 
v zahraničí,“ doplnila primátorka 
Eva Richtrová, předsedkyně Re-
gionu Beskydy.  (pp)

Městská policie ve Frýdku-
-Místku konečně naplno vyu-
žívá prostor v místeckém Kří-
žovém podchodu. Služebna 
byla dovybavena a zateplena, 
aby se mohla využívat celo-
ročně, a od září se v ní roz-
jíždí provoz ve stálém režimu.

„S příchodem nového ředitele 
městské policie byla pozměně-
na její koncepce, protože ten 
měl zcela jinou představu o jejím 
fungování. Měl i své časové pri-
ority, s nimiž se pustil do jednot-
livých změn. Jeho představa vy-
užití této služebny je zaměřena 
na občany,“ řekl náměstek pri-
mátora a velitel městské policie 
Michal Pobucký.

„Budou se zde konat akce 
zaměřené na prevenci kriminali-
ty pro široké spektrum obyvatel, 
od dětí až po seniory. K tomu 

Služebna už slouží svému účelu
bude sloužit školící místnost, 
která byla vybavena potřebnou 
technikou a je oddělená od od-
počinkové zóny, kde najdou po-
třebné zázemí v místecké části 
naši strážníci,“ vysvětlil ředitel 
městské policie Milan Sněhota. 

Městská policie bude ve slu-
žebně v Křížovém podchodu 
k dispozici veřejnosti pravidelně 
v pondělí a středu od 8:30 do 12 
hodin a odpoledne od 13 do 17 
hodin, v pátek jen dopoledne. 
Počítá se s tím, že služebny bu-
dou ke schůzkám s občany vy-
užívat i jednotliví okrskáři a lidé 
zde budou moci se zrovna slou-
žícími policisty probrat jakýkoliv 
bezpečnostní problém. Měst-
ská policie  bude spolupraco-
vat v tomto prostoru i s dalšími 
organizacemi. „Na besedách 
a přednáškách se budou po-

dílet i kolegové 
z Policie ČR, 
Charita, Centrum 
nové naděje a 
další,“ vyjmeno-
vala policejní pre-
ventistka Lenka 
Biolková. V ne-
poslední řadě by 
provozem této 
služebny měl být 
omezen i vandalis-
mus v Křížovém 
podchodu.  (pp)

SLUŽEBNA V PODCHODU: Dovybavení in-
teriéru už umožňuje tento prostor naplno vy-
užívat.                              Foto: Petr Pavelka

Porušil vyhlášku
29. 7. před desátou hodinou 

dopoledne oznámil občan Frýd-
ku-Místku, že před Invou stojí opi-
lý bezdomovec a obtěžuje ostatní 
občany. Hlídka na místě zjistila, 
že se oznámení zakládá na prav-
dě. Muž si svým chování vyžebral 
peníze od zákazníků a za tyto pe-
níze si koupil víno a opil se. Hlídka 
mu udělila blokovou pokutu za 
porušení vyhlášky – zákaz konzu-
mace alkoholu na veřejnosti. 

Usnul při pečení
14. 8. v sedm hodin ráno 

oznámil občan Frýdku-Místku, 
že na ulici ČSA vychází kouř 
z okna. Jednalo se o připále-
né maso v troubě. Majitel bytu 
usnul, hlídka městské policie ho 
probudila a upozornila na kouř, 
který vycházel z jeho bytu.

Poraněný převezen
14. 8. v sedm hodin ráno 

oznámil personál Českých drah, 
že ve vestibulu ve Frýdku-Míst-
ku klečí muž. Hlídka zjistila, že 
muž je zraněný na ruce a nemů-
že se postavit na nohy. Poraně-
ný byl předán rychlé záchranné 
službě, která ho převezla do ne-
mocnice na vyšetření.

Mladiství popíjeli
14. 8. v šestnáct hodin hlídka 

městské policie prováděla kontro-
ly Skateparku ve Frýdku-Místku, 
kde byly zastiženy dvě mladistvé 
osoby, které na místě popíjely fer-
net. Strážníci provedli dechovou 
zkoušku u obou osob s pozitivním 
výsledkem. Protože se jednalo o 
místo veřejné a tím byla poruše-
na vyhláška města, byla udělena 
bloková pokuta a podnapilé oso-
by byly předány rodičům.

Svíčky u mučedníků
20. 8. v půl druhé ráno volala 

oznamovatelka na Městskou po-
licii ve Frýdku-Místku, že nějaký 
muž na ulici Národních mučední-
ků zapálil asi dvacet svíček, na-
sedl do auta a odjel. Žena měla 
strach, aby něco nezačalo hořet. 
Hlídka svíčky zajela uhasit. 

Zmohl jej nákup
21. 8. v poledne bylo přijato 

oznámení na městskou policii, 
že na ulici Collo-Louky je opře-
né jízdní kolo a za svodidly leží 
muž. „Strážníci zjistili, že zde cy-
klista odpočíval po nákupu v Te-
scu,“ uvedla Lenka Biolková, 
manažerka prevence kriminality.

Pejskaři se nepohodli
21. 8. v osm hodin večer byla 

Městská policie ve Frýdku-Místku 
požádána o pomoc. Muž venčil 
svého yorkširského teriéra, ko-
lem šla paní, která měla psa bez 
vodítka a ten jej pokousal. Žena 
se psem se schovala do vchodu. 
Strážníkům se nepodařilo zjistit 
majitele volně pobíhajícího psa, 
a tak muž odešel na vyšetření se 
psem s nepořízenou. „Druhý den 
se podařilo poškozenému zjistit 
jméno majitelky, která vše hlídce 
popřela a odmítla uhradit vzniklou 
škodu. Strážníci celou událost se-
psali a oznámili na správní řízení,“ 
vylíčila Lenka Biolková.  (pp)
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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-MÍS-
TEK - 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 postu-
povat krůček po krůčku s pomo-
cí metod dramatické výchovy k 
osvojení si základních divadel-
ních dovedností, jako jsou vní-
mání partnera, pohyb v prostoru, 
představivost a fantazie, sezná-
mení se s improvizací, rozvoj 
komunikačních dovedností. Až 
dojdeme k vlastnímu divadelní-
mu 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.

Keramika pro dospělé
Věk: od 18 let
Charakteristika: Základy práce s 
hlínou, práce s plátem, odlévání, 
modelování, glazování 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 techni-
kou.

VÝTVARNÝ ATELIÉR KLÍČ
Kresba - přípravný kurz na 

VŠ
Věk: od 15 let, dospělí
Charakteristika: Kurz je určen 
studentům SŠ a jiným uchaze-
čům o studium na architektuře, 
pedagogických nebo umělec-
kých školách. Náplň kurzu: Zá-
kladní kresební zobrazení geo-
metrických těles, zátiší a hlavy 
(busta).

Figurální kresba
Věk: od 15 let, dospělí
Charakteristika: Kurz je určen 
zájemcům z řad amatérských 
výtvarníků, studentů SŠ a VŠ 
uměleckých škol, pedagogů VV 
apod. Náplň kurzu: Základy zob-
razování lidské postavy a por-
trétu se zaměřením na stavbu a 
charakter hlavy, psychologický 
výraz.

Akt
Věk: od 15 let, dospělí
Charakteristika: Kurz je určen 
zájemcům z řad amatérských 
výtvarníků, studentů SŠ a VŠ 
uměleckých škol, pedagogů VV 
apod. Náplň kurzu: Zobrazování 
lidské postavy, zkratky.

Kurz grafických technik - 
Tisk z výšky

Věk: od 15 let, dospělí
Charakteristika: Kurz je určen 
zájemcům z řad amatérských 
výtvarníků, studentů SŠ a VŠ 
uměleckých škol a veřejnosti. 
Náplň kurzu: Osvojení si grafic-
kých technik pro tisk z výšky: 
linoryt, linořez, dřevořez.

Kurz grafických technik - 
Tisk z hloubky

Věk: od 15 let, dospělí
Charakteristika: Kurz je určen 
zájemcům z řad amatérských 
výtvarníků, studentů SŠ a VŠ 
uměleckých škol a veřejnosti. 
Náplň kurzu: Osvojení si grafic-
kých technik pro tisk z hloubky: 
suchá jehla, lept, aquatinta.

POHYB A TANEC
Aerobik

Věk: 7 – 12 let
Charakteristika: Základy aerobi-
ku a moderního tance se naučíte 
v našem již tradičním kroužku. 
Cvičení při hudbě rozvíjí vaši 
oběhovou soustavu a vede ke 
zvýšení úrovně vytrvalosti a vý-
konnosti. 

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, 
nácvik choreografií, účast na 
soutěžích a veřejných vystou-
peních. 

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 Exo-
tických tanců, kde se naučíte 
nejen ovládnout své tělo, ale 
taktéž svou mysl. Vyzkoušíte si 
pestrou nabídku tanců, jako jsou 
břišní tance, afro-tance, tance s 
bubínky a mnoho dalších netra-
dičních 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 provo-
zování lezeckého sportu, hry a 
soutěže 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 klubovně, 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 oddílovkách 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. 
Bojujeme o body do oddílového 
bodování 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, rozdělat oheň, luš-
tíme tajemné zprávy, pracujeme 
s buzolou a učíme se signalizo-
vat různými způsoby. Pořádáme 
letní stanový tábor a zimní tábor. 
Jsme parta dobrých kamarádů, 
kteří táhnou za jeden provaz, a 
od roku 1998 jsme členy Asocia-
ce TOM ČR.

Turistický oddíl T.O.R.
Věk: 7 – 12 let
Charakteristika: Jsme turistický 
oddíl Radegast a s námi můžeš 
zažít výlety do přírody, vícedenní 
akce na chatách, lanové aktivity, 
letní tábor. Hrajeme tradiční i ne-
tradiční 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 hůl-
kou a pompomy. Zúčastňujeme 
se svými vystoupeními na růz-
ných kulturních akcích, jako jsou 
plesy, fotbalová utkání a spor-
tovní akce pro děti.

Lavina
Věk: 8 – 15 let
Charakteristika: Na našich 
schůzkách si zahrajete hry, 
naučíte se techniky zápasů se 
zbraní, zazpíváte si písničky s 
kytarou, naučíte se nové hry. Na 
hřišti si zahrajete baseball, ringo 
a boje se zbraněmi. Pravidelně 
podnikáme rytířské výpravy na 
hory. Všechny zbraně jsou měk-
čené a bezpečné.

Futsal
Věk: 8 – 15 let
Charakteristika: V tomto spor-
tovním kroužku se naučíte hrát 
fotbal v tělocvičně, který má 
název Futsal. Naučíme se zpra-
covávat míč na futsal, přihrávky 
a hlavně pravidla této populární 
hry. V zimním období se zúčast-
níme nějakého toho turnaje a 
hlavně si zlepšíme svou fyzickou 
zdatnost.

Míčové hry
Věk: 7 – 12 let
Charakteristika: Naučte se zá-
klady přehazované, volejbalu, 
fotbalu, házené, košíkové a dal-
ších her pod vedením zkušené 
lektorky. Kroužek je určen pro 
holky i kluky.

Malí sportovci
Věk: 4 – 7 let
Charakteristika: Pohyb zábav-
nou a hravou formou, pro naše 
nejmenší. Hry, soutěže, míčové 
hry, cvičení na nářadí, víkendo-
vé výlety, koupání.

Pohybové hry
Věk: 8 – 14 let
Charakteristika: V tomto ZÚ se 
seznámíme se spoustou pohy-
bových her, ve kterých se vy-

řádíme, zahrajeme si, poznáme 
nové kamarády i sami sebe. Bu-
deme nejen běhat a tančit, ale 
také přemýšlet, vyzkoušíme si 
vědomostní, smyslové, psycho-
logické hry, a to vše završíme 
zajímavými výlety.

Žonglování
Věk: 9 - 15 let
Charakteristika: Určeno všem, 
kteří mají zájem naučit se zákla-
dy žonglování s míčky, kužely a 
kruhy. Vyrobíte si vlastní míčky, 
se kterými se naučíte zákla-
dům. Tato sportovní a artistická 
aktivita vás nejen pobaví, ale 
taktéž zlepší nervosvalovou ko-
ordinaci, prostorovou orientaci, 
soustředění a rozvine spolupráci 
mezi mozkovými hemisférami.

Kung–Fu
Věk: 8 – 15 let
Charakteristika: Na našich tré-
nincích si zvýšíte svou fyzickou 
připravenost, naučíte se sebe-
ovládání a hlavně se naučíte 
základům bojového stylu Chan 
Shaolin Si, který pochází z ob-
lasti pohraničí Mongolska a 
Číny, který přinesl do Evropy 
jeho zakladatel Dr. Tse Gan-
juuryn Dschero Khan (čti: Če-
koran). Za éru své působnosti 
jsme vychovali několik set zá-
jemců o bojová umění. Jeho 
adepti se úspěšně prosazují na 
soutěžích bojových umění mezi-
národní úrodně.

Cyklistika
Věk: 8 – 15 let
Charakteristika: Projeďte se s 
námi na kole.

AKTIV – Moderní tanec
Věk: 5 – 18 let
Charakteristika: Taneční skupi-
na - moderní tance určena pro 
dívky a chlapce. Rozcvičky, 
nácvik choreografií, účast na 
soutěžích a veřejných vystoupe-
ních. Různé skupiny (závodní, 
přípravné apod.)

Street Dance
Věk: 9 – 18 let
Charakteristika: Máte rádi tanec, 
improvizaci, chcete si vytvořit 
svůj vlastní taneční styl? Pak je 
právě pro vás určen náš nově 
otevřený kroužek Street dance, 
tzv. pouliční tanec. Naučíte se 
základy breakdance, popping, 
locking, hip hop new style a 
house dance.

Minitanečky
Věk: 4 – 7 let
Charakteristika: Naši nejmenší 
se hravou formou naučí vnímat 
hudbu a pohyb. Vyzkouší si ná-
cvik tanečních sestav a také se 
představí při veřejných vystou-
peních.

TECHNIKA
Kutil

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

Plastikový modelář
Věk: 9 – 17 let

NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ SVČ KLÍČ NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011



5 Srpen 2010Kroužky a kurzy 2010/2011

NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ SVČ KLÍČ NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
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. 
Naučíte se, jak si vytvořit svou 
vlastní webovou prezentaci od 
úplných základů. Po úspěšném 
absolvování kroužku obdržíte 
osvědčení.

ŠACHY
Šachový kroužek

Věk: 5 – 18 let
Charakteristika: Náplní šacho-
vých kroužků budou přednášky 
na jednotlivá šachová témata. 
Děti se seznámí s historií šacho-
vé hry, naučí se partie zapisovat 
a hrát se šachovými hodinami. 
Zúčastní se nejen víkendových 
soustředění, ale i mnoha šacho-
vých 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 
základním pravidlům šachové 
hry. Budou moci hrát šachové 
partie. Zúčastní se šachových 
turnajů a simultánek.

Deskové hry
Věk: 7 – 15 let
Charakteristika: U nás si mů-
žeš zahrát mnoho netradičních 
deskových, karetních nebo kost-
kových her, od jednoduchých 
hříček, až po náročné strategie. 
Přijď si vyzkoušet nové i starší 
hry, přijď se stát slavným voje-
vůdcem, zlatokopem, pirátem, 
osadníkem, králem, stavitele. 
Každou první středu v měsíci 
pořádáme menší turnaj ve dvou 
vylosovaných deskových či ka-
retních hrách.

HUDBA A JAZYKY
Angličtina A – začátečníci, 

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

Angličtina A – pokročilí, 
intenzivní kurz

Věk: od 12 let, dospělí
Charakteristika: Naučíte se 
základům anglické gramatiky, 
osvojíte si základy konverzace. 
Navazujeme na lekci 7 z Head-
way.

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

Angličtina B – mírně
 pokročilí

Věk: od 12 let, dospělí
Charakteristika: Naučíte se 
specifikům anglické gramatiky, 
osvojíte si konverzaci. Navazu-
jeme 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 
Italštiny z Ledy. Naučíme se zá-
klady italského jazyka: zájmena, 
předložky, časování sloves ne-
pravidelných a zvratných sloves, 
číslovky.

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

Kytara
Věk: od 9 let
Charakteristika: V našem krouž-
ku se naučíte základům hraní 
na kytaru (akordy, vybrnkávání 
atd.), zahrát a zazpívat písničky 
k táborovým ohňům, ale i písně, 

co se staly hity. Na závěr pak 
vystoupíme před rodiče a uká-
žeme jim, co jsme se naučili.

OSTATNÍ
Klub Stmívání

Věk: 10 – 18 let
Charakteristika: Klub Stmívání 
je určen všem příznivcům fan-
tasy literatury, jako je Twilight, 
Harry Potter, Pán prstenů, Mýty 
a legendy… Věnujeme se řadě 
všestranných činností, literárně 
dramatických, výtvarných, turis-
tických 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 krouž-
ku 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.

Barbie Klub
Věk: 7 – 12 let
Charakteristika: Nejen vše ko-
lem Barbie, ale mnohem více.

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.
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, setká-
vání, povídání u kávy, volnoča-
sové aktivity, výměny zkušenos-
tí, apod. Odborné přednášky, 
vzdělávání, výtvarné dílny apod. 
Program klubu si z velké části 
můžete tvořit sami.

Cvičení rodičů s dětmi s 
Katkou (odpoledne)

Věk: od 2 let
Charakteristika: Jednoduchá, 
zábavná cvičení rozvíjející po-
hybové schopnosti dítěte. Chů-
ze, běh, lezení, skoky, házení, 
chytání a jiné dovádivé aktivity. 
Děti si zvykají na pravidelný 
zdravý pohyb přiměřený jejich 
věku a schopnostem. Společně 
strávený čas dětí a rodičů v hra-
vém prostředí plném impulsů. 
Současně s dětmi 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 spo-
jené s pohybem, jednoduché 
tanečky na dané téma lekce. 
Učíme se poznávat svět kolem 
nás, hudební výchova (zpěv 
písní, rytmizování na jednodu-
ché nástroje), výtvarná výchova 
(jednoduché výtvarné aktivity), 
volná zábava (děti mají možnost 
pohrát a zadovádět si v herně).

Cvičení dětí
Věk: 1 – 2 roky s rodiči, 2 – 4 
roky s rodiči, 4 – 6 let bez rodičů
Charakteristika: Lekce jsou ur-
čeny dětem od 4 let bez dopro-
vodu dospělé osoby. Cvičení je 
založeno na kombinaci pohy-
bové, rytmické a verbální slož-
ky. Děti ve cvičení vybijí svou 
nadbytečnou energii příjemným 
způsobem, naučí se nové bás-
ničky a hry, zkoordinují své po-
hyby, zlepší své soustředění, 
pozitivní vztahy, obratnost a dr-
žení těla. Součástí hodin je cvi-
čení s použitím různého nářadí 
a náčiní. Lekce je rozdělena na 
45 minut pohybové činnosti a 15 
minut zábavné činnosti. Maxi-
málně 6 dětí ve skupince.

Koloušci
Věk: 6 – 15 let
Charakteristika: Turisticky za-
měřený oddíl. Výlety, soutěže, 
hry, tábornické dovednosti – 
uzlování, mapové a turistické 
značky, vaření v kotlíku, pozná-
vání rostlin a stromů, stanování 
apod.

Pilates a zdravotní cvičení
Věk: dospělí
Charakteristika: Slovo Pilates 
v překladu znamená souznění, 
souhra, harmonie. Tato vyváže-
ná metoda cvičení dokáže zlep-
šit vaši tělesnou kondici, držení 
těla a pohybovou koordinaci. 
Zlepšuje sílu a flexibilitu, ovliv-
ňuje 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 Ro-
bátka je nejnovějším progra-
mem Hudební školy YAMAHA 
pro děti od 4 (!!!) do 18 měsíců. 
Na jeho vývoji se podílela celá 
řada fundovaných odborníků 
z oblasti hudební pedagogiky, 
pediatrie a dětské 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.

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 krouž-
ku vyrobí dekorační předměty, 
vyzkouší různé výtvarné techni-
ky a zdokonalí své základní do-
vednosti. Zaměříme se na stří-
hání, lepení a kreslení. Budeme 
pracovat s moduritem, 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 
určena pro děti, které s jazy-
kem začínají. Obsahuje hravé 
činnosti pro vzbuzení zájmu o 
cizí jazyk. Pohybový doprovod, 
zapojení výtvarných i hudebních 
činností a prožitků s prvky dra-
matické výchovy. Činnosti se 
během hodiny střídají tak, aby 
děti bez problému udržely po-
zornost.



6 Srpen 2010Zájmové aktivity

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@
seznam.cz
Web: www.sdhmistekbahno.
estranky.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 
budou učit základům požární 
ochrany, první pomoci, topografii 
a uzlování. Budeme se zúčast-
ňovat hasičských soutěží, kde 
si děti změří své získané schop-
nosti s ostatními, výletů a jiných 
akcí, jako jsou Zájezd do lano-
vého centra, Den dětí, spaní na 
hasičárně. Schůzky se konají ka-
ždý 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 přezů-
vky) 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

Zájmové aktivity pro školní rok 2009/2010
Tel.: 777 850 222 Kateřina Bir-
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 re-
gistrace na webu nebo na tel.
ELVIS GYM – klub bojových 

sportů
BRAZILSKÉ JIU JITSU (od 

října 2010)
pro rodiče s dětmi od 4-7 let
pro děti samostatně od 8-15 let
společné INFORMAČNÍ SETKÁ-
NÍ dne 29. 9. v 17 hodin v tribuně 

sportovního areálu TJ Slezan
Kontakt: Mgr. Robin Javorek, 
mobil: 724 711 515 
E-mail: robin.javorek@gmail.com
Web: na www.elvisgym.cz

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.

TJ Slezská – 2. ZŠ F-M
stolní tenis pro neregistrované
Tel.: 723 559 836 (po 17. hod).
Věk: přednostně 9-15 let
Přihlášení: Hrajeme každý pá-
tek od 3. září vždy od 17:30 do 
19:30 hod, tělocvična ZŠ na ul. 
J. Čapka, vchod boční brankou 
(MHD – u Gustlička)

Taekwon-do ITF Joomuk 
Frýdek-Místek

Tel.: Juhás Jozef 605 807 148
Věk: Korejské umění sebeobra-
ny pro děti a mládež od 6 let. 
Přihlášení: Možnost přihlášení 
na 1. ZŠ (pod Sovou) úterky a 
čtvrtky od 15:30 v tělocvičně. 
Přijďte si zacvičit s juniorskými 
reprezentanty ČR. 

Ženský pěvecký sbor
Bohuslava Martinů

Adresa: ZUŠ Hlavní 11, Místek 
Aktivita sborový zpěv a koncert-
ní vystoupení, zkoušky každou 
středu v sále ZUŠ 18.00-20.30 
(mimo prázdnin)
Věk: 15-70 let
Cena: ročně 200 Kč
Přihlášení: 1. zkouška 8. září. Sbor 
uvítá do svých řad nové členky.

Baby club Kenny
Adresa: Centrum a bazén při 
11. ZŠ, sídliště Slezská, ul. Jiří-
ho z Poděbrad 3109, 
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 736 520 414 - Lenka Kou-
láková
Email: info@kenny.cz
Web: www. kenny.cz
Programy:
Plavání s dětmi do 6 měsíců ve 

vaničkách
Plavání kojenců, batolat a 

předškoláků
Něžná náruč rodičů (výuka ma-
nipulace s dítětem a péče o ně)
Poradna o psychomotorickém 

vývoji

Cvičení pro rodiče s dětmi
Miniškolička

Besedy rodičů s odborníky
Vzdělávací kurzy pro maminky 

na rodičovské dovolené
Kurzy plavání probíhají v areálu 
11. ZŠ s pohodovou atmosférou, 
bazénem s teplotou vody až 28 
stupňů, vaničkami pro nejmenší 
děti a dětským koutkem a v aqua-
parku na Olešné. Další oblíbené 
programy – miniškolka, cvičení a 
příprava těhotných žen k porodu, 
cvičení rodičů s dětmi a vzdělá-
vací kurzy pro rodiče a další zá-
jmové kurzy se konají v nově vy-
bavených prostorách nedaleké 2. 
základní školy na sídlišti Slezská. 

HELEN DORON EARLY 
ENGLISH

Škola angličtiny od malička 
do 14 let

Adresa: T. G. Masaryka 1221, 
73801, Frýdek-Místek
Tel.: 720 666 901 
E-mail: m.ewel@centrum.cz
Web: www.helendoron.cz
Kontaktní osoba: Michaela Ewel
Vyučujeme angličtinu jedinečnou 
metodou britské lingvistky Helen 
Doron. Stejným způsobem, ja-
kým se děti učí jazyk mateřský, 
vyučujeme my jazyk anglický 
pomocí opavkovaného posle-
chu, napaditých pomůcek, hry, 
pohybu, výtvarné činnosti, zážit-
ků a také motivace a pozitivního 
přístupu. Malé skupiny 4-8 dětí, 
kvalitní výukové materiály, ně-
kolik let návazné výuky, náhrada 
zameškaných hodin.
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA 
Přihlášení: Přihlaste se na výše 
uvedených kontaktech.

Škola Lok Yiu Wing Chun 
Kung Fu Frýdek-Místek

Kroužek pro děti od 6 let a 
výuka pro dospělé od 15 let

Tel.: 603 212 945 
Web: www.wingchunkungfu.cz
Wing Chun Kung Fu je čínské bo-
jové umění, jehož kořeny sahají 
do legendárního kláštera Šaolin. 
Výuka se zaměřuje na kompletní 
rozvoj osobnosti v oblasti sebeo-
brany a začínáme už u dětí. 
Přihlášení: září 2010, B. Vác-
lavka 2783, Frýdek-Místek

KARATE F-M
Web: www.karatefm.webzdarma.cz
Nábor nových členů bude pro-
bíhat vždy v pondělí a pátek od 

17,00 - 18,30 hod. v měsíci září.
Počínaje 6. 9. v tělocvičně Gym-
názia a Střední odborné školy na 
tř. T. G. Masaryka 451 (Skleník)
Věk: hranice od 10 let. Nižší věk 
po domluvě. 
Bližší info na místě.

Sbor dobrovolných hasičů 
Lískovec

Mladí hasiči
Kontakt: Šárka Čerňáková
E-mail: sarka.cernakova@se-
znam.cz
Tel.: 605 249 385 
Svou celoroční činností se ko-
lektiv Mladých hasičů zapojuje 
do hry Plamen, která je zaměře-
na na sportovní, společenskou a 
kolektivní činnost. 
Přihlášení: Schůzky se konají
každý pátek, první schůzka po 
prázdninách se uskuteční 3. 9. v 
16:00 h. v hasičské zbrojnici v Lís-
kovci (dojez autobusem MHD č. 5)

Sokol Taekwondo Frýdek-
-Místek 

TAEKWONDO 
Tel.: 604 256 521 
E-mail: taekwondofm@centrum.cz 
Web: www.sktkd.cz 
Věnujeme se korejským bojo-
vým uměním Taekwondo WTF 
a Hapkido. 
Věk: od 6 – 13 let 
Místo: Frýdek-Místek, 2. ZŠ J.Čap-
ka (vchod pavilon D od sídliště) 
út: 17:30-18:30 
čt: 17:30-18:30 
Cena: 300 Kč měsíčně 

Taekwondo + sebeobrana, 
tyče (modern arnis) 

Věk: od 14 let 
út: 18:45-20:15 (Taekwondo) 
čt: 18:45-20:15 (sebeobrana) 
Cena: 300 Kč měsíčně 
Přihlášení:  Přihlášení od září v 
místě tréninku 

DOJO AIKIDO F-M
Adresa: Třanovského 382,
738 01 F-M
Kontakt: Josef Bartoš
Tel.: 731 252 914, 777 921 805
E-mail: bartos.jozef@frydekmis-
tek.cz
Věk: 8-14 let
Chceš se naučit něco nového? 
Zajímají tě bojová umění?
Výuka bude probíhat v úterý a 
čtvrtek.
Přihlášení: Nábor do dětského 
oddílu a ukázková hodina proběh-
ne ve čtvrtek 16. září v 15 hodin.
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

fotbal mládeže

Náměstek primátora Petr 
Cvik je dlouholetým garantem 
frýdecko-místecké radnice za 
oblast sportu. Na konci voleb-
ního období se ohlíží zpátky a 
je přesvědčen, že je vidět, že 
sport má město jako jednu ze 
svých hlavních priorit. 

Jak se podařilo udržet pod-
poru sportu v ekonomicky 
složité době?

„Od zástupců jednotlivých 
sportů jsme věděli, že pokud jim 
v době krize nepomůžeme, reál-
ně jim hrozí zánik nebo značné 
omezení činnosti. Proto jsme 
sport výrazně finančně podporo-
vali i nad dosud obvyklý rámec. 
Týká se to hlavně fotbalu a ho-
keje, ale i dalších sportů.“

Proč jste se rozhodli tak vý-
razně podpořit fotbal ve městě?

„Byli jsme u toho, kdy byl fot-
bal na pokraji krachu. Jako město 
jsme se přihlásili k novému ob-
čanskému sdružení a od té doby 
se fotbal dostal úplně někde jinde. 
Postavili jsme jedno z nejmo-
dernějších hřišť s umělou trávou, 
převzali fotbalový areál Stovky, 

Sport je pro radnici jasná prioritaSport je pro radnici jasná priorita

UMĚLÁ TRÁVA: Fotbal ve Frýdku-Místků získává díky městu špičko-
vé zázemí.   Foto: Petr Pavelka

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – ZÁŘÍ
4. 9. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
5. 9. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
5. 9. 17:00 – 18:30 Veřejné bruslení
11. 9. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
12. 9. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
12. 9. 17:00 – 18:30 Veřejné bruslení
18. 9. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
19. 9. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
19. 9. 17:00 – 18:30 Veřejné bruslení
25. 9. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
26. 9. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
26. 9. 17:00 – 18:30 Veřejné bruslení

DOROST
Třebíč - starší dorost A 3:2 (1:2)

Šigut 2
Další utkání, ve kterém naši 

dorostenci vedli, ale neudrželi 
vedení. Domácí v rozmezí 

87. až 90. minuty vstřelili dvě 
branky a otočili výsledek.

Třebíč - mladší dorost A 2:1 (1:0)
Ollender

RSM Hodonín - starší dorost 
A 0:0 

RSM Hodonín - mladší dorost 
A 2:5 (1:1)

Boráň 2, Hopp 2, Jan Prudký 
SK Zábřeh - starší dorost B 

2:2 (1:1) - Blažek 2 
SK Zábřeh - mladší dorost B 

3:1 (3:0) - Matula
ŽÁCI

mladší žáci A - Turzovka 6:1 (2:0) 
Šafner 2, Šnyta 2, J. Hruška, 

Urbiš z pk
mladší žáci B - SFC Opava 
B 7:1 (4:0) - Smítal 3, Vávra, 

Smutňák, Baďura
starší žáci B - SFC Opava B 

1:2 (1:1)
Valašské Meziříčí - starší žáci 

B 8:1 (4:1) - Tvrdý
Valašské Meziříčí - mladší 

žáci B 6:1 (5:1) - Smítal
PŘÍPRAVKA

ročník 2000 - turnaj Slavie 
Opava – (8. místo)

Nejlepším hráčem našeho týmu 
byl vyhlášen Jan Kubala a do 

All-stars týmu celého turnaje se 
dostal ještě Tomáš Ostrák.

Fotbal FM - FK Čadca 5:2 (Ost-
rák 2, Dryák 2, Srubek), - FC 
Zlín 2:1 (Kubala 2), - Gwiazda 

Ruda Slanska 4:0 (Buchlovský, 
Kubala, Bystroň, Dryák), - 

Slavia Opava 5:0 (M. Fukala 2, 
Ostrák, Zima, Buchlovský), - FC 
Hlučín 3:0 (Kubala 2, Křižák), - 

FK Ústi nad Labem 4:0 (Kubala, 
Bystroň, Dryák, Ostrák), - Sp. 

Trnava 0:0, - Baník Ostrava 0:2. 
Čtvrtfinále: - Trenčín 0:0 (pk 

1:3). O 5. - 8. místo: - Baník Os-
trava 1:1 (pk 2:3) (M. Fukala). O 

7. - 8. místo: - FC Zlín 0:2

Rausis vyhrál ve Francii
Člen Beskydské šachové 

školy velmistr Igor Rausis (FIDE 
ELO 2466) pokračoval ve své let-
ní cestě šachovou Evropou a ve 
dnech 22.-29. srpna startoval na 
mezinárodním šachovém turnaji 
Festival dÉchecs á Dippe 2010. 
Ve startovní listině bylo 142 hrá-
čů a Igor byl nasazený jako hráč 
číslo 2. Igor získal 7,5 bodu a ob-
sadil 1. místo – gratulujeme!

Van na jedničku
Výborného výsledku dosáhl 

nový člen Beskydské šachové 
školy Nguyen Thai Dai Van na me-
zinárodním šachovém turnaji Po-
hár města Říčany 2010 – turnaj B 
ve dnech 21.-28. srpna. Van byl ve 
startovním poli 57 hráčů nasazený 
jako hráč číslo 43, ale vlastní hrou 

a bojovností se nasazení vzepřel 
a ziskem 6 bodů obsadil 6. místo. 
Gratulujeme Vanovi k výbornému 
sportovnímu výsledku!

Open Havířov
BŠŠ reprezentovali ve dnech 

21. - 29. srpna na šachovém turnaji 
Open Havířov mistr FIDE Jiří Ko-
čiščák (FIDE ELO 2278), kandidát 
mistra Jakub Rabatin (FIDE ELO 
2123) a Vladan Pecha (FIDE ELO 
1841). Umístění: Jirka 6,0 bodů – 8. 
místo, Jakub 4,5 bodu – 23. místo, 
Vladan 3,5 bodu – 37. místo.

Pecha na Slovensku
Ve dnech 22. - 29. srpna se v 

Brezové odehrál 2. ročník meziná-
rodního šachového turnaje OPEN 
Brezová 2010. Beskydskou ša-
chovou školu zastupoval Tomáš 
Pecha (FIDE ELO 2193). Ve star-

tovním poli 139 hráčů (8x GM, 7x 
IM) byl Tomáš nasazený jako hráč 
číslo 34. Tomáš vybojoval 6 bodů 
a obsadil pěkné 19. místo.

V Bělorusku nejlepší!
Beskydská šachová škola re-

prezentovala Fýdek-Místek na 
mezinárodním šachovém turnaji 
mládeže Kobrin 2010. Turnaj se 
hrál ve dnech 23.-27. srpna v bě-
loruském městě Kobrin. Hrály se 
turnaje A – ročník 99 a mladší (106 
hráčů), B – ročník 95 a mladší (60 
hráčů) a C OPEN (36 hráčů). Gra-
tulujeme medailistům – 1. místo 
Jiří Kozel 7,0 b., 2. místo Tomáš 
Pavelek 7,0 b., 3. místo Matyáš 
Marek 7,5 b.! Gratulujeme druž-
stvu ve složení: Klára Zemková, 
Natálie Kaňáková, Tomáš Pave-
lek, Matyáš Marek k zisku 1. místa.

který rekonstruujeme. V součas-
né době dokončujeme novou bu-
dovu, kde získá mládež exkluzivní 
zázemí. Navýšili jsme i provozní 
prostředky a to vše proto, že fot-
bal se dokázal dostat do popředí 
diváckého zájmu ve městě. Vě-
řím, že jsme k tomu přispěli i my.“

A co ostatní sporty?
„Rozhodně nezůstávají stra-

nou. Nezapomínáme na hokej, 
máme připraven projekt nové 
haly Polárka, která by rovněž 
posunula jejich snažení úplně 
někam jinam a ocenil by ji i kra-
sobruslařský klub. Dlouhodobě 
chceme, aby fotbal i hokej byl 
ve městě na druholigové úrovni. 
Všímáme si však i mladých spor-
tů, chceme zajistit zázemí haly 
florbalu, ve fázi projektové pří-
pravy je nové hřiště na baseball. 
Se zástupci bojových sportů také 
spolupracujeme na projektu haly, 
která by byla určena právě jim.“

Jak hodnotíte další fungo-
vání Centra sportu?

„Tento ojedinělý projekt vel-
mi dobře funguje, osvědčil se a 
pomáhá vychovávat mládež pro 

sporty na vrcholné úrovni. Jsou 
v něm sporty, které si to zaslouží, 
ale nejedná se o uzavřenou spo-
lečnost, do Centra sportu mohou 
proniknout i další odvětví. Nároky 
ostatních sportů uspokojujeme 
ze sportovního fondu.“

Jak jste spokojen obecně 
s úrovní sportu ve městě?

„Mládež máme v mnoha 
sportech na špičkové úrovni, 
od šachu po fotbal hrají vyso-
ké soutěže a mají i republikové 
úspěchy. U dospělých bychom 
na tom mohli být lépe, ale to je 
v dnešní době téměř výhradně 
ekonomická záležitost. Diváci 
na sport dospělých chodí, proto 
se jim snažíme vytvořit co nej-
lepší podmínky.“

Přispívají k tomu i sporto-
viště. Máte v plánu výstavbu 
ještě nějakých dalších?

„V minulosti jsme vybudovali 
sportovní halu na 7. ZŠ a 6. ZŠ, 
která poskytla zázemí extraligo-
vým sportům – mužské házené a 
ženskému volejbalu. O některých 
dalších projektech jsme už mlu-
vili, ale určitě nesmíme zapome-
nout ani na to, že jsme prakticky 
u všech škol vybudovali kvalitní 
sportoviště, která slouží školám, 
ale i jednotlivým sportům. A dávají 
možnosti i rekreačnímu sportu.“

Vytváříte podmínky i pro 
rekreační sport?

„Jak jsem řekl, vše začíná na 
školách, které mají na hřištích 
své správce a otevírají je veřej-
nosti. Rekreační sport našel vý-
borné podmínky na aquaparku 
Olešná, kde navíc v těchto dnech 
dokončujeme zhruba pětikilome-
trovou cyklostezku, kterou bude 
zokruhována trasa kolem Olešné 
pro in-line bruslaře. Už tuto zimu 
navíc budeme chtít, aby sloužila 
běžkařům. Městská společnost 
Sportplex se kromě aquapar-
ku snaží lidem nabídnout i další 

sportování, například ping-pong 
nebo curling na koberci ve Více-
účelové sportovní hale.“

Máme ve městě dostatek 
lidí pro sport zapálených?

„Určitě ano. Za ta léta vzá-
jemné spolupráce jsem se 
přesvědčil, že ve městě fungují 
zapálení odborníci, pracují ve 

prospěch mládeže, často ve 
svém osobním volnu a bez náro-
ku na honorář. Těm všem patří 
velký dík. Speciální poděkování 
bych pak chtěl vyslovit panu 
Radkovi Myškovi z Fotbalu Frý-
dek-Místek a panu Lubomíru 
Černému z juda za jejich neutu-
chající entuziasmus.“  (pp)

Již úvodní minuty zápasu ve 
Slavičíně naznačily, že hosté si 
zde přijeli pro tři body. Ales-
poň odhodlání hráčů v nových 
modrobílých dresech bylo po-
znat již při samotné rozcvičce. 

Ve 2. minutě zahrával z levé 
strany standardní situaci Cabák 
a po jeho přihrávce se prosadil 
na první tyči hlavou Literák – 0:1. 
Domácí se brzkou brankou ne-
složili a rychlou kombinací dělali 
valcířům problémy. Ve 12. minutě 
přišlo vyrovnání. Ve 24. minutě 
se však hostující fans radovali 
podruhé, když si centr Kerbra z 
levé strany zpracoval v šestnáct-
ce domácích Soukup, ten pak ná-

Fotbalisté konečně zabrali
SLAVIČÍN – FOTBAL FRÝDEK-MÍSTEK 1:5 (1:3)

sledně hledal před brankou lépe 
postaveného Macečka a momen-
tálně náš nejlepší střelec v letošní 
sezoně (dal již třetí branku) upra-
vil na 2:1 pro náš celek. Ve 41. 
minutě přišel ještě uklidňující gól 
do šatny. Maceček se uvolnil na 
levé straně hřiště, předvedl nád-
hernou individuální akci, navedl si 
míč na střed hřiště, kde jej ještě 
stačil posunout na nabíhajícího 
Cabáka a jeho dělovka pravač-
kou skončila přesně u pravé tyče 
domácího brankáře – 1:3. 

Po změně stran valcíři pokra-
čovali v líbivém výkonu a Chýlek 
se Soukupem se postarali o dal-
ší dvě trefy.

Již třináct let připravuje atletic-
ký oddíl TJ Slezan Frýdek-Místek 
pro nejmladší adepty královny 
sportu sportovní tábor na jižní 
Moravě nedaleko Bučovic. Ani 
letošní rok nebyl výjimkou, a 
tak se čtyřicítka atletů bavila v 

Atletický tábor v Bučovicích
krásném lesním prostředí Ždá-
nického lesa. Tentokrát to byly 
souboje se „superhrdiny“, připra-
vena byla spousta her a soutěží, 
a tak v nabitém programu všichni 
strávili jedenáct příjemných dní a 
už se těší na příští rok. 



8 Srpen 2010Distep informuje

V posledních týdnech se 
hodně diskutuje o cenách 
tepla a tato otázka se pro-
jednávala i na posledním za-
stupitelstvu, o jehož průběhu 
vyšlo hodně článků v regio-
nálním tisku a proběhly infor-
mace i v televizi. 

Je zcela nepochybné, že 
tím opozice zahájila předvo-
lební kampaň v našem městě. 
Je opravdu jednoduché získat 
podpisy na petici, ve které ně-
kdo vyzývá občany proti zdra-
žování tepla ve Frýdku-Místku. 
Proti jakémukoliv zdražování 
jsou totiž snad všichni. Horší je, 
že v ní uvádí nepravdivé údaje. 
Je snadné vybrat nějaké číslo, 
třeba republikovou průměrnou 
cenu tepla, která se zrovna hodí, 
a srovnávat nesrovnatelné. Je 
přitom velmi zavádějící kritizovat 
jednotkovou cenu tepelné ener-
gie a nezkoumat daleko více 
vypovídající ukazatele, jako jsou 
třeba měrné náklady na metr 
čtvereční vytápěného bytu, či 
srovnávat měrné spotřeby tepla 
jednotlivých domů.

Společnost Distep přistoupila i 
v letošním roce, tak jako v minu-
lých letech, k úpravě svých cen 
za tepelnou energii. Zvýšení cen 
je způsobeno především vlivem 
nárůstu fixních nákladů, pokraču-
jící modernizací technologického 
zařízení a neustálého výrazného 
meziročního poklesu spotřeby 
tepelné energie ve vytápěných 
objektech. Na letošní rok byla 
stanovena předběžná cena za 
tepelnou energii o 5,93 % vyšší. 
Není jistě bez zajímavosti připo-
menout, že v roce 2009 byl na-
proti tomu nárůst ceny 8,23 %.
Výsledná cena byla v minu-
lém roce nižší než předběžná

Všechny kalkulace cen tep-
la fungují v Distepu na principu 
předběžné a výsledné ceny, což 
vychází z cenových rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu. 
Cena dodané tepelné energie, 
stanovená na začátku kalendář-
ního roku, je tedy cenou předběž-
nou. Teprve po uplynutí příslušné-
ho roku se na základě prodaného 
množství tepelné energie vypo-

Ceny tepla ve Frýdku-Místku
čítává výsledná, neboli skutečná 
cena tepelné energie. 

Čím je zima chladnější, tím se 
zvyšuje množství odebraného 
tepla, přičemž se však zároveň 
snižuje cena za gigajoul. Při sil-
né zimě se tedy cena gigajoulu 
díky vyššímu odběru snižuje a 
výsledná cena je pak oproti před-
běžné nižší. Zákazníkům se v ta-
kovém případě přeplatek vrací, 
jako tomu bylo například v lednu 
letošního roku. V roce 2009 byla 
totiž předběžná jednotková cena 
pro vytápění a dodávku teplé 
vody v objektové předávací sta-
nici (OPS) určena na 512,50 ko-
run, ale výsledná cena byla sta-
novena ve výši 507,80 korun. Do 
předběžné ceny tepla se kalkulují 
předběžné ekonomicky oprávně-
né náklady, které se pak do ceny 
výsledné promítnou v konečné 
skutečné výši a i z tohoto důvodu 
se předběžná cena mění na cenu 
výslednou.

Spotřeba tepla
pro vytápění klesá 

Významný vliv na změnu 
jednotkové ceny tepla má neu-
stálé snižování spotřeby tepelné 
energie pro vytápění především 
vlivem postupného zateplování 
a výměny oken u odběrate-
lů. Meziročně se pohybují tyto 
úspory něco kolem čtyř až pěti 
procent. 

Pokud se například srovnává 
spotřeba jednotlivých objektů 
před a po zateplení, tak se zde 
meziročně může snížit spotřeba 
tepla i o více než 30 procent. Po 
provedení všech revitalizačních 
opatření se celková úspora vy-
šplhala u některých panelových 
domů až na neuvěřitelných 
50 %. Dnes jsou na objektech 
instalována kvalitní měřidla 
pro ústřední vytápění, takže u 
Distepu jsou k dispozici oprav-
du přesná čísla, která takové 
porovnání umožňují. Díky mezi-
ročnímu poklesu dodávek tepla 
se jednotková cena za jeden 
gigajoule zákonitě zvyšuje, ale 
zároveň se také díky nižšímu 
odběru, vyvolanému zateple-
ním objektů, náklady na vytá-
pění domů prokazatelně sníží. 

Vzhledem k tomu, že společnost 
Distep realizovala kroky vedoucí 
k obrovským úsporám tepelné 
energie pro konečné spotřebite-
le již dříve, je v současné době 
příslušná aktivita vedoucí ke sni-
žování spotřeby tepla především 
na konečných spotřebitelích. 
V roce 1994 investovala společ-
nost Distep nemalé prostředky 
do montáže regulační techniky 
a instalace patních měřičů tepla 
pro vytápění. Tato technika má 
zásadní vliv na hospodárné na-
kládání s tepelnou energií v na-
šem městě. Tato zařízení jsou 
průběžně obnovována a moder-
nizována, přičemž vnější část 
sekundárních rozvodů je téměř 
celá rekonstruována progresivní 
úspornou technologií předizolo-
vaného potrubí.

Proč pokles odběru tepla 
ovlivní cenu za jeden gigajoule

Existují fixní náklady, na kte-
ré nemá velikost dodávek tepla 
vliv a jejichž omezení nárůstu se 
nedá výrazně ovlivnit. Jedná se 
o prostředky, které společnost 
vynakládá na opravy a údržbu 
stávajícího zařízení, prostředky na 
realizaci investic výrazně zvyšu-
jících kvalitu provozu, prostředky 
na modernizaci, a to především 
prostředky nezbytné k instalaci 
svých objektových předávacích 
stanic (OPS), které zvyšují kom-
fort pro zákazníky, a v neposlední 
řadě prostředky na rekonstrukce 
sekundárních rozvodů tepla, je-
jichž modernizací se snižují ztráty 
v rozvodech tepla. Všechny tyto 
zmíněné položky samozřejmě 
ovlivňují nárůst jednotkových cen 
tepla pro každý následující rok, 
protože společnost nemůže do-
pustit, aby technologická zařízení 

zastarávala nebo aby se snížila 
kvalita dodávek tepla jak pro 
ústřední vytápění, tak pro zajištění 
dodávek teplé vody. Všechny fix-
ní náklady se tak rozpouštějí na 
méně odebraných gigajoulů a tím 
se jednotková cena zákonitě zvy-
šuje. Výsledkem dobré kondice 
technologického zařízení společ-
nosti Distep a jeho kvalitní obslu-
hy je minimum výpadků dodávek 
tepla, což nelze tvrdit o všech 
městech v České republice.

Distep hledá způsob
snižování nákladů

V letošním roce se pro rodin-
né rozpočty zvyšují náklady na 
řadu služeb, k nimž patří i platby 
za dodávky tepla pro vytápění a 
dodávky teplé vody a společným 
cílem by mělo být dosažení co 
největších úspor. Ze strany od-
běratelů se jedná o již zmíněné 
zateplování domů a výměnu oken 
a ze strany Distepu o snižování 
oprávněných nákladů vstupujících 
do kalkulace cen tepla. Příkladem 
je možnost získat úspory v náku-
pu elektrické energie, kdy jediný 
akcionář Statutární město Frýdek-
-Místek vyhlásil výběrové řízení 
s použitím elektronických nástro-
jů – elektronické aukce pro výběr 
nejvhodnějšího dodavatele elek-
třiny a tím ke snížení provozních 
nákladů. Výběr nejvhodnějšího 
dodavatele elektrické energie by 
měl pomoci všem příspěvkovým a 
obchodním organizacím Statutár-
ního města Frýdek-Místek, tedy 
i Distepu, a potažmo zákazníkům. 
Ze stejného důvodu se Distep do-
hodl s odběrateli, že patní měřiče 
teplé vody (TUV) napojí na do-
movní rozvody elektrické energie. 
Odebranou elektrickou energii 
Distep majiteli domu samozřejmě 
uhradí. Kdyby k dohodě nedošlo, 
musel by Distep zřídit pro každý 
patní měřič TUV vlastní přípojku 
z rozvodů ČEZ. Toto řešení by 
bylo jak investičně, tak provozně 
výrazně dražší.

Předběžná kalkulace cen 
tepla pro rok 2010

Největší položkou v kalkulaci 
ceny tepelné energie je nákup 
tepelné energie, a to ve výši 
téměř 62 % z celkové ceny. 
Ostatní náklady a zisk, které se 
mohou promítat do cen tepelné 
energie v souladu s cenovou re-
gulací, jsou patrné z grafu. Ceny 

tepla jsou regulované zákonem 
a cenovými rozhodnutími Ener-
getického regulačního úřadu. 
Dosavadní průběh teplot v le-
tošním roce nasvědčuje tomu, 
že se jednotková výsledná cena 
tepla za rok 2010 opět sníží, tak 
jako tomu bylo i za rok 2009.

Nový cenový výměr pro rok 
2010 také umožňuje fakturovat 
nejen v gigajoulech, ale i v kilo-
watthodinách, aby si zákazníci 
mohli ceny za vytápění lehce 
porovnat. Pro rok 2010 byla 
pro ústřední vytápění stanove-
na cena předběžná bez DPH 
537,90 Kč/GJ a pro přípravu 
teplé vody 494,90 Kč/GJ, což 
je, uvažujeme-li s cenami s DPH 
2,13 Kč/kWh, resp. 1,96 Kč/
kWh. Jen pro srovnání – při vy-
tápění přímotopy vychází 1 kWh 
cca na 2,80 Kč/kWh. Srovnávat 
se dají opravdu různé údaje, 
různé ceny, ale vždy je třeba 
především brát v úvahu, z jaké-
ho paliva se teplo vyrábí a jaké 
jsou další podmínky distribuce. 
Co se týče tepelné pohody, 
jeví se dodávka tepelné ener-
gie z dálkového tepla v poměru 
k ceně jako nejkomfortnější.
Náklady bytových domů na 
vytápění se nezvyšují všem

Pokud se na společnost 
Distep obracejí s dotazy koneční 
spotřebitelé, tj. především uži-
vatelé bytů, zajímá je vždy až 
vyúčtování za dodávky tepla a 
teplé vody za předcházející rok, 
a ne jaký je nárůst jednotkové 
ceny tepla za 1 GJ pro další 
rok. Vlastníci a majitelé domů 
zasílají toto vyúčtování služeb 
spojených s užíváním bytu zhru-
ba do čtyř kalendářních měsíců 
po uplynutí zúčtovacího období, 
kterým je kalendářní rok. Nejlep-
ším porovnáním pro uživatele 
bytů je pak celkový náklad na 
teplo pro vytápění a náklad na 
poskytování teplé vody, který 
mají uveden ve vyúčtování.

Pokud se vztáhnou náklady 
na vytápění některých domů na 
1 m2 plochy, je vidět ve městě 
obrovský rozdíl mezi náklady 
jednotlivých bytových domů. 
V níže uvedeném grafu je něko-
lik domů s rozdílnými měrnými 
spotřebami tepla, a tedy i s roz-
dílnými náklady na vytápění. 

(Pokračování na straně 9)
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(Pokračování ze strany 8)
Je vybrán jeden z domů na 

ul. Anenská, kde bylo v letním 
období roku 2006 provedena 
komplexní revitalizace, tj. cel-
kové zateplení a výměna oken. 
I když jednotková cena tepla 
meziročně vzrůstá, náklady 
toho domu na vytápění klesají. 
Samozřejmě v případě, že se 
žádná úsporná opatření nerea-
lizují, nešetří se teplem, nejsou 
např. nainstalovány poměrové 
rozdělovače topných nákladů 
nebo nejsou termostatické hla-
vice na radiátorech, je náklad 
na vytápění na 1 m2 daleko 
vyšší. Pak se není co divit, 
když se sejdou různí uživatelé 
bytů a řeknou si, kolik kdo platí 
za teplo. Je pak samozřejmé, 
že ten, který platí víc, je nespo-
kojený a vyzývá ke zlevňování. 
Zkusme najít služby nebo ná-
klady na domácnosti, které se 
nezvyšují. V níže uvedeném 
grafu je vybráno několik kon-
krétních bytových domů, kam 
Distep dodává teplo a jsou tak 
srovnány s průměrnými hod-
notami nákladů na 1 m2 všech 
Distepem vytápěných bytových 
domů ve Frýdku-Místku (čer-
vená křivka v grafu). Přesná 
adresa vybraných domů není 
uvedena z toho důvodu, že 
Distep operuje s citlivými infor-
macemi a bez svolení vlastníků 
nemůže údaje zveřejňovat.

Průběh měrných nákladů na 
1 m2 vytápěného bytu má lepší 
vypovídací schopnost než graf 
nárůstu jednotlivých cen tep-
la, i když přesně neodpovídá 
tomu, kolik který byt v domě 
zaplatí za teplo, protože tady 
vstupují další vlivy, jako je 
například způsob rozúčtování 
nákladů za teplo na dům mezi 
jednotlivé byty, což je vztah 
mezi vlastníkem či správcem 
domu a konečnými spotřebiteli. 
Průměrné náklady všech byto-
vých domů ve Frýdku-Místku 
vztažené na 1 m2 vytápěného 
bytu jsou uvedeny v grafu. 

Distep, a.s.

Ceny tepla ve Frýdku-Místku
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V oblasti územního rozvoje chceme: pokračovat V oblasti územního rozvoje chceme: pokračovat 
v rekonstrukcích a úpravách dětských hřišťv rekonstrukcích a úpravách dětských hřišť

NA NOVÉM HŘIŠTI: Náměstek primátora Michal Pobucký v debatě s místním občanem na téma, co by 
se ještě dalo zlepšit.     Foto: Petr Pavelka

Další dětské hřiště podle 
dnešních přísných norem 
vybudovala frýdecko-místec-
ká radnice. Po novém hřišti 
na ulici Komenského u 4. 
základní školy v Místku bylo 
rekonstruováno hřiště na frý-
decké ulici Pod Školou. Jak 
její název napovídá, i tento-
krát se nachází v blízkosti 
školských zařízení, navíc 
znovu na frekventovaném 
sídlišti, v lokalitě K Hájku.

„I v tomto případě bylo pů-
vodní hřiště již ve velmi špat-
ném stavu. Změnily se přede-
vším nároky na bezpečnost, a 
proto jsou zde nové moderní 
herní prvky a dopadová plocha 
z pryžového povrchu, která 
je pro dovádivé děti mnohem 
komfortnější,“ řekl náměstek 
primátora Michal Pobucký.

Celá rekonstrukce za více 
než milion korun byla zadána 
městské společnosti TS a.s., 
která musela demontovat pů-
vodní dětské prvky, zlikvidovat 
je, odvézt na skládku a upravit 
dopadové plochy. „Pro nejmen-
ší zde byl umístěn domeček se 
skluzavkou, pro větší děti je tady 
celá hrací sestava. To vše je do-
plněno dvěma vahadlovými hou-
pačkami a jednou řetězovou se 
dvěma sedáky. Nezapomnělo se 
ani na oblíbená pružinová hou-
padla. V blízkosti těchto dětských 
prvků byly pro pohodlí maminek 
umístěny tři lavičky a stejný počet 
odpadkových košů,“ popsal Jaro-
slav Zezula, vedoucí odboru ži-
votního prostředí a zemědělství, 
který na realizaci dohlížel.

Hotové hřiště bylo zástupcům 
magistrátu předáno 6. srpna 

a radnice věří, 
že rodiče ocení 
novou podobu a 
bezpečnost hři-
ště a společně 

s malými ratolestmi zde zažijí 
spoustu radostných zážitků a 
pohodových chvil. Že jej děti 
s radostí přijmou za své, doka-
zovaly obsazené řetězové hou-
pačky i domeček v době, kdy se 

na finální podobu a stav po první 
zátěži přišli podívat náměstek 
primátora Michal Pobucký s Ja-
roslavem Zezulou.

Zopakujme, že ze hřišť v po-
dobném stylu se již těší děti na 

ulici Puškinova, v Sadech B. 
Smetany u areálu Sokolík, Ja-
náčkově parku, v parku Svobody 
– u sokolovny, na sídlišti Slezská 
na ulici Dobrovského, na sídlišti 
Anenská na ulici J. Lohrera, na 
ulici Dr. A. Vaculíka poblíž re-
staurace Veranda, na sídlišti Nad 
Lipinou na ulici Na Kopci u ga-
ráží, na sídlišti Za Nemocnicí (v 
místech křížení ul. I. J. Pešiny a I. 
P. Pavlova), na sídlišti Kolaříkovo 
u protihlukových valů na ulici M. 
Majerové, na sídlišti Riviera u 7. 
ZŠ a na okraji frýdeckého lesa 
na ulici Pod Zámečkem. Brzy se 
k nim zařadí i další hřiště v Sa-
dech B. Smetany u restaurace 
Krmelec.  (pp)
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Chtěla bych se s vámi roz-
dělit o zkušenost s organizací 
KAFIRA působící mimo jiné též 
v našem městě Frýdku-Místku 
jako služba zrakově postiže-
ným. Léta jdou a mně, která 
jsem se dokonale s bílou holí ve 
městě zorientovala, se ještě sní-
žila znamenitá ostrost sluchu. 
Ocenila jsem proto bezplatnou 
nabídku asistentky-společnice 
pro klienty této organizace, kte-
rá je poskytována v rámci tzv. 
sociálně-aktivizačních služeb. 

Dámy z Kafiry přicházejí 
za mnou pravidelně ve smluvený 
čas. Nejsou jen příjemnými spo-
lečnicemi. Jedna mě zasvěcuje 
do obsluhy diktafonu, druhá dis-
ponuje svým časem a dopomáhá 
mi například při obstarávání důle-
žitých pochůzek a údržby ošacení. 
Manžel je také již v letech, na jeho 
bedrech spočívá nákup potravin 
a jejich zpracování, je proto rád, 
když své potřeby obstarám bez 
jeho pomoci, mohu se věnovat 
jiným domácím činnostem a ještě 
mi vybude čas k odpočinku. Kafira 
mimo zmíněné asistentky-společ-
nice a instruktorky pro zvládání 
úkonů se speciálními pomůckami 
poskytuje hezké zážitky kvalitními 
programy, uspokojováním indivi-
duálních potřeb zase jiných klien-
tů, z nichž já si vybírám ty úměrné 
mému věku. Tak jsem se v pří-
jemné společnosti zaměstnanců 
Kafiry a jejích klientů účastnila s 
manželem plachtění bazénkem s 
perličkou a jiných zajímavůstek, 
pobytu v solné jeskyni, výletů 
na Vsetínský zámek s plastickými 
obrazovými produkty nevidomých 
a exkurzí ve výrobně vánočních 
ozdob. Zúčastnila jsem se báječ-
né muzikoterapie se společným 
posezením organizátorů a klien-
tů. Probíraly se potřeby zrakově 
postižených s vstřícnou snahou 
program ještě zkvalitnit. 

Organizace KAFIRA má sídlo 
poblíž optiky na náměstí ve Frýd-
ku. Dovolte mi, abych touto cestou 

Příprava na další období 
podpory a rozvoje sociálních 
služeb ve městě Frýdek-Místek 
vyvrcholila schválením „Střed-
nědobého plánu rozvoje soci-
álních služeb ve městě Frýdek-
-Místek na léta 2011-2013“ na 
zastupitelstvu 26. července.

První komunitní plán rozvoje 
sociálních služeb pro období 
2007-2010 byl realisticky na-
staven a úspěšnost plnění cílů 
je vysoká. Cíle se týkaly nejen 
investičních akcí, jako bylo vybu-
dování chráněného bydlení pro 
osoby s mentálním postižením 
nebo odlehčovací péče pro rodi-
ny pečující o seniory a zdravotně 
postižené, ale také podpory po-
radenských zařízení a terénních 
služeb pro osoby v krizi nebo 
osoby se zdravotním postižením 
a také služeb pro děti a mládež.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb byl schválen
Druhý střednědobý plán na ten-

to navazuje především v návaznos-
ti na čerpání z různých finančních 
zdrojů a tím dokončení již zapo-
čatých cílů jako například azylový 
dům pro ženy a matky s dětmi nebo 
hospic. Stejně tak vznik nových 
služeb a podpora stávajících je dů-
ležitá především proto, aby byla pro 
občany Frýdku-Místku vytvořena 
ucelená síť sociálních služeb a na-
vazujících aktivit podle potřebnosti a 
v zaručené kvalitě všem, kteří soci-
ální služby potřebují.

Veškeré informace o pláno-
vání sociálních služeb a činnosti 
pracovních skupin naleznete na 
www.frydekmistek.cz/Sociální 
služby/Komunitní plán rozvoje 
sociálních služeb nebo vaše do-
tazy zodpoví Mgr. Hana Kohuto-
vá, tel. 558 609 318, kohutova.
hana@frydekmistek.cz.

Kafira slouží zrakově postiženým
zaměstnancům Kafiry za všechny 
jejich pozornosti a skutečnou po-
moc poděkovala a vašim známým, 

či příbuzným se zrakovou vadou 
popřála pokrytí potřeb a stejně pří-
jemnou zkušenost.  E. K.Statutární město Frýdek-Mís-

tek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabíd-
kového licitačního řízení:

budova č.p. 34 na pozemku 
p.č. 5139 zastavěná plocha a 
nádvoří a pozemek p.č. 5139 
zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 545 m2 včetně všech 
součástí a příslušenství, k.ú. 
Lískovec u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek, nejnižší nabídko-
vá cena 2.332.080 Kč 

budova č.p. 752 na pozemku 
p.č. 1723 zastavěná plocha a 
nádvoří a pozemek p.č. 1723 za-
stavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 330 m2, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Pionýrů), nejniž-
ší nabídková cena 5.736.000 Kč

 garáž bez č.p./č.e. na po-
zemku p.č. st. 252 a pozemek 
p.č. st. 252 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 98 m2, k.ú. 
Skalice u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek, nejnižší nabídko-
vá cena 120.000 Kč

bytová jednotka č. 232/1 
v budově č.p. 232 na pozemku 
p.č. 403 zastavěná plocha a 
nádvoří včetně podílu o velikosti 
3357/33540 na společných čás-
tech budovy č.p. 232 a pozemku 
p.č. 403 zast.pl. a nádv., k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Havlíčkova), nejnižší nabídková 
cena 200.000 Kč

bytová jednotka č. 232/2 
v budově č.p. 232 na pozemku 
p.č. 403 zastavěná plocha a 
nádvoří včetně podílu o velikosti 
3357/33540 na společných čás-
tech budovy č.p. 232 a pozemku 
p.č. 403 zast.pl. a nádv., k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Havlíčkova), nejnižší nabídková 
cena 200.000 Kč

bytová jednotka č. 232/6 
v budově č.p. 232 na pozemku 
p.č. 403 zastavěná plocha a 
nádvoří včetně podílu o velikosti 

Nabídkové licitační řízení
3357/33540 na společných čás-
tech budovy č.p. 232 a pozemku 
p.č. 403 zast.pl. a nádv., k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Havlíčkova), nejnižší nabídková 
cena 200.000 Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 6. 10. 2010 

ve 13.00 hod. budova č.p. 
752, k.ú. Místek

ve 13.20 hod. budova č.p. 34, 
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku

ve 13.40 hod, bytové jednotky 
v budově č.p. 232, k.ú. Místek

ve 14.00 hod. garáž bez č.p. 
/č.e., k.ú. Skalice u Frýdku-Místku

v zasedací síni odboru správy 
obecního majetku Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, ul. Radniční 10. 

Účastník nabídkového licitač-
ního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským prů-
kazem a dokladem o zaplacení 
jistoty. Jde-li o právnickou osobu, 
je účastník povinen předložit výpis 
z obchodního rejstříku a písemné 
zmocnění k tomu, že je oprávněn 
jednat jménem právnické osoby, 
nejde-li o statutární orgán. 

Výše jistoty je stanovena na 
10% z nejnižší nabídkové ceny a je 
splatná nejpozději dne 1. 10. 2010 
na účet Statutárního města Frýdek-
-Místek, č. ú. 6015-928781/0100, 
var. symbol 31121111. 

Příklepem licitátora vzniká zá-
jemci s nejvyšší nabídkou právo na 
uzavření kupní smlouvy k prodáva-
né nemovitosti za nejvyšší nabíd-
kovou kupní cenu. V případě, že 
zájemce s nejvyšší nabídkou ne-
zaplatí nejvyšší nabídnutou kupní 
cenu ve lhůtě 60 dnů ode dne ko-
nání nabídkového licitačního řízení, 
vzniká Statutárnímu městu Frý-
dek-Místek nárok na smluvní poku-
tu ve výši složené jistoty. Ostatním 
účastníkům se jistota vrací. 

Bližší informace – Magistrát 
města FM, tel. 558 609 172, 
558 609 175, 558 609 171.

Místní poplatky – upozornění
Upozorňujeme občany města 

Frýdku-Místku, kteří k dnešnímu 
dni neuhradili místní poplatek za 
komunální odpad nebo místní 
poplatek ze psů, že jim budou 
v současné době rozesílány pla-
tební výměry se zvýšením za včas 
nezaplacený místní poplatek. 

Místní poplatek za komunální 
odpad bude navýšen o 0,25ná-
sobek sazby poplatku a místní 
poplatek ze psů o 0,10 násobek 
sazby poplatku. Dle zákona může 
obec nezaplacené místní poplatky 
zvýšit až na jejich trojnásobek. 

Příklad: U místního poplatku za 
komunální odpad při sazbě 492 Kč 
na osobu a rok činí zvýšení 124 Kč, 

poplatník tedy zaplatí celkem 616 
Kč. U trojnásobku by činilo zvýšení 
984 Kč a poplatník by tedy zaplatil 
celkem 1476 Kč. U důchodců (nad 
70 let) při sazbě 252 Kč na osobu 
a rok činí zvýšení 64 Kč, poplatník 
tedy zaplatí 316 Kč. U trojnásobku 
by činilo zvýšení 504 Kč a poplat-
ník by tedy zaplatil celkem 756 Kč. 
U místního poplatku ze psů při saz-
bě 1200 Kč činí zvýšení 120 Kč, 
poplatník tedy zaplatí celkem 1320 
Kč. U trojnásobku by činilo zvýšení 
2400 Kč a poplatník by tedy zapla-
til celkem 3600 Kč.

Občané by měli uvedené okol-
nosti zvážit, místní poplatky uhradit, 
předejdou tak dalším nepříjemnos-
tem, jako je exekuční vymáhání.
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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 mo-
bilní sběrna, a na sběrné dvory 
může občan města Frýdek-Mís-
tek bezplatně přinést tyto nebez-
pečné odpady a velkoobjemové 
odpady a elektrozařízení: 

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

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

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebrané: 
lednice, mrazničky, sporáky, pračky, 
mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, 
vařiče, myčky nádobí, vysavače, 
žehličky, váhy, monitory, tiskárny, 
televizory, rádia, videorekordéry, 
telefony a ostatní domácí spotřebiče.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Mobilní sběrna:

U prodejny Mountfield
31. 8. - 2. 9. a 29. 9. - 30. 9.

U krytého bazénu 7. 9. - 9. 9.
Park. u Kauflandu 14. 9. - 16. 9.
Parkoviště u Billy  21. 9. - 23. 9.

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/

Co je to recyklace odpadů 
– je to výraz pro takové nakládá-
ní s odpadem, které vede k jeho 
dalšímu využití. Recyklací jsou 
opakovaně zpracovány vytříze-
né separované odpady na nové 
výrobky, bez potřeby těžení pří-
rodních surovin a zdrojů. 

Jaké odpady vznikají v do-
mácnostech? Nahlédnete-li doma 
do vašeho koše na odpadky, tak 
uvidíte velmi různorodou směs. Po-
kud se však zamyslíte nad každým 
odpadem, který do koše nesete, 
zjistíte, že odpady mohou dále cy-
klovat, být opakovaně zpracovány 
– jako papír a lepenka, sklo, plasty 
(PET láhve, folie, kelímky), kovy 
(plechovky, hliník) atd.

Recyklace papíru – slisovaný 
sběrový papír poslouží k výrobě 
nového papíru, stejně jako když 
se vyrábí ze dřeva, přidává se do 
směsi na výrobu papíru. Papír je 
možné takto recyklovat asi pětkrát 
až sedmkrát. Výrobky z recyklo-
vaného papíru: novinový papír, 
sešity, lepenkové krabice, obaly 
na vajíčka, toaletní papír apod. 

Recyklace odpadů
Recyklace skla – uprave-

ná směs ze střepů se přidá do 
výchozí směsi k výrobě nového 
skla. Ušetří se přitom jak energie, 
tak i množství primárních surovin, 
přičemž sklo se dá takto používat 
vlastně donekonečna. Nejčastěji 
se takto vyrábí opět skleněné 
obaly či jiné skleněné výrobky. 

Recyklace plastů – Každý 
druh plastů je zpracováván jinou 
technologií, protože mají odlišné 
složení a vlastnosti. Z PET láhví 
se vyrábějí vlákna, která se po-
užívají jako výplň zimních bund 
a spacáků nebo se přidávají do 
tzv. zátěžových koberců. Z fólií 
(sáčků a tašek) se opět vyrábějí 
fólie a různé pytle, např. na od-
pady. Pěnový polystyren slouží 
k výrobě speciálních cihel. Ze 
směsi plastů lze vyrábět odpad-
kové koše, zahradní nábytek, 
zatravňovací dlažbu, protihluko-
vé stěny u dálnic apod. 

Recyklace kovů – kovové od-
pady putují ze sběren druhotných 
surovin nebo sběrných dvorů do 
hutí, kde se přetaví. Zbytky pů-

vodního obsahu (potraviny, bar-
vy) tak shoří při teplotě 1700°C. Z 
některých plechovek tak vznikne 
znovu stejný výrobek, nebo třeba 
různé odlitky, tyče a desky. 

Každý z nás vyhodí za rok asi 
150-200 kg odpadů. Pokud však 
odpady už doma třídíte a dává-
te je do barevných kontejnerů, 
umožníte tak recyklaci více než 
třetiny tohoto množství. Za rok 
tak můžete vytřídit až 30 kg pa-
píru, 25 kg plastů, 15 kg skla. 

Recyklace začíná separací 
odpadů do barevných kontejne-
rů, jejichž obsah odveze svozo-
vé vozidlo na třídící linku, kde je 
provedeno další třídění a expe-
dice do zpracovatelských firem, 
kde z odpadů vznikají nové vý-
robky – proces se nazývá recy-
klace odpadu.

NOVINKA: Frýdecká skládka, 
a.s. zahájila výkup papíru, a to 
ve sběrném dvoře u Tesca, dále 
v areálu třídící linky v Lískovci. 
Aktuální ceny vám rádi sdělí ve 
výkupních místech, nebo na tele-
fonním čísle 595 174 058.

Statutární město Frýdek-
-Místek rozhodlo o prodeji níže 
uvedených automobilů formou 
nabídkového licitačního řízení:

• osobní automobil ŠKODA 
Octavia 1.9 SDI, rok výroby 
2003. Nejnižší nabídnutá cena 
může být 20.000 Kč

Prodej formou nabídkového 
licitačního řízení se uskuteční 
dne 6. 10. 2010 v 14,20 hod. 
v zasedací síni v budově Ma-
gistrátu města Frýdek-Místek, 
Radniční č. 10, Frýdek-Místek. 
Účastník nabídkového licitační-
ho řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským 
průkazem a dokladem o zapla-
cení jistiny. Jistina je stanove-
na ve výši 5.000 Kč. Jistinu je 
nutno uhradit na účet SMFM 
vedený u Komerční banky, 
a.s., pobočka Frýdek-Mís-
tek, a to na číslo účtu 6015-
928781/0100, VS 36393113, 
nejpozději v den nabídkového 
licitačního řízení (nutno uhradit 
hotově vkladem na účet, nikoliv 
převodem mezi účty). Doplatek 
kupní ceny musí být zaplacen 
před podpisem kupní smlouvy. 

Bližší informace na odboru sprá-
vy obecního majetku MMFM, tel. 
558 609 177.

• speciální požární automobil 
CAS 25, zn. LIAZ, rok výroby 
1980. Nejnižší nabídnutá cena 
může být 40.000 Kč

Prodej formou nabídkového 
licitačního řízení se uskuteční 
dne 6. 10. 2010 v 14,40 hod. 
v zasedací síni v budově Ma-
gistrátu města Frýdek-Místek, 
Radniční č. 10, Frýdek-Místek. 
Účastník nabídkového licitační-
ho řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským 

průkazem a dokladem o zapla-
cení jistiny. Jistina je stanove-
na ve výši 5.000 Kč. Jistinu je 
nutno uhradit na účet SMFM 
vedený u Komerční banky, a.s., 
pobočka Frýdek-Místek, a to na 
číslo účtu 6015-928781/0100, 
VS 36393113, nejpozději v den 
nabídkového licitačního řízení 
(nutno uhradit hotově vkladem 
na účet, nikoliv převodem mezi 
účty). Doplatek kupní ceny musí 
být zaplacen před podpisem 
kupní smlouvy. Bližší informace 
na odboru správy obecního ma-
jetku MMFM, tel. 558 609 177.

Nabídkové licitační řízení

o celkové výměře 34,88 m2 
nacházející se v I. NP objektu 
čp. 689, ul. Anenská, k.ú Mís-
tek, obec Frýdek-Místek (věžový 
dům u objektu Krym-bývalá vi-
deopůjčovna, nyní prodejna po-
travin). Nebytové prostory byly 
kolaudovány jako prodejna. 

Výše nájemného v místě 
obvyklá je 1.470 Kč/m2/rok 
bez DPH. Žádosti o pronájem 
s nabízenou výší nájmu (zvlášť 

v zapečetěné obálce s nápi-
sem „Neotvírat-pronájem NP 
čp. 689“) a informací, za jakým 
účelem budou neb. prostory 
užívány, zasílejte na adresu 
Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majet-
ku, Radniční 1148 maximálně 
do 17. 9. 2010 do 13.00 hodin.

Případné dotazy na tele-
fonních číslech 558 609 174, 
558 609 175.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory
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Hvězdy nad řekou Ostra-
vicí, novinka v letním seriálu 
Beskydského Veseléta, zářily, 
ačkoliv obloha byla dešťová. 
Ale publikum, v němž převa-
žovala střední generace, se 
nenechalo odradit a show si 
pořádně užilo.

„Přehlídka revivalových sku-
pin oslovila hlavně lidi ve střed-
ním věku, ale byly tu i celé rodi-
ny, které se parádně bavily. Bylo 
vidět, jak návštěvníci přicházejí 
a odcházejí, což znamená, že 
někteří přišli prostě jen na tu 

Skvělou show nezastavil ani déšťSkvělou show nezastavil ani déšť
svou kapelu, kterou si chtěli po-
slechnout,“ všimla si ředitelka 
Beskydského informačního cen-
tra Monika Konvičná.

Příchozí oceňovali i zvole-
né místo, atmosféru dotvářela i 
nedaleká osvětlená lávka přes 
řeku. Na pódiu na prostranství 
za okresním soudem se nejprve 
představila kapela Smokie revi-
val s hosty Tinou Turner a Suzi 
Quatro. Následovalo vystoupení 
nejvěrnějších dvojníků populární 
Abby – Abba Stars na světě. 
Právě tato skupina se může tím-

to titulem pyšnit, jelikož v roce 
2009 jej získala v soutěži fran-
couzské televize FT 1. Pak přišli 
mystičtí Depeche Mode revival 
a nezapomenutelný zážitek si 
návštěvníci odnesli z vystoupe-
ní krnovské revivalové kapely 
Queen revival by Princess, kdy 
si všichni společně s Frediem 
Mercury zazpívali hity jako We 
are the champions nebo I want 
to break free. Potom se ještě při-
tvrdilo rockovým folklórem v po-
dání Kabát revival Morava. Celý 
večer o půlnoci ukončila jedineč-

QUEEN REVIVAL BY PRINCESS: Nesmrtelné melodie strhávaly 
publikum.   Foto: Petr Pavelka
ná taneční show „nesmrtelného“ Michaela Jacksona. (pp)

Důkazem, že Frýdek-Místek 
a jeho okolí může být atraktivní 
i pro cizince z hodně exotické 
země, je Juan Manuel Garcia. 
Jeden z nejlepších světových 
tanečníků pochází z Mexika a 
do Frýdku-Místku přijel na stáž 
– šířit dobré jméno zumby a 
také latinsko-amerických tanců.

Sedmadvacetiletý Garcia je 
držitelem osmi tanečních profi-
licencí. Zumba, salsa nebo strip 
dance v jeho podání, to je mimo-
řádná podívaná pro odborníky i 
pro laiky. „Baví mě tančit a snad 
ještě více tanec vyučovat. Lidem 
se při hudbě a pohybu zlepšuje 
nálada a vyzařuje z nich pak po-
zitivní energie,“ vysvětluje Gar-
cia, mimo jiné ředitel mezinárod-
ního festivalu Altas Montaňas 
v mexickém městečku Veracruz.

Vynikajícího tanečníka pozva-
la do Frýdku-Místku prezidentka 
Mezinárodního folklórního festi-
valu Eva Geryková. „Juan k nám 
přijel jako manažer mexického 
tanečního souboru Conjunto 
Folklorico Magisterial, který měl 
na festivalu velký úspěch. Na to, 
co všechno umí, je mimořádně 

Do Místku míří pravá americká zumba!Do Místku míří pravá americká zumba!
skromný.“

Zdejší prostředí 
se Garciovi tak zalí-
bilo, že se rozhodl do 
Frýdku-Místku ještě 
vrátit. „Přes prázdni-
ny jsem procestoval 
východní Evropu – 
Maďarsko, Rumun-
sko, Bulharsko a Srb-
sko. Ale musím říct, 
že už jsem se těšil 
zase k vám,“ přizná-
vá sympatický mladý 
muž, který se s frý-
decko-místeckým 
Prestige Fit Studiem 
dohodl na šestitýden-
ní stáži. „Budu cvičit 
nejen přímo v nově 
otevřeném teniso-
vém areálu v Sadech 
Bedřicha Smetany, 
ale také plánujeme 
větší Zumba párty ve 
sportovních halách. První z nich je 
už 3. září v hale 7. základní školy 
v Místku, další pak ve Frýdlantě 
nad Ostravicí, v Ostravě i Praze.

Láska k tanci ale není je-
diným důvodem, proč si Juan 

dobrovolně prodloužil pobyt u 
nás. „Musím se přiznat, že lep-
ší pivo a hezčí holky než u vás 
jsem ještě nikde nezažil. A to 
už jsem procestoval kus světa,“ 
směje se světoznámý tanečník.

Pátý ročník Beskydského 
Veseléta bude zakončen bonu-
sovou akcí v altánu Sadů Bed-
řicha Smetany, kam 5. září zaví-
tají převážně ti dříve narození na 
druhé Odpoledne s písničkou. 

Přijede dechovka Hulíňanka a 
český Frank Sinatra Láďa Kerndl 
se svým orchestrem. Akce začne 
již ve 13.30 hodin a jako první 
se na pódiu představí Hulíňané. 
Kapela hanácké dechové hudby 
vznikla v roce 1996 a převážnou 
většinu nynějších muzikantů vy-
choval pedagog a skladatel Václav 
Smola. „Cílem všech muzikantů a 
zpěváků je rozdávat radost a dob-
rou náladu všem posluchačům. 
Mezi jejich největší úspěchy patří 
zisk druhého místa na Mezinárodní 
soutěži malých dechových orches-
trů Zlatá křídlovka v roce 2004,“ 
představuje rozjezd odpoledne ře-
ditelka Beskydského informačního 

Druhé Odpoledne s písničkou
centra Monika Konvičná. Po po-
slechu této hanácké dechové ka-
pely přijde na scénu hlavní hvězda 
dne – Láďa Kerndl. Swingový a ja-
zzový zpěvák je populární nejen u 
nás, ale také v zahraničí. Brněnský 
rodák s podmanivým hlasem strá-
vil velkou část svého života zpívá-
ním s orchestrem Leona Slezáka 
a později s vlastním orchestrem 
na amerických výletních lodích a 
jinde v zahraničí. Spolupracoval 
také s osobnostmi zvučných jmen 
jako Felix Slováček, Gustav Brom, 
Lenka Filipová-Kudelová, Pavel 
Novák či se skupinou Kamelot. 
V případě nepříznivého počasí je 
připraveno aktéry i návštěvníky 
pojmout Kino Petra Bezruče. Akci, 
stejně jako celý seriál Beskydské 
Veseléto, připravilo Beskydské 
informační centrum za významné 
podpory Statutárního města Frý-
dek-Místek.  (pp)

do tradičních žluto-černých oděvů 
donutila skákat i klidnější povahy 
v davu pod pódiem,“ hodnotil za 
pořadatelský tým Milan Anděl.

Největším tahákem byli lehce 
kontroverzní Horkýže Slíže, kteří 
ve Frýdku-Místku hrají prakticky 
každý rok před plným klubem 
Stoun. O co více jejich hlášky 
bavily dav, o to méně pochopení 
sklidily u náhodných nechtěných 
posluchačů. 

Pořadatelé se letos pokusili 
udělat maximum proto, aby se ná-
vštěvníci na festivalu cítili dobře a 
měli pohodlné zázemí. Plusem byl 
i projekt Čistý festival společnosti 
EKO-KOM, kdy lidé nasbírali za 
dárky necelých pět tisíc kelímků. 
Festival uprostřed Frýdku-Místku 
si lidé užili, někteří včetně řeky 
Ostravice, která se stala přímo 
součástí festivalového areálu. (pp)  DAVID KOLLER: Hity Lucie nikdy nezklamou.  Foto: Petr Pavelka

Oživený festival Beskydy Sound
Ve Frýdku-Místku se poda-

řilo vzkřísit festival Beskydy 
Sound, jehož čtvrtý ročník 
zhlédly symbolické čtyři ti-
sícovky lidí. Někteří přišli 
na tutovku Davida Kollera, 
ale kdo absolvoval komplet-
ní menu, mohl být příjemně 
překvapen některými, pro něj 

neznámými, chody.
„Největší překvapení pro 

všechny byl asi Dubioza Kolektiv. 
Většina návštěvníků dorazila na 
koncerty domácích kapel a bo-
senská parta pro ně byla v rámci 
festivalu jen okrajovou a nezná-
mou záležitostí, ale to platilo jen 
do první skladby. Dubioza oděná 

Pátek 3. září je ve Stounu 
dnem plným očekávání – za-
čne 16. sezóna, na kterou 
se klub pečlivě připravil. Ná-
vštěvníci zaregistrují několik 
významných změn. 

„Na základě průzkumu, usku-
tečněného v minulé sezóně 
mezi hosty, byla mimo pozitiv-
ních hodnocení zjištěna slabi-
na klubu – nehezké WC. Před 
sezónou proto došlo k zásadní 
rekonstrukci a návštěvníci se 
mohou těšit na sociální zařízení, 
splňující veškeré standardy, ze-
jména pak estetické!“ prozradil 
dramaturg klubu Kamil Rudolf.

Během září navíc dojde k reali-
zaci dlouho očekávané a tolik po-
třebné 1. etapy obměny zvukové-
ho a světelného vybavení klubu. 
„Tato akce je dotovaná městem 
Frýdek-Místek, významné podě-
kování náleží zejména náměstko-
vi primátorky panu Petru Cvikovi, 
který patří mezi velké fandy klubu. 
Otevře se tak prostor pro vystou-
pení umělců, jejichž nároky na 
technické vybavení doposud klub 
nesplňoval, a klub Stoun se tak 
zařadí mezi špičky v technickém 
vybavení. V těchto dnech probíhá 
výběrové řízení, na jehož základě 
bude rozhodnuto o dodavateli 

Stoun rozjíždí 16. sezonu
nového kvalitního zařízení,“ uvedl 
Kamil Rudolf.

Moderně vybavený klub přiví-
tá postupně řadu osvědčených i 
premiérově vystupujících umělců.

Ze zatím dohodnutých vy-
stoupení se návštěvníci mohou 
v říjnu těšit na Support Lesbi-
ens, v listopadu na Sunshine, 
Wohnouty a Toxique. V prosinci 
zavítá do Stounu po šesti letech 
Aneta Langerová. V jednání 
jsou vystoupení Vypsané Fixy, 
Horkýže Slíže a klubové „stáli-
ce“ – Mňágy a Žďorp. Z nováčků 
se objeví Charlie Straight a Ni-
ghtwork. Z hip-hopové scény se 
již 25. září předvedou slovenští 
H16, v listopadu pak se objeví 
na společném vystoupení Prago 
Union a BPM. Slovenský rapper 
Rytmus se do Stounu chystá 
v prosinci a intenzivně je připra-
vován koncert mexicko-americ-
ké legendy Delinquent Habits.

„Z ne zcela kompletního vý-
čtu vystoupení známých jmen 
domácí i zahraniční scény je 
zřejmé, že nová sezóna má am-
bice stát se další ze série těch 
umělecky nejhodnotnějších,“ 
říká Kamil Rudolf , který na při-
pravované pořady  zve všechny 
stálé i nové návštěvníky.  (pp)
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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

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

KAVÁRNA RADHOŠŤ 
Rezervace: p. Polomská 774 409 369

Páteční hudební produkce 19 – 23 hodin

17. 9. Fata Morgana
24. 9. Duo WADA – Waldemar Svatoš, 

Dalibor Šlachta

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

Potrvá do 19. září
SLAVNÉ VILY MORAVSKOSLEZSKÉ-

HO KRAJE
Výstava přibližuje moderní architekturu 

Moravskoslezského kraje v obrazech, fo-
tografiích, plánech, modelech a příbězích 
o architektech, stavitelích. K výstavě byla 
vydána stejnojmenná publikace, na níž se 
podíleli známí architekti a památkáři.

Vernisáž ve čtvrtek 9. září ve výstavních 
síních frýdeckého zámku. V 18 hodin před-
náška prof. ing. arch. Vladimíra Šlapety, 
DrSc. z Fakulty architektury VUT v Brně.

Potrvá do 17. října
VII. BESKYDSKÉ TRIENÁLE NEPRO-

FESIONÁLNÍCH ŘEZBÁŘŮ 
Beskydské trienále neprofesionálních 

řezbářů má mezi výstavami prezentujícími 
lidové řezbářství své pevné místo. Získalo 
si mezi odbornou veřejností i samotnými 
tvůrci prestiž, čehož důkazem je i stále 
vzrůstající zájem autorů, a to jak z České 
republiky, tak i ze Slovenska a z Polska. 

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

Městská knihovna F-M

Připravujeme:
2. října v 10 hodin – Kino Petra Bezruče

MICHAL K SNÍDANI
Nové představení pro děti i rodiče oblíbe-
ného Michala Nesvadby. Vstupné: 140 Kč

Nabídka pohybových, tanečních a 
jazykových kurzů - ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2010

Pohybové a taneční kurzy
Tchaj-ťi čchüan – začátečníci, pokročilí

Cvičení pro zdraví s Pilates
Hodina pro relaxaci
Kondiční posilování
Cvičení pro seniory
Cvičení pro zdraví

Powerjóga
Pilates

Moderní tanec pro aktivní ženy
Taneční rychlokurz pro dospělé

Jazykové kurzy
Francouzský jazyk

Anglický jazyk
Německý jazyk

Ruský jazyk
Připravujeme

Fit ball
Street dance

Podrobné informace naleznete na strán-
kách www.kulturafm.cz nebo na tel. čísle 
558 432 011 Kateřina Kubalová.

Seminář tvořivého kreslení
Nikdy jste nekreslili a ani jste to nezkou-
šeli? 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. PRO-
TO 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.
sobota 25. a neděle 26.září

Národní dům Místek
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

Výstava:
1.-30. září – chodby Národního domu

Návraty a Letmé doteky
ve fotografiích Marka Džupina a Katky 

Mynarzové

10. září v 15 hodin 
11. září v 9 hodin

30. BESKYDSKÝ JEŠTĚR
Klub filmových amatérů ve Frýdku-Míst-
ku zve všechny příznivce na 30. ročník 
mezinárodní soutěže neprofesionální 

filmové tvorby. Vstup volný.
16. září v 19 hodin
Těšínské divadlo

Ray Cooney
NERUŠIT PROSÍM aneb Okno do 

parlamentu
Jméno Cooney se v poslední době 
vyskytuje na repertoáru Těšínského 

divadla častěji a pokaždé jde o záruku 
dobré zábavy. Ať už otec – Ray nebo syn 

Michael jsou uznávanými a úspěšnými 
komediografy. Dokonalá znalost řemesla, 

smysl pro humor, ať už slovní nebo 
situační, jsou zárukou úspěchu. Ve hře 

Nerušit prosím aneb Okno do parlamen-
tu se Cooney inspiroval soukromým 

životem některých politiků a s humorem 
jemu vlastním je předvádí doslova v 

nedbalkách. Pro skupinu FMA.
(prodej vstupenek hodinu před začátkem 

představení)
KINO

1.-2.9. v 19.00 hod.
PREDÁTOŘI/USA

Nová kapitola v dějinách Predátorů.
3.-5. 9. v 17.00 hod.

KUKY SE VRACÍ/ČR
Nový dobrodružný film Jana Svěráka.

3.-5. 9. v 19.00 hod.
ZELENÁ ZÓNA/USA

Akční thriller vylepšený prostředím au-
tentického válečného konfliktu s Mattem 

Damonem v hlavní roli.
8.-9. 9. v 19.00 hod.

SOLOMON KANE/FR
Temné, výpravné akční fantasy natočené 

převážně v ČR s Markem Vašutem ve 
vedlejší roli.

12. 9. v 19.00 hod.
KICK-ASS/USA 

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

15. 9. v 19.00 hod.
A-TEAM/USA

Velkolepá akční komedie.
17.-19. 9. v 19.00 hod.
MUŽ VE STÍNU/VB

Thriller z pera mistra historických románů 
Roberta Harrise v režii Romana Polanski.

FILMOVÝ KLUB
6. 9. v 19.00 hod.

SINGLE MAN/USA
Výjimečná filmová adaptace stejnojmen-

né Isherwoodovy novely s famózním 
Colinem Firthem v hlavní roli.

7. 9. v 19.00 hod.
BUNNY A BÝK/VB

Černočerná roadmovie od tvůrců kultov-
ního britského seriálu Mighty Boosh.

13. 9. v 19.00 hod.
Miniprofil režiséra Woody Allena: 
UŽÍVEJ SI, CO TO JDE/USA/FR

Woody Allen zpátky na Manhattanu v 
komedii o starém muži, jeho mladé ženě, 

šílené tchýni…
Úterý 14. 9. v 19.00 hod.

Miniprofil režiséra Woody Allena: 
VICKI CRISTINA BARCELONA/ USA/

Španělsko
Úžasné herecké výkony Javiera Barde-

ma, Penélopy Cruz a Scarlett Johansson 
ve šťavnaté a lehké komedii.

FILMY PRO SENIORY
8. 9. v 10.00 hod.

NEW YORKU, MILUJI TĚ/FR
Povídkový film na téma „láska a 

New York“ v prostředí dynamického 
velkoměsta.

Výstava:
1. - 30. září

Krajiny blízké i vzdálené
ve fotografiích Josefa Horáka

a Radka Rydla

První ročník Beskydského trienále ne-
profesionálních řezbářů proběhl v Muzeu 
Beskyd Frýdek-Místek před osmnácti lety 
v roce 1992. V tomto roce se koná již VII. 
ročník této přehlídky. 

Na vernisáži, která se uskuteční ve 
čtvrtek 16. září v 17 hodin v prostorách 
frýdeckého zámku, budou vyhlášena čest-
ná ocenění autorů a jejich souborů prací a 
předány ceny přítomným řezbářům.

Výstava potrvá do neděle 21. listopadu
Doprovodná akce: Ve čtvrtek 30. září 

od 9 do 16 hodin zveme všechny zájemce 
na řezbářský plenér – pracovní setkání, 
kde návštěvníci budou mít možnost se-
známit se s řezbáři a podívat se „pod po-
kličku“ jejich umění.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE

Neděle 12. září 13,00 – 17,00 hodin
 – frýdecký zámek

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
- od 15,00 hodin vystoupení klezmerovy 
kapely SIMCHA
- od 16,00 hodin přednáška Mgr. J. 
Poláška o osudech židovské komunity 
na Frýdecko-Místecku VE STÍNU FRÝ-
DECKÉ SYNAGOGY

Dále k vidění:
• expozice

• výstava „Slavné vily Moravskoslezské-
ho kraje“

• výstava „Železniční modely aneb pára 
na kolejích“

VSTUP ZDARMA
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
Pátek 17. září – sraz na vyhlídce v 

zámeckém parku v 16.30 hod.
POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU

Další z vycházek po stopách zmizelé 
tváře města. Kde stály stará a nová ne-
mocnice na Hasičské ulici, zaniklá Těšín-
ská brána, městská ledovna, někdejší Za-
hradní čtvrť, jubilejní park císaře Františka 
Josefa I., obchod Ludvíka Aresina, hosti-
nec Římské lázně a další. Provázejí man-
želé Mgr. Jiřina a Mgr. Jaromír Poláškovi.

Knihovna Místek ul. Hlavní
17. 9. v 18.00 - 20.00 h

Amorek má mušku, aneb Místecká 
Viola má na mušce Ladislava Mušku 

(literární pořad)
30. 9. v 17.00 h

Co všechno dělá ženu krásnou ? 
(beseda)

6. září - „Co a jak v novém školním 
roce“ – seznámení se změnami a plány 
pro tento školní rok – přivítáme nápady a 

připomínky každého z vás
8. září - Výtvarné odpoledne – pro velký 

zájem opět VYRÁBĚNÍ Z PERLIČEK
15. září - Preventivní program (téma 
bude upřesněno – viz webové stránky)

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

Neformální spolek lidí vyznávajících hor-
skou turistiku. Aktuální akce na webu.
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GALERIE POD SOVOU
1. ZŠ na tř. T.G. Masaryka

ve Frýdku-Místku

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 STOUNPéče 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

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 

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
telefon: 558 434 154,
558 434 525, e-mail: info@

klicfm.cz, www.klicfm.cz,

SVČ
tele
5

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

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

3. 9. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – OTEVÍ-
RACÍ SPECIÁL!!!
OTVÍRACÍ AKCE STOUNU A DJ KAMIL 
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ 
HITY PRO VÁS VŠECHNY, AKCE NA 
BARU, NEVŠEDNÍ SOUTĚŽE!!!
4. 9. sobota BASSTRIKE INVASION No.1
OPEN CARNEVAL PARTY, ANEB DRUM 
AND BASSOVÁ SEZÓNA ZAČÍNÁ
CYRUS, HALFI, REACTIV, SHMIDOO, 
DRUM-IT (BASSTRIKE CREW) BUCKX
7. 9. úterý ELECTROBEAT THEATRE
ELECTROBEAT DJS A VEČER PLNÝ 
DNB, TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO
VSTUP ZDARMA!
8. 9. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
9. 9. čtvrtek FM CITY PARTY
HH POSLECHOVKA UPROSTŘED TÝD-

NE A DJ SHUPSTA
10. 9. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPE-
CIÁL!!!
DJka BARUCHA A DJKA KAMILA STA-
RÉ, SKVĚLÉ HITY PRO VÁS VŠECHNY, 
AKCE NA BARU
11. 9. sobota METALOVÁ VICHŘICE
DJS ESTET A JEHO NEJEN METALOVÁ 
AKCE!
15. 9. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRA FREE!!!
16. 9. čtvrtek BALCAN-SKA DYSKO-
TÉKA
DJ JUAN A JEHO BALKANSKO-SKA-
-PUNKOVÁ POSLECHOVKA
17. 9. pátek STOUNFEST- MADFALLS- 
KŘEST
HC3, CORNFLAKES A KŘEST NOVÉHO 
CD MADFALLS

Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00h.
Upozornění:

Úterní odpolední program zrušen !!!
Nadále bude otevřeno každý den pouze 

v dopoledních hodinách !!!
V úterý bude probíhat Mimi koutek !

1. 9. - Slavnostní uvítání po prázdninách
S novým školním rokem se přivítáme ta-
nečky a pohádkou. Proběhne také schůzka 
členek, při které přivítáme všechny aktivní 
maminky, které se chtějí podílet na vytváře-
ní programů pro děti. Začátek v 10.00 hod.

3. 9. - Výtvarka – Obrázek z léta 
z foukacích fix

Děti mohou zavzpomínat na prázdniny a 
vytvořit si letní obrázek.
6. 9. - Hledání pokladu u řeky Ostravice
Procházka kolem Ostravice, kde na děti 
čeká řada úkolů a na konci poklad! Sraz 
u altánku v parku v 10.00 hod. V přípa-
dě stálého deště se akce ruší! Pohádka 
v Broučkách odpadá, bude se hrát pouze 
za zrušení akce.

10. 9. - Obrázky z prstových barev
Děti si sami vytvoří originální obrázek.

13. 9. - Tatínku, pojď si hrát!
Zábavné dopoledne určené hlavně pro 
tatínky a jejich děti. Čeká vás nenáročný 
program, jednoduché úkoly a na konci 
také odměna – speciálně pro tatínky! Za-
čátek programu v 10.00 hod.
17. 9. - Výtvarka – Koláže z barevných 

listů
Cestou do Broučků nasbírejte první ba-
revné listí, děti vytvoří zajímavé obrázky.

Znovu otvíráme:
Mimi koutek

Každé úterý od 9.30 – 11.30 hod.
Zveme maminky s dětmi do 1,5 roku na přá-
telské posezení. Využijte této nabídky a ne-
zůstávejte doma samy! Maminky tento čas 
mohou využít k výměně zkušeností s péčí o 
děti, jejich výchovou apod. a děti si budou 
bezpečně hrát v herně bez přítomnosti star-
ších dětí. Máme k dispozici občerstvení, vý-
běr přesnídávek a mikrovlnnou troubu.

Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 9.00 hod.

Těhotenské cvičení probíhá na rehabilitačních 
míčích pod vedením zkušené porodní asis-
tentky. Hlídání starších dětí zajištěno. Cena 
70 Kč, při zakoupení permanentky sleva! 

Připravujeme:
Anglická konverzace pro pokročilé

 - v dopoledních hodinách
Orientální tance pro ženy i dívky

- odpoledne
Kurzy budou probíhat od října, bližší 

termín upřesníme dle zájmu maminek. 

4. 9. – SLEPÍ KŘOVÁCI a SONYK BEL
Koncert frýdecko-místecké a opavské formace 

8. 9. – OKOLO FRÝDKU PÍSNIČKA
 Pouštíme písničky frýdecko-místeckých 
kapel a hudebníků

10. 9. – VERNISÁŽ SOCHAŘE
TOMÁŠE ZEDNÍKA

10. 9. - AHOJ PRÁZDNINY
Program: Zábavný program pro malé i 
velké k ukončení celoprázdninového pro-
gramu Prázdniny ve městě. Klauni z Ba-
lónkova, hry, soutěže, nafukovací atrak-
ce, výtvarná dílna, deskové hry, nabídka 
volnočasových aktivit na nový školní rok. 
Každý hrací plán z akce „Prázdniny ve 
městě“ zde můžete vyměnit za malý dá-
rek. Akce probíhá za finanční podpory 
Statutárního města Frýdek-Místek.
Místo a čas: Náměstí Svobody v Místku, 
14:00 – 18:00 hodin
Cena: zdarma

15. 9. a 20. 9. - NÁBOR NOVÝCH 
ČLENŮ DO TANEČNÍ SKUPINY AKTIV 

A AKTIV POM-POM
Program: 15,00 - 17,00 nábor do přípravek, 
zaměření disko a disko-show (7 - 15 let)
17,00 - 19,00 nábor do Pom - Pom, zamě-
ření roztleskávačky (7 - 15 let)
Prezence, uvítání, rozcvička, test pohybo-
vých rozsahů, pauza, nácvik krátké sestavy, 
vystoupení závodní skupiny AKTIV, vyhod-
nocení, zapsání dětí do skupiny, rozloučení. 
Děti si mohou přivést doprovod, který pak 
podepíše přihlášku (zákonný zástupce).
Místo a čas: Obchodní akademie (malá 
tělocvična), 15:00 – 19:00 hodin.
S sebou: Oblečení a obuv na tanec, teku-
tiny a dobrou náladu
Cena: zdarma
Informace: Eva Otýpková, 736 150 088, 
e-mail: eva@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

14. 9. v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
1. 9. v 16:00, 22. 9. 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
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb „jak dítěti dopomoci správně růst“
(obsahová náplň: praktické nácviky mani-
pulace s dítětem, masáže kojenců, metodi-
ka správného krmení, relaxační polohy pro 
zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí).
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců
3. 9., 10. 9., 17. 9. – 9:30

II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců
3. 9., 10. 9., 17. 9. – 10:45

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

MaMiCentrum
Zdravotnické zařízení MaMiCentrum

Centrum služeb pro maminky a miminka
Budova krytého aquaparku na Olešné

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 bývalém Kině Petra Bezruče) – 
zbývá nám posledních pár míst na pravi-
delné setkávání od září!
- Individuální konzultace (řešení vašich 
problémů – psychomotorický vývoj mi-
minka, péče o miminko…)
- Půjčovna pomůcek (kojenecké váhy, kojí-
cí polštáře, odsávačky mateřského mléka)
- Aromaterapeutické masáže těhotných 
(podle přání je sprcha, infrasauna a 
čajové osvěžení v ceně)            a jiné

Zahájení výstavy vynikajícího řezbáře a 
sochaře. Hudební host kapela I.C.Q.

18. 9. – PINK FLOYD – PULSE
 Projekce záznamu slavného koncertu
22. 9. – OKOLO FRÝDKU PÍSNIČKA

Pouštíme písničky frýdecko-místeckých 
kapel a hudebníků.
Od 10.9 do 31.10 - Výstava sochaře a 

výtvarníka TOMÁŠE ZEDNÍKA

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.

21. 9. v 15:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

7. 9. v 16:45, 25. 9. ve 14:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

GALERIE POD SVÍCNEM
Paralelní světy

Výstava fotografií Michala Popielucha.
Výstava potrvá do 8. října.

Výstava fotografií Václava Torčíka

podělí - čtvrtek: 10.00 - 16.30
Skotsko našima očima

Výstava obrazů Alexandra Mosia a 
fotografií Vlastimila Malchara

Vystavená díla jsou záznamem jejich pocitů 
ze společných toulek po Orknejských ostro-

vech a Severním a Západním Skotskem.
Od 2. do 30. 9.

STOLÁRNA
Potoční 1228, Frýdek
www.klub-stolarna.cz

Tel.: 558 629 135
Fotografie Radka Klímka

Hudba na Stolárně
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