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slovo primátora

NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Zprava primátor Petr Cvik, jeho náměstek Michal Pobucký a radní 
Jaroslav Chýlek.       Foto: Petr Pavelka

Vážení občané,
poslední zasedání zastupitelstva roz-

hodlo o tom, že město si může vzít úvěr 
ve výši 200 milionů korun, s nímž se 
počítá v souvislosti s řešením problému 
Víceúčelové sportovní haly i pro další 
investiční akce města. Podmínky úvěru 
jsou předem dané a v dnešní době je lze 
označit za skutečně luxusní a maximálně 
výhodné. Ani jasný účel tohoto kroku, 
ani mimořádně nízká úroková sazba ne-
zabránili některým opozičním zastupitelům v kritice politiky zadlu-
ženosti našeho města. Musíme to být vždycky my, kteří po téměř 
apokalyptickém líčení stavu městských financí opozicí jasně řek-
neme dlouhé roky nezpochybnitelný fakt, že město Frýdek-Místek 
patří na opačný pól, než by jej kritici rádi viděli, a sice mezi vůbec 
nejméně zadlužená města v kraji. Frýdek-Místek vykazuje v tom-
to směru velmi lichotivá čísla a současná radnice jen pokračuje 
v odpovědném chování předchozích let, kdy byla maximální možná 
míra zadlužení města stanovena na hony daleko od úrovně, která 
je všeobecně ministerstvem financí považována za nebezpečnou.

Na druhou stranu si v dnešní ekonomicky složité době nemůže-
me dovolit nevyužít šance k získání dalších disponibilních financí pro 
město, které má stále své potřeby a problémy, které je nutné řešit 
neodkladně, protože jinak by v budoucnu vyžadovaly ještě více fi-
nancí nebo způsobily jiné těžko napravitelné škody v našem městě. 
Zachránili jsme v našem městě fotbal, chceme pomoci i hokeji, za 
kterým rovněž stojí roky poctivě odvedené práce s mládeží, které 
nemůžeme vzít možnost realizovat se v našem městě v jednom ze 
sportů, který lze bez nadsázky označit jako národní.          Petr Cvik

Zářijové zasedání zastupitelstvaZářijové zasedání zastupitelstva
V pondělí 5. září se usku-

tečnilo ve velké zasedací síni 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku 5. zasedání Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku. To na 
úvod po pietním proslovu pri-
mátora Petra Cvika minutou ti-
cha uctilo památku zesnulého 
zastupitele Ivo Pavlíka.

Jeho místo obsadila Martina 
Šimíková, která na sebe prozra-
dila, že je studentkou Ostravské 
univerzity a již pro město pracuje 
v kulturní a školské komisi. Staro-
novým zastupitelem se stal Josef 
Vojvodík, který nahradil odstou-
pivšího poslance Igora Svojáka. 
Ten na červnovém zasedání zdů-
vodňoval, proč již nechce v zastu-
pitelstvu působit, přesto se na po-
sledním zasedání znovu objevil. 

Debata nad halou
Zastupitelé se na delší dobu 

zastavili u bodu, kterým zastu-
pitelstvo rozhodovalo o úvěru, 
jehož hlavním účelem je výstav-
ba nové víceúčelové sportov-
ní haly. „Město má pouze dvě 
možnosti. Zrekonstruovat starou 
nebo postavit úplně novou halu. 
Připravovaly se v minulosti obě 
varianty. Byly tady prezentace, 
detailní rozbor patra po patru, ve-
řejnost byla s projektem obezná-
mena. Město nechalo zpracovat 
analýzu porovnání výhodnosti 
obou variant a z ní jednoznačně 
vyplývá, že výstavba nové haly 

Polárka je levnější a provozně 
výhodnější, z hlediska nákladů i 
množství aktivit,“ rekapituloval vý-
voj v této oblasti náměstek primá-
tora Michal Pobucký, aby urovnal 
debatu nad tím, zda je nebo není 
zastupitelstvo postaveno před 
hotovou věc. Upozornil, že otáz-
ka úspěšnosti investora v daném 
prostoru není limitující. „Euromall 
má svůj projekt, my máme svůj 
projekt. Když jeho projekt bude 
realizován, město získá 80 mi-
lionů, město ale každopádně 
musí řešit hokej a krasobruslaře, 
jestliže to neuděláme, hokej tu 
navždy skončí a to nechceme 
dopustit,“ dodal. „Na co pořád 
čekáte? Referendum, zastupitel-
stvo – tyto diskuze jsou o ničem. 
Jen se dokončuje, co bylo zapo-
čato v minulém volebním období, 
proto to podporuji. Až se hala po-
staví, tak zas všichni budou hrdě 
mlčet. Podobné to bylo u aqua-
parků, hospice, autobusového 
stanoviště i Kauflandu, kam lidé 
dnes normálně chodí,“ obrátil se 
na část opozice bývalý náměstek 
primátora Miroslav Dokoupil. 

Radní Miroslav Přádka pak 
upozornil, že se nejedná o pro-
vozní, ale investiční úvěr, za 
výjimečně dobrých úvěrových 
podmínek. „Město Frýdek-Místek 
je nejméně zadluženým městem 
v Moravskoslezském kraji. To je 
nezpochybnitelný fakt. Chová se 

Zastupitelstvo města 
schválilo smlouvu s Česko-
slovenskou obchodní bankou 
o poskytnutí úvěru ve výši 
200 milionů korun. Město je 
oprávněno čerpat úvěr do 31. 
12. 2012. Úvěr bude město 
splácet pravidelnými měsíč-
ními splátkami, přičemž první 
splátka je splatná 15. 1. 2013 
a poslední dne 15. 12. 2022.

Úvěr je určen na financová-
ní výstavby nové víceúčelové 
sportovní haly a dalších investič-
ních akcí ze zásobníku investic 
schválených v letech 2011-
-2012. Československá obchod-
ní banka, a.s., poskytne městu 
peněžní prostředky do výše úvě-
rového limitu bez zajištění.

„V programovém prohlášení 
Rady města Frýdku-Místku na 
volební období 2010-2014 se 
rada města zavázala, že zadlu-

Město si může vzít úvěr
ženost města na konci volební-
ho období nebude vyšší než na 
začátku roku 2011. To stále pla-
tí,“ potvrdil primátor Petr Cvik, že 
je tento krok v souladu s avizo-
vanými záměry radnice.

„Výstavba nové sportovní haly 
Polárka je pro město jednoznač-
ně výhodnější než oprava stáva-
jící Víceúčelové sportovní haly. 
Dokazuje to analýza případné 
kompletní rekonstrukce Víceúče-
lové sportovní haly a její srovnání 
s výstavbou nové haly Polárka, 
kterou město nechalo s ohledem 
na časté dotazy zastupitelů a ob-
čanů zpracovat,“ uvedl náměstek 
primátora Michal Pobucký.

„Úvěr je určen na financování 
investičních akcí města a jednou 
z nich je výstavba nové sportovní 
haly Polárka. Stavět by se mohla 
začít již v příštím roce, přičemž 
stávající Víceúčelová sportovní 

hala by přestala plnit svou funkci 
až po dokončení výstavby Polár-
ky. Cílem je zachovat ledovou 
plochu pro školy, krasobruslaře 
a místní hokejový klub, který má 
ve městě dvacetiletou tradici. 
Tímto postupem zajistíme, aby 
hokejový klub mohl svou čin-
nost provozovat nepřetržitě a 
nemusel se stěhovat za ledem 
do jiných měst. Tím by se zvýšily 
náklady na jeho činnost, což by 
mohlo ohrozit jeho budoucnost,“ 
řekl primátor města Petr Cvik 
s tím, že úvěr si město bere za 
výhodných podmínek. Úrokové 
míry jsou nyní z důvodu podpo-
ry oživení ekonomiky nastaveny 
velmi nízko a nižší jsou i ceny 
stavebních materiálů a staveb-
ních prací. „Je tedy vhodné ob-
dobí pro stavební činnost i s tím 
spojené financování,“ uzavřel 
Michal Pobucký.  (pp)

v tomto směru velice konzerva-
tivně,“ ohradil se radní Jaroslav 
Chýlek nad kritikou vysoké zadlu-
ženosti města ze strany opozice.

Organizace města
Opoziční zastupitelé znovu 

na jednání zastupitelstva vnes-
li i pracovně-právní záležitosti 
některých příspěvkových orga-
nizací města, ačkoliv se těmto 
tématům vedení města na půdě 
zastupitelstva brání, protože 
jsou plně v kompetenci vedení 
těchto organizací. Na přetřes se 
dostal například Národní dům 
a některé kroky nové ředitelky 

Marcely Krplové. „Paní ředitelka 
vyhrála výběrové řízení s urči-
tým projektem, který nyní reali-
zuje – tomu se nemůžeme divit. 
V kultuře je to vždycky tak, že se 
to někomu líbí, někomu zase ne, 
je to jako debata nad obrazem. 
Její koncepce, jak ji vidím a vní-
mám, mi přijde moderní a atrak-
tivní, nových věcí se nebojím a 
jsem rád, že se zkoušejí,“ obha-

joval její počiny Jaroslav Chýlek.
„Chtěli jsme více kultury za 

méně peněz, vyžadovali jsme i 
personální změny, aby organi-
zace pracovala efektivněji. Co 
se týče grafické úrovně plaká-
tů, myslím si že málokdo z nás 
je schopen to tady fundovaně 
posoudit,“ doplnil jej náměstek 
primátora Dalibor Hrabec.

(Pokračování na straně 2)
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Zpravodajství

krátce Zářijové zasedání zastupitelstva
(Pokračování ze strany 1)

Druhou organizací, jejíž per-
sonální záležitosti považovali 
někteří opoziční zastupitelé za 
nezbytné přenést na půdu zastu-
pitelstva, byla městská knihovna, 
v jejímž čele stojí zastupitel To-
máš Benedikt Zbranek. Vedení 
města zdůrazňovalo, že i on má 
právo a povinnost vybrat si nej-
bližší management, který musí 
fungovat jako tým, jinak jsou na 
místě personální rošády.

„Uskutečnila se schůzka za 
účasti všech zainteresovaných, 
zazněly argumenty, proč ředitel 
odvolává vedoucí místecké po-
bočky. Řešili jsme to promptně 
a neodkladně, nepodsouvejte 

nám, že to neřešíme. Ze záko-
na má ředitel pravomoc odvolá-
vat podřízené a nemusí vůbec 
nic komentovat, my jsme nad 
rámec povinností hodinu a půl 
diskutovali o všech problémech, 
které trápí pracovnice knihov-
ny. Argumenty se utkaly a pan 
ředitel má jednoznačně z naší 
strany plnou podporu, protože 
dokázal velmi profesionálně vše 
odůvodnit. Ani tady není důvod 
vstupovat opětovně do pracov-
ně-právní oblasti, nemyslím si, 
že je prostor řešit tyto věci na 
zastupitelstvu. Za knihovnu zod-
povídá pan Zbranek, knihovnu 
vede velmi dobře,“ shrnul primá-
tor Petr Cvik.

Prodej bytů
Největší zájem ze strany ob-

čanů jako vždy přinesl avizovaný 
prodej městských bytů. Na jedná-
ní se dostavili nájemníci jednoho 
z věžových domů na ulici Ostrav-
ská, kteří jako vždy v předchozích 
případech snášeli důvody, proč 
se jim navrhovaná cena za prodej 
zdá přemrštěná. Ta se přitom tvoří 
stále stejně – 5500 Kč/metr čtve-
reční plus rozpočítané náklady na 
opravy za posledních pět let.

„Postup je stále stejný. Nejsou 
změny v ceně, ani v proceduře, 
ani na zastupitelstvu. Žádné pře-
kvapení se nekoná, lidé prostě 
přijdou a chtějí nižší cenu. My 
ale musíme hájit zájmy a finance 
města, já jsem třeba šanci koupit 
si byt za půl milionu korun nikdy 
neměl. Pro lidi je to příležitost, 
potřebují nějaký čas. Prodaly 
se zatím všechny byty, všechny 
domy a měli jsme stejné podmín-

ky. I na Hasičské se bouřili proti 
ceně a pak ty byty prodávají o 
milion dráž,“ prohlásil náměstek 
primátora Dalibor Hrabec. Stej-
ný postup potvrdila i radní Eva 
Richtrová, která měla v minulos-
ti správu obecního majetku na 
starosti. „Dokud lidem nedáte 
konkrétní nabídku, tak nikdy ne-
zjistíte, zda by si byt koupili nebo 
ne. Až do posledního okamžiku 
jsme nikdy nevěděli, zda jejich 
ústní vyjádření se zakládají na 
pravdě,“ řekla Eva Richtrová, 
která upozornila rovněž na pro-
blematiku RPG bytů. „Další ob-
čané by ty byty třeba koupili a za 
větší cenu. Proti vám jako privi-
legované skupině, která ty byty 
dostala, nemají šanci,“ odrážel 
nespokojenost nájemníků Karel 
Deutscher. Zastupitelé nakonec 
rozhodli, že nájemníci možnost 
byty odkoupit dostanou a další 
vývoj určí jejich zájem.  (pp)

Zastupitelé určili nový koeficient 
pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelé města stanovili 
nový koeficient pro výpočet 
daně z nemovitostí v tzv. 
okrajových částech katastrál-
ního území Frýdku a Místku. 
Zvýšen bude na hodnotu 3,5, 
která platí pro obyvatele žijící 
v centru města. 

Pro obyvatele přilehlých míst-
ních částí města, tj. Panských 
Nových Dvorů, Skalice, Chle-
bovic, Zelinkovic, Lysůvek a 
Lískovce, se koeficient nemění. 
Vyšší daň z nemovitosti budou 
platit i majitelé samostatných 
nebytových prostor užívaných 
jako garáž a majitelé staveb a 

nebytových prostor užívaných 
pro podnikatelskou činnost. 
Místní koeficient město neza-
vedlo.   

Zákon stanovuje základní 
sazbu daně z nemovitosti. Ta 
se dále u některých nemovitostí 
násobí koeficientem, jehož výše 
je stanovena podle velikosti 
obce, přičemž obec může koefi-
cient, který je pro ni stanoven, 
zvýšit o jednu kategorii nebo 
snížit o jednu až tři kategorie.

„Statutární město Frýdek-Mís-
tek má zákonem stanoven koefi-
cient 3,5. ...

(Pokračování na straně 3)

Město Frýdek-Místek se zú-
častnilo srovnávacího výzku-
mu Město pro byznys 2011, 
který vyhodnocuje podnika-
telské prostředí v 227 obcích 
České republiky. 

V konkurenci dvaadvaceti 
hodnocených měst Moravsko-
slezského kraje Statutární měs-
to Frýdek-Místek získalo uznání 
za nejlepší webové stránky z po-
hledu podnikatelů.

Vyhlašovatelem soutěže je tý-
deník Ekonom, nezávislý zpravo-
dajsko-analytický a ekonomický 
týdeník, který poskytuje objektivní 
a nezkreslené informace. Pomá-
há při rozhodování podnikatelů, 

Podnikatelé ocenili web města
manažerů, investorů a zástupců 
veřejné správy. „Z tohoto pohledu 
je tento výsledek pro nás jistým 
zadostiučiněním, protože nové 
webové stránky byly svého času 
pod palbou neodborné kritiky,“ 
potěšil výsledek náměstka primá-
tora Michala Pobuckého. 

Cílem výzkumu „Město pro 
byznys“ je nalézt místo s nejlep-
šími podmínkami pro podnikání. 
Města se hodnotí na základě 
padesáti kritérií rozdělených do 
šesti oblastí: podnikatelské pro-
středí, kvalita lokality, pracovní 
trh, kvalita veřejné správy, ce-
nové podmínky a telefonický 
průzkum mezi podnikateli.  (pp)

Beskydské informační cen-
trum Frýdek-Místek připravilo 
ve spolupráci s Vyšší odbor-
nou školou Goodwiil oblíbené 
Dny s průvodcem. Pokud jste 
nestihli ten první v historické 
části Frýdku 10. září, další šan-
ci budete mít první říjnový den.

Ve Frýdku je sraz na Zámec-
kém náměstí u kašny sv. Floriá-
na v obvyklých časech 10.30 a 
13.00 hod. Dozvíte se více o Frý-
deckém zámku, ulici Hluboké, 
dokonce se podíváte do krypty, 
která se nachází v Bazilice minor 

Podzimní dny s průvodcem
Navštívení Panny Marie. V Míst-
ku budou jeho atraktivity, které 
jsou mnohdy míjeny bez povšim-
nutí, přiblíženy zájemcům 24. 
září a 22. října. Tradicí na těchto 
prohlídkách se stalo ražení min-
cí, které zpestří vyprávění prů-
vodce. Každý si tak bude moci 
vlastnoručně vyrazit pamětní 
minci Regionu Beskydy. Prohlíd-
ky nejsou fyzicky náročné, jsou 
proto vhodné pro seniory i děti, 
jsou zdarma a v případě velmi 
nepříznivého počasí se přesu-
nou na náhradní termín.  (pp)

V Místku na ulici Příborské 
u mlékárny na silnici I/48 došlo 
v souvislosti s výstavbou a ote-
vřením OBI Marketu ke změně 
režimu dopravy. Zcela nově zde 
byly nainstalovány semafory, 
které byly spuštěny 6. září. 

„Výstavba OBI Marketu si 
v rámci zřízení nového sjezdu 
na parkoviště vyžádala úpravu 
provozu. V tomto úseku se ob-
jevilo nové vodorovné dopravní 
značení. Stávající odstavné 
pruhy byly zrušeny a došlo k 

Nové semafory na Příborské
novému vyznačení řazení vo-
zidel do pruhů. Požadavek na 
instalaci světelné signalizace 
vzešel od Ředitelství silnic a 
dálnic ČR. Úpravu dopravního 
značení schvaloval jako přísluš-
ný silniční správní úřad Krajský 
úřad Moravskoslezského kra-
je,“ informoval vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodář-
ství Miroslav Hronovský. Ten 
upozorňuje řidiče, aby při prů-
jezdu tímto místem dbali zvýše-
né pozornosti.  (pp)

SLAVNOSTNÍ AKT: Na zastupitelstvu složili dva noví zastupitelé města 
Martina Šimíková a Josef Vojvodík příslušný slib.     Foto: Petr Pavelka

Prevence kriminality
Zastupitelstvo města schválilo 

dílčí projekty Městského programu 
prevence kriminality na rok 2011: 
Podpora vzdělávání u dětí v soci-
álně vyloučené lokalitě, STOP dlu-
hům! a Vzdělávací kurz pro stráž-
níky městské policie a příslušníky 
Policie ČR. Finanční spoluúčast 
statutárního města Frýdku-Místku 
na realizaci činí přibližně desetinu 
nákladů, zbytek se podařilo získat 
dotačním způsobem.

Příspěvek nemocnici
Statutární město Frýdek-Místek 

uzavřelo v březnu s Nemocnicí ve 
Frýdku-Místku smlouvu o poskyt-
nutí investiční dotace na nákup pří-
stroje PolyEMG, ve výši 1,3 milionu 
korun. Původně zamýšlený přístroj 
není v současné době na trhu 
k dispozici, a proto zastupitelé nyní 
rozhodli o dodatku umožňujícím na-
koupit dva diagnosticky se doplňu-
jící EMG přístroje, které kombinací 
zajistí stejnou funkci a jsou nyní na 
trhu aktuálně dostupné.

MHD „jede“
Vedení města na zastupitel-

stvu potvrdilo úspěšnost projektu 
MHD zdarma, když došlo k vý-
znamnému nárůstu cestujících, 
což jasně dokazuje, že lidem 
upravené linky s možností bez-
platného využití začínají vyhovo-
vat. Po čtyřech měsících provozu 
bylo vydáno zhruba 8500 karet 
opravňujících k jízdě zdarma.

Návštěva Amesu
Zastupitelstvo města vzalo na

vědomí zprávu o připravované 
zahraniční pracovní cestě do part-
nerského města Ames, státu Iowa, 
která se uskuteční ve dnech 21.-29. 
září. Neobešlo se to bez diskuzí, 
zda je potřebná. Na jedné straně 
nikdo nerozporoval, že USA jsou v 
mnoha odvětvích na špičce, různě 
ovšem viděli zastupitelé aplikaci 
postřehů v našem městě. „Byli jsme 
pozváni a nebylo by slušné reago-
vat ukončením spolupráce, i když 
je k debatě, jakým směrem part-
nerství města vyvíjet dál. V Ame-
rice ale program šijí na míru podle 
personálního obsazení naší výpra-
vy a já proto věřím, že bude cesta 
přínosná,“ řekl primátor Petr Cvik.

Den jazyků
5. základní škola srdečně zve 

k návštěvě v pondělí 26. září, kdy 
společně s příchozími hodlá osla-
vit Evropský den jazyků. Celou 
školou budou znít románské tóny 
a určitě se dozvíte kromě obvyk-
lých frází v několika jazycích také 
zajímavé informace o kulturách a 
osobnostech zemí jako Španěl-
sko, Itálie, Francie či Rumunsko.

Kam s rodinou?
Jestliže řešíte dilema, kam 

vyrazit se svou rodinou na výlet 
a nejlépe i s domácími mazlíčky, 
Beskydské informační centrum 
má pro vás knižní tip. Jedná se o 
novou publikaci „KAM na výlet s 
rodinou a jinou zvířenou“, kterou 
vydalo občanské sdružení KAM 
po Česku. Naleznete v ní růz-
né tipy na výlety po celé České 
republice, které jsou rozděleny 
podle krajů. Publikace je určena 
všem, kdo se vydávají na výlety 
s dětmi, a k dostání je na místec-
ké i frýdecké pobočce.  (pp)

OPRAVENÝ CHODNÍK: Zámkové dlažby i mírného rozšíření 
komunikace se dočkala také ulice Tolstého. Foto: Petr Pavelka
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městská policie

zahájení mnoha úspěchy uč-
ňovské mládeže na soutěžích 
od okresní po celostátní úroveň. 
V tomto směru nijak nezaostá-
vali ani žáci střední oděvní ško-
ly, kteří sklízeli úspěchy na poli 
návrhářském.

„Věřím, že i vás dokáže tato 
škola dobře připravit pro budoucí 
život. Jste to právě vy, kteří bu-
dete v našem městě zajišťovat 
v budoucnu nejrůznější služby,“ 
oslovil v první školní den studen-
ty primátor Petr Cvik a popřál jim 
mnoho školních i osobních úspě-
chů. Zatímco na střední škole již 

Začal nový školní rokZačal nový školní rok

PRIMÁTOR NA ZAHÁJENÍ: Školní rok začal také středoškolákům. 
Petr Cvik navštívil Střední školu gastronomie, oděvnictví a služeb, 
Frýdek-Místek.   Foto: Petr Pavelka

viděl mladé odhodlané lidi, kteří 
už vědí, co mohou od školního 
procesu čekat, na sousední 1. 
ZŠ sledoval umírněné nadšení 
z prvních školních krůčků mísící 
se s pocity nejistoty z neznáma. 
„Ale dětí, co přiznaly, že se do 
školy netěšily, moc nebylo. Ve-
směs se těší na to, co je čeká, 
a jsem přesvědčen, že zrovna 
na této škole nemusí mít rodiče 
žádné obavy. Škola zachycuje 
nové trendy, snaží se vzdělávat 
moderně, o čemž svědčí i zku-
šenosti s novým typem písma,“ 
hodnotil primátor Petr Cvik.  (pp)

Primátor Petr Cvik se letos 
u příležitosti zahájení nového 
školního roku zašel podívat 
kromě 1. základní školy také 
na SŠ gastronomie, oděvnic-
tví a služeb, Frýdek-Místek, 
která s ní sousedí.

„S touto střední školou jako 
město spolupracujeme při nej-
různějších akcích a jako krajské-
ho zastupitele mě současně za-
jímalo, jak zde proběhl slučovací 
proces, který se nevyhnul ani 
středním školám v našem měs-
tě,“ uvedl primátor Petr Cvik.

K 1. červenci 2011 došlo 
z rozhodnutí Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje ke 

sloučení Střední školy oděvní a 
obchodně podnikatelské, Frý-
dek-Místek, příspěvkové orga-
nizace Frýdek-Místek, Potoční 
1094, se SŠ gastronomie a 
služeb, Frýdek-Místek, příspěv-
kovou organizací, se sídlem na 
ulici T. G. Masaryka 451.

„K našim nejstarším oborům 
patří obor kuchař-číšník, obor 
prodavač a kadeřník. Relativ-
ně mladšími obory jsou obory 
aranžér, cukrář a řezník-uzenář 
a další,“ seznámila primátora 
s oborovým zaměřením ředitel-
ka Libuše Plášková, která se 
mohla pochlubit jemu i všem 
zúčastněným na slavnostním 

NA 1. ZŠ: Část prvňáčků na této škole zkouší i nové písmo, které se 
osvědčilo u jejich předchůdců.   Foto: Petr Pavelka

Auto na cyklostezce
30. 8. v jednu hodinu ráno hlíd-

ka městské policie kontrolovala 
vozidlo jedoucí po cyklostezce 
směrem od rybárny k restauraci 
Muroňka. Muž řídil vozidlo bez 
řidičského oprávnění a později 
bylo zjištěno, že je mu vysloven 
zákaz řízení. Řidič byl podezřelý 
ze spáchání trestného činu, proto 
byl převezen na Policii ČR, kde 
byl předán policistům. Dechová 
zkouška u řidiče byla negativní.

Strážníci dohlížejí
na přechody u škol 

1. 9. strážníci městské policie 
spolu s policisty ČR a doprav-
ními policisty začali hlídkovat u 
přechodů pro chodce v blízkos-
ti základních škol. Zajišťují tak 
bezpečnost dětí při přecházení 
silnic. „Děti jsou po prázdninách 
plné zážitků, které si vyprávějí při 
cestě do školy a na přechod přes 
silnici se plně nesoustředí. První 
školní den se hlídky u přechodů 
objevily již v 7 hodin ráno a byly 
tam přítomny po celé dopoled-
ne. Následující dny budeme na 
přechodech od 7:15 do 8 hodin,“ 
řekl ředitel městské policie Milan 
Sněhota s tím, že na vybraných 
frekventovaných přechodech 
budou jeho muži hlídkovat pravi-
delně po celý školní rok tak, jak 
tomu bylo i v minulých letech.

Stříkačka na hřišti
4. 9. v dopoledních hodinách 

oznámila na městskou policii 
jedna žena, že poblíž dětského 
hřiště se nachází injekční stří-
kačka. Strážníci požádali ženu 
o setrvání na místě, kde jim 
následně ukázala místo, kde 
injekční stříkačku nalezla. Ne-
bezpečný předmět byl strážníky 
odebrán a vložen do kontejneru 
pro nebezpečný odpad. 

Opilá na útěku
4. 9. ráno hlídka městské po-

licie provedla kontrolu u mladist-
vé, která byla v podnapilém sta-
vu. Byli kontaktováni rodiče, kteří 
uvedli, že dívka je na útěku z vý-
chovného ústavu. Proto byla celá 
věc ověřena u Policie ČR, která 
tuto skutečnost potvrdila. Dívka 
byla převezena na protialkoholní 
záchytnou stanici k vystřízlivění, 
kde si ji vyzvedla republiková po-
licie a převezla zpátky do zaříze-
ní, ze kterého utekla. 

Jen se plazil
10. 9. v půl druhé ráno přija-

la městská policie oznámení o 
tom, že u křížového podchodu 
se nachází plazící se muž. Hlíd-
ka na místo vyjela a zjistila, že 
oznámení je pravdivé. Muž byl 
v tak silně podnapilém stavu, že 
nebyl schopný sám chodit. „A 
jelikož byl zraněný v obličeji, tak 
byla přivolána záchranná služ-
ba, která si jej převzala do své 
péče,“ doplnila policejní preven-
tistka Lenka Biolková.  (pp)

Frýdecko-místecká radni-
ce drží slib ohledně potírání 
hazardu, a tak zákaz provo-
zovat výherní hrací přístroje 
na všech veřejně přístup-
ných místech na celém území 
statutárního města Frýdek-
-Místek bude platit už i pro 
tzv. videoloterijní terminály. 
Vyplývá to z nového znění 
obecně závazné vyhlášky o 
stanovení veřejně přístup-
ných míst, na kterých je pro-
vozování výherních hracích 
přístrojů zakázáno, které od-
souhlasili zastupitelé.

Město reagovalo na nález 
Ústavního soudu, podle kterého 
je pojem „výherní hrací přístroj“ 
vykládán v jednom zákoně dvě-
ma způsoby. Podle § 2 písm. e) 
zák. č. 202/1990 Sb. tento po-
jem zahrnuje i jakákoliv zařízení 
podobná elektronicky či elekt-
romechanicky řízeným hracím 
přístrojům a podle § 17 odst. 1 
je definice naopak velmi úzká a 
je použitelná pouze v rámci usta-
novení obsažených v části druhé 
zákona o loteriích označené rub-
rikou „Výherní hrací přístroje“.

„Aby se v budoucnu zabráni-
lo případným sporům s provo-
zovateli jiných loterií, doporučilo 
Ministerstvo vnitra ČR městu 
Frýdek-Místek doplnit obecně 
závaznou vyhlášku o stanovení 
veřejně přístupných míst, na kte-

Vyhláška omezující hazard platí
už i pro videoloterijní terminály

rých je provozování výherních 
přístrojů zakázáno o odkaz na 
ustanovení § 2 písmena e) zá-
kona o loteriích. Tím je regulace 
veškeré loterie na území města 
nezpochybnitelná,“ řekl primátor 
města Petr Cvik k nové obecně 
závazné vyhlášce o stanovení 
veřejně přístupných míst, na kte-
rých je provozování výherních 
přístrojů zakázáno, s účinností 
od 1. 10. 2011.

Omezení hazardu nově zpřís-
nili také poslanci, kteří v úterý 
6. 9. přijali novelu loterijního 
zákona. Ta zkracuje platnost 
dosud vydaných licencí, napří-
klad videoloterijním terminálům, 
z dosavadních deseti na tři roky. 
„Rozhodnutí sněmovny samo-
zřejmě vítáme. My jsme již při-
stoupili k tomu, že nevydáváme 
nová povolení k provozování vý-
herních automatů, příští rok jich 
bude ve městě v provozu jen 55. 
Omezit počet videoloterijních 
terminálů, které povoluje mini-
sterstvo financí, pro nás nebylo 
tak jednoduché. Ovšem nyní, 
díky novele loterijního zákona, 
budeme moci snížit počet heren 
ve městě dříve, než jsme počí-
tali. Přínosné je i vyšší zdanění 
hazardu, který bývá často spo-
jován s trestnou činností a který 
ničí rodinné vazby a partnerské 
vztahy,“ zopakoval primátor 
města Petr Cvik.  (pp)

(Pokračování ze strany 2)
... Tento nikdy nebyl navýšen, 

naopak v okrajových částech 
města byl snížen. V centru města 
platil, platí a bude platit stano-
vený koeficient 3,5, v ostatních 
částech města byl koeficient 
v roce 1992 snížen na 2,0 pro 
Panské Nové Dvory a na 1,6 pro 
Skalici, Chlebovice, Zelinkovice, 
Lysůvky a Lískovec. Snížený 
koeficient ale platili také majitelé 
nemovitostí v takzvaných okrajo-
vých částech katastrálního území 
Frýdek, například v lokalitě Nová 
Osada a katastrálního území 
Místek, například v lokalitě Bah-
no. V minulých letech ale v těchto 
částech města došlo k pozitivním 
změnám z pohledu plynofikace, 
dostupnosti, bytové a individu-
ální výstavby a podobně, které 
smazaly rozdíly mezi okrajovými 
částmi a vnitřním městem. Proto 
jsme se rozhodli stanovit pro ka-
tastrální území Frýdek a Místek 
jednotný koeficient 3,5, který se 
týká stavebních pozemků, obyt-
ných domů a bytů,“ vysvětlila 
vedoucí odboru správy obecního 
majetku Hana Kalužová s tím, že 
úprava koeficientu se dotkne 181 
pozemků, 357 obytných domů a 
290 bytů ve Frýdku a 24 pozem-
ků a 211 obytných domů v Míst-
ku. Do městské pokladny tak 

Zastupitelé určili nový koeficient 
pro výpočet daně z nemovitostí

přibude téměř půl milionu korun.
Zastupitelé města také sou-

hlasili, aby bylo použití koefici-
entu 1,5 rozšířeno v souladu se 
zákonem i pro další druhy sta-
veb, a to pro samostatné neby-
tové prostory užívané jako garáž 
a pro stavby a nebytové prosto-
ry užívané pro podnikatelskou 
činnost. Doposud je tento ko-
eficient využíván pro stavby pro 
individuální rekreaci a rodinné 
domy využívané pro individuální 
rekreaci a pro garáže vystavěné 
odděleně od bytových domů. 
Příjem města se tímto zvýší o 
více jak 4,5 milionů korun. 

Město také mělo možnost 
stanovit si tzv. místní koeficient, 
kterým se násobí daň z nemovi-
tostí, což znamená, že základní 
sazba daně násobená zákonem 
stanoveným koeficientem by 
mohla být násobena ještě míst-
ním koeficientem ve výši 2, 3, 4 
nebo 5. K tomuto kroku ale ve-
dení města nepřistoupilo a míst-
ní koeficient město nezavedlo. 

V roce 2010 činila daň z ne-
movitosti 23 305 000 korun. Sta-
novením výše uvedených koe-
ficientů bude v roce 2012 činit 
více než 28 milionů korun. Nová 
vyhláška o stanovení koeficien-
tů u daně z nemovitostí nabude 
účinnosti 1. 1. 2012.
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I letos do Frýdku-Místku 
zavítala skupina mládežní-
ků z mnoha států Evropy na 
základě výměnných pobytů, 
které pravidelně organizuje 
Marta Michaláková. Její pro-
jekt, který částečně podpořilo 
i Statutární město Frýdek-
-Místek, nesl v tomto roce ná-
zev Zdi kolem nás a v rámci 
něj se uskutečnila i návštěva 
magistrátu.

Mládež tentokrát přijela z 
Itálie, Německa, Švédska, 
Dánska, Belgie, Polska, Tu-
recka a Bulharska s předem 
definovaným cílem odstranit 

Studenti z Evropy na radniciStudenti z Evropy na radnici
některé předsudky mezi náro-
dy. „Například předsudky vůči 
lidem patřícím k jiné etnické 
skupině, vůči jejich kultuře, 
jazyku, zvykům, způsobům, 
oblékání, typickým jídlům nebo 
sociální struktuře, předsudky 
vůči někomu na základě jeho 
barvy pleti nebo jiné charak-
teristické vlastnosti jeho rasy. 
Tématem bylo zkrátka bourání 
pomyslných zdí mezi národy,“ 
přiblížila Marta Michaláková. 
Kromě bariér, jejichž hluboké 
základy jsou často stavěny 
již v rodinách, kde si mla-
dí lidé berou vzor ze svých 

STUDENTI NA RADNICI: Mládež mimo jiné zhlédla film přibližující naše město a okolí. Foto: Petr Pavelka
rodičů a nedokážou sami potlačit v sobě zakódované 

vzorce chování, bourali mlá-
dežníci také bariéry jazykové. 
Symbolickou zeď vytvořenou 
z předsudků účastníci kempu 
na závěr zbořili a rovněž vy-
pustili balónky s přáními všech 
účastníků. 

„Projekt byl celý organizo-
ván skupinou bývalých účastní-
ků výměnných pobytů a pova-

žujeme ho dle reakcí účastníků 
za velmi zdařilý. Během pro-
jektu si všichni mohli vyzkou-
šet nejen úroveň nabytých 
jazykových znalostí, ale také 
nové aktivity a hry, například 
aquazorbing, základy kanoisti-
ky a jachtingu, naučili se zákla-
dy bubnování a také vyslechli 
přednášku Libora Uhra,“ shr-
nula Marta Michaláková.  (pp)

Na Jedenáctce projekty EU
pokračují i v novém školním roce

Na efektivní využívání 
fondů Evropské unie v do-
tačním programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost se 
zaměřili na Základní škole 
Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-
-Místku. V letošním školním 
roce se žáci školy zúčastní 
hned dvou projektů technic-
kého směru.

I letos pokračuje projekt 
se zkráceným názvem Vol-
ba povolání. V průběhu roku 
se žáci všech tříd druhého 
stupně společně se čtvrťáky 
a páťáky seznámí s nejrůz-
nějšími technickými profesemi 
prostřednictvím inovovaných 
výukových materiálů ve fy-
zice, výchově k občanství, 
v českém jazyce, matematice 
a výtvarné výchově. „V před-
mětu volba povolání, který se 
vyučuje v osmém ročníku, ab-
solvují žáci z Jedenáctky sérii 
exkurzí do výrobních podniků, 
aby si mohli vytvořit konkrétní 
představu o své profesní ori-
entaci, o náplni jednotlivých 
zaměstnání a o požadavcích 
trhu práce. Pro deváťáky je 
opět připraven v únoru výstup-
ní pobyt zaměřený na doved-
nost jednat s úřady, vyplnit 
dotazník, životopis, žádost o 
zaměstnání a odvolání pro-
ti nepřijetí na střední školu. 
Součástí pobytu je i burza 
studijních oborů technického 

směru a beseda s pracovnicí 
konzultačního a poradenské-
ho střediska Úřadu práce ve 
Frýdku-Místku,“ vysvětlila zá-
měry projektu Volba povolání 
výkonná manažerka projektu 
Lucie Butkovová.

Od června 2011 se na Je-
denáctce naplňují i výstupy 
projektu Experimentem k fyzi-
ce, jehož obsahem je přede-
vším badatelská činnost žáků. 
S důrazem na heuristické a 
problémové pojetí výuky zpra-
covávají učitelé fyziky pracovní 
listy pro žáky. „O prázdninách 
byly z projektových financí za-
koupeny notebooky pro žákov-
ská měření v systému eProLab. 
V průběhu měsíce října žáci za-
čnou měřit pomocí speciálních 
čidel základní fyzikální veličiny 
a budou moci určovat jejich 
vzájemné závislosti. Systém 
eProLab umožňuje okamžitou 
vizualizaci naměřených hod-
not, práci s daty a jejich další 
zpracování,“ doplnila Lucie 
Butkovová. Součástí fyzikálního 
projektu EXF jsou i dva bada-
telské pobyty určené žákům 
druhého stupně. Výběrový ví-
kendový seminář pro osmdesát 
dětí z Jedenáctky zaměřený na 
fyziku v běžném životě a na 
environmentální problematiku 
umožní žákům lépe objevovat 
spojení fyziky s běžným každo-
denním životem.

Čtvrtek 1. září 2011 byl pro 
20 prvňáčků z 2. ZŠ prvním 
školním dnem. Už u vchodu 
do školy je uvítali všichni 
učitelé spolu s žáky devátých 
tříd „prvním zvoněním“.

Ve třídě pak dětem paní uči-

První den nového školního 
roku probíhal na 7. ZŠ velmi 
slavnostně. Všichni žáci i 
učitelé se sešli v nové tělo-
cvičně, aby se zde přivítali s 
malými prvňáčky.

Naparáděné holčičky i vystro-
jení kluci nastoupili před publikum 

Pasování prvňáčků na Sedmičce
a jmenovitě byli všem přítomným 
představeni. Třídní učitelky prv-
ních tříd, paní Prokopová a paní 
Poledníková, pak společně s 
vedením školy předaly dětem 
pamětní listy, medaile a kufříky s 
upomínkovými předměty. Mnoho 
úspěchů v novém školním roce 

První školní den prvňáčků na „Dvojce“
telka Petra Kryková pochválila 
krásné aktovky a hned se ujis-
tila, zda děti ví, co v nich budou 
nosit. Poté je přišli přivítat devá-
ťáci, a to pohádkou O Karkulce, 
jež se dětem moc líbila. Děti 
také dostaly od Karkulky, vlka, 

babičky či maminky plátěný pyt-
líček s malými dárky.

V neposlední řadě přišel i ředi-
tel školy Milan Gengela a s paní 
zástupkyní Irmou Novotnou po-
přáli čerstvým školákům úspěšný 
školní rok plný krásných zážitků.

popřála všem dětem také Ilona 
Nowaková, vedoucí odboru škol-
ství, kultury, mládeže a tělový-
chovy magistrátu města Frýdku-
-Místku. Nejen noví prvňáčci, ale 
také jejich rodiče si určitě odnesli 
na tento slavnostní den pěknou 
vzpomínku.
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První podzimní den zahaju-
je občanské sdružení Taneční 
skupina DANCEPOINT jeden 
z osmi tanečních kurzů STRE-
ET DANCE, které na první 
školní pololetí připravila. No-
vinkou jsou kurzy nejen na 
základních školách, ale nově 
také v Národním domě. 

Pro 1. pololetí jsou připrave-
ny kurzy v Místku na 4. základní 
škole a 7. základní škole. Zde 
se mohou žáci naučit základy 
street dance pod vedením zku-
šených a vyškolených lekto-
rů. Kurzy jsou připraveny pro 
žáky ve věku 9-11 let a 12-15 
let. Pro starší zájemce je také 
kurz street dance od 16 let. 
Ti nejšikovnější tanečníci mají 
možnost postoupit do taneční 
skupiny, kde mohou pravidelně 
vystupovat na různých akcích 

Polemic – slovenská ska a reggae kapela no. 1
Po jarním koncertu české 

ska a reggae jedničky Sto zví-
řat se mohou příznivci tohoto 
pohodového hudebního stylu 
setkat ve známém frýdecko-
-místeckém klubu Stoun se 
slovenskou obdobou – kape-
lou POLEMIC. 

„Všichni, kteří si rádi za-SKA-
-kají, by si neměli tento koncert 
nechat ujít,“ říká šéf a dramaturg 
Stounu Kamil Rudolf. Histo-
rie POLEMIC sahá až do roku 
1989, kdy se dala dohromady 
parta fandů výše jmenovaného 
stylu. Koncertují v okolí Brati-
slavy, od roku 1993 podnikají 
výjezdy do Polska a Čech, kde 
vystupují na křestu CD Yo Yo 
Bandu. Kapela vydává demo 
nahrávky a v roce 1995 se jejich 
skladba Baba-ryba dostává na 
celosvětovou kompilaci UNI-
TED COLOURS OF SKA, vol.2, 

vydanou německým vydavatel-
stvím PORK PIE.

Roku 1997 vychází první 
album „Do ska“, další CD „Ya-
hman!“ uzří světlo světa v roce 
1999. Ze spolupráce se skupinou 
Laura a její tygři vzejde v násle-
dujícím roce nahrávka „Gang-
ster-ska“, která je základem 
stejnojmenného dalšího alba. 
Skupina pilně koncertuje a ob-
jíždí letní festivaly, mimo jiné se 
účastní i známého trenčínského 
hudebního svátku Pohoda.

Postupem doby POLEMIC 
vydává řadu CD, poslední je 
z roku 2010. Má název „Horúce 
časy“ a točilo se ve studiu Citron 
v Ostravě. V letošním roce pro-
běhla série šesti velmi úspěš-
ných vystoupení se skupinou 
Horkýže Slíže s famózním finále 
v hale na Pasienkoch v Bratisla-
vě za účasti 5000 lidí.

„V den státního svátku 28. 
září nastane ve Stounu malý 
svátek pro fanoušky ústec-
ké skupiny UDG, která si ve 
Stounu zahraje už potřetí – 
naposledy to bylo loni v lis-
topadu,“ informuje dramaturg 
klubu Kamil Rudolf.

Počátky kapely sahají do roku 
1998. V roce 2004 se UDG stává 
vítězem v druhém ročníku soutěže 
Coca-Cola PopStar a podepisuje 
smlouvu na vydání alba s hudeb-
ním vydavatelstvím Sony BMG. 
Výsledkem je album „Ztraceni v 
inspiracích“, s hostujícím Matějem 
Homolou z Wohnoutu nebo Ri-
chardem Krajčem. V letech 2005-
-2006 objela Českou republiku 
jako předkapela českých či slo-
venských skupin Divokej Bill, Kryš-
tof, Horkýže Slíže nebo Wohnout.

V nové sestavě na počátku 
roku 2007 vydává kapela druhé 
studiové album s názvem „Buď a 
nebe“, na němž hostuje například 
zpěvačka Iva Frühlingová. Násle-
dují tři vysoce navštívená turné 
k podpoře vydání tohoto alba po 
klubech a kulturních domech.

V roce 2008 jsou UDG nomi-
nováni v nejprestižnější soutěž-
ní kategorii Žebříku na kapelu 

Skvělá klubová kapela UDG se vrací
roku. Zde se utkávají se jmény, 
jako jsou Kryštof či Chinaski. 
Na začátku roku 2009 vydáva-
jí UDG třetí studiové album s 
názvem „Autoportrét“, které se 
těší skvělému přijetí ze strany 
fanoušků i kritiků.

V březnu 2011 vychází DVD 
Cirkus Live!, které kromě výji-
mečného koncertního záznamu 
obsahuje řadu bonusů a raritek 
ukazující kapelu v různých eta-
pách a situacích v posledních 
deseti letech její existence.

V aktuální sestavě UDG jsou 
Petr Vrzák – zpěv, Pavel Vrzák – 
baskytara, Adam Kupera – zpěv 
a saxofon, Bohumil Němeček – 
kytara, Tomáš Vohradský – kyta-
ra, Tomáš Staněk – bicí a texty.

„Každé léto je kapela UDG 
stálicí line-upů všech význam-
ných českých festivalů, a proto 
se na energické vystoupení této 
výjimečné rockové party hodně 
těším a myslím, že nejsem sám. 
Určitě zazní spousta hitů jako 
Hvězdář, Kurtizána nebo Zvě-
davá,“ doplňuje předchozí infor-
mace šéf Stounu Kamil Rudolf 
a dodává: „Vstupenky na UDG 
budou k dostání v obvyklých 
předprodejích.“

„Téměř na den je tomu rok, 
co jsme ve Stounu posledně 
uvítali bratislavskou HáJed-
naŠestku,“ uvádí nejnovější 
vystoupení této hip-hopové 
smečky dramaturg klubu Ka-
mil Rudolf a dodává: „Před 
rokem to parádně rozjeli, 
takže v sobotu 24. září bude 
stoprocentní repete, protože 
hip-hop party v režii H16 je 
vždycky nářez!“

Historie partičky H16 sahá 

Po roce H16 zase ve Stounu – hip-hop party jako vyšitá!
do roku 2003, první singl „Jed-
našeska ftvojom klube“ následo-
vala roku 2004. Debutové album 
H16 „Kvalitný materiál“ vychází 
o dva roky později (2006) a po 
pár týdnech prodeje získává 
platinovou desku. To H16 kata-
pultuje na vrchol česko-sloven-
ské hip-hopové scény (po boku 
kapely Kontrafakt). Skupina se 
dostává do povědomí postupně 
nejen v hlavním městě, ale také 
za hranicemi Slovenska.

3. května 2008 vychází u 
stáje EMI předposlední album s 
názvem „Čísla nepustia“. Album 
obsahuje 16 písní a osm z nich 
hudebně ošéfoval Grimaso, šest 
instrumentálních obstaral Abe a 
po jedné produkci přispěli Otecko 

a pražský DJ Wich. Na album si 
H16 přizvalo pár hostů: Vec, Supa 
a Michadelik (Moja Reč) a Hugo 
Toxxx (Supercrooo). Zatím po-
slední počinem HáJednaŠestky je 
mixtape „Antivirus roku 2009“. 

“Vystoupení H16 bude bohat-
ší o sólovou produkci Otecka, 
který vydal v tomto roce samo-
statné album „To som ja“ a vy-
stoupení domácího MC Tarta, 
který premiérově uvede a pokřtí 
svůj nový videoklip „Moje bio“,” 
doplňuje Kamil Rudolf, „A to 
jsou další z důvodů, proč by se 
příznivci hip-hopu měli v sobotu 
25. září zastavit. Program ve-
čera doplní DJ’s Burcho, Bjaly 
a Shupsta. To vše za pouhých 
120 Kč vstupného!”

Podzim ve městě roztančí DANCEPOINT
ve městě i blízkém okolí.

Pro rodiče a přátele pořádá 
DANCEPOINT každoročně zá-
věrečné vystoupení tanečních 
kurzů, kde se mohou přesvědčit, 
co se u nás žáci naučili. Tanec 
zažívá právě své populární ob-
dobí. Tanec není náročný jako 
ostatní sporty, hlavní je chuť 
se hýbat a tancovat. Informa-

ce ke kurzům naleznete nejen 
ve Zpravodaji města Frýdku-
-Místku, ale také na webových 
stránkách www.dancepoint.cz. 
Fotografie a videa z tanečních 
vystoupení naleznete nově také 
na facebooku – dancepoint. V 
případě zájmu či dotazu může-
te volat na číslo 776 096 091 či 
psát na kurzy@dancepoint.cz.
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z atletiky

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

PODZIMNÍ LOS MSFL
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

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
neděle 23. 10. 2011 v 17.00 hod.

Rozlosování utkání Extraligy házené - podzimní část
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 

pondělí: 18.00 - 19.00; úterý: 
16.00 - 17.00, 17.00 - 18.00 (jen 

1/2 bazénu); čtvrtek: 18.00 - 
19.00; pátek: 19.00 - 20.00

PLAVÁNÍ VEŘEJNOSTI NA 11. ZŠ 

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)

Jen tři dny po pohárovém 
vyřazení od prvoligového Slo-
vácka nastoupili naši muži na 
domácím trávníku proti další-
mu kvalitnímu soupeři. Do Sto-
vek totiž zavítala družina naše-
ho bývalého trenéra Oldřicha 
Machaly – tým HFK Olomouc.

Sotva pětistovka diváků viděla 
v prvním poločase z obou stran 
opatrný fotbal, kdy ani jeden tým 
nechtěl udělat zbytečnou chybu. 
Gólové situace si fotbalisté scho-
vali až na druhý poločas. To byl 
nejprve v obrovské příležitosti 
domácí Chýlek, ten však nedal a 
hosté z protiútoku dost se štěstím 
skórovali. Po obdržené brance 
domácí zvýšili agresivitu a důraz. 
V 72. minutě šel za míčem důraz-
ně domácí útočník Soukup a po 
faulu na něj se následně pískala 
penalta. Míč si do rukou opět vzal 

MFK F-M – HFK Olomouc 1:1 (0:0)
stoper Wozniak a přesnou stře-
lou vyrovnal – 1:1. Nerozhodný 

stav nakonec vydržel až do sa-
mého konce zápasu.

NA STOVKÁCH: Po ligovém Slovácku MFK přivítal doma dalšího 
těžkého soupeře.   Foto: Petr Pavelka

V šestém kole Moravsko-
slezské fotbalové ligy cesto-
vali naši fotbalisté do Vřesiny, 
kde se utkali s juniorkou os-
travského Baníku, která ještě 
loni působila v Moravskoslez-
ské divizi. Naši fotbalisté ji 
přehráli 3:0 a posunuli se tak 
v tabulce na pátou příčku.

Lépe do zápasu vstoupili hos-
tující fotbalisté, kteří se prezen-
tovali aktivní hrou, díky které si 
vytvořili i několik slibných příle-
žitostí. Ani závěr poločasu, kdy 
převzal iniciativu domácí Baník, 
však gól nepřinesl.

I do druhého poločasu vstou-
pili lépe hosté, kteří domácí tým 
fotbalově přehrávali. „Kluci byli 
rychlejší, šikovnější a fotbalově 
jim to lépe myslelo než domá-
cím. Byla jen otázka času, kdy 
se prosadí i gólově,“ hodnotil 
průběh střetnutí trenér a spor-
tovní manažer MFK Frýdek-Mís-
tek Milan Duhan.

Grussmann se zaskvěl hattrickem
FC Baník Ostrava B – MFK F-M 0:3 (0:0)

První branky se Frýdecko-
-Místečtí dočkali po hodině hry. 
Po rohovém kopu se dostal 
odražený míč k Radimu Gruss-
mannovi, který z hranice velké-
ho vápna nikým neatakovaný 
propálil levačkou všechno, co 
mu stálo v cestě – 0:1. O čtvrt 
hodiny později se hosté mohli 
radovat znovu. Při standardní 
situaci domácí brankář vyboxo-
val míč jen ke Grussmannovi, 
který se prosadil podruhé v zá-
pase. Už o dvě minuty později 
agilní Grussmann zkompletoval 
svůj hattrick. 

„Poslední dobou je to kom-
binačně čím dál lepší. Snažíme 
se věci nacvičené na trénincích 
přenášet do zápasů. Když se 
budeme i nadále prezentovat 
současnými výkony, věřím, že 
budeme vyhrávat a předvádět 
atraktivní fotbal, který se lidem 
bude líbit,“ myslí si krajní zálož-
ník Radim Grussmann. 

Hokejisté Frýdku-Místku 
se k prvnímu mistrovskému 
utkání v druholigové sezoně 
vydali do Vsetína. Právě s tím-
to soupeřem měli frýdečtí ho-
kejisté v minulé sezoně dob-
rou bilanci, když poslední dva 
zápasy vyhráli a poslali tak 
Vsetín do skupiny o udržení.

Před zahájením utkání uctili 
hráči a fanoušci minutou ticha 
oběti letecké tragédie v Rusku, 
při které zahynuli i tři čeští mistři 
světa Jan Marek, Karel Rachů-

Prohra na úvod ve Vsetíně
VHK Vsetín – HC F-M 4:2 (2:0,0:2,2:0)

nek a Josef Vašíček. Domácí 
pak začali utkání aktivně a od 
prvních vteřin střetnutí se snažili 
dobýt branku, kterou střežil Mi-
chal Láníček. Do první sirény se 
jim to povedlo dvakrát.

Nabídnutou početní výhodu 
v druhé části hry přetavil v první 
branku v sezoně Petr Rozum, kte-
rý dorazil střelu Ondřeje Podešvy. 
Frýdečtí pak využili zmatku před 
domácí brankou a Tomáš Štubňa 
dostal puk mezi betony Hromady 
do branky a vyrovnal na 2:2. 

Nástup do třetí třetiny se vy-
dařil domácím, kteří třetí branku 
vstřelili ve vlastním oslabení. 
Definitivní rozhodnutí přinesla 
58. minuta, kdy František Zúbek 
svou střelou pod víko určil ko-
nečný výsledek utkání.

„Dneska rozhodly individu-
ální chyby. Ke konci se navíc 
ukázala nervozita. Bylo to první 
utkání. Uvidíme. Věřím, že to 
bude do dalších zápasů lepší,“ 
hodnotil Radim Nečas, trenér 
HC Frýdek-Místek.

Mladé atletky postupují
V Opavě proběhlo další kolo 

Krajského přeboru družstev mlad-
šího žactva v atletice. Družstvo 
děvčat Slezanu Frýdek-Místek si 
s předstihem zajistilo postup do 
finále Mistrovství Moravy a Slez-
ska. Děvčata skončila v Opavě na 
2. místě, na němž jsou i celkově a 
již nemohou být předstižena. Indi-
viduálně si nejlépe vedla Helena 
Benčová, která zvítězila na 800 
m, byla 2. na 150 m a 3. na 60 m. 
Kateřina Krtková vyhrála skok vy-
soký, doběhla 2. na 300 m a třetí 
na 60 m překážek. Eva Pišteková 
vyhrála 300 m a byla čtvrtá v dálce 
a míčku. Soňa Lisníková byla 2. ve 
výšce a bodovala v dálce i na 150 
m. Kristýna Škanderová byla 2. na 
800 m, Monika Čaganová 3. ve 
vrhu koulí. Tentokrát si vedli výbor-
ně i chlapci, kteří rovněž skončili 
na 2. místě. Ovšem jejich šance na 
postup je již pouze teoretická. Ve 
svých disciplínách zvítězil Dominik 
Janeček na 800 m a v míčku, Do-
minik Haltof na 1500 m. Výrazně 
se prosadil Dominik Francek v bě-
zích na 60 m, 150 m i 300 m. Děv-

čatům blahopřejeme k postupu.
Čtyři medaile z MČR
V Novém Městě nad Metují 

se konalo o víkendu mistrovství 
České republiky žactva. Několik 
stovek nejlepších závodníků z 
celé České republiky čekalo nád-
herné slunečné počasí a skvělým 
způsobem reprezentovali naše 
město atleti Slezanu Frýdek-
-Místek. V obrovské konkurenci 
vybojovali dvě zlaté a dvě bron-
zové medaile, navíc přidali další 
tři finálová umístění. Nejlépe si 
vedly sestry Siebeltové. V běhu 
na 1500 metrů potvrdila Veronika 
roli jedné z favoritek a po drama-
tickém závodě vybojovala zlatou 
medaili ve vynikajícím osobním 
rekordu 4:47.41 minuty. Výrazně 
jí k tomu dopomohla její sestra 
Kateřina, která závod vzhledem k 
pomalému tempu soupeřek roz-
běhla a nakonec skončila na 7. 
místě v čase 5:02.65 minuty. Vše 
si Kateřina vynahradila o hodinu 
později, kdy suverénně zvítězila 
v chůzi na 3000 metrů v čase 
17:56.64 minuty a vybojovala do 
rodinné sbírky druhý titul mistra 

ČR. Silné zastoupení jsme měli 
také v běhu žaček na 800 metrů 
a trojice našich si vedla opět vý-
borně. Helena Benčová zvítězila 
ve svém rozběhu a s přehledem 
postoupila do nedělního finá-
le. Tam vybojovala po skvělém 
závěru třetí místo a bronzovou 
medaili v čase 2:21.45 minuty, 
když o jedinou setinu sekundy 
zaostala za oddílovým rekordem. 
Eva Pišteková si vylepšila osob-
ní rekord na 2:26.69 minuty a 
patří jí konečné 9. místo v ČR a 
Kateřina Krtková se zařadila na 
místo 12. za čas 2:29.27 minuty. 
Mezi chlapci se nejvíce prosadil 
Vladimír Šmiřák, který v závodě 
na 200 metrů překážek vyhrál 
rozběh a ve finále vylepšil osob-
ní rekord na 28.11 s a vybojoval 
bronzovou medaili. Patrik Říha 
došel v chůzi na 3000 metrů na 5. 
místě v novém osobním rekordu 
18:50.84 minuty. Závod ve sko-
ku o tyči nevyšel podle představ 
Janu Gerkovi, který zdolal pou-
ze svou základní výšku 3.15 m, 
což na boj o medaile nestačilo a 
skončil na 5. místě. 
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z šachu

fotbal mládeže
DOROST

starší dorost - 1. SC Znojmo 
3:0 (0:0)

K. Střalka 1:0 (O. Boráň), Rohá-
ček 2:0, K. Střalka 3:0 (Preči)
mladší dorost A - 1. FC Slo-

vácko 2:5 (2:2)
P. Macíček, Štěrba

mladší dorost B - 1. FC Slo-
vácko B 0:2 (0:1) 

Zbrojovka Brno B - starší 
dorost 0:0

Výsledek 0:0 svádí k dojmu o 
nudném utkání, ale opak je prav-
dou. Hrálo se nahoru dolů ve vy-
sokém tempu s pěknými přímo-
čarými akcemi na obou stranách. 

ŽÁCI
SK Uničov - starší žáci A 1:6 (0:3) 
Patrik Němec 4, Koulák, J. Macíček
SK Uničov B - starší žáci B 

0:1 (0:0)
Chovanec

mladší žáci A - SK Uničov 
14:3 (5:3) 

Sojka 3, Jeřábek 2, Smítal 2, 
Mrkvička 2, Kluz 2, Vokoun, 

Tomšej, Jiříček
mladší žáci B - SK Uničov B 

18:0 (8:0) 
Dryák 4, T. Ostrák 2, Buch-
lovský 2, Kubáň 2, Křižák 2, 
Kubala, Polášek, Želazko, S. 
Bystroň, M. Fukala, Sobčák

Dyba 5/1, Holbein 5, Vacula 3 
- Kotrč 8/3, Horák, Sviták, Mráz a 
Lehocký po 4. Rozhodčí: Nesvad-
ba, Simu. Sedmimetrové hody: 2/1 

Premiéra v extralize nevyšla
Frýdek-Místek - Dukla Praha 20:33 (8:15)

- 3/3. Vyloučení: 6:5. Diváci: 466.
Hosté neměli problém s bran-

kovými šňůrami a v jednu dobu 
vedli i o 14 branek.

V minulém čísle jsme pro-
brali týmové výsledky TK Te-
nnispoint F-M, kterým domi-
novalo druhé místo nejvyšší 
soutěže mladších žáků, kteří 
se jen díky horšímu skóre 
nedostali na MČR. Dnes pro-
bereme individuální výsledky.

Co nevyšlo v „týmech“, do-
hnali jsme v jednotlivcích, sezónu 
jsme startovali sdruženými pře-
bory moravskoslezské oblasti, 
vítězství v mladších žačkách si 
vybojovala Valérie Ungersböcko-
vá, stříbro brali hned tři naši hráči 
– Libor Polák, Kryštof Krmaschek 
a Natálie Ondrušová, na medaili 
potom ještě dosáhl Patrik Pa-
velka. Další ostrou zkouškou byl 
oblastní přebor, který je kvalifika-
cí na mistrovství ČR jednotlivců, 
účast Krmaschka a Merty mezi 
posledními osmi je slušný výsle-
dek, nicméně na naší „vítězné 
vlně“ trošičku zamrzí, že se ne-
podařila vysoce ceněná medaile 
ze dvouhry a tak finálová účast 
Krmaschka ve čtyřhře zůstává 
nejlepším umístěním hráče z 
Frýdku-Místku. Ten si také vybo-
joval místo jako zástupce morav-

(Ne)vydařená sezóna TK Tennispoint F-M

skoslezského kraje na prestižní 
olympiádě dětí a mládeže, která 
se konala v Prostějově.

V letních měsících přijde pak 
žeň medailí, hráči vozí jeden tur-
najový titul za druhým, mezi vítě-
ze se zapisují skoro všichni hráči 
TK TENNISPOINT FM – Krma-
schek, Ungersböcková (ta se 
prosazuje mezi posledních osm 
na významném mezinárodním 
turnaji pořádaném evropskou 
asociací TENNIS EUROPE ve 
Zlíně), Sojková, Pavelka, Polák, 
Šenk a Merta, potvrzujeme pří-
slušnost k absolutní klubové te-
nisové špičce a úspěchy gradují. 
V ovzduší smíšeném z přívalo-
vých dešťů, prachu antuky a tro-
pického vedra se snáší výsledek 
největší, v neděli 21. srpna se 
Tereza Kolářová stala mistryní 
České republiky ve dvouhře do 
14 let. Je to největší individuál-
ní úspěch naší odchovankyně, 
skromné rodačky ze Sedlišť, 
která je a bude příkladem pro 
ostatní mládež v klubu.

S blížícím se podzimem a 
začátkem nového školního roku 
už nám bude zbývat posledních 

5-6 týdnů venkovní přípravy (té 
levnější) a pak se „nastěhujeme“ 
do nafukovacích hal společnosti 
Krolstav „Na Berlíně“, všichni 
budou muset sáhnout hloubě-
ji do peněženek, aby vylepšili 
svou techniku, taktiku a kondici 
a perfektně se připravili na se-
zónu 2012, s ambicemi možná 
ještě většími než letos a s no-
vými tvářemi, které se v prázd-
ninových náborových kempech 
(celkem se zúčastnilo 42 dětí) 
seznamovaly se základy teniso-
vých úderů a projevily zájem učit 
se tomuto nádhernému sportu v 
rámci klubové řízené přípravy. 

„Práce se daří, úspěchy při-
cházejí, obětavý a nadšený tre-
nérský a organizátorský tým se 
rovněž vykrystalizoval ve výbor-
ně fungující „mašinu“. Naše nej-
větší přání je přijetí našeho klu-
bu do Centra sportu, abychom 
mohli ty nejlepší hráče ještě více 
motivovat, finančně jim ulehčit 
hlavně se zimními nájmy haly a 
těm ostatním ukázat tenis jako 
dostupný sport pro nejširší veřej-
nost,“ uzavírá hodnocení sezony 
manažer klubu Jiří Vykoukal.

V rámci projektu „GENS 
UNA SUMUS – hra, ktorá 
spája národy“ budou mít 
možnost členové Beskydské 
šachové školy a žáci z Čadce 
strávit tři dny v Beskydech. 

Na hotelu Petr Bezruč je pro 
účastníky připraven bohatý pro-
gram – budou zde probíhat ša-
chové přednášky a besedy pod 
vedením profesionálních trené-
rů Beskydské šachové školy, 
hráči si vyzkouší své dovednosti 
v několika šachových turnajích. 
Mimo to se zde budou konat i 
volnočasové aktivity jako různé 
stolní hry, bowling, bazén, turis-
tika. V rámci pobytu proběhne 
také mnoho soutěží o ceny. Na 
poslední den je připraven vý-
stup na nejvyšší horu Beskyd 
– Lysou horu.

Cílem této akce je prohloube-

Šachy spojují národyŠachy spojují národy

ní vztahů a přátelství mezi dětmi 
Beskydské šachové školy a Ob-
chodní akademie v Čadci.

Dále bude projekt pokračovat 
sérií šesti workshopů, z nichž 
tři se budou konat ve Frýdku-
-Místku a tři v Čadci. Workshopy 
jsou zaměřené na výuku šacho-
vé hry, na získávání šachových 

zkušeností, na základní principy 
logického myšlení, předvídání a 
na poučení se z chyb analýzami 
turnajových partií. Po odborné 
stránce budou zajišťovat tyto 
akce lektoři z Beskydské šacho-
vé školy, kteří mají mnoho zku-
šeností z mezinárodních soutěží, 
turnajů a soustředění.

V sobotu 3. září se hokejisté 
4. tříd, stejně jako jejich mladší 
vrstevníci, zúčastnili turnaje ve 
Studénce – o pohár starosty 
města. Turnaje se zúčastnili 
hráči domácího družstva, Vítko-
vic, Kopřivnice a Frýdek Místek.

V prvním utkání se naši klu-
ci utkali s týmem HC Vítkovice 
Steel, který pravidelně v loňské 
sezóně poráželi, ale zrodil se 
hrůzný výsledek 6:24. Vítkovic-
kým hráčům vyšlo v utkání téměř 
vše, na co sáhli, a dominovali 
především v důrazu před oběma 
brankami i osobních soubojích.

Ve druhém utkání naši kluci 
změřili síly s týmem HC Kopřivni-
ce. Ze začátku utkání bylo vidět, 
že vysoká prohra z prvního utkání 
nechala na hráčích určité stopy, 
ale nakonec nádhernou individu-

Stříbro z turnaje 4. tříd
ální akcí rozhodl Kuba Rusina 30 
vteřin před sirénou o vítězství 6:5. 

Třetí utkání sehráli s domácím 
týmem HC Studénka. Naši si po 
vítězství nad Kopřivnicí mysleli, 
že vše půjde hladce a podcenili 
začátek. Rozhodl závěr, ve kte-
rém jsme otočili během posled-
ních čtyř minut z 5:7 na 9:7. 

Na turnaji se ukázal ve vel-
mi dobrém světle Kuba Rusina, 
bojovník David Pastor (získal 
individuální ocenění v rychlosti 
na jedno kolo 2. místo) a druhý a 
třetí zápas odchytal výborně Cti-
bor Matlák. Konečné pořadí tur-
naje: 1. Vítkovice, 2. Frýdek-Mís-
tek, 3. Kopřivnice, 4. Studénka.

Góly na turnaji: Pastor – 4, 
Špaček – 3, Rusina – 3, Piskoř 
– 2, Frančiak – 6, Slanina – 1, 
Bláha – 1, Kolder – 1.

MČR rapid šach
Ve Vyškově se ve dnech 3.-

-4. 9. odehrálo Mistrovství ČR 
mládeže v rapid šachu. Hrálo 
se v kategoriích do 10, 12, a 
14 let, chlapci a děvčata zvlášť. 
Celkem 18 členů Beskydské ša-
chové školy se přes krajské pře-
bory probojovalo na mistrovství 
a naše reprezentace dokázala, 
že Frýdek-Místek je nejlepší 
v ČR! 1. místo získala Natálie 
Kaňáková (D12), 2. místo Mar-
tina Fusková (D14), 2. místo 
Matyáš Marek (H12) a 3. místo 
Klára Zemková (D14). V neofici-
ální soutěži klubů byla BŠŠ jas-
ně dominantní nejen v počtu a 
cennosti získaných medailí, ale i 
v olympijském bodování!

Azarov na SP
Člen extraligové týmu BŠŠ 

Frýdek-Místek velmistr Sergei 
Azarov startoval pod vedením ře-
ditele BŠŠ Pavla Benča v ruském 
Chanty-Mansijsku na Světovém 
poháru. Na „SP“ startovalo nejlep-

ších 128 šachistů světa, Sergeji 
se podařilo probojovat až mezi 
64 nejlepších, ale tam mu vysta-
vil stopku 5. nasazený Gašimov 
(AZE). Přesto se jedná o vynika-
jící sportovní výsledek a výbornou 
reprezentaci Frýdku-Místku!

FIDE listina ELO
K 1. 9. vydala mezinárodní ša-

chová federace FIDE listinu ELO 
(šachová síla hráče). Z členů BŠŠ 
si nejvíce polepšil Matyáš Marek
+ 79 na hodnotu 1945. Nejlépe 
jsou na tom IM Vojtěch Rojíček 
2404 a GM Vladimír Talla 2399.

Národní ELO
K 5. 9. vydal Šachový svaz 

ČR národní listinu ELO. Vynikají-
cí postup zaznamenal teprve de-
vítiletý Tomáš Filip, který si při-
psal rovných 278 a se svým ELO 
1662 se přiřadil k české špičce 
ve své věkové kategorii. Velký 
skok se povedl i Matyáši Mar-
kovi, který za ELO 2114 získal 
ve svých teprve 11 letech velmi 
prestižní titul „kandidát mistra“!
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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, mírně 

pokročilí (dospělí)
Věk: dospělí

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

Italština – začátečníci
(děti a mládež)

Věk: 6 – 9 let, 10 – 18 let
Charakteristika ZÚ: Naučíte se 
základům italské gramatiky, osvo-
jíte 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 a mládež)

Věk: 6 – 9 let, 10 – 18 let
Charakteristika ZÚ: Naučíte se zá-
kladům německé gramatiky, osvojíte 
si základy konverzace. Kurz bude 
rozdělen do věkových skupin.

Němčima – začátečníci 
(dospělí)

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

Ruština – začátečníci 
(děti a mládež)

Věk: 6 – 9 let, 10 – 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 a mládež)

Věk: 6 – 9 let, 10 – 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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Tělovýchovná jednota voltiž 
Frýdek - Místek 

Název: Voltiž 
Voltiž je gymnastické cvičení na 
neosedlaném koni. Věk dětí pro 
nábor 6-12 let, děti cvičí 2x týd-
ně na koni (čtvrtek a sobota, na 
jízdárně ve Frýdku na Panských 
Nových Dvorech), 1x týdně v tělo-
cvičně (středa, Sokolovna Frýdek) 
Přihlášení: Každou středu v 
Sokolovně ve Frýdku u parku, 
v malé gymnastické tělocvičně 
vždy od 18 do 19 hod. 
Kontakt: Michaela Guznar Rů-
žičková, Lenka Bujňáková
Tel.: 777 944 377, 724 977 386
E-mail: xmichaelax@seznam.cz, 
bujnakovalenka@seznam.cz 
Web: http://voltiz-fm.rekrepark.cz/

BK Klasik Frýdek-Místek
Nábor nových členů do družstev 
baseballu ve věku do 16 let. 
Tréninky 2x týdně v areálu TJ 
Slezan, v zimním období v tělo-
cvičně SPŠ.
Přihlášení: Zájemci o tento pálko-
vací sport kontaktujte p. Haladeje
Tel.: 777 119 760
Web: www.bk-klasik.cz

TJ VP Frýdek-Místek
Název: Storm Dance Club při TJ 
VP Frýdek-Místek
Aerobikový klub Storm Dance 
Club se zaměřuje na výuku dět-
ského aerobiku a dance aerobi-
ku. Připravuje děti na soutěže jak 
jednotlivců, tak choreografií, dále 
děti připravuje na soutěže Master 
Class a sportovního aerobiku. 
Vystupuje na společenských ak-
cích (karnevaly, plesy aj.)
Přihlášení: Nábor dětí od 4-8 
let se koná ve středu 21. 9. od 
14:30 na 1. základní škole (malá 
tělocvična), nábor dětí od 9-13 
let, 14 a více se koná v pondělí 
19. 9. od 15:30 na Základní ško-
le a Mateřské škole Sviadnov.
Tel.: 724 000 044, 739 495 402 
E-mail: storm.d.c@seznam.cz,
Web: www.stormdanceclub.cz
Dětský aerobik a Zumba pro děti 
Hry, říkanky, písničky, základy 
aerobiku, tance i ZUMBY. Začí-
náme ukázkovou lekcí 5. 10. 2011 
ZDARMA! 15 lekcí, každou středu 
od 12. 10. 2011 do 25. 1. 2012. 
Cena celého bloku je 990 korun.
15.30 – 16.15 děti 3-6 let
16.15 – 17.00 děti 7-12 let
Kurz povede klubová lektorka 
Katka Gallová. 
sportovní klub Fitpoint 
T. G. Masaryka 503,
738 01 Frýdek-Místek 
Tel.: 724 375 955 
Web: www.fitpoint.cz 

Sokol Taekwondo
Frýdek-Místek 

Název: taekwondo 
Věnujeme se korejským bojo-
vým uměním Taekwondo WTF 
a Hapkido. 
Věk: Od 8 let.
Místo: Novodvorská 667 (soko-
lovna), Frýdek-Místek 
středa: 16:30-17:30 
na obchodní akademii Palacké-
ho 123. 
pátek: 18:00-19:30 
Cena: 300 Kč měsíčně 
Přihlášení: Od září v místě tréninku.
Tel.: 604 256 521 

E-mail: taekwondofm@centrum.cz 
Web: www.sktkd.cz 
Název: nunchaku 
Cvičení s asijskými zbraněmi 
nunchaku, dlouhá tyč, krátká tyč. 
Věk: Od 8 let. 
Místo: Novodvorská 667 (soko-
lovna), Frýdek-Místek 
pondělí: 17:30-18:30 
Přihlášení: Od září v místě tré-
ninku 
Tel.: 739 159 550, 604 256 521
Cena: 150 měsíčně 
E-mail: taekwondofm@centrum.cz 
Web: www.nunchaku.cz, www.
sktkd.cz 

Škola Taekwon-do ITF Frý-
dek-Místek, korejské bojové 

umění sebeobrany 
Dynamické a moderní, atraktivní 
a oblíbené korejské bojové umě-
ní sebeobrany a bojový sport pro 
všechny věkové kategorie od 6 
let. Ve Frýdku-Místku působíme 
od roku 1992. První měsíc je 
zdarma. Výuka probíhá v Místku 
na 8. ZŠ, ulice ČSA 570. 
Přihlášení: Na tréninku na 8. ZŠ 
v Místku – viz. rozpis tréninků na 
webových stránkách školy 
Kontakt: Birkášová Kateřina, 3. dan
Tel.: 777 850 222
Web: www.tkdfm.taekwondo.cz

Taekwon-do ITF Joomuk
Taekwondo ITF je moderní umě-
ní sebeobrany. Jedno z úspěš-
ných českých sportovních odvět-
ví. Vhodné pro všechny věkové 
kategorie od 6 let. Přijďte si za-
cvičit s juniorskými reprezentanty 
ČR. Zlepšíte si svou vytrvalost, 
koordinaci pohybu a sebeovládá-
ní. Cvičíme na 11. ZŠ pondělí a 
středa od 18:00-19:30, a na 1. ZŠ 
úterý a čtvrtek 15:30-17:00 hod.
Tel.: 605 807 148.
Kontakt: Jozef Juhás 
E-mail: jozef.juhas@seznam.cz
Web: www.joomuk.taekwondo.cz

SK Město Frýdek-Mísrek 
oddíl judo

tréninky judo, sebeobrana, fy-
zická příprava, turnaje doma i v 
zahraničí.
Věk: Pro děti od 7 let
Cena: 200 Kč měsíčně
Přihlášení: tělocvična 9. ZŠ, ul. 
E. Krásnohorské, vstup z ul. Pod 
Školou: po, st, pá od 16.30 do 
18.00 a 18.00-19.30 h
tělocvična 11. ZŠ ul. J. z Podě-
brad, út 17-18.30, čt 18-19.30
tělocvična obchodní akademie, 
Místek, po, st 17.30 -19.00 hod.
Kontakt: Lubomír Černý
Tel.: 608 821 513 
E-mail: judo.fm@seznam.cz 

Škola jógy KARAKAL
Techniky zaměřené na harmo-
nizaci celé osobnosti, posílení 
tělesného i duševního zdraví, 
zpomalování stárnutí, pozitivní 
způsob života. Velkou pozornost 
věnujeme také seniorům. Půso-
bení na svaly, klouby, páteř, ale i 
relaxace, dechové techniky. 
Místo: Jógový sál – 9. ZŠ, ul. 
Elišky Krásnohorské, Frýdek
E-mail: joga-karakal@seznam.cz
Tel: 558 633 340, 607 720 251
Web: www.joga-karakal.cz

SCEAV (Slezská církev
evangelická a.v.)

Přibíráme chlapce i děvčata ve 

věku 13-17 let do D-clubu. Je to 
kolektiv mladých lidí, kteří chtějí 
společně diskutovat o životě, jez-
dit na výlety do přírody, na pobyty 
a stanování, sportovat a naslou-
chat biblickým příběhům. Je mož-
nost se naučit na některý hudební 
nástroj. Pravidelná setkávání v 
sobotu 16-18 hodin v sborové bu-
dově, Smetanova 376. Přihláška 
je zdarma a se souhlasem rodičů.
Kontakt: Mgr. Miroslav Sikora
Tel.: 737 007 071

Junák – svaz skautů
a skautek ČR

Název: středisko Kruh Frýdek-
-Místek
Jsme skautské středisko a nabí-
zíme smysluplné trávení volného 
času dětem od první až do deváté 
třídy. Každý týden probíhají schůz-
ky, jejichž náplní jsou hry a různé 
zajímavé činnosti – pohybové, 
tvořivé, výtvarné… Kromě toho 
pořádáme jednodenní nebo ví-
kendové akce a o letních prázdni-
nách čtrnáctidenní stanové tábory. 
Skautskou výchovou vedeme děti 
k samostatnosti, spolupráci, ohle-
duplnosti k lidem i přírodě.
Cena: Registrační poplatek je 
300 Kč za pololetí.
Přihlášení: Naše středisko se 
skládá z několika oddílů, které jsou 
rozděleny podle věku. Kontaktujte 
vedoucího střediska nebo vedoucí-
ho oddílu a ti vám sdělí, kdy může-
te dítě přivést na schůzku.
Kontakt: Matěj Štěpánek – ve-
doucí střediska
Adresa: Kostikovo náměstí 638 
(vedle ZUŠ)
E-mail: mates.stepanek@gmail.com
Tel.: 775 110 929
Web: www.frydek.skauting.cz

Plavecký oddíl SCB
ve Frýdku-Místku

Přijímáme děti z 1.-5. ročníku 
ZŠ, výjimečně i starší, které 
ovládají základy plavání a mají 
chuť se zlepšovat. Tréninky pro-
bíhají na krytém 25 m bazéně 
SŠED v Místku vždy v: úterý od 
16.00 do 17.00, středu, čtvrtek, 
pátek od 17.00 do 18.00 
Doporučený počet tréninků za 
týden je 2-3, podle stáří a výkon-
nosti dítěte. Cena je 600 Kč za 
měsíc a platí se vždy předem na 
celé následující školní pololetí. 
Nabízíme možnost si nezávazně 
(bezplatně) vyzkoušet, zda se 
u nás bude vašemu dítěti líbit. 
Zkouška může trvat celý týden. 
Tel.: 603 162 377
Přihlášení: Mgr. Ivo Konvič-
ka, vedoucí trenér sportovního 
centra, nebo přímo na bazéně v 
době tréninku.
Taneční skupina FUNKY BEAT 
sídlo na 5. ZŠ v tělocvičně
konkurz proběhne 15. září na 5. 
ZŠ od 17:00
Věk: 4-19 let (rozdělení mini, 
děti, junioři a hlavní)
Kontakt: trenér Kristýna Blahu-
tová Dis
Tel.: 721 405 326
Web: www.funkybeat.cz
Sportovní klub Skalický dvůr
Nevýkonnostní jezdecký klub, 
určený především pro děti a mlá-
dež, která chce jezdit na koních a 
taky se o ně starat. Neklademe si 

za cíl účast na sportovních soutě-
žích, jde nám spíše o využití vol-
ného času a sport pro všechny. 
Věk: Přípravka: od 6 let (po doho-
dě a posouzení na místě i mladší) 
– cena se stanoví podle počtů ná-
vštěv. Oddíl: od 10 let nebo opět 
dle schopností. Cena dle délky 
členství a aktivity 200 až 500/měsíc
Přihlášení: Hlásit se můžete 
buď přímo na adrese, telefonicky 
nebo mailem.
Adresa: SKSD,Skalice 77, Frý-
dek-Místek (blízko zastávky Ska-
lice-Záhoří, linka č. 8, MHD F-M) 
Tel.: 602 540 381 a 602 708 687 
E-mail: Milan.Adamek@seznam.cz. 
Web: www.skalicky.dvur.cz

Klub Nezbeda (středisko 
Charity Frýdek-Místek)

Možnost aktivního trávení volné-
ho času různými způsoby (pohy-
bové, výtvarné a rukodělné čin-
nosti, hry), zábavné, poznávací 
a diskusní programy, pomoc s 
řešením problémů, doučování. 
Při tvorbě programu vycházíme 
z aktuálních zájmů a potřeb dětí, 
které do klubu docházejí.
Věk: Klub je určen dětem a do-
spívajícím ve věku 6 – 15 let 
Cena: vstup je zdarma 
Přihlášení: není nutno se přihla-
šovat, klub mohou děti a mládež 
navštěvovat podle vlastního roz-
hodnutí průběžně v době: 13-17 
hodin (ve školní rok), 9-14 (o 
prázdninách) v budově Lidové-
ho domu (F. Čejky 450 v Místku)
Tel.: 732 628 731
E-mail: klubnezbeda.f-m@caritas.cz

Ženský pěvecký sbor
Bohuslava Martinů 

Pravidelné zkoušky sboru vždy 
ve středu 18.00 – 20.30, v sále 
ZUŠ Místek

Dobrovolnické centrum 
ADRA Frýdek-Místek 

Název: Studentský dobrovolnic-
ký klub ADRA 
Jsme otevřená skupina mladých 
lidí (od 16 let), připravujeme 
programy pro dětské domovy, 
domovy pro seniory, nemocnice, 
zařízení pro zdravotně postižené, 
školy, školky. Členství je zdarma. 
Přihlášení: Schůzky jednou za 
14 dnů ve středu od 16.00 hodin 
v klubovně DC ADRA, Radniční 
1242. Je možné se přihlásit ce-
loročně. 
Kontakt: Mgr. Monika Janoštíková 
E-mail: sdk@adra.cz 
Tel.: 775 688 896, 558 436 261 
Web: www.dcfm.cz 

TK Tennispoint
Tenisový klub s výraznou orienta-
cí na mládež. Provozujeme spor-
tovní klub s 9 závodními týmy, 
řízenou tenisovou přípravu mláde-
že, vedenou špičkovými tenisový-
mi trenéry s nejvyšší možnou čes-
kou licencí I. třídy. Pořádáme letní 
náborové kempy a soustředění.
Adresa: Hutní 36, Frýdek-Místek
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal
Tel.: 558 482 020, 724 152 064
E-mail: tennispoint@seznam.cz
Web: www.tennispoint.cz

TS DANCEPOINT
Taneční skupina Dancepoint pro 
vás připravila TANEČNÍ KURZY 
STREET DANCE pro začáteční-
ky a mírně pokročilé, kde se mů-

žete naučit moderní taneční styly. 
KURZ K1 – Národní dům, 9-11 
let, úterý (14.15-15.10), zahájení 
4. 10. – 10 lekcí. 
KURZ K2 – Národní dům, 12-15 
let, úterý (15.15-16.10), zahájení 
4. 10. – 10 lekcí.
KURZ K3 – 7. základní škola, 
9-11 let, středa (14.00-15.00), 
zahájení 21. 9. – 10 lekcí.
KURZ K4 – 7. základní škola, 
12-15 let, středa (15.00-16.00), 
zahájení 21. 9. – 10 lekcí. 
KURZ K5 – 7. základní škola, 
od 16 let, středa (16.00-17.00), 
zahájení 21. 9. – 15 lekcí. 
KURZ K6 – 4. základní škola, 
9-11 let, středa (14.00-15.00), 
zahájení 22. 9. – 10 lekcí. 
KURZ K7 – 4. základní škola, 
12-15 let, středa (15.00-16.00), 
zahájení 22. 9. – 10 lekcí. 
KURZ K8 – 7. základní škola, 
taneční skupina pro pokročilé 
od 16 let, úterý a čtvrtek (16.30-
17.30), zahájení 22. 9. – 30 lekcí. 
Cena: Cena kurzu za 10 lekcí 
činí 390 Kč.
Tel.: 776 096 091
E-mail: kurzy@dancepoint.cz
Web: www.dancepoint.cz

Český svaz včelařů, o.s.,
ZO Frýdek-Místek

Název: Včelařský kroužek
Výuka včelařství v teorii i praxi, 
hry, soutěže, pobyty. Věkové roz-
mezí: 1.-9. tř., schůzky se budou 
konat v Domě včelařů v Chlebo-
vicích – čtrnáctidenní interval
E-mail: marie.knodlova@seznam.cz
Kontakt: Marie Knödlová
Tel.: 603 542 619
Plavecký oddíl Frýdek-Místek
- plavecké kroužky pro děti od 5 let,
- závodní plavání, 
- akvabely
- kurzy pro dospělé neplavce a 
hendikepované občany
Plavou u nás děti od 5 let, ro-
diče, dospělí neplavci i ti, kteří 
chtějí jen zdokonalovací kurz.
Akvabelky – přípravka i pokročilí
Ceny: od 450 Kč/měsíčně
Přihlášení: Přihlášení e-mai-
lem, telefonicky, osobně na ba-
zéně 11. ZŠ
Tel.: 775 109 075
E-mail: i.licmanova@centrum.cz
Web: www.plavanifm.cz

JUNÁK – svaz skautů
a skautek ČR
1. oddíl Místek

Adresa: 28. října 781, 738 01 FM
Tel.: 728 143 201

E-mail:
marcela.tkacova@seznam.cz
Web: www.jednickamistek.cz

Cena: roční registrační
poplatek 400 Kč

Schůzky: děti 5-8 let pondělí 
16:00-17:30 hodin, děti 8-14 

středa 16:00-18:00
Do našeho oddílu přijímáme 
dívky i chlapce ve věku od 5 
do 15 let. Pořádáme pravi-
delně každý týden schůzky, 

chodíme na hory a pořádáme 
letní tábory.

Skauting je především o partě 
lidí, ve které má dítě příležitost 

poznat samo sebe.
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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 aerobní cvičení, 
která vycházejí z bo-
jového umění. Při cvi-
čení se používají také 
údery, kopy a úniky 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

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
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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, 

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

Mobilní sběrna:
U krytého bazénu   20.9. – 22.9. 
Parkoviště u Kauflandu
 27.9. a 29.9. (28.9. – svátek) 
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

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek,
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. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek

nebytové prostory o výměře 20,0 m2, III. NP, kancelář
objekt čp. 2204, ul. Palkovická, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 36,40 m2 (II.
NP – kancelář) 
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. 49, Zámecké náměstí
nebytové prostory o výměře 15,84 m2, sociální zázemí
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:

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!

- dům č.p. 1313 na pozemku 
p.č. 3489 zast. pl. a nádv., budo-
va bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
3490 zast. pl. a nádv. a pozem-
ky p.č. 3489 zast. pl. a nádv. o 
výměře 542 m2, p.č. 3490 zast. 
pl. a nádv. o výměře 66 m2, p.č. 
3491 ost. pl. o výměře 745 m2, 
p.č. 3492 zahrada o výměře 938 
m2, p.č. 3493 ost. pl. o výměře 
2339 m2 včetně ostatních staveb, 
příslušenství a vybavení na těchto 
pozemcích, vše k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (ul. Míru), nejnižší 
nabídková cena 7,000.000 Kč.

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

- budova č.p. 752 na pozemku 
p.č. 1723 zast. pl. a nádv. a poze-
mek p.č. 1723 zast. pl. a nádv. o 
výměře 330 m2, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Pionýrů), nejnižší 
nabídková cena 5,736.000 Kč

- nebytová jednotka 549/7 včet-
ně podílu 452/992 na společných 
částech budovy č. p. 549 a zasta-
věném pozemku p. č. 202/66 zast. 
pl. a nádv. a souvisejícím pozemku 
p. č. 202/211 ostatní plocha k. ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Rů-
žový pahorek), nejnižší nabídková 
cena 4.721.714 Kč 

- objekt bez č.p./č.e. (stavba 
občanské vybavenosti) na po-
zemku p.č. 202/210 zast. pl. a 
nádv. a pozemek p.č. 202/210 
zast. pl. a nádv. o výměře 15 m2 
včetně všech součástí a příslu-
šenství, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (Růžový pahorek), nejniž-
ší nabídková cena je 302.250 Kč

- objekt bez č.p./č.e. (stavba 

občanské vybavenosti) na po-
zemku p.č. 3482/69 zast. pl. a 
nádv. a pozemek p.č. 3482/69 
zast. pl. a nádv. o výměře 49 m2 
včetně všech součástí a příslu-
šenství, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek (Bezručova), nejnižší 
nabídková cena je 876.550 Kč. 
Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 21. 9. 2011
- ve 13.00 hod. budova č.p. 

1313, k.ú. Frýdek
- ve 13.30 hod. budova č.p. 34, 

k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
- ve 14.00 hod. budova č.p. 

752, k.ú. Místek
- ve 14.30 hod. nebytová jed-

notka 549/7, k.ú. Frýdek
- ve 15.00 hod. objekt bez č.

p./č.e. na pozemku p.č. 202/210, 
k.ú. Frýdek

- ve 15.30 hod. objekt bez č.
p./č.e. na pozemku p.č. 3482/69, 
k.ú. Místek

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

Účastník nabídkového licitač-
ního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským 
průkazem a dokladem o zapla-
cení jistiny. Jde-li o právnickou 
osobu, je účastník povinen před-
ložit výpis z obchodního rejstříku 
a písemné zmocnění k tomu, že 
je oprávněn jednat jménem práv-
nické osoby, nejde-li o statutární 
orgán. 

Výše jistiny je stanovena na 
10% z nejnižší nabídkové ceny 
a je splatná nejpozději dne 15. 
9. 2011 na účet statutárního 
města Frýdek-Místek, č.ú. 6015-
928781/0100, var. symbol: 

budova č.p. 1313, k.ú. Frýdek 
- VS 31121313.

budova č.p. 34, k.ú. Lískovec 
u Frýdku-Místku - VS 311234

budova č.p. 752, k.ú. Místek - 
VS 3112752

nebytová jednotka 549/7, k.ú. 
Frýdek - VS 31125497

objekt bez č.p./č.e. na po-
zemku p.č. 202/210, k.ú. Frýdek 
- VS 3112202

objekt bez č.p./č.e. na po-
zemku p.č. 3482/69, k.ú. Místek 
- VS 31123482

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

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

Ing. Bc. Hana Kalužová, 
vedoucí odboru SOM

Nabídkové licitační řízení
Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje prodej níže uvedených nemovitostí

formou nabídkového licitačního řízení:

- pozemek p.č. 5281/14 orná 
půda o výměře 68223 m2, k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Nová Osada).

Pozemek je dle platného 
územního plánu zařazen v ploše 
bydlení v bytových domech BH a 
je nabízen k pronájmu jako celek. 

Po vybudování inženýrských 
sítí a komunikací nájemcem může 
být převeden do jeho vlastnictví. 

Statutární město Frýdek-Místek informuje 
o záměru pronajmout níže uvedenou nemovitost

Písemné žádosti s doložením 
podnikatelského záměru a ča-
sového harmonogramu realiza-
ce zasílejte na Magistrát města 
Frýdku-Místku, odbor správy 
obecního majetku, a to nejpoz-
ději do 31. 10. 2011. Po uplynutí 
tohoto termínu budou zájemci 
informováni o dalším postupu.

Bližší informace tel. 558 609 
175, 558 609 178.

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/
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vyhlašuje výběrové dotační řízení 
na poskytnutí účelových dotací 
z rozpočtu Statutárního města 
Frýdku-Místku pro právnické a fy-
zické osoby na podporu a rozvoj 
sociálních služeb pro rok 2012.
Cílem finanční podpory je roz-
voj a zkvalitnění ucelené sítě 
sociálních služeb na území sta-
tutárního města Frýdku-Místku. 
Programy na podporu a rozvoj 
sociálních služeb jsou rovněž 
v souladu s cíli Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb 
ve městě Frýdku-Místku na léta 
2011-2013 a schváleného Stra-
tegického plánu rozvoje statu-
tárního města Frýdku-Místku na 
období 2007-2013.
DOTAČNÍ PROGRAMY NA 
PODPORU A ROZVOJ SOCI-
ÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 
2012
A. Program na podporu a rozvoj 
sociálních služeb
Program je určen pro poskyto-
vatele sociálních služeb, kteří 
mají dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, oprávnění 
k poskytování sociálních služeb 
(registraci), a nebo je zapsán 
v registru poskytovatelů sociál-
ních služeb (§ 84 odst. 5 zákona 
o sociálních službách).
Podporované oblasti:
1. Sociální poradenství:
1.1. Podpora a rozvoj odborné-
ho sociálního poradenství včet-
ně půjčovny kompenzačních 
pomůcek.
2. Služby sociální péče:
2.1 Podpora osobní asistence a 
pečovatelské služby.
2.2 Centra denních služeb.
2.3 Podpora samostatného by-
dlení pro osoby se zdravotním 

informace z nemocnice

Nemocnice a Adra hledají nové
dobrovolníky na dětské oddělení

V září 2011 proběhnou ve 
Frýdku-Místku dopravní průzkumy. 
V rámci těchto průzkumů se usku-
teční především sčítání odboču-
jících proudů na křižovatkách a 
směrové průzkumy metodou polo-
žení dotazu řidiči na silničních vjez-
dech do města a na významných 
parkovištích ve městě. 

Při směrových průzkumech 
bude sčítacími komisaři zjišťo-
ván počátek a konec cesty vozi-
dla (názvy obcí či měst, ve Frýd-
ku-Místku v podrobnosti ulic, či 
místních částí).

Zjištěná data budou použita 
pro dopravně-inženýrské ana-
lýzy, návrhy řešení problematic-
kých míst, vytvoření dopravního 
modelu i pro vyhodnocení „měst-
ské hromadné dopravy zdarma“. 

Dopravní průzkum ve Frýdku-Místku
Dopravní model vytvořený na 
základě kvalitních vstupních dat 
je v současnosti nejobjektivněj-
ším nástrojem na posouzení 
organizačních změn v dopravě 
a jejich vliv na celou komuni-
kační síť města (změna organi-
zace dopravy na křižovatkách 
a komunikacích, vliv nových 
komunikací, podpora výstav-
by obchvatu města rychlostní 
silnicí R48 apod.). Dopravní 
model přispěje k efektivnímu 
rozvoji dopravní infrastruktury 
ve městě.

Projekt pro Statutární město 
Frýdek-Místek provede spo-
lečnost Mott MacDonald CZ, 
spol. s r. o. Děkujeme všem 
osloveným řidičům za součin-
nost při průzkumu.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
postižením včetně duševního 
onemocnění.
2.4 Odlehčovací služby.
2.5 Chráněné bydlení.
2.6 Denní stacionáře.
2.7 Týdenní stacionáře.
2.8 Domovy pro seniory.
2.9 Domovy se zvláštním režimem.
2.10 Tísňová péče. 
3. Služby sociální prevence:
3.1 Podpora služeb pro osoby v 
krizové situaci a osoby ohrože-
né sociálním vyloučením (dům 
na půl cesty, krizové centrum, 
azylový dům, noclehárna). 
3.2 Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi.
3.3 Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež. 
3.4 Služby následné péče.
3.5 Kontaktní centra.
3.6 Podpora sociální rehabilitace 
a vytváření rovných podmínek a 
příležitostí pro integraci handica-
povaných občanů. 
3.7 Sociálně terapeutické dílny.
3.8 Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením. 
3.9 Raná péče.
3.10 Nízkoprahová denní centra.
3.11 Terénní programy.
B. Program na podporu ostat-
ních aktivit doplňujících sociální 
služby
Program je určen na podporu 
ostatních aktivit v sociálních 
službách, které nevyžadují po-
vinnou registraci dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších 
předpisů.
Podporované oblasti:
1. Aktivizační, vzdělávací a moti-
vační programy.
2. Dobrovolnictví.
3. Humanitární služby (např. so-

ciální šatníky).
4. Terénní hospicová péče.
PODMÍNKY, ZÁSADY, ŽÁDOST
Veškeré informace související 
s výběrovým dotačním řízením 
včetně podmínek vyhlášených 
dotačních programů, Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu 
Statutárního města Frýdku-
-Místku v působnosti odboru 
sociálních služeb, žádosti o 
dotaci poskytnutou z rozpočtu 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku pro rok 2012, jsou k dispozi-
ci na internetové adrese www.
frydekmistek.cz nebo na odbo-
ru sociálních služeb Magistrátu 
města Frýdku-Místku (dále jen 
„MMFM“), se sídlem Radniční 
1149, 738 22 Frýdek-Místek.
Kontaktní osoba:
Magda Máchová,
tel.: 558 609 317, e-mail: ma-
chova.magda@frydekmistek.cz.
TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁ-
DOSTI
Žadatel podává přihlášku o po-
skytnutí dotace v jednom pode-
psaném originále s přílohami 
v tištěné verzi a v elektronické 
podobě na CD doporučeně poš-
tou nebo osobně na podatelně 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
nejpozději do 7. 11. 2011 včetně 
(termín pro podání žádosti platí 
pro oba dva programy podpory), 
na adresu:
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené textem: 
„NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O 
DOTACI“ (v levém horním rohu 
obálky). Plný název či jméno ža-
datele o dotaci a adresa.

V dubnu loňského roku uspo-
řádalo Dobrovolnické centrum 
ADRA ve spolupráci s naší ne-
mocnicí úvodní školení pro zá-
jemce o dobrovolnickou práci 
na dětské oddělení. Na školení 
přišlo kolem šedesáti zájemců, 
z nichž se nakonec začalo věno-
vat této práci téměř dvacet lidí.

„Dobrovolníci navštěvují ne-
mocné děti na dětském oddě-
lení zpravidla v odpoledních a 
podvečerních hodinách nebo 
o víkendech. Hrají s nimi hry, 
povídají si nebo čtou pohádky,“ 
říká Michal Čančík, vedoucí dob-
rovolnického centra ADRA ve 
Frýdku-Místku. „Osvědčilo se 
nám, že dobrovolnické dvojice 
pravidelně chodí v předem do-
hodnutém dni v týdnu.“

Na pravidelných hodnotících 
schůzkách, kde se setkávají dob-
rovolníci s pracovníky nemocnice 
a DC ADRA, se všichni shodli na 
tom, že spolupráce dobrovolníků 
s nemocnicí má přínos zejména 
pro děti, ale také pro jejich rodiče, 
kteří zejména s menšími dětmi 
tráví při jejich pobytu v nemocnici 
celý den a mohou si tak na chvíli 
odpočinout.

Během roku a půl, kdy pro-
gram na dětském oddělení ne-

mocnice funguje, došlo samo-
zřejmě k přirozenému úbytku 
dobrovolníků. Dobrovolnické 
centrum ADRA proto ve spo-
lupráci s nemocnicí vyhlašuje 
nový termín úvodního školení 
pro nové zájemce. 

Zájemci o práci dobrovolníka 
na dětském oddělení se mohou 
zúčastnit úvodního školení, kte-
ré proběhne v neděli 25. září od 
14:00 do 18:30 hodin v jídelně 
Nemocnice ve Frýdku-Místku za 
účasti pracovníků DC ADRA a 
nemocnice. Zájemci se nemusí 
přihlašovat předem, ale mohou 
přijít přímo na uvedené školení.

Dobrovolníkem se může stát 
prakticky kdokoliv ve věku 18 let 
– ať už se jedná o maminku na 
mateřské, studenta, důchodce, 
nezaměstnaného – kdo si umí 
najít chvíli volna, kterou by chtěl 
věnovat pomoci druhým.

Dobrovolníci si mohou s pa-
cienty povídat, číst knihy, kreslit, 
zpívat nebo hrát hry. Dobrovol-
níci si sami určí četnost a dobu 
svého působení v jednotlivých 
programech.

Pokud máte chvíli volna 
a chcete ji věnovat těm, kteří ji 
potřebují, přijďte! Dobrovolnictví 
je přínosem pro všechny.

Provádíme instalace fólií:
Bezpečnostních, protislunečních, termálních, privátních,

Dekoračních, barevných, autofólií a fólií na ochranu laku vozidla
Tel.: 603 514 452, www.foliovecentrum.cz, www.autofoliefm.cz
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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

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

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:
16. 9. – 30. 9. - Nová scéna Vlast

Beznadějná mnohost – netradiční foto-
grafie Miroslava Uherka

Divadlo
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
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
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
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.

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 !!!

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!

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

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

Frýdeckého zámku
PRVNÍ ZÁMECKÝ KONCERT
Dominika Hošková – violoncello

Jiří Hošek – violoncello
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
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 puto-
vání do 1.337 kilometrů vzdáleného Hüc-
keswagenu, ze kterého ve třicátých letech 
13. století na východní Moravu připutovali 
Arnold a jeho syn Franco, hrabata z Hüc-
keswagenu, 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

Michal POPIELUCH a přátelé
Výstava fotografií Michala Popielucha a 

jeho přátel.
24.9. (so) od 20h – NEOLIT CULTURE 
Skvělé obsazení, skvělá muzika vonící 
starými dobrými hardrockovými časy. 
Info: http://bandzone.cz/neolitculture
29. 9. (čt) od 19h – Folk &. Country 
Jam Session 
Pravidelné hudební setkání příznivců a 
interpretů folkové, trampské a country 
muziky. Přijďte si zazpívat, zahrát či po-
slechnout písničky vonící dálkami, ohněm 
a přátelstvím... Večírky se budou konat 
jednou za měsíc, vždy ve čtvrtek v lichém 
týdnu ke konci měsíce.
30. 9. (pá) od 20h – Honza ŽAMBOCH, 
René SOUČEK
Nezaměnitelný valašský hudební tvůr-
ce Honza Žamboch, který se svou 
minikapelou Žamboši získal cenu An-
děla 2006 a 2009. U Arnošta vystou-
pí sólově. Domácího Reňu není třeba 
nijak zdlouhavě představovat, neb je 
to alternativně folkový písničkář, jehož 
nezaměnitelné písně dokážou pobavit 
i roztesknit duši nejednoho hudebního 
fajnšměkra. 

www.penzionuzvonu.eu
Farní 3551, Frýdek-Místek

PENZION U ZVONU

Olejomalby - Dalibor Valášek

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

Život na zahradě
8. ročník výstavy
Zdravý životní styl

30.9.-2.10. 2011
Výstaviště Černá louka

za účasti Územního sdružení Českého 
zahrádkářského svazu Frýdek-Místek
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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 LANGŮV DŮM
Otevřeno: út-pá 13-18 hodin

Tel.: 723 021 622

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

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 POSLE-
CHOVKA 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:
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

22. 9. 2011 v 10:00
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 
zábavy, písniček a her v malých skupi-
nách 6 dětí, výuky se mohou účastnit i 

mladší sourozenci. 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 

program pro léčbu, regeneraci a prevenci 
poruch 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

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

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.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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 
potvrdila svoji interpretační vyspělost 
recitálem se závažným programem. V 
současnosti studuje v Izraeli na Jerusa-
lem Academy of Music. Její aktivity byly 
oceněny v červnu 2010 udělením Stříbrné 
medaile Senátu Parlamentu ČR za šíření 
dobrého jména a tradic České republiky 
ve Státě Izrael. Jiří Hošek je pokládán za 
jednu z nejvýraznějších postav interpre-
tačního umění současnosti. Stal se laure-
átem Mezinárodní violoncellové soutěže 
Pražského jara 1980. Kritika oceňuje na 
Hoškově hře zvláště brilantní techniku a 
oduševnělý výraz. Jako jediný violoncelli-

sta reprezentoval českou violoncellovou 
školu na Pražském jaru 2002.
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:
Darina Krygiel - obrazy

Věra Tošenovská - grafika

GALERIE U KOCOURA
Retrospektivní výstava fotografií

žáků SŠZL Frýdek-Místek

Dáša Lasotová - LYRICKÉ KONCEPTY
(převážně akvarel)

Vernisáž v pátek 16. září v 18 hodin
Tvorbu uvede PhDr. Jiří Valoch

Výstava potrvá do 21. října
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Studium denní (čtyřleté), dálkové (pětileté) a integrující
v oborech:

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

Dálkové studium probíhá 1 x týdně od 14 hodin
Přihlášky ke studiu přijímáme průběžně

AKCE NA
AQUAPARKU

1. 10. 2011
Naturistická Olešná

5. 10. 2011
Plavecká soutěž měst


