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slovo náměstka primátora
Vážení občané,
chtěl bych se ještě vrátit k průběhu 

jednání posledního zasedání zastupi-
telstva města, které záhy opustili za-
stupitelé za ODS, aby pak v médiích 
trousili své obvyklé fráze o aroganci 
a ohrožení svobody slova a demokra-
cie. Jsou to ovšem oni, kdo odmítají 
ctít výsledky demokratických voleb i 
dílčích demokratických hlasování. Jak 
si zastupitel Petr Konůpka představu-
je svobodu slova, dokládá jeho citace 
v deníku Právo: „V minulosti si město půjčovalo přibližně 200 milio-
nů korun za volební období, současná koalice si půjčuje 200 milionů 
každý rok. A letos navíc dalších 400 milionů na halu Polárka. Působí 
to na nás tak, že je to ve stylu po nás potopa.“ 

Už jsme si zvykli, že zastupitelé ODS ve snaze poškodit radnici, 
kde již třetí volební období nejsou ve vedení, jsou ochotni vyřknout 
naprosto cokoliv. Katastrofické scénáře předhazují neustále, nyní 
dokonce hrozí apokalypsou, ale především – lžou. Město Frýdek-
-Místek si v tomto volebním období rozhodně nenapůjčuje miliar-
du. Skutečnost je taková, že loni byl odsouhlasen obvyklý úvěrový 
rámec ve výši 200 milionů korun, ten ale nebyl a nebude čerpán. 
Rozhodnutím zastupitelstva je nyní poptáván městem nový úvěr 
ve výši 400 milionů korun, který je primárně určen na výstavbu 
nové haly Polárka.

Jsem toho názoru, že ODS udělala velkou chybu, že z jednání 
odešla jen proto, že v souladu s jednacím řádem jí nebylo umožně-
no vystoupit s prohlášením, které nesouviselo s projednávaným bo-
dem programu. Jako zastupitelé by měli i členové ODS znát jednací 
řád zastupitelstva, který platí pro každého, bez výjimky. Stejně jako 
ostatní i oni složili po volbách slib, že budou svou funkci vykonávat 
svědomitě a v zájmu obce i občanů. Nevidím nic svědomitého a 
v zájmu občanů na tom, že opoziční ODS demonstrativně opustí 
zasedání zastupitelstva a k důležitým bodům se již nevyjádří. Toto 
jednání není důstojné politika, kterého zvolili občané, jež věří, že 
on bude hájit jejich zájmy. Při schvalování úvěru opoziční ODS ne-
byla přítomna a k bodu se žádným způsobem nevyjádřila a ani se 
nepokusila vznést k tomuto bodu připomínky. Následná kritika jí ale 
problém nedělá. To považuji za pokrytectví.  Michal Pobucký

V městské průmyslové zóně 
v Chlebovicích slavnostně 
otevřela 6. září nový výrobně-
-technologický areál rodinná 
belgická společnost Vyncke, 
která se již sto let zabývá vý-
vojem technologií na výrobu 
energie z biomasy a odpadu.

„Jsme rádi, že jsme k nám 
přivedli takto renomovanou 
firmu, jíž samozřejmě přejeme 
co nejvíce úspěchů, které se 
budou pozitivně odrážet na za-
městnanosti v našem městě,“ 
říká náměstek primátora Michal 
Pobucký, který dostal spolu 
s několika dalšími osobnostmi, 
včetně starostky už družeb-
ního města Harelbeke Ritou 
Beyaert, důvěru přestřihnout 
slavnostní pásku. Tomuto aktu 
přihlížely kromě současných 
majitelů společnosti také desít-
ky obchodních partnerů z více 
než 30 zemí světa.

„Přesun do nové moderní 
budovy v atraktivním prostředí, 
z původního sídla v Lískovci, 
znamená nejen zvýšení počtu 
našich zaměstnanců, ale i příle-
žitost pro další firmy, které naše-

Vyncke oživuje průmyslovou zónuVyncke oživuje průmyslovou zónu

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ: Náměstek primátora Michal Pobucký ocenil vstup belgické společnosti do 
městské průmyslové zóny a popřál jí co nejvíce obchodních úspěchů.    Foto: Petr Pavelka

mu závodu dodávají komponen-
ty do výroby. V tomto moderním 
areálu se naše aktivity rozšíří i o 
vývoj nových technologií,“ řekl 
jednatel české pobočky společ-
nosti Vyncke Petr Salvet k in-
vestici ve výši 150 milionů korun. 
Firmu přitom k dalšímu růstu v 
České republice motivovali sa-
motní zaměstnanci – tým vysoce 
kvalifikovaných specialistů, tech-
niků a inženýrů, který se podílí 
na realizaci unikátních technolo-
gií po celém světě. „Díky schop-
ným zaměstnancům – kvalitním 
českým odborníkům, které ve 
společnosti zaměstnáváme, pro-
šla naše společnost za posled-
ní léta dramatickým vývojem,“ 
uvedl Petr Salvet a dodal: „Dříve 
jsme hlavně vyráběli, dnes tvoří 
většinu našich činností enginee-
ring a naši inženýři se podílejí na 
realizaci většiny firemních zaká-
zek po celém světě.“ 

Původem vlámská společ-
nost Vyncke navrhuje a dodává 
špičkové technologie pro výrobu 
energie z odpadů na bázi bio-
masy. Firma se zaměřuje ze-
jména na zahraniční průmyslové 

podniky, které mají k dispozici 
odpad vhodný pro výrobu ener-
gie z vlastního výrobního proce-
su. Díky stoletým zkušenostem 
a orientaci na výzkum a vývoj 
dokáže vyrobit energii například 
z odpadů z výroby piva, kávy 
nebo rostlinných olejů.

(Pokračování na straně 2)

Statutární město Frýdek-
-Místek a belgické město 
Harelbeke uzavřeli partner-
skou smlouvu o spolupráci, 
především v oblasti humani-
tární, kulturní a ekonomické. 
K podpisu došlo ve velké 
zasedací síni magistrátu u 
příležitosti otevření nového 
závodu v městské chlebovic-
ké průmyslové zóně, kde svůj 
areál vybudovala společnost 
Vyncke, která má centrálu 
právě v Harelbeke. 

Nový partner města – belgické Harelbeke
„Zavazujeme se podporovat 

rozvoj oboustranných kontaktů 
na úrovni občanských a kultur-
ních spolků, uměleckých soubo-
rů, nestátních sportovních organi-
zací, zdravotnických a školských 
zařízení, rodin a občanů obou 
měst. Cílem této spolupráce má 
být umožnění obsáhlých spojení 
mezi městy, podpora vzájemné-
ho porozumění a vytvoření růz-
ných společenství. Dále se obě 
strany zavazují rozvíjet spolu-
práci obou národů v evropském 

sjednocovacím procesu,“ přiblížil 
obsah dokumentu náměstek pri-
mátora Michal Pobucký. Už při 
návštěvě frýdecko-místecké de-
legace v Harelbeke se obě stra-
ny shodly na tom, že je užitečné 
vést dialog na komunální úrovni 
a vzájemně se inspirovat. 

„Pro efektivní spolupráci bu-
dou důležitá oboustranná vzá-
jemná setkání představitelů měst 
a úředníků, počítáme s účastí ko-
lektivů uměleckých souborů obou 
měst na festivalech, s navázáním 
vztahů mezi profesionálními a 
amatérskými soubory, kulturními 
a školskými zařízeními, výměnou 
hudebních kolektivů, organizo-
váním společných výstav, spolu-
prací mezi divadly a knihovnami 
a podobně,“ nastínila předpoklá-
dané oblasti spolupráce starost-
ka Rita Beyaert. Prostor vidí obě 
strany samozřejmě také v oblasti 
sportu, průmyslu a podnikání 
nebo v cestovním ruchu.

Souhlas s uzavřením této 
smlouvy vyslovilo i Zastupitel-
stvo města Frýdku-Místku na 
svém 9. zasedání konaném dne 
3. září.  (pp)

PODPIS SMLOUVY: Náměstek primátora Michal Pobucký s Ritou 
Beyaert, starostkou belgického Harelbeke.  Foto: Petr Pavelka
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(Pokračování ze strany 1)
V poslední době se zaměřuje 

i na výrobu čisté energie z ko-
munálního odpadu, a to ve formě 
horké vody, páry či termálních 
olejů. Vyncke je ve svém oboru 
na špičce technologického vývo-

Vyncke oživuje průmyslovou zónu
je a za sto let své existence má 
více než čtyři tisíce referencí po 
celém světě. „Jsme přesvědčeni, 
že Vyncke i město Harelbeke při-
spějí k propagaci Frýdku-Místku,“ 
uzavřel náměstek primátora Mi-
chal Pobucký.  (pp)

NOVÝ ZÁVOD: Moderní provoz představuje další pracovní místa. 
Foto: Petr Pavelka

Upozornění
Upozorňujeme občany sta-

tutárního města Frýdku-Místku, 
že splatnost místního poplatku 
za komunální odpad a místního 
poplatku ze psů byla do konce 
května 2012. Tyto místní poplat-
ky je možno ještě uhradit nejpoz-
ději do konce října tohoto roku 
bez navýšení. V průběhu měsíce 
listopadu již budou vyměřeny 
nedoplatky prostřednictvím hro-
madného předpisného seznamu 
včetně navýšení o dvojnásobek. 

Zároveň upozorňujeme, že 
v případě nedoplatku za starší 
období je správce poplatku po-
vinen každou platbu posunout 
na tento nejstarší nedoplatek. 
Správcem poplatků je odbor 
správy obecního majetku, od-
dělení místních daní a poplatků.

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo dne 30. srpna schvá-
leno přidělení dotace z Integro-
vaného operačního programu na 
projekt „Výstavba parkoviště a pří-
jezdové komunikace, ul. Slezská, 
k.ú. Frýdek“, kde celkové náklady 
činí 6,83 milionu korun a získaná 
dotace 5,66 milionu. Jedná se o 
dílčí projekt IPRM – sídliště Slez-
ská. 5. září pak bylo schváleno 
přidělení dotace z rozpočtu Mo-
ravskoslezského kraje na projekt 
„Úprava lyžařských tras kolem 
Olešné a podél Ostravice ve 
Frýdku-Místku 2012/2013“. Zde 
z celkových nákladů ve výši čtvrt 
milionu korun získaná dotace po-
kryje 155 tisíc.

Černé skládky
V měsíci srpnu bylo odstraněno 

na území města Frýdku-Místku 
10,73 t neoprávněně odložené-
ho odpadu, tzv. černých skládek. 
Nárůst množství černých skládek 
byl způsoben likvidací vysypané-
ho stavebního odpadu na komu-
nikaci ve Frýdeckém lese. Práce, 
zadávané Magistrátem města 
Frýdku-Místku, odborem životního 
prostředí a zemědělství, zajišťova-
la společnost TS a. s. K odkládání 
objemných odpadů slouží sběrné 
dvory provozované společností 
Frýdecká skládka, a. s. Odpad 
odkládaný občany města Frýdku-
-Místku je sběrnými dvory odebí-
rán bezplatně. Kromě Frýdeckého 
lesa byly zlikvidovány černé sklád-
ky na sídlišti Slezská, ulici Petra 
Cingra, Pavlíkova a J. Opletala.

Vzpomínka výstavou
Galerie v knihkupectví Lev Bílek 

dne 20. října v 10,30 hodin uvede 
vzpomínkovou výstavu obrazů 
pana učitele Oldřicha Bužka k jeho 
nedožitým 100. narozeninám. Pan 
učitel Bužek byl znám v širokém 
okolí jako nesmlouvavý učitel 
matematiky, kreslení a zpěvu, só-
lista v mužském pěveckém sboru 
Smetana, vedl pěvecké soubory 
žáků 3. ZDŠ a maloval.  (pp)

V rámci výročí 20 let Charity 
Frýdek-Místek se letos popr-
vé 5. září uskutečnil Den ote-
vřených dveří „Oázy pokoje“. 
Branami domova prošly děti ze 
sousedící mateřské školky, ale 
i obyvatelé z blízkého okolí. 

Pracovníky zařízení potěšilo 
také to, že pozvání přijali rodinní 
příslušníci i opatrovníci uživatelů 
Oázy pokoje a že si na návštěvu 
a prohlídku domova udělal čas i 
náměstek primátora Frýdku-Míst-
ku Libor Koval. Ten si prošel celé 
zařízení, prohlédl si podmínky, 
v nichž klienti žijí, a zhlédl také 
doprovodný program na zahra-
dě, kde k poslechu a tanci hrála 

Otevřené dveře Oázy pokojeOtevřené dveře Oázy pokoje
příjemná hudba, ale nechyběla 
ani zvířata. Největším zážitkem 
pro děti i dospělé byla možnost 
vyzkoušet si spolupráci se spe-
ciálně vycvičenými psy díky pra-
covnicím z Podaných rukou, o. s. 
Frýdek-Místek a také projížďka 
na koních, kterou umožnil pan 
Žilinský z Dolních Domaslavic. 

Posláním Oázy pokoje pro 
psychicky nemocné je podpo-
ra soběstačnosti uživatelů a 
umožnění prožití aktivního a 
důstojného života v rámci zaří-
zení, za pomoci poskytovaných 
sociálních a zdravotních služeb. 
Ty jsou poskytovány těm lidem s 
psychickým onemocněním, kteří 

VYBAVENÉ POKOJE: Podmínky zařízení si přišel prohlédnout i ná-
městek primátora Libor Koval.   Foto: Petr Pavelka

jsou vzhledem ke stupni svého 
zdravotního stavu závislí na po-
moci jiné osoby a nemohou žít 
ve svém přirozeném prostředí. 

Služba v maximální možné míře 
zachovává a rozvíjí schopnosti a 
dovednosti uživatele a podporu-
je jeho sociální kontakty.  (pp)

Zastupitelé města na svém 
zářijovém zasedání schvalova-
li peníze z rozpočtu na podpo-
ru sportu, kultury i sociálních 
služeb. Další peníze rozdělili 
také z kulturního fondu. 

Z rozpočtu města bylo vý-
hradně na provoz a činnost 23 
sportovních klubů na vrcholové 
a výkonnostní úrovni rozděleno 
938 tisíc korun. Například Ho-
kejový club Frýdek-Místek zís-
kal 160 tisíc korun a TJ Slezan 
Frýdek-Místek 130 tisíc korun. 
Peníze byly ale přiděleny také 
TJ Sokol Chlebovice, Skalice, 
Zelinkovice, Lískovec či Frýdek-
-Místek, dále basketbalovému, 
bruslařskému i foosballovému 
klubu nebo taekwondistům a 
šachistům. 

Peníze zastupitelé rozdělovali 
také z kulturního fondu, ze kte-
rého již bylo čerpáno 877 tisíc 
korun. Zbylých 23 tisíc korun bylo 
rozděleno mezi čtyři subjekty – 
Pěvecký sbor Smetana, Literární 
klub Petra Bezruče, místní Matici 
slezskou a Gymnázium a Střed-
ní odbornou školu, která finance 
použije na zhotovení a tisk alma-
nachu a vydání CD v rámci akce 

Zastupitelé rozdělovali peníze na sport, kulturu i sociální služby
„Jsme tady 20 let“. Z rozpočtu 
města pak zastupitelé rozdělili 
mezi dva subjekty 170 tisíc korun 
na advent ve městě. Agentura 
Orange získala 100 tisíc na tra-
diční akci „Doneste si zvoneček, 
rozsvítíme stromeček“ a Zdeněk 
Tofel dostal na adventní koncert 
a prezentaci adventních a vá-
nočních zvyků, koled a řemesel v 
rámci akce „MF Souznění 2012“ 
neinvestiční dotaci ve výši 70 ti-
síc korun. Z rozpočtu města zís-
kali 10 tisíc také skauti ze svazu 
Junák, a to na částečnou úhradu 
výdajů spojených s účastí na me-
zinárodní akci Roverway 2012 ve 
Finsku. 

V rámci sociálních služeb po-
skytli zastupitelé 200 tisíc korun 
na částečnou úhradu mzdových 
nákladů nestátní, neziskové or-
ganizaci Beskyd DZR se sídlem 
ve Frýdku-Místku. Jedná se o 
organizaci poskytující komplexní 
péči osobám se sníženou sobě-
stačností z důvodu chronického 
duševního onemocnění, přede-
vším s různými typy demencí a 
organickým poškozením mozku. 
I přes úsporná opatření, která 
byla v organizaci provedena 

(snížení počtu zaměstnanců a 
navýšení úhrad od klientů za po-
byt a stravu), chybí v tomto zaří-
zení finanční prostředky na pro-
voz. Další snižování prostředků 
by znamenalo další propuštění 
zaměstnanců, což by mělo za 
následek ohrožení poskytované 

péče klientům v daném zařízení. 
Přidělení neinvestiční dotace 

ve výši 10 tisíc korun se po spe-
ciálním hlasování dočkala také 
organizace SONS (Sjednocená 
organizace nevidomých a sla-
bozrakých) na aktivizační služby 
pro zrakově postižené.

Pochod pro seniory, který 
letos již posedmé zorgani-
zovalo Centrum pečovatel-
ské služby ve spolupráci 
s Oblastním spolkem Čes-

Pochod pro seniory je stále rodinnější
kého červeného kříže a za 
finanční podpory Statutár-
ního města Frýdek-Místek, 
má rok od roku rodinnější 
atmosféru.

„Už je to pěkná tradice, účastní-
ci se třeba znají z minulých ročníků 
a těší se, že se zase uvidí. Máme 
takové jádro, na které se naba-
lují další, zase nás tu bylo okolo 

stovky, což je vzhledem k chlad-
nějšímu počasí úspěch,“ hodno-
tila ředitelka Centra pečovatelské 
služby Eliška Adamová, která 
prozradila, že napřesrok bude 
pochod oživen mnoha novinkami, 
zřejmě i jinou trasou. Pochod pro 
seniory v tradiční podobě začíná 
v Hájku a senioři se vydávají do 
Sedlišť, kde se těší na prohlídku ta-
mějšího Lašského muzea, kostela, 
ale i gurmánské zážitky v Lašské 
jizbě. Letos byla akce obohacena 
účastí zástupců Všeobecné zdra-
votní pojišťovny, kteří zájemcům 
měřili tlak a procento tuku v těle. 
Senioři byli také vyzváni, aby po 
cestě přemýšleli, co se dá ještě ve 
městě pro ně udělat, vylepšit nebo 
zorganizovat.  (pp)

NA STARTU: Na pochod se vydalo okolo sta účastníků. Nejmladší mezi nimi byla tříměsíční Maruška.
Foto: Petr Pavelka
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městská policie

Poraněný holub
22. 8. oznamovatel požádal o 

převzetí holuba, který mu přiletěl 
na zahradu. Na noze měl kroužek 
a měl poraněné křídlo. Strážníci si 
opsali číslo, které se dispečerovi 
nepodařilo pomocí internetu iden-
tifikovat. V tom čase si ale holub 
odpočinul a dál pokračoval v letu. 

Hra s pouty
22. 8. před osmou hodinou ve-

čer volala na linku 156 vyděšená 
babička, která hlídala svého sed-
miletého vnuka. Ten si hrál s pou-
ty, připoutal si je k noze a nešly 
odemknout. Strážník, který byl vy-
slán na místo, hocha vysvobodil ze 
zajetí, do kterého se sám dostal. 

Nezaplatil útratu
28. 8. v půl dvanácté dopole-

dne oznámila barmanka, že má 
v jednom místeckém baru muže, 
který nechce zaplatit útratu pře-
sahující tisíc korun. Muž před 
příjezdem hlídky odešel, a tak 
mu nemohla být udělena bloko-
vá pokuta. „Ale ke své smůle si 
v baru zapomněl na židli taštič-
ku, kde měl své doklady. Z toho 
důvodu byla celá událost předá-
na ke správnímu orgánu, který 
celý případ dořeší,“ informovala 
policejní preventistka Lenka 
Biolková.  (pp)

Město Frýdek-Místek ve 
spolupráci s Regionální ra-
dou Moravskoslezsko vyhrálo 
spor s Nejvyšším kontrolním 
úřadem, který v srpnu překva-
pivě vypustil do světa zprávu, 
že evropská dotace 90 milio-
nů korun u projektu Revitali-
zace ulice 8. pěšího pluku z 
Regionálního operačního pro-
gramu Moravskoslezsko ne-
byla v souladu se zákonem. 
Sporná veřejná zakázka je v 
pořádku. Po prošetření pod-
nětu to konstatoval Úřad pro 
ochranu hospodářské soutě-
že (ÚOHS). 

„Jsme rádi, že se potvrdilo 
naše stanovisko, že tato veřejná 
zakázka byla v pořádku a že naše 
postupy mají oporu v zákoně. 

Boj o evropské miliony jsme vyhráli!
Ukázalo se ovšem naplno, jak je 
problematika veřejných zakázek 
složitá a že i instituce, které mají 
na starosti kontrolu, se mohou 
mýlit. Pro nás je verdikt velkým 
povzbuzením,“ těší náměstka pri-
mátora Michala Pobuckého.  

Nález Nejvyššího kontrolního 
úřadu (NKÚ), který ve své zprá-
vě z 6. srpna zakázku shledal 
v rozporu se zákonem a navrhl 
vrácení celé dotace, se tedy ne-
potvrdil. Regionální rada Morav-
skoslezsko, coby poskytovatel 
dotace a správce evropských 
prostředků, nebude po městu 
peníze požadovat zpět.

„Už od zveřejnění kontrolní 
zprávy NKÚ, která nám vytkla 
neoprávněné využití 157 mili-
onů korun, jsme měli o většině 

závěrů pochybnosti. Největším 
nálezem NKÚ byla právě sporná 
veřejná zakázka Frýdku-Míst-
ku ve výši dotace 90 milionů 
korun. ÚOHS jako třetí nezá-
vislý subjekt nyní potvrdil naše 
stanovisko, když po prošetření 
dokumentace k veřejné zakáz-
ce neshledal důvody k zahájení 
správního řízení. Dotace v plné 
výši tedy městu zůstane. Kontro-
loři NKÚ neodvedli dobrou práci 
a poškodili dobré jméno Regio-
nální rady Moravskoslezsko,“ ko-
mentuje situaci David Sventek, 
ředitel Úřadu Regionální rady 
Moravskoslezsko. „Samozřejmě, 
že poškodili i naše jméno, ale o 
to se nyní bohužel snaží různí 
lidé na více frontách,“ podotkl 
Michal Pobucký.  (pp)

Statutární město Frýdek-
-Místek prostřednictvím od-
boru sociálních služeb uspo-
řádalo v rámci Evropského 
roku aktivního stárnutí a 
mezigenerační solidarity 2012 
ve čtvrtek 13. září v areálu So-
kolík Den pro seniory. Bohatý 
kulturní program ovšem mu-
sel kvůli nepřízni počasí pod 
střechu Divadélka DUO.

„Chtěl bych poděkovat všem, 
kteří se podíleli na přípravě a 
organizaci akce. Bohužel počasí 
nám nevyšlo, ale přesto doufám, 

Den seniorů musel pod střechu
že si odneseme z dnešního dne 
příjemné zážitky,“ zahájil Den 
pro seniory náměstek primátora 
Libor Koval. Navázal na něj Ol-
dřich Pospíšil, předseda Svazu 
důchodců ČR, který ocenil, že 
v hledišti byly na své vystoupe-
ní připraveny nejmenší děti z 
Mateřské školy Růžovka. „Jsem 
rád, že tu vidím nejmladší poko-
lení. Akce, která má zdůraznit 
mezigenerační solidaritu, byla 
zahájena na ministerstvu zahra-
ničí, proběhla v Senátu a jsem 
rád, že Evropský rok aktivního 
stárnutí si připomínáme i tady ve 
Frýdku-Místku. Jinak, i když je 
rok seniorů, nikdo na nás nebe-
re ohled. Pan Kalousek nás dře 
z kůže, když jsme s ním chtěli 
jednat, tak za sebe poslal 23. ná-
hradníka. Máme ovšem podporu 
pana Štěcha, takže Senát všech-

ny pro seniory nepříjemné záko-
ny vrátil, ale museli jsme oslovit 
i pana prezidenta, protože jinak 
se valorizace důchodů omezí 
na stokorunu. Nezažíváme moc 
důvodů k úsměvu, tak se aspoň 
tady můžeme veselit,“ vyzval 
Oldřich Pospíšil. Dalibor Kališ jej 
sarkasticky doplnil, že rozjásaní 
senioři už existují pouze v rekla-
mách na doplňky stravy a zdravé 
klouby. „My se ale snažíme být 
aktivní a snažíme se bavit spo-
lu s našimi dětmi. Už máme ve 
městě přes 1200 členů, s nimiž 
se snažíme smysluplně prožít 
podzim života, abychom se cítili 
jako na jaře,“ prohlásil Dalibor 
Kališ. Po něm už následovalo 
vystoupení dětí z mateřinky, ke 
slovu pak postupně přišli mažo-
retky, historický šerm či cimbálo-
vá muzika.  (pp)

DEN SENIORŮ: Zahájení akce v divadélku DUO. Foto: Petr Pavelka

Město kontroluje prodej alkoholu

BEZPEČNOSTNÍ RADA: Také na magistrátu se uskutečnila schůzka všech, kteří se mohou podílet na 
preventivních opatřeních v souvislosti s nebezpečným alkoholem.      Foto: Petr Pavelka

V TERÉNU: Pracovnice živnostenského úřadu měly k dispozici poli-
cejní doprovod.   Foto: Petr Pavelka

Statutární město Frýdek-
-Místek promptně zareago-
valo na mimořádné zasedání 
Bezpečnostní rady Morav-
skoslezského kraje k aktu-
álnímu stavu v oblasti otra-
vy občanů metylalkoholem 
v Moravskoslezském kraji. 
Radnice se přidala k pre-
ventivním opatřením, která 
podniká i přesto, že proble-
matika výskytu a zjišťování 
zdroje závadného alkoholu 
je v kompetenci státu, pře-
vážně pak Policie ČR, kraj-
ských hygienických stanic a 
Celní správy.

Zaměstnanci Živnostenské-
ho úřadu ve Frýdku-Místku se 
spolu se strážníky městské po-
licie vydali do terénu a zaměřili 
se na kontrolu původu alkoholu, 
ale také na kontrolu kolků na 
jednotlivých lahvích lihovin. Pod 
drobnohledem byli a budou ne-
jen stánkaři, ale také kamenné 
prodejny lihovin a restaurační 
a jiná občerstvovací zaříze-
ní. „Máme nějaká zjištění, ale 
jsou to spíše podněty pro další 
orgány,“ řekla vedoucí živnos-
tenského úřadu Yvetta Králová. 

Její terénní pracovnice ve spo-
lupráci s městskou policií jen za 
čtvrtek navštívily téměř sedm 
desítek provozoven.

Další prevenci prováděly 
pracovnice sociálních služeb, 
které rozvážely po ubytovnách 
a azylových domech letáky s 

informacemi o nebezpečném 
alkoholu, včetně zobrazených 
potenciálně nebezpečných eti-
ket. Tyto měli k dispozici také 
terénní pracovníci.

„Vyzýváme obyvatele měs-
ta, aby se pokud možno vy-
varovali pití tvrdého alkoholu 
nejistého původu,“ vybízí k os-

tražitosti náměstek primátora 
Michal Pobucký.

Bezpečnostní rada Morav-
skoslezského kraje informovala 
o možnosti poradit se s odbor-
níkem v případě podezření spo-
jeného se zakoupením či konzu-
mací alkoholu na telefonní lince 
950 739 943.  (pp)
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Občanské sdružení Dys-
-centrum při 4. ZŠ Komenského 
uspělo se svým projektem ve 
výběrovém řízení Nadace ČEZ. 

Z řady předložených žádostí 
pro školní rok 2011/2012 vybrala 
správní rada několik projektů, kte-
rým bude poskytnut grant. Mezi 
úspěšnými je i námi vypracovaný 
projekt „Připraven do života“, je-
hož autorkou je Mgr. Šárka Naho-
dilová, předsedkyně občanského 
sdružení Dys-centrum. 

Díky poskytnutému grantu 

Úspěšný projekt Nadace ČEZ
Tento projekt finančně
podpořila Nadace ČEZ

Nadace ČEZ ve výši 100 000 Kč 
jsme doplnili učebnu informatiky 
o výškově stavitelný nábytek.

Pro naše účely jsme potřebo-
vali sedací nabytek s nastavitel-
nou výškou, abychom se mohli 
přizpůsobit vzrůstu dětí a jejich 
handicapu především. Učebna 
bude využívána denně během 
výuky, ale také při odpolední zá-
jmové činnosti. 

Předsedkyně Dys-centra Mgr. 
Šárka Nahodilová děkuje jmé-
nem všech dětí, jejich rodičů a 

dobrovolných pracovníků občan-
ského sdružení Nadaci ČEZ za 
poskytnuté finanční prostředky.

Na 1. ZŠ máme za sebou dva 
roky ověřování psacího písma 
Comenia Script, a tak se může-
me zamyslet nad výsledky dětí.

Největším přínosem je to, 
že děti píší rády a snaží se o co 
nejvyšší kvalitu tohoto písma. Při 
psaní dodržují správné sezení, dr-
žení psacích potřeb, dodržují linia-
tury, dbají na úpravu a čistotu. Ve 
druhé třídě děti opouštějí kolmé 
krasopisné tvary a hledají si svůj 
sklon a velikost písma. Žáci pís-
mo zeštíhlili, na čitelnosti písma to 
však neubralo. I ty děti, které měly 
na začátku první třídy problémy 
s jemnou motorikou, mají písmo 

COMENIA SCRIPT NA 1. ZŠ
čitelné a úhledné. Při tvořivém 
psaní používají pouze písmo CS 
a už nepřemýšlejí nad správný-
mi tvary písmen, ale soustředí se 
na obsah psaného. Děti po sobě 
psaný text přečtou a přitom se 
zaměřují i na správné skládání vět 
po stránce obsahové.

Začíná nový školní rok – rok 
2012/2013 – a do lavic zasedli 
noví prvňáčci. Těší nás, že i v tom-
to školním roce se našli z řad rodi-
čů i učitelů příznivci písma CS. Pod 
vedením paní učitelky Mgr. Pavly 
Miturové si nové písmo CS osvojí 
24 žáků 1. A třídy. Žáci 2. A třídy 
s paní učitelkou Mgr. Lenkou Bed-

nářovou budou v písance CS po-
kračovat. Ve druhém ročníku ZŠ 
je písanka zaměřena na pozná-
vání zemí celého světa. Děvčata a 
chlapci ze třídy 3. A se zaměří na 
kvalitní tvořivé psaní pod vedením 
paní učitelky Mgr. Jitky Hanákové.

Přikláníme se k názoru, že 
není až tak důležité, jakým pís-
mem budou děti psát. Vedeme 
naše děti k tomu, aby nalezly 
důvěru ve své schopnosti a na-
učily se správně a výstižně za-
znamenávat své myšlenky.

Všem žákům naší školy přeje-
me v tomto školním roce hodně 
úspěchů.   Mgr. Jitka Hanáková

Tak trochu jiná škola SCHÄ-
FER SCHOOL již čtvrtým ro-
kem pořádala příměstské tá-
bory s angličtinou pro děti od 
5 do 13 let. Toto léto se tábor 
konal ve třech termínech. 

Děti jsou vždy rozděleny do 
týmů odlišených barvou triček, 
které dostanou, a po celý týden 
mezi sebou soutěží a sbírají body. 
Ať už je to za vytváření projektu 
v angličtině nebo sportování spo-
jené s angličtinou. Na konci týdne 
se vždy vyhlásí vítězné družstvo. 

Snažíme se vždy pro děti 
vymyslet nevšední výlety. Dopo-
sud jsme stihli poznat spoustu 
zajímavých míst. Například jsme 
byli ve spodní části obory na 
Hukvaldech. Jsou tam chovné 
rybníky, kde jsme měli možnost 
si vyzkoušet chytání „zlatých“ 
ryb. Kluci určitě nezapomenou 
na návštěvu FC Baník Ostra-
va na Bazalech. Zajímavá byla 
prohlídka České televize. Vidět 
na vlastní oči natáčecí studia, 
střižnu a další zdejší místnosti 
bylo nevšedním zážitkem i pro 
samotné lektory. Navštívili jsme 
také ostravskou ZOO, kde jsme 
se podívali, jak roste naše adop-
tované sloní mládě Rashmi, Mini-
uni v Ostravě a setkání s loňský-

Příměstské tábory 
s angličtinou v Schäfer School

mi hokejovými mistry HC Oceláři 
Třinec. Zde jsme si prohlédli 
zázemí haly, šatny, VIP salónek 
s vítězným pohárem, zhlédli 
trénink a obdrželi upomínkové 
předměty. Velice rádi spolupra-
cujeme s policií ve Frýdku-Míst-
ku. Ti si pro nás vždy připravili 
moc pěkný a poučný program. 
Tento rok se nám podařilo na-
vštívit opravnu letadel a školící 
centrum pro piloty, kde jsme si i 
sami mohli vyzkoušet, jak se řídí 
takové menší vrtulové letadlo. To 
vše bylo na letišti v Mošnově. Na 
konci týdne nás proškolili dobro-
volní hasiči F-M, kde jsme se na 
chvíli stali malými soptíky. 

Děti si také mohly již druhým 
rokem zkusit noc bez rodičů, 
když den přespaly mimo domov.

My ze SCHÄFER SCHOOL 
máme radost, že si „naše“ děti, 
které nás navštíví na příměst-
ských táborech, odnesou spous-
tu krásných vzpomínek, zážitků, 
vědomostí, novou slovní zásobu 
v angličtině, nová přátelství a 
rády se k nám vracejí. 

A my se na ně opět těšíme na 
jedné z našich dalších akcí nebo 
v jazykových kurzech v novém 
školním roce.

Mgr. Markéta Schäferová
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Centrum pro zdravotně posti-
žené Moravskoslezského kraje 
o. s., detašované pracoviště Frý-

Přednáška „Jak lépe zvládat své závazky“ 
dek-Místek, zve na přednášku o 
dluhové problematice, která se 
bude konat ve středu 26. 9. od 8 
do 12 hodin v prostorách centra, 
Kolaříkova 653, Frýdek-Místek. 

V dnešní době jde o velmi žá-
dané téma, účastníci přednášky 
se například dozví, jak zvládat 
své závazky a co se stane, když 
je nebudou splácet včas. Aktuální 
téma je rovněž institut oddlužení 
– osvobození od placení dluhů, 
který bude rovněž na přednášce 
představen. Přednáška je určena 

Rodinná a manželská 
poradna ve Frýdku-

-Místku ve spolupráci 
se Statutárním měs-
tem 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 zá-

kladních 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 

Cílem finanční podpory je rozvoj 
a zkvalitnění ucelené sítě sociálních 
služeb na území Statutárního města 
Frýdku-Místku. Programy na podpo-
ru a rozvoj sociálních služeb jsou rov-
něž v souladu s cíli Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb ve 
městě Frýdku-Místku na léta 2011-
2013 a schváleného Strategického 
plánu rozvoje Statutárního města 
Frýdku-Místku na období 2012-2025.
DOTAČNÍ PROGRAMY NA POD-
PORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB PRO ROK 2013
A. Program na podporu a roz-
voj sociálních služeb
Program je určen pro poskytovatele 
sociálních služeb, kteří mají dle zá-
kona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších před-
pisů, oprávnění k poskytování soci-
álních služeb (registraci) a nebo jsou 
zapsáni v registru poskytovatelů so-
ciálních služeb (§ 84 odst. 5 zákona 
o sociálních službách).
Podporované oblasti:
1. Sociální poradenství:
1.1. Podpora a rozvoj odborného 
sociálního poradenství včetně půj-
čovny kompenzačních pomůcek.
2. Služby sociální péče:
2.1 Podpora osobní asistence a 
pečovatelské služby.
2.2 Centra denních služeb.
2.3 Podpora samostatného bydlení 
pro osoby se zdravotním postiže-
ním včetně duševního onemocnění.
2.4 Odlehčovací služby.
2.5 Chráněné bydlení.
2.6 Denní stacionáře.
2.7 Týdenní stacionáře.
2.8 Domovy pro seniory.
2.9 Domovy se zvláštním režimem.
2.10 Tísňová péče.
3. Služby sociální prevence:
3.1 Podpora služeb pro osoby v 
krizové situaci a osoby ohrožené 
sociálním vyloučením (dům na půl 
cesty, krizové centrum, azylový 
dům, noclehárna). 
3.2 Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi.
3.3 Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež. 
3.4 Služby následné péče.
3.5 Kontaktní centra.
3.6 Podpora sociální rehabilitace 
a vytváření rovných podmínek a 
příležitostí pro integraci handica-
povaných občanů.
3.7 Sociálně terapeutické dílny.
3.8 Sociálně aktivizační služby 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením. 
3.9 Raná péče.
3.10 Nízkoprahová denní centra.
3.11 Terénní programy.
B. Program na podporu ostat-
ních aktivit doplňujících sociál-
ní služby
Program je určen na podporu ostat-
ních aktivit v sociálních službách, 
které nevyžadují povinnou regist-
raci dle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění poz-
dějších předpisů.
Podporované oblasti:
1. Aktivizační, vzdělávací a moti-
vační programy.
2. Dobrovolnictví.
3. Humanitární služby (např. soci-
ální šatníky).
4. Terénní hospicová péče.
PODMÍNKY, ZÁSADY, ŽÁDOST

Veškeré informace související 
s výběrovým dotačním řízením včet-
ně podmínek vyhlášených dotač-
ních programů, Zásad pro poskyto-
vání dotací z rozpočtu Statutárního 
města Frýdku-Místku v působnosti 
odboru sociálních služeb, žádosti o 
dotaci poskytnutou z rozpočtu Sta-
tutárního města Frýdku-Místku pro 
rok 2013, jsou k dispozici na inter-
netové adrese www.frydekmistek.
cz nebo na odboru sociálních služeb 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
(dále jen „MMFM“), se sídlem Rad-
niční 1149, 738 22 Frýdek-Místek.

Kontaktní osoba:
Magda Máchová, tel.: 

558 609 317, e-mail: machova.
magda@frydekmistek.cz.

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Žadatel podává přihlášku o po-
skytnutí dotace v jednom pode-
psaném originále s přílohami v tiš-
těné verzi a v elektronické podobě 
na CD doporučeně poštou nebo 
osobně na podatelně Magistrátu 
města Frýdku-Místku nejpozději 
do 31. 10. 2012 včetně (termín pro 
podání žádosti platí pro oba dva 
programy podpory), na adresu:
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené textem: 
„NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O DO-
TACI“ (v levém horním rohu obál-
ky). Plný název či jméno žadatele 
o dotaci a adresa.

nejen lidem, kteří mají problém v 
oblasti financí, ale i veřejnosti. 

Přednášky se můžete zúčastnit 
zcela zdarma, pro bližší informace 
kontaktujte pracovníky centra na 
tel.: 558 431 889 nebo na e-mailu 
czp.hajflerova@czp-msk.cz.

PORADNA PRO ŽENY
A DÍVKY ZVE na

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
k 20. výročí založení poradny
KDY: v úterý 10. října 2012

od 8.00 do 18.00 hodin
KDE: Palackého 131, F-M

Co u nás uvidíte nebo získáte:
INFORMACE O SLUŽBÁCH, 
které můžete někdy potřebovat 

vy nebo vaši blízcí. 
MŮŽETE SI PROHLÉDNOUT 
netradiční pomůcky, které pra-

covnice poradny používají
při přednáškách ve školách. 
Můžete si je i VYZKOUŠET

na sobě.
MŮŽETE SI PROHLÉDNOUT 
obrázky, které malovaly děti 
ze základní školy na téma U 

maminky v bříšku.
Můžete si ODNÉST hru na posí-

lení vašeho sebehodnocení 
ČEKÁ VÁS i drobné občerstvení

Těší se na vás pracovnice 
poradny.

vyhlašuje výběrové dotační řízení na poskytnutí účelových dotací
z rozpočtu Statutárního města Frýdku-Místku pro právnické a

fyzické osoby na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2013.

Charitní ošetřovatelská služba 
zajišťuje zdravotní péči klientům v 

domácím prostředí. 
Je poskytována na základě dopo-
ručení praktickým lékařem nebo 

lékařem z nemocnice.
Službu poskytují registrované 

zdravotní sestry. 
Komu poskytujeme služby? 

Dospělým osobám se zhoršenou 
soběstačností. 

Co poskytujeme?
Odbornou zdravotnickou péči: 
ošetřování ran, odběry biologické-
ho materiálu, aplikaci inzulínu, in-
jekcí a infuzí, měření fyziologických 
funkcí, ošetřovatelskou rehabilitaci, 
ošetřování stomií, péči o náročné 
klienty, zaučování pečujících v péči 
o nemocné, péče o umírající, dopo-

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
ručení a zapůjčení vhodných po-
můcek pro náročné pacienty např.: 
koncentrátor kyslíku, odsávačky, aj. 
Tato služba je hrazena ze zdravot-
ního pojištění.

Kontakty:
Mgr. Karlická Jarmila, vedoucí
Mob.: 732 949 455, Tel.: 558 435 449

jkarlicka@volny.cz 
web: www.fm.charita.cz/chops/

Dispečink sídlí v Lidovém domě v 
1. patře. Na ulici F. Čejky 450, F-M

Další činnosti
- registrovaná sociální služba – pe-
čovatelská služba, kterou vykoná-
vají kvalifikované pečovatelky
- půjčovna kompenzačních pomůcek 
– pro pacienty i širokou veřejnost.

Zřizovatelem Ošetřovatelské 
služby je Charita Frýdek-Místek 
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

fotbal mládeže

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

29. 9 oblastní přebor, starší 
minižákyně U13

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

Basketbalový klub Frýdek-Místek
BK FM – TJ Gymnázium 

Hladnov
Mistrovské soutěže dalších 

družstev začínají v říjnu.
Aktuální informace na www.

basketfm.net

Bruslařský klub Frýdek-Místek 
pořádá kurz bruslení na ledě 
určený dětem ve věku 4-6 let. 
Nábor nových dětí se uskuteční 
ve Víceúčelové sportovní hale 

Nábor bruslařského klubu
ve Frýdku-Místku dne 17. září 
v 17:30 hod. Sraz u vrátnice 
(vchod od řeky Ostravice).

Těšíme se na setkání!
Bruslařský klub Frýdek-Místek

Druhá vychytaná nula v 
sezoně našeho brankáře Jir-
ky Hlaváče, druhý dvoubran-
kový střelecký zápis Václava 
Mozola, vítězství 2:0 nad re-
zervou Baníku a druhé místo 
v tabulce MSFL!

Baník B přijel do Stovek prak-
ticky bez posil z áčka, přesto 
mohl jít ve 38. minutě do vedení, 
ale branka Vrťa nebyla pro mili-
metrový ofsajd uznána. A závěr 
poločasu stál zato. Ve 41. minutě 
Mozol úžasně z trestňáku otevírá 
skóre utkání – 1:0! V nastaveném 
čase prvního poločasu se zbyteč-
ně nechal vyloučit Jan Baránek 
mladší, což trenér Baránek při 
odchodu do kabin těžce nesl, 

Výhra nad juniorkou BaníkuVýhra nad juniorkou Baníku
MFK F-M – FC Baník Ostrava B 2:0 (1:0)MFK F-M – FC Baník Ostrava B 2:0 (1:0)

VE STOVKÁCH: Valcířům se úvod sezony docela povedl.      Foto: Petr Pavelka

protože vyloučení to bylo přísné.
I druhá půle začala tlakem 

Lipiny, Mozolův dobře kopnutý 
roh trefil hlavou Neubert, ale 
díky zákroku Pavlenky stav 1:0 
trvá. Až v 62. minutě využíváme 
„přesilovku“ – Mozol si naráží s 
Taliánem a Stovky burácí, ve-
deme zaslouženě 2:0. Pak stří-
dající Teplý v 76. minutě „zazdil“ 
další ze svých letošních tutovek 
a v 83. minutě přestřeluje Chýlek 
nejen branku, ale i celé Stovky.

Sestava: Hlaváč - Švrček, 
Wozniak, Literák, J. Prokeš - Ta-
lián, Staněk (81. Cesnek), Mo-
zol, Pešek (69. Teplý) - Neubert 
(53. Chýlek), Molnár. Trenér: 
Milan Duhan.

DOROST
starší dorost U19 - SK Líšeň 

1:0 (1:0) 
Tomáš Boráň (Němec)

MFK Vyškov - mladší dorost 
U17 1:2 (1:1) 

Curylo 2
MFK Vyškov - mladší dorost 

U16 0:2 (0:1) 
Krischke, Koulák

ŽÁCI
mladší žáci U13 - FC Hlučín 

19:0 (7:0)
Kubala 4, T. Ostrák 3, Kubáň 3, 
Janovský 2, Lasák 2, Dryák, Kři-
žák, Čulák, Bača, Buchlovský.
mladší žáci U12 - FC Hlučín 

13:3 (4:2)
D. Maceček 2, Forch 2, Koval, 
Fulnek, Song, Krajčo, Pokluda, 

Pajurek, Procházka, Mišek, Myška.
FC Hlučín - starší žáci U15 

3:1 (2:0) 
Wojčik

FC Hlučín - starší žáci U14 
0:6 (0:2) 

Janša 3, Smítal, Kluz, vlastní
Fotbal Třinec - mladší žáci 

U13 2:4 (2:2)
Křižák, Sobčák, Kubáň, T. Ostrák

Fotbal Třinec - mladší žáci 
U12 1:14 (0:10) 

Song 2, D. Maceček 2, Pro-
cházka 2, Šostý, L. Maceček, 
Krajčo, Forch, Pokluda, Šohaj, 

Mišek, Dudek
starší žáci U15 - FK Šumperk 

3:1 (2:0) 
Wojčik, Kičin, Šafner

starší žáci U14 - FK Šumperk 
7:0 (3:0) 

Gros 2, Jeřábek, Janša, Pánek, 
Šaněk, Smítal
PŘÍPRAVKA

ročník 2001 – turnaj v Trenčí-
ně (3. a 5. místo)

Utkání v základní skupině:
MFK F-M 1 - Duslo Šala 1:0 
(Wojatschke), - MFK Ružom-
berok 1:1 (Wojatschke), - AS 

Trenčín 3:0 (Wojatschke 3), - Lo-
komotiva TT 1:2 (Wojatschke).

MFK F-M 2 - Hlohovec 1:1 
(Mikulenka), - Nitra 5:1 (Ruml 3, 
Kulhánek, Hrušovský), - SFM 
Skalica 1:2 (Bystřičan), - SFM 

Senec 6:0 (Hrušovský 3, Ruml 2, 
Frýdecký), - Valašské Meziříčí 4:0 

(Fridrich 2, Mikulenka, Ruml).
Obě družstva postoupila do 

finálové skupiny z druhých míst 
základních skupin.

Utkání ve finálové skupině:
MFK F-M 1 - MFK F-M 2 2:1 

(Wojatschke 2), - SFM Skalica 
2:2 (Wojatschke 2), - Nitra 4:1 
(Mohyla 2, Wojatschke, Šigut)
MFK F-M 2 - MFK F-M 1 1:2 

(Hrušovský), - Lokomotiva TT 
0:3, - MFK Ružomberok 2:2 

(Fridrich, Packo)
Družstvo MFK F-M 1 obsadilo 3. 
místo a družstvo MFK F-M 2 5. 
místo z celkově 11 účastníků.

Sestava MFK F-M 1: Jan Málek, 
David Kaszper, Dalibor Koliba, 
Matyáš Mohyla, Patrik Gogola, 
Samuel Šigut, Dominik Brojač, 
Nikolas Žiga, Tomáš Hodula, 

Ondřej Mokroš.
Sestava MFK F-M 2: Jakub 

Rusek, Jakub Pospíšil, Josef 
Bystřičan, Filip Kolář, Jiří Hru-
šovský, Daniel Packo, Tomáš 

Ruml, Jakub Mikulenka, Tomáš 
Havránek, Daniel Kulhánek, 

David Fridrich.
ročník 2004 - turnaj ve Vítko-
vicích (4. místo) - ZAJAC CUP

Výsledky MFK FM - základní 
skupina: - MFK Skalica 1:1 

(Mikulenka), - MFK Ružomberok 
1:2 (Pešek), - FC Baník Ostrava 

„bílí“ 1:1 (Maloň), - FC Baník 
Ostrava „modří“ 7:1 (Kaňák 3, 

Maloň 2, Maléř, Mikulenka), - AC 
Sparta Praha 2:1 (Šponer 2), - 
MFK Karviná 5:1 (Mikulenka 4, 
Málek), - FC Vítkovice „bílí“ 3:1 
(Hrubý, Mikulenka, Šponer).

Ve skupině skončili kluci na 3. místě.
Finálová skupina: - FAMT Pre-
šov 4:1 (Maloň 2, Kaňák, Málek), 
- SŠK Bílovec 0:2, - FC Sparta 
Brno 1:0 (Mikulenka), - ŠK Slo-
van Bratislava 1:3 (Maloň).
Konečné pořadí: 1. ŠK Slovan Bra-
tislava 15b, 2. FC Baník Ostrava 
11b, 3. SŠK Bílovec 11b, 4. MFK 
F-M 11b, 5. FAMT Prešov 11b, 6. 
FMK Skalica 7b, 7. AC Sparta Pra-
ha 5b, 8. FC Sparta Brno 1b.
Sestava FM: Řeha - Hrubý, Kaňák, 
Málek, Maléř, Maloň, Mikulenka, 
Pešek, Poloch, Rek, Šponer.

ročník 2003 – Domino Cup 
(11. místo)

Zápasy FM ve skupině: - TJ Nový 
Jíčín 1:0 (Marciňa), - AC Sparta 
Praha 0:9, - FC Vítkovice bílá 3:0 
(Hrabec 2, Šmiga), - MFK Ružom-
berok 0:3, - Hradec nad Moravici 
0:5, - SFC Opava 1:4 (Legorský), 
- FC Vsetín 2:4 (Michna, Šmiga).
Skupina o konečné 9.-16. místo: 
- Prešov 0:2, - Slovan Bratislava 
2:1 (Hložanka, Marciňa), - Třinec 
2:1 (Michna, Hrabec), - FC Baník 
Ostrava 0:3.

Dne 20. srpna se česká vý-
prava taekwonda vydala na 
mistrovství světa do hlavního 
města Estonska – Tallinnu. 
Z našeho oddílu JOOMUK 
Frýdek-Místek nás reprezen-
tovala dvě děvčata: Lucie 
Pavlásková (matsogi +70 
kg; tým) a Petra Fröhlichová 
(tým) a opět zazářily, jako na 
letošním ME v Bulharsku. 

Začalo se technickými sesta-
vami, kde juniorky vybojovaly za 
tým krásné 3. místo po porážce 
s Korejkami. Další disciplínou byl 

Taekwondistky opět uspěly
sportovní boj starších juniorek 
ve váhové kategorii +70 kg. Zde 
nastoupila na ring Lucie Pavlás-
ková, která v prvním kole hravě 
prošla přes ukrajinskou závodnici 
a probojovala se až do samotné-
ho finále. Naproti ní se postavila 
soupeřka z kolébky tohoto spor-
tu Korey. Byl to velký boj o titul 
mistryně světa, ve kterém přálo 
více štěstí korejské závodnici, 
poněvadž se rozhodčí dopustili 
chyby ve prospěch soupeřky. I 
přes podaný protest se nepodaři-
lo tento stav změnit a Lucie skon-
čila nakonec stříbrná. Chvíli poté 
obě děvčata nastoupila s týmem 
na speciální techniky, ve kterých 
se staly mistryněmi světa. Sotva 
byla disciplína u konce, následo-
vala již další, a to sportovní boj 
v týmech. Zde se podařilo děv-
čatům dostat přes Bulharky a An-
gličanky až do večerního finále, 
které následující den slavnostně 
uzavíralo mistrovství světa. Byl to 
nezapomenutelný zážitek. Dobře 
osvětlená hala plná nejen závod-
níků, ale také fanoušků, kteří se 
přišli podívat na ukázku tohoto 
sportu. Zápas byl zpočátku vy-
rovnaný, ale Korejky si nakonec 
prvenství obhájily.

Česká republika se tak celko-
vě umístila na 4. místě z 60 zemí. 
Gratulujeme a děkujeme Lucce i 
Petře za úspěšnou reprezentaci 
ČR, města Frýdku- Místku i školy 
Taekwon.Do JOOMUK.

Tým juniorek mistryně světa ve 
speciálních technikách.

šachové zprávy
Úspěchy velmistrů

Dva členové extraligového týmu BŠŠ Frýdek-Místek dosáhli v mi-
nulých dnech výrazných sportovních úspěchů! Velmistr Anton Koro-
bov (FIDE ELO 2683) dokázal na Mistrovství Ukrajiny mužů 2012 
vyhrát skvělým výsledkem 8,0 bodů z 11 partií a vstoupil do klubu 
sedmistovkařů, tj. hráčů s FIDE ELO 2700! O síle turnaje vypovídá i 
fakt, že Anton byl nasazen až jako hráč č. 7. Velmistru Sergei Aza-
rovovi (FIDE ELO 2642) se zase dařilo na FIDE OPEN Washington, 
kde ziskem 6,0 bodů obsadil pěkné 5. místo.
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příprava házenkářů

25 nominovaných členů 
české juniorské a veteránské 
reprezentace České republiky 
ve sportovním taekwondu ITF 
společně se svými trenéry od-
letělo v pondělí 20. 8. do ději-
ště letošního Mistrovství světa 
v taekwondu ITF, do hlavního 
města Estonska Talinu. Za frý-
decko-místeckou školu se této 
mezinárodní prestižní soutěže 
zúčastnili čtyři zástupci, a to: 
Marek Mojžíšek, Jan Kaděra, 
Adéla Moravcová a Anna Nev-
ludová (všichni 1. dan). 

Už samotná nominace na ten-
to šampionát je velkým osobním 
úspěchem každého z nich. Nej-
většího individuálního úspěchu 
dosáhl Marek Mojžíšek, který 
letos ukončí svoji juniorskou 
sportovní kariéru. V Talinu získal 
ve sportovním boji 2. místo, když 
podlehl ve finále borci z Tajikistá-
nu. Avšak titul vicemistra světa 

Mistrovství světa v taekwondu ITF v EstonskuMistrovství světa v taekwondu ITF v Estonsku

Členové juniorské státní reprezentace v taekwon-du ITF z Frýdku-Místku.

ve váhové kategorii nad 75 kg je 
zásluhou Marka doma ve Frýdku-
-Místku! Anna Nevludová získala 
týmový titul ve speciálních pře-
rážecích technikách a juniorská 
děvčata se stala mistryněmi svě-
ta v této disciplíně! K tomu holky 
přidaly ještě úžasné 3. místo 
z technických sestav a 2. místo 
ze sportovního boje. Honzovi 
Kaděrovi a Markovi Mojžíškovi 
se v týmové soutěži také dařilo 
a domů si přivezli 2. místo ze 
speciálních přerážecích technik. 
Obě děvčata Adéla Moravcová 
a Anna Nevludová si vybojovala 
nominaci a start v individuálním 
sportovním boji ve váhové ka-
tegorii do 46 kg, resp. do 58 kg. 
Aničce zkřížila cestu běloruská 
závodnice, která se později stala 
vítězkou této váhové kategorie, 
a Adéla srdnatě bojovala proti 
ruské soupeřce, která je aktuální 
mistryní Evropy. Přestože z této 

disciplíny nevzešel medailový 
úspěch, holky si odvezly cenné 
zkušenosti pro své další zápasy 
a je nutno dodat, že to byl pro 
ně teprve první juniorský start na 
mistrovství světa. Všem gratulu-
jeme a přinášíme vám zkrácenou 
verzi rozhovoru s těmito repre-
zentanty. Plné znění najdete na 
www.tkdfm.cz .
Jaké pocity vás doprovázely 
před samotným odjezdem do 

dějiště šampionátu?
Anna: Tréma a očekávání, jak 

to tam bude vypadat, jací tam 
budou lidé a strach z toho, jestli 
jsem si sbalila všechny věci.

Marek: Hodně jsem se těšil a 
nemohl jsem se dočkat.
Jaký byl váš největší emotiv-

ní zážitek z MS? 
Honza: Největší emoce jsme 

prožívali při fandění českým bo-
jovníkům, vyhraný zápas udělá 
celému českému týmu radost. A 
taky když se nakonec zadařilo a 
my jsme stáli na stupních a pře-
bírali si medaile za 2. místo.

Anna: Bylo jich spousta, asi 
největší byl, když jsme s holkami 
vyhrály zlatou medaili.
Co považujete za svůj největší 
úspěch na těchto závodech? 

Adéla: Při boji se stejnou sou-
peřkou jako na minulé soutěži 
jsem projevila určité zlepšení a má 
prohra nebyla tak jednoznačná.

Honza: Jako největší a také 
jediný medailový úspěch beru 2. 
místo za týmové tukgi. Byl jsem 
rád, že jsem svoji techniku kopl 
správně a náš juniorský tým 
si mohl připsat cenné tři body 
za techniku, přeražení a provede-
ní. Za úspěch beru i to, že jsem se 

vůbec dostal na mistrovství světa.
Co poradíte těm, kteří by 

jednou chtěli reprezentovat 
Českou republiku jako vy?
Marek: Nevzdávat to, když se 

něco nepovede.
Adéla: Především trénovat, 

zaměřit se na své individuální 
chyby a makat, makat, makat…

Nyní čeká naše reprezentanty 
škola, tréninky a oddílová přípra-
va na MČR, které se bude konat 
již v listopadu.

Kateřina Birkášová

Poslední prázdninový ví-
kend strávily děti zapojené do 
volejbalového projektu Bes-
kyďáček pohybem a zábavou. 
Volejbalový oddíl ŠSK Bes-
kydy, jenž je organizátorem 
tohoto projektu, připravil ve 
spolupráci se ŠSK Ostrava tří-
denní kemp pro děti 1.-6. tříd. 

Akce, které se zúčastnilo 
přes 80 dětí, se tentokrát konala 
v areálu VŠB TU-Ostrava v Os-
travě-Porubě. Děti si mohly vy-
zkoušet, jaké to je sportovat na 
umělé trávě. Tento areál byl pro 
kemp vybrán záměrně, neboť se 
zde bude v polovině září konat 

Prázdninový příměstský kemp Beskyďáčku
Mistrovství ČR v barevném mini-
volejbale, na které se mohly děti 
z Beskyďáčku nominovat právě 
prostřednictvím tohoto kempu. 

První dva dny probíhaly za 
krásného počasí na umělé trávě 
venkovního hřiště a byly zamě-
řeny na rozvoj motoriky, aerobní 
kapacity, síly, dovedností s mí-
čem i na schopnost spolupráce 
v týmu. Závěrečný den se ode-
hrál turnaj všech zúčastněných. 
Z důvodu zhoršení počasí však 
za mohutné divácké podpory pro-
běhl již pod střechou, v hale VŠB.

Po všechny tři dny se dětem 
věnovali kvalifikovaní trenéři a 

specialisté. Metodické vedení 
volejbalové části měl na starost 
bývalý extraligový hráč Ivan Pe-
likán (metodik a šéftrenér ŠSK, 
člen metodické komise Českého 
volejbalového svazu), který pře-
dával své dlouholeté zahraniční 
zkušenosti s prací s mládeží. 
Gymnastickou část vedla zkuše-
ná trenérka Petra Drtílková Cen-
ková, dlouholetá reprezentační 
trenérka sportovní gymnastiky ju-
niorek a žen ČR. O doslova pro-
fesionální atletickou přípravu se 
postaral Tomáš Breicetl, kondiční 
trenér juniorských i seniorských 
beachvolejbalových reprezen-
tantek, juniorské squashové re-
prezentace a tenisové akademie. 

Celý kemp byl věnován nejen 
dětem, ale sloužil také jako vzdě-
lávací akce pro mladé začínající 
trenéry a zároveň jako generálka 
na již zmíněné Mistrovství ČR 
v Barevném minivolejbale, které 
na stejném místě proběhne v po-
lovině září a jehož spoluorganizá-
torem je také ŠSK Beskydy.

SKP Frýdek-Místek - NMC 
Powen Zabrze 31:34 (14:18)

Branky a sestava SKP: Šoltés, 
Marenčák - Hes 12, Klaban, Kich-
ner 3, Komárek 3, Strack, Dyba 4, 
Vacula 3, Hečko 1, Unger 2, Ka-
lous 3, Petřík, Pomichálek 
Třetí místo na turnaji v Kopřivnici
KH KOPŘIVNICE - SKP F-M 

28:23 
Šoltés, Pohludka - Hes 5, Kla-
ban 2, Unger 2, Hečko 2, Dyba 
1, Vacula 2, Komárek 1, Strack, 
Kichner 1, Mynář 1, Kalous 3, 
Petřík 3, Pomichálek.
SKP F-M - MHK ŠAĽA (SVK) 

38:15 
Šoltés, Marenčák - Hes 3, Kla-

ban 1, Unger 6, Hečko 3, Dyba 
3, Vacula 4, Komárek 4, Strack 
3, Kichner 1, Mynář 1, Kalous 2, 
Petřík 2, Pomichálek 5.
SKP F-M - CEMENT HRANICE 

31:34 
Šoltés, Marenčák - Hes 9, Kla-
ban 2, Unger 2, Hečko 1, Dyba 
5, Vacula, Komárek 2, Strack 2, 
Kichner 2, Mynář, Kalous 4, Pet-
řík 2, Pomichálek.

Generálka se vydařila
SKP F-M - HC GUMÁRNY 

ZUBŘÍ 27:23 (14:9) 
Šoltés, Marenčák - Komárek, Kla-
ban, Hečko, Petřík 1, Kalous 4, Un-
ger 2, Dyba 3/1, Vacula, Hes 11/4, 
Kichner 4, Mynář 1, Horňák 1.

Hned v prvním kole nejvyš-
ší soutěže házenkářů na sebe 
narazili dva regionální rivalo-
vé. Karviná přijela do Frýdku 
se značně obměněným kád-
rem. Od úvodních minut viděli 
diváci vyrovnanou partii, kdy 
se oba soupeři střídali ve ve-
dení. Rozhodnutí tak padlo až 
v závěrečné minutě. 

V závěru na hostující straně 
předvedl dva výborné zákroky 
brankář Pyško, naopak Šoltés 
na umístěnou střelu Chudoby 
k tyči nedosáhl. „Diváci viděli 
naprosto vyrovnané utkání, kdy 
vyhrál šťastnější tým. My jsme 
domácí museli předčit nesmír-
nou bojovností, což kluky stálo 
spoustu sil. Podle mého bylo 
k vidění pohledné utkání. Pře-

Vyrovnaný průběh body nepřinesl
SKP FRÝDEK-MÍSTEK – HCB KARVINÁ 31:32 (16:16)

kvapilo mě, že na začátku ligy 
nebylo ani tak moc technických 
chyb. Jsem naprosto spokojen, 
odsud se totiž tak lehce body 
vozit nebudou,“ řekl krátce po 
zápase karvinský trenér Da-
niel Michajlík. „Zápas byl dle 
předpokladu hodně vyrovnaný. 
Vyhrál šťastnější. Jak my, tak 
i Karviná, jsme udělali několik 
chyb, pro nás byly ale ty chyby 
zásadnější. Škoda, že se nám 
nepodařilo při vedení odskočit 
nějakou tou šňůrou,“ dodal na-
opak kouč Frýdku-Místku Aleš 
Chrastina.

Sestava a branky SKP: Šol-
tés, Marenčák – Klaban, Komá-
rek 3, Mynář, Petřík 1, Kichner 4, 
Hečko, Unger, Dyba 8, Vacula 3, 
Hes 9/4, Kalous 3, Horňák.

Frýdečtí hokejisté měli za 
sebou zhruba měsíc přípravy 
na ledě, kdy stihli odehrát i 
několik přípravných zápasů. 
Sehráli téměř polovinu pří-
pravných zápasů a v tu dobu 
stále čekali na své první vítěz-
ství v letošní sezoně. Jak se 
na to vše díval stratég domácí 
střídačky Jan Vavrečka? 

Frýdečtí hokejisté mají za se-
bou čtyři přípravné zápasy a ani 
v jednom z nich se jim nepoda-
řilo zvítězit. Jak byste zhodnotil 
tyto čtyři zápasy?

„Samozřejmě nejsem spoko-
jen s tímto skórem, ale dva zá-
pasy byly podle mého gusta, a 
to Nový Jičín a Havířov.“

Dají se tedy již v tuto chvíli 

Hokejisté v začátku přípravy
poodkrýt jména některých hrá-
čů, kteří budou v letošní sezoně 
působit ve Frýdku-Místku? 

„Ještě je předčasné hovořit, 
kdo bude působit v našem muž-
stvu. Samozřejmě máme před-
stavu o složení týmu, ale nejdří-
ve se dozvědí samotní hráči, kdo 
odejde.“

Jak je to s brankáři?
„K Michalu Láníčkovi se hledá 

mladý a talentovaný brankář. A 
to není jednoduché.“

Za necelý měsíc začíná ligová 
soutěž a druhá liga na východě 
stále neví, zda se tým z Karviné 
v soutěži objeví. Jak to vnímáte?

„Doufám, že v Karviné bude 
hokej, neboť je to město s hoke-
jovou tradicí.“
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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 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 28.9. 12.10. 26.10.
stažení 1.10. 15.10. 29.10.

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

• dům č.p. 1313 na pozemku 
p.č. 3489 zast.pl. a nádv., bu-
dova 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 výmě-
ře 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 pozem-
cích, vše k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek (ul. Míru), nejnižší 
nabídková cena 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 společ-
ných částech budovy č. p. 549 a 

Nabídkové licitační řízení
zastavěném pozemku p. č. 202/66 
zast.pl. a nádv. a souvisejícím po-
zemku p. č. 202/211 ostatní plocha 
k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Růžový pahorek), nejnižší nabíd-
ková 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

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

Zájemci se základním vzdělá-
ním nebo vyučení mají možnost 
přihlásit se zdarma na kvalitní 
školení v rekvalifikačních kurzech:

1. Základy práce s PC
2. Pracovník sociální péče 

pro obslužnou péči
Občanská poradna při Centru 

nové naděje nabízí v rámci pro-
jektu „Padesát let není handicap“ 
nezaměstnaným lidem starším 
50 let kromě uvedených kurzů:

1. Provedení osobnostní 
diagnostiky a poskytnutí indi-
viduálního poradenství

Zpracování pracovního profi-
lu, který Vám odhalí Vaše silné 
stránky a usnadní výběr zaměst-
nání a následné uplatnění na 
pracovním trhu

2. Zajištění práce u doporu-
čených zaměstnavatelů

Pomoc při hledání práce ne-
zaměstnaným nad 50 let 

Kontaktujte se na adrese: 
Občanská poradna při Centru nové 
naděje, Farní 6 Frýdek-Místek
tel.: 558 439 823, 773 173 604
Informaci také možno získat na:
Magistrátu města Frýdku-Místku
Odbor sociální péče 
oddělení terénní práce s neza-
městnanými a rodinou
pracoviště Místek, Palackého 115
tel.: 558 609 604, 558 609 690

Projekt je financován z pro-
středků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a stát-
ního rozpočtu ČR.

Pro nezaměstnané
občany nad 50 let
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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-

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
né: lednice, mrazničky, sporáky, 
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:
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/

dosavadní označení do automobi-
lu se symbolem invalidního vozíku:

nová parkovací karta pro osobu 
těžce zdravotně postiženou:

Opakovaně upozorňujeme, 
že pro osoby se zdravotním po-
stižením byl v roce 2011 zaveden 
nový druh parkovacího průkazu, 
který nahrazuje dosavadní ozna-
čení O1 se symbolem invalidního 
vozíku. Držitelé těchto označení 
je mohou používat pouze do 
ukončení jejich platnosti, tedy do 
31. prosince 2012!!! Proto je nut-
né provést výměnu včas. 

K měsíci srpnu je vydaných 
pouze 940 nových parkovacích 
průkazů. Stále je tedy potře-
ba během čtyř měsíců vyměnit 
ještě nejméně 2060 původních 
označení. V současné době je 
možno si potřebnou výměnu 
vyřídit bez čekání. K závěru roku 
lze předpokládat, že se vyřizo-
vání parkovacích průkazů nepří-

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor územního rozvoje a sta-
vebního řádu, informuje vlastníky 
kulturních památek, které se na-
cházejí na území MPZ Frýdek a 
MPZ Místek, o možnosti požádat 
o finanční příspěvek z Programu 
regenerace městských památko-
vých rezervací a městských pa-
mátkových zón pro rok 2013. 

Příspěvek je určen výhrad-
ně na podporu akcí, které mají 
charakter památkové obnovy ne-
movitých kulturních památek, tj. 
na zvýšené náklady spojené se 
zachováním a obnovou autentic-
kých prvků a konstrukcí kulturní 
památky (např. obnova konstruk-
ce střechy, obnova fasády, v pří-
padě nutné výměny oken a dveří, 
které jsou prokazatelně v havarij-
ním stavu, lze akceptovat pouze 
tvarové a materiálové repliky). 

Příspěvek nelze použít na 
modernizaci objektů, zřizo-
vání nových bytových jedno-
tek, technické zařízení budov, 
projektovou dokumentaci a 
kopie sochařských děl.

Pro podání žádosti je nutno 
splnit následující:

Objekt je zapsán v Ústředním 

V souladu s „Pravidly pro 
udělování Cen statutárního měs-
ta Frýdku-Místku“ vyzývá odbor 
kancelář primátora k podání 
návrhů na ocenění osobností 
našeho města, které by si podle 
názoru navrhovatele zasloužily 
získat ocenění za rok 2012.

Cena statutárního města 
Frýdku-Místku za rok 2012 
bude slavnostně udělena 
v březnu 2013. Podle schvá-
lených pravidel pro udělení 
této ceny (najdete je na našich 
stránkách www.frydekmistek.
cz) lze návrhy podávat pro-
střednictvím podatelny Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku 
nejpozději do 31. 12. 2012. 
Návrh musí obsahovat jméno, 
příjmení, bydliště nominované-
ho a odůvodnění nominace. 
Ceny města lze udělit v následu-
jících oblastech:
a) vědecká činnost
b) výtvarné umění a architektura
c) hudba
d literární činnost

e) dramatické umění
f) sport
g) výchova a vzdělávání
h) záchrana lidských životů.

Navrhovatelem může být 
pouze občan našeho města, 
který uvede své jméno a příjme-
ní, adresu bydliště a návrh pode-
píše. Návrhy eviduje a zpraco-
vává odbor kancelář primátora.

O udělení Ceny statutárního 
města Frýdku-Místku za r. 2012 
rozhodne zastupitelstvo města 
zpravidla na svém prvním zase-
dání v r. 2013.  Zdeňka

Václavíková, vedoucí
odboru kancelář primátora

jemně protáhne. Můžete se ocit-
nout ve frontách s velmi dlouhou 
čekací dobou a je velmi pravdě-
podobné, že si průkaz nestihne-
te vyměnit včas a nebudete tak 
mít možnost jej využívat!

Jaké doklady je nutné mít 
s sebou?

- občanský průkaz
- průkaz mimořádných výhod 
(ZTP, ZTP/P)
- 1 ks aktuální fotografie 35x45 mm
- původní označení motorového 
vozidla (vozíček v modrém poli)
- rodný list zdravotně postižené-
ho dítěte (jestliže vyřizuje zákon-
ný zástupce)
- listinu opatrovníka nebo usne-
sení o ustanovení opatrovníka 
(pokud je ustanoven opatrovník)
- přítomnost zmocněnce za osobu, 
která není schopna podpisu + lé-
kařské potvrzení o této skutečnosti

Kde se výměna provádí?
Magistrát města Frýdku-Místku

odbor sociální péče
oddělení terénní práce s neza-

městnanými a rodinou
Palackého 115

738 22 Frýdek-Místek
Tel.: 558 609 690, 558 609 606

úřední hodiny
Po, St 08:00 – 17:00
Čt 13:00 – 15:00

odbor sociální péče
oddělení terénní práce s ne-

zaměstnanými a rodinou

seznamu kulturních památek 
ČR a nachází se na území MPZ 
Frýdek nebo MPZ Místek.

Obnova musí probíhat podle 
zákona číslo 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči a zákona číslo 
50/1976 Sb. nebo číslo 183/2006 
Sb. (stavební zákon), všechny ve 
znění pozdějších předpisů.

Obnova (nebo její etapa) musí 
být dostatečně připravena tak, aby 
mohla být provedena v roce 2013.

Připravenost akce (uveďte da-
tum vydání závazného stanoviska 
orgánu státní památkové péče a 
datum vydání stavebního povolení 
nebo ohlášení stavebních úprav).

Akce obnovy většího rozsahu 
(s celkovými ročními náklady 
nad 1 milion Kč) musí být dolo-
žena propočtem (odhadem ná-
kladů), jinak nebude započtena. 

Anketní dotazník akce ob-

novy na rok 2013 je možno vy-
zvednout na Magistrátu města 
Frýdku-Místku, odboru územní-
ho rozvoje a stavebního řádu, 
Radniční 1148 (kancelář 410), 
anketní dotazník je k dispozici 
rovněž na internetových strán-
kách města Frýdku-Místku www.
frydekmistek.cz (do vyhledávače 
zadat program regenerace).

Informace poskytne Ing. Marta 
Axmanová, telefon 558 609 280.

Řádně vyplněný anketní 
dotazník odevzdejte osobně 
na odboru územního rozvoje a 
stavebního řádu (kancelář číslo 
410) Magistrátu města Frýdku-
-Místku, nebo zašlete na adresu: 

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor územního rozvoje a 
stavebního řádu, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek, nejpoz-
ději do 26. října 2012.

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH
PAMÁTKOVÝCH ZÓN NA ROK 2013

Výzva k podávání návrhů na
udělení Ceny statutárního města

Frýdku-Místku za rok 2012

Informace držitelům průkazu ZTP 
a ZTP/P k parkovacím průkazům

rychle  čestně  spolehlivě

TAXI
KAKTUS

  800 24 11 24   facebook: taxikaktus
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Máte rádi humor, rádi se 
smějete? Pak se 19. září od 
20:00 v Nové scéně Vlast mů-
žete těšit na skvělou stand-up 
comedy show – celovečerní 
představení Komici s.r.o., ve 
kterém se představují ti nej-
lepší baviči z televizního po-

Komici s.r.o. přijedou do Nové scény Vlast
řadu Na stojáka. Do Frýdku-
-Místku se chystá zvlášť silná 
sestava – vedle zakladatele 
Miloše Knora také Ruda z Os-
travy a Karel Hynek.

„Právě z tohoto pořadu se vy-
vinula divadelní podoba, kterou 
uvidíte. Jedná se o pásmo mno-
ha krátkých skečů herců, kteří se 
na pódiu různě střídají,“ přiblížil 
Jakub Tichý z KulturyFM.

„Být Stojákem je základ, ale 
stát se Komikem s.r.o. vyžaduje 
být mezi nejlepšími. Čili Komici 
s.r.o. jsou pořadem, v němž ex-
celují ti nejlepší herci z pořadu 
Na stojáka a některé, například 
Rudu z Ostravy, uvidíte pouze 
s Komiky s.r.o.,“ vysvětluje per-
sonální rozdíl v obou pořadech 
„šéf“ komiků Miloš Knor. 

Dopředu nelze říci, jaké skeče 
se v pořadu vůbec objeví. Kaž-
dý z komiků má připraveno ně-

Ruda z Ostravy.
kolik vystoupení a ta střídá velmi 
nepravidelně. Mnoho jich také 
průběžně vzniká a zaniká, takže 
každý pořad je naprostý unikát.

V pátek 19. září vystoupí ve 
Frýdku-Místku tři komici z povo-
lání – Miloš Knor, Ruda z Ost-
ravy a Karel Hynek. Vstupenky 
stojí 220 Kč v předprodeji, 250 
Kč na místě. Předprodej probíhá 
on-line na www.kulturafm.cz a v 
pobočkách Beskydského infor-
mačního centra.

V pátek 7. září se otevřel 
frýdecko-místecký hudební 
klub Stoun, aby po prázdni-
nové přestávce nabídl svým 
stálým i nestálým návštěvní-
kům pestrou škálu kulturních 
programů, jak je v tomto klu-
bu dlouhodobou tradicí.

Po velkém úsilí se podařilo 
hned na úvod 18. sezóny připravit 
řadu hvězdných koncertů. Jak již 
bývá zvykem, tak na úvod, a to 
21. září, je připraveno vystoupení 
slovenské hiphopové stálice H16 
a vystoupení Otecka se svou sólo-
vou deskou. Další zářijovou bom-
bou bude 27. září akce Kick the 
hits v čele se světovým Dj JFB, 
který patří mezi pět nejlepších djs 
na světě! „Ani další měsíce nezů-
stávají v nabídce kvalitních kapel 
a interpretů pozadu: 19. 10. Mon-
key Bussines, 27. 10. Ty nikdy la-
bel, 9. 11. INÉKAFE, 17. 10. Pra-
go Union + live band, 7. 12. Sto 

Nová sezóna v klubu Stoun
zvířat, 15.12. Majk Spirit – prostě 
bude se na co těšit,“ říká o tomto 
hudebním menu šéf a dramaturg 
Stounu Kamil Rudolf.

Kromě koncertů klub pokraču-
je v prezentaci pořadů reprodu-
kované hudby – Hitů ze záhrobí, 
drumandbassových a hip-hopo-
vých akcí. Jako novinka na čtvr-
teční večery je připravena akce s 
názvem „Profil kapel“, kde budou 
hrát pouze kompletní diskografie 
vybraných kapel na večer. 

„Chtěli bychom také upozornit 
všechny návštěvníky, že v klubu 
proběhla velká rekonstrukce 
baru, takže se máte opravdu na 
co těšit! Krátce řečeno – nová 
sezóna nezastihla dramaturgii 
klubu nepřipravenou, čehož 
výsledkem je takový program, 
který stojí zato a na který vedení 
klubu všechny místní i „přespol-
ní“ hudební fanoušky srdečně 
zve,“ uzavřel Kamil Rudolf. 

KulturaFM ve spolupráci 
s agenturu MAR-TOM Mu-
sic a městskou společností 
Sportplex uvádí koncert Mi-
chala Davida v rámci aktu-
ální Tour 2012. Koncert se 
uskuteční ve čtvrtek 4. října 
ve Víceúčelové sportovní 
hale. Jako předkapela vy-
stoupí skupina Holki.

Michal David, nekorunova-
ný král českých diskoték, který 
dobu své největší slávy zažil 
v 80. letech, zaznamenává v 
poslední době obrovský come-
back. V roce 2011 vydal po de-
víti letech nové studiové album 
Čas vítězství a opět vyprodává 
haly po celé republice. Návštěv-
níci si tak mohou být jisti, že ne-

Michal David – král diskoték se vrací!
půjde jen o nostalgickou vzpo-
mínku na časy Discopříběhu, 
ale taky o pořádnou světelnou 
a zvukovou show, při které nic-
méně nebudou chybět všechny 
notoricky známé hity.

Koncert Michala Davida se 
uskuteční ve čtvrtek 4. října ve 
Víceúčelové sportovní hale. 
Jako předskokan vystoupí zno-
vuobnovená dívčí skupina Holki. 

Vstupné je 380 Kč v předpro-
deji a 420 Kč na místě. Vstu-
penky jsou ke koupi on-line na 
www.kulturafm.cz, v pobočkách 
Beskydského informačního 
centra a ve Víceúčelové spor-
tovní hale. Koncert začíná od 
18.30, hala bude pro veřejnost 
otevřena již od 17.00.Michal David.

Na zářijovém zasedání 
zastupitelstva zazněla pre-
zentace činnosti Národního 
domu, jehož ředitelka Marcela 
Krplová komplexně seznámila 
přítomné s problematikou kul-
tury v našem městě, kterou 
se snaží ovlivňovat k lepšímu 
pod hlavičkou KulturyFM.

„Držíme se myšlenky, že 
vytváříme kulturní nabídku pro 
všechny věkové a různorodé záj-
mové skupiny. Nebojíme se pou-
štět do projektů, které návštěvní-
kům přinesou unikátní zážitek, i 
když to znamená dělat věci jinak. 
Chceme naplnit sály, zapojit do 
kulturního dění nové skupiny lidí, 
dostat kulturu do ulic,“ shrnula 
základní cíle organizace Marcela 
Krplová. Ta připomněla koncerty 
Dana Bárty a Dary Rolins, zcela 
vyprodaný dvojkoncert Jaromíra 
Nohavici, úspěšný koncert Vác-
lava Neckáře či sólový recitál 
Ivy Bittové bez ozvučení v Evan-
gelickém kostele. „Přemýšlíme, 
jak to udělat, aby lidi chodili na 
klasiku, proto se snažíme o zážit-
kové koncerty, jako byl například 
koncert Václava Hudečka potmě. 
Jde o oblast nevýdělečné kultu-
ry, kterou se v našem městě jiné 
subjekty téměř nezabývají,“ upo-
zornila, kde Frýdek-Místek kultur-
ně tápe, Marcela Krplová. Mno-
hem lepší je situace u divadla, 
kde je obrovský zájem, ale jen o 
herecká jména. Ve městě se tak 
objevily například I. Chýlková, I. 
Janžurová či E. Holubová. „Daří 
se nám naplnit sály, ekonomic-
kou bilanci však při nutnosti za-
chovat adekvátní výši vstupného 
komplikuje omezená kapacita 
Nové scény Vlast, kde je k dis-
pozici maximálně 240 míst. Cena 
kvalitních divadel přitom roste,“ 
podotkla ředitelka, kterou těší, 

KulturaFM se prezentovala zastupitelům
že divadlo přivedla i na ulici a že 
i dětská divadélka mají úspěch.

„Nejsme premiérové kino, 
přesto je návštěvnost dobrá a 
má ziskový provoz. Co se hraje 
v Cinestaru, hraje se i ve Frýd-
ku-Místku,“ věnovala se Marce-
la Krplová další oblasti. Během 
roku 2011 proběhla kompletní 
obměna zvukové aparatury a 
zatím poslední inovací v kině 
byla instalace nového plátna.

Ziskovou záležitostí pro Ná-
rodní dům jsou kurzy. V poslední 
době se ale dramaturgie potýká 
se sílící konkurencí, přičemž ob-
jekt Národního domu nedisponuje 
náležitým zázemím pro účastníky.

Prezentace se nemohla vy-
hnout ani celoměstským velkým 
akcím, jako byly Advent a Veli-
konoce ve městě, Dětský den s 
Dádou Patrasovou či veleúspěšné 
Beskydské Veseléto. Zazněly také 
informace o marketingu, správě 
jednotlivých budov a ekonomice. 
„Udělali jsme dost změn, které 
provází nutně i občasné chyby, ale 
byla bych ráda, kdyby se na nás 
neútočilo, ať je opozice vůči nám 
konstruktivní. Jinak to bere hodně 
energie celému týmu,“ uzavřela 
ředitelka Krplová.  (pp)

Divadelní soubor Komorní 
scéna 21 o. s., fungující šes-
tým rokem ve Frýdku-Místku, 
chystá na 22. září v Lidovém 
domě v 19 hodin představení 
Mrzák z Inishmaanu.

„Zahajujeme novou diva-
delní sezónu s přípravou nové 
inscenace Dostojevského Běsů 
a dvěma dalšími připravenými 
inscenacemi, které chceme hrát 
především v oblasti Frýdku-Míst-
ku – Mrzák z Inishmaanu od 

Komorní scéna 21
Martina McDonagha a autorská 
inscenace Zatímco jsme v pokoji 
od našeho uměleckého šéfa a 
dramatika Norberta Závodské-
ho. V rámci svého působení ve 
městě se samozřejmě snažíme 
zvýšit zdejší povědomí o kultu-
ře a divadle, vnést do zdejších 
divadelních kruhů i „nový vítr“ 
soudobé dramatiky i moderních 
divadelních přístupů,“ předsta-
vuje Komorní scénu 21 Hana 
Magdoňová.

PRESTIŽNÍ VÝSTAVA: Frýdecko-místecký fotograf Ivan Korč od 18. září do 17. října vystavuje v 
Galerii Thálie ostravského Divadla Antonína Dvořáka cyklus Historie Svatováclavského hudebního 
festivalu. Ten ani letos Frýdek-Místek nemine – na neděli 14. října se chystá v kostele sv. Jana a 
Pavla od 17 hodin koncert uměleckého souboru Collegium Marianum.                     Foto: Ivan Korč



13 Září 2012Kultura, programová nabídka

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

Divadlo
Čt 27. 9. 19.00

D. Mamet
Listopad

Buranteatr Brno
Z amerického prezidenta je odepsaný 
muž. Alespoň v této grotesce, která zazna-
menává snahu prezidenta, kterému dra-
maticky klesají volební preference, uspět 
i ve druhém volebním 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 Mametova 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 
nepropásněte skvělou stand-up comedy 
show – celovečerní představení Komici 
s.r.o., ve kterém se představují ti nejlepší 
baviči z pořadu „Na stojáka“. A právě z 
tohoto pořadu se vyvinula divadelní po-
doba, kterou uvidíte. Jedná se o pásmo 
mnoha krátkých skečů herců, kteří se na 
pódiu různě střídají. A střídají se nejen bě-
hem večera, ale i v různých dílech pořadu 
podle toho, jak je obsadí „šéf“ Komiků 
s.r.o., Miloš Knor. V pořadu Na stojáka 
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 
nejlepšími. Čili Komici s.r.o. jsou pořa-
dem, 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 několik 
vystoupení a ta střídá velmi nepravidelně. 
Mnoho jich také průběžně vzniká a zani-
ká, takže každý pořad je naprostý unikát. 
Vstupné 220 Kč v předprodeji/250 Kč na 
místě

Výstavy
Fotoklub Art Collegium

Foyer Nové scény Vlast bude v září patřit 
výstavě fotografií fotoklubu Art Collegium 
Frýdek-Místek. 22. září zde pak proběh-
ne slavnostní vyhodnocení celostátní fo-
tosoutěže 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 Miro-
slav Žiška: „Každý fotoklub vytvoří kolek-
ci patnácti fotografií formátu 30x40cm. 
Fotografie nejsou tematicky omezeny a 
tyto kolekce si fotokluby posílají, vzájem-
ně si je hodnotí a tato hodnocení zasílají 
pořadateli. Na závěr pořadatel vyhlásí vý-
sledky celé soutěže v kategorii kolektivů 
i jednotlivců a předá ocenění spolu s ka-
talogy 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 profesionál-
ních fotografů z celé republiky.

KINO
Filmový klub
Út 18. 9. 19.00

Hlad
Drama podle skutečné události – příběh 
sedmitýdenní hladovky vězňů IRA v an-
glickém vězení. Dokument z festivalu o 
lidských právech Jeden svět, uvedený v 
rámci akce „Den zdraví a sociálních slu-
žeb“.
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? Neo-
hrožený
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 
Jasona Bournea. Snímek navazuje na 
legendární 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. Schwar-
zenegger, 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 
kultur. Z Kodaně do Buenos Aires a zpět.
Dánsko, komedie, 2011, režie O. Ch. 
Madsen, 2D, 12+, titulky, 99 min., vstup-
né 90
Kč/pro členy FK 70 Kč
Filmový klub

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

Aktuální film hvězdy současného maďar-
ského filmu B. Flieghaufa. Jeden den ze 
života romské rodiny v atmosféře strachu 
z útoků neonacistů. Velká cena z Berlina-
le 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 Po-
ledňákové s plejádou známých herců (O. 
Kaiser, 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 zážitko-
vém provedení! Součástí programu bude 
přednáška 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, přístup-
ný, dabing, 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/Sloven-
sko/Polsko, detektivka, 2D, přístupný, 96 
min., vstupné 120 Kč
premiéra

So 29. 9. 14.00
Kocour v botách

Další příběh z krajiny za sedmero hora-
mi. Chlupatý dobrodruh, známý z filmů o 
Shrekovi, tentokrát ve vlastním příběhu. 
USA, animovaná komedie, přístupný, da-
bing, 90 min., vstupné 50 Kč
pro děti, Bijásek

Ne 30. 9. 17.00
Madagaskar 3

Další dobrodružství lva Alexe, zebřáka 
Martyho, hrošice Glorie a žirafáka Mel-
mana. Tentokrát na cestě Evropou. USA, 
animovaná komedie, 2D, přístupný, da-
bing, 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

Motto letošního ročníku: Čti, žij zdravě!
zvýhodněné registrace nových čtenářů 

amnestie poplatků za upomínky
1 hodina práce na PC ZDARMA

besedy, společné čtení, výstavy, soutě-
že, kvízy – pro děti i dospělé
 Knihovna Jiráskova 506:

2. 10. 17.00 Literární jubilanti – společné 
čtení z děl literátů, kteří mají jubileum v 

letošním roce
3. 10. 17.00 Mezigenerační povídání – set-
kání Klubu přátel knihovny s malými čtenáři

4. 10. Žirafa v knihovně – prezentace 
a prodej výrobků klientů Integrovaného 

centra Žirafa
4. 10. 17.00 Astrologie vztahů – podve-
čer s astrologem Milanem Gelnarem

5. 10. 17.00 Barevný podzim v knihovně 
aneb Tanec mezi listy – pozvání k odpo-

Týden knihoven 2012 – 16. ročník
Celostátní akce proběhne v týdnu od 1. do 7. 10. 2012.

činku i zábavě
1. 10. 12.30-16.00 Výtvarná dílna pro 

děti – podzimní dekorace
Sobotní půjčování v oddělení pro děti a 

mládeže od 9.00 do 12.00 hodin
Knihovna Hlavní 111:

2. 10. 18.00 Ivo Petr „Japonsko“ – cesto-
pisná přednáška s promítáním

Modrý salonek
3. 10. 15.00-18.00 Středeční knihovnické 

odpoledne v areálu Sokolíku pro děti, 
rodiče, prarodiče …

Areál Sokolík (v případě nepříznivého po-
časí Hudební oddělení knihovny Místek)
Celý týden v oddělení pro děti a mládež: 

kvízy a výtvarné činnosti 
Sobotní půjčování v oddělení pro děti a 

mládež od 9.00 do 12.00 hodin 
Bližší informace na www.mkmistek.cz

Děti Dětského domova Frýdek-Místek 
se v srpnu zúčastnily letního soustředění 
6. ročníku projektu Hejbejte se a zpívejte 
s Hankou Kynychovou. 

„Děti nacvičují sestavy aerobicu pro tři 
věkové kategorie, HIP HOPU, muzikálu, 
zumby a MTV dance společně s lektory 
Nadace Hanky Kynychové a v listopadu 
2012 pak budou zápolit v Praze na finále. 
Porota se skládá ze známých celebrit a 

Kulturní vyžití dětského domova
děti si pak na finále zatančí a zacvičí jako 
opravdoví profíci. Náš Dětský domov se 
tohoto projektu účastní třetí rok a zatím 
vždy dovezeme domů některé z medailí. 
Nacvičené sestavy pak dále předvádějí 
a dělají radost v domech seniorů v na-
šem městě a také při vystoupení pro a.s. 
DISTEP, která dětem velmi fandí, případ-
ně i jiným,“ informovala vychovatelka Zu-
zana Vandasová.
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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

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 Národním domě dne 20. 9. 2012. 
Výstava představí patnáct realistických foto-
grafií, které uvízly v hledáčku fotografa Luká-
še Obody, když se pokoušel zachytit běžný 
život a prostředí obyvatel poměrně známé 
ulice Míru ve Frýdku-Místku. Fotografie 
vznikly během příprav čtvrtého ročníku akce 
Romipen 2011, pořádané odborem sociál-
ních 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 probíhají-
cí výstavu v Nové scéně Vlast.

Kurzy Národní dům
St 19. 9. 17.30-18.30

Pilates
Pilates je cvičební systém, který rovno-
měrně posiluje tělo a zlepšuje jeho drže-
ní. 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 har-
monie těla a mysli, ale i protažení a rov-
noměrné posílení svalů, které zlepšuje 
flexibilitu, zachovává 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, 
které se chtějí zdokonalit ve společen-
ském tanci. Taneční budou ukončeny zá-
věrečným plesem. Cena 2 000 Kč/pár (8 
lekcí + 1 závěrečná)
Čt 20. 9. 17.45 (ukázková hodina)
Čt 27. 9. 17.45-18.45 (zahájení kurzu)

60 minut s arteterapií
Arteterapii můžeme vyložit jako léčbu umě-
ním. Je vhodná pro ty, kdo chtějí rozvinout 
tvořivost, fantazii, vyjádřit své emoce nebo 
prostě „jen“ relaxovat. Budeme pracovat s 
představami či hudbou, vytvoříme manda-
lu nebo koláž… Cena 700 Kč/10 lekcí
Po 24. 9. 17.00 (ukázková hodina)
Po 1. 10. 17.00-18.30 (zahájení kurzu)

Umění omlazení těla a organismu – 
Daoská jóga

Cvičení zaměřeno na celkové harmonizo-
vání organismu vedoucí k obnovení a upev-
nění vlastního zdraví. Zahrnuje komplex 
fyzických cvičení na páteř a klouby, unikátní 
ozdravný komplex Taj-czy-Cigun a Dao-
skou omlazující masáž obličeje spojenou s 
dechovými cvičeními a ozdravnými zvuky.
Cena 700 Kč/10 lekcí

Út 25. 9. 19.30-20.30

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.

21. 9. Výtvarka – Malování kamínků
Jednoduchá práce pro děti a maminky. 
V případě 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 mimin-

ky 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 – začáteční-

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

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

KLUB NEZBEDA

Tanec pro ženy
Moderní tanec pro ženy v rytmu latinsko-
amerických tanců: Salsy, Merenge, Sam-
by… Cena 600 Kč/10 lekcí
Út 25. 9. 16.30-17.30

Cvičeni pro zdraví s Pilates
Hodina zdravotních cviků, vedená formou 
Pilates tak, aby ji zvládli všichni. Obnovu-
je celkovou vitalitu, zmírňuje chronickou 
únavu a stres. Cena 480 Kč/12 lekcí

Út 25. 9. 17.45-19.15
Salsa pro začátečníky

Salsa je tanec „volného stylu“. Vyznaču-
je se houpavými pohyby a slévá v sobě 
mnoho stylů. Obsahem kurzu je naučení 
a zvládnutí základních kroků. Cena 1 200 
Kč/8 lekcí/pár

St 26. 9. 9.30-10.30
Cvičení rodičů s dětmi 2-5 let

V hodinách cvičení pro rodiče s dětmi vám 
nabízíme program pro děti v doprovodu 
dospělého, zaměřený na procvičování 
hrubé a jemné motoriky. Cena 500 Kč/12 
lekcí. Jednorázový vstup 60 Kč/rodič a dítě

St 26. 9. 18.00-19.30 pokročilí
Čt 27. 9. 18.00-19.30 začátečníci

Tchaj-ťi čchüan
Tchaj-ťi čchüan je starý čínský systém me-
ditace v pohybu, umění pěstování zdraví a 
bojového umění. Nepomáhá pouze zbavit 
se zdravotních potíží, ale vede i k prohlou-
bení rovnováhy organismu celkové osob-
nosti člověka. Cena 700 Kč/12 lekcí (po-
kročilí), 600 Kč/12 lekcí (začátečníci)

Čt 27. 9. 9.00-10.00
Cvičení pro seniory

Hodina je sestavena převážně z pomalu 
vedených pohybů, při kterých se snadněji 
naučíte využívat i svého dechu. Získané 
správné pohybové návyky postupně do-
kážete přenést i do běžného denního re-
žimu. Cena 400 Kč/10 lekcí

Čt 4. 10. 17.00-18.00
Cvičení pro zdraví

Cvičení zaměřené na protažení, rozpohy-
bování a posílení kritických oblastí. Použí-
váme cviky s prvky pilates, jógy, relaxační 
a dechová cvičení. Cena 10 lekcí/400 Kč

Čt 4. 10. 19.30-21.00
Country tance

Jedná se o základní taneční v country sty-
lu. V lekcích si nejen dobře zatančíte, ale 
i příjemně se pobavíte a zároveň se do-
zvíte, co to country tancování je a jak se 
liší od jiných společenských tanců. Cena 
1 200 Kč/pár (8 lekcí + 1 závěrečná)

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 
zabývá se styly disko a disko-show.

DANCEPOINT
Taneční studio DANCEPOINT

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

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.

22. září  „Koktejl“
návštěva střediska M. Magone v Ostravě 

spojená s hrami, soutěžemi a jinými 
zábavnými 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 jed-
notlivce (nebo skupiny), kteří si předem 
domluví téma, které chtějí s pracovnicí 

prodiskutovat 

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

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

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

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

porodních asistentek a fyzioterapeutů)

Těhotenské a poporodní centrum

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)

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

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

- Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

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

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

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 
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!!!

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
Arnošt Čapla - Ozvěny folkloru

Výstava fotografií
Potrvá do 2. 10..

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
20. 9. (čt) od 20h – Jam Session

Každý sudý týden pravidelné hudební 
svobodné 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 
jódlování... Svoje vlastní tupláky, stylové 
převleky a bavorské doplňky si vezměte 

s sebou, neb na vás čeká spousta 

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

18. 9. 2012 v 16:00, 29. 9. 2012 ve 14:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM, 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 DĚT-
MI – MANIPULACE aneb „jak dítěti 

dopomoci správně růst“
(obsahová náplň: praktické nácviky mani-
pulace s dítětem, masáže kojenců, meto-
dika 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

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 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a šetrný způ-
sob, jak zvládnout běžné obtíže a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

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

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

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

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semi-

privátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

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

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

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

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

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

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

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

hluboce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

Vaříme s šéfkuchtíkem:
každé úterý – kurzy pro děti,

každou středu – kurzy pro dospělé

ŠÉFKUCHTÍK
Darina Pavlasová, tel: 724 944 007

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

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

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

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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

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

Hradní fotoarchiv obsahuje téměř 10 000 
fotografií, které jsou obrazovým svědec-
tvím 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, kte-
rých se osobně nezúčastnil. Jsou to čas-
to zcela neznámé, dosud nepublikované 
snímky. Výstava se uskuteční ve spoluprá-
ci s Národním muzeem v Praze.
Vernisáž ve čtvrtek 20. září v 17 hodin ve 
výstavních síních Frýdeckého zámku.
Potrvá do 28. října 2012.

KANCIONÁLY
Výstava tištěných a ručně psaných kan-
cionálů 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 ex-
pozice 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 umož-
ňuje nahlédnout do rodinného života 
mnoha druhů zvířat, zejména ptáků a sav-
ců, a to díky řadě exponátů ze sbírek Mu-
zea Beskyd, Slezského zemského muzea 
a Muzea Novojičínska. Instalace formou 
dioramat je vhodná zejména pro školy. 
Potrvá do 16. září 2012
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Neděle 23. září 13-17 h. – Frýdecký zámek

DVACET LET SENIORGYMNÁZIA
Jubileum si připomeneme setkáním lek-
torů, absolventů a současných studentů 

LIDOVÝ DŮM
22. 9. 2012 v 19. h. Mrzák z Inishmaanu
Divadelní soubor Komorní scéna 21 o. s.

s širokou veřejností, z jejichž řad by mohli 
vzejít noví posluchači Seniorgymnázia. 
Pro návštěvníky bude připraven hudební 
program, videoprojekce a malá výsta-
va fotografií ze života Seniorgymnázia. 
Návštěvníci si odnesou vzpomínkovou 
a informační brožuru o Seniorgymnáziu 
s reklamním perem.

pivních lahůdek, soutěží a zábavy! 
Hospůdka otevřena od 16 h, zábavný 

program od 18 h. 

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.
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Závazné přihlášky ke stažení na
www.zvonecek.9e.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

www.cistenikobercumilata.estranky.cz

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.

T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel. 558 433 636, 603 574 554, 603 440 456,

Ředitelka školy: Mgr. Miluše Pacíková
Kontakt: miluse.pacikova@ssosfm.cz

Studium denní (čtyřleté), dálkové (pětileté) a integrující v oborech:
- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

- SOCIÁLNÍ ČINNOST
Dálkové studium probíhá 1 x týdně od 14 hodin

Přihlášky ke studiu přijímáme průběžně.
www.ssosfm.cz

Možnost zkráceného studia.

ITALŠTINA 
výuka italštiny
ve Frýdku- Místku a okolí

individuální
a profesionální přístup
dlouholetá zkušenost

Tel. +420 608 811 400
italstinafm@seznam.cz


