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slovo primátora

Ministr dopravy Pavel Do-
beš navštívil ve čtvrtek 25. 
srpna frýdecko-místeckou 
radnici v rámci pracovní ná-
vštěvy k dopravní problemati-
ce regionu. S vedením města 
projednával především bu-
doucnost výstavby obchvatu 
Frýdku-Místku.

„Palčivý problém Frýdku-Míst-
ku vnímáme. Hledáme možnosti, 
jak navýšit finanční prostředky 
na rozvoj dopravní infrastruktury 
v zemi a chceme jít cestou pod-
pory prioritních staveb, mezi kte-
ré obchvat Frýdku-Místku patří. 
Komplikací ovšem je postoj mini-
sterstva financí, které nechce vy-
jmout z velkého ekotendru sana-
ci skládky Skatulův Hliník, která 
je v trase plánovaného obchvatu. 
To je nejzásadnější problém, 
protože pokud by došlo k vyjmutí 
sanace z té velké ekologické za-
kázky, mohli bychom se bavit o 
realizaci stavby někde v letech 
2013-14,“ shrnul problematiku 
obchvatu ministr Dobeš.

Radnice jednala s ministrem dopravyRadnice jednala s ministrem dopravy
„S ministerstvem financí ko-

munikujeme, protože vyjmutí této 
sanace není technicky problém. 
Otázka taky není, zda sanaci pro-
vést, vyřešit se ten problém musí, 
ale kdy se sanace provede. My 
jako město máme se stávající 
situací kolem obchvatu obrovské 
náklady, pomáháme i s výkupy 
nad rámec možností státu, ale 
taky očekáváme, že se stát za 
nás postaví,“ reagoval náměstek 
primátora Dalibor Hrabec.

Druhým bodem jednání s mi-
nistrem se stal špatný technický 
stav mostní konstrukce estakády, 
kdy se do debaty vložili i zástupci 
krajského úřadu s upozorněním, 
že žádný úředník si nevezme na 
triko ignorovat případný havarijní 
stav, který by nutně vedl k uza-
vření průtahu a ve městě by tak 
hrozil naprostý kolaps. „Ministr 
ujistil, že do konce roku se pod 
estakádou objeví záchytné sítě, 
aby odpadající kusy betonu ne-
ohrožovaly auta a osoby pod 
ní, rekonstrukce estakády by se 

NA RADNICI S MINISTREM: Ministr dopravy Pavel Dobeš diskutoval o obchvatu i estakádě.
 Foto: Petr Pavelka

měla realizovat v příštím roce,“ 
řekl náměstek primátora Michal 
Novák. Primátor Petr Cvik se 
s ministrem dopravy Dobešem 
dohodli, že podobná návštěva 
by mohla přijít znovu po půl roce 
s konkrétním zhodnocením posu-
nu v obou záležitostech.  (pp)

Vážení občané,
na sklonku prázdnin a na začátku nového 

školního roku doufám, že jste si každý podle 
svých představ užili čas dovolených a načer-
pali čerstvé síly do dalších dní. Dětem znovu 
naplno začnou školní povinnosti a město 
jako zřizovatel se přes prázdniny snažilo, 
aby všechny po dvou měsících odpočinku 
přivítalo ještě přívětivější prostředí. Věřím, že 
investované miliony, zejména do zateplení 
školních budov, jsou vidět a budou později 
i cítit v podobě lepší tepelné pohody. V této souvislosti bych chtěl ještě 
jednou poděkovat všem, kteří se na realizovaných investicích podíleli. 
Jsou to zejména ředitelé, kteří i v čase dovolených musí zorganizovat 
své zaměstnance tak, aby nevázla součinnost se stavebními firmami. 

Doufám, že jsme vás znovu přesvědčili, že školství je pro naši rad-
nici stále prioritou. Odpovídá tomu i náš přístup k financování našich 
škol, kdy nám jde o to, aby se ředitelé starali především o vzdělávání 
jako takové a provozní starosti byly na bedrech úřadu.

Do nového školního roku přeji všem, kteří se účastní vzdělávacího 
procesu, hodně zdraví a úspěchů, které se postupně odrazí i v běž-
ném životě všech těch, kteří si myslí, že už se jich oblast školství žád-
ným způsobem nedotýká. Není tomu tak. Generace po generaci jsou 
závislé na tom, jak kvalitní proces vzdělávání pro nastupující pokolení 
dokážeme nabídnout, jak budou další jedinci připraveni na budoucí 
život a jakým směrem jej budou chtít posouvat.  Petr Cvik

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: Primátor Petr Cvik s vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Ilonou Nowakovou se  koncem 
prázdnin potkali s řediteli městských škol a školek, aby probrali orga-
nizační záležitosti před novým školním rokem.       Foto: Petr Pavelka

Občanům Frýdku-Místku 
přibylo ve městě další místo 
jako stvořené k odpočinku a 
relaxaci. V bezprostředním 
okolí Frýdeckého zámku byl 
obnoven Zámecký park, na 
který navazuje nový park Již-
ní svahy. Kdo znal tuto lokali-
tu z dřívější doby, jistě ocení 
její proměnu.

„Městská památková zóna ve 
Frýdku doznala velkých změn. Na 
Park Pod zámkem, kde se konají 
v letních měsících svatby, ale také 
kulturní a společenské akce, dnes 
navazují další dva parky, a to Zá-
mecký park a park Jižní svahy,“ 
uvedl náměstek primátora Michal 
Pobucký s tím, že cílem bylo 
upravit zanedbané území o rozlo-
ze více než čtyř hektarů a vytvořit 

Město má novou odpočinkovou zónu
v centru města estetické prostředí 
pro oddechový čas obyvatel. Dů-
raz byl přitom kladen na jednotný 
charakter území a návaznost cel-
ku na zámek.

V rámci Zámeckého parku 
byly obnoveny původní vycház-
kové trasy, které nově lemují 
parkové lavičky. Obnovena byla 
také vyhlídka pod zámkem, kte-
rou mohou navštívit i imobilní 
občané, a na východní straně 
parku přibylo nové, zajímavě 
řešené zastřešené odpočívadlo.

Park Jižní svahy nad želez-
niční tratí a stadionem TJ Slezan 
se budoval ve svažitém terénu. 
Práce si zde vyžádaly i nezbytná 
stabilizační opatření. V kompli-
kovaném terénu byly vystavěny 
opěrné zdi, které jsou stabilizač-

ním prvkem, esteticky zapadají-
cím do dané lokality. „Jižní svahy 
nabízejí vyhlídkovou promenádu 
s řadou odpočívadel, trvalkovými 
záhony, okrasným sadem z pla-
ných třešní i dětským hřištěm. Je 
odtud výhled do údolí, na místec-
kou část města, ale také na Bes-
kydy,“ přiblížil náměstek Po-
bucký. Krásu parků budou moci 
obyvatelé i návštěvníci města 
obdivovat v plné míře za dva, tři 
roky, kdy se plně rozrostou také 
půdopokryvné dřeviny.

Nové parky ve frýdecké čás-
ti města nabízejí lidem nejen 
příjemnou vycházkovou a od-
počinkovou zónu, ale umožňují 
jim také průchod z jedné strany 
svahu na druhý, čímž si oproti 
trase vedoucí okolními ulicemi 
zkrátí cestu. Oba parky jsou 
také osvětleny, což vede k jejich 
maximálnímu časovému využití 
a nabytí pocitu bezpečí.

Celkové náklady na úpravu 
lokality kolem Frýdeckého zámku 
činí bezmála 20 milionů korun. 
Město získalo na úpravu lokality 
dotaci z Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko ve 
výši 13,6 milionů  korun a další 
peníze získalo na revitalizaci zele-
ně, a to 1,8 milionů korun z Ope-
račního programu Životní prostře-
dí. Z městské kasy putovalo do 
projektu 4,4 milionů korun.  (pp)

KONTROLA V TERÉNU: Náměstek primátora Michal Pobucký na 
dětském hřišti, které vzniklo v rámci obnovy Zámeckého parku.

Foto: Petr Pavelka
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krátce
Větší bezpečnost

Rada města rozhodla o zadá-
ní veřejné zakázky malého roz-
sahu na dodávku a montáž pul-
tu centralizované ochrany pro 
potřeby městské policie. Tímto 
systémem dosud nedisponovala 
a byla odkázána na externí služ-
by tohoto druhu.
Odstávka kryté části aquaparku

Od 1. do 14. září je v plánu 
na Aquaparku Olešná odstávka 
kryté části areálu, venkovní kou-
pání bude k dispozici, pokud to 
dovolí charakter počasí.

Evropské dědictví
Také ve Frýdku-Místku bu-

dou u příležitosti Dní evropského 
dědictví zdarma zpřístupněny 
veřejnosti památkové objekty ve 
Frýdku-Místku. V neděli 11. září od 
13.30 do 17.00 hodin můžete ve 
Frýdku navštívit Muzeum Beskyd 
F-M – Frýdecký zámek, Kostel sv. 
Jana Křtitele, Baziliku Navštívení 
Panny Marie, Evangelický kostel, 
Kostel sv. Jošta a Kapli Svatého 
kříže v Hájku. V Místku pak Kos-
tel sv. Jakuba, Kostel sv. Jana a 
Pavla a Kostel Všech svatých. 
Doprovodnou akcí je zpřístupnění 
věže kostela sv. Jana Křtitele, dále 
koncert duchovní hudby ve 14.30 v 
Evangelickém kostele a v 16 hodin 
v Kostele sv. Jana Křtitele

Dny s průvodcem
Pokud máte rádi historii, může-

te se těšit na další Dny s průvod-
cem, které připravilo Beskydské 
informační centrum Frýdek-Místek 
ve spolupráci s Vyšší odbornou 
školou Goodwiil. Prohlídky histo-
rické části Frýdku proběhnou na 
podzim hned ve dvou termínech. 
Na první z nich se můžete těšit  10. 
září, druhý se uskuteční 1. října. 
Všichni zájemci o historii  se pokaž-
dé sejdou na Zámeckém náměstí 
u kašny sv. Floriána ve Frýdku. 
Prohlídky se konají ve dvou časo-
vých intervalech, a to v 10.30 a 13 
hodin. Den s průvodcem v Místku 
se uskuteční 24. září a 22. října.

Vodnářský zvon
Na pobočkách Beskydského 

informačního centra si můžete 
zajistit vstupenky na koncert Vod-
nářského zvonu, který rozezní 
4. 10. v 18:30 hodin v Rytířském 
sále Frýdeckého zámku biotronik 
Tomáš Pfeiffer. Nástroj má mno-
ho význačných vlastností a podle 
lámaistické tradice jeho rezonance 
působí blahodárně na buňky těla. 
V závěrečné části koncertu probí-
há prohlídka Vodnářského zvonu 
a máte tak možnost se zblízka 
podívat na rezonanční obrazce 
vznikající při hře na vodní hladině.

Škola jógy
Škola jógy Karakal oznamuje 

všem, kteří chtějí udělat něco více 
pro své fyzické i duševní zdraví, 
že zápis do podzimního běhu pra-
videlných odpoledních kurzů jógy 
se uskuteční v úterý 6. září od 16 
do 18 hodin v Jógovém sále 9. 
ZŠ na ulici Elišky Krásnohorské. 
Výuka v jednotlivých kurzech pak 
začne v týdnu od 12. 9. v kurzech 
pro začátečníky, středně pokroči-
lé, pokročilé, náročné, psychohy-
giena a senioři.  (pp)

Frýdecké historické slav-
nosti tradičně zakončují 
prázdniny a dětem symbolizu-
jí, že doba her a dovádění po-
malu končí. Ve třesku mečů 
a dalších středověkých sym-
bolů skončilo i letošní veleú-
spěšné Beskydské Veseléto.

V sobotu se v Parku pod zám-
kem uskutečnil večerní program 
s průvodem rytířů s pochodněmi 
z náměstí, rytířským turnajem a 
ohňovým kejklováním, neděle 
pak nabídla klasickou atmosfé-
ru historického jarmarku, kdy 
zejména na děti útočily paml-
sky, ale i hračky, s nimiž mohly 

Rytíři zakončili VeselétoRytíři zakončili Veseléto
imitovat rytířská klání a souboje, 
které průběžně viděly na pódiu. 
Tradičně velkou odezvu měly 
ukázky dravých ptáků, nechy-
běly projížďky malých rytířů na 
koních a další a další dobové 
atrakce, které doprovázela vy-
stoupení hudebních a tanečních 
skupin. Přítomní se mohli do-
zvědět i ledacos z historie nebo 
se třeba seznámit s hrnčířskou 
dílničkou a prací s hrnčířským 
kruhem. Komu už nevyhovovalo 
proplétání davy na slunci, mohl 
si vyzkoušet nové odpočinkové 
trasy v okolí zámku, které byly 
nedávno rekonstruovány.  (pp)

ŠERMÍŘSKÁ KLÁNÍ: Pod zámkem to pěkně řinčelo. Foto: Petr Pavelka

stanoviska občanů.
Zastupitelé také proberou 

obecně závaznou vyhlášku, 
kterou se stanoví koeficienty u 
daně z nemovitostí, další vyhláš-
kou se mění stanovení veřejně 
přístupných míst, na kterých je 
zakázáno provozování výher-
ních hracích přístrojů. Zastupi-
telstvo se bude zabývat rovněž 

5. zasedání Zastupitelstva města 
personálními změnami v kont-
rolním výboru a Osadním výbo-
ru Lískovec, dalšími body jsou 
pak například Plán odpadového 
hospodářství statutárního města 
Frýdku-Místku na období 2011-
-2015, Městský program preven-
ce kriminality 2011 či Zahraniční 
pracovní cesta do družebního 
města Ames ve státě Iowa. (pp)

Vlna veder na sklonku 
prázdnin si vyžádala zvýše-
nou péči o květinovou vý-
zdobu města, kterou mají na 
starosti městské technické 
služby. Zaměstnanci TS a.s. 
museli častěji zalévat kvě-
tiny vysázené na záhonech 

Květiny potřebovaly v horku péči

MÍSTECKÉ NÁMĚSTÍ: Květinové pyramidy jsou chloubou města.

v parcích, na kruhových ob-
jezdech, na ulicích Radniční a 
8. pěšího pluku i na dalších 
plochách veřejné zeleně.

„Vodu si častěji žádají také 
květinové pyramidy na místec-
kém náměstí Svobody. Nutné je 
i zavlažování stromů, zejména 

na ulici 8. pěšího pluku, které 
byly po výsadbě obestavěny 
dlažbou a jejichž přirozená zá-
livka je tím omezena. Každý den 
se rovněž musí zalévat mladá 
výsadba v nově vzniklém par-
ku Jižní svahy a obnoveném 
Zámeckém parku ve Frýdku,“ 
vyjmenoval ředitel technických 
služeb Jaromír Kohut s tím, že 
voda k zálivce se rozváží vo-
zidly vybavenými cisternami a 
zalévacím zařízením. Při za-
vlažování se používá užitková 
voda z hydrantu na ulici Míru ve 
Frýdku. Snahou pracovníků TS 
a.s. je udržovat květiny, keře i 
stromy vitální, aby jejich vzhled 
byl příjemnou kulisou pro frýdec-
ko-místecké občany.

V pondělí 5. září se od 
osmi hodin uskuteční ve vel-
ké zasedací síni Magistrátu 
města Frýdku-Místku 5. za-
sedání Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku.

Nejprve se odehrají nutné 
formality spojené se změnou 
složení Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku a poté už se za-
stupitelé budou věnovat finanč-
ním otázkám. Posoudí návrh 3. 
změny rozpočtu Statutárního 
města Frýdek-Místek pro rok 
2011 prováděné zastupitel-
stvem města formou rozpoč-
tových opatření, budou rozho-
dovat o další úvěrové politice 
města a projednají řadu návrhů 
na uzavření smluv o poskytnutí 
neinvestiční dotace z jednotli-
vých odborů a fondů. Dalším 
blokem jednání je hospodaření 
s majetkem Statutárního města 
Frýdku-Místku, kdy bude pro-
jednán po čase i prodej dalších 
obytných domů a jimi zastavě-
ných pozemků, ale i statut Fon-
du pomoci občanům dotčeným 
živelními pohromami. Později 
zazní obvyklá zpráva o postupu 
přípravy a výstavby silnice I/48 a 
na 14. hodinu jsou naplánována 

Frýdecko-místecké nezis-
kové organizace mohou již 
podesáté usilovat o finanční 
podporu z grantového pro-
gramu PRAZDROJ LIDEM, 
který podporuje projekty, 
které mohou pomoci zlepšit 
život obyvatel. 

Na předložení projektů mají or-
ganizace čas do 7. října letošního 
roku, „ve hře“ je 2,5 milionu ko-
run. O prospěšnosti jednotlivých 
projektů rozhodnou ve veřejném 
hlasování sami obyvatelé regio-
nu, ovšem do veřejného hlaso-
vání je pustí až rozhodnutí Rady 

Neziskovky mohou žádat
o podporu z pivovaru

reprezentantů, kde město Frý-
dek-Místek zastupuje senátorka 
Eva Richtrová. „Nejdůležitějšími 
kritérii, podle kterých bude rada 
došlé projekty posuzovat, jsou 
dlouhodobý přínos pro obyvate-
le moravskoslezského regionu 
a počet lidí, kterým projekt bude 
sloužit,“ vysvětlila Eva Richtrová.

„V minulosti byly neziskové 
organizace svázané s naším 
městem nebo přímo městské 
organizace poměrně úspěšné, 
snad se na Frýdek-Místek do-
stane i letos,“ věří primátor Petr 
Cvik.  (pp)

Centrum pečovatelské 
služby Frýdek-Místek tradič-
ně zve ve spolupráci s Ob-
lastním spolkem Českého 
červeného kříže na VI. ročník 
„Pochodu pro seniory 2011“. 
Akce se uskuteční v pátek 9. 
září. Sraz je tradičně v 9 ho-
din u Hájku ve Frýdku. 

V letošním roce jsou pro 
účastníky zajištěny zdarma au-
tobusy pro cestu tam i zpět. Po 
oficiálním zahájení se senioři vy-
dají trasou dlouhou tři kilometry 
z Hájku vedlejší zpevněnou ko-
munikací do Sedlišť k restauraci 
Lašská jizba. Během cesty je 

Pochod pro seniory

čeká i pár soutěžních úkolů. Po 
trase budou na účastníky dohlí-
žet i zdravotníci Českého červe-
ného kříže. Pro zájemce bude 
připravena prohlídka prastarého 
dřevěného kostelíka Všech sva-
tých (r. 1638). Všichni účastníci 
obdrží účastnické listy, drobné 
upomínkové předměty a bude 
také zajištěno malé občerstvení.

Trasy autobusů:
autobus č. 1 – 8:17 U Gust-

líčka, 8:20 Na Veselé, 8:23 Nový 
byt, 8:26 Magistrát, 8:29 Ne-
mocnice, 8:32 Rozcestí u školy, 
8:35 Sídliště, 8:43 Hájek 

autobus č. 2 - 8:15 Anen-
ská, 8:18 Ostravská, 8:21 
Frýdlantská, 8:24 Politických 
obětí, 8:30 Magistrát, 8:33 Re-
voluční, 8:36 Lískovecká, 8:39 
Sídliště, 8:47 Hájek 

autobus č. 3 – 8:15 Anen-
ská, 8:18 Ostravská, 8:21 
Frýdlantská, 8:24 Politických 
obětí, 8:30 Magistrát, 8:33 Re-
voluční, 8:36 Lískovecká, 8:39 
Sídliště, 8:47 Hájek 

V případě otázek kontaktujte: 
558 433 973, 775 790 058
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městská policie

Náměstek primátora Libor 
Koval se v neděli 28. srpna 
zúčastnil bohatého programu 
u příležitosti slavnostního ote-
vření zrekonstruovaného are-
álu baziliky Navštívení Panny 
Marie ve Frýdku, jemuž vévodí 
opravená křížová cesta.

Areál baziliky změnil svou tvář. 
Opravou prošla Římská kaple, 
sochy i kapličky křížové cesty. 
V přilehlém parku byla obnove-
na zeleň, vznikly nové chodníky 
a přibyly lavičky. Rekonstrukce 
areálu přišla Římskokatolickou 
farnost Frýdek na 23,5 milionů 
korun, přičemž 92,5% z této 
částky bude uhrazeno z dotace 
Regionálního operačního progra-

I město přispělo bazilice

OPRAVENÁ KŘÍŽOVÁ CESTA: Upravené okolí baziliky.
Foto: Petr Pavelka

PŘED BAZILIKOU: Za město se ceremoniálu zúčastnil 
náměstek primátora Libor Koval.     Foto: Petr Pavelka

mu Moravskoslezsko. Statutární 
město Frýdek přispělo na opravu 
částku 1,25 milionů korun. 

„Bazilika Navštívení Panny 
Marie je jedinou v kraji, je velice 
navštěvovaná a je historickým od-
kazem pro další generace. Proto 
jsme z rozpočtu města uvolnili je-
den a čtvrt milionu korun na obno-
vu historického areálu baziliky. Ten 
nyní nabízí příjemný prostor k od-
počinku či meditacím,“ řekl náměs-
tek primátora Libor Koval s tím, že 
opravený areál baziliky zvyšuje 
atraktivitu města, což může do 
města přilákat ještě více návštěv-
níků a dále tak posílit cestovní ruch.

Bazilika se mezi lidmi prosla-
vila zejména „zázračnou“ soškou 

Panny Marie 
Frýdecké, kte-
rá je umístěna 
na hlavním 
oltáři a o které 
se traduje, že 
drží ochrannou 
ruku nad celým 
městem a jeho 
obyvateli. Pa-
pež Jan Pavel II. 
povýšil frýdecký 
kostel v roce 
1999 na bazili-
ku minor, což je 
druhý nejvyšší 
titul, kterého 
může katolický 
kostel dosáh-
nout. V Morav-
skoslezském 
kraji je jediný 
svého druhu.

„ V z p o m í -
nám, že jsem jako čtyřletý hoch 
se svou pratetou chodil na pro-
cházky u baziliky a potkávali 
jsme dámy, které se staraly o 
květinové záhony u křížové ces-
ty, jako větší jsem viděl, jak mizí 
ty dámy, postupně mizí záhon-
ky a vyrůstají paneláky, které 
pohled na Mariánský kostel ze 
všech míst města poničily. Po 

změně režimu se začalo s ob-
novováním baziliky, opravila se 
fasáda, střecha, objevily se dva 
nové zvony na věži kostela a 
dnes stojíme v nově zrekonstru-
ovaném areálu. Jsem rád, že 
město přijalo svou část zodpo-
vědnosti za toto místo a uvolnilo 
finance ze svého rozpočtu,“ řekl 
Libor Koval.  (pp)

Proléval hrdlem a potom i byty
19. 8. požádal městskou policii 

o pomoc muž, který upozornil, že 
v domě na ulici Novodvorská pro-
téká voda v bytech. „Už zastavili 
stoupačky, ale nikdo byt, z kterého 
vytékala voda, neotvíral. Byl ví-
kend a tamější nájemníci nechtěli 
být bez vody. Zámečník byt mohl 
otevřít, ale pouze za asistence 
městské policie. „My jsme však 
nemohli zasáhnout, jelikož nehro-
zilo žádné bezprostřední nebezpe-
čí, protože voda byla zastavená. 
Nakonec byla kontaktována mat-
ka, která byt zpřístupnila. V bytě se 
nacházel spící podnapilý nájem-
ník, který zapomněl po sprchování 
zavřít vodu,“ vylíčila policejní pre-
ventistka Lenka Biolková.

Kabelka se našla
21. 8. večer osobně požádala 

žena městskou policii o pomoc. 
V šest hodin večer nechala svou 
kabelku s osobními věcmi v auto-
buse č. 2. Starší žena bydlí sama 
a bála se o sebe a svůj majetek. 
Hlídka zjistila, že kabelku našel 
řidič autobusu a ponechal ji na 
vrátnici ČSAD. Žena se dál ne-
musela bát, protože jí byly všech-
ny věci v pořádku vráceny.

Hluční Rusové
22. 8. v jednu hodinu v noci 

byla městská policie přivolána 
k hotelu Empire na ulici Malý Ko-
loredov, kde se nacházela větší 
skupina rusky mluvicích lidí, kteří 
rušili noční klid. Jednalo se o rus-
ké účastníky, kteří byli na soustře-
dění. Skupinka navštívila místní 
bar a po cestě se hlasitě bavila. 
Strážníky byla poučena o tom, že 
je noc a svým hlasitým rozhovo-
rem ruší občany, kteří chtějí spát.

Poškodili značky
26. 8. v půl druhé ráno byli 

strážníci informováni o tom, že 
po ulici Bezručova jdou dva 
mladíci a poškozují dopravní 
značení. Hlídka na místě mluvila 
s oznamovatelem, který uvedl 
popis mladíků, kteří byli zastiženi 
nedaleko v parku. Oba se přizna-
li, že na ulici Gagarinova odcizili 
přenosné dopravní značení a 
odhodili je do trávy na křižovatce 
Bezručova a Palackého. Mladíci 
za tento přestupek od strážní-
ků obdrželi blokovou pokutu a 
dopravní značení bylo umístěno 
zpět na ulici Gagarinovu.

Nalezené kolo
28. 8. v devět hodin telefo-

nicky oznámil jeden občan, že 
na ulici Gagarinova v křoví leží 
jízdní kolo. Hlídka kolo převzala, 
sepsala úřední záznam o nálezu 
a převezla na městskou policii 
a následně na magistrát města, 
kde se tyto nálezy uschovávají. 

3,81 promile
28. 8. hlídka vyjížděla k ozná-

mení, kdy bylo uvedeno, že 
na ulici Ostravská upadl muž 
a nehýbe se. Toto oznámení 
bylo pravdivé, muž, který požil 
alkoholické nápoje, upadl a měl 
zranění na hlavě. Na místo byla 
přivolaná rychlá záchranná služ-
ba, která si jej převzala do své 
péče. Muži bylo naměřeno 3,81 
promile alkoholu v krvi.  (pp) 

Městská policie ve Frýdku-
-Místku uspořádala ve spolu-
práci s magistrátem v pořadí 
již druhý motivačně vzdělávací 
tábor pro znevýhodněné děti a 
děti s rizikovým chováním. Na 
týdenní pobyt do Hutiska-So-
lance v Beskydech jelo 24 dětí 
ve věku od 6 do 13 let.

„V loňském roce měl tábor 
premiéru a letos se na základě 
kladné odezvy uskutečnil znovu. 
Účastnily se ho i děti s rizikovým 
chováním, u kterých je ale před-
poklad, že správným přístupem 
k nim se podaří poruchy v jejich 
chování minimalizovat,“ řekl ná-
městek primátora Michal Pobuc-
ký s tím, že děti na tábor vybraly 

Tábory pro znevýhodněné děti mají úspěch
pracovnice oddělení sociálně-
-právní ochrany dětí magistrátu.

Šest vedoucích z řad strážníků 
a sociálních pracovnic magistrátu 
připravilo pro děti program plný 
her a soutěží. V rámci celotáboro-
vé hry se například při vázání uzlů 
učili trpělivosti a sebekontrole, při 
luštění šifer nebo stopování zvěře 
prohlubovali týmovou spolupráci 
a při noční hře překonávali vlastní 
strach. Nechyběl ani celodenní vý-
let do Velkých Karlovic, návštěva 
jízdárny nebo posezení u táboráku 
s opékáním špekáčků. Za dětmi 
přijely i studentky střední zdra-
votnické školy, které jim názorně 
předvedly základy první pomoci, 
a hasiči, kteří dětem připravili zá-

TÁBOR MĚSTA: Náměstek primátora Michal Pobucký s ředitelem 
městské policie Milanem Sněhotou přihlížejí práci policejní preven-
tistky Lenky Biolkové. 
žitkové odpoledne. Mimo jiné pro 
ně mezi stromy vytvořili lanovou 

překážku, kterou zdolávali zavěše-
ni ve vaku na kladce a dopřáli jim i 
radovánky v nadýchané bílé pěně.

„První dny měly děti problémy 
s komunikací mezi sebou a vzá-
jemná spolupráce jim byla cizí. 
Například přesunout se z místa 
na místo, když k sobě byly při-
poutány lanem, byl pro ně velice 
těžký úkol. Postupně ale přišly 
na to, že křik a nadávky jim ne-
pomůžou a že se budou muset 
domluvit. Nakonec to zvládly. 
Hodně úsilí je také stálo udržo-
vat pořádek ve svých věcech 
a společných prostorách, ale i 
v tom udělaly pokroky. Během 
tábora si také uvědomily, co je 
zodpovědnost,“ pochválila děti 
vedoucí tábora Lenka Biolková.

(Pokračování na straně 12)

Beskydské rekordy pořáda-
né v rámci Beskydského Vese-
léta letos konečně nepostráda-
ly třešničku na dortu v podobě 

Frýdek-Místek se zapsal mezi rekordmany

REKORD S MARLENKOU: Odznáček za účast si vysloužil i náměs-
tek primátora Michal Novák.   Foto: Petr Pavelka

zápisu do České knihy rekor-
dů. Postaral se o to dort me-
dový – Marlenka, který je spjat 
s městem Frýdek-Místek, a 

také hojná účast místních oby-
vatel na perfektně připraveném 
dni plném zábavy.

„Hlavním cílem bylo zapsat 
v sobotu 20. srpna město Frý-
dek-Místek do knihy rekordů, 
ale šlo nám i o dobrou zábavu 
pro všechny. Určitě se to poda-
řilo, soudě podle počtu lidí, kteří 
náměstí navštívili, i počtu těch, 
kteří se podrobili podmínkám 
rekordu a do štafety dvojic se 
zapojili,“ těšilo ředitelku Bes-
kydského informačního centra 
Moniku Konvičnou.

(Pokračování na straně 12)
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ESTETIKA
Mozaika

Věk: 7 – 15 let
Charakteristika ZÚ: Kroužek je 
určen pro všechny, kteří si chtějí 
zkusit grafiku, batikování, malbu 
na sklo, keramiku, výrobu dekorač-
ních předmětů a práci s textilem.

Výtvarníček
Věk: 4 – 6 let

Charakteristika ZÚ: Pokud vidíte 
u svého dítěte, že projevuje zájem 
o tvůrčí činnost, neváhejte a při-
hlaste jej k nám. Naučíme se nové 
výtvarné techniky, budeme rozví-
jet motoriku, zlepšíme stříhání, 
lepení, naučíme se vnímat barvy.

Keramika
Věk: 6 – 17 let

Charakteristika ZÚ: Při tvůrčí prá-
ci s hlínou se děti naučí pracovat 
s plátem, modelovat, odlévat, gla-
zovat a základy točení na kruhu.

Keramika pro dospělé
Věk: dospělí

Charakteristika ZÚ: Při tvůrčí 
práci s hlínou se naučíte pracovat 
s plátem, modelovat, odlévat, gla-
zovat a základy točení na kruhu.
Keramika pro rodiče s dětmi

Věk: dospělí a děti 4 – 6 let
Charakteristika ZÚ: Při tvůrčí 
práci s hlínou se děti naučí pra-
covat s plátem, modelovat, odlé-
vat, glazovat.

Textilománie
Věk: 8 – 15 let

Charakteristika ZÚ: Seznámí-
te se nejrůznějšími tradičními i 
netradičními technikami práce 
s textilem a naučíte se tyto tech-
niky kombinovat.

Šperkování
Věk: 10 – 18 let

Charakteristika ZÚ: Úvod do 
šperkařské tvorby, výroba origi-
nálních šperků.

Paleta
Věk: 6 – 12 let

Charakteristika ZÚ: Děti se 
seznámí se základními principy 
kresby a malby, naučí se kombi-
novat techniky, poznají principy 
kresebného zobrazení geometric-
kých těles, hlavy a lidského těla.

Paličkování
Věk: dospělí

Charakteristika ZÚ: Naučíte se 
základní techniky paličkování a 
dle předloh si vyrobíte jednoduché 
motivy touto uměleckou technikou.

Malba
Věk: od 13 let

Charakteristika ZÚ:
Děti se seznámí s principy mal-
by, vlastnostmi barev, typy kom-
pozicí, materiály.

Kresba
Věk: od 13 let

Charakteristika ZÚ: Děti se se-
známí s principy kresby, kreseb-
ného zobrazení s důrazem na 
odstranění chyb a užití měřítka.

Příprava na výtvarné
talentové zkoušky SŠ

Věk: od 12 let
Charakteristika ZÚ: Naučíte se 
principy kresby a základy malby, 
kombinovat techniky v malbě a 
osvojíte si principy kresebného 

NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Největší nabídka kroužků a kurzů široko daleko. Bližší informace k jednotlivým kroužkům a kurzům

budou k dispozici během září 2011. Prosíme, sledujte webové stránky www.klicfm.cz.
zobrazení v kresbě geometric-
kých těles, perspektivy, zobraze-
ní hlavy a lidského těla.

Modelování a základy
sochařského zobrazení I.

Věk: 12 – 18 let
Charakteristika ZÚ: Zájemci se 
naučí základy sochařské tvorby, 
vytváření prostorových děl, prá-
ce s materiálem: sádra, hlína, 
papír, kov. Osvojí si techniky 
kašírování, metody výtvarného 
konstruování a objektové tvorby.

Dějiny umění
Věk: od 12 let

Charakteristika ZÚ: Zajímáte-li 
se o výtvarné umění a chcete-
-li se dozvědět více o jeho his-
torii, vývoji apod., pak je tento 
kurz určen právě vám. Kurz je 
zároveň přípravou na přijímací 
zkoušky z uměleckých oborů.

Dějiny umění pro dospělé
Věk: dospělí

Charakteristika ZÚ: Zajímáte-li 
se o výtvarné umění, a chcete-
-li se dozvědět více o jeho his-
torii, vývoji apod., pak je tento 
kurz určen právě vám. Kurz je 
zároveň přípravou na přijímací 
zkoušky z uměleckých oborů.

POHYB A TANEC
Malí sportovci
Věk: 4 – 7 let

Charakteristika ZÚ: Nejoblí-
benější pohybový kroužek pro 
naše malé široko daleko. Pohyb 
zábavnou a hravou formou. Hry, 
soutěže, cvičení na nářadí, ví-
kendové výlety apod.

Minitanečky
Věk: 4 – 7 let

Charakteristika ZÚ: Nejob-
líbenější taneční kroužek pro 
naše malé široko daleko. Děti 
se naučí vnímat hudbu a pohyb. 
Vyzkouší si nácvik tanečních se-
stav a představí se při veřejných 
vystoupeních.

Sportíci
Věk: 7 – 11 let

Charakteristika ZÚ: Pohyb za-
měřený především na cvičení na 
nářadí, základy míčových her, 
hry a soutěže.

Netradiční hry
Věk: 8 – 15 let

Charakteristika ZÚ: V tom-
to kroužku se seznámíme se 
spoustou netradičních her, ve 
kterých se vyřádíme. Zahrajeme 
si, poznáme nové kamarády i 
sami sebe. Budeme nejen běhat 
a tančit, ale také přemýšlet, vy-
zkoušíme si vědomostní, smys-
lové, psychologické hry, a to vše 
završíme zajímavými výlety.

Aerobik
Věk: 7 – 12 let

Charakteristika ZÚ: Základy 
aerobiku a moderního tance se 
naučíte v našem již tradičním 
kroužku. Cvičení při hudbě roz-
víjí vaši oběhovou soustavu a 
vede ke zvýšení úrovně vytrva-
losti a výkonnosti. 

Taneční skupina AKTIV
Věk: 8 – 18 let

Charakteristika ZÚ: Taneční sku-
pina – moderní tance určena pro 

dívky a chlapce. Rozcvičky, nácvik 
choreografií, účast na soutěžích a 
veřejných vystoupeních. Skupina 
je rozdělena na přípravky a závod-
ní skupiny dle výkonnosti a věku.

Street Dance
Věk: 9 – 18 let

Charakteristika ZÚ: Máte rádi ta-
nec, improvizaci, chcete si vytvořit 
svůj vlastní taneční styl? Pak je 
právě pro vás určen náš nově ote-
vřený kroužek Street dance, tzv. 
pouliční tanec. Naučíte se základy 
breakdance, popping, locking, hip 
hop new style a house dance.

Capoeira
Věk: od 13 let a dospělí

Charakteristika ZÚ: Bojové 
umění pocházející z Brazílie, 
jedná se o unikátní kombinaci, 
tance, akrobacie a netradičního 
boje, doprovázen hudbou a zpě-
vem. V současné době se pyšní 
titulem nejrychleji se rozvíjejícího 
bojového umění na světě.

Spontánní tanec
Věk: od 8 let a dospělí

Charakteristika ZÚ: Je určen 
pro každého, kdo se chce více 
spojit se svým tělem a propojit 
v sobě fyzickou a duševní část 
sebe sama. Nezáleží na věku ani 
na předchozích zkušenostech, 
nezáleží ani na tom, jestli si myslí-
te, že umíte či neumíte tančit. Jak 
říká zakladatelka Tance pěti rytmů 
Gabrielle Roth: „Kdo má tělo, je 
tanečník“. Škola Tance pěti rytmů 
je blízká příbuzná spontánnímu 
tanci a je v USA, zemi svého vzni-
ku, velmi populární.

Balet
Věk: 7 – 18 let

Charakteristika ZÚ: Scénický 
tanec s choreografií, to je balet. 
Nově otevřený kroužek je tady 
pro všechny, kteří si chtějí vyzkou-
šet tanec „na špičkách“ a naučit 
se ladnosti pohybu. To vše pod 
vedením zkušené baletní lektorky.

Tai-Chi
Věk: od 10 let a dospělí

Charakteristika ZÚ: Celým 
názvem tedy Tai-Chi Chuan, 
zkráceně Tai-chi, je bojové 
umění staré přes několik set let. 
Kombinuje přesné pohyby těla 
s hlubokým dýcháním. Tai-chi 
můžou cvičit jak začátečníci, tak 
i pokročilí. Zlepšuje fyzickou, ale 
i psychickou kondici, mění člově-
ka mentálně. Naučí ovládat dech 
a pracovat s vnitřní energií.

Zumba (mládež)
Věk: 13 – 18 let

Charakteristika ZÚ: Taneční fit-
ness hodina upravená speciálně 
pro uvedenou věkovou skupinu, 
plná energie, dynamických po-
hybů, skvělé hudby a výborné 
nálady. Kombinuje dynamickou 
latinsko-americkou hudbu s latin-
sko-americkými tanci a aerobním 
cvičením. Využívá tanečních prv-
ků Salsy, Cumbia, Reaggaetonu, 
Merengue, Hip-hopu aj. Děti si 
zatančí, posílí a protáhnou tělo a 
budou se při tom výborně bavit.

Zumba Atomic (děti)
Věk: 7 – 12 let

Charakteristika ZÚ: Taneční fit-
ness hodina upravená speciálně 
pro děti, plná energie, dynamic-
kých pohybů, skvělé hudby a vý-
borné nálady. Kombinuje dynamic-
kou latinsko-americkou hudbu s 
latinsko-americkými tanci a aerob-
ním cvičením. Využívá tanečních 
prvků Salsy, Cumbia, Reaggaeto-
nu, Merengue, Hip-hopu aj. Děti 
si zatančí, posílí a protáhnou tělo 
a budou se při tom výborně bavit.

Zumba Fitness (dospělí)
Věk: dospělí

Charakteristika ZÚ: Zumba fit-
ness – je taneční fitness hodina 
inspirovaná dynamickou latinsko-
-americkou hudbou a latinsko-
-americkými tanci. Využívá kom-
binaci aerobních prvků s tanci, 
jako je Salsa, Merengue, Cumbia, 
Reaggaeton aj. Zumba je hodina 
plná energie, zábavy, skvělé hud-
by a dobré nálady. Cvičení je jed-
noduché a zábavné. Choreografie 
střídá rychlé a pomalé rytmy s 
cílem spalovat tuky, vytvarovat a 
posílit celé tělo. Zumba je skvělá 
nejen pro vaše tělo, ale i pro vaši 
mysl. Zumba je určena všem bez 
ohledu na věk, kondici, taneční či 
sportovní zkušenosti.

Fit Ball (dospělí)
Věk: dospělí

Charakteristika ZÚ: Fit Ball – 
Cvičení na velkém míči – je ae-
robně-posilovací hodina vedená 
v mírném tempu. Velký míč je 
výborný nástroj k celkovému po-
sílení, protažení těla a relaxaci. 
Cvičením získáte lepší kondici, 
zpevníte střed těla a posílíte 
svalstvo kolem páteře. Lekce je 
určena pro všechny bez rozdílu 
věku, hmotnosti a zdatnosti.

Pilates
Věk: dospělí

Charakteristika ZÚ: Cvičení 
Pilates propojuje tělo a mysl. 
Cvičení rozvíjí koncentraci, sílu, 
rovnováhu, flexibilitu a dýchání, 
propracovává zádové, břišní a 
hýžďové svalstvo jako základ 
správného držení těla a tím od-
straňuje svalovou nerovnová-
hu i bolesti zad. Je vhodný pro 
všechny věkové skupiny, ženy 
i muže, pro ženy po porodu. 
Metodou Pilates zlepšíte svou 
kondici, dýchání a odstraníte ne-
žádoucí stres.

Pilates na velkých míčích
Věk: dospělí

Charakteristika ZÚ: Cvičení na 
velkém míči inspirované meto-
dou Pilates je fyzicky účinné, zá-
bavné a má blahodárný vliv na 
celé tělo a duši. Jde o balanční 
dynamické a statické cvičení, 
při kterém je nepřetržitě zapo-
jen hluboký stabilizační systém 
páteře. Cvičením zlepšíte funkci 
vnitřních orgánů, posílíte svaly 
celého těla, zlepšíte kloubní po-
hyblivost, vytvarujete postavu a 
celkově se odreagujete.

Horomrňata
Věk: 4 – 6 let

Charakteristika ZÚ: Základy 
pohybu na cvičných lezeckých 

stěnách, seznámení s horole-
zeckými pomůckami pro bez-
pečné provozování lezeckého 
sportu, hry a soutěže nejen na 
cvičné lezecké stěně.

Horopřípravka
Věk: 6 – 12 let

Charakteristika ZÚ: Základy po-
hybu na cvičných lezeckých stě-
nách, seznámení s horolezeckými 
pomůckami 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 ZÚ: Volný klub 
se zaměřením na lezení. Cvičná 
stěna, skály. Turistické výpravy.

Turistický oddíl T.O.R.
Věk: 7 – 13 let

Charakteristika ZÚ: Jsme turi-
stický oddíl Radegast a s námi 
můžeš zažít výlety do přírody, ví-
cedenní akce na chatách, lano-
vé aktivity, letní tábor. Hrajeme 
tradiční i netradiční hry, učíme 
se tábornické dovednosti a hlav-
ně jsme parta bezva kamarádů.

Turistický oddíl KAM
Věk: 7 – 12 let

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

Mažoretky
Věk: 7 – 13 let

Charakteristika ZÚ: Jmenuje-
me se 4EVER (FOREVER). U 
nás se naučíte základům práce 
s hůlkou a pompomy. Zúčastňu-
jeme se svými vystoupeními na 
různých kulturních akcích, jako 
jsou plesy, fotbalová utkání a 
sportovní akce pro děti.

Lavina
Věk: 8 – 14 let

Charakteristika ZÚ: Na našich 
schůzkách si zahrajete hry, nau-
číte se techniky zápasů se zbra-
ní, zazpíváte si písničky s ky-
tarou, 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.
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Kung–Fu

Věk: 7 – 15 let
Charakteristika ZÚ: Na našich 
trénincích si zvýšíte svou fyzickou 
připravenost, naučíte se sebeovlá-
dání a hlavně se naučíte základům 
bojového umění a sebeobrany.

TECHNIKA A POČÍTAČE
Plastikový modelář

Věk: 9 – 17 let
Charakteristika ZÚ: Pro všech-
ny se zájmem o plastikové ne-
létající modely, bojovou techniku 
apod. Naučíte se zručnosti, přes-
nosti, trpělivosti a seznámíte se s 
dějinami leteckého průmyslu.

Počítačová grafika (děti)
Věk: od 10 let

Charakteristika ZÚ: Základy prá-
ce s grafikou (vizitky, obaly apod.)
Počítačová grafika (dospělí)

Věk: dospělí
Charakteristika ZÚ: Základy prá-
ce s grafikou (vizitky, obaly apod.)

Počítač pro každého (dospělí)
Věk: dospělí

Charakteristika ZÚ: Začáteční-
ci, 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 (děti)
Věk: od 9 let

Charakteristika ZÚ: Začáteč-
níci. Naučíte se, jak si vytvořit 
svou vlastní webovou prezentaci 
od úplných základů. Po úspěš-
ném absolvování kroužku obdr-
žíte osvědčení.

Web – tvorba webových 
stránek (dospělí)

Věk: dospělí
Charakteristika ZÚ: Začáteč-
níci. Naučíte se, jak si vytvořit 
svou vlastní webovou prezentaci 
od úplných základů. Po úspěš-
ném absolvování kroužku obdr-
žíte osvědčení.

ŠACHY A DESKOVÉ HRY
Šachové kroužky

Věk: 5 – 18 let
Charakteristika ZÚ: Náplní 
šachových kroužků budou před-
nášky na jednotlivá šachová té-
mata. Děti se seznámí s historií 
šachové hry, naučí se partie 
zapisovat a hrát se šachovými 
hodinami. Zúčastní se nejen 
víkendových soustředění, ale i 
mnoha šachových turnajů.

Šachový kroužek pro MŠ
Věk: 4 – 6 let

Charakteristika ZÚ: Děti se na-
učí základním pravidlům šacho-
vé hry. Budou moci hrát šachové 
partie. Zúčastní se šachových 
turnajů a simultánek.

Šachový klub
Věk: od 6 let

Charakteristika ZÚ: Děti se na-
učí základním pravidlům šacho-
vé hry. Budou moci hrát šachové 
partie. Zúčastní se šachových 
turnajů a simultánek.

Deskové hry
Věk: 7 – 18 let

Charakteristika ZÚ: U nás si 
můžeš zahrát mnoho netradič-
ních deskových, karetních nebo 
kostkových 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, stavitelem … 

JAZYKY
Angličtina – začátečníci (děti)

Věk: 6 – 9 let
Charakteristika ZÚ: Naučíte se 
základům anglické gramatiky, 
osvojíte si základy konverzace.

Angličtina – začátečníci 
(dospělí)

Věk: dospělí
Charakteristika ZÚ: Naučíte se 
základům anglické gramatiky, 
osvojíte si základy konverzace.

Italština – začátečníci
(děti a mládež)
Věk: 9 – 18 let

Charakteristika ZÚ: Naučíte 
se základům italské gramatiky, 
osvojíte si základy konverzace. 
Kurz bude rozdělen do věkových 
skupin.
Italština – začátečníci (dospělí)

Věk: dospělí
Charakteristika ZÚ: Naučíte 
se základům italské gramatiky, 
osvojíte si základy konverzace.

Italština s rodilým mluvčím 
(dospělí)

Věk: dospělí
Charakteristika ZÚ: Procvičíte 
si konverzaci s rodilým mluvčím. 
Získáte potřebnou jistotu pro ko-
munikaci v italském jazyce.
Němčina – začátečníci (děti)

Věk: 9 – 18 let
Charakteristika ZÚ: Naučíte se 
základům německé gramatiky, 
osvojíte si základy konverzace. 
Kurz bude rozdělen do věko-
vých skupin.

Němčima – začátečníci 
(dospělí)

Věk: dospělí
Charakteristika ZÚ: Naučíte se 
základům německé gramatiky, 
osvojíte si základy konverzace.

Ruština – začátečníci (děti)
Věk: 9 – 18 let

Charakteristika ZÚ: Naučíte se 
základům ruské gramatiky, osvojíte 
si základy konverzace. Kurz bude 
rozdělen do věkových skupin.
Ruština – začátečníci (dospělí)

Věk: dospělí
Charakteristika ZÚ: Naučíte 
se základům ruské gramatiky, 
osvojíte si základy konverzace. 
Kurz bude rozdělen do věkových 
skupin.
Španělština – začátečníci (děti)

Věk: 9 – 18 let
Charakteristika ZÚ: Naučíte se 
základům španělské gramatiky, 
osvojíte si základy konverzace. 
Kurz bude rozdělen do věkových 
skupin.

Španělština – začátečníci 
(dospělí)

Věk: dospělí
Charakteristika ZÚ: Naučíte se 
základům španělské gramatiky, 
osvojíte si základy konverzace. 
Kurz bude rozdělen do věkových 
skupin.

HUDBA
Kytara – začátečníci, mírně 

pokročilí, pokročilí
Věk: 7 – 15 let

Charakteristika ZÚ: V našem 
kroužku se naučíte základům hraní 

na kytaru (akordy, vybrnkávání atd.), 
zahrát a zazpívat písničky k táboro-
vým ohňům, ale i písně, co se staly 
hity. Na závěr pak vystoupíme před 
rodiče a ukážeme jim, co jsme se 
naučili. Kurzy budou rozděleny.

Bubnování (děti)
Věk: od 8 let

Charakteristika ZÚ:
Naučíme vás bubnovat. Prove-
deme vás světem perkusí ze 
všech koutů světa. Zahrajete 
si na africké bubny, indiánské 
bubny, kachon, drumben apod. 
Naučíte se bubnovat a dozvíte 
se mnoho dalších zajímavostí.

Bubnování (dospělí)
Věk: dospělí

Charakteristika ZÚ: Naučíme vás 
bubnovat. Provedeme vás světem 
perkusí ze všech koutů světa. Za-
hrajete si na africké bubny, indián-
ské bubny, kachen, drumben apod. 
Naučíte se bubnovat a dozvíte se 
mnoho dalších zajímavostí.

OSTATNÍ
Klub Amos

Věk: 14 – 25 let
Charakteristika ZÚ: Klub pro 
všechny, 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.

Sladké mámení
Věk: 8 – 14 let

Charakteristika ZÚ: Kroužek je 
určen všem, kteří mají rádi slad-
ké dobroty a rádi je vytvářejí. 
Budeme péct dortíky, bábovky, 
naučíme se udělat marcipán, ka-
ramel a další dobroty.

Dramatický kroužek
Věk: 9 – 15 let

Charakteristika ZÚ: Budeme 
postupovat krůček po krůčku 
s pomocí metod dramatické vý-
chovy k osvojení si základních 
divadelních dovedností, jako 
jsou vnímání partnera, pohyb 
v prostoru, představivost a fan-
tazie, seznámení se s impro-
vizací, rozvoj komunikačních 
dovedností. Až dojdeme k vlast-
nímu divadelnímu představení.

Redakce
Věk: od 10 let

Charakteristika ZÚ: Naučíte se 
tvořit noviny a časopisy.
RODINNÉ CENTRUM KLÍČEK

Klub maminek Klíček
Věk: celé rodiny

Charakteristika ZÚ: Otevřený 
klub pro setkávání rodičů (pra-
rodičů apod.). Místo pro celou 
rodinu. Prostory pro volné hra-
ní, setkávání, povídání u kávy, 
volnočasové aktivity, výměny 
zkušeností, apod. Odborné před-
nášky, vzdělávání, výtvarné dílny 
apod. Program klubu si z velké 
části můžete tvořit sami.

Cvičení rodičů
s dětmi s Katkou

Věk: 2 – 3 let, 4 – 5 let
Charakteristika ZÚ: Jednodu-
chá, zábavná cvičení rozvíjející 
pohybové schopnosti dítěte. Chů-
ze, běh, lezení, skoky, házení, 
chytání a jiné dovádivé aktivity. 
Děti si zvykají na pravidelný zdra-

vý pohyb přiměřený jejich věku a 
schopnostem. Společně strávený 
čas dětí a rodičů v hravém pro-
středí plném impulsů. Současně s 
dětmi se protáhnou i rodiče.

Cvičení dětí s Katkou
Věk: 4 – 6 let

Charakteristika ZÚ: Lekce jsou 
určeny dětem od 4 let bez do-
provodu dospělé osoby. Cvičení 
je založeno na kombinaci pohy-
bové, rytmické a verbální složky. 
Děti ve cvičení vybijí svou nad-
bytečnou energii příjemným způ-
sobem, naučí se nové básničky 
a hry, zkoordinují své pohyby, 
zlepší své soustředění, pozitivní 
vztahy, obratnost a držení těla. 
Součástí hodin je cvičení s po-
užitím různého nářadí a náčiní.

Miniškolka pro rodiče
s dětmi s Hankou

Věk: 6 – 12 měsíců, 1 – 2 roky, 
3 – 4 roky

Charakteristika ZÚ: Každá 
lekce má téma udávající směr 
aktivit, dětské říkanky a písničky 
spojené 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).

Koloušci
Věk: 6 – 15 let

Charakteristika ZÚ: Turisticky 
zaměřený oddíl. Výlety, soutěže, 
hry, tábornické dovednosti – uz-
lování, mapové a turistické znač-
ky, vaření v kotlíku, poznávání 
rostlin a stromů, stanování apod.

Břišní tance pro děti
Věk: od 7 let

Charakteristika ZÚ: Naučíme 
vás tančit jako v Orientu.

Břišní tance pro dospělé
Věk: dospělí

Charakteristika ZÚ: Naučíme 
vás tančit jako v Orientu.

Pilates a zdravotní cvičení
Věk: dospělí

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

Zdravotní cvičení
Věk: dospělí

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

Hudební škola YAMAHA – 
Robátka 

Věk: 4 – 18 měsíců
Charakteristika ZÚ: Program Ro-
bátka je nejnovějším programem 
Hudební školy YAMAHA pro děti 
od 4 (!!!) do 18 měsíců. Na jeho 
vývoji se podílela celá řada fundo-
vaných odborníků z oblasti hudeb-
ní pedagogiky, pediatrie a dětské 
neuropsychologie. Dětem jsou 
nabízeny nejrůznější možnosti za-
pojení do tvůrčího procesu (se zře-
telem 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 předměty 
s přihlédnutím k individuální úrov-
ni smyslového vnímání. Dalšími 
aktivizačními prvky jsou společný 
zpěv, poslech hudby a hudebně-
-pohybové hry. Úloha rodičů spo-
čívá v zajištění a zaopatření dětí. 
Figurkou, která děti provází, roste 
stejně jako ony a prožívá s nimi 
témata vycházející z jejich života 
– koupání, uspávání, jídlo, pohyb, 
nemoci… je tuleň Robbie. Jed-
noduché tematicky uspořádané 
příběhy s písněmi a básněmi ob-
sažené v příručce pro rodiče jsou 
doplněny hudbou na CD.

Hudební škola YAMAHA – 
první krůčky k hudbě

Věk: 18 měsíců – 4,5 let
Charakteristika ZÚ: Program 
Robátka je nejnovějším progra-
mem Hudební školy YAMAHA 
pro děti od 4 (!!!) do 18 měsíců. 
Na jeho vývoji se podílela celá 
řada fundovaných odborníků 
z oblasti hudební pedagogiky, 
pediatrie a dětské 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 předměty 
s přihlédnutím k individuální úrov-
ni smyslového vnímání. Dalšími 
aktivizačními prvky jsou společný 
zpěv, poslech hudby a hudebně-
-pohybové hry. Úloha rodičů spo-
čívá v zajištění a zaopatření dětí. 
Figurkou, která děti provází, roste 
stejně jako ony a prožívá s nimi 
témata vycházející z jejich života 
– koupání, uspávání, jídlo, pohyb, 
nemoci... je tuleň Robbie. Jed-
noduché tematicky uspořádané 
příběhy s písněmi a básněmi ob-
sažené v příručce pro rodiče jsou 
doplněny hudbou na CD.

Kreativ 
Věk: 6 – 10 let

Charakteristika ZÚ: Děti si v 
kroužku vyrobí dekorační před-
měty, vyzkouší různé výtvarné 
techniky a zdokonalí své základ-
ní dovednosti. Zaměříme se na 
stříhání, lepení a kreslení. Bude-
me pracovat s moduritem, drát-
kem, textilem, vatou aj.

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propagační 
materiály jednotlivých aktivit, 

ze kterých se dozvíte
konkrétní informace.

Bližší informace,
přihlášky apod.

SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK
telefon: 558 434 154,

558 434 525
Web: www.klicfm.cz,

e-mail: info@klicfm.cz
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

PODZIMNÍ LOS MSFL
5. kolo (3. 9.) Frýdek-Místek - 1. HFK Olomouc

6. kolo (10. - 11. 9.) FC Baník Ostrava B - Frýdek-Místek
15. kolo (14. 9.) Frýdek-Místek - MSK Břeclav

7. kolo (17. 9.) Frýdek-Místek - SK Simga Olomouc B
8. kolo (24. - 25. 9.) Spartak Hulín - Frýdek-Místek

9. kolo (1. 10.) Frýdek-Místek - FC Vysočina Jihlava B
10. kolo (8. - 9. 10.) SK Zábřeh - Frýdek-Místek

11. kolo (15. 10.) Frýdek-Místek - HS Kroměříž
12. kolo (22. - 23. 10.) SK Uničov - Frýdek-Místek

13. kolo (29. 10.) Frýdek-Místek - FC Slovan Rosice
14. kolo (5. - 6. 11.) SK Líšeň - Frýdek-Místek

16. kolo (12. 11.) Frýdek-Místek - 1. FC Slovácko B

1. SKP F-M - Dukla Praha 
neděle 11. 9. 2011 v 17.00 hod.
2. Cement Hranice - SKP F-M
3. SKP F-M - HC Gumárny Zubří
neděle 25. 9. 2011 v 17.00 hod.
4. KH Kopřivnice - SKP F-M

5. SKP F-M - TJ Jiskra Třeboň
neděle 9. 10. 2011 v 17.00 hod.
6. HBC RONAL Jičín - SKP F-M

7. SKP F-M - KP Brno

Rozlosování utkání Extraligy házené - podzimní část
neděle 23. 10. 2011 v 17.00 hod.

8. SKP F-M - HK Lovosice
neděle 30. 10. 2011 v 17.00 hod.

9. Talent Plzeň - SKP F-M
10. SKP F-M - HCB Karviná

neděle 20. 11. 2011 v 17.00 hod
11. Sokol HC Přerov - SKP F-M

12. Dukla Praha - SKP F-M
13. SKP F-M - Cement Hranice
neděle 11. 12. 2011 v 17.00 hod.

Plavání veřejnosti zajišťujeme 
pouze koupením permanentky 

(plavenky). 
Cena plavenky je
500 Kč/čtvrtletí.

Děti do 10 let 500 Kč/půlroční. 
Plavání pro veřejnost bude 

zahájeno od 12. 9. 2011 
Út 17,00 – 18,00, 18,00 – 19,00 
Pá 18,00 – 19,00, 19,00 – 20,00

PLAVÁNÍ VEŘEJNOSTI NA 11. ZŠ 

Od 6. 9. každé úterý od 19.45 a 
pátek od 18.30 v tělocvičně Ob-
chodní akademie, Palackého ul.

Zumba fitness s Míšou
Přijďte vyzkoušet speciální pod-
lahu (tatami), která nezatěžuje 
klouby. Tel.: 777 700 049

V pondělí 5. září  v 17:45 proběh-
ne v našem dojo nábor nováčků 
do našeho oddílu s ukázkovou 
hodinou. Výuka nováčků bude 
probíhat v pondělí a čtvrtek od 
19:30 do 21:00 hodin po tréninku 
dospělých. Ve čtvrtek 8. září  v 

Nábor nových členů do oddílu DOJO AIKIDO Frýdek-Místek
16:00 proběhne nábor nováčků 
do dětského oddílu s ukázkovou 
hodinou. Výuka dětského oddílu 
probíhá v úterý a ve čtvrtek od 
16:00 do 17:00 v našem dojo na 
Obchodní akademii.  
Více informací na www.aikidofm.cz

Vážení příznivci frýdecko-místecké 
kopané, Statutární město Frýdek-
-Místek a fotbalový klub MFK Frý-
dek-Místek vás zvou na oslavy 90 
let kopané, které se konají v sobotu 
17. září na stadionu Stovky.

Sportovní program:
11.00 h – utkání dorostu mezi 
MFK Frýdek-Místek a SK Líšeň
13.30 h – utkání staré gardy Vál-
coven plechu FM a TJ Slezan FM
Předběžné soupisky obou celků:
VP FM: Schäfer – Dobýval, Somr, 
Fabík, Lovíšek, Orel, Z. Klepáč, 

Oslavy 90 let kopané MFK Frýdek-Místek
Pěcháček, Onufer, Marchevský, 
Sláma, Pavlidis, Krajčík a další.
Slezan FM: Volný, Vrba – Šaj-
tar, Bauman, Benfeld, Hrbačka, 
Biroš, Elko, Ulčák, Z. Procházka, 
Pyško, Hlavatík, Prudík, Křupala, 
Juřík, Koval, F. Myšinský a další.
16.00 h – mistrovské utkání 
našich „A“ mužů MFK FM – SK 
Sigma Olomouc B
Doprovodný kulturní program:
od 18.30 h - R.U.M., KABÁT 
revival, JARDA FILGAS (exAR-
GEMA)

MFK Frýdek-Místek s prvoligistou prohrál

MFK FRÝDEK-MÍSTEK – SLOVÁCKO 0:2: Ráz utkání Ondrášovka cupu určil „ofsajdový“ gól hostí, kteří 
poté hráli, co potřebovali, takže téměř tři tisícovky diváků prvoligový fotbal neviděly. Domácí byli vyrovna-
ným soupeřem, ale své šance nedokázali využít a v závěru podruhé inkasovali.         Foto: Petr Pavelka

Šancí měli jako máku, ale 
gólové vysvobození ne a ne 
přijít. Valcíři se v domácí pre-
miéře na výhru proti béčku 
Tescomy neuvěřitelně nadře-
li. Jedna zahozená šance za 
druhou je ale nezlomila a neu-
stále se pokoušeli vypracovat 
si další. To, že se opakovaně 

Utrápená domácí premiéraUtrápená domácí premiéra
MFK F-M – TESCOMA ZLÍN B 2:1 (0:1)MFK F-M – TESCOMA ZLÍN B 2:1 (0:1)

VÍTĚZNÁ BITVA: Domácí zahazování šancí nezlomilo. Foto: Petr Pavelka

dostávali do nadějného za-
končení, bylo příslibem, ať už 
by zápas dopadl jakkoliv.

Hosté byli v první půli hodně 
nebezpeční z rychlých protiútoků, 
nakonec ale udeřili v 39. minutě, 
kdy se k odraženému míči po trest-
ném kopu dostal hostující Šrom a 
dělovkou propálil vše, co mu stálo 

v cestě – 0:1. Tímto stavem skon-
čila také první půlka utkání. 

V poločasové přestávce na-
stalo v domácí šatně hromobití. 
Trenér Duhan se snažil domácí 
borce vyburcovat k daleko lepší-
mu výkonu, což se mu nakonec 
i povedlo. Valcíři již ve druhé půli 
byli aktivnější, vytvářeli si jednu 
šanci za druhou, ale s přesným 
zakončením měli problém. V 51. 
minutě dostal Soukup dlouhý míč 
za obranu hostí, ale jeho lobova-
ný míč skončil těsně vedle bran-
ky. O dvě minuty později neuspěl 
zase Chýlek, ke kterému se do-
stal odražený míč, jenže jeho dě-
lovku vyrazil na roh brankář Za-
pletal. K zahrání rohového kopu 
se postavil Cabák a na jeho cen-
trovaný míč si nejvýše naskočil 
Wozniak. Hlavička naší letní po-
sily z Hradce Králové skončila od 
tyče těsně za brankovou čárou a 
Stovky mohly slavit – 1:1. V 56. 
minutě centroval Švrček z pravé 
strany a Literákovi k zakončení 
scházel pověstný krůček. 

59´ šance Soukupa zastavena 
asi rukou kapitána hostí Řiháka

64´ Prokešovu střelu vykopá-
val vracející se Kocián z branko-
vé čáry

67´ dlouhý míč za obranu, H. 
Prokeš se obtočil kolem zadáka 
Kostky, ale jeho střele pravač-
kou chyběla větší razance

69´ na půlce chybuje v roze-
hrávce Bublák, k míči se dostal 
Literák, ten ale zakončil zbrklou 
střelou vedle

78´ asi největší šance v do-
savadním průběhu zápasu. Jir-

ka Prokeš našel hlavou úplně 
volného bratra Hynka, ten ale z 
bezprostřední blízkosti míří pou-
ze do noh brankáře Zapletala

Zápas gradoval. V 86. minutě 
posílá domácí kouč do hry vyso-
kého Fromeliuse, který snad po 
minutě svého pobytu na hřišti 
rozhoduje. To Chýlek poslal od 
hlavní tribuny do šestnáctky hos-
tí dlouhý aut, Fromelius vyhrál 
hlavičkový souboj a pak již jen 
všichni sledovali, jak míč svou 
falší pomaloučku zapadá za le-
vou tyčku zlínské branky.

ha renomovanými šachovými 
odborníky často citované. 
Proč tomu tak je, co je příči-
nou, že šachy jsou ve Frýdku-
-Místku tak populární?

Příčin bychom našli celou 
řadu, ale jedna z nejdůležitějších 
je – podpora Města Frýdek-Mís-
tek věnovaná Beskydské šacho-
vé škole. Naše město si již před 
mnoha lety uvědomilo, jak je ša-
chová hra pro rozvoj dětí a mlá-
deže velmi důležitá, a BŠŠ pak 
díky svým sportovním výsledkům 
a osvětou šachové hry vzorně re-
prezentuje Frýdek-Místek.

(Pokračování na straně 7)

Beskydská šachová škola je nejlepší v České republice

O KRÁLE A KRÁLOVNU: Momentka z turnaje dětí mateřských škol.

Na mezinárodní a národ-
ní šachové scéně je heslo 

„Frýdek-Místek - hlavní město 
šachu“ velmi známé a mno-
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z atletiky

fotbal mládeže

Beskydská šachová škola je 
nejlepší v České republice

(Pokračování ze strany 6)
Výbornými sportovními výkony 

a suverénním postavením v Čes-
ké republice se prezentuje Bes-
kydská šachová škola v sezóně 
2010/2011, kdy opět potvrdila své 
výsadní postavení v šachovém 
světě. Šachisté dokázali navázat 
na úspěchy z let minulých, a do-
konce mnohé i překonat.

V mistrovských soutěžích druž-
stev se může BŠŠ pochlubit – 6. 
místo Extraliga družstev dospě-
lých, 3. místo Česko-Slovenská 
Extraliga družstev žen, 1. místo 
MČR družstev juniorů v rapid ša-
chu, 1. místo Extraliga dorostu, 1. 
místo MČR družstev starších žáků 
a 3. místo MČR družstev mladších 
žáků. Členové Beskydské šacho-
vé školy byli i oporami svých týmů 
na MČR střední škol – 1. místo 
Gymnázium P. Bezruče a 3. místo 
ČOG Frýdek-Místek.

Na Mistrovství ČR mládeže 

se Frýdek-Místek stal zcela jas-
ně nejúspěšnější výpravou. Zisk 
tří zlatých, jedné stříbrné a dvou 
bronzových medailí je jen potvr-
zení výsadního postavení. O me-
daile se zasloužili – 1. místo Kris-
týna Laurincová, Van Nguyen, 
Tadeáš Kriebel, 2. místo Matěj 
Svoboda, 3. místo Natálie Kaňá-
ková, Tomáš Pavelek. Na MČR 
v rapid šachu získali mistrovské 
tituly juniorka Kristýna Novosa-
dová a žák Tadeáš Kriebel. Kat-
ka Němcová obsadila 2. místo na 
MČR žen v bleskovém šachu. 

Na mezinárodní scéně se 
dařilo Natálii Kaňákové a Vanu 
Nguyenovi, kteří vybojovali 4. 
místo a 5. místo na Mistrovství 
EU mládeže. Kateřina Němcová 
obsadila na mistrovství světa ju-
niorek 16. místo.

Beskydská šachová škola 
děkuje Městu Frýdek-Místek za 
podporu!

Marko a Michael Vykoukalo-
vé, odchovanci frýdecko-mís-
teckého baseballu, nechyběli 
na atlantickém pobřeží ve špa-
nělském Gijonu, kde se sjelo 

Bratři Vykoukalové byli strůjci historického úspěchu českého baseballu
10 elitních evropských týmů, 
aby se v pravidelném dvoule-
tém cyklu utkali o titul starého 
kontinentu a zároveň vybojovali 
tři postupová místa na světový 

šampionát, který se bude konat 
v roce 2012 v Jižní Koreji. 

Již velmi „kruté“ vylosování do 
skupiny smrti s největším favori-
tem Holandskem a špičkovými 
týmy Francie a domácího Špa-
nělska dávalo tušit velmi napína-
vý a dramatický průběh turnaje. 
Úvod proti vynikajícím Holanďa-
nům potvrdil obavy, špičkový le-
voruký nadhazovač posílal míče 
rychlostí okolo 140 km/hodinu a 
to byl pro české pálkaře mnohdy 
neřešitelný problém – výsledek 
0:10. Druhý zápas s Litvou vy-
hráváme po excelentním výkonu 
a čeká nás klíčové utkání s do-
mácím Španělskem. Vyrovnané 
utkání se bohužel v závěru při-
klonilo k pořadatelské zemi. Kluci 
měli nůž na krku, museli porazit 
favorizovanou Francii minimálně 

o 4 body. V čele s vynikajícím 
Marko Vykoukalem „na kopci“ 
svítilo po sedmi směnách na ta-
buli skóre 12:2, což znamenalo 
postup do semifinále. Tam čekal 
velmi ambiciózní a houževnatý 
tým Německa s mnoha hráči hra-
jícími profesionální ligy, ovšem 
vítězná vlna byla tak silná, že 
soupeř musel kapitulovat. Byl to 
silný moment pro český baseball, 
zajištění účasti na mistrovství 
světa 2012 v Jižní Koreji, součas-
ně nejlepší umístění národního 
týmu v historii ČR.

Finálové utkání přineslo vynika-
jící baseball, ale po prohře 4:10 zů-
stávají juniorům stříbrné medaile.

Bratři Vykoukalové, frýdecko-
-místečtí odchovanci, byli již na 
svém 7. mistrovství (5x Evropa a 
2x svět) a dokázali, že jsou lídry 

Běh v parku
Atletický oddíl TJ Slezan 

Frýdek-Místek připravil další 
běžecký závod. Šestý ročník 
Běhu místeckým parkem zahájil 
druhou část celoroční soutěže 
Běžecká cena mládeže. Ve stře-
du 24. srpna se za krásného, 
slunečného počasí sešla v mís-
teckém parku padesátka dětí. V 
jednotlivých kategoriích zvítězili 
– 2002 a mladší Kateřina Supí-
ková (Třinec) a Jan Lubojacki 
(Jablunkov), 2000-2001 Jana 
Nováková (Vítkovice) a Jan 
Kváš, 1998-99 Helena Benčová 
a Dominik Janeček, 1996-97 Ka-
teřina Siebeltová (všichni Slezan 
FM), Adam Gaura (Třinec) a v 
dorostu Pavel Szymala (Slezan 
FM). Pro nejlepší byly připrave-
ny drobné ceny a všichni obdr-
želi sladkou odměnu. Dalším zá-
vodem je Slezanská hodinovka, 
která se uskuteční 19. září na 
stadionu TJ Slezan ve Frýdku. 

Výborně na Slovensku 
Výborně reprezentovaly běž-

kyně Slezanu Frýdek-Místek na 
Slovensku. V Ružomberku se ko-
nal 36. ročník běžeckého závodu 
Belanská patnáctka a startovala 
na něm skupinka mladých běžec-
kých nadějí. Přivezly tři vítězství, 
dvě druhá a tři třetí místa. V mlad-
ších žákyních byla trať dlouhá 800 
metrů. Frýdecká děvčata se krát-
ce po startu odpoutala od ostat-
ních závodnic a v cílové rovince 
pak svedla obrovský souboj. Z 
vítězství se nakonec radovala Ka-
teřina Krtková časem 2:38 min., 
druhá a třetí doběhly ve stejném 

čase jako vítězka Eva Pišteková 
a Helena Benčová. Ještě čtvrté 
místo patřilo Kristýně Škanderové 
v čase 2:52 min. Rovněž závod 
starších žaček na 1200 metrů 
ovládla naše děvčata. Suverénně 
zvítězila Veronika Siebeltová za 
3:31 minut, před Kateřinou Siebel-
tovou 3:45 min. a Natálií Závorko-
vou, která zvládla tuto trať za 3:50 
min. Sestry Siebeltové potom ješ-
tě absolvovaly závod dorostenek 
na 2200 metrů, kde zvítězila Ve-
ronika časem 8:18 minuty a Kate-
řina doběhla na 3. místě za 8:38 
min. Ve starších žácích, na stejně 
dlouhé trati, doběhl Patrik Říha na 
4. místě v čase 8:37 minuty. Všem 
blahopřejeme a děkujeme za vý-
bornou reprezentaci. 

Čtyři medaile z Vnorov
Skupina běžců Slezanu Frý-

dek-Místek startovala na 15. roč-
níku Vnorovské desítky a vedla si 
výborně. Mladí běžci přivezli čtyři 
medaile za umístění na stupních 
vítězů. Vítězství si mezi staršími 
žáky na trati 900 m připsal Patrik 
Říha. Na mladší žákyně čekalo 
600 metrů a druhá doběhla Eva 
Pišteková, 3. Helena Benčová, 
5. Kateřina Krtková, 7. Kristýna 
Škanderová. Vynikající konku-
rence se sešla ve starších žáky-
ních, kde byla na startu mistryně 
ČR na 800 m Natálie Kolajová 
i mistryně ČR na 1500 Tereza 
Korvasová. Naše děvčata si ved-
la na trati 900 m výborně. Vero-
nika Siebeltová podlehla až ve 
finiši Natálii Kolajové a Kateřina 
Siebeltová doběhla na 4. místě 
a Natálie Závorková na 6. místě.

této věkové kategorie na svých 
postech. Přejeme jim, ať se jim 
daří i v dalších plánech a spor-
tovní kariéře.

DOROST
mladší dorost B - FC Baník 

Ostrava B 0:2
mladší dorost A - FC Baník 

Ostrava 0:4
HS Kroměříž - starší dorost 

0:2 (0:1)
Kovalík (Vávra), K. Střalka (Kovalík)

Našim chlapcům se vyplácí 
poctivá práce během tréninků a 
zápasů. V úmorném vedru jsme 
odehráli další velmi náročný zá-
pas se ziskem tří plusových bodů 
do tabulky pravdy. Naše vítězství 
je výsledkem zodpovědného a 
kvalitního výkonu celého kolekti-
vu a je naprosto zasloužené. 

mladší dorost A - Tescoma 
Zlín 2:4 (1:1)

Štěrba, Urbanovský
mladší dorost B - Tescoma 

Zlín B 4:0 (3:0)
Belej 2, Kavka, Hykel

ŽÁCI

FC Vítkovice B - starší žáci B 
2:5 (2:3) 

A. Vojkovský 2, Šnyta, Urbiš, 
Chovanec

FC Vítkovice - starší žáci A 
0:2 (0:1)

Bártek (Janošec), Vlček 
(Janošec)

ŠSK Bílovec B - mladší žáci 
B 2:19 (1:8)

T. Ostrák 4, Kubala 3, Kubáň 3, 
Buchlovský 2, J. Fukala 2, Dryák 
2, M. Fukala, D. Bystroň, Křižák
ŠSK Bílovec - mladší žáci A 

4:12 (2:5) 
Smítal 3, Mrkvička 2, Janša 2, Tu-
reček 2, Sojka, Koloničný, Sobčák
FC Hlučín - starší žáci A 1:0 (0:0)

FC Hlučín B - starší žáci B 
5:1 (3:1)

A. Vojkovský
mladší žáci A - FC Hlučín 

12:1 (6:0)
Pánek 3, Smítal 2, Janša 2, Sojka 

2, Koloničný, Mrkvička, Filipec
mladší žáci B - FC Hlučín B 

22:2 (10:1) 
T. Ostrák 4, Kubáň 3, Křižák 3, 
M. Fukala 2, Kubala 2, Dryák 2, 
Bystroň 2, Pajurek 2, Buchlov-

ský, Sobčák
PŘÍPRAVKA

FC Vítkovice - ročník 2003 8:12
Murín 2, Baďura 2, Marciňa, 
Hložanka, Vyvial, Konečný.

ročník 2004 – turnaj v Kozlo-
vicích u Přerova (4. místo) 

Fotbal F-M – 1.FCV Přerov 3:2 
(Šmiga, Štětinský, Kiš)

Fotbal F-M – FK Kozlovice u 
Př. “B“ 9:0 (Šmiga 3, Kaňák 2, 

Maloň 2, Kiš 2)
Fotbal F-M – FC Kozlovice 7:0 

(Šmiga 6, Štětinský)
Fotbal F-M – TJ Valašské Mezi-

říčí 1:1 (Šmiga)
O 3.-4. místo: Fotbal F-M – Arse-
nal Rožnov p. R. 2:4 (Šmiga 2)

S prvními paprsky jarního 
slunce se frýdecko-místeč-
tí tenisté pustili do přípravy 
na jednu z nejvýznamnějších 
sezón ve své novodobé his-
torii. Cíle vytyčené pro rok 
2011 byly vysoké, neboť v 
sinusové křivce výkonnosti 
jsme se ocitli na samém vr-
cholu a chtěli zúročit tvrdou 
a poctivou práci s mládeží v 
posledním období. Nestává 
se často, že se sejdou v roč-
níku hráči, kteří všichni mají 
nadprůměrnou výkonnost a 
je jich tolik, že v tomto, pro 
mnohé individuálním sportu, 
vytvoří špičkový tým do sou-
těže družstev.

Mladší žáci měli ambice vy-
hrát nejvyšší soutěž SYNOTIP 
TOUR LIGU a postoupit  na mis-
trovství ČR družstev, což by byla 
ta pověstná třešnička na dortu. 
Soutěž byla velice vyrovnaná, 
šanci postoupit mělo pět týmů. 
Začali jsme dobře a v úvodním 

(Ne)vydařená sezóna TK Tennispoint F-M
kole porazili ambiciózní tým Ost-
ravy, což nás „nakoplo“ k vynika-
jícím výkonům v dalších kolech. 
Stěžejní okamžik přišel v utkání 
s Přerovem, kde přišlo chvilkové 
zaváhání a prohra, ale touto do-
bou měl soupeř na svém kontě 
taky porážku. Začala honba za 
skórem (první kritérium při rov-
nosti bodů), oba týmy hrály sko-
ro bezchybně a přetahovaly se 
ve vedení ligy, 26. 6. po posled-
ním kole zůstal „Černý Petr“ v 
našich rukou, nepostoupili jsme 
o jediný bod. „Nezbývá nic jiné-
ho než říci nevadí, udělali jsme 
pro úspěch vše, co bylo v našich 
silách, s vlastními odchovanci a 
hráči, ovšem ostří oddělující slá-
vu od neúspěchu je moc tenké. 
Určitě je ale potřeba poděkovat 
Kryštofu Krmaschkovi, Patriku 
Pavelkovi, Filipu Šenkovi a Voj-
tovi Mertovi za obrovskou sna-
hu, odhodlání, přístup a discipli-
novanost, se kterými dva měsíce 
usilovali a dosažení vysněného 

cíle,“ hodnotil manažer klubu a 
trenér Jiří Vykoukal. 

Aby si klub vypil kalich hoř-
kosti do dna, tak podobným 
způsobem se nepodařilo po-
stoupit ani týmu dospělých do 
oblastního přeboru, jedno pro-
hrané utkání, jeden nepromě-
něný „mečbol“, to byl scénář 
bitvy, která nakonec vyzněla pro 
šťastnější Frýdlant. Ostatní týmy 
si vedly se střídavými úspěchy 
a pro rok 2012 zachovaly své 
příslušnosti – mladší a starší 
žáci budou bojovat v nejvyšších 
ligách o postup na mistrovství 
České republiky, dorostenec-
ký tým půjde do boje o ligovou 
příslušnost, dospělí se znovu 
pokusí o postup a náš nejmladší 
tým babytenisu bude jistě chtít 
navázat na své starší spoluhrá-
če, kteří v roce 2008 vybojovali 
titul vicemistra ČR.

V příštím čísle zhodnotíme po 
týmových soutěžích individuální 
výkony našich hráčů.
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BESKYDSKÉ REKORDY:BESKYDSKÉ REKORDY:  I místní organiza-I místní organiza-

ce dokázaly zaujmout.    Foto: Petr Pavelka

BESKYDSKÉ REKORDY: K rekordu přispěli malí i velcí.
Foto: Petr Pavelka

BESKYDSKÉ REKORDY: Vojtěch Bernatský konečně pou-žil tu správnou sílu. Foto: Petr Pavelka

BESKYDSKÉ REKORDY:
BESKYDSKÉ REKORDY:  Marek Ztracený se 

v programu neztratil. Foto: Petr Pavelka

Akce Veseléta

Konec Veseléta s rekordy na náměstí a rytíři v parkuKonec Veseléta s rekordy na náměstí a rytíři v parku

BESKYDSKÉ REKORDY: Železný Zekon s papírovými Zlatými stránkami.                            Foto: Petr Pavelka

BESKYDSKÉ REKORDY: Zábava pro všechny.      Foto: Petr Pavelka

RYTÍŘSKÉ SLAVNOSTI: Projížďky na koních.

 Foto: Petr Pavelka

RYTÍŘSKÉ SLAVNOSTI: Snímky s dravcem byly žádané.
 Foto: Petr Pavelka

RYTÍŘSKÉ SLAVNOSTI: O diváky stále nebyla nouze. Foto: Petr Pavelka

RYTÍŘSKÉ SLAVNOSTI: Vyzbrojit se mohl 
každý.                             Foto: Petr Pavelka

p gp g
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RYTÍŘSKÉ SLAVNOSTI: Ohňové kejkle tanečnic.

Foto: Petr PavelkaRYRYRYTÍŘSKÉ SLAVNOSTI:RYTÍŘSKÉ SLAVNOSTI:  Souboje za tmy. Souboje za tmy.   Foto: Petr PavelkaFoto: Petr Pavelka

RYTÍŘSKÉ SLAVNOSTI: Historický kolotoč. Foto: Petr Pavelka

Akce Veseléta, kurzy

Konec Veseléta s rekordy na náměstí a rytíři v parkuKonec Veseléta s rekordy na náměstí a rytíři v parku

Zveme všechny zájemce o tanec (4-16 let) na NÁBORY do Taneční 
školy Just Dance, které se uskuteční v pondělí 12. září od 16 do 19 
hodin v taneční třídě Taneční školy Just Dance na 2. ZŠ na ulici J.Čap-
ka,pavilon C. Přihlásit se můžete do těchto tanečních stylů:

Kurzy organizace Národní dům Frýdek-Místek 
Taneční pro mládež

 začátečníci – podzim 2011
Zahájení

St 7. 9. 16.45 - 19.15 
  19.30 - 22.00 
Ne 11. 9. 15.45-18.15
 18.30 - 21.00
Po 12. 9. 19.30-22.00

Pohybové kurzy
Kondiční posilování

Po 19. 9. 17.30-19.00 
Hodina je zaměřena na střídání 
bloku aerobiku s blokem posi-
lovacím, doplněným přídavnými 
cviky na podložkách zaměřenými 
především na problémové partie.
Cvičení pro zdraví s Pilates

Út 20. 9. 16.30-17.30 
Hodina zdravotních cviků ve-
dená formou Pilates tak, aby ji 
zvládli všichni.

Tanec pro ženy
Út 20. 9. 19.00-20.00 
Moderní tanec pro ženy v rytmu 
latinskoamerických tanců, Salsy, 
Merenge, Samby, Flamenga, 

Swingu… 
Tchaj-ťi čchüan

St 21. 9. 18.00-19.30 začátečníci 
 18.00 - 20.00 pokročilí 
Tchaj-ťi čchüan je známé pro 
svůj blahodárný vliv jak na fyzic-
ký, tak na duševní stav člověka.

Cvičení pro rodiče
s dětmi 2–5 let

St 21. 9. 9.00 - 10.00
 zdarma ukázková hodina 
Zahájení St 5. 10. v 9.00
V hodinách cvičení pro rodiče 
s dětmi vám nabízíme program 
pro děti v doprovodu dospělého, 
zaměřený na procvičování hrubé 
a jemné motoriky. Při hře dopro-
vázené hudbou využíváme po-
můcek a sportovního nářadí na 
vyvíjení základních přirozených 
dovedností, jako je chůze, běh, 
hod, skok atd. 

Cvičení pro seniory
Čt 22. 9. 9.00 - 10.00
Hodina je sestavena převážně 
z pomalu vedených pohybů, 

při kterých se snadněji naučíte 
využívat i svého dechu. Získa-
né správné pohybové návyky 
postupně dokážete přenést i do 
běžného denního režimu.

Cvičení pro zdraví
Pá 29. 9. 17.00 - 18.00 
Je zaměřené na protažení a roz-
pohybování kritických oblastí, jako 
je krční páteř, ramena, šíje, mezi-
lopatkové svaly, bederní oblast, 
břicho, zadní strana stehen, atd.

Zumba
Čt 29. 9. 18.15 - 19.15
Kombinuje jedinečnou latinsko-
-americkou hudbu se základními 
kroky latinsko-amerických tanců. 
Je navržena pro každého bez 
rozdílu věku, váhy, či kondice.

Orientální břišní tance
Po 3. 10. 17.15-18.15 začátečníci
 18.30 - 19.30 pokročilí
Orientální tanec je zaměřen na 
ladné koordinované pohyby, kte-
ré jsou velmi pečlivě cílené na 
jednotlivé části těla. Je to zdravý 

způsob, jak tělo posílit a problé-
mům předcházet.

Street dance – začátečníci
Út 4. 10. 14.15-15.10 Děti 9-11 let
 15.15-16.10 Mládež 12-15 let
Naučíte se základní styly spada-
jící do oblasti street dance (hip-
-hop, mtv dance, house, hype, 
dancehall aj.) pod vedením kva-
lifikovaných lektorů pod vedením 
taneční skupiny DANCEPOINT.

Kondic Mix
St 5. 10. 10.30 - 11.30
V lekcích se budou střídat sou-
bory cviků z okruhu Pilates, 
aerobiku a dalších, zaměřené 
především na protažení a po-
sílení problémových partií těla, 
výborných nejen na procvičení 
svalů dolních končetin, ale také 
na svalstvo břicha, paží a zad. 

Powerjóga
St 5. 10. 18.45 - 20.00
Cílem powerjógy je nastolení 
harmonie těla a mysli. Zároveň 
protažení a rovnoměrné posílení 

svalů, které zlepšuje flexibilitu, 
zachovává přirozenou hybnost 
kloubů, vyrovnává špatné držení 
těla, zlepšuje pružnost a hyb-
nost páteře.

Kick box aerobik
Út 1. 11. 17.45 - 18.45
Kick box aerobik paří mezi ae-
robní cvičení, která vycházejí z 
bojového umění. Při cvičení se 
používají také údery, kopy a úni-
ky a úhyby celého těla.

Jazykové kurzy – zahájení
Anglický jazyk

Po 26. 9. 17.30-19.00, 1. ročník
St 5. 10. 17.35-19.05, 2. ročník
St 5. 10. 16.00-17.30, 3. ročník

Německý jazyk 
Čt 29. 9. 16.00-17.30, 1. ročník
St 29. 9. 17.35-19.05, 1. ročník

Ruský jazyk
Čt 29. 9. 17.35-19.05, 1. ročník 
St 5. 10. 16.00-17.30, 1. ročník 

Francouzský jazyk
Út 27. 9. 17.35-19.05, 1. ročník 
Út 27. 9. 16.00-17.30, 2. ročník

Zájmové aktivity pro rok 2012/2011

Opětovně nabízíme zájmovým organizacím prezenta-
ci zájmových, sportovních, kulturních aktivit zejména

pro děti a mládež na šk. rok 2011/2012
ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku v září.

Pokud máte zájem o bezplatné zveřejnění nabídky aktivit vaší 
organizace v zářijovém 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:

SDH Místek-Bahno - Hasičský kroužek
Během školního roku se děti budou učit 
základům požární ochrany, první pomo-
ci, topografii a uzlování. Budeme se zú-
častňovat hasičských soutěží, kde si děti 
změří své získané schopnosti s ostatní-
mi, výletů a jiných akcí, jako jsou Zájezd 
do lanového centra, Den dětí, spaní na 
hasičárně a další.
Přihlášení: Schůzky se konají každý pá-
tek v hasičské zbrojnici v Místku-Bahně od 
15:30 do 17:00 hod. První trénink je 2. 9. 
2011. S sebou si vezmi sportovní obuv (v 
případě špatného počasí přezůvky) a oble-
čení a dobrou náladu. Pro přihlášení stačí 
dojít na trénink nebo napsat na e-mail.
Věk: mladší žáci 6-11, starší žáci 11-15 
let, dorost 15-18 let
Cena: 200 Kč na rok
Kontaktní osoba: Lenka Krejčí
Adresa: Čelakovského 1217,
738 02 Frýdek-Místek
Telefon: 724 073 771
E-mail: mladihasici.bahno@seznam.cz
Web: www.sdhmistekbahno.estranky.cz

TOM 19070 KAM
Turistický oddíl KAM s všeobecným zaměřením

Do našeho oddílu stále přijímáme kluky a holky ve věku 
7-12 let, kteří chtějí vyrážet do hor, zahrát si tradiční hry 
ale i netradiční, zahrát si nějakou deskovou či karetní hru, 
vyrážet s námi na vícedenní akce či tábory…
Přihlášení: každý pátek od 15.00 do 19.00 na SVČ Klíč, 
budova B, telefonicky na 737 117 491 anebo na e-mail jiri.
snapka@seznam.cz
Kontaktní osoba: Bc. Jiří Šnapka, Telefon: 737 117 491
E-mail: jiri.snapka@seznam.cz, Web: www.kamaci.cz

Taneční škola Just Dance pořádáTaneční škola Just Dance pořádá
nábory nových členů – 12. zářínábory nových členů – 12. září

- Baby dance
- Dětský taneční klub
- disco-dance a show-dance

(street dance a dance-art disciplíny) 
- street dance a hip hop
- moderní tanec pro ženy

Nábory budou probíhat formou zápisu, to znamená, že nebudete po-
třebovat žádné tréninkové oblečení:
Dozvíte se rozdělení do skupin, které proběhne podle věku, tanečního stylu 
a případně podle výkonnosti zájemců (u těch, kteří již dříve tančili). Dozvíte 
se rozvrh vaší skupiny (pokud vám nebude vyhovovat, zkusíme najít vhod-
nou alternativu). Dozvíte se, co budete na trénincích potřebovat (oblečení, 
obuv). Dozvíte se ceny jednotlivých skupin a způsob platby. Kontakt a bližší 
informace: Mgr. Jana Šodková, 607 946 143, www.tsjustdance.cz
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V pátek 2. září se otevře frý-
decko-místecký Stoun, aby po 
prázdninové přestávce nabídl 
svým stálým i nestálým ná-
vštěvníkům pestrou škálu kul-
turních programů, jak je v tom-
to klubu dlouhodobou tradicí.

Po velkém úsilí se podařilo hned 

Nová sezóna ve Stounu klepe na dveřeNová sezóna ve Stounu klepe na dveře
na úvod 17. sezóny připravit řadu 
hvězdných koncertů. Ve středu 14. 
9. vystoupí legenda světového hip-
-hopu Afu-ra, který ve Stounu slavil 
úspěch před více než čtyřmi lety a 
na jehož evropském turné proto 
tahle štace nebude chybět. 

Další hip-hopový mejdan bude 

následovat v sobotu 24. září, kdy 
se přesně po roce do Stounu vra-
cí populární slovenská Há jedna 
šestka (H-16), aby potěšila svoje 
příznivce. Na státní svátek 28. 9. 
je připraven další „návrat“, tento-
krát to bude rocková parta UDG. 
No a v poslední zářijový večer se 

STOUN OTVÍRÁ: Místecký hudební klub nemá problém přilákat špič-
kové interprety. 

Stoun roztančí v rytmu ska a re-
ggae – svoji energií nabitou show 
přiveze slovenská jednička toho-
to stylu – bratislavský Polemic.

„Ani říjen nezůstává v nabídce 
kvalitních kapel a interpretů po-
zadu: 8. 10. – Priessnitz, 14. 10. 
– Horkýže Slíže, 21. 10. – Debbie 
a 28. 10. – Prago Union + Live 
band – prostě bude se na co těšit,“ 
říká o tomto hudebním menu šéf a 
dramaturg Stounu Kamil Rudolf. „A 
to nesmíme zapomenout na pátek 
18. listopadu, kdy se zastaví Supp-
ort Lesbiens,“ doplňuje Rudolf.

Kromě koncertů klub pokračuje 
v prezentaci pořadů reprodukova-
né hudby – Hitů ze záhrobí, dru-
mandbassových a hip-hopových 
akcí. Pokračováním letních filmo-
vých projekcí z prázdninových 
měsíců budou čtvrteční filmové 
večery se vstupem zdarma.

Krátce řečeno – nová sezó-
na nezastihla dramaturgii klubu 
nepřipravenou, čehož výsled-
kem je takový program, který 
stojí zato a na který vedení klubu 
všechny místní i „přespolní“ hu-
dební fanoušky srdečně zve.

„Kdo vyrostl na hip-hopu 
a příbuzných hudebních sty-
lech, tomu není třeba předsta-
vovat legendárního americké-
ho MC Afu-Ra. Proto se středa 
14. září, kdy ve Stounu po více 
než čtyřech letech přivítáme 
tohoto sympatického chláp-
ka, stane velkým svátkem pro 
příznivce stylu,“ říká o blížícím 
se koncertu šéf a dramaturg 
klubu Kamil Rudolf.

„Každý fanoušek hip-hopu 
zná jeho klasické hity, například 
God of Rap nebo Rumble atd. 
Afu-Ra je jedním z respektova-
ných pilířů světové hip-hopové 
scény, kterému se v jeho tvorbě 
daří prolínat do hip-hopu jiné 
hudební styly. O tom se ostatně 
mohou všichni na vlastní oči a 

Afu-Ra – hip-hopová legenda ve Stounu
uši přesvědčit a spatřit tuto le-
gendu na živé koncertní show i u 
nás ve Stounu,“ doplňuje Rudolf.

Afu-Ra, vlastním jménem Aa-
ron Phillip, je původem z jihu Spo-
jených států – z Alabamy. V době 
svých studií na střední škole 
v New Yorku, kde mimochodem 
chodil do třídy se Steelem z Co-
coa Brovaz, se seznamuje také 
s dalším legendárním rapperem 
Jeru The Damaja a díky spolu-
práci s touto osobou postupně 
získává zkušenosti k natočení 
vlastního alba. Afu-Ra není jen 
další MC, který by zapadal do 
průměru. Tento inteligentní člověk 
je zároveň vášnivým čtenářem a 
držitelem černého pásku v Tae 
Kwon Do. Své umělecké jméno 
Afu (tělo) a Ra (životní síla) pře-
vzal z Egyptské knihy smrti.

Debutový singl Whirlwind 
Thru Cities vyšel v roce 1998 a 
dosáhl top 20 ve významných 
hitparádách Billboard a Hot Rap 
Singels. V roce 2000 pak vyšlo 
skvělé debutové album Body Of 
The Life Force.

Jméno Afu-Ra získává na 
věhlasu a i díky tomu vychází 
v roce 2002 druhé album Life 
Force Radio, na kterém spolu-
pracoval Afu-Ra s hip-hop hvěz-
dami jako Guru z GangStarr, Big 
Daddy Kane nebo RZA z Wu-

-Tang Clan. Hlavním DJ je na 
deskách Afu-Ry hvězdný DJ 
Premier. Dále Afu-Ra spolupra-
coval s dalšími hvězdami typu 
Ky-Mani Marley, Gentleman, Big 
Daddy Kane, Masta Killa nebo 
GZA z Wu-Tang Clan.

V roce 2005 vydal Afu-Ra dva 
zásadní hit singly, které se staly hi-
tem po celém světě. Na prvním hit-
singlu ́ Why Cry´ hostoval hvězdný 
reggae mazák Gentleman. Na 
druhém hitsinglu ´Deal With It´ pak 
hostoval Kardinal Offishal a Jah-
dan a jednalo se o reakci na hitsin-
gl Haffi Get Da Gal Ya hvězdného 
Seana Paula & Mr.Vegase.

Třetí album z roku 2006 na-
zvané State of The Arts opět 
potvrdilo postavení Afu-Ra na 
světové hip-hop scéně. Aktuální 
čtvrté album Voice of Legend vy-
šlo v roce 2008.

Afu-Ra u nás v minulosti vy-
stoupil jako zahraniční hvězda 
festivalu Hip Hop Kemp 2006 a 
v roce 2003 ve vyprodaném 
pražském klubu Roxy v rámci 
ITF Eastern Hemisphere. V roce 
2007 a 2008 absolvoval velké 
turné po ČR/SR, kdy vystoupil 
s velkým úspěchem jako první 
americký hip-hop umělec ve více 
jak 10 českých městech.

Vstupenky na Afu-Ra budou k 
dostání v obvyklých předprodejích. 

Zářím vstupuje KulturaFM 
do nové sezóny, pro kterou 
je připravována řada novinek. 
Do provozuje je uváděn na-
příklad dlouho připravovaný 
webový portál. 

„Design webových stránek 
odpovídá celkově nové koncepci 
KulturyFM a věříme, že je mo-
dernější a přehlednější. Webový 
portál obsahuje zejména struk-
turované informace o kulturním 
programu ve městě. Chceme být 
kvalitním informačním zdrojem, 
kdy všem zájemcům o media-
lizaci pořádané kulturní akce 
rádi akci zveřejníme. Pozvánky 
jiných organizátorů jsou k nale-
zení v sekci Ostatní akce,“ říká 
ředitelka Národního domu Mar-
cela Krplová.

A na co dalšího se v oblasti 
kulturního života občané mohou 
těšit? „Připravili jsme bohatou 
nabídku akcí pro milovníky rytmu 
a pohybu. Chystáme Tančírny, 
které jsou určeny všem, kteří si 
chtějí zatančit a pobavit se. Na 
podzim se uskuteční série Ta-
nečních večerů pro páry, které 
jsou skvělou příležitostí si osvě-
žit pozapomenuté kroky, nebo se 
naučit nové figury pod vedením 
zkušených tanečních mistrů. Pro 
dříve narozené zavádíme tradici 
Čajů o páté, kde chceme senio-
rům poskytnout příležitost zatan-
čit si, popovídat si a seznámit se 
s novými lidmi,“ říká Krplová.

Nezapomíná se ani na nej-

KulturaFM zahajuje sezónu 
s novým webem a novinkami

menší – opět každou neděli 
uvidí zajímavou hranou pohád-
ku, pravidelné Bijásky a kdo se 
chce bát, nesmí si nechat ujít 
Halloweenskou noc v místec-
kém parku!

„Naším velkým přáním je mít 
více návštěvníků na koncertech 
vážné hudby. Doufáme, že roz-
šířená nabídka je přiláká. V září 
do města zavítá tradiční Sva-
továclavský hudební festival a 
i v dalších měsících nás čekají 
pozoruhodné koncerty. Poprvé 
u nás ve městě bude festival 
Souznění a Janáčkův máj. Roz-
šiřujeme i divadelní nabídku. 
Příznivci divadla by měli zbystřit 
už 12. září, kdy na Nové scéně 
Vlast vystoupí Simona Stašová 
a Petr Nárožný ve hře Poslední 
ze žhavých milenců. Pro tuto 
sezónu jsme také připravili sta-
ronovou skupinu C, kterou chce-
me oslovit především mladé lidi,“ 
vysvětluje ředitelka.

Vstup do nové sezóny Kul-
turaFM velkolepě oslaví první 
zářijový víkend. V pátek roztančí 
zahradu Národního domu ma-
ďarská gypsy kapela Romengo. 
Řízná world music s netradičními 
hudebními nástroji je jistě něco, 
co se v našem městě nedá slyšet 
každý den. Na sobotu je připra-
ven odpolední bijásek pro děti a 
večer Zahájení sezóny vyvrcholí 
Tančírnou. Na říjen se chystá 
bomba v podobě koncertu Dana 
Bárty s Darou Rolins.  (pp)

Po šesti intenzivních le-
tech své existence frýdecko-
-místecká kapela Behind the 
Door dozrála ve velmi origi-
nální projekt, repertoárově 
postavený na autorských 
kompozicích, převážně z díl-
ny flétnisty Ladislava Muroně. 
Jejich tvorba čerpá snad ze 
všech zákoutí hudby – nej-
častěji jsou v ní slyšet inspi-
race latinjazzu a funky, ale 
naleznete také ohlasy fusion, 
moderního jazzu nebo vás 

Behind the Door zvou na křest
může překvapit melodie velmi 
blízká vážné hudbě. 24. září 
jazzmeni pokřtí v klubu Sto-
lárna druhou desku s názvem 
„KeyNotes“.

V dubnu letošního roku se 
kapela zavřela na pět dní do stu-
dia, aby nahrála sedm skladeb 
ze svého repertoáru. „Celé CD 
bude mít stopáž necelých 54 mi-
nut a je sestaveno pouze z au-
torských skladeb, což vnímám 
jako velký posun oproti prvnímu 
albu. A samozřejmě jsme také o 

tři roky zkušenější a vyhranější,“ 
říká o nové desce Radim Přidal, 
kytarista kapely.

„Album jsme nazvali Key-
Notes, což znamená „ústřední 
myšlenka“, ale kdyby se to pře-
kládalo doslovně, dalo by se to 
chápat také jako „klíčové noty“. 
Nahrávky jsou pro posluchače 
klíčem k tomu, co je Behind the 
Door,“ dodává. Na desce účin-
kují také dva hosté, a to profesor 
Konzervatoře Brno Rudolf Králík 
na vibrafon a perkusista ostrav-
ských The Gizd Q Jakub Kupčík.

Před samotným křtem, kte-
rý se koná v sobotu 24. září ve 
frýdeckém klubu Stolárna od 19 
hodin, proběhne také vernisáž 
fotografií Radka Klímka. „Těšit 
se můžete na skvělou atmosfé-
ru, jam session po koncertě a 
snad i nějaké to překvapení – 
možná přijdou i hosté. Nenechte 
si křest ujít, srdečně vás zveme,“ 
uzavírá jménem kapely Přidal.Foto: Radek Klímek
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Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 

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

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

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

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

Mobilní sběrna:
U Mountfieldu 13.9. – 15.9. 
U krytého bazénu   20.9. – 22.9. 
Parkoviště u Kauflandu
 27.9. a 29.9. (28.9. – svátek) 
Parkoviště u Billy   6.9. – 8.9. 
Provoz: Út, St, Čt 10.00 – 18.00

Sběrné dvory:
Collo-louky, Pod estakádou:

Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 14.00

Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel. 558 440 062, 
mob. 604 285 775, 733 347 236

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/

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
objekt č.p. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrob-
na uzenin u Nové Osady ve Frýdku
k.ú. Místek
objekt bez č.p./č.e., Hlavní
nebytové prostory o výměře 15,28 m2, I. NP, sklad
Místecká kasárna, objekt bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 3992/4
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP, garážování
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o výměře 57,5 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 2204, ul. Palkovická, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 36,40 m2 (II.
NP-kancelář) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3986/3, bu-

dova pro garážování techniky – areál A, objekt 3v 
– garáž č. 11, o celkové výměře 72 m2

k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, II. NP, kancelář
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP, kancelář
objekt č.p. 1146, T. G. Masaryka
nebytové prostory o výměře 17,94 m2, I. PP, sklad
objekt č.p. 49, Zámecké náměstí
nebytové prostory o výměře 15,84 m2, sociální 
zázemí
objekt čp. 1146, ul. T. G. Masaryka, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 95 m2 (I.PP) 
objekt čp. 549, Růžový pahorek, k.ú. Frýdek, Frý-
dek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 437 m2, I.NP 
a II.NP (sál a zázemí)

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
– Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174.

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

Frýdecká skládka, a.s. www.frýdeckaskladka.cz

 INFORMACE O ODPADECH

Upozorňujeme všechny po-
platníky místního poplatku za 
komunální odpad a místního po-
platku ze psů, že v těchto dnech 
dochází k vyměření nedoplatků 
na těchto místních poplatcích 
prostřednictvím hromadného 
předpisného seznamu.

Informace o jeho vyhotovení 
budou vyvěšeny na úřední des-
ce Magistrátu města Frýdku-
-Místku a bude k nahlédnutí u 
správce poplatku, tj. Magistrátu 
města Frýdku-Místku, odboru 
správy obecního majetku, od-
dělení místních daní a poplatků, 

Upozornění na vyměření nedoplatků
v kanc. č. 103 – místní poplatek 
ze psů a v kanc. č. 104, 106-109 
– místní poplatek za komunální 
odpad (rozdělen podle písmen).

ZÁROVEŇ UPOZORŇU-
JEME, ŽE V PŘÍPADĚ, KDY 
BUDE EVIDOVÁN NEDOPLA-
TEK ZA STARŠÍ OBDOBÍ NEŽ 
ROK 2011, JE SPRÁVCE PO-
PLATKU POVINEN KAŽDOU 
PLATBU POSUNOUT NA TEN-
TO NEJSTARŠÍ NEDOPLA-
TEK. To znamená, když máte 
např. nedoplatek za rok 2010 na 
místním poplatku za komunální 
odpad ve výši 492 Kč a uhradí-

te místní poplatek na rok 2011, 
správce poplatku posune platbu 
na rok 2010 a rok 2011 Vám 
vyměří včetně navýšení hromad-
ným předpisným seznamem. 

Hromadný předpisný seznam 
nabude účinnosti po 60 dnech 
od jeho zveřejnění a výše míst-
ních poplatků již bude navýšena 
na trojnásobek. Pokud dlužník 
uhradí místní poplatek po lhůtě 
splatnosti, avšak do doby nabytí 
účinnosti hromadného předpis-
ného seznamu, bude výše po-
platku ještě v nezměněné výši.

(Pokračování na straně 12)

Změna v placení místního 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů 
(dále jen „místní poplatek za 
komunální odpad“) a místního 
poplatku ze psů v roce 2012:

Odbor správy obecního ma-
jetku Magistrátu města Frýdku-
-Místku, s cílem zefektivnit a zjed-
nodušit systém správy místních 
poplatků, umožní od 1. 1. 2012 
zaplatit místní poplatek za komu-
nální odpad a místní poplatek ze 
psů rovněž prostřednictvím SIPO.
To znamená, že od roku 2012 
bude možné uhradit místní 

poplatky:
- prostřednictvím SIPO

- poštovní poukázkou na České 
poště

- bezhotovostním převodem – pří-
kaz k úhradě u peněžního ústavu 

- hotovostní platbou na Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku 

v době pokladních hodin.

Platby poplatků formou SIPO
Jak postupovat, pokud bude-
te chtít zaplatit místní poplat-

ky prostřednictvím SIPO:
Zájemci o službu SIPO mo-

hou požádat o přidělení spojo-
vacího čísla na kterékoli poště. 
Spojovací číslo obdrží na počká-
ní. Toto spojovací číslo, které již 
máte nebo nově získáte, je vá-
záno pouze na vaši osobu.

Poté požádejte písemně 
nebo osobně na odboru sprá-
vy obecního majetku, oddělení 
místních daní a poplatků Ma-
gistrátu města Frýdku-Míst-
ku, o hrazení místního poplatku 
prostřednictvím SIPO a v žádosti 
uveďte kromě jména, adresy i 
spojovací číslo přidělené poštou 
(pokud jste již v systému SIPO, 
najdete toto číslo vždy na „bílé slo-
žence“). Bez vaší žádosti nemůže 
Magistrát města Frýdek-Místek do 
vašeho SIPO platbu předepsat, 
a to ani v případě, že bude znát 
toto spojovací číslo. Předpis platby 
místního poplatku se objeví auto-

maticky na „bílé složence“ ve sta-
noveném termínu pro jeho úhradu.

Formuláře – žádosti získáte na 
odboru správy obecního majetku, 
oddělení místních daní a poplatků 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-
-Místek, nebo na internetových 
stránkách statutárního města Frýd-
ku-Místku, www.frydekmistek.cz:

Komunální odpad: občan – 
orgány obce – magistrát města 
– odbor správy obecního majet-
ku – tiskopisy – úhrada místní-
ho poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů prostřed-
nictvím SIPO. V něm uvedete se-
znam poplatníků, za které chcete 
touto formou poplatek hradit, a 
spojovací číslo SIPO. 

Psi: občan – orgány obce – 
magistrát města – odbor správy 
obecního majetku – tiskopisy – 
úhrada místního poplatku ze psů 
prostřednictvím SIPO. 

Frýdecká skládka, a.s. od 1. 
8. 2011 ve spolupráci s firmou 
SK-OIL Morava s.r.o. začala od-
bírat na všech sběrných dvorech 
jedlé oleje a tuky zdarma, nejen 
od občanů, ale i od firem. 

V současné době lidé prakticky 
nevědí, jak se použitého oleje zba-
vit. Proto často lidé v domácnos-
tech vylévají vysmažený tuk a olej 
do záchodů, výlevek a dřezů, čímž 
dochází k postupnému ucpávání 
domovní kanalizace nebo ho vrací 
do lahví a vyhazuje do kontejneru 
s komunálním odpadem. 

Ani jedna možnost není 
správná. Jednou z povinností 
původců odpadu (§16 zák.č. 
185/2001 Sb., o odpadech ) je 
zajistit přednostně využití odpa-
du před jejich odstraněním.

V kanalizaci vypuštěný olej se 
s vodou nesloučí, plave na hladi-
ně a na relativně chladné vodě 

ztuhne. Utvoří se tak i několik 
centimetrů silný pevný povrch. 
Tato hmota se posléze rozláme 
na kry, které kanalizaci ucpávají. 
V případě kontaktu se spínacími 
plováky v čerpadlech ochlazené 
tuky obalí plováky a vyřadí čer-
padla z provozu. Tuky se rovněž 
v kanalizaci částečně rozkládají, 
čímž vznikají mastné kyseliny 
zvyšující korozi stěn kanalizač-
ního potrubí. Navíc v kanalizaci 
potom běhají různí živočichové, 
pro které je to vítaný zdroj potra-
vy. Dříve nebo později musí ná-
sledovat čištění potrubí a náklady 
na tuto činnost jsou značné.

Za loňský rok odevzdalo 
60 000 občanů města Frýdek Mís-
tek 220 kg tohoto druhů odpadu. 
Při odevzdání těchto opadů na 
sběrných dvorech chráníte nejen 
životní prostředí, ale i kanalizaci ve 
svém domě a vašem městě. 

Jedlé oleje a tuky

Místo konání: náměstí Svobody Frýdek-Místek
Termín:  2. - 22. 12. 2011 denně od 9.00 do 17.00 hod

Vánoční trhy jsou určeny pro prodej zboží s tradiční vánoční tématikou.
Mnohaletá tradice předvánočních nákupů * V centru města* Roz-

sáhlá propagace * Vyberte si nejvhodnější umístění Vašeho stánku * 
Využijte možnosti přímého prodeje!

Více informací a přihlášku najdete na www.kulturafm.cz 

Přijďte prodávat Vánoční trhy!
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Upozornění na vyměření nedoplatků
(Pokračování ze strany 11)

Příklad:
1. V roce 2011 činí poplatek 

za komunální odpad 492 Kč. 
Pokud nebude poplatek zapla-
cen, bude poplatek navýšen o 
dvojnásobek, tj. o 984 Kč. Po-
platek včetně navýšení bude 
vyměřen hromadným předpis-
ným seznamem. To znamená, 
že poplatník po nabytí účinnosti 
hromadného předpisného se-
znamu bude muset uhradit po-
platek ve výši 1.476 Kč. 

2. V roce 2011 činí poplatek ze 

psů u poplatníka, který má trva-
lý pobyt v bytovém domě, 1.500 
Kč. Pokud nebude zaplacen, 
bude navýšen o dvojnásobek, tj. 
o 3.000 Kč. Poplatník po nabytí 
účinnosti hromadného předpis-
ného seznamu bude muset uhra-
dit poplatek ve výši 4.500 Kč.

Nebude-li nedoplatek vymě-
řený hromadným předpisným 
seznamem uhrazen, bude při-
stoupeno k vymáhání. Tím dojde 
k dalšímu navýšení poplatku o 
exekuční náklady ve výši 500 
Kč. Daňovou exekuci je možno 

provést, mimo jiné, srážkami ze 
mzdy, sociálních a nemocen-
ských dávek, příkazy na peněžní 
prostředky na účtech vedených 
u bank, na účtech stavebního 
spoření, prodejem movitých věcí 
a prodejem nemovitosti.

Vyzýváme proto všechny 
poplatníky, a to jak fyzické, tak 
právnické osoby, aby splněním 
povinností uložených vyhláška-
mi předešli zbytečným nákla-
dům spojeným s vymáháním, 
které by pak museli uhradit. 
Odbor správy obecního majetku

Samostatně napsat, ilust-
rovat a vyrobit knihu vyžaduje 
hodně píle, fantazie a vytrva-
losti. To si již podvanácté vy-
zkoušely děti z Česka, Polska 
a Slovenska v mezinárodní 
literární soutěži „Tvoříme 
vlastní vydavatelství“, kte-
rou tradičně pořádají Měst-
ská knihovna Frýdek-Místek, 
Książnica Beskidzka v Biel-
sku- Białej a Žilinská knižnica. 

Téma letošního ročníku „O 
čem sní hračky“ oslovilo celou 
řadu dětí a vznikla tak velmi 
pěkná originální díla. Soutěž 
probíhala nejdříve na národních 
úrovních a 15 nejlepších prací 
postoupilo do kola mezinárod-
ního, jehož slavnostní vyhod-
nocení se uskutečnilo v květnu 
letošního roku v Nové scéně 
Vlast. Nyní organizátoři soutěže 
využili možnosti vystavit nejlepší 

I děti umí vytvořit knihy
knihy v muzejní učebně Muzea 
Beskyd ve Frýdku-Místku, kde si 
je může prohlédnout široká ve-
řejnost a třeba se inspirovat pro 
další ročníky soutěže. Výstava 
potrvá do konce září.

Vernisáž výstavy
nejlepších dětských 

literárních prací XII. ročníku
mezinárodní literárně-výtvarné 

soutěže v cyklu
„Tvoříme vlastní vydavatelství“

„O čem sní hračky“
8. září 2011 v 16.00 hodin

Muzeum Beskyd

(Pokračování ze strany 3)
Sázka pořadatelů tentokrát na 

místecké náměstí se ukázala jako 
správná, centrum Místku bylo po 
celý den zaplněné, a to hned od 
9 hodin ráno, kdy program odstar-
toval populární moderátor Vojtěch 
Bernatský společně s náměstkem 
primátora Michalem Novákem. I 
on si vyzkoušel, že konzumace 
stogramového kousku Marlenky 
nebyl úplně jednoduchý úkol. Na-
konec to za 12 hodin zvládlo 918 
lidí, kteří získali jako památku při-
pínací odznak s motivem III. roční-
ku Beskydských rekordů a většina 
i nějaký ten snímek z památného 
okamžiku.

Po celou dobu konání rekordu 
byl připraven bohatý doprovodný 
program. „Pohádkových stano-
višť se soutěžemi využívali děti 
i jejich rodiče, odměnou jim byly 
sladkosti a upomínkové předmě-
ty města Frýdku-Místku. Symbol 
Veseléta Beskydský čmelda se 
maloval na trička nebo klíčen-
ky. Ladné pohyby mažoretek 
Talento a pohybové dovednos-
ti frýdecko-místeckého oddílu 
Taekwonda, gymnastek Pavly 
Raškové a břišních tanečnic Mar-
kéty Dintrové tajily dech, stejně 
jako vystoupení Železného Zeko-

Frýdek-Místek se zapsal 
mezi rekordmany

na. A že máme ve městě skvělé 
hudebníky, předvedla skupina 
Šuba Duba band a Bublifunk. 
Fanoušky přijel do Frýdku-Místku 
potěšit i Marek Ztracený. Rock´-
n´nroll band Marcela Woodmana 
byl skvělou tečkou Beskydských 
rekordů, kdy se celé náměstí 
v Místku roztančilo v duchu ro-
kenrolu. Vojtěch Bernatský, kte-
rý akci doprovázel po celý den 
mluveným slovem, měl také svůj 
podíl na konečném úspěchu,“ 
shrnula Monika Konvičná.

Při registraci účastníků rekor-
du se vybíral pětikorunový popla-
tek a vybraná částka 4 590 korun 
byla věnována Sdružení Podané 
ruce na canisterapii.  (pp)

(Pokračování ze strany 3)
„Snažili jsme se dětem hra-

vou a netradiční formou ukázat, 
že v životě existují určitá spole-
čenská pravidla, která se musí 
dodržovat. Svým přátelským, ale 
zároveň profesionálním přístu-
pem jsme dětem ukázali, že po-
zornost, uznání nebo respekt si 
nevynutí křikem ani násilím a že 
když změní své chování, najdou 

Tábory pro znevýhodněné děti mají úspěch
lépe své místo ve společnosti, 
budou umět lépe komunikovat 
se svým okolím a budou se pak 
cítit spokojenější,“ řekla Zdeňka 
Kučná z oddělení sociálního po-
radenství pro mládež. 

„Věřím, že děti si z tábora od-
vezly nevšední zážitky a pocity 
úspěšnosti, které alespoň čás-
tečně přispějí k formování jejich 
budoucnosti,“ řekl náměstek pri-

mátora Michal Pobucký s tím, že 
tábory tohoto typu se bude město 
snažit pořádat i v dalších letech. 

Celkové náklady na uspořá-
dání tábora činily 116 tisíc korun. 
Město na tábor získalo dotaci 
z fondu prevence kriminality minis-
terstva vnitra ve výši 88 tisíc ko-
run, rodiče uhradili 12 tisíc (500 
korun na dítě) a město na tábor 
uvolnilo dalších 16 tisíc korun.
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SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

tel: 558 434 154, 558 434 525
e-mail: info@klicfm.cz

www.klicfm.cz

SVČ
te

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

MaMiCentrum
Centrum služeb pro maminky a miminka
budova krytého aquaparku na Olešné, Místek

608 575 384, info@mamicentrum.eu
aktuální informace o termínech a bližší infor-
mace naleznete na: www.mamicentrum.eu

PRO TĚHULKY:
aromaterapeutická těhotenská masáž

základní těhotenská přednáška – 
Přednášku je vhodné absolvovat již na 

začátku těhotenství, nejlépe v I. trimestru 
gravidity. Přednáška je ZDARMA 

těhotenský kurz (v 5 lekcích se připravíte 
na porod, kojení a péči o miminko v 

intimní skupince několika maminek) – 
sobota vždy v 9.30

aromaterapie pro těhotenství a porod 
(prodej kvalitních aromaterapeutických 

produktů)
individuální konzultace před porodem 
(pro maminky, které již rodily a měly 
problémy s kojením miminka či rodily 

císařským řezem a chtějí se připravit na 
spontánní porod anebo se chtějí na další 

porod jen „naladit“)
PRO MAMINKY:

čokoládová fantazie
kokosová fantazie

aromaterapie pro šestinedělky a kojící
individuální konzultace 

správná manipulace s novorozencem a 
kojencem (kurz probíhající ve 2 lekcích s 
praktickým nácvikem je možné absolvo-
vat už v těhotenství nebo již s miminkem) 

– čtvrtek v 9.30 (2 lekce)
laktační poradna 

půjčovna pomůcek
šátkování (přednášku spojenou s praktic-
kým nácvikem několika druhů úvazů od 

novorozeněte až po starší batole je možné 
absolvovat už v těhotenství, prodej šátků)
nejčastější dětské nemoci (přednáška) – 

termín dle zájmu
pokračovací výživa kojence a batolete 

(přednášku je vhodné absolvovat až po 
3. měsíci věku dítěte)

PRO DĚTI:
aromaterapie pro miminka i starší děti

dětské masáže se základy aromaterapie  
nastřelování náušnic nejen miminkům 

cvičení rodičů s dětmi (v prostorách 
Dětského světa Pohoda v bývalém Kině 

P. Bezruče)

9. 9. AHOJ, PRÁZDNINY!
Program: Zábavný program pro malé i velké 
a zakončení celoprázdninové akce Prázdni-
ny ve městě. Přijďte vyměnit váš hrací plán 
Prázdniny ve městě za malý dárek. Užijete 
si kupu legrace s Klauny z Balónkova (mix 
zábavy, kouzelnických vystoupení a tvarová-
ní balónků). Zahrajete si a zasoutěžíte. Vy-
zkoušíte zábavné atrakce (Netradiční kola, 
Nafukovací skluzavka, Skákací trampolína, 
Aréna gladiátorů). Zatvoříte si ve výtvarné 
dílně. Uvidíte vystoupení moderních tanců a 
ukázky kung-fu. Získáte nabídku volnočaso-
vých aktivit na nový školní rok.
Místo a čas: Prostranství před budovami 
A a B SVČ Klíč FM na ulici Pionýrů v Míst-
ku, 14:00 - 18:00 hodin
Cena: zdarma
Na akci se nemusíte předem hlásit.

15. 9. a 20. 9. - NÁBOR NOVÝCH
ČLENŮ DO TANEČNÍ SKUPINY AKTIV
Program: Pro zájemce o vstup do našich 
řad pořádáme již 4. nábor nových členů 
do přípravek či závodních skupin. Náš ta-
neční klub existuje od roku 2003 a zabývá 
se styly disko a disko-show.
Místo a čas: Obchodní akademie (velká 
tělocvična), 16-18 hodin.
Kdo: Holky a kluci se zájmem o taneční styl 
disko ve věku od 6 do 15 let. Pokud vám 
nevyhovuje věkové rozmezí 6-15 let, přijďte 
na nábor a domluvíme se individuálně.
S sebou: Obuv do tělocvičny (piškoty), 
legíny, tričko, pití. Doporučujeme nemít 
rozpuštěné vlasy.
Jak to probíhá: U prezence nahlásíte své 
jméno, datum narození, telefon na zákon-
ného zástupce a e-mailovou adresu. Pak 
dostanete své startovní číslo a vyčkáte po-
kynů trenérů a asistentek. Proběhne rozcvi-
čení na hudbu, test pohybových rozsahů a 
nácvik taneční choreografie. Je brán ohled 
na mladší děti. Výsledky budou zveřejněny 
pod startovním číslem do 20. září 2011.
Cena: zdarma. Informace: Eva Otýpko-
vá, 736 150 088, e-mail: eva@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

Koncerty Kruhu přátel hudby – Při 
Národním domě Frýdek-Místek 

Čt 29. 9. v 19.00 – Chrám sv. Jana a Pavla
Talichův komorní orchestr 

Stadlerovo klarinetové kvarteto 
Svatováclavský hudební festival

Program: Karel Stamitz: Orchestrální kvartet, 
Franz Schubert: Smrt a dívka (úprava G. Mahler).
Talichův komorní orchestr s sebou nese ne-
jen věhlas a zvuk české muzikantské tradi-
ce, ale i závazek k nejvyšší umělecké odpo-
vědnosti. Orchestr je příznivě hodnocen naší 
a zahraniční kritikou i hudební veřejností. 
Stadlerovo klarinetové kvarteto, vzhledem 
ke svému netradičnímu obsazení, využívá 
nových možností interpretace jak skladeb 
původních, tak neomezeného množství tran-
skripcí s orientací na renesanční, barokní a 
klasicistní hudbu, která v podání tří klarinetů 
a basklarinetu přináší odkaz starých mistrů v 
moderním barevném pojetí. 

Tanec
Pá 23. 9. v 17.00-21.00 – Národní dům

Čaj o páté pro dříve narozené
Vstupné 35 Kč

So 24. 9. v 19.00-23.00 – Národní dům
Taneční večery - Vstupné 100 Kč

Zámecké koncerty
Út 27. 9. v 19.00 – Rytířský sál Frýdec-

kého zámku
Dominika Hošková – violoncello 

Jiří Hošek – violoncello
Program: J. Haydn: Duo for two Cellos D 
dur No. 1 Hob. X:11, A. Kraft: Sonata for 
two Cellos op. č. 1 c dur, E. Bloch: Je-
wish Song z cyklu „From Jewish Life“, J. 
Offenbach: Duo for two Cellos op. 53, D. 
Popper: Suita for two Cellos op. 16.
Dominika Hošková již v šestnácti letech po-
tvrdila svoji interpretační vyspělost recitálem 
se závažným programem. V současnosti 
studuje v Izraeli na Jerusalem Academy of 
Music. Její aktivity byly oceněny v červnu 
2010 udělením Stříbrné medaile Senátu Par-
lamentu ČR za šíření dobrého jména a tradic 
České republiky ve Státě Izrael. Jiří Hošek je 
pokládán za jednu z nejvýraznějších postav 
interpretačního umění současnosti. Stal se 
laureátem Mezinárodní violoncellové sou-

těže Pražského jara 1980. Kritika oceňuje 
na Hoškově hře zvláště brilantní techniku a 
oduševnělý výraz. Jako jediný violoncellista 
reprezentoval českou violoncellovou školu 
na Pražském jaru 2002.

Akce
Pá 2. 9. ve 20.00 - Vínohraní

Koncert rómské skupiny z Maďarska. Sku-
pina Romengo představuje nový zvuk rom-
ské hudby východní Evropy! Doprovodný 
program: DJ Kamil – Balkánská diskotéka
Vstupné 120 Kč (v ceně tekuté překvapení)

So 3. 9. v 15.00 - Bijásek v zahradě 
Milé děti, přivítejte novou sezónu bijásků 
projekcí filmů pod širým nebem. Dopro-
vodný program: dětská diskotéka, tram-
polína, malování na obličej. Vstup zdarma!

So 3. 9. v 19.00 - Tančírna v zahradě
Přivítejte novou sezónu tancem, nejen 
společenským! Vstupné: 90 Kč
Výstavy: 1. 9. – 30. 9. Národní dům, Pří-
rodní krásy Norska, výstava fotografií 

Marcela Hrzwinatského

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

Neformální spolek lidí vyznávajících hor-
skou turistiku. Aktuální akce na webu.

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 sou-
časných malířů a grafiků

Novinky v galerii:
Bohumil Nečas – obrazy

Tomáš Bím – grafika

GALERIE U KOCOURA
Retrospektivní výstava fotografií

žáků SŠZL Frýdek-Místek
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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

F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,
klubnezbeda.f-m@caritas.cz

KLUB NEZBEDA

MUZEUM BESKYD

Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

739 511 380, www.kmbroucci. cz
e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

Výstavy:
1. 9. – 15. 9. - Nová scéna Vlast

Indočína – výstava fotografií Karla Fryše
16. 9. – 30. 9. - Nová scéna Vlast

Beznadějná mnohost – netradiční foto-
grafie Miroslava Uherka

Divadlo
Mimo předplatné 
Po 12. 9 19.00

POZOR! ZMĚNA TERMÍNU!
Neil Simon

Poslední ze žhavých milenců
Agentura Harlekýn Praha

Odvěká mužská touha po milostných 
dobrodružstvích inspirovala autora 

k napsání komedie, při které se baví 
diváci bez rozdílu věku. Starší majitel rybí 

restaurace se po letitém spořádaném 
manželství odhodlá k první nevěře. Skvě-
lá je již svým námětem a přímo dokonalá 

díky mistrným dialogům.
Hrají Simona Stašová (trojrole) a Petr 

Nárožný. Režie Zdeněk Kaloč.
Skupina A 

Čt 22. 9. 19.00
J. B. P. Moliere 

Chudák Harpagon
Divadelní společnost Josefa Dvořáka

Dramatické vyprávění o stařičkém človíč-
kovi, kterému všichni ztrpčují život tím, že 
po něm neustále něco chtějí. Zejména pe-
níze. A človíček je nerad dává. Na motivy 
komedie Lakomec upravil Josef Dvořák.

KINO
1.-2. 9. v 17.00

V peřině/ČR, 3D
Magický svět dobrých i zlých snů, který 
se ukrývá přímo v našich peřinách, ožije 
v muzikálové pohádce F. A. Brabce ve 

formátu 3D.
1.-2. 9. v 19.00

Voda pro slony/USA premiéra
Výpravná romance z cirkusového pro-

středí 30. let minulého století o zakázané 
lásce na magickém místě plném dobro-

družství, zázraků a nebezpečí.
3.-4. 9. v 17.00

Zkažená úča/USA premiéra
Cameron Diaz je učitelka, která by z 

chování dostala přinejmenším dvojku. 
3.-4. 9. v 19.00

Kovbojové a vetřelci/USA premiéra
Už zase na nás útočí mimozemšťané. 

Špatný čas a špatné místo – Divoký zá-
pad a doba, kdy všem, kteří chtěli přežít, 

visely kolty proklatě nízko.
7. 9. v 19.00

Lidice/ČR, Polsko
Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, 
kteří se absurdní shodou náhod připletli 

do cesty dějinám. 
8. 9. v 19.00

Super 8/USA premiéra
V létě roku 1979 natáčí skupina studentů 

amatérský film na kameru Super 8 a stanou 

se svědky vlakové nehody, při které se z 
jednoho vagonu něco dostane na svobodu.

9. 9. v 17.00
Super 8/USA
9. 9. v 19.00

Lidice/ČR, Polsko
10.-11. 9. v 17.00
Auta 2/USA, 3D 

Hvězdné závodní auto Blesk McQueen 
a jeho přítel, jedinečný odtahový vůz Bu-
rák, se dostanou na úžasná místa, když 

je jejich cesta zavede za moře.
10.-11. 9. v 19.00

Viditelný svět/Slovensko premiéra
Ivan Trojan v roli voyeura, jehož život je tak 
prázdný, že parazituje na životech jiných...

15.-18. 9. v 17.00
Saxána a Lexikon kouzel/ČR premiéra

Volné pokračování „Dívky na koštěti“. 
Malí diváci se opět setkají s podivuhod-

ným příběhem z pohádkové říše.
15. 9. v 19.00

Nezvratný osud 5/USA, 3D premiéra
Pátý díl série „Nezvratný osud“ ve 3D!

16. 9. v 19.00
Barbar Conan/ USA, 3D premiéra

Kultovní komixová postava Conan je zpátky! 
17.-18. 9. v 19.00

Harry Potter a relikvie smrti – část 2/
VB/USA

V tomto výpravném finále eskaluje bitva 
mezi dobrem a zlem do otevřené války 

čarodějného světa.
24.-25. 9. v 15.00

Lví král/USA, 3D premiéra
Legenda z dílny Walt Disney se vrací, 

tentokrát ve 3D!
24.-25. 9. v 17.00

Ošetřovatel/USA premiéra
Komedie o ošetřovateli v ZOO, který se 

zvířaty, o které se stará, vychází lépe než 
ostatní lidé.

24.-25. 9. v 19.00
Zrození planety opic/USA premiéra

Chtěli jsme zdokonalit lidskou rasu, místo 
toho jsme přišli o pozici pánů tvorstva.

28. 9. v 19.00
Melancholia/USA

Očekávaný snímek režiséra Lars von 
Triera s hvězdným obsazením (Kirsten 

Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer 
Sutherland). Ocenění: Cannes 2011 – 

Kirsten Dunst – nejlepší herečka.
30. 9. v 17.00

Šmoulové/USA/Belgie, 3D
Dobrodružství bájné rasy malých mod-
rých bytostí, které se musí vypořádat 
samy se sebou, s lidmi a zejména se 

zlým čarodějem.
30. 9. v 19.00

Muži v naději/ČR
Scenárista, režisér a producent Jiří 

Vejdělek přichází po úspěšné komedii 
Ženy v pokušení s novým snímkem věno-

vaným tentokráte mužům.
FILMOVÝ KLUB

5. 9. v 19.00
Ozvěny festivalů: Jmenuji se Oliver 

Tate/VB
Patnáctiletý Oliver má dva cíle: zachránit 
manželství svých rodičů za pomoci pečli-
vě promyšleného plánu a přijít o panictví 

před svými dalšími narozeninami. 
6. 9. v 19.00

Ozvěny festivalů: Win Win/USA
Nový film Toma McCarthyho opět 

zkoumá hlubiny a nuance mezilidských 

vztahů, věrnost a pouta mezi lidmi, kteří 
spolu mají jen velmi málo společného.

13. 9. v 19.00
Ozvěny festivalů: Život v jednom dni/

USA premiéra
Tisíce tvůrců z celého světa se zapojily do 
originálního filmového projektu Youtube a 
Ridleyho Scotta. Film je sestříhán pouze z 

videí, která byla pořízena 24. července 2010. 
14. 9. v 19.00

Jana Eyrová/VB/USA premiéra
Hrdinka, která nepřestává inspirovat gene-
race čtenářů a diváků po celém světě, si 

nyní díky novému a odvážnému filmovému 
zpracování nachází cestu k nové generaci.

19. 9. v 19.00
Doprovodný program ke Dni zdraví a 

sociálních služeb: 
Krev v mobilech/Dánsko/Německo
Napadlo vás někdy, že se ve vašem 

mobilu mohou skrývat vzácné minerály 
potřísněné krví obětí války v Demokratic-

ké republice Kongo? 
20. 9. v 19.00

Doprovodný program ke Dni zdraví a 
sociálních služeb: 

Zločinci podle zákona/Německo/Izrael/
Španělsko/Norsko

Ruské kriminální podsvětí je nechvalně 
známým pojmem v celém světě. Jakými 
zákony se řídí? Kam sahají jeho kořeny? 

Jací jsou to lidé?
26. 9. v 19.00

Ozvěny festivalů: Strom života/USA 
premiéra

Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain 
ve Zlatou palmou oceněném snímku – 

Cannes 2011.
27. 9. v 19.00

Ozvěny festivalů: Taxikář/USA
Travis Bickle je vojenský veterán, který 
po návratu z Vietnamu trpí nespavostí. 
Najde si proto práci jako noční taxikář. 

BIJÁSEK
16. 9. v 9:30 

Kamarádi z televize IV./ČR
Pásmo filmových pohádek pro nejmenší.

17. 9. ve 14.00
Na vlásku/35mm USA

Na vlásku je animovaná hudební kome-
die plná efektů a dobrodružství o dívce, 

která má kouzelné vlasy zlaté barvy dlou-
hé víc než 70 stop. 

PRO SENIORY
7. 9. v 10.00

Zkus mě rozesmát/USA
Plastický chirurg si začne romanci 
s mnohem mladší učitelkou, vyu-
žije svou loajální asistentku, aby 
předstírala, že je jeho nastávající 
ex-manželka, aby zamaskoval 

lehkomyslnou lež.
21. 9. v 10.00

WesternStory/ČR
Střelená komedie nabitá létem, tak 

charakterizují tvůrci celovečerní kome-
dii WesternStory. Díky ní se do české-
ho filmu vrací oblíbený žánr westernu 

a romantika Divokého západu. 
21. 9. v 18.00

Ženy sobě/USA
Rozlučka se svobodou se může 

nepěkně zvrhnout. A neplatí to jen 
pro pány.

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

připomínky každého z vás
14. září - „Nezbednické dobroty“ – 
soutěž ve vaření, pečení a stolování

15. září - Preventivní program (téma 
bude upřesněno – viz webové stránky)

21. září - Výtvarné odpoledne
28. září - Turnaje a soutěžení

UPOZORNĚNÍ: MIMI KOUTEK SE 
PŘESOUVÁ NA PONDĚLÍ !!!

1. 9. - Slavnostní otevření po prázdninách
Zveme všechny děti a maminky, přivítáme 
se tanečky a zpěvem. Začátek v 10.00 h.

13. 9. - Sportovní den 
Zveme všechny děti a jejich rodiče na 
sportovní soutěžní dopoledne. Po splnění 
všech disciplín děti čeká odměna! Akce 
se koná za příznivého počasí na zahradě 
MŠ, za deště uvnitř. Začátek v 10.00 h.

20. 9. - Hrátky v parku
Čeká nás procházka parkem, pro děti 
budou připraveny jednoduché úkoly s 
využitím přírodnin, které najdeme. Sraz u 
altánku v parku B. Smetany v 10.00 h. Za 
trvalého deště se akce ruší!

23. 9. - Výtvarka – Korálky z jeřabin
Děti mohou navlékat korálky z jeřabin (i jiných 
materiálů) a vytvořit si tak originální ozdobu.

30. 9. - Výtvarka – Malování
 barvami na sklo

Přijďte si s dětmi vytvořit krásnou deko-
raci do bytu! Můžete si s sebou přinést 
kachličku nebo předmět, který chcete 
ozdobit. V jiném případě se obrázek na-
kreslí na fólii, kterou si přenesete domů.

Pravidelný program
Pondělí – Mimi koutek

Úterý – Přednášky a besedy, soutěže a 
hry pro děti – dle programu !

Středa – Cvičení rodičů s dětmi
Čtvrtek – Zpívánky
Pátek – Výtvarka 

Od října připravujeme: 
Kurz orientálních tanců pro děti i dospělé (za-
čátečníci a pokročilí) termín bude upřesněn

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
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Péče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

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

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

porodních asistentek a fyzioterapeutů)
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“

Těhotenské a poporodní centrum

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ OTE-

VŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00,
PÁ a SO 18:00 - 04:00 ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
DĚDEČEK AUTOMOBIL
Potrvá do 18. září 2011 

NEJLEPŠÍ DĚTSKÉ LITERÁRNÍ PRÁCE
Výstava nejlepších výtvarných prací XII. 
ročníku mezinárodní literárně-výtvarné 
soutěže v cyklu „Tvoříme vlastní vydava-
telství“. Soutěž tradičně pořádají Měst-
ská knihovna Frýdek-Místek, Beskydská 
knihovna v Bielsku-Bialej a Žilinská knižni-
ca. Téma letošního ročníku „O čem hračky 
sní“ oslovilo celou řadu českých, sloven-
ských a polských dětí. Vernisáž se usku-
teční ve čtvrtek 8. záři v 16 hodin v muzejní 
učebně na Zámecké ulici. Ve všední dny 
bude výstava přístupna od 9,00 do 11,30 a 
o víkendu od 13,00 do 17,00 hodin.

FM SALON 2011
Několik desítek autorů profesionálů i 
amatérů prezentuje svá díla na výstavě 
V-klubu výtvarníků Frýdecko-Místecka. 
Na výstavě se představí umělci různých 
výtvarných oborů a rozličných stylů. Ver-
nisáž ve čtvrtek 15. září v 17,00 hodin ve 
výstavních síních Frýdeckého zámku.
Potrvá do 13. listopadu 2011

PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ 
AKCE

11. září 13-17 hodin – Frýdecký zámek
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
• Dědeček automobil – výstava

• Stálé expozice
• kaple sv. Barbory
VSTUP ZDARMA!

27. září v 19,00 hodin – Rytířský sál 
Frýdeckého zámku

PRVNÍ ZÁMECKÝ KONCERT
Dominika Hošková – violoncello

Jiří Hošek – violoncello
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
1. září v 16,30 hodin, Zelený dům Muzea 
Beskyd na Zámecké ulici ve Frýdku

RIN TIN TIN ANEB PRYSKYŘIČNÍK 
DOVÁDIVÝ

Historie automobilu Trabant, trabantisté 
a Trabant kluby.

17. září 13-17 hodin – Zámecké náměstí 
ve Frýdku a 1. nádvoří Frýdeckého zámku
ZÁMECKÁ SOBOTA MEZI VETERÁNY
Příjezd účastníků mezinárodního sra-
zu automobilů zn. Trabant, Wartburg a 
Barkas, doplněný o vozy dalších značek. 
Výstava automobilů, motoristické soutě-
že, slosování divácké soutěže a derniéra 
výstavy „Dědeček automobil“.
22. září, Zelený dům Muzea Beskyd na 
Zámecké ulici ve Frýdku v 16.30 hodin

ZALOŽILI HÜCKESWAGENOVÉ
HUKVALDSKÝ HRAD ?

Přednáška manželů Poláškových o putování 
do 1.337 kilometrů vzdáleného Hückes-
wagenu, ze kterého ve třicátých letech 13. 
století na východní Moravu připutovali Arnold 
a jeho syn Franco, hrabata z Hückeswage-
nu, zakladatelé hradů Starý Jičín a Hukvaldy.

Eva Banetková
Něco z cest  (Obrázky pro duši...)

Do 11.10.2011

Hudební hospůdka U Arnošta
ul. Těšínská (areál TJ Slezan)

738 01 Frýdek-Místek
tel.: 603 145 217, 604 382 517 

hospudka@uArnosta.cz, www.uArnosta.cz

2. 9. (pá) – Michal POPIELUCH a přátelé
Vernisáž výstavy fotografa Michala Po-
pielucha a jeho přátel.
24.9. (so) od 20h – NEOLIT CULTURE 
Skvělé obsazení, skvělá muzika vonící 
starými dobrými hardrockovými časy. 
Info: http://bandzone.cz/neolitculture
30. 9. (pá) od 20h – Honza ŽAMBOCH, 
René SOUČEK
Nezaměnitelný valašský hudební tvůrce 
Honza Žamboch, který se svou minika-
pelou Žamboši získal cenu Anděla 2006 
a 2009. U Arnošta vystoupí sólově. Do-
mácího Reňu není třeba nijak zdlouhavě 
představovat, neb je to alternativně folko-
vý písničkář, jehož nezaměnitelné písně 
dokážou pobavit i roztesknit duši nejed-
noho hudebního fajnšměkra. 

2. 9. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ SPECIÁL
OTVÍRÁK STOUNU DO NOVÉ SEZÓNY, 
DJ KAMIL
3. 9. sobota OPEN DRUM
OTEVÍRACÍ DNB PÁRTY, ONDER, LA-
HIRE, JUMPER, DRUMIT, B2B, LINE-
ART, CYRUS, 50,-
7. 9. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
8. 9. čtvrtek STOUN CINEMA 
SKVĚLÉ FILMY A VSTUP ZDARMA, 
KAŽDÝCH 14 DNÍ VE ČTVRTEK VE 
STOUNU
9. 9. pátek KICK THE HITS 
DJ BURCHO & DJ BJALY A JEJICH RE-
ZIDENTNÍ NOC PLNÁ SKVĚLÝCH PE-
CEK VŠECH STYLŮ
10. 9. sobota MAD SOUNDZ
DNB A TEKNO, TO JE MAD SOUNDZ:DJ 
DRE KAOTIC (KAOTIC6TEM/FR/PARIS) 
A DALŠÍ
13. 9. úterý ELECTROBEAT THEATRE
ELECTROBEAT DJs A VEČER PLNÝ 
DNB, TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO 
*VSTUP ZDARMA*
14. 9. středa AFU-RA(USA) 
HVĚZDA US HIP-HOPU PO LETECH VE 
STOUNU
15. 9. čtvrtek ROCKOTÉKA 
POHODOVÁ ROCKOVÁ POSLECHOVKA
16. 9. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ 18 PLUS
TY NEJLEPŠÍ HITY DOBY MINULÉ, DJ 
KAMIL 
17. 9. sobota STOUN FEST

DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ MINIFESTIVÁLKU
19. 9. pondělí GOODWIL PARTY
SOUKROMÁ AKCE MÍSTNÍ VOŠ
21. 9. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE *VSTUP 
ZDARMA*
22. 9. čtvrtek STOUN CINEMA
SKVĚLÉ FILMY A VSTUP ZDARMA, KAŽ-
DÝCH 14 DNÍ VE STOUNU
23. 9. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ 
DJ KAMIL POUŠTÍ TY NEJLEPŠÍ PEC-
KY MINULÉHO STOLETÍ
24. 9. sobota H16 + OTĚCKO – HIP-
-HOP PARTY
H16 OPĚT VE STOUNU - NAVÍC SÓ-
LOVKA OTĚCKA, DJS BURCHO, BJA-
LY, SHUPSTA,YANKO KRAL
27. 9. úterý BASS CONTACT 7. 
DNB PARTY, SPECIAL GUEST!
28. 9. středa UDG
SKVĚLÁ ČESKÁ KAPELA PO ROCE 
OPĚT VE STOUNU
29. 9. čtvrtek FM CITY HIP-HOP PARTY
DJ SHUPSTA A PRÁZDNONOVÁ PO-
SLECHOVKA PRO TVOJE MĚSTO
30. 9. pátek POLEMIC(SK)
KONCERT KULTOVNÍ SLOVENSKÉ 
SKA KAPELY

PŘIPRAVUJEME:
14.10. HORKÝŽE SLÍŽE

8.10. PRIESSNITZ
21.10. DEBBIE

28.10. PRAGO UNION+ LIVE BAND
18.11. SUPPORT LESBIENS

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

13. 9. 2011 v 10:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

31. 8. 2011 v 16:00
6. 9. 2011 v 16:00

III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ
22. 9. 2011 v 10:00

IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-
ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

14. 9. 2011 v 16:00
DALŠÍ KURZY:

PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb 
Porod s epidurálem
19. 10. 2011 v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý - 15:45

Čtvrtek - 8:45, 10:00, 16:00, 17:15
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – JÓGA PRO 

TĚHOTNÉ
Úterý - 11:30 

POPORODNÍ CVIČENÍ
Úterý - 17:00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 
MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky 

manipulace s dítětem, masáže kojenců, 
metodika správného krmení, relaxační 

polohy pro zklidnění nespavých a hyper-
aktivních dětí)

Pod vedením fyzioterapeutky!
I. BLOK PRO DĚTI od 0 - 6 měsíců

16. 9., 23. 9., 30. 9. – 9:00
II. BLOK PRO DĚTI od 7 - 12 měsíců

16. 9., 23. 9., 30. 9. – 10:15

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705 
E-mail: jana@centrum-magnolie.cz
Web: www.centrum-magnolie.cz

Kontakt: Ing. Jana Černotová

CENTRUM MAGNOLIE

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

těhotné ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a šetrný 
způsob, jak zvládnout běžné obtíže a 

uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

Programy pro maminky a ženy:
Jóga po porodu – speciální program pro 
regeneraci po porodu, miminka s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga pro 

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkč-
nost vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky – břišní tan-
ce pro maminky, miminka i sourozence
Kurzy masáží dětí a miminek – jemné 
techniky pro zdraví a pohodu vašich 

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semi-

privátní kurzy dle individuálních potřeb

Programy pro děti:
Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná zá-
bavy, písniček a her v malých skupinách 6 
dětí, výuky se mohou účastnit i mladší sou-
rozenci. UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA
Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 

cvičení pro jedinečné bytosti
Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 
psychický a fyzický rozvoj vašeho děťát-
ka (2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)

Pro celou rodinu: 
Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 

privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový pro-
gram pro léčbu, regeneraci a prevenci po-

ruch páteře a pohybového aparátu zejména 
v důsledku sedavé práce a jednostranného 

zatížení; vhodné pro všechny věkové 
skupiny (děti od 6 let, sportovci, střední věk, 

senioři, těhotné a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a 

hluboce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

Vaříme s šéfkuchtíkem 
každé úterý – kurzy pro děti

každou středu – kurzy pro dospělé

ŠÉFKUCHTÍK
Darina Pavlasová, Tel: 724 944 007

Na Půstkách 40, Frýdek-Místek 738 01
(v pracovních dnech 9-16)
e-mail: info@sefkuchtik.cz

www.penzionuzvonu.eu
Farní 3551, Frýdek-Místek

PENZION U ZVONU

Olejomalby - Dalibor Valášek
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