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slovo náměstka primátora

Zastupitelstvo probíralo vyšetřovací kauzyZastupitelstvo probíralo vyšetřovací kauzy

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Sedm zastupitelů ODS opustilo jednání v úvodu hned poté, co se jim 
nepodařilo přesvědčit více jedinců o mimořádnosti situace a o tom, že by jednání mělo probíhat podle 
jejich not.       Foto: Petr Pavelka

Vážení občané,
letošní léto jsme měli ve městě oprav-

du „veselé“. Na jedné straně energii 
rozdávající úspěšné akce Beskydského 
Veseléta, na straně druhé vyšetřovací 
kauzy, které stejně jako jednotlivé kul-
turní programy dokázaly zaplňovat řádky 
periodik i obrazové zpravodajství televizí 
a energii pro změnu braly.

Museli jsme přehodnotit náš prvotní 
vyčkávací postoj založený na presu-
mpci neviny obviněných a víře, že obvinění nestojí na reálných zákla-
dech, protože absurdita postupů některých orgánů činných v trestním 
řízení se stále stupňuje a dokonce účelovými mediálními vyjádřeními 
vytvářejí značně negativní obraz radnice a současně poškozují dobré 
jméno Statutárního města Frýdek-Místek. Na několika místech zpra-
vodaje máte dostatek informací z našeho pohledu, kterým prozatím 
média dopřávala mnohem méně sluchu. Ono se mnohem lépe píše 
a prodává něco negativního než opak. Na tomto místě bych snad jen 
pro ilustraci přiblížil poslední „rádobypřípad“ z dílny státního zástupce 
Hradila - obvinění vedoucího oddělení stavebního řádu ve věcech, 
kdy ještě o správnosti postupu stavebního úřadu ani nerozhodl kraj-
ský úřad a správní soud, tak jak je dáno zákonem. Přesto už bylo 
vzneseno obvinění ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Krimi-
nalizace naší radnice prostě pokračuje. Chci podotknout, že stavební 
úřad vydává tisíce rozhodnutí, pouze v řádu procent se vůči nim ně-
kdo odvolává a pouze v promilích jsou vydaná rozhodnutí označe-
na jako chybná. Státní zástupce vzkazuje, že si je ve Frýdku-Místku 
nemůžeme dovolit. Rada města proto přistoupila k několika krokům, 
které chtějí nepřirozený běh věcí zvrátit a bránit město, které si za-
slouží být v médiích v úplně jiných souvislostech.  Michal Pobucký

Pondělní jednání frýdecko-
-místeckého zastupitelstva 
podle očekávání významně 
ovlivnily vyšetřovací kauzy 
související s magistrátem 
města. Protože opoziční ODS 
nenašla podporu pro své ná-
vrhy a nepodařilo se jí pře-
svědčit ostatní o mimořádnos-
ti situace ani schůzi vést, její 
členové záhy jednání opustili.

V souvislosti s obviněním ná-
městka primátora Dalibora Hrab-
ce vyzvala ODS k jeho rezignaci. 
Tu však již dříve odmítli koaliční 
partneři. „Žádnou výhodu jsem ne-
sjednal, na tom si trvám a nevidím 
důvod proto odstupovat. Uvědo-
muji si, že je to politicky nepříjem-
né, proto jsem první den po sdělení 
obvinění nabídl funkci koalici, která 
se s tím vypořádala tak, že mám 
ve funkci zůstat,“ připomněl ná-
městek primátora Dalibor Hrabec, 
že byl připravený z funkce odejít.

Protože ODS vznesla tři návr-
hy na usnesení, které se týkaly 
vyšetřovacích kauz, přednesl 
náměstek primátora stejně jako 
na minulém zasedání stručný 
přehled událostí v této souvislos-

ti a seznámil zastupitele s kro-
ky, které město hodlá v těchto 
kauzách učinit. Město podává 
podnět k zahájení kárného řízení 
vůči státnímu zástupci Ladislavu 
Hradilovi i podněty k výkonu do-
hledu nad jeho prací.

„Máme za to, že z mediál-
ních vyjádření pana Hradila 
v dané věci lze od samého 
počátku vysledovat minimálně 
jeho naprostou neprofesionalitu 
ve vyjadřování, ne-li přímo po-
rušování zásad, kterými by se 
měl jako státní zástupce řídit, 
zejména povinnosti postupovat 
odborně, svědomitě, odpověd-
ně, nestranně a spravedlivě, 
což dle našeho názoru může 
ohrozit důvěru v nestranný a 
odborný výkon působnosti stát-
ního zastupitelství. Zejména 
máme za to, že jeho mediální 
vyjádření nejsou nezaujatá a 
nerespektují zásadu presum-
pce neviny. Jeho vyjádření mají 
odsuzující charakter ve vztahu 
k obviněným a vyvolávají dojem, 
jako by obvinění byli přinejmen-
ším pravomocně odsouzeni za 
výše uvedené trestné činy,“ uve-

dl na zastupitelstvu náměstek 
primátora Michal Pobucký, který 
vše opřel o příslušné paragrafy a 
konkrétní výroky v médiích.

„V žádném případě nepřísluší 
státnímu zástupci zasahovat, a 
to ani v režimu informování ve-
řejnosti do samosprávy, tedy do 
sféry statutárního města Frýdku-
-Místku, což je dáno Ústavou 

ČR. Neměl by si ze své pozice 
dovolovat jakoukoliv kritiku či 
rady, jak by mělo město ve vzta-
hu k obviněným zaměstnancům 
a funkcionářům vystupovat. Ne-
znalost, resp. neodbornost pana 
Hradila na úrovni pracovněpráv-
ních předpisů či obecního zřízení 
je zarážející,“ říká náměstek pri-
mátora Michal Pobucký.

Po sdělení těchto informací 
si klub zastupitelů ODS vzal 
přestávku, po níž se domáhal 
okamžitého přečtení svého 
prohlášení, což ovšem nemělo 
oporu v jednacím řádu. Když 
byli odkazováni na pozdější 
diskuzi, v níž mohli dostat po-
třebný prostor, jednání zastupi-
telstva opustili.  (pp)

Zastupitelé rozhodovali o úvěru
Zastupitelstvo města vyjád-

řilo souhlas s důvody pro při-
jetí úvěru Statutárnímu městu 
Frýdek-Místek v souvislosti 
s výstavbou haly Polárka ve 
výši 400 milionů korun.

„400 milionů vypadá jako 
megalomanská záležitost, když 
jsme v tomto volebním období 
již schválili úvěr ve výši 200 mi-
lionů. Ten se ale nezačal čerpat 
a ani čerpán nebude. Celkově 
byl úvěr 400 milionů vlastně 

plánovaný již dříve, protože 
Polárka měla být dofinanco-
vána dodavatelským úvěrem. 
Po analýzách a diskuzích jsme 
došli k závěru, že bude trans-
parentnější, když se to nebu-
de spojovat. Úvěr bude použit 
na halu Polárka, její vybavení, 
podmiňující objekty a úvěro-
vou konsolidaci a optimalizaci. 
Splníme tím dva klíčové body 
programového prohlášení, že 
postavíme novou halu a ne-

zvedneme zadluženost města 
na konci volebního období. 
Předpokládáme, že se při dneš-
ní krizi vše podaří vysoutěžit za 
dobrou cenu, i pro úvěry nikdy 
nebyly lepší podmínky. Pokud 
se nám halu nepovede vysoutě-
žit za rozumnou cenu, stavět ji 
nebudeme,“ shrnul a deklaroval 
radní Jaroslav Chýlek, mající na 
starosti finance města.

Náměstek primátora Michal 
Pobucký se ještě vypořádal 
s připomínkou, že město pro-
váhalo čas na získání dotač-
ních prostředků. „Jediná šan-
ce na zisk větších peněz byla 
z Integrovaného plánu rozvoje 
města, kdy jsme dostali čtvrt 
miliardy, které šly například na 
rekonstrukci Stovek nebo 8. 
pěšího pluku. Víc peněz jsme 
kvůli tehdejší krajské reprezen-
taci v čele s ODS nedostali, i 
když jsme měli. A nyní neexis-
tuje žádný finanční program, 
kterým bychom peníze získali. 
Nějaké možnosti byly pouze 
pro města do 50 tisíc obyvatel,“ 
reagoval Michal Pobucký.  (pp)

VYHROCENÉ JEDNÁNÍ: Náměstek primátor Michal Pobucký vysvětlu-
je zástupcům ODS, že jednací řád platí pro každého. Foto: Petr Pavelka
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Zpravodajství

krátce

Slavnost v zóně
Ve čtvrtek 6. září dojde k 

slavnostnímu otevření nového 
výrobně-technologického areálu 
společnosti Vyncke v chlebovické 
průmyslové zóně. Ta se již sto let 
zabývá vývojem technologií na 
výrobu energie z biomasy a odpa-
du a letos oslaví dvacet let úspěš-
ného působení v ČR. O významu 
společnosti Vyncke a její investice 
pro město svědčí i to, že součas-
ně dojde také k podpisu partner-
ské smlouvy mezi zástupci města 
Frýdek-Místek a Harelbeke, od-
kud společnost Vyncke pochází.

Jubilanti v kině
Frýdecko-místecká radnice 

znovu nezapomíná na seniory 
s významným životním jubileem. 
Jsou pozváni na pátek 21. září 
do Kina Petra Bezruče, kde od 
16, resp. 18 hodin zhlédnou vy-
stoupení lidového souboru Va-
lašský vojvoda z Kozlovic. 

Den pro seniory
Statutární město Frýdek-Místek 

prostřednictvím odboru sociálních 
služeb pořádá v rámci Evrop-
ského roku aktivního stárnutí a 
mezigenerační solidarity 2012 ve 
čtvrtek 13. září od 9 do 15 hodin 
v areálu Sokolík ve Frýdku-Místku 
Den pro seniory. Připravena je 
řada kulturních vystoupení, včetně 
mažoretek, historického šermu či 
cimbálové muziky.

Uzavřený aquapark
9. září končí letní sezóna na 

letním aquaparku Olešná. Od 3. 
až do 16. září je z důvodu plá-
nované technologické odstávky 
uzavřena i krytá část.

Zájemcům o jógu
Škola jógy Karakal oznamu-

je všem, kteří chtějí udělat něco 
dobrého pro sebe, že zápis do 
podzimního běhu pravidelných 
odpoledních kurzů jógy se usku-
teční v úterý 11. září od 16 do 18 
hodin v Jógovém sále 9. ZŠ na 
ul. El. Krásnohorské ve Frýdku. 
Výuka v jednotlivých kurzech 
pak začne v týdnu od 17. září. 
Budou otevřeny kurzy pro začá-
tečníky až středně pokročilé (1.-
4. ročník), pokročilé, psychohygi-
ena – relaxační techniky, senioři 
a dynamické jógové tance. Do 
čtvrtečního kurzu jsou zvány děti 
ve věku 4-6 let společně s rodiči.

Pobeskydská drakiáda
Pobeskydský aviatický klub 

Frýdek-Místek pořádá v sobotu 
22. září na letišti v Místku-Bahně 
14. ročník Pobeskydské drakiá-
dy. Program začíná v 10 hodin 
letovými ukázkami rádiem říze-
ných modelů, draci budou sou-
těžit odpoledne od 13 hodin.

Catena Musica
V rámci akce Dny evropského 

kulturního dědictví se uskuteční 
koncerty pěveckého sboru Cate-
na musica z Frýdku-Místku. Vy-
stoupení se koná v neděli 9. září 
v Evangelickém kostele ve 14,30 
hodin, následně ve Farním kos-
tele v 16 hodin. Vstup volný. (pp)

První ze série podzimních 
Dnů s průvodcem odstartuje už 
v sobotu 8. září  na Zámeckém 
náměstí u kašny sv. Floriána ve 
Frýdku. S průvodcem zavítáte 
přes nádvoří Frýdeckého zám-
ku a ulici Hlubokou k bazilice 
minor. Na závěr se podíváte ke 
kostelu sv. Jana Křtitele. 

V dalším termínu, a to 6. října, 
se zájemci vydají na novinkový 
okruh, který Beskydské informač-
ní centrum představilo letos na 
jaře – z frýdeckého náměstí přes 
ulici Radniční, Těšínskou, třídu T. 
G. Masaryka ke kostelu sv. Jošta.

„Místeckou historickou část če-

V sobotu 18. srpna měli 
všichni obyvatelé statutárního 
města Frýdku-Místku, ale také 
jeho návštěvníci možnost svou 
účastí na Beskydských rekor-
dech zapsat město Frýdek-Mís-
tek do České knihy rekordů. 
Všichni se činili, takže se úsilí 
pořadatelů z Beskydského in-
formačního centra vyplatilo.

„Bylo zaznamenáno neuvěři-
telných 1548 pokutových kopů, 
které zapsaly naše město do 
České knihy rekordů. Současně 
jsme překonali i rekord z roku 
2004, který byl počtem 1507 
účastníků v pokutovém kopu 
ustanoven partnerským měs-
tem Turzovka. Vsadili jsme na 
dobrou disciplínu, fotbal je pros-
tě fenomén a věkové rozpětí 
účastníků bylo skutečně mimo-
řádně široké,“ těšilo náměstka 
primátora Michala Pobuckého, 
který spolu s kolegou Liborem 
Kovalem a moderátorem Voj-
těchem Bernatským mohli na 
místeckém náměstí přivítat le-
gendárního Antonína Panenku.

Každý účastník bez ohledu 
na to, zda proměnil, či penaltu 
zahodil, obdržel připínací placku 
s motivem IV. ročníku Beskyd-
ských rekordů coby účastnický 
list. A ještě se mohl těšit na pitný 
režim, který účastníkům věnova-
ly firmy Kofola a.s. a Plzeňský 
Prazdroj a.s.

Frýdek-Místek se opět zapsal do České knihy rekordůFrýdek-Místek se opět zapsal do České knihy rekordů

BESKYDSKÉ REKORDY: Antonína Panenku na náměstí vítal moderátor Vojta Bernatský s náměstky 
primátora Michalem Pobuckým a Liborem Kovalem.

„Po celou dobu konání rekor-
du byl připraven bohatý dopro-
vodný program. Pohádkových 
stanovišť se soutěžemi využívali 
děti i jejich rodiče. Symbol Bes-
kydských rekordů – čmelda se 
maloval na trička, zápichy do 
květináčů nebo klíčenky. Ladné 
pohyby předvedly mažoretky 
Talento, gymnastky nebo svě-
řenci Simony Svrčkové, kterou 
znáte z taneční soutěže Star-
dance. Dech se divákům tajil při 
ukázkách frýdecko-místeckých 
oddílů Taekwon-Da, Aikida a 
českého rekordmana v driblová-
ní Jiřího Kremsera. Celý den byl 
zaměřen především na frýdec-
ko-místecké talenty. A že máme 

ve městě skvělé hudebníky, 
předvedly skupiny Dolls in the 
Factory,  Bublifunk, Downbelow 
či Stanley´s Dixie Street Band. 
Jsem ráda, že místní dokázali 
pobavit místní,“ shrnula ředitel-
ka Beskydského informačního 
centra Monika Konvičná, která 
poděkovala všem městským i 
dalším firmám, které se do akce 
zapojily a podpořily ji.

V závěru večera náměstí Svo-

body v Místku roztančil a rozezpí-
val Těžkej Pokondr a ABBA Stars 
Revival. Nechybělo také dobré 
občerstvení a stánky s nabídkou 
řemeslných výrobků. Při regist-
raci účastníků rekordu se vybíral 
poplatek 5 korun, kterým se stvr-
zovalo, že všichni byli seznáme-
ni s pravidly rekordu. Vybraná 
částka 7.745 Kč bude věnována 
Dennímu stacionáři Škola života 
ve Frýdku-Místku.  (pp)

„I hořely ohně na kopcích 
a duchové starých národů, 
otcové našich otců, scházeli 
po stezkách, jež odpradáv-
na spojovaly tuto zemi, aby 
na tomto místě vzpomenuli 
všech, jež vryli potem svým i 
krví této zemi její obraz, jenž 
má být její budoucností…“ 
Řekněte toto dětem za tmy při 
plápolání ohňů a řinčení oceli 
a máte pozornost zaručenou.

Dramaturgie Frýdeckých 
historických slavností zůstává 
v podstatě stejná, ale dýchnutí 

historie na konci prázdnin je ve 
stylovém prostředí historického 
jádra v Parku pod zámkem vždy 
vítané. Nejinak tomu bylo letos, 
i když nedělní části nepřálo po-
časí. Ale předpověď byla zná-
má, a tak si už sobotní večerní 
program nenechaly ujít doslova 
davy návštěvníků, kteří strávili 
pohodový večer ve společnosti 
tančících dam a mužných zbroj-
nošů. Rytíři a šermíři se snažili 
nejen předvést své umění, ale i 
přiblížit historii a pověsti vázané 
k našemu městu.  (pp)

Historické slavnosti s ohňostrojemHistorické slavnosti s ohňostrojem

VEČERNÍ PRŮVOD: Program po setmění má své kouzlo.
Foto: Petr Pavelka

Centrum pečovatelské služ-
by Frýdek-Místek, příspěvko-
vá organizace, vás již tradičně 
zve ve spolupráci s Oblastním 
spolkem Českého červeného 
kříže Frýdek-Místek a za fi-
nanční podpory Statutárního 
města Frýdek-Místek na VII. 
ročník Pochodu pro seniory. 

Akce se uskuteční v pátek 14. 
září, sraz je tradičně v 9 hodin u 
Hájku ve Frýdku. V letošním roce 
jsou pro účastníky zajištěny zdar-
ma svozové autobusy do místa 
konání. Po oficiálním zahájení se 
vydají trasou dlouhou tři kilometry 
z Hájku vedlejší zpevněnou komu-
nikací do Sedlišť k restauraci Laš-
ská jizba. Během cesty je připrave-
no i pár soutěžních úkolů a výzvy 
k výkonu se nikdo nemusí bát, 
neboť po trase budou k dispozici 
zdravotníci. Srdečně jsou zváni i 
rodinní příslušníci či zvířecí maz-

Pochod pro seniory 2012
líčci. „Pořadatelé slibují, že bude 
pro zájemce připravena příjemná 
zábava a nabídka prohlídky zají-
mavostí v okolí cíle trasy. Všichni 
účastníci také obdrží účastnické 
listy, drobné upomínkové předmě-
ty a bude také zajištěno malé ob-
čerstvení,“ láká k účasti náměstek 
primátora Libor Koval.
autobus č. 1 – 8:17 U Gustlíč-
ka, 8:20  Na Veselé, 8:23 Nový 
byt, 8:26 Magistrát, 8:29 Ne-
mocnice, 8:32 Rozcestí u školy, 
8:35 Sídliště, 8:43 Hájek  
autobus č. 2 – 8:15 Anenská, 
8:18 Ostravská, 8:21 Frýdlantská, 
8:24 Politických obětí, 8:30 Ma-
gistrát, 8:33 Revoluční, 8:36 Lís-
kovecká, 8:39 Sídliště, 8:47 Hájek
autobus č. 3 – 8:15 Anenská, 
8:18 Ostravská, 8:21 Frýdlantská, 
8:24 Politických obětí, 8:30 Ma-
gistrát, 8:33 Revoluční, 8:36 Lís-
kovecká, 8:39 Sídliště, 8:47 Hájek

Podzimní Dny s průvodcem
kají také dva okruhy. V sobotu 22. 
září si projdeme již známý okruh 
a začneme na náměstí Svobody, 
zastavíme se u kostela sv. Jaku-
ba Většího, Staré pošty, památní-
ku 8. pěšího pluku, sladovny, bý-
valé městské radnice a spořitelny 
a kostela sv. Jana a Pavla. Druhý 
okruh, také jarní novinka, na vás 
čeká v sobotu 20. října. Setkáme 
se opět na náměstí Svobody u 
Mariánského sloupu a projdeme 
přes Malé náměstí, Smetanovy 
sady, hřiště pod Sokolíkem, budo-
vy knihovny a Policie, Palackého 
ulici až ke kostelu Všech svatých,“ 
zve za BIC Lucie Talavašková.
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MICHAL POBUCKÝ: Náměstek primátora má k postupu státního 
zástupce Hradila spoustu výhrad.  Foto: Petr Pavelka

Magistrát v kauze veřejných zakázek vyrazil do protiútokuMagistrát v kauze veřejných zakázek vyrazil do protiútoku
Frýdecko-místecký magist-

rát od dubna bojuje s obvině-
ním z manipulací s veřejnými 
zakázkami. Po vznesení další-
ho obvinění se rozhodl hájit 
svou pověst mnohem dů-
razněji. Vyplývá to i z reakcí 
náměstka primátora Michala 
Pobuckého, které poskytl ně-
kterým médiím.
Mezi poslední obviněné patří 
i náměstek primátora Dalibor 

Hrabec. Co na to říkáte?
„Je to jen další nesmyslný krok 

okresního státního zástupce Ladi-
slava Hradila, který se na magist-
rátu snaží najít a chytit chobotnici, 
která vůbec neexistuje. Prostě 
se zhlédl v dnešní společenské 
poptávce „odhalovat nepravosti 
ve vyšších patrech“ a sám sebe 
by rád pasoval do role komisaře 
Cattaniho. On sám začal mluvit 
o chobotnici, takže potřeboval za 
každou cenu najít její hlavu. Mys-
leli jsme si, že poté, co byla v cele 
předběžného zadržení 24 hodin 
držena ředitelka městských jeslí 
jen proto, že toto zařízení napojila 
na pult centralizované ochrany, 
který byl předmětem vyšetřování, 
už nemůže přijít absurdnější zá-
ležitost. Bohužel jsme se spletli. 
Proto nehodláme po Daliborovi 
Hrabcovi požadovat, aby z tohoto 
nesmyslného obvinění vyvozoval 
nějakou politickou odpovědnost. 
Na tom jsme se shodli na koalič-
ním jednání.“
Opravdu si myslíte, že státní 
zástupce Hradil tak touží po 

nějakém skalpu?
„Všechno tomu prozatím 

nasvědčuje. Obvinil náměstka 
ze sjednání výhody při zadání 
veřejné zakázky, do které se 
mimochodem nikdo nepřihlásil. 
Navíc, tato zakázka byla sou-
těžená v otevřeném řízení, což 
znamená vůbec nejvyšší možnou 
míru transparentnosti. Mohla se 
do ní tedy přihlásit jakákoliv firma 
z celé EU a jakákoliv firma moh-
la v dané lhůtě podat námitky a 
připomínky k zadávacímu řízení. 
Proti zadávací dokumentaci, která 
byla podle státního zástupce šitá 
konkrétní firmě na míru, ale nikdo 
neprotestoval. V čem má být to 
sjednání výhody, konkrétně nikdo 
nepopsal. Nechápeme to.“
Vznikla vůbec nějaká škoda?

„Ne. Žádná škoda nikdy ni-
kým vyčíslena nebyla, protože 
nevznikla. Některá média uvádě-
jí, že škoda je 6 milionů, ale to je 
holý nesmysl. Vyšetřovány jsou 
zakázky v hodnotě 6 milionů, to 
není škoda, ale objem zakázek, 
které v žádném případě nebyly 
předražené. Jejich hodnota na-
prosto odpovídá tržním cenám. 
V souvislosti s vyšetřovanými 
zakázkami také nikdy nešlo o ko-
rupci, což také potvrdila policie. 
Tak v čem je zločin?“

Obvinění tvrdě odmítáte.
„Samozřejmě. Se souhlasem 

státního zástupce je, bohužel, 
nejprve někdo obviněn a teprve 
poté se začnou hledat nějaké 
důkazy. O tom svědčí například 
fakt, že až po sdělení obvinění 
zaměstnanců města nechává 
vypracovávat znalecké a grafo-
logické posudky, které by měly 
být zajištěny ještě před obvi-
něním. Vede to k narušování 
mezilidských i rodinných vztahů 
a negativnímu ovlivňování veřej-
ného mínění, aniž by byly jasné 
důkazy o spáchání zločinu. Až 
se samozřejmě zdá, že se tak 
děje naprosto záměrně.“

Proč si to myslíte?
„Celé je to podivné. Když v dub-

nu byli obviněni naši zaměstnanci, 
tak se jednalo o zakázky malého 
rozsahu, které dle platného zá-
kona můžeme zadat tzv. z ruky, 
to znamená komukoliv bez výbě-
rového řízení. To říká zákon. My 
jsme nad jeho rámec zakázky za-
dali tak, že jsme obeslali minimál-
ně tři firmy a ty dodaly své nabídky, 
z nichž byla vybrána ta s nejnižší 
cenou. Ať nám někdo vysvětlí, 
proč se vyšetřují zakázky, které 
jsme ze zákona mohli zadat ko-
mukoliv, samozřejmě při dodržení 
zásad řádného hospodáře.“
Státní zástupce to ale vidí jinak.

„Státní zástupce má na celou 
věc jiný názor, což mít může, 
ale když někoho obviní a uvalí 
na něj vazbu, měl by mít i pádné 
důkazy. Žádný soud v ČR nikdy 
předtím neřešil obdobný případ, 
žádný státní zástupce nikdy ne-
podal za těchto okolností obvi-
nění, neboť mu bylo jasné, že se 
nejedná o trestný čin. Pan Hradil 
si dokonce myslí, že porušení in-
terní směrnice magistrátu může 
být trestným činem. Proboha, po-
kud neporuším zákon, tak přeci 
nemohu spáchat trestný čin.“
Jako neadekvátní kritizujete 

také zátah policie, proč? 
„Prvotní zákrok, kdy ředitele 

městské policie přepadne útvar 
rychlého nasazení, míří na něj 
pistolemi a dělá z toho estrá-
du tak, aby to opravdu nešlo 
přehlédnout, rozhodně nebyl 
přiměřený. Nešlo o vrahy, ani 
o korupčníky, ani o nebezpeč-
né zločince, tak proč k němu 
nepřistoupili v civilním oblečení 
a nevyzvali jej, aby šel s nimi? 
Mělo by to stejný efekt a daňo-
vé poplatníky by to nestálo tolik 
finančních prostředků.“

Máte za to, že státnímu 
zástupci jde o mediální 

zviditelnění?
„V porovnání s ostatními stát-

ními zástupci vystupuje v médi-
ích abnormálně často a styl jeho 
vystupování je přinejmenším po-
divný. V médiích mluví o chobot-
nici a komentuje celý případ tak, 

že se prostě stoprocentně stal. 
On ale není soudce, z jeho vy-
stupování si na něj ovšem jasně 
hraje. Úkolem státního zástupce 
je objektivita, má nashromáždit 
důkazy, které mohou svědčit pro-
ti, ale stejně tak ve prospěch údaj-
ného pachatele. Jak může státní 
zástupce Hradil plnit obě tyto role, 
když se předem přiklání jen k jed-
né straně? Vůbec se nechová 
jako státní zástupce, jeho výroky 
mají odsuzující charakter, takže 
vypadá spíše jako inkvizitor.“
To už je velmi vážné přirovnání.

„Ano, je. Ale znáte jiného stát-
ního zástupce, který veřejně řek-
ne, že vzhledem k tomu, že obvi-
nění zůstávají ve svých funkcích, 
tak zváží jejich vzetí do vazby? 
Státní zástupce Hradil chce určo-
vat politiku magistrátu a to je špat-
ně. Vazba je pro něj nástrojem, 
nikoliv nutností, což se ukázalo, 
když rozhodnutím soudu muse-
li být všichni, co vzal do vazby, 
k jeho značné nelibosti propuš-
těni. Tvrzení, že by mohl někdo 
pokračovat v trestné činnosti a že 
nic neřešíme – jako bych slyšel 
místní ODS. Nehledě na to, že to 
je obrovská lež! Od května letoš-
ního roku v souladu s novelou o 
veřejných zakázkách zveřejňuje-
me všechny zakázky nad 30 tisíc 

korun na internetu. Konáme tak 
nad rámec zákona, protože ten 
ukládá zveřejňovat zakázky až od 
milionu, my to děláme od 30 tisíc. 
Pokud státní zástupce tuto infor-
maci má, pak záměrně klame ve-
řejnost a opravdové důvody, proč 
chce dát do vazby člena vedení 
města, jsou nám utajeny, anebo 
se lze domnívat, že opravdu není 
způsobilý vést vyšetřování. “

Jak myslíte, že bude celá 
kauza pokračovat?

„Zaslechl jsem, že finální 
stav obviněných si pan Hradil 
stanovil někde kolem čísla 40. 
Předpokládám, že obviní i mne, 
případně pana primátora a bůhví 
koho dalšího. Paralyzovat ma-
gistrát může vyhovovat nejenom 
jemu, vše může být cílené. Jen 
doufám, že prorůstání organizo-
vaného zločinu mezi příslušníky 
policie a státní zástupce, jak je 
popsáno ve výroční zprávě Útva-
ru pro odhalování organizova-
ného zločinu, se netýká našeho 
případu. Přesto Dalibor Hrabec 
podal proti svému obvinění stíž-
nost, město podá stížnost na 
postup státního zástupce a zva-
žujeme oslovit Generální inspek-
ci bezpečnostních sborů. Také 
začneme bránit dobrou pověst 
města jako organizace.“

Ve vlaku bez lístku
12. 8. v půl páté ráno hlídka 

městské policie zasahovala na 
vlakovém nádraží, kde podna-
pilý muž odmítal opustit prosto-
ry vestibulu. Poté co přijel vlak, 
nastoupil do něj, ale neměl 
zakoupenou platnou jízdenku. 
„Byl upozorněn na tuto skuteč-
nost, to se mu nelíbilo a začal 
být agresivní. Proto bylo použito 
donucovacích prostředků a při-
stoupeno k převezení na proti-
alkoholní záchytnou stanici k vy-
střízlivění,“ informovala policejní 
preventistka Lenka Biolková.

Spal v krabicích
12. 8. ve tři hodiny odpoledne 

požádala vedoucí prodejny Takko 
o příjezd hlídky k prodejně, kde 
jim spal bezdomovec v krabicích, 
které byly připraveny na vyhození 
do sběrných kontejnerů. Hlídka 
muže vzbudila a vykázala z místa.

Škody 4 koruny
12. 8. v půl páté odpoledne 

požádala bezpečnostní agentura 
o příjezd strážníků na prodejnu 
Kaufland, kde zadrželi pachatele 
krádeže. Žena si do převážené-
ho sáčku brambor přidala další 
brambory a sáček znovu nepře-
vážila. Společnosti vznikla škoda 
4 Kč, od strážníka žena dostala 
blokovou pokutu ve výši 200 Kč. 
Za devět dní se tato situace znovu 
opakovala, jen se o tento přestu-
pek pokusil muž, který do sáčku 
přidal dvě papriky, čímž vznikla 
škoda 4,40 Kč. „Tento přestupce 
si ale svou chybu uvědomil a dů-
kazu se chtěl zbavit, a tak účtenku 
i dvě odcizené papriky vyhodil z 
okna, přitom poškodil žaluzie. To 
se nelíbilo bezpečnostní agentu-
ře, chtěla tomu zabránit, a tak se 
s přestupcem přetahovala. Celá 
událost bude oznámena na ma-
gistrát města přestupkové komi-
si, k dořešení celého přestupku,“ 
sdělila Lenka Biolková.

Stavební odpad patří
na skládku

20. 8. ve dvě hodiny odpoled-
ne kamery městského kamerové-
ho systému zaznamenaly muže, 
který na ulici Novodvorská z pří-
věsného vozíku vykládal stavební 
odpad do sběrné nádoby určené 
na směsný odpad. Na místo bě-
hem několika minut dorazila vy-
slaná autohlídka, která provedla 
kontrolu přívěsného vozíku, který 
už byl prázdný, a kontejneru, 
který byl naopak naplněný asfal-
tovou střešní lepenkou a kousky 
sololitových desek. K hlídce se 
přihlásil muž, který uvedl, že od-
pad má ze své chaty. Přestupce 
byl vyzván k odstranění odpadů 
z nádob a odvezení ho na místní 
skládku, která je k tomuto odpadu 
určená. Celá událost byla strážní-
ky zdokumentována a odeslána 
ke správnímu řízení na magistrát 
města k projednání. (pp)

9. září od 15 hodin propuk-
nou oslavy 5. výročí zkulturně-
ní Hájku a kapličky v Lískovci, 
jejichž organizátory jsou Sta-
tutární město Frýdek-Místek, 
Římskokatolická farnost Frý-
dek a osadní výbor v Lískovci. 
Součástí oslavy bude vystou-
pení skupiny Hrozen.

Při generální opravě před pěti 
lety se opravila po 55 letech kap-
lička, včetně jejího interiéru. Zís-
kala nový dřevěný skelet, vnitřní 
vybavení, nové vstupní a okenní 
umělecké mříže. Opravena byla 
i přístupová cesta ke kapličce, 
sochy, schody, bezbariérový 
chodník, můstky přes potok, láv-

Zkulturnění Hájku slaví výročí
ky a mnoho dalšího. „Síly spojilo 
spoustu subjektů a mnoho lidí. 
Vše vedlo až k vydání turistické 
známky se znakem kapličky. Náv-
štěvnost pramene se skutečně 
zvýšila, zejména o víkendech, 
kdy zde míří rodiny s dětmi nebo i 
starší lidé se svými meditacemi,“ 
říká radní Eva Richtrová, která ze 
senátorské pozice převzala nad 
zářijovou akcí záštitu. 

„Místní lidé zde čas od času 
udělají brigádu, ale prosíme, 
aby zde všichni udržovali pořá-
dek a chovali se v areálu jako 
doma na vlastní zahradě,“ vybí-
zí za obyvatele Lískovce Dušan 
Hrnčiřík.  (pp)
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ZŠ a MŠ Naděje získala 
dalším projektem u Nadace 
EVRAZ finance na instalaci 
schodišťové plošiny pro žáky 
s DMO. Během prázdnin byla 
instalována schodišťová plo-
šina na odloučeném pracovišti 
ZŠ a MŠ Naděje v ZŠ El. Krás-
nohorké 139, Frýdek-Místek.

Touto akcí dosáhla škola 
toho, že na všech pracovištích 
školy se mohou vzdělávat děti 
a žáci, kteří mají omezené po-
hybové možnosti, a přesto se 
mohou účastnit výuky i zájmo-
vé činnosti neomezeně. Škola 
myslí také na děti s DMO před-
školního věku, protože díky 
dřívějšímu projektu v Nadaci 
EVRAZ získala škola finance 
také na schodišťovou sedačku 
pro předškolní děti – ta byla in-
stalována začátkem roku 2012 
na pracovišti MŠ K Hájku 2972, 
Frýdek-Místek.

Vzdělávání dětí a žáků imo-

Čtvrťáky navštívila vítězka soutěže Super Star A. Kolečkářová v dub-
nu 2012.

Nový školní rok bezbariérově

bilních vyžaduje bezbariérové 
prostředí, úpravu sociálního za-
řízení a odpovídající hygienické 
podmínky. Bezproblémový pro-
voz v nových prostorách odlou-
čeného pracoviště v ZŠ El. Krás-
nohorské 139, Frýdek-Místek 
bude zajištěn rekonstruovaným 

a bezbariérovým sociálním záze-
mím. Stavební úpravu realizoval 
a financoval zřizovatel školy.

Těšíme se, že pěkné prostře-
dí a podmínky pro pobyt ve škole 
přivítají žáci již na začátku nové-
ho školního roku.  Dana

Zemánková, ředitelka školy

Perličkové dopoledne
Počet účastníků: 43 + několik 

maminek a babiček
Perličkové dopoledne patří již 

ke „stálicím“ Prázdnin ve městě. 
Každoročně má své příznivce. 
Pokud si někdo myslí, že se jed-
ná spíše o „dívčí záležitost“, ple-
te se – do navlíkání korálků do 
náramků a náhrdelníků, tvoření 
obrázků z drobných perliček, se 
s chutí zapojují i kluci. V jejich 
rukách vznikají originální „dílka“, 
kterými se mohou ozdobit a po-
chlubit ostatním, případně je ně-
komu věnovat.

Nezbednické tvoření
Počet účastníků: 37
Papír, nůžky, lepidlo, štětce, 

barvy, kamínky a hlavně fanta-
zii a šikovné ruce potřebovali 
ti, kdo přišli do Klubu Nezbeda 
na prázdninové tvoření. U čtyř 
stolů si mohli vybrat z různých 
činností: malování kamínků, 
výroba tužkovníků, skládání oz-
dobných krabiček na dárky nebo 
zhotovování zvířátek. Někteří 
účastníci si vyzkoušeli všechno, 
jiní jen něco. Jisté je, že se nikdo 
nenudil. Kdo se již dost nabažil 
tvořením, mohl si zahrát fotbálek 
nebo některou ze stolních her.

Prázdninové akce Klubu NezbedaPrázdninové akce Klubu Nezbeda

Po medvědích stopách
na Prašivou

Počet účastníků: 20
Při této akci jsme si zahráli na 

stopaře – neměli jsme zájem med-
věda ulovit, ale něco se o něm 
dozvědět. K tomu nám pomohly 
právě jeho „stopy“ – to byly kartič-
ky, na kterých byly otázky a úkoly. 
Bylo jich celkem 10 a byly dobře 
uschovány po cestě na Prašivou. 
Cílem cesty pak bylo setkání s 
opravdovým medvědem v jeho 
životní velikosti – i když vycpaným. 

Atrakce a louka na Prašivé 
nás zlákala ještě k dalším hrám, 
a to tak, že jsme zapomněli na 
čas. V Dobraticích jsme pak měli 
co dělat, abychom stihli vlak. 
Vše ale dobře dopadlo a rodi-
če se na nádraží včas dočkali 
svých dětí – spokojených a uon-
daných.  Alena Kopidolová

Přijímáme ještě zájemce o rekvalifikační kurz akreditovaný 
MŠMT Pečovatelka o děti ve věku od 0-15 let s celostátní plat-
ností v rozsahu 180 hodin. Uchazeči vedení na úřadech práce 
mají možnost úhrady kurzovného na zvolenou rekvalifikaci. Místo 
konání: Obchodní akademie, Palackého 123 ve Frýdku-Místku v 
době 24.9.-21.11.2012, vyučování v  odpoledních hodinách.

Více na: www.vzdelavaci-kurzy.cz, tel. 732 439 654

Zdraví znamená bohatství 
každého z nás. Proto Státní 
zdravotní ústav vyhlašuje 
soutěže jak pro dospělé, tak 
pro děti.

Děti základních škol se mohou 
zúčastnit od 1. září do 15. října 
soutěže „Po škole v pohybu“. Cí-
lem soutěže je zařazení pohybové 
aktivity do denního režimu. Do slo-

Soutěže pro zdraví
sování o ceny bude zařazen kaž-
dý, kdo se bude po dobu 30 dnů 
věnovat ve volném čase pohybové 
aktivitě a získá více než 20 bodů. 

Všechny ostatní informace, 
podmínky pro zařazení do slo-
sování o ceny a registrace k 
soutěžím naleznete v odkazech 
na webových stránkách Státního 
zdravotního ústavu www.szu.cz.

UČTE SE JAZYKŮM S NÁMI!    JE ČAS SE PŘIHLÁSIT!
DLOUHOLETÁ TRADICE A KVALITA VE VÝUCE JAZYKŮ!

Cambridgeské zkoušky organizujeme
ve spolupráci s British Council.

www.britiscouncil.cz   www.jazykovkafm.cz   www.schaferschool.cz
599 522 530              558 436 015              777 211 451

Prázdniny ve městě s dobrovolnými hasiči v Lískovci
Ve středu 22. srpna se v 

hasičské zbrojnici v Lískovci 
konal zábavný a naučný pro-
gram pro děti v rámci Prázd-
nin ve městě. Navštívilo ho 55 
dětí společně s rodiči. 

Hasiči se na příchod dětí 
dobře připravili. Děti soutěžily v 
překážkovém běhu, zdolávaly 
příčné břevno, atletickou překáž-
ku, přenesly přes lávku velkého 
plyšového psa a do cíle přinesly 
a zachránily velkého plyšáka 

Velmi oblíbená hasičská pěna.
Stříkání vodou ze džberové 

stříkačky.

Mickey Mouse. Všem byl zazna-
menán čas a na nejlepší čekala 
odměna v podobě medaile. Hod-
notili se tři nejlepší záchranáři 
ve čtyřech kategoriích. Během 
dopoledne si kromě překáž-
kového běhu děti vyzkoušely 
také stříkání z ruční džberové 
stříkačky. Mladí hasiči předvedli 
spojování a rozpojování hadic a 

vázání uzlů. Všichni účastníci si 
měli možnost prohlédnout hasič-
ské auto a zařádit si v hasičské 
pěně. Nikdo neodcházel s prázd-
nou, každý si odnášel účastnický 
diplom, hasičské omalovánky a 
sladkou odměnu. Zkrátka, malí 
nebo velcí, kluci nebo holky si 
přišli na své a dopoledne si ná-
ramně užili.  Lenka Krejčí
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Nestátní nezisková organiza-
ce Podané ruce, o.s. – Projekt 
Osa není v rámci Frýdku-Míst-
ku, ale i Moravskoslezského, 
Olomouckého, Zlínského a Ji-
homoravského kraje neznámou 
organizací. Již od roku 2001 
prostřednictvím registrované 
terénní sociální služby osobní 
asistence pomáhá lidem s han-
dicapem a seniorům.

Jaký je rozsah osobní asis-
tence? Služba je poskytována 
klientům bez rozdílu věku, han-
dicapu, zdravotní diagnózy na 
základě písemné smlouvy až 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu dle 
aktuálních požadavků i potřeb 
a možností naší organizace. 
Realizujeme ji všude tam, kde ji 
klienti potřebují a vyžadují.

Pracovníci v přímé obslužné 
péči pomáhají našim klientům 

Podané ruce – jsme tady pro vás!
převážně v jejich přirozeném do-
mácím prostředí. Asistentky i asi-
stenti je také doprovázejí k lékaři, 
do školy, do zaměstnání, na úřa-
dy, za kulturou a sportem nebo 
jen tak na procházky. Klientům 
nejčastěji pomáhají s péčí o jejich 
vlastní osobu, při osobní hygieně, 
se zajištěním a podáním stravy, 
se zajištěním chodu domácnosti 
apod. V některých případech re-
alizujeme také asistenci žákům 
přímo ve výuce či zaměstnancům 
v zaměstnání. Dle potřeby klienta 
zajišťujeme jeho dopravu naším 
automobilem. Prostřednictvím 
osobní asistence pomáháme kli-
entům udržet jejich stávající zdra-
votní stav, případně ho i zlepšit. 
Pomocí aktivizace (např. nácvi-
kem běžných samoobslužných 
dovedností) také rozvíjíme jejich 
jemnou motoriku.

Zdálo by se, že v letních mě-
sících je tzv. okurková sezóna. 
Opak je pravdou. Služby osob-
ní asistence potřebuje více lidí. 
Fungujeme i jako společníci u 
klientů, jejichž rodinní příslušníci 
si potřebují odpočinout a odjet 
na zaslouženou dovolenou. Pak 
se stávají naše služby souvislé i 
celotýdenní a náročnost na per-
sonální zajištění je daleko větší. 
„Zastávám názor, že vše jde při 
dobré vůli vyřešit a vyhovět tak 
mnoha požadavkům klientů,“ říká 
ředitelka Projektu osobní asisten-
ce paní Bc. Helena Fejkusová. 
Díky empatickým osobním asis-
tentům/-kám se mohou i handica-
pované děti účastnit táborových 
rekondičních pobytů mezi svými 
vrstevníky a kamarády.

Službu osobní asistence může-
me profesionálně provádět a roz-
šiřovat do nejodlehlejších a těžce 
dostupných oblastí i díky podpoře 
donátorů, sponzorů, nadací a při-
spěvatelů (např. i Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek), kteří naší 
neziskové organizaci důvěřují a 
pravidelně nás podporují. Vážíme 
si nelehké, fyzicky i psychické 
náročné práce osobních asisten-
tek a asistentů, kteří jsou doslova 
pomocnou rukou našim klientům.

Potřebujete-li službu osobní 
asistence pro své blízké, pro-
sím kontaktujte nás na tel. čísle: 
777 011 059. Více informací o 
organizaci Podané ruce, o.s. – 
Projekt OsA a o službě, kterou 
nabízíme naleznete na webových 
stránkách www.podaneruce.eu. 
Za Podané ruce, o.s. Projekt OsA

Bc. Ivana Mikulcová

Rodinná a manželská poradna ve Frýdku-Místku ve spoluprá-
ci se Statutárním městem Frýdek-Místek, oddělením sociálně 

právní ochrany dětí, v rámci probíhající kampaně „Dejme 
dětem rodinu“ zve všechny zájemce, kteří se chtějí něco 

dozvědět o náhradní rodinné péči, jejích základních formách, 
kdo se může stát náhradním rodičem a co pro to musí udělat, 

na první setkání, které se uskuteční 
ve středu 19. 9. 2012 v 16.00 hod.

v prostorách Rodinné a manželské poradny 
na Jiráskové ulici ve Frýdku-Místku.

Bližší informace na tel. 558 438 600 nebo emailem: fm@cepp.cz 

Ve Frýdku-Místku funguje 
již třetím rokem nový domov 
pro seniory BESKYD, který 
poskytuje pobytové služby 
osobám převážně s duševním 
onemocněním. 

Chtěli bychom vám popsat 
některé aktivity, které u nás orga-
nizujeme a zapojujeme do nich i 
naše obyvatele, kteří jsou postiže-
ni v životě nejrůznějším handica-
pem. Prakticky každý den probíhá 
cvičení s uživateli, jednou dopole-
dne a druhý den odpoledne. Vyu-
žíváme volného prostoru za budo-
vou našeho domova, kde máme 
postavený nový dřevěný altánek. 
Pokud je pěkné počasí, využívají 
jej naši uživatelé třeba k posezení 
u kávy a při tom mohou hrát hry 
na procvičení paměti. Každý pá-
tek dopoledne vede sociální pra-
covnice s uživateli a zaměstnanci 
Domova takzvané komunity, na 
kterých se hodnotí celý uplynulý 
týden, probírají se patřičné připo-
mínky, pochvaly či nové náměty, 
jak ze strany uživatelů, tak i za-
městnanců. Rovněž se všichni 

Místecký domov BESKYD informuje
seznámí s programem na další 
týden. Komunita je vždy zakonče-
na písničkou, kterou si uživatelé 
vyberou a pak společně zazpívají. 
V našem domově je zpěv velmi 
oblíben, proto pořádáme různé 
společenské akce, např. hudební 
vystoupení dobrovolníků z ADRY.

Na jaře navštívila náš domov 
strážnice Městské policie Frý-
dek-Místek paní Biolková, která 
uživatelům podala obšírnou před-
nášku na téma krádeží, sankcí za 
krádeže a žebrání ve městě. In-
formovala také o bezdomovcích, 
kteří jsou ve městě, a doporučila 
obezřetnost v kontaktu s nimi, 
s ohledem na osobní bezpečnost 
a ochranu zdraví. Naši obyvatelé 
se v rámci diskuse zapojili a ptali 
se na různé věci. Na závěr nám 
paní Biolková nabídla možnost 
další besedy v našem domově na 
téma „Bezpečnost na cestách“. 
V květnu jsme uspořádali pro 30 
klientů smažení vajíček v krás-
ném prostředí u řeky Ostravice. 
Minulý měsíc jsme se zúčastnili 
s několika našimi obyvateli akce 

neziskových sociálních zařízení 
„Lidé lidem“, kterou pořádal Ma-
gistrát města Ostravy. Všichni 
byli nadšeni ze zážitků, které jim 
poskytla cesta vlakem do krajské-
ho města a pobyt na sluníčkem 
rozehřátém náměstí, mezi dalšími 
podobně naladěnými lidmi. Moc 
se to všem líbilo. Naši uživatelé 
se také vypravili například na výlet 
na Hukvaldy, kde strávili pěkné 
odpoledne pod hradem a v hezké 
přírodě obory s daňky. Protože se 
to našim uživatelům líbí, tak i do 
budoucna plánujeme pokračování 
různých výletů po okolí Frýdku-
-Místku. Velmi se těšíme na Den 
otevřených dveří v našem domo-
vě BESKYD, který se uskuteční 
dne 10. 10. 2012, a předtím ještě 
na Den zdraví a sociálních služeb, 
který bude ve čtvrtek 20. 9. 2012 
ve Frýdku-Místku. K návštěvě 
těchto akcí vás všechny srdečně 
zveme. Podrobněji se o našem 
domově také dočtete na webové 
adrese: www.beskyd-dzr.cz.

Ing. Libor Sladkovský,
ředitel domova

Dům pokojného stáří u 
Panny Marie Frýdecké je do-
movem pro seniory, kde se 
celoročně poskytují služby so-
ciální péče. Jsme pobytovým 
zařízením s kapacitou 85 lůžek 
umístěných ve třech budo-
vách. Žádost u nás mohou po-
dat žadatelé ve věku od 45 let. 
Dům pokojného stáří je jeden 
z mála domovů, který v na-
šem regionu přijímá uživatele 
i z okolních obcí. Okruh obcí 
je vymezen převážně bývalým 
okresem Frýdek-Místek.

Posláním domova je zajistit 
služby sociální péče starým, ne-
mocným lidem, kteří pro svou ne-
příznivou sociální, často krizovou 
situaci, své stáří, ztrátu soběstač-
nosti a nemoc, nejsou schopni se 
o sebe trvale a nepřetržitě starat 
a jejich situace vyžaduje pravi-
delnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Naším cílem je vytvořit těmto 
lidem takové prostředí, které jim po-
může v jejich tíživé situaci a zajistí jim 
tak dostatek pohody, lásky a soukro-
mí pro prožití důstojného života.

POSKYTUJEME
• ubytování,
• celodenní stravování (snídaně, 

oběd, svačina, večeře, příp.
2. večeře pro diabetiky),

• ošetřovatelsko-zdravotnickou 
péči (zabezpečena naším per-
sonálem),

• lékařskou péči (zajišťuje naše 
lékařka a odborní lékaři, kteří 
pravidelně docházejí do naše-
ho domova), 

• návštěvy k lékařům mimo domov,

Dům pokojného stáří
u Panny Marie Frýdecké

• rehabilitaci (elektroléčba, mag-
netoterapie, léčebná tělesná 
výchova, měkké techniky, atd.),

• zájmové a volnočasové aktivity,
• pomoc při kontaktech s rodinou 

a se společenským prostředím,
• ekumenickou duchovní péči 

(2x týdně mše svatá v kapli, 
možnost osobní návštěvy kně-
ze a pastora).
ČINNOSTI A AKTIVITY
Během celého roku naše volno-

časové pracovnice nabízejí uživa-
telům možnost uplatnění v různých 
aktivitách – ať už jde o výtvarné 
práce, práce s přírodními materiá-
ly, malování různými technikami, v 
kuchyni pak vaření, pečení, přípra-
va salátů, apod. V poslední době 
se rozšířily mezi uživateli i zahrád-
kářské práce (sázení a přesazo-
vání květin, zalévání). Rádi si také 
procvičují paměť prostřednictvím 
jemných motorik, společenských 
her, řešení kvízů, recitací básní 
a říkadel, apod. Rádi zpívají, po-
slouchají hudbu a sledují společně 
naučné filmy a dokumenty. Pravi-
delně také cvičí a dle zdravotního 
stavu pod dohledem rehabilitační 
pracovnice rehabilitují.

Hojně je rozšířeno společné 
slavení narozenin uživatelů, tzv. ka-
várnička, při níž oslavenec domluví 
pohoštění a pracovníci domova za-
jišťují program a hudební doprovod.

KONTAKT
Mariánské náměstí 146, Frý-

dek-Místek, 738 01, tel: 558 632 
719, 739 002 794, e-mail: mbo-
hanesova@iol.cz

Web: http://fm.charita.cz/dps/
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

fotbal mládeže

Sportovní hala SPŠ v Místku na 
ul. 28. října 939

15. 9. žákovská liga, starší 
žákyně U15

BK FM – Valosun KP Brno
15. 9. žákovská liga, starší 

žákyně U15
BK FM – TJ OP Prostějov

29. 9 oblastní přebor, starší 

Basketbalový klub Frýdek-Místek
minižákyně U13

BK FM – Basket Ostrava
29. 9. oblastní přebor 1. tř., muži 

BK FM – TJ Gymnázium 
Hladnov

Mistrovské soutěže dalších 
družstev začínají v říjnu.

Aktuální informace na www.
basketfm.net

Ligisty nabitý Prostějov 
sice v poločase vedl, po ob-
rátce ale valcíři zabrali a třemi 
góly rozhodli o svém vítězství.

Papírově nejsilnější tým 
MSFL – Prostějov poprvé na-
razil na přemožitele – MFK 
Frýdek-Místek, a to před zraky 
nejvyšší návštěvy letošního roč-
níku – 1040 fanoušků. Domácí 
prostředí ale měla Lipina, kterou 
hnala za cenným vítězstvím opět 
početná skupina skvěle povzbu-
zujících frýdeckých fandů!

Nováček MSFL začal utkání 
tlakem, hrozil zvlášť ze stan-
dardních situací, ale v 10. minu-
tě Prokeš přímo z rohu vystrašil 
Bureše. Ve 29. minutě se domácí 
radují z branky zásluhou krásně 
trefeného voleje Pavlíka, ovšem 
v době, kdy na půlicí čáře leží 
zraněný Wozniak. Až po obdrže-

né brance začali valcíři hrát svoji 
hru a po akci Peška mohl srovnat 
Talián, ale poločas končí 1:0.

Do druhé půle nastupuje 
uzdravený Mozol a Frýdek za-
číná přebírat iniciativu. Důležitý 
moment utkání přichází v 58. mi-
nutě. Zákrok dne předvádí náš 
brankář Hlaváč, který nadvakrát 
zneškodnil tutovku domácích, 
kterým rapidně docházejí síly a 
Mozol toho po akci Molnára v 
64. minutě využívá – je srovná-
no na 1:1. Frýdek zásluhou Mo-
zola po chytré přihrávce Švrčka 
obrací v 70. minutě stav a hosté 
vedou 1:2! Nakonec žolík Mozol 
připravuje gólovku pro Molnára 
a ten zvyšuje na konečných 1:3. 

Milan Duhan (trenér): „Po pro-
spaném začátku a po obdržené 
brance jsme začali hrát svoji hru 
a zaslouženě zápas otočili.“

Z Prostějova vezeme tři body
1. SK Prostějov – MFK Frýdek-Místek 1:3 (1:0)

Náš fotbalový klub hostil v 
sobotu 25. srpna finálový zá-
pas Memoriálu Václava Ježka, 
což je mezinárodní turnaj hrá-
čů do 18 let.

Tradičního memoriálu se zú-
častnila šestice zemí (Česko, 
Maďarsko, Norsko, Slovensko, 

Memoriál V. Ježka ovládli Češi

Turecko a Ukrajina), které se 
postupně představily na hřištích 
v Novém Jičíně, Kobeřicích, 
Českém Těšíně, Píšti, Ludgeřo-
vicích, Brušperku, Kravařích a 
Vřesině. Finálový zápas se pak 
odehrál na stadionu ve frýdecko-
-místeckých Stovkách.

Finále: ČR - Maďarsko 3:2

Naše setrvání v letošním 
ročníku fotbalového Poháru 
České pošty příliš dlouhého 
trvání nemělo. Ve 2. kole MFK 
Frýdek-Místek vystavil stopku 
druholigový Zlín.

Stovky zažily velké zklamá-
ní – z porážky, z výkonu a také 
z návštěvy (do Stovek přišlo na 
Zlín jen 524 fandů). Už ve 2. mi-
nutě mohl sice po rohu Mozola 
otevřít skóre Cesnek, ale bran-
kář Kořínek skvěle zasáhl. Pak 
v 8. minutě měl šanci hostující 
Ruskovský, ten však mířil mimo 
tyče gólmana Prepsla. Právě 
Prepsl byl hrdina prvního polo-
času, když ve 21. a ve 30. mi-
nutě fantasticky zmařil gólovky 
ševců a potvrdil, že ne nadarmo 
byl několik let ve Frýdku jednič-
kou mezi tyčemi. 

Do 2. poločasu už nenastou-

Z poháru nás ševci rychle vyřadiliZ poháru nás ševci rychle vyřadili

POHÁR: Zlínu valcíři gól nedali, a tak v domácím poháru končí.     Foto: Petr Pavelka

pili Mozol a Teplý, které nahradil 
Förster s Chýlkem, ale obraz hry 
se příliš nezměnil. Valcíři podali 
po celý zápas ustrašený výkon 
a bohužel v 59. minutě Zlín díky 
Hájkovi otevřel skóre poháro-
vého zápasu. Vyrovnat mohl 
pohárový střelec Chýlek, ale 
jeho střela levačkou jen protáhla 
zkušeného Kořínka. Ani vidina 
postupu do 3. kola (ligová Jih-
lava) domácí nepřiměla k větší 
aktivitě, a tak postup Zlína je za-
sloužený, byť ještě v 88. minutě 
Chýlek z trestňáku těsně minul. 

„Jsem velice zklamaný z po-
rážky a hlavně z našeho výkonu. 
Nemůžu se však ubránit dojmu, 
že to byl dnes hratelný soupeř a 
bylo v našich silách Zlín porazit. 
O to víc mě porážka mrzí,“ hod-
notil pohárový nezdar domácí 
trenér Milan Duhan. DOROST

SFC Opava - mladší dorost 
U17 2:2 (0:1) 

Jandek, Matula
Sestava FM: Rovenský - Kulhá-
nek (41. Dosoudil), Jandek, Le 
Dinh, Bogdan (70. Smilowski) - 
Folta (50. Žejdlík), Hykel, Curylo, 
Baran (80. Pánek) - Matula (75. 
Krus), Kavka (41. Belej). Trenéři: 
Roman Vojvodík a Jan Šponiar.

SFC Opava - mladší dorost 
U16 4:2 (1:2) 

Krischke, Vlček 
Sestava FM: Majer - P. Vokoun, 
Janošec, Hutník, Račev - Kou-
lák, Bialek, Marek (9. J. Mací-
ček), Krischke - Vlček (65. Tvr-
dý), Pat. Němec. Trenéři: Martin 
Rozhon a Tomáš Vokoun.
V prvním poločase jsme byli lep-
ším družstvem, kromě dvou bra-
nek jsme nastřelili tyč a břevno. 
Navíc rozhodčí odpustil domácím 
po tvrdém zákroku na Marka čer-
venou kartu a za stavu 2:0 jasnou 
penaltu za stažení Němce v bran-
kové příležitosti. Ve 40. minutě 
soupeř snížil na 1:2. Ve druhém 
poločase se hra vyrovnala, šance 
byly na obou stranách. Domácí 
proměnili, my naopak zahazovali.

starší dorost U19 - MSK 
Břeclav 2:1 (0:0) 

P. Němec, K. Střalka
Sestava FM: Smolík - Mokroš, 
Pavlíček, Hopp, Prudký - P. Ně-
mec ml., P. Macíček (46. Vávra), 

Panák (65. Sušovský), Červeňák 
(90. Vašenda) - Tvardek (46. K. 
Střalka), Paleček (65. Štěrba). Tre-
néři: Petr Mrázek a Petr Němec st. 
MFK Karviná - starší dorost 

U19 1:0 (0:0)
Velice agresivní utkání hrané 
oboustranně ve vysokém tempu, 
které sneslo poměrně vysoké 
parametry i po stránce fotbalové. 
Zápas byl vyrovnaný a šťastnější 
v něm nakonec byli domácí, kte-
rým se podařilo jeden gól vstřelit 
a tím pádem plně bodovat. 

mladší dorost U17 - Sigma 
Olomouc 0:5 

mladší dorost U16 - Sigma 
Olomouc 2:4 (0:2) 
Pat. Němec, Vlček

Přehnaný respekt ze soupeře 
ovlivnil výkon mužstva v prvním 
poločase, hostující tým bez vět-
ších problémů vstřelil dvě bran-
ky. Domluva v poločase změnila 
přístup a výkon domácích. 

ŽÁCI
mladší žáci U13 - FC Vítkovi-

ce 13:2 (3:0) 
Kubala 3, Křižák 2, T. Ostrák, Ja-
novský, Čulák, Buchlovský, Vl-
ček, Huvar, Kamenišťák, Dryák

mladší žáci U12 - FC Vítko-
vice 6:6 

Fulnek 2, Krajčo 2, Strouhal, 
Kiša

FC Vítkovice - starší žáci U15 
1:3 (0:1) 

Šafner 2, Wojčík

FC Vítkovice - starší žáci U14 
5:8 (2:4) 

Smítal 3, Janša 3, Kičin 2
starší žáci U15 - ŠSK Bílovec 

4:0 (3:0) 
Wojčík, Šimon, Vojkovský, Velička
starší žáci U14 - ŠSK Bílovec 

10:0 (5:0) 
Janša 5, Šaněk, Pánek, Klepáč, 

Kluz, Štefka vlastní
SK Uničov - mladší žáci U13 

7:5 (2:1) 
Křižák 2, Buchlovský 2, T. Ostrák
SK Uničov - mladší žáci U12 

4:18 (2:7) 
L. Maceček 4, Forch 3, Fulnek 

3, Krajčo 2, D. Maceček 2, 
Nezhoda 2, Song, Polach

PŘÍPRAVKA
ročník 2002 - turnaj v Opavě 

(9. místo)
Výsledky MFK FM v základní 

skupině: 
MFK FM - Zlaté Moravce 3:0 
(Wojatschke 2, Koliba), - Slovan 
Bratislava 2:3 (Gogola, Šigut), - 
Bohemians bílí 1:4 (Wojatschke), 
- Vsetín 1:2 (Bystřičan), - Baník 
Ostrava 5:2 (Wojatschke 2, Ruml, 
Gogola, Hrušovský), - Slavia Opa-
va 7:1 (Wojatschke 4, Mohyla, 
Zrůnek, Hrušovský), - MFK Skalica 
1:4 (Šigut), - Hlučín 3:0 (Mohyla 3).
V základní skupině jsme skončili 
na 5. místě a dále jsme sehráli 
utkání o konečné 9. místo.
MFK FM - RKP Row Rybnik 3:1 
(Bystřičan, Gogola, Wojatschke).

V Třinci se uskutečnilo dal-
ší kolo 2. ligy soutěže druž-
stev mužů a žen. Družstvo 
žen Slezanu Frýdek-Místek 
skončilo na 3. místě a zajistilo 
si postup do baráže o 1. ligu. 

Nejvíce bodující závodnicí se 
stala Kateřina Siebeltová, kte-
rá se prosadila ve všech svých 
startech na 2. místo. Ve sko-
ku dalekém solidním výkonem 
rovných pět metrů, na 400 m 
překážek zůstala časem 66.32 

Atletické družstvo žen Slezanu Frýdek-Místek bojuje o 1. ligu
pouhé dvě setiny sekundy za 
oddílovým rekordem a do třeti-
ce se prosadila v běhu na 400 
m časem 62.14 s. V tomto běhu 
zvítězila další frýdecká závodni-
ce Helena Benčová v osobním 
rekordu 60.33 s. Výborné výko-
ny předvedly slezanské běžkyně 
v závodě na 1500 m, kde zvítězi-
la Veronika Siebeltová skvělým 
časem 4:45.45 minuty (tím se 
dostala na třetí místo českých 
tabulek), před Kateřinou Krt-

kovou 5:14.55 minuty a Petrou 
Pavláskovou 5:25.32 minuty. 
Všechna děvčata si vylepšila 
osobní rekordy. Druhé místo vy-
bojovala ještě Klára Maštalířová 
v hodu kladivem a třetí doběhla 
Soňa Lisníková v běhu na 100 
m. Mužům se dařilo již méně, 
skončili v tomto kole na devátém 
místě, celkově jim patří ve 2. lize 
příčka sedmá a do baráže se ne-
probojovali.

(Pokračování na straně 7)
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(Pokračování ze strany 6)
Nejlépe si vedl Pavel Michna, 

který doběhl na 2. místě v běhu 
na 3000 m překážek v čase 
10:39.35 minuty a bodoval os-
mým místem na 1500 m. V tom-
to běhu se prosadil na 2. místo 
Michal Stanovský za 4:22.80 mi-
nuty. Jediné vítězství pro slezan-

Atletické družstvo žen Slezanu 
Frýdek-Místek bojuje o 1. ligu

ské barvy získal Aleš Rovenský 
v běhu na 800 m časem 2:00.68 
minuty. Ve vrhu koulí, hodu kla-
divem i diskem se bodově pro-
sadil Jan Hrabec. Děvčatům bla-
hopřejeme k postupu a držíme 
palce v baráži, která proběhne 
v neděli 9. září opět na stadiónu 
v Třinci.

25. ROČNÍK MEMORIÁLU JANA ÖHMA: TK Tennispoint Frý-
dek-Místek uspořádal v srpnu mimo jiné turnaj vyšší kategorie 
B mladších žáků i žákyň. Největším výsledkem domácích hráčů 
v jubilejním roce turnaje byla finálová účast Patrika Pavelky ve 
čtyřhře (druhý zprava).                                     Foto: Petr Pavelka

Jako každým rokem, tak i 
letos probíhá kondiční přípra-
va mladých volejbalistů ŠSK 
Beskydy na různých místech 
jak u nás, tak i v zahraničí. 
Všechna družstva, počína-
je mladšími i staršími žáky, 
společně s družstvy kadetů a 
juniorů, začala svou přípravu 
v měsíci srpnu ve své domov-
ské hale za SPŠ v Místku. Pak 
se již všichni rozjížděli na svá 
kondiční soustředění. 

Kádr kadetů a juniorů nabí-
ral sílu ve Vysokých Tatrách. 
Již podruhé se stal penzion Tri 
Studničky pod Kriváněm na tý-
den domovem dvacítky kluků. 
Na programu bylo hlavně nabí-
rání hrubé fyzické kondice, ať 
už v posilovně, či při zdolávání 
tatranských štítů. Kadeti vstupují 

Olympionik Kubala Mistrem ČR
Frýdecko-místecký olym-

pionik Přemysl Kubala získal 
se svým parťákem Petrem Be-
nešem mistrovský titul v plá-
žovém volejbale, o který se 
bojovalo v Brně. Byla to jejich 
důstojná vítězná tečka nejen 
za olympijskou sezonou, ale 
i za společným účinkováním.

„Společně jsme si splnili sen, 
ale já se chci ještě beachi vě-
novat opravdu naplno, zatímco 
Petr se vše snažil zvládat i s mi-
mořádně náročnou prací, kterou 
má. Končíme spolu na vrcholu a 
já bych měl zřejmě hrát s Marti-
nem Léblem, což by mohlo být 
zajímavé, jak jsme si už ostatně 
vyzkoušeli,“ říká Přemysl Ku-
bala. Ten si odnesl z Londýna 
mimořádné zážitky i proto, že 

neváhal zůstat v dějišti her ještě 
nějaký den navíc. Proto mohl na 
vlastní oči vidět některé zápasy 
šestkového volejbalu, mužské-
ho basketbalu i část atletického 
programu. „No nejzrádnější věc 
z celé olympiády je ta nonstop 
kantýna, kde se sportovci mo-
hou cpát 24 hodin denně. Je to 
dost ošemetné, protože většinou 
mívají docela hodně času, a tak 
prostě chodili do jídelny a váha 
i životospráva u některých do-
stávala dost zabrat,“ svěřil svůj 
postřeh frýdecko-místecký volej-
balista, který vzhledem k výšce 
musel řešit několik klasických 
problémů. „Tak třeba postel 
byla pro nás dvoumetrové sa-
mozřejmě krátká a řešili to jen 
takovým přistavěním taburetů 

s matrací, nebylo to úplně ono. 
Ale největší problémy měla u 
mě naše výprava s gumáky, co 
nás tak proslavily. Samozřejmě 
neměli moje číslo, a tak koupili 
nějaké v Baumaxu a ty motivy 
na ně nějak namalovali. Ale bylo 
to tak na jedno použití, barva se 
z toho hned začala odlupovat, a 
tak jsem je ani nebral domů jako 
suvenýr. Nechal jsem je tam,“ 
prozradil Kubala. Výsledkově 
olympiáda nejlepšímu českému 
páru nevyšla, ale při zdravot-
ním stavu Beneše, který se přes 
potíže s koleny dostal až k čtyři-
cetistupňovým horečkám, nešlo 
bohužel pomýšlet výš. Přesto 
k lepšímu výsledku chybělo jen 
málo. Dostane osmatřicetiletý 
Kubala ještě jednu šanci?  (pp)

Mladí volejbalisté ŠSK Beskydy
trénují dokonce i s olympioniky!

do své druhé sezóny v extralize a 
junioři se určitě o postup do nej-
vyšší soutěže jistě také poperou.

V Bílovci se připravoval kádr 
starších žáků, který si spojil svou 
přípravu s týmem ŠSK Ostrava. 
Týdenní dril byl proložen nejen pra-
cí na venkovním hřišti, v tělocvičně 
a posilovně, ale také důkladnou 
rehabilitací z rukou masérů a ná-
vštěvou rehabilitačního centra, 
kde si všichni zaplavali v bazénku 
s vodou teplou 32° Celsia a někteří 
i poprvé navštívili saunu.

Hlavní atrakcí posledního 
přípravného týdne však byla 
návštěva prezidenta klubu pana 
Vavřince Pečinky, který s se-
bou přivezl našeho olympionika 
z LOH v Londýně v plážovém 
volejbalu Přemka Kubalu. Od-
polední setkání v tělocvičně se 

tak neslo nejen ve vyprávění o 
Přemkově kariéře, ale hlavně 
o olympiádě, jeho zážitcích a 
setkáních s ostatními sporty i 
sportovci. Když už nebyly žádné 
otázky, tak se šlo sportovat. Pře-
mek se převlékl do sportovního 
a přímo na place pomáhal od-
straňovat klukům chyby a napo-
máhal radou i krátkou ukázkou 
jednotlivých cvičení. To hlavní 
však přišlo nakonec. Před od-
jezdem nám Přemek předal své 
tři olympijské dresy, o které se 
bojovalo v desetiboji. Ve stejné 
době absolvovala soustředění 
také skupina mladších žáků. Ta 
trénovala v Hnojníku, kde využi-
la pohostinství sportovního zá-
zemí místní základní školy. Ani 
tady olympionik Přemysl Kubala 
nechyběl.

V Bílovci pomáhal s motivací mladých volejbalistů olympionik Přemysl Kubala.

Atletický oddíl TJ Slezan při-
pravil na úterní odpoledne pro 
mládež další běžecký závod, 
který byl součástí celoročního 
seriálu Běžecká cena mládeže. 

Za krásného slunečného 
počasí se v místeckém parku 
sešlo 54 dětí, které závodily na 
okruhu dlouhém 330 metrů. V 
jednotlivých kategoriích si nejlé-
pe vedly ročníky 2003 a ml. Ka-
teřina Supíková a Marek Sikora 
(oba Jablunkov), 2001 ELiška 
Kopcová a Šimon Skuplík (oba 
Slezan FM), v mladším žactvu 
Petra Pavlásková (Slezan FM) 

Běh místeckým parkemBěh místeckým parkem

a Ondřej Szotkowski (Třinec), ve 
starším žactvu Helena Benčová 
a Dominik Haltof a v dorostu Ka-
teřina Siebeltová a Daniel Raška 
(všichni Slezan FM).

FIDE Open
Čtyři členové Beskydské šachové školy startovali ve dnech 10.-18. 

srpna na 10. ročníku mezinárodního šachového turnaje FIDE Open Staré 
Město. Pod vedením trenéra IM Stanislava Jasného (FIDE ELO 2308) 
jsme mohli sledovat výkony Jakuba Rabatina (FIDE 2199), Jiřího Kozla 
(FIDE 2024) a Matěje Svobody (FIDE 1934). Nejlépe z našich se umístil 
Stanislav Jasný, kterého zisk 7,0 bodů, katapultoval na pěkné 9. místo! 
Jakub skončil na 20. místě (6,0 b.), Jirka vybojoval 29. místo (5,5 b.) a 
Matěj 38. místo (5,0 b.). Dohromady naši hráči připsali 80 FIDE ELO bodů! 
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ESTETIKA
Mozaika

Věk: od 7 let
Charakteristika:

Kroužek je určen pro všechny, 
kteří si chtějí zkusit grafiku, bati-
kování, malbu na sklo, keramiku, 
výrobu dekoračních předmětů a 
práci s textilem.

Výtvarníček
Věk: 5 – 7 let

Charakteristika:
Pokud vidíte u svého dítěte, že 
projevuje zájem o tvůrčí činnost, 
neváhejte a přihlaste jej k nám. 
Naučíme se nové výtvarné tech-
niky, budeme rozvíjet motoriku, 
zlepšíme stříhání, lepení, naučí-
me se vnímat barvy.

Keramika
Věk: 6 – 17 let

Charakteristika:
Při tvůrčí práci s hlínou se děti 
naučí pracovat s plátem, mode-
lovat, odlévat, glazovat a zákla-
dy točení na kruhu.

Keramika pro dospělé
Věk: dospělí

Charakteristika:
Při tvůrčí práci s hlínou se naučí-
te pracovat s plátem, modelovat, 
odlévat, glazovat a základy toče-
ní na kruhu. Kurz: 5 lekcí.

FIMO
Věk: od 15 let

Charakteristika:
Pro všechny nadšence, kterým 
učarovala kouzla polymerových 
hmot. Kurz: 5 lekcí

Šperkování
Věk: od 9 let

Charakteristika:
Úvod do šperkařské tvorby, vý-
roba originálních šperků.

Paleta
Věk: od 7 let

Charakteristika:
Děti se seznámí se základními 
principy kresby a malby, naučí 
se kombinovat techniky, poznají 
principy kresebného zobrazení 
geometrických těles, hlavy a lid-
ského těla.

Paličkování
Věk: dospělí

Charakteristika:
Naučíte se základní techniky 
paličkování a dle předloh si vy-
robíte jednoduché motivy touto 
uměleckou technikou.

Malba
Věk: od 13 let

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

Kresba
Věk: od 14 let

Charakteristika:
Děti se seznámí s principy kres-
by, kresebného zobrazení s dů-

razem na odstranění chyb a užití 
měřítka.

Grafika
Věk: od 15 let

Charakteristika:
Vyzkoušejte si linoryt, mědiryt, 
suchou jehlu. Grafika vás jistě 
učaruje. Kurz: 5 lekcí.

Batika
Věk: od 15 let

Charakteristika:
Pronikněte do tajemství barvení 
textilu. Batika vázaná, vosková, 
za studena a nové metody zdo-
bení textilu. Kurz: 5 lekcí.

Modelování a základy
sochařského zobrazení

Věk: od 9 let
Charakteristika:

Zájemci se naučí základy so-
chařské tvorby, vytváření prosto-
rových děl, práce s materiálem: 
sádra, hlína, papír, kov. Osvojí 
si techniky kašírování, metody 
výtvarného konstruování a ob-
jektové tvorby.

Dějiny umění
Věk: od 14 let

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

Animace
Věk: od 10 let

Charakteristika:
Chceš vdechnout život svým 
dílům? Kresbám, malbám, so-
chám? Přihlas se a my ti uká-
žeme, jak na to. Sám budeš 
překvapený, jak je to snadné. 
Naučíte se základní technické i 
umělecké postupy v rámci tvor-
by animovaného filmu.

Digi Foto
Věk: od 9 let

Charakteristika:
Pro všechny děti se zájmem o 
digitální fotografii. Získáte nové 
poznatky o světle, kompozici, 
hloubce ostrosti a mnohých 
dalších fotografických doved-
nostech. Podmínkou je vlastní 
digitální fotoaparát.

Street Art
Věk: od 11 let

Charakteristika:
Experimentální výuka pouliční 
tvorby – performance, graffiti, 
street art, návrhy na prkna (snow 
i skate), návrhy na trička a na co-
koli, co tě napadne ve spojitosti 
s hudbou, kterou posloucháš.

Kulišárna
Věk: od 10 let

Charakteristika:
Kroužek je zaměřen na výrobu 
kulis, kostýmů a dekorací.

Knihomoli
Věk: od 9 let

Charakteristika:
Pro všechny vášnivé čtenáře, 
pisálky a ilustrátory. Vyrobíme si 
vlastní knížku.

Comics
Věk: od 9 let

Charakteristika:
Nauč se vytvořit vlastního komik-
sového hrdinu. Nauč se vytvářet 
comics od scénáře a návrhu až k 
vlastní realizaci.

POHYB A TANEC
Malí sportovci
Věk: 4 – 7 let

Charakteristika:
Nejoblíbenější pohybový krou-
žek pro naše malé široko dale-
ko. Kroužek, ve kterém se děti 
hravou a zábavnou formou se-
známí s různými druhy sportů, 
her a cvičení a zároveň rozvinou 
tak své pohybové dovednosti a 
koordinaci celého těla.

Minitanečky
Věk: 4 – 6 let

Charakteristika:
Taneční kroužek pro předškolní 
děti, se zaměřením na koordi-
naci a ladnost pohybů, práci s 
hudbou a rytmem a nácvik jed-
noduchých choreografií.

Tanečky
Věk: 7 – 10 let

Charakteristika:
Taneční kroužek, ve kterém se 
děti seznámí s různými druhy 
tanců a hudby z celého světa 
(orientální, havajský, africký, fla-
menco, irský …)

Sportíci
Věk: 7 – 11 let

Charakteristika:
Kroužek pro děti, které mají rády 
pohyb, zaměřený především na 
cvičení na nářadí a míčové a po-
hybové hry.

Aerobik
Věk: 7 – 15 let

Charakteristika:
Základy aerobiku a moderního 
tance se naučíte v našem již tra-
dičním kroužku. Cvičení při hud-
bě rozvíjí vaši oběhovou sou-
stavu a vede ke zvýšení úrovně 
vytrvalosti a výkonnosti. 

Taneční skupina AKTIV
Věk: 8 – 18 let

Charakteristika:
Taneční skupina – moderní tan-
ce, určená pro dívky a chlapce. 
Rozcvičky, nácvik choreografií, 
účast na soutěžích a veřejných 
vystoupeních. Skupina je rozdě-
lena na přípravky a závodní sku-
piny dle výkonnosti a věku.

Street Dance
Věk: 9 – 18 let

Charakteristika:

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

Balet
Věk: 7 - 18 let

Charakteristika:
Scénický tanec s choreografií, to 
je balet. Nově otevřený kroužek 
je tady pro všechny, kteří si chtě-
jí vyzkoušet tanec „na špičkách“ 
a naučit se ladnosti pohybu. To 
vše pod vedením zkušené balet-
ní lektorky.

Tai-Chi
Věk: od 10 let a dospělí

Charakteristika:
Celým názvem tedy Tai-Chi 
Chuan, zkráceně Tai-chi, je bo-
jové 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 
člověka mentálně. Naučí ovládat 
dech a pracovat s vnitřní energií.

Zumba pro mládež
Věk: 13 – 18 let
Charakteristika:

Taneční fitness hodina upravená 
speciálně pro uvedenou věko-
vou skupinu, plná energie, dyna-
mických pohybů, skvělé hudby 
a výborné nálady. Kombinuje 
dynamickou latinsko-americkou 
hudbu s latinsko-americkými 
tanci a aerobním cvičením. Vy-
užívá tanečních prvků Salsy, 
Cumbia, Reaggaetonu, Meren-
gue, Hip-hopu aj. Děti si zatančí, 
posílí a protáhnou tělo a budou 
se při tom výborně bavit.

Zumba Gold (dospělí)
Věk: dospělí

Charakteristika:
Program založený na latinsko-
amerických rytmech kombinující 
tanec a fitness prvky merengue, 
cha-chy, salsy, cumbie, tanga, 
belly dance a flamenca. Je ur-
čena především aktivním senio-
rům, začátečníkům, lidem v re-
konvalescenci nebo s fyzickým 
omezením, těhotným a dalším 
skupinám, které potřebují tělo 
procvičit efektivně, ale bezpeč-
ně s minimem výskoků a rotací. 
Zumba Gold je určena všem mi-
lovníkům tance a dobré zábavy.

Moderní gymnastika
Věk: 6 – 8 let

Charakteristika:
Kroužek pro úplné začátečníky, 
zaměřený na kombinaci prvků 
baletu, gymnastiky, akrobacie, 

výrazového tance a na práci s 
náčiním (obruč, míč, švihadlo, 
kužel, stuha).

Žonglování
Věk: 9 – 15 let

Charakteristika:
Kroužek určený všem, kteří mají 
zájem naučit se základům žong-
lování s míčky, kužely a kruhy. 
Žonglování navíc zlepšuje ner-
vosvalovou koordinaci, prostoro-
vou orientaci, soustředění a roz-
víjí spolupráci mezi mozkovými 
hemisférami.

Lukostřelba
Věk: 9 – 15 let

Charakteristika:
Kroužek pro děti, které se chtějí 
naučit rychle a přesně zasáh-
nout cíl. Lukostřelba je pohodo-
vý, relaxační a dnes velmi vy-
hledávaný sport, který pomáhá 
zklidnit mysl a posílit svalstvo 
celého těla.

Horomrňata
Věk: 4 – 6 let

Charakteristika:
Základy pohybu na cvičných 
lezeckých stěnách, seznámení 
s horolezeckými pomůckami pro 
bezpečné provozování lezecké-
ho sportu, hry a soutěže nejen 
na cvičné lezecké stěně.

Horopřípravka
Věk: 6 – 12 let

Charakteristika:
Základy pohybu na cvičných 
lezeckých stěnách, seznámení 
s horolezeckými pomůckami pro 
bezpečné provozování lezecké-
ho sportu, hry a soutěže nejen 
na cvičné lezecké stěně. Zákla-
dy vysokohorské turistiky. Výlety 
a výpravy nejen do horolezec-
kých oblastí regionu.

Horský klub
Věk: 12 – 18 let
Charakteristika:

Volný klub se zaměřením na le-
zení. Cvičná stěna, skály. Turis-
tické výpravy.

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

Charakteristika:
Jsme turistický oddíl Radegast 
a s námi můžeš zažít výlety do 
přírody, vícedenní akce na cha-
tách, lanové aktivity, letní tábor. 
Hrajeme tradiční i netradiční hry, 
učíme se tábornické dovednosti 
a hlavně jsme parta bezva ka-
marádů.

Koloušci
Věk: 6 – 15 let

Charakteristika:
Turisticky zaměřený oddíl. Vý-
lety, soutěže, hry, tábornické 
dovednosti – uzlování, mapové 
a turistické značky, vaření v kot-
líku, poznávání rostlin a stromů, 
stanování apod.

NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ SVČ 
Bližší informace k jednotlivým kroužkům a kurzům budou k dispozici během září 2012.

Prosíme, sledujte webové stránky www.klicfm.cz, na kterých najdete informace o cenách, termínech apod.
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Turistický oddíl KAM
Věk: 7 – 12 let
Charakteristika:

Jsme turistický oddíl s všestran-
nou činností, která nezná hranic. 
V oddíle pracují tři družiny, které 
spolu na oddílovkách a oddílo-
vých akcích bojují o body, hraje-
me hry na hřišti, v lese, na louce, 
ve městě, v tělocvičně, ve vodě 
a na sněhu. Pronikáme do tajů 
a kouzel různých míčových her, 
naučíš se hrát bojové hry s pa-
pírovými míčky, ale i bez nich. 
Bojujeme o body do oddílového 
bodování jednotlivců a družin. 
Máme svoje peníze, za které si 
je možno koupit věci spojené 
s naší činností. Učíme se ro-
zumět mapě, pracovat s uzlo-
vačkou, postavit stan, rozdělat 
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 čle-
ny Asociace TOM ČR.

Mažoretky
Věk: 7 – 13 let
Charakteristika:

Jmenujeme se 4EVER (FORE-
VER). U nás se naučíte zákla-
dům práce s hůlkou a pompomy. 
Zúčastňujeme se svými vystou-
peními na různých kulturních ak-
cích, jako jsou plesy, fotbalová 
utkání a sportovní akce pro děti. 

Lavina
Věk: 8 – 14 let
Charakteristika:

Na našich schůzkách si zahra-
jete hry, naučíte se techniky zá-
pasů se zbraní, zazpíváte si pís-
ničky s kytarou, naučíte se nové 
hry. Na hřišti si zahrajete base-
ball, ringo a boje se zbraněmi. 
Pravidelně podnikáme rytířské 
výpravy na hory. Všechny zbra-
ně jsou měkčené a bezpečné.

Kung–Fu
Věk: 7 – 15 let
Charakteristika:

Na našich trénincích si zvýšíte 
svou fyzickou připravenost, na-
učíte se sebeovládání a hlavně 
se naučíte základům bojového 
umění a sebeobrany.

Pilates a zdravotní cvičení 
(dospělí)

Věk: dospělí
Charakteristika:

Slovo Pilates v překladu zname-
ná souznění, souhra, harmonie. 
Tato vyvážená metoda cvičení 
dokáže zlepšit vaši tělesnou 
kondici, držení těla a pohybovou 
koordinaci. Zlepšuje sílu a flexi-
bilitu, ovlivňuje i ty nejhlubší sva-
lové vrstvy a tvaruje tělo.

Zdravotní cvičení (dospělí)
Věk: dospělí

Charakteristika:

Zdravotní cvičení pro ženy: po-
silovací cviky, protahovací cviky, 
cvičení na míčích a s overbally, 
cvičení na posílení pánevního 
dna …

TECHNIKA A POČÍTAČE
Plastikový modelář

Věk: 9 – 17 let
Charakteristika:

Pro všechny se zájmem o plas-
tikové nelétající modely, bojovou 
techniku apod. Naučíte se zruč-
nosti, přesnosti, trpělivosti a se-
známíte se s dějinami leteckého 
průmyslu.

Počítačová grafika (děti)
Věk:  od 10 let
Charakteristika:

Základy práce s grafikou (vizitky, 
obaly apod.)
Počítač pro každého (dospělí)

Věk: dospělí
Charakteristika:

Začátečníci, pokročilí. Základy 
práce s MS Windows, Word, 
Excel, internet, e-mail. Kurz je 
akreditován MŠMT, po jeho do-
končení obdržíte osvědčení.

Web – tvorba webových 
stránek (děti)
Věk: od 9 let

Charakteristika:
Začátečníci. Naučíte se, jak si 
vytvořit svou vlastní webovou 
prezentaci od úplných zákla-
dů. Po úspěšném absolvování 
kroužku obdržíte osvědčení.

Web – tvorba webových 
stránek (dospělí)

Věk: dospělí
Charakteristika:

Začátečníci. Naučíte se, jak si 
vytvořit svou vlastní webovou 
prezentaci od úplných zákla-
dů. Po úspěšném absolvování 
kroužku obdržíte osvědčení.

ŠACHY A DESKOVÉ HRY
Šachové kroužky

Věk: 5 – 18 let
Charakteristika:

Náplní šachových kroužků bu-
dou přednášky na jednotlivá ša-
chová témata. Děti se seznámí 
s historií šachové hry, naučí se 
partie zapisovat a hrát se ša-
chovými hodinami. Zúčastní se 
nejen víkendových soustředění, 
ale i mnoha šachových turnajů.

Šachový kroužek pro MŠ
Věk: 4 – 6 let

Charakteristika:
Děti se naučí základním pravi-
dlům šachové hry. Budou moci 
hrát šachové partie. Zúčastní se 
šachových turnajů a simultánek.

Šachový klub
Věk: od 6 let

Charakteristika:
Děti se naučí základním pravi-
dlům šachové hry. Budou moci 
hrát šachové partie. Zúčastní se 
šachových turnajů a simultánek.

Deskové hry
Věk: 7 – 18 let

Charakteristika:
U nás si můžeš zahrát mnoho 
netradičních deskových, ka-
retních nebo kostkových her, 
od jednoduchých hříček až po 
náročné strategie. Přijď si vy-
zkoušet nové i starší hry, přijď se 
stát slavným vojevůdcem, zla-
tokopem, pirátem, osadníkem, 
králem, stavitelem … 

JAZYKY
Angličtina – začátečníci 

(dospělí)
Věk: dospělí

Charakteristika:
Naučíte se základům anglické 
gramatiky, osvojíte si základy 
konverzace.
Angličtina – mírně pokročilí 

(dospělí)
Věk: dospělí

Charakteristika:
Prohloubíte si znalosti anglické 
gramatiky a konverzace.

Angličtina – pokročilí (dospělí)
Věk: dospělí

Charakteristika:
Zaměřeno převážně na konver-
zaci a správné užití gramatic-
kých pravidel v praxi.

Španělština – začátečníci 
(dospělí)

Věk: dospělí
Charakteristika:

Naučíte se základům španělské 
gramatiky, osvojíte si základy 
konverzace.

HUDBA
Kytara – začátečníci, mírně 

pokročilí, pokročilí
Věk: 7 – 15 let

Charakteristika:
V našem kroužku se naučíte 
základům hraní na kytaru (akor-
dy, vybrnkávání atd.), zahrát a 
zazpívat písničky k táborovým 
ohňům, ale i písně, co se staly 
hity. Na závěr pak vystoupíme 
před rodiče a ukážeme jim, co 
jsme se naučili. Kurzy budou 
rozděleny.
Hudební školička pro nejmenší

Věk: 1 – 3 roky
Charakteristika:

Viz Rodinné centrum Klíček.

OSTATNÍ
Klub Amos

Věk: od 14 let
Charakteristika:

Klub pro všechny, kteří se zají-
mají o práci s dětmi. Vyzkoušíte 
si přípravy akcí pro děti a mlá-
dež. Získáte základní teoretické 
i praktické zkušenosti. Na konci 
obdržíte osvědčení, které lze 
využít jako příloha k přihláškám 
na VŠ.

Dramatický kroužek
Věk: od 9 let

Charakteristika:
Budeme postupovat krůček po 
krůčku s pomocí metod drama-
tické výchovy k osvojení si zá-
kladních divadelních dovednos-
tí, jako jsou vnímání partnera, 
pohyb v prostoru, představivost 
a fantazie, seznámení se s im-
provizací, rozvoj komunikačních 
dovedností. Až dojdeme k vlast-
nímu divadelnímu představení.

Kuchtíci
Věk: 7 – 12 let

Charakteristika:
Kroužek pro všechny děti, které 
by rády pronikly do tajů kulinář-
ského umění. Budeme vařit a 
péct nejrůznější dobroty, sezna-
movat se s chutěmi a vůněmi 
pokrmů, se zásadami zdravé 
životosprávy a s etiketou stolo-
vání.

Detektivové
Věk: 8 – 12 let

Charakteristika:
Kroužek pro všechny zvídavé 
děti, které rády přicházejí věcem 
na kloub. Budeme pátrat, lámat 
si hlavinky, řešit záhady, stopo-
vat zloduchy, luštit šifry a odha-
lovat tajemství.

Kouzelníci
Věk: 8 – 12 let

Charakteristika:
Přijďte mezi nás a naučte se jed-
noduchá kouzla a triky, kterými 
všechny ohromíte. Seznámíte 
se s dějinami kouzel a se jmény 
slavných kouzelníků. Kroužek 
bude zakončen veřejným vy-
stoupením.

RODINNÉ CENTRUM KLÍČEK
Cvičení rodičů s dětmi 

s Katkou
Věk: 2 – 3 let, 4 – 5 let

Charakteristika:
Jednoduchá, zábavná cvičení 
rozvíjející pohybové schopnosti 
dítěte. Chůze, běh, lezení, sko-
ky, házení, chytání a jiné dová-
divé aktivity. Děti si zvykají na 
pravidelný zdravý pohyb přimě-
řený jejich věku a schopnostem. 
Společně strávený čas dětí a 
rodičů v hravém prostředí plném 
impulsů. Současně s dětmi se 
protáhnou i rodiče.

Cvičení dětí s Katkou
Věk: 4 – 6 let

Charakteristika:
Lekce jsou určeny dětem od 4 let 
bez doprovodu dospělé osoby.
Cvičení je založeno na kombina-
ci pohybové, 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 pou-
žitím různého nářadí a náčiní.
Hudební školička pro nejmenší

Věk: 1 – 3 roky
Charakteristika:

Kurz zaměřený na rozvoj hu-
debního vnímání a hudebních 
schopností dítěte. Pomocí 
zpívaných a reprodukovaných 
říkánek a písniček rozvíjíme 
rytmické a hudební vnímá-
ní dítěte. Rozvíjíme tak jeho 
dovednost zpěvu a intonace, 
schopnosti řečové a jazykové 
dovednosti. Náplní školičky 
jsou rytmické a hudebně po-
hybové hrátky doprovázené 
maňásky. Využíváme i jedno-
duché rytmické nástroje.
Zpíváte si? Máte rádi zpívánky, 
veršovánky a říkánky? Přijďte 
mezi nás. Děvčátka i chlapci 
se u nás naučí vnímat hudbu 
a rytmus celým tělem. Nechte 
se sami překvapit, co vaše dítě 
dokáže. Sami uvidíte, jak hraje 
na nástroje, tančí a pozpěvuje 
do rytmu známých písniček. Ma-
minko, tatínku, babičko, dědeč-
ku... přijďte k nám. Nudu nezná-
me, hudbu poznáme!

Škola pro princezny
Věk: 5 – 8 let

Charakteristika:
Chceš se stát princeznou? V 
naší škole malých princezen ji z 
tebe uděláme. Naučíš se tančit, 
zpívat, vyrábět šperky a módní 
doplňky, připravit malé pohoště-
ní. V neposlední řadě tě naučíme 
i vybranému chování a prostě 
všemu, co má taková správná 
princezna umět.

Koloušci
Věk: 6 – 15 let

Charakteristika:
Viz Pohyb a tanec

Pilates a zdravotní cvičení 
(dospělí)

Věk: dospělí
Charakteristika:

Viz Pohyb a tanec

Zdravotní cvičení (dospělí)
Věk: dospělí

Charakteristika:
Viz Pohyb a tanec

KLÍČ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Sledujte, prosím, 
propagační materiály 

jednotlivých aktivit, ze kte-
rých 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

Změny vyhrazeny
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FRÝDEK
Bruzovská - pod zahrádkářskou 
osadou „U Vodárny“
Horní - za č. p. 1765 (u zahrádek)
J. Pešiny - u křižovatky
(poblíž č. p. 1823)
K Lesu - za nemocnicí
Nové Dvory - Hlíny - u lípy
Nové Dvory - Podhůří - U Morávky I.
Nové Dvory - Podhůří - U Morávky II.
Nové Dvory - Vršavec - u č. p. 3261
Nové Dvory - Vršavec - naproti 
č. p. 2759 a 2760
Panské Nové Dvory - naproti č. 
p. 2460
Panské Nové Dvory - vedle au-
tobazaru
Pod Zámečkem - Pod Řehánkem

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

Svoz pytlů od zahrádkářů a odpadu
od zahrádkářských osad v roce 2012

Kontejnery K1100 l jsou na 
níže uvedených místech přista-
veny od 20. 4. 2012 a staženy 

budou 5. 11. 2012, svoz bude 
probíhat 2 x týdně:

Zahrádkářská osada U vodár-

ny (ul. Bruzovská) – 1 kontejner
Zahrádkářská osada Valcíř I., 

II., III., IV. – 4 kontejnery

Svoz pytlů: Harmonogram svozu pytlů od zahrádkářů:
den svozu 17.9. 1.10. 15.10. 29.10.

Svozová místa budou označena vývěskou,
kde budou uvedena data svozu.

MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA
Bahno - Příkopy - u zahrádek 
poblíž kapličky
Bahno - Příkopy - u slepičárny
Bahno - Příkopy - naproti č. p. 
1180 (za Slezanem)
Družstevní - zahrádkářská osa-
da „Družstevní“
K Olešné - u brány zahr. osady 
mezi č. p 1324 a 1325
Kvapilova - od ul. Luční směrem 
k Olešné
U Ostravice - za domem č. p. 1480

CHLEBOVICE
Ke Kotlině - zahrádkářská osada
Ke Kotlině - u č. p. 118
Ke Kůtám - u č. p. 214
Pod Kabáticí - u č. e. 21
Pod Kabáticí - u č. e. 26
Vodičná - u č. p. 12

LÍSKOVEC
Lískovec - mezi domy č. p. 123 a 128

Od 1. června do 30. září mo-
hou občané využít možnosti se 
objednat ve vyhrazených dnech 
k vyřízení cestovních pasů a ob-

Úprava rozšířených úředních hodin pro vyřízení 
nového cestovního pasu a občanského průkazu

čanských průkazů na oddělení 
evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů 
Magistrátu města Frýdku-Místku. 

Objednat se lze na úterý a pátek, a to telefonicky
na číslech 558 609 455 a 558 609 458.

Úřední hodiny oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů:

pondělí 7:30 – 11:30; 12:15 – 17:00 hod.
úterý 7:30 – 11:30; 12:15 – 13:30 hod.
 (část přepážek vyhrazena na tel. objednávky)
středa 7:30 – 11:30; 12:15 – 17:00 hod.
čtvrtek 7:30 – 11:30; 12:15 – 15:00 hod.
pátek 7:30 – 11:30 (pouze na tel. objednávku)

Upřednostnění odbavování dětí 
ve čtvrtky je od 1. června zrušeno 
a nahrazeno tak, že každý úřední 
den bude vyhrazená přepážka 
přednostně odbavovat žadatele 

s malými dětmi ve věku do 5 let. 
Podrobnější informace k vy-

dávání cestovních pasů a ob-
čanských průkazů získáte v kan-
celáři č. 252.

Zahrádkářské osady:
Velkoobjemové kontejnery 

budou na níže uvedených mís-

tech přistaveny vždy v pátek a 
staženy budou následující pon-
dělí; svoz bude probíhat v inter-

valu co 14 dnů, a to do 
29. 10. 2012 (viz. har-
monogram):

Zahrádkářská osada Hliník – 2 
VOK
Zahrádkářská osada Polní 
(Olešná) – 2 VOK
Zahrádkářská osada Nová Osa-
da – 1 VOK

přistavení 14.9. 28.9. 12.10. 26.10.
stažení 17.9. 1.10. 15.10. 29.10.

Nabídka pozemků k prodeji
Statutární město Frýdek-Mís-

tek nabízí k prodeji pozemky p.č. 
3922/1 ostatní plocha-jiná plocha 
o výměře 334 m2, p.č. 3922/2 
ostatní plocha-jiná plocha o vý-
měře 382 m2, 3922/3 ostatní plo-
cha-jiná plocha o výměře 46 m2 a 
p.č. 3924/1 orná půda o výměře 
551 m2, vše k.ú. Lískovec u Frýd-
ku-Místku, obec Frýdek-Místek 
(Lískovec u kostela)

Jedná se o pozemky zařazené 
dle platného územního plánu měs-
ta Frýdku-Místku v ploše bydlení 

v rodinných domech. Pozemky se 
nacházejí v lokalitě vymezeného 
potenciálního plošného sesuvu.

Prodej se uskuteční formou
nabídkového licitačního 
řízení, které proběhne

dne 10. 9. 2012 v 15 hod.
v zasedací místnosti odboru 
správy obecního majetku Ma-
gistrátu města Frýdek-Místek, 

ul. Radniční 10, dv. č. 323.
Předmětem nabídkového li-

citačního řízení bude výše kupní 
ceny za prodej pozemků. Nej-
nižší nabídková cena za prodej 
pozemků je stanovena na 500 
Kč/m2 jistina se neskládá. Účast-
níkem nabídkového licitačního 
řízení (dále jen „NLŘ“) může být 
osoba starší 18 let. Účastník NLŘ 
se před jeho začátkem prokáže 
platným občanským průkazem. 

Jde-li o právnickou osobu, 
je účastník povinen předložit pí-
semné zmocnění k tomu, že je 
oprávněn jednat jménem práv-
nické osoby, nejde-li o statutární 
orgán. Účastníkem NLŘ může být 
osoba, která není dlužníkem vůči 
Statutárnímu městu Frýdek-Mís-
tek. Splnění této podmínky potvrdí 
účastník podpisem čestného pro-
hlášení při zápisu k NLŘ.

O prodeji pozemků vítězi 
nabídkového licitačního řízení 
bude rozhodovat Zastupitelstvo 
města Frýdku-Místku na svém 
zasedání dne 3. 12. 2012. 

Bližší informace je možno 
získat u Ing. Zdeňky Ursíniové 
na tel. č. 558609175, e-mail ur-
siniova.zdenka@frydekmistek.
cz, nebo osobně na Magistrátu 
města Frýdek Místek, odbor 
správy obecního majetku, ul. 
Radníční 10, III. NP, č. dv. 324.

Již jste si v našem městě určitě všimli červených 
kontejnerů na drobné elektro. Město je nechalo insta-
lovat, aby občanům ulehčilo třídění starých spotřebičů, 
abyste se nemuseli trmácet na sběrný dvůr s každým 
mobilem nebo doslouživším dálkovým ovladačem.

„Podobná služba veřejnosti chyběla, jsme rádi, 
že červené kontejnery máme i v našem městě. 
Lidé tak nemusí přemýšlet, kam se starým elek-
trem, a mají jednoduchou možnost, jak jej správně 
vytřídit,“ řekl náměstek primátora Michal Pobucký.

Nezisková organizace ASEKOL, 
která se zabývá zpětným odběrem 
elektrozařízení a červené kontejnery 
vymyslela a provozuje, chce nyní lidem 
poděkovat za jejich svědomité třídění. 
Proto do Frýdku-Místku, ve čtvrtek 
20. 9. zavítá se zábavně-osvětovou 
akcí Najdi si svůj červený kontejner. 
V parku B. Smetany bude připraven 
bohatý program pro malé i velké náv-
štěvníky a spousta soutěží. „Chceme 
povědomí o červených kontejnerech 
ještě více rozšířit, tak aby o nich věděli 
skutečně všichni. A pro ty, co elektro 
již třídí, chceme připravit hezký a za-
jímavý program jako odměnu,“ řekla 
Jitka Šimková, manažerka projektu.

Návštěvníci se ale na akci pře-
devším dozvědí, kde všude jsou ve 
městě umístěny červené kontejnery 
a jak je mohou využívat. Vzhledem 
k následné recyklaci zařízení, díky níž 
lze opětovně využít až 80 % každého 
spotřebiče, je totiž velmi důležité, aby 
lidé přesně věděli, co se do kontejne-
rů smí vyhazovat, a co naopak ne.

V celé České republice je již na 
1 500 červených kontejnerů a za 
dobu jejich působení do nich lidé 
vytřídili téměř 700 tun elektroodpa-
du. Ve Frýdku-Místku je v současné 

Lískovec - zahrádkářská osada 
„Šajárka“
Lískovec - zahrádkářská osada 
„Za lesem“

LYSŮVKY
Lysůvky - Na dolinách

SKALICE
Kamenec - hlavní brána zahrádkářů
Kamenec - vedle č. e. 120
Kamenec - vedle č. e. 72
Kamenec - křižovatka (bývalé 
stanoviště VOK)
Skalice - Na Baštici
Skalice - Pod Strážnicí, za za-
stávkou autobusu
Skalice - u vrby, vedle stanoviště 
nádob na separovaný sběr
Skalice - vrchy pod obchodem 
(u chatek)

ZELINKOVICE
Příborská - u č. p. 72

Najdi si svůj červený kontejner! době instalováno 14 červených 
kontejnerů. Díky nim se podařilo 

vybrat už 6 tun starých spotřebičů. 
Lidé se navíc posléze dozvědí, jak jejich svědo-

mitá recyklace elektroodpadu pomohla v ochraně 
životního prostředí. ASEKOL každoročně zveřejňuje 
výsledky tzv. environmentálního vyúčtování, v němž 
se přepočítává vybrané elektro a množství ušetře-
ných surovin jeho následnou recyklací. Loni takto ob-
čané ČR tříděním televizí a monitorů ušetřili např. té-
měř dva miliony litrů ropy či 500 tisíc litrů vody. Letos 
ASEKOL vypracoval analýzu i za drobné spotřebiče.
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Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné 
dvory může občan města Frý-
dek-Místek bezplatně přinést 
tyto nebezpečné odpady a vel-
koobjemové odpady a elektro-
zařízení: 
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 – nerozebra-
né: 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 prodejny Mountfield 4.-6. 9.
U krytého bazénu 11.-13. 9.
Park. u Kauflandu 18.-20. 9.
Pod estakádou (bývalý SD)
 25.-27. 9. 

Sběrné dvory:
Collo-louky, Slezská

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, 
604 285 775, 733 347 236

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
objekt čp. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrobna 
uzenin u Nové Osady ve Frýdku 
k.ú. Místek
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 (místnost č. 501)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, V. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 507)
nebytové prostory o výměře 45,17 m2, V. NP, kancelář 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3999/5 zast. plocha, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2, areál 
„B“, objekt 25, (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku 3975/4 zast. plocha, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek („Místecká kasárna“)

nebytové prostory o celkové výměře 27,64 m2 (sklad)
objekt bez čp./če.na pozemku pč. 229/3 zast.plocha 
(křížový podchod)
nebytové prostory o celkové výměře 24,7 m2, I. NP
objekt čp. 129, ul. Palackého, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 99,210 m2, II. NP
k.ú. Frýdek
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 čp. 646, Kostíkovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 41 m2, 3b
objekt čp. 646, Kostíkovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 38,59 m2, 3b
objekt čp. 647, Kostíkovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 18,99 m2, II. NP 3b
objekt čp. 1313, ul. Míru
celý objekt

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
Jana Horváthová, tel. 558 609 174

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

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/

Statutární město Frýdek-Mís-
tek nabízí k prodeji formou na-
bídkového licitačního řízení níže 
uvedené nemovitosti:

• dům č.p. 1313 na po-
zemku p.č. 3489 zast.pl. a 
nádv., budova bez č.p./č.e. 
na pozemku p.č. 3490 zast.pl. 
a nádv. a pozemky 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. Frý-
dek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Míru), nejnižší nabídková cena 

Nabídkové licitační řízení
6.500.000 Kč

• budova č.p. 34 na pozemku 
p.č. 5139 zast.pl. a nádv. a po-
zemek 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 nabídko-
vá cena 1.900.000 Kč 

• budova č.p. 752 na pozem-
ku p.č. 1723 zast.pl. a nádv. a 
pozemek p.č. 1723 zast.pl. a 
nádv. o výměře 330 m2, k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (Pi-
onýrů), nejnižší nabídková cena 
5.736.000 Kč

• nebytová jednotka 549/7 
včetně podílu 452/992 na spo-
lečných částech budovy č. p. 
549 a zastavěném pozemku p. 

č. 202/66 zast.pl. a nádv. a sou-
visejícím pozemku p. č. 202/211 
ostatní plocha k. ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Růžový paho-
rek), nejnižší nabídková cena 
3.500.000 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

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

Ing. Bc. Hana Kalužová,
vedoucí odboru SOM
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Předposlední týden let-
ních prázdnin je v Dětském 
folklorním souboru Ostravič-
ka již tradičně spojen s letním 
soustředěním. Jsou to dny 
vyplněné především tancem, 
hudbou a zpěvem, ale také 
tradičními letními a tábornic-
kými aktivitami od koupání 
přes branný závod, stezku 
odvahy, poznávací soutěže, 
orientační běh až po táborák.

Letos, podobně jako již ně-
kolikrát v uplynulých letech, se 
horský hotel Srdce Beskyd v Če-
ladné-Podolánkách rozezněl 
dětskými hlásky a tóny lidových 
písniček našeho regionu. V lec-
čems ale bylo letošní soustře-
dění jiné. Vedoucí se například 
snažili dětem zpestřit program 
jejich pobytu netradičními akce-
mi, jako je střelba z pistole, před-
vedení hasičského záchranného 
vozu a práce s ním či ukázka 
výcviku policejních psů.

Netradiční byl i program taneč-
ních, pěveckých a muzikantských 
zkoušek. Celý se totiž nesl v du-
chu přípravy na výroční koncert 

Loučení s prázdninami v DFS OstravičkaLoučení s prázdninami v DFS Ostravička
DFS Ostravička. Tento slavnostní 
koncert ke třicetinám souboru se 
chystá už na začátek listopadu. 
Všichni v Ostravičce – od nejmen-
ších předškoláčků až po ty nej-
starší, vlastně již dospělé taneční-
ky a muzikanty – se na něj moc 
těší, a tak se s vervou pustili do 
nácviku, aby se všem divákům na 
koncertě předvedli v tom nejlep-
ším světle. Zbrusu nové písničky a 
taneční choreografie, stejně jako 
choreografie, které kdysi slavily 
úspěchy, ale na něž se tak trochu 
pozapomnělo, či tance a písničky, 
které jsou stálicemi souborového 
repertoáru, to vše provázelo děti 
a mládež Ostravičky po celé letní 
soustředění a bude je provázet i 
v dalších týdnech a měsících na-
stávajícího školního roku.

A vyvrcholením jejich přípravy 
bude již zmíněný výroční koncert, 
který se uskuteční 9. listopadu 
2012 v Kině P. Bezruče ve Frýd-
ku-Místku a na nějž zveme všech-
ny příznivce nejen Ostravičky, ale 
lidové hudby a tance vůbec.

Mgr. Kulichová, hlasový
pedagog DFS Ostravička

Až do konce září mají zá-
jemci možnost zhlédnout ve 
Svatojánské věži ve Frýdku 
v místní Galerii Věž projekt 
Petra Zubka Černé na bílém. 
Multimediální umělec s mezi-
národním renomé přistoupil 
k výzvě zaplnit tento netradič-
ní výtvarný prostor po svém, 
sedl k roli a maloval a maloval.

„…maluju, nebo spíš píšu, 
štětcem a černou barvou. Pů-
vodně v tom měla být jen Afrika, 
ale uvolňuji to. Vše se pomalu 
vyvíjí a roste. Způsob a forma 
kresby je zatím čistě intuitiv-
ní, dle situace, nálady v danou 
chvíli. Ten nápad s tou rolí byl, 
myslím, dobrý. Už samotný pra-
covní proces je tím zajímavý. To 
zabalování minulého, zaplně-
ného a rozbalování budoucího, 
prázdného… Nazvu to asi Černé 
na bílém. Paradoxně. Protože 

Černé na bílém ve věži
žádný text, žádná jasná zpráva, 
či statement zde není. Naopak 
hledání, velké, dlouhé a černé. 
Na bílém,“ vyznal se z tvůrčího 
procesu sám autor.

Galerie Věž jako součást 
zpřístupněné svatojánské věže 
je zaměřena na prezentaci sou-
časného umění – především na 
médium instalace pro daný pro-
stor a místo. Petr Zubek aktivně 
vystavuje od r. 1989 a jeho díla 
bylo možné zhlédnout v reno-
movaných prostorách, například 
u nás v pražské Národní galerii, 
či Národní galerii v Bratislavě, v 
zahraničí pak dále v düsseldorf-
ském Muzeu Kunstpalast nebo v 
düsseldorfské Kunsthalle, v Mu-
zeu Abteiberg v Mönchelgladba-
chu, v Amsterdamském Institutu 
pro nová média „Monte Video“ a 
dalších galeriích u nás i v zahra-
ničí.  (pp)

INSTALACE PETRA ZUBKA: Na další výstavní projekt ve frýdecké 
věži byl zvědav i náměstek primátora Libor Koval.    Foto: Petr Pavelka

Podzimní díl tradičního festiválku sv. Jan se-
ssion přivede do Frýdku-Místku špičku české 
alternativní hudby i netradiční divadlo určené 
pro kostely. 

V sobotu 15. září rozezní prostory farní zahrady u 
kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku například mimo-
řádně svébytná a po celé Evropě vystupující kapela 
Jablkoň, jejíž styl jeden hudební recenzent výstižně 
popsal jako setkání Georga Friedricha Händela s 
pračlověkem. Nebude chybět také velmi oblíbená 
skupina Traband, hrající silné písně, při kterých ně-
kdy zamrazí a jindy se chce tančit. Z novějších tváří 
festiválek představí zajímavou písničkářku Beatu Bo-
cek zpívající převážně v polštině, nebo novou indie 
rockovou kapelu Meybe. Nedělní večer 16. září bude 

Festiválek sv. Jan session představuje
hudbu na zahradě i divadlo v kostele

patřit divadlu Zraněný pastýř, které na motivy knihy 
Daniela Ange zahraje přímo v prostorách kostela sv. 
Jana Křtitele ve Frýdku skupina mladých lidí z Brna.

Od září se ve Frýdku-Míst-
ku na Růžovém pahorku roz-
jede provoz jediného taneč-
ního studia ve městě, které 
se chystá otevřít Taneční 
skupina DANCEPOINT, která 
působí jako občanské sdru-
žení a jejímž cílem je rozvíjet 
tuto pohybovou aktivitu nejen 
mezi dětmi a mládeží, ale také 
dospělými.

„Po sedmi letech činnosti se 
nám podařilo získat vhodné pro-
story, a tak se můžeme naplno 
věnovat přípravě na soutěže, 
abychom mohli reprezentovat 
město v oblasti tance,“ říká Mar-
kéta Bilasová, která je zaklada-
telkou taneční skupiny. Taneční 
studio se bude specializovat na 
street dance. Kromě break dan-
ce bude úplnou novinkou elektric 
boogie, které bude učit Patrick 
Ulman z Ostravy, kterého si mů-
žete pamatovat z finále televizní 
soutěže Talentmánie. Patrick se 
může pochlubit tituly několikaná-

Frýdek-Místek se dočká vlastního tanečního studia
sobného mistra republiky, mistra 
Evropy a vicemistra světa. Kurzy 
budou rozděleny podle věko-
vých kategorií a pokročilosti. V 
průběhu celého roku chystá stu-
dio několik tanečních workshopů 
i pro širokou veřejnost, kde si 
budete moci zatančit pod vede-
ním špičkových lektorů z celé 
České republiky. Hlavní složky 
tanečních skupin budou repre-
zentovat město na soutěžích 
a také vystupovat na různých 
společenských akcích. Kromě 
kurzů street dance si můžete při-
jít vyzkoušet tanec i jednorázově 
na tzv. openclassy. Každoročně 

pořádá skupina závěrečnou ta-
neční show, poslední se kona-
la v červnu v kině Vlast a byla 
zcela vyprodána během jedné 
hodiny. Veškeré informace na-
leznete na oficiálních stránkách 
studia www.dancepoint.cz nebo 
tel. 732 873 800. Kromě nabíd-
ky kurzů a cen zde naleznete 
rovněž videa a fotografie. Za-
psat do kurzů se můžete online 
na webových stránkách studia 
nebo přijít na zápis 12. 9. od 
15,30 přímo do studia a vyzkou-
šet si rovnou i ukázkovou lekci 
zdarma. Na nové členy se těší 
celý tým lektorů a choreografů.
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SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SV
te

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Pá 14. 9 19.00
Tančírna

Oblíbená Tančírna poprvé v nové sezóně!
Vstupné 100 Kč/80 Kč (účastníci tanečních 
kurzů po předložení průkazu). Předprodej od 
3. 9. 2012 v recepci Národního domu.

Výstavy
Út 4. 9. - Pá 21. 9.

Lukáš Oboda - Střípky z Romipenu 2011
Tato doprovodná výstava je součástí Dne zdraví 
a sociálních služeb, který se bude konat v Ná-
rodním domě dne 20. 9. 2012. Výstava před-
staví patnáct realistických fotografií, které uvízly 
v hledáčku fotografa Lukáše Obody, když se 
pokoušel zachytit běžný život a prostředí obyva-
tel poměrně známé ulice Míru ve Frýdku-Místku. 
Fotografie vznikly během příprav čtvrtého roční-
ku akce Romipen 2011, pořádané odborem so-
ciálních služeb Magistrátu města Frýdek-Místek, 
k příležitosti Mezinárodního dne Romů.

So 22. 9. - Ne 30. 9. Národní dům
Fotoklub Art Collegium

Výstava navazuje na souběžně probíhající 
výstavu v Nové scéně Vlast.

Kurzy Národní dům
St 5. 9. 16.45-19.15, Ne 9. 9. 15.45-18.15, 

18.30-21.00, Po 17. 9. 19.30-22.00
Taneční pro mládež – začátečníci

Doprodáváme poslední volná místa. Přijímá-
me především páry. Cena 1 500 Kč/14 lekcí 
(středa, neděle), 1 320/12 lekcí (pondělí)
Po 10. 9. 17.30-19.00, Čt 13. 9. 18.15-19.15

Kondiční posilování
Hodina je zaměřena na střídání bloku aero-
biku s blokem posilovacím, doplněným pří-
davnými cviky na podložkách zaměřenými 
především na problémové partie.
Cena 600 Kč/12 lekcí (pondělí)
480 Kč/12 lekcí (čtvrtek)

St 19. 9. 17.30-18.30
Pilates

Pilates je cvičební systém, který rovnoměrně 
posiluje tělo a zlepšuje jeho držení. Důraz 
je kladen na správné dýchání, koncentraci, 
kontrolu pohybů, přesnost a plynulost cviků.
Cena 720 Kč/12 lekcí

St 19. 9. 18.45-20.00
Powerjóga

Cílem powerjógy je nejen nastolení harmonie 
těla a mysli, ale i protažení a rovnoměrné po-
sílení svalů, které zlepšuje flexibilitu, zacho-
vává přirozenou hybnost kloubů, vyrovnává 
špatné držení těla… Cena 840 Kč/12 lekcí

St 19. 9. 19.30-22.00
Taneční pro manželské páry a dvojice – 

začátečníci
Určeno párům všech věkových kategorií, kte-
ré se chtějí zdokonalit ve společenském tanci. 
Taneční budou ukončeny závěrečným plesem. 
Cena 2 000 Kč/pár (8 lekcí + 1 závěrečná)

KLUB MAMINEK BROUČCI
Farní 1, Frýdek-Místek

tel: 739 511 380, www.kmbroucci.cz
email: kmbroucci@kmbroucci.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00h.

7. 9. Výtvarka – Obrázek z léta z foukacích fix
Děti mohou pomocí foukacích fix vytvořit 
pěkný obrázek jako vzpomínku na prázdni-
ny. Začátek v 10.00 hod.
8. 9. Výlet Broučků na Bezručovu vyhlídku
Tradiční podzimní výlet pro maminky zahájíme 
v Lískovci u Hájku a projdeme se na Bezručo-
vu vyhlídku. Pro děti bude připraven program, 
aby jim cesta lépe uběhla. Sraz U Hájku v 9.00 
hod. Můžete přijet MHD č.1. V případě nepříz-
nivého počasí se akce odkládá na 15. 9.
11. 9. Finance v pracovně-právním vztahu
Další ze série přednášek sociální pracovnice 
Magistrátu F-M na téma finanční gramotnosti. 
Přijďte se poučit o zodpovědném rozhodová-
ní o rodinných financích! Začátek v 10.00 hod.

14. 9. Cvičení rodičů s dětmi
Začátek v 10.00 hod.

18. 9. Hledání pokladu u Ostravice
Zábavné dopoledne pro děti i rodiče proběh-
ne poblíž řeky Ostravice. Děti budou plnit 
různé úkoly a na konci cesty je čeká ztrace-
ný poklad! Sraz v 9.30 hod. u altánku v par-
ku B. Smetany v Místku. V případě trvalého 
deště se akce ruší!

21. 9. Výtvarka – Malování kamínků
Jednoduchá práce pro děti a maminky. V pří-
padě příznivého počasí budeme pracovat na 
zahradě Broučků. Začátek v 10.00 hod.
28. 9. Státní svátek – v KM Broučci zavřeno !!!

Pravidelný program 
Pondělí – Mimi koutek – cvičení s miminky 

10.00 – 10.30 hod.
Úterý – Přednášky a besedy, soutěže a hry 

pro děti – dle programu!
Hlídání dětí 

Středa – Kreativní hrátky pro děti 9.30 – 
10.15 hod.

Orientální tance pro dospělé – začátečníci 
10.30 – 11.15 hod.

Čtvrtek – Zpívánky (možno i s miminky) 
10.00 – 10.30 hod.

Pátek – Cvičení rodičů s dětmi (liché týdny) 
10.00 – 10.30 hod.

Výtvarka (sudé týdny) 10.00 – 10.30 hod. 

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

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

KLUB NEZBEDA

posezení a povídání u dobrého čaje a 
malého pohoštění

18. září  Bramborová olympiáda
22. září  „Koktejl“

návštěva střediska M. Magone v Ostravě 
spojená s hrami, soutěžemi a jinými zábav-

nými aktivitami 
25. září  Poznáváme svoje město

etapová soutěž
Provozní doba přes školní rok je:
Po až Pá od 13:00 do 17:00 hodin 

St – konzultační den určený pro jednotlivce 
(nebo skupiny), kteří si předem domluví 

téma, které chtějí s pracovnicí prodiskutovat 

7. 9. AHOJ, PRÁZDNINY!
Program: Zábavný program pro malé i 
velké a zakončení celoprázdninové akce 
Prázdniny ve městě. Přijďte vyměnit váš 
hrací plán Prázdniny ve městě za malý dá-
rek. Užijete si kupu legrace s klauny, bublin-
kami, bublifuky... Zahrajete si a zasoutěžíte. 
Vyzkoušíte zábavné atrakce. Zatvoříte si ve 
výtvarné dílně. Získáte nabídku volnočaso-
vých aktivit na nový školní rok.
Místo a čas: Prostranství před budovami 
A a B SVČ Klíč FM na ulici Pionýrů v Míst-
ku, 14:00 - 18:00 hodin. Cena: zdarma
Na akci se nemusíte předem hlásit.
19. 9. a 24. 9. NÁBOR NOVÝCH ČLE-

NŮ DO TANEČNÍ SKUPINY AKTIV
Program: Pro zájemce o vstup do našich 
řad pořádáme již 5. nábor nových členů 
do přípravek či závodních skupin. Náš 
taneční klub existuje od roku 2003 a 

DANCEPOINT
Taneční studio DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek
www.dancepoint.cz, tel. 732 873 800

Zápis dne 12. 9. s lekcí zdarma
nebo online registrace. 

Kurz break dance: 18 lekcí, cena 1260,-, 
pondělí 17.00-18.00

Kurz elektric boogie: 18 lekcí, cena 1260,-, 
úterý 16.00-17.00

Kurz street dance 8-11let: 18 lekcí, cena 
1080,-, úterý 14.00-15.00 

PENZION HRAD
Horní 1775 Frýdek-Místek

Tel.: 558 633 149
mobil: 603 584 524

Email: marketing@penzionhrad.cz
Web: www.penzionhrad.cz

Pravidelný program se středověkou tematikou 
s vystoupením středověkých tanečnic, šermířů 
a kejklířů, každou sobotu od 19:00 do 21:15 h.

Kurz street dance 12-15 let: 18 lekcí, cena 
1080,-, úterý 15.00-16.00

Kurz street dance od 16 let: 18 lekcí, cena 
1080,-, čtvrtek 15.00-16.00

Taneční skupina od 16 let: 54 lekcí (72 
hodin), cena 3.600,-, 4x týdně

Taneční skupina od 16 let: 36 lekcí (54 
hodin), cena 2.700,-, 3x týdně

Taneční skupina od 16 let: 36 lekcí (36 
hodin), cena 1.800,-, 2x týdně 

Taneční skupina od 16 let: 36 lekcí (36 
hodin), cena 1.800,-, 2x týdně

Openclass street dance – jednorázový 
vstup, cena 70 Kč, středa 17.00-18.00

V průběhu roku pro vás připravujeme taneč-
ní workshopy a lekce densy, salsy apod.

Dny evropského dědictví
Koncert pěveckého sboru 

Catena musica z Frýdku-Místku
Vystoupení se koná v neděli 9. 9. 2012 
v rámci akce Dny evropského kulturního 

dědictví, v Evangelickém kostele ve 14,30 
hodin, následně ve Farním kostele v 16,00 

hodin. Vstup volný.

GALERIE VĚŽ
www.svatojanskavez.cz

v pátek 14 – 18 h
v sobotu 9 – 13 / 14 – 18h

v neděli 14 – 18 h
Petr Zubek - Černé na bílém

Do 30. 9. 2012.

10. září  Co a jak v novém školním roce
diskuse – svými nápady a připomínkami 

může přispět každý návštěvník klubu
14. září Nezbednická čajovna

zabývá se styly disko a disko-show.
Místo a čas: Obchodní akademie (velká 
tělocvična), 16:00 – 18:00 hodin.
Kdo: Přihlásit se mohou holky i kluci ve 
věku 6-15 let. Otevíráme několik přípra-
vek ve třech věkových kategoriích: Mini 
(do 8 let), děti (8-11 let) a junioři (12-15 
let). Mladší děti 6 let, nechť se dostaví s 
rodiči a rovnou se zapíšou.
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. Info: Martina Fatrdlová, 
736 150 088, e-mail: martina@klicfm.cz
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

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

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

porodních asistentek a fyzioterapeutů)

Těhotenské a poporodní centrum

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)

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

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

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
4. 9. (út) – Zdeněk NYTRA

Výběr z obrazů 
Výstava obrazů předního frýdeckého výtvarníka.

6. 9. (čt) od 20h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební svo-

bodné jamování. Většinou hrají: David, Michal, 
Matěj..., či kdokoliv, kdo má zrovna chuť hrát. 

8. 9. (so) od 20h – HUMBUG
Zahájení školního roku nemůže u Arnošta 
proběhnout jinak, než koncertem školní 

rockové kapely HUMBUG, složené ze žáků 
ZUŠ ve Frýdlantě nad Ostravicí.

20. 9. (čt) od 20h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební svo-

bodné jamování. Většinou hrají: David, Michal, 
Matěj..., či kdokoliv, kdo má zrovna chuť hrát.

6. 10. (so) od 18h – OctoBEERfest
u Arnošta

Tradiční slavnosti piva, jídla, srandy a jódlo-
vání... Svoje vlastní tupláky, stylové převle-
ky a bavorské doplňky si vezměte s sebou, 
neb na vás čeká spousta pivních lahůdek, 

soutěží a zábavy! Hospůdka otevřena od 16 
h, zábavný program od 18 h. 

Aktuální výstavy:
Luděk KRULIKOVSKÝ &. Jana ŠOROVÁ 
– Arnoštovy hudební večery – výstava 
fotografií z hudebního života v hospůdce U 
Arnošta našich dvou stěžejních autorů. Vý-
stava potrvá od 28. 6. do 31. 8. 2012.

Divadlo
Čt 27. 9. 19.00

D. Mamet
Listopad

Buranteatr Brno
Z amerického prezidenta je odepsaný muž. 
Alespoň v této grotesce, která zaznamenává 
snahu prezidenta, kterému dramaticky klesají 
volební preference, uspět i ve druhém vo-
lebním období. Listopad je příběhem volební 
kampaně ve Spojených státech, na kterém se 
zrcadlí i jedna éra českých politických dějin. 
Slovník Kristýny Kočí, Pavla Béma i Mameto-
va prezidenta USA Smithe zdobí stejný argot.
Předplatitelská skupina B. Vstupné 400 Kč

Zábavný pořad
St 19. 9. 20.00

Miloš Knor, Ruda z Ostravy, Karel Hynek
Komici s. r. o.

Máte rádi humor…rádi se smějete? Pak ne-
propásněte skvělou stand-up comedy show 
– celovečerní představení Komici s.r.o., ve 
kterém se představují ti nejlepší baviči z po-
řadu „Na stojáka“. A právě z tohoto pořadu 
se vyvinula divadelní podoba, kterou uvidíte. 
Jedná se o pásmo mnoha krátkých skečů 
herců, kteří se na pódiu různě střídají. A stří-
dají se nejen během večera, ale i v různých 
dílech pořadu podle toho, jak je obsadí „šéf“ 
Komiků s.r.o., Miloš Knor. V pořadu Na sto-
jáka a Komici s.r.o. vystupují i stejní lidé. „Ne 
tedy všichni. Být Stojákem je základ, ale stát 
se Komikem s.r.o. vyžaduje být mezi nejlep-
šími. Čili Komici s.r.o. jsou pořadem, v němž 
excelují ti nejlepší herci z pořadu Na stojáka“ 
a některé, například Rudu z Ostravy, uvidíte 
pouze s Komiky s.r.o.,“ vysvětluje personální 
rozdíl v obou pořadech Miloš Knor. Dopředu 
prý nelze říci, jaké skeče se v pořadu vůbec 
objeví. Každý z komiků má připraveno něko-
lik vystoupení a ta střídá velmi nepravidelně. 
Mnoho jich také průběžně vzniká a zaniká, 
takže každý pořad je naprostý unikát. Vstup-
né 220 Kč v předprodeji/250 Kč na místě

Výstavy
Fotoklub Art Collegium

Foyer Nové scény Vlast bude v září patřit vý-
stavě fotografií fotoklubu Art Collegium Frýdek-
-Místek. 22. září zde pak proběhne slavnostní 
vyhodnocení celostátní fotosoutěže Mapový 
okruh Vysočina. Tato soutěž probíhá v období 
od října 2011 do července 2012 a účastní se jí 
18 fotoklubů z celé České republiky. Jak uvádí 
Miroslav Žiška: „Každý fotoklub vytvoří kolekci 
patnácti fotografií formátu 30x40cm. Fotografie 
nejsou tematicky omezeny a tyto kolekce si foto-
kluby posílají, vzájemně si je hodnotí a tato hod-
nocení zasílají pořadateli. Na závěr pořadatel vy-
hlásí výsledky celé soutěže v kategorii kolektivů 
i jednotlivců a předá ocenění spolu s katalogy s 
nejlepšími fotografiemi.“ Součástí této akce bude 
závěrečná konference, na níž budou pozváni 
významní fotografové, kteří zde odprezentují své 
práce a budou mít přednášku na zajímavé téma. 
Akce se účastní 60-70 amatérských i profesio-
nálních fotografů z celé republiky.

KINO
Filmový klub
St 5. 9. 10.00

Královská aféra
Temné, strhující drama velké a zakázané 
lásky na dvoře pološíleného dánského krá-
le Kristiána VII. Dánsko/Švédsko/ČR, 2012, 
režie N. Arcel, 2D, 12+, titulky, 128 min., 

vstupné 60 Kč
pro seniory

St 5. 9. 19.00
Let´s Dance: Revolutions 3D

Netrpělivě očekávané čtvrté pokračování nej-
úspěšnější taneční série všech dob. Taneční 
revoluce na pozadí rozpálených ulic v Miami.
USA, hudební/ romantický, 3D, 12+, titulky, 
93 min., vstupné 150 Kč
premiéra

Pá 7. – So 8. 9. 17.00
Doba ledová 4: Země v pohybu 3D

Staří známí opět v akci. Lenochod, mamut, 
šavlozubý tygr a veverka v novém dobro-
družství. USA, animovaná komedie, 3D, 
přístupný, dabing, 94 min., vstupné 130 Kč
pro děti

Pá 7. – So 8. 9. 19.00
Méďa

Režijní debut úspěšného scénáristy Setha 
MacFarlaneho s Markem Wahlbergem, Mi-
lou Kunis a mluvícím plyšovým medvědem. 
USA, komedie, 2D, 15+, titulky, 106 min., 
vstupné 80 Kč

Ne 9. 9. 17.00
CESTA DO PRAVĚKU VE 3D: Doba 

ledová 3: Úsvit dinosaurů 3D
Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu za-
žívají další neuvěřitelná dobrodružství. USA, 
animovaná komedie, 3D, přístupný, dabing, 
94 min., vstupné 100 Kč
pro děti

Ne 9. 9. 19.00
CESTA DO PRAVĚKU VE 3D: Monstra 
oceánů 3D – Pravěké dobrodružství

Propojení velkolepé vizuálně realistické ani-
mace a skutečných nálezů a vykopávek z pa-
leontologických sbírek z celého světa. Puto-
vání starodávnou vodní říší šavlozubých ryb, 
pravěkých žraloků a gigantických chobotnic! 
USA, dokumentární, 3D, přístupný, dabing, 
40 min., vstupné 70 Kč

Po 10. 9. 19.00
Cesta na měsíc & Neobyčejná cesta

Výjimečný filmový zážitek – dobrodružství 
jednoho z průkopníků filmu! Klasický čtrnác-
timinutový sci-fi film G. Méliése z roku 1902 s 
exkluzivním živým hudebním doprovodem mul-
tiinstrumentalisty Jana Plíhala. Uvádíme spolu 
s biografickým dokumentem o G. Méliésovi. 
Francie, 1902-2011, režie G. Méliés/Serge 
Bromberg, Eric Lange, 16 + 60 min., 12+,
vstupné 90 Kč/pro členy FK 70 Kč
Filmový klub

Út 11. 9. 19.00
Ozvěny LFŠ: Faust

Sokurovův Faust není filmovou adaptací Goe-
theho tragédie v obvyklém smyslu, ale výkla-
dem toho, co zůstává nevyřčeno mezi řádky. 
Zlatý lev za nejlepší film roku 2011. Rusko, 
drama, 2011, režie A. Sokurov, 2D, 15+, titulky, 
134 min., vstupné 90 Kč/pro členy FK 70 Kč
Filmový klub

St 12. 9. 19.00
Svatá čtveřice

Jiří Langmajer v novém filmu Jana Hřebejka 
podle scénáře Michala Viewegha. ČR, ro-
mantická komedie, 2D, 12+, vstupné 100 Kč

Čt 13. 9. 19.00
Druhá šance

Meryll Streep a Tommy Lee Jones se snaží 
vymanit z šedivého manželského stereotypu.
USA, komedie, 2D, 12+, titulky, 100 min., 
vstupné 100 Kč
premiéra

Ne 16. 9. 17.00
Tady hlídám já

Letní rodinná komedie o tom, jak vám zvíře 
změní život… k lepšímu. Snímek navazuje 
na tradiční úspěšné žánrové české filmy. 
ČR, rodinná komedie, 2D, přístupný, 110 
min., vstupné 90 Kč
pro děti

Ne 16. 9. 19.00
Druhá šance

Meryll Streep a Tommy Lee Jones se snaží 
vymanit z šedivého manželského stereotypu.
USA, komedie, 2D, 12+, titulky, 100 min., 

vstupné 100 Kč
premiéra

Po 17. 9. 19.00
Anna v přední linii

Poutavě zpracovaný životní příběh ruské no-
vinářky A. Politkovské. Dokument z festivalu 
o lidských právech Jeden svět, uvedený v 
rámci akce „Den zdraví a sociálních služeb“.
Nizozemí, 78 min., vstup zdarma

Út 18. 9. 19.00
Hlad

Drama podle skutečné události – příběh sed-
mitýdenní hladovky vězňů IRA v anglickém 
vězení. Dokument z festivalu o lidských prá-
vech Jeden svět, uvedený v rámci akce „Den 
zdraví a sociálních služeb“.
Německo, 90 min., vstup zdarma

Pá 21. – Ne 23. 9. 17.00
Norman a duchové 3D

Kdo zachrání malé ospalé městečko, když 
ho přepadne horda zombíků? Neohrožený
jedenáctiletý hrdina jménem Norman! USA, 
animovaná komedie, 3D, přístupný, dabing, 
93 min., vstupné 150 Kč
pro děti, premiéra

Pá 21. 9. 19.00
VÍKEND AKČNÍCH HRDINŮ:

Bourneův odkaz
Nový superagent se vydává ve stopách Ja-
sona Bournea. Snímek navazuje na legen-
dární trilogii. USA, akční thriller, 2D, 12+, 
titulky, vstupné 80 Kč

So 22. 9. 19.00
VÍKEND AKČNÍCH HRDINŮ: Total Recall
Remake kultovního sci-fi s Collinem Farrellem 
v hlavní roli. USA, akční sci-fi thriller, 2D, 12+, 
titulky, 121 min., vstupné 100 Kč
premiéra

Ne 23. 9. 19.00
VÍKEND AKČNÍCH HRDINŮ: Expenda-

bles: Postradatelní 2
Největší akční hrdinové na jednom plátně 
a jako za mlada (S. Stallone, A. Schwarze-
negger, D. Lungren, J.-C. van Damme, Ch. 
Norris a další). USA, akční thriller, 2D, 12+, 
titulky, 102 min., vstupné 100 Kč
premiéra

Po 24. 9. 19.00
SuperClásico

Dánská absurdní komedie o střetu dvou kul-
tur. Z Kodaně do Buenos Aires a zpět.
Dánsko, komedie, 2011, režie O. Ch. Mad-
sen, 2D, 12+, titulky, 99 min., vstupné 90
Kč/pro členy FK 70 Kč
Filmový klub

Út 25. 9. 19.00
Ozvěny LFŠ: Je to jen vítr

Aktuální film hvězdy současného maďarské-
ho filmu B. Flieghaufa. Jeden den ze života 
romské rodiny v atmosféře strachu z útoků 
neonacistů. Velká cena z Berlinale 2012.
Maďarsko/ Německo/ Francie, drama, 2012, 
režie B. Fliegauf, 2D, 86 min., vstupné 90 
Kč/pro členy FK 70 Kč
Filmový klub

St 26. 9. 10.00
Líbáš jako ďábel

Pokračování úspěšné komedie Marie Poled-
ňákové s plejádou známých herců (O. Kai-
ser, E. Holubová, J. Bartoška a další). ČR, 
komedie, 2D, přístupný, 113 min., vstupné 
60 Kč
pro seniory

St 26. 9. 18.00
Dámská jízda: Líbáš jako ďábel

Úspěšný film M. Poledňákové v zážitkovém 
provedení! Součástí programu bude před-
náška a ukázka líčení. Welcome drink v 
ceně! ČR, komedie, 2D, přístupný, 113 min., 
vstupné 95 Kč

Pá 28. 9. 09.30
Dobrodružství na pasece I.

Pásmo filmových pohádek pro nejmenší. 
ČR, animovaný, 64 min., vstupné 20 Kč
pro děti, bijásek

Pá 28. – So 29. 9. 17.00
Rebelka

Příběh skotské princezny, která se snaží 

vzepřít svým rodičům a následovat svůj 
celoživotní sen: lukostřelbu. 3D novinka od 
Pixaru. USA, animovaný, 3D, přístupný, da-
bing, vstupné 130 Kč
pro děti

Pá 28. – So 29. 9. 19.00
Ve stínu

Kriminální příběh D. Ondříčka zasazený do 50. 
let minulého století. V hlavní roli I. Trojan, hudba 
J. P. Muchow. ČR/Slovensko/Polsko, detektiv-
ka, 2D, přístupný, 96 min., vstupné 120 Kč
premiéra

So 29. 9. 14.00
Kocour v botách

Další příběh z krajiny za sedmero horami. 
Chlupatý dobrodruh, známý z filmů o Shre-
kovi, tentokrát ve vlastním příběhu. USA, 
animovaná komedie, přístupný, dabing, 90 
min., vstupné 50 Kč
pro děti, Bijásek

Ne 30. 9. 17.00
Madagaskar 3

Další dobrodružství lva Alexe, zebřáka Mar-
tyho, hrošice Glorie a žirafáka Melmana. 
Tentokrát na cestě Evropou. USA, animova-
ná komedie, 2D, přístupný, dabing, 92 min., 
vstupné 80 Kč
pro děti

Ne 30. 9. 19.00
Bastardi 3

Závěrečná část trilogie režiséra a herce T. 
Magnuska. ČR, drama, 2D, vstupné 90 Kč
premiéra
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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

MUZEUM BESKYD

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

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

7. 9. pátek OPEN DRUM AND BASS PARTY
SMARIO, LAHIRE, DRUM-IT, LINEART, 
LOFI, VÍTEJTE V 18. SEZÓNĚ KLUBU 
STOUN, OPEN PARTY V RYTMU ZLOME-
NÝCH BEATŮ, VSTUPNÉ 40,- NEW BAR!!!
8. 9. sobota OPEN STOUN FEST
NOVÁ SEZÓNA ZAČÍNÁ, STOUNU, JAKUB 
TICHÝ, JAPAN FOURB.U.T.T., RELEVANT 
(FNO), DJ KAMIL
12. 9. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE, VSTUP ZDARMA!!!
13. 9. čtvrtek PROFIL KAPEL: NIRVANA, 
FAITH NO MORE, SEATTLE SOUND
NOVINKA: ČTVRTEČNÍ PROFILY KAPEL!! 
VSTUP ZDARMA!
14. 9. pátek VIDEOHITY ZE ZÁHROBÍ – 
OTVÍRÁK
TY NEJLEPŠÍ KLIPY A HITY VŠECH DOB! 
OTVÍRACÍ VIDEOHITY ZE ZÁHROBÍ, DJ 
KAMIL,MATTES!
15. 9. sobota PUNKROCK NIGHT VS. ME-
TALOVÁ VICHŘICE
SOBOTA S POŘÁDNOU MUZIKOU, DJS 
ESTET A JUTA, VSTUP ZDARMA!!!
18. 9. úterý ELECTROBEAT THEATRE
ELECTROBEAT DJS A VEČER PLNÝ DNB, 
TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO
VSTUP ZDARMA
19. 9. středa STOUNDRUM DNB PÁRTY 
,STOUN DJS,…VSTUP ZDARMA!
20. 9. čtvrtek PROFIL KAPEL: BRITISH 
SOUND:BLUR,REEF,OASIS, ATD.
NOVINKA! CELOU NOC JEN HUDBA 

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
Arnošt Čapla - Ozvěny folkloru

Výstava fotografií
Vernisáž 5. 9. v 17 hodin. Potrvá do 2. 10..

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

10. 9. 2012 v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

8. 9. 2012 ve 14:00, 19. 9. 2012 v 16:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

12. 9. 2012 v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
26. 9. 2012 v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE
aneb Porod s epidurálem

24. 10. 2012 v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 15:45, Čtvrtek – 8:45, 10:00, 16:00, 17:15

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – JÓGA PRO 
TĚHOTNÉ

Středa – 15:15
POPORODNÍ CVIČENÍ

Úterý – 17:00
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 

MANIPULACE aneb „jak dítěti dopomoci 
správně růst“

(obsahová náplň: praktické nácviky manipu-
lace s dítětem, masáže kojenců, metodika 
správného krmení, relaxační polohy pro 

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí) 
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců
5. 10., 12. 10., 19. 10. – 9:00

II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců
5. 10., 12. 10., 19. 10. – 10:15

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
HRADNÍ FOTOARCHIV 1918-1933
Fotografie z časů T. G. Masaryka

Hradní fotoarchiv obsahuje téměř 10 000 fo-
tografií, které jsou obrazovým svědectvím 15 
let první Československé republiky – výstava 
tedy představuje jen úzký výběr z celkového 
počtu. Zobrazuje prezidenta T. G. Masaryka 
při oficiálních i soukromých příležitostech a 
také nejrůznější akce, kterých se osobně ne-
zúčastnil. Jsou to často zcela neznámé, dosud 
nepublikované snímky. Výstava se uskuteční 
ve spolupráci s Národním muzeem v Praze.
Vernisáž ve čtvrtek 20. září v 17 hodin ve vý-
stavních síních Frýdeckého zámku.
Potrvá do 28. října 2012.

KANCIONÁLY
Výstava tištěných a ručně psaných kancio-
nálů a zpěvníků z fondu starých tisků Muzea 
Beskyd. Kancionály a zpěvníky pocházejí 
z období 18. až počátku 20. století a některé 
z nich obsahují i notové záznamy. Výstava je 
součásti stálé expozice Frýdek – mariánské 
poutní místo. Potrvá do 30. listopadu 2012.

ZVÍŘATA A JEJICH DĚTI
Mláďata jsou jedním ze symbolů, které u nás 
doprovázejí jaro. Co ale o zvířecích mláďatech 
víme? Unikátní výstava umožňuje nahlédnout 
do rodinného života mnoha druhů zvířat, ze-
jména ptáků a savců, a to díky řadě exponátů 
ze sbírek Muzea Beskyd, Slezského zemské-
ho muzea a Muzea Novojičínska. Instalace 
formou dioramat je vhodná zejména pro školy. 
Potrvá do 16. září 2012
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE

Neděle 9. září 13,00 – 17 h. – Frýdecký zámek
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Součástí každé prohlídky Zámeckého okru-
hu bude komentovaná prohlídka výstavy liti-
nových křížů v glorietu na 3. nádvoří

Dále nabízíme:
Litinové kříže – výstava

Zvířata a jejich děti – výstava
Stálé expozice

Kancionály a zpěvníky v kapli sv. Barbory
VSTUP ZDARMA!

Sobota 15. září ve 14 hodin – Rytířský sál 
Frýdeckého zámku

VE ŠLÉPĚJÍCH PETRA BEZRUČE
vzpomínkové odpoledne s programem:

Jeden den poštovního úředníka V. Vaška 
– divadelní hra v podání členů Literárního 

klubu P. Bezruče
Příspěvek PhDr. Zdenky Pfeifferové o 

poslední jubilejní Bezručově edici
Verše P. Bezruče a jeho následovníků 
v podání Literárního klubu P. Bezruče

Vzpomínky a vyprávění členů Bezručova kraje
Neděle 23. září 13-17 h. – Frýdecký zámek

DVACET LET SENIORGYMNÁZIA
Jubileum si připomeneme setkáním lektorů, 
absolventů a současných studentů s širokou 
veřejností, z jejichž řad by mohli vzejít noví 
posluchači Seniorgymnázia. Pro návštěvní-
ky bude připraven hudební program, video-
projekce a malá výstava fotografií ze života 
Seniorgymnázia. Návštěvníci si odnesou 
vzpomínkovou a informační brožuru o Seni-
orgymnáziu s reklamním perem.

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čtvrtek 6. září v 16,30 hodin – Zelený dům 
na Zámecké ulici ve Frýdku

FRÁDECKÉ A MÍSTECKÉ HŘBITOVY
Přednáška o historii městských hřbitovů – 
zaniklé hřbitovy, městský komunální hřbitov, 
židovský hřbitov, evangelický hřbitov, drob-
ná funerální architektura, pomníky význam-
ných osobností, hřbitovy v okolí města – 
Chlebovice, Skalice, Lískovec, Staré Město, 
Sviadnov. Doplněno projekcí.
Čtvrtek 13. září v 16,30 hodin – Zelený dům 

na Zámecké ulici ve Frýdku 
NEJSTARŠÍ MINULOST FRÝDKU

A MÍSTKU
Historie Frýdku a Místku ve světle archeo-

- Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

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

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

NOVINKY - GRAFIKA:
Emma Srncová, Josef Velčovský, Tomáš Bím

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

Tel.: 605 249 705,
kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

CENTRUM MAGNOLIE

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro těhotné 

ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení kon-

taktu 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 funkčnost 
vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky – břišní tance 
pro maminky, miminka i sourozence

Kurzy masáží dětí a miminek – jemné tech-
niky pro zdraví a pohodu vašich nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semipri-

vátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná zába-
vy, písniček a her v malých skupinách 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 děťátka 
(2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)

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

privátní i rodinné lekce jógy

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

TĚCHTO KAPEL
21. 9. pátek H16 & OŤECKO HIP-HOP PARTY
NEJLEPŠÍ SLOVENSKÝ HIP-HOP VE 
STOUNU, DVOJKONCERT H16 A SÓLOV-
KY OD OŤECKA!!! DJS: FLIPTYCK, YAN-
KO KRAL, BURCHO, 
22. 9. sobota BASS CONTACT 1. – JUM-
BEE (AUS)
JUMBEE (AUS), DJane MANIC, PLEGOMA-
ZIN, JAHRIDER, DNB, JUMPUP, RAGGA-
JUNGLE, PRVNÍ BASS CONTACT SEZÓNY
26. 9. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE, VSTUP ZDARMA!!!
27. 9. čtvrtek KICK THE HITS – ME-
GASPECIAL! – JFB-LIVE!
JEDEN Z 5 NEJLEPŠÍCH DJS PLANETY 
VE STOUNU!!! JFB-LIVE (DMC UK CHAM-
PION 2011, 2007)!!! BURCHO, BJALY RE-
ZIDENT NIGHT
28. 9. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ SPECIAL 
18PLUS
DJ KAMIL A TY NEJLEPŠÍ HITY DOB MI-
NULÝCH!
29. 9. sobota LE PNEUMATIQ – LIVE
LIVE DNB LE PNEUMATIQ S NOVOU 
DESKOU! DNB ŽIVĚ! AFTER DJS: LOFI 
(BREAK) NOON (TECHNO) & DALŠÍ
PŘIPRAVUJEME:
19. 10. MONKEY BUSINESS
27. 10. TY NIKDY LABEL
9. 11. INE KAFE
17. 11. PRAGO UNION – LIVE BAND
7. 12. STO ZVÍŘAT

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

gld@post.cz, www.galerielanguvdum.cz
Tel.: 723 021 622

Tadeáš Kotrba - Stopy v krajině cyklus obrazů
výstava potrvá do 14. září.

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

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

logických výzkumů. Výsledky výzkumu na 
Štandlu, neolit v Chlebovicích, frýdecký pra-
věk, nálezy v Jamnickém úvozu, Frideberk 
ležel na Lipině a další. Připraveno ve spo-
lupráci s pobočkou pro Moravu a Slezsko 
České archeologické společnosti, doplněno 
malou studijní výstavou.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

SM systém MUDr. Smíška – pohybový pro-
gram pro léčbu, regeneraci a prevenci po-

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

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

senioři, těhotné a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a hluboce 
relaxační technika pro podpoření samoo-

zdravných procesů v těle.

LIDOVÝ DŮM
22. 9. 2012 v 19. h. Mrzák z Inishmaanu
Divadelní soubor Komorní scéna 21 o. s.
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JAZYKOVÁ ŠKOLA GOOD MORNING
Mgr. Svatava Teichmannová

ANGLIČTINA
Příprava na zkoušky PET, FCE a CAE,

kurzy pro děti ZŠ (1.-9. třída),
studenty gymnázií a dospělé

www.GOODMORNING.CZ
tel.: 605 319 547

Poliklinika-Místek přijme
do zaměstnaneckého poměru zubního lékaře

za nadstandardních podmínek.
Tel.: 603 254 322

BIOREZONANCE
Jak přestat kouřit
www.prestatkouritdnes.cz

Tel.: 777 87 87 38

www.cistenikobercumilata.estranky.cz

AIRSOFT
BUNKR59
Navštivte naši airsoftovou 
arénu a užijte si akci na ploše 
více než 600 m2 v podzemním 
bunkru 5. ZŠ, který je plný 
temných zákoutí, místností,-
místnůstek a efektů.

Těšíme se na vás.
www.bunkr59.cz

MOŠTÁRNA
VE SKALICI

V provozu po dohodě
Na tel. 731 035 872
Cena: 3 Kč/litr moštu

Nestihli jste zápis?
NEVADÍ.

Ozvěte se nám!


