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slovo náměstka primátora
Vážení občané,
vstupní portál frýdeckého hřbito-

va je již nějaký čas na doporučení 
soudního znalce zajištěn dřevěnými 
podpěrami, protože je vychýlen ze své 
osy. Nyní bylo rozhodnuto, že v příštím 
roce bude portál odstraněn a nahra-
dí ho nová vstupní brána. Zachování 
současného provedení se jeví jako 
neúnosné, protože znalecké posud-
ky nedokázaly zjistit příčinu ani dobu, 
kdy k vychýlení došlo. Již v roce 2008 
byla hřbitovní zeď rekonstruována, přičemž na vstupním portále 
byly provedeny nezbytné sanační práce zahrnující injektáž podlo-
ží. Znalecký posudek z té doby uvádí, že injektáž přispěla ke sta-
bilitě již tehdy nakloněného portálu a doporučuje naklonění portálu 
pravidelně sledovat měřením, které bylo prováděno. Letos v srpnu 
byl dokončen stavebně technický průzkum zdiva, kdy se například 
zjistilo, že cihly mají 10krát menší pevnost a že spojovací malta je 
zcela degradovaná. Zpracovatel závěrečné zprávy navrhl takto na-
rušenou konstrukci nesanovat, ale nahradit ji novou stavbou.

Tyto nově zjištěné informace napomohly ke správnému vyhod-
nocení celé situace a přiměly nás k rozhodnutí odstranit vstupní 
portál frýdeckého hřbitova a nahradit jej novým vstupem. Toto roz-
hodnutí je v souladu s výsledky stavebně technického průzkumu a 
vede k účelnému vynaložení finančních prostředků. Práce na sne-
sení vstupního hřbitovního portálu a výstavbě nového vstupu budou 
realizovány v příštím roce.                                       Michal Pobucký

V některých médiích se 
znovu rozvířila kauza veřej-
ných zakázek frýdecko-mís-
teckého magistrátu a opět 
s nepravdivými údaji.

„Předně není pravda, že byli 
obviněni další zaměstnanci magis-
trátu. Také se musíme ohradit vůči 
tvrzení, že jsme neuspěli s naší 
stížností na státního zástupce. 
Jde o to, že naše podněty na jeho 
podjatost zatím „posuzoval“ pouze 
on sám. Samozřejmě to vyhodno-
til tak, že podjatý v dané věci není. 
Nám ale nepřipadá logické, že 
když podáme námitku o podjatosti 
konkrétního státního zástupce s 
uvedením důvodů, proč se domní-
váme, že by měl být vyloučen z 

Podjatost státního zástupce
projednávání případu, rozhodne o 
tomto podnětu on sám. Proti usne-
sení státního zástupce, že není 
v dané věci podjatý, jsme podali 
stížnost, o které bude rozhodovat 
Krajské státní zastupitelství v Ost-
ravě. Ve stížnosti předně namítá-
me, že se pan Hradil nevypořádal 
se všemi námitkami, ve kterých 
byla z naší strany spatřována 
absence nestrannosti, neobjektiv-
nost, resp. podjatost v souvislosti 
s jeho vystupováním v rámci infor-
mování veřejnosti prostřednictvím 
médií,“ vyjádřil se k poslednímu 
vývoji kauzy náměstek primáto-
ra Michal Pobucký. „Víme, že se 
budeme muset dovolávat pravdy 
výše a výše,“ dodal.  (pp)

Velkou zasedací síň magis-
trátu Frýdku-Místku obsadili 
studenti Fakulty umění a archi-
tektury Technické university 
v Liberci. Téměř celý týden zde 
zpracovávali urbanistický ná-
vrh revitalizace sídliště Spoři-
lov a navrhovali modely nové-
ho městského mobiliáře poté, 
co se přímo v terénu seznámili 
s místními podmínkami.

Technickou universitu kontak-
tovalo občanské sdružení obyva-
tel Spořilova, které hodlá ve spo-
lupráci s magistrátem vypracovat 
projekt revitalizace a humanizace 
sídliště Spořilov. Třicet studentů 
architektury si v pondělí za účasti 
tří vedoucích odborů magistrátu 
a náměstka primátora Michala 
Pobuckého prohlédlo sídliště a 
jeho okolí. Byli přitom seznámeni 
s jednotlivými lokalitami, které by 
mohly být v budoucnu upraveny, 
i s jejich dispozičními možnostmi 
vzhledem ke stávajícím inženýr-
ským sítím. Studenti i vyučující se 

Město dalo prostor studentům architektury 
živě zajímali o všechny okolnosti, 
které jsou pro jejich práci důležité, 
včetně věkové skladby obyvatel. 
„Něco nového by mohlo vyrůst 
bezprostředně vedle nového 
dětského hřiště, kde místní lidé 
vidí prostor i pro starší generaci, 
studentům jsme ale prezentovali i 
zajímavou lokalitu za památníkem 
8. pěšího pluku,“ řekl náměstek 
primátora Michal Pobucký.  

„Výsledkem bude 30 urbanis-
ticko-architektonických návrhů na 
oživení prostor sídliště Spořilov a 
30 modelů městského mobiliá-
ře, které by mohly být začátkem 
příštího roku vystaveny napří-
klad v prostorách magistrátu,“ 
řekl vedoucí katedry architektury 
Radek Suchánek s tím, že tento 
workshop je financován z evrop-
ských strukturálních fondů v rámci 
operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost.  

„S občanským sdružením 
Spořilov spolupracujeme od 
minulého roku, kdy jsme na 

V TERÉNU: Mladí architekti zkoumali možnosti sídliště Spořilov.    Foto: Petr Pavelka

základě jeho oprávněných po-
žadavků vybudovali na tomto 

sídlišti zbrusu nové dětské hřiště 
s moderními herními prvky a pís-
kovištěm. Nyní členové sdružení 
oslovili studenty architektury a 
požádali je o návrhy k možnos-
tem využitelnosti volných ploch 
a nového městského mobiliáře, 
což vnímáme velmi pozitivně. 
Návrhy studentů nabízejí různo-

rodou škálu možností, jak sídliště 
oživit, od hřiště pro seniory až po 
nový vzhled laviček. Jejich návr-
hy prokonzultujeme s našimi od-
borníky, a pokud budou finančně 
nenáročně, je možné, že některé 
z nich by mohly být v budoucnu 
realizovány,“ dodal náměstek 
Pobucký.  (pp)

Hospic otevřel dveře veřejnosti
Hospic ve Frýdku-Místku, 

příspěvková organizace města, 
uspořádal v úterý 9. října „Den 
otevřených dveří“. Zájemci 
si mohli prohlédnout pokoje 
klientů, které jsou barevně 
rozlišeny a mají bezbariérový 
přístup na balkon, přístupná 
byla také zahrada, meditační 
místnost i kaple, v níž se mimo 
jiné konají bohoslužby pro ve-
řejnost. Zaměstnanci hospice 
byli také připraveni zodpově-

dět dotazy týkající se provozu 
tohoto zařízení.

Hospic má kapacitu 43 lů-
žek. Naplněnost je vzhledem 
k službám zde poskytovaným 
samozřejmě kolísavá, nicméně 
plná naplněnost není až tak výji-
mečným jevem. Zařízení zajišťu-
je péči nevyléčitelně nemocným 
klientům v terminálním stadiu, ale 
také klientům se sníženou sobě-
stačností z důvodu věku nebo 
zdravotního postižení, o které je 

jinak pečováno v jejich přiroze-
ném prostředí a jejichž pečova-
telé potřebují čas na zotavenou.

„Za dva roky svého působení 
hospic poskytl služby 402 klien-
tům, přičemž jen v tomto roce se 
jedná o 175 z nich. Máme zde i kli-
entku, která se k nám pravidelně a 
ráda vrací. Libuše Grunová u nás 
byla již třikrát a v příštím roce oslaví 
úctyhodných sto let. Ona i její rodi-
na a příbuzní si péči poskytovanou 
v našem zařízení velice chválí,“ 
řekl ředitel hospice Jan Jursa.

„Kromě hospicových, odleh-
čovacích a zdravotně sociálních 
služeb je pacientům a klientům po-
skytována řada doplňkových slu-
žeb, například canisterapie nebo 
bazální stimulace. Oblíbené jsou 
i volnočasové aktivity, například 
hrátky s pamětí, kondiční cvičení, 
zpívání, poslechové pořady nebo 
ruční práce, jejichž prostřednictvím 
se klienti navzájem poznávají, učí 
se novým dovednostem a udržují 
se tak v duševní i fyzické pohodě,“ 
uvedl náměstek primátora Libor 
Koval s tím, že své místo v žeb-
říčku oblíbených činností mají také 
jednorázové akce v podobě výletů, 
ale také vernisáží a koncertů v pro-
storách hospice. 

(Pokračování na straně 9)
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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 po-
platky je možno ještě uhradit 
nejpozději do konce října toho-
to roku bez navýšení. V průbě-
hu měsíce listopadu již budou 
vyměřeny nedoplatky prostřed-
nictvím hromadného předpis-
ného seznamu včetně navý-
šení o dvojnásobek. Zároveň 
upozorňujeme, že v případě 
nedoplatku za starší období je 
správce poplatku povinen kaž-
dou platbu posunout na tento 
nejstarší nedoplatek. Správ-
cem poplatků je odbor správy 
obecního majetku, oddělení 
místních daní a poplatků.

Co s kinem?
Vedení statutárního města 

Frýdek-Místek plánuje přeměnu 
objektu Kina Petra Bezruče, pro 
který hledá nové plnohodnotné 
využití. Co všechno by mohl 
objekt v budoucnu nabídnout, 
k tomu se mohou nyní vyjádřit i 
občané města. Návrhy lze zasí-
lat až do konce října na e-mail 
anketa@frydekmistek.cz Připojit 
mohou i tipy na náhradu součas-
ného sousoší před kinem, které 
je opakovaně terčem vandalů.

„Kino Petra Bezruče bylo po-
staveno v roce 1973, od té doby 
neprošlo žádnou generální re-
konstrukcí. Nutná je nejen oprava 
skeletu budovy, ale také elektro-
instalace a samozřejmě vnitřního 
vybavení, které neodpovídá dneš-
ní moderní době. Máme jistou vizi, 
co s kinem, ve kterém se již léta 
nepromítá, bude dál. Zajímá nás 
ale také názor občanů, kteří nás 
prostřednictvím svých návrhů na 
využitelnost budovy mohou jistým 
způsobem inspirovat v doplňko-
vých službách,“ řekl náměstek 
primátora Michal Pobucký.

Výběrové řízení
Statutární město Frýdek-Mís-

tek vyhlašuje výběrové řízení na 
místo referenta oddělení eko-
nomického rozvoje při odboru 
územního rozvoje a stavebního 
řádu Magistrátu města Frýdku-
-Místku, podrobnosti na http://
www.frydekmistek.cz.

Dny s průvodcem
Prohlídka místecké historické 

části v rámci Dnů s průvodcem, 
pořádaných Beskydským infor-
mačním centrem, čeká zájemce 
v sobotu 20. října. Start je opět 
na náměstí Svobody u Mari-
ánského sloupu a procházka 
s výkladem povede přes Malé 
náměstí, Smetanovy sady, hřiště 
pod Sokolíkem, budovy knihovny 
a policie, Palackého ulici až ke 
kostelu Všech svatých. Začátek 
je v 10.30 a 13.00 hodin. (pp)

2. října 1912, to je datum 
narození Vítězslavy Hávové, 
která se dožila ve zdraví sta 
let a je v současné době jedi-
nou stoletou klientkou v mís-
teckém domově pro seniory 
a současně druhou nejstarší 
obyvatelkou města. K mimo-
řádnému jubileu jí za město 
přišel popřát náměstek primá-
tora Dalibor Hrabec.

Ten mohl stisknout ruku vi-
tální stařence, která čile komu-
nikuje, nemá problém vyjít na 
vzduch, a to nejen na její bal-
kónek, který je její zahrádkou, a 

Vítězslava Hávová má sto letVítězslava Hávová má sto let

GRATULACE: Stoleté jubilantce přál náměstek 
primátora Dalibor Hrabec.   Foto: Petr Pavelka

nestěžuje si ani na své zdraví, i 
když stres v souvislosti s blížící 
se stovkou se na ní přece jen 
trochu podepsal. „Jsem tady 
spokojená, starají se o mě vý-
borně a dceru tu mám vlastně 
každý den,“ řekla jubilantka, kte-
rá má ve svém pokoji starý šla-
pací šicí stroj, coby svatební dar, 
a nechala se slyšet, že by bez 
problémů ještě i dnes něco ušila.

Dalibor Hrabec jí popřál, ať 
jí pozitivní přístup a optimismus 
spolu s nezbytným zdravím 
vydrží a poté ještě s vedením 
domova pro seniory probíral 

možnosti veřejné 
služby v tomto za-
řízení. To se může 
pochlubit vysokým 
standardem vyba-
vení i na evropské 
poměry, ovšem 
personálně vzhle-
dem k počtu klien-
tů na tom už zase 
tak dobře nejsme. I 
proto se v domově 
hodí každá ruka, 
ať už dobrovolníků 
nebo těch, kteří 
zde vykonávají ve-
řejnou službu nebo 
obecně prospěšné 
práce.               (pp)

Anna Tkáčová se dožila úcty-
hodných devadesáti let a dělá 
čest svému pobytu – v Domě 
pokojného stáří. Její recept na 
dlouhověkost zní jednoduše – 
prostě se ničím netrápí.

„Vážím si života a všeho, co 
kolem mě je. Ničím se nesužu-
ju, nemám žádné trápení, pokud 
mám na někoho zlost, tak se 
snažím do večera už s ním být 
zase zadobře. Jsem šťastná, že 
tu mám dneska kolem sebe ro-
dinu, s kterou můžeme všechno 
oslavit,“ vyznala se Anna Tkáčo-
vá. Její vnučka Irena Skrkalová 
pochválila zařízení, v němž ba-
bička (ale už i praprababička) 
přebývá, za vstřícný přístup 
všech. „Babička vychovala šest 

90 let bez žádného trápení

dětí, byla stále při jednom muži 
a nikdy si nestěžovala, i když 
vyšla z velmi těžkých pomě-
rů,“ prozradila Irena Skrkalová 
na někdejší pomocnici slévačů 
v Nové huti. Také další lidé z ro-
diny ji doplnili, že se vždy snažila 
udělat všem, co jim na očích vi-
děla. „Měli jsme skutečně málo 
peněz a dětství jsem měla kruš-
né, ale o to víc je člověk vděč-
ný za to, co má teď,“ potvrzuje 
Anna Tkáčová, jíž přišel pobla-
hopřát také náměstek primátora 
Libor Koval. Dozvěděl se, že kli-
entka Domu pokojného stáří stá-
le patří mezi ty, kteří vyrazí i na 
zájezdy a výlety. A ve volných 
chvílích se hodně věnuje četbě 
nebo třeba plete ponožky.  (pp) 

JUBILANTKA: K 90 letům přál Anně Tkáčové náměstek primátora 
Libor Koval.   Foto: Petr Pavelka

Ač se to zdá neuvěřitel-
né, Hospic ve Frýdku-Míst-
ku patřil v minulých dnech 
sportovním hrám. Pro klienty 
je pořádalo vedení hospi-
ce ve spolupráci s místními 
dobrovolníky. Cílem bylo 
zpestřit pobyt pacientům a 
uživatelům tohoto zařízení, 
dodat jim radost do života a 
přesvědčit je, že i když si to-
lik nevěří, jsou stále schopni 
mnoho věcí zvládnout. 

„K nápadu uspořádat v hospici 
sportovní den nás navedli dobro-
volníci, kteří se věnují našim klien-
tům a mají od nich dostatek pod-
nětů na zpestření volného času. 
Společně jsme tedy připravili pro 
soutěžící sedm disciplín zaměře-
ných nejen na jejich smysly, ale 
také na přesnost nebo jemnou 
motoriku. Soutěžilo se v navlékání 
korálků, házení na přesnost, sklá-
dání puzzle, poznávání předmětů, 
hádání koření, lovení rybiček a 
procházení labyrintem,“ řekl ře-
ditel Hospice Jan Jursa s tím, že 
díky krásnému počasí se sportov-
ní klání z velké části odehrávalo v 
zahradě hospice. 

Hospic pořádal sportovní hry
Absolutní vítězkou se stala 

devadesátiletá paní Anna. „Tady 
jsem soutěžila poprvé v životě 
a navíc jsem vyhrála a získala 
překrásný řetízek s křížkem. Moc 
všem děkuji za krásné odpole-
dne,“ sdělila nám své dojmy ví-
tězka. Také další soutěžící, paní 
Věra, si sportovní hry pochva-
lovala. „Bylo to velice příjemně 
strávené odpoledne. Navíc jsem 
si uvědomila, co všechno ještě 
zvládnu. Například poznávání 
koření pomocí čichu bylo docela 
zajímavou zkušeností.“ Sportovní 
hry absolvovala také paní Vlasta, 
která je upoutaná na lůžko. „Ne-
tušila jsem, že i přesto, že nemů-
žu chodit ani sedět, můžu zažít 
tak veselé odpoledne. Moc děku-
ji dobrovolníkům, kteří se mnou 
a mým domovem na kolečkách 
trasu absolvovali,“ uvedla Vlasta.

„Sportovní den měl svou pre-
miéru, vydařil se a u klientů měl 
úspěch. Každý z účastníků si 
odnesl diplom, dobrou náladu a 
příjemný zážitek. Poděkování pat-
ří také Liboru Wludykovi, který da-
roval hodnotné ceny pro vítěze,“ 
uzavřel ředitel Hospice Jan Jursa.

Na středisku Slezské diako-
nie BETHEL Frýdek-Místek se 
9. října uskutečnil Den otevře-
ných dveří. Hosté touto formou 
získali přehled o způsobu prá-
ce s lidmi bez domova v azy-
lovém domě, nízkoprahovém 
denním centru, noclehárně a 
v terénním programu. Všem 
návštěvníkům byla umožněna 
prohlídka budovy střediska 
s doplňujícím komentářem. 

V rámci Dne otevřených dveří 
byla také k nadcházejícímu zim-
nímu období uspořádána před-
náška na téma „Prevence proti 
omrzlinám“. Uživatelům i pracov-
níkům přednášela pracovnice 

Den otevřených dveří Bethelu
Českého červeného kříže. 

„Domníváme se, že celá akce 
splnila svůj účel a přispěla k roz-
šíření informací a povědomí o so-
ciálních službách provozovaných 
střediskem BETHEL Frýdek-Mís-
tek. Vzhledem ke zvyšujícímu se 
počtu lidí, kteří se dostávají do 
tíživých životních situací spoje-
ných se ztrátou bydlení, vnímá 
vedení střediska pořádání po-
dobných akcí, jako velmi po-
třebné. Hranice mezi bydlením 
a životem na ulici nemusí být tak 
velká, jak by se na první pohled 
mohlo zdát,“ hodnotil Jan Savic-
ký, vedoucí střediska.

(Pokračování na straně 9)
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městská policie
Ničil auta

4. 10. v půl desáté dopoledne 
hlídka městské policie vyjížděla 
k oznámení ženy, která uvedla, 
že na ulici Novodvorská je opilý 
muž, který ničí zrcátka u zapar-
kovaných vozidel. Po příjezdu 
hlídky byl muž zajištěn jiným 
mužem, který ho upozorňoval, 
aby přestal ničit cizí majetek. U 
opilého muže byla provedena 
dechová zkouška s výsledkem 
1,84 promile v dechu. Pro jeho 
protiprávní jednání – ničení ci-
zího majetku – byl převezen k 
vystřízlivění na protialkoholní 
záchytnou stanici a následně 
byla celá událost předána se zá-
znamem ke správnímu řízení na 
Magistrát města Frýdek-Místek.

Incident u marketu
6. 10. v 9 hodin dopoledne 

hlídka městské policie zahlídla 
na parkovišti u marketu, jak se 
nákupní vozík, z kterého naku-
pující vykládal nákup, rozjel a 
poškodil zadní blatník vozidla 
stojícího opodál. Událost byla 
hlídkou zaevidována a byl také 
kontaktován majitel poškoze-
ného vozidla, který se na místě 
domluvil o náhradě škody.  (pp)

Městská policie Frýdek-
-Místek zrealizovala vzdělá-
vací kurz nejen pro své stráž-
níky, ale i příslušníky Policie 
ČR, s cílem posílit efektivní 
výkon služby a získat důvěru 
obyvatel při plnění zákonných 
povinností v sociálně vylou-
čených lokalitách a etnicky 
odlišných komunitách. Po tři 
dny jim přednášeli zkušení 
lektoři z ministerstva vnitra.

Ti se museli nejprve vypo-
řádat se svým více než hodi-
novým zpožděním, kdy zůstali 
viset na okraji Frýdku-Místku 
kvůli opravám na průtahu. Když 
porovnávali, za jak dlouho se 
dostali z Prahy na kraj města 
a potom z Místku na frýdeckou 
základnu městské policie, doč-
kali se nemilosrdné odpovědi 
– to máte za to, že nám tu po-
řád nechcete postavit obchvat. 
V uvolněné atmosféře se pak 
policisté učili, jak nakládat v ko-
munikaci s pojmy „Róm, cigán, 
gádžo“, jak zvládat konfliktní si-
tuace mezi několika skupinami, 
sousedské konflikty i roli arbitra 
při jejich řešení, jak s romskou 

Policisty školilo ministerstvoPolicisty školilo ministerstvo

ŠKOLENÍ: Za městskými i republikovými policisty přijeli odborníci z ministerstva vnitra. Foto: Petr Pavelka

komunitou spolupracovat při 
zajišťování veřejného pořádku, 
debatovali o rasismu a jeho 
příčinách i projevech. „Cílem 
vzdělávání bylo vybavit zástup-
ce bezpečnostních složek po-
třebnými teoretickými znalostmi 
a praktickými dovednostmi pro 
výkon práce v lokalitách se 
zvýšenou koncentrací obyvatel 
s nižší sociokulturní úrovní. Pro 

policisty, kteří zde vykonávají 
službu, je důležité dokonale 
poznat a pochopit specifika 
života v sociálně vyloučených 
lokalitách,“ říká velitel městské 
policie náměstek primátora Mi-
chal Pobucký.

„Šlo o prohloubení znalostí o 
této problematice, osvojení no-
vých informací, dovedností, spe-
cifických způsobů komunikace, 

které určitě budou mít vliv na 
efektivitu naší činnosti v  terénu,“ 
promluvila policejní preventistka 
Lenka Biolková k akci, které 
se zúčastnili strážníci Městské 
policie Frýdek-Místek a policis-
té PČR vykonávající hlídkovou 
službu a preventivní činnost 
v lokalitách jako ulice Míru, síd-
liště Berlín, Slezská, Kolaříkova 
či Koloredov.  (pp)

ZŠ a MŠ Naděje, jejímž zři-
zovatelem je Statutární město 
Frýdek-Místek, má nyní všech-
na svá tři pracoviště zcela 
bezbariérová. V těchto dnech 
získala od nadačního fondu 
EVRAZ moderní pojízdnou 
schodišťovou plošinu za 385 
tisíc korun, která byla instalo-
vána v budově školy na ulici 
El. Krásnohorské ve Frýdku. 
Samotná škola uhradila 18 000 
korun za její instalaci. 

Základní škola a mateřská 
škola Naděje působí od 1. 
září 2012 také v prostorách 
bývalé družiny 5. ZŠ. Má zde 
k dispozici sedm tříd I. stupně 

ZŠ a MŠ Naděje je zcela bezbariérováZŠ a MŠ Naděje je zcela bezbariérová
základní školy a praktické ško-
ly, které navštěvuje 65 dětí s 
tělesným, ale také mentálním 
postižením.

„Prostory pro Naději musely 
být upraveny. Město zde ne-
chalo vybudovat nová bezba-
riérová sociální zařízení a také 
zeď s uzamykatelnými dveřmi, 
která pomáhá zabránit dětem 
s Downovým syndromem nebo 
s autismem v neplánovaném 
odchodu z budovy, což hrozilo 
zejména v době přestávek,“ řek-
la vedoucí odboru školství Ilona 
Nowaková s tím, že do těchto 
úprav město investovalo okolo 
385 tisíc korun.

Nadační fond Evraz, který 
spravuje společnost Vítkovice 
Steel, poskytnul Naději na uli-
ci El. Krásnohorské moderní 
schodišťovou plošinu, kterou 
využívají zejména pohybově po-
stižené děti nebo děti připoutané 
na invalidní vozík. Nyní schody 
zdolávají v maximálním pohodlí 
pod dohledem osobního asis-
tenta a očividně z této přepravy 
mají radost.

„Správní rada Nadačního fon-
du Evraz se rozhodla podpořit 
tento projekt proto, že se jeho 
zaměření shodovalo s podmín-
kami pro udělení příspěvku. Ne-
jedná se přitom o první projekt 

NOVÁ PLOŠINA: Snadné ovládání a manipulace – velká pomoc. 
Foto: Petr Pavelka

této školy, který jsme podpořili. 
V roce 2010 jsme jí přispěli část-
kou 300 000 korun na vybave-
ní potřebné pro individuální a 

skupinovou výuku speciálními 
metodami a bazální stimulaci,“ 
dodal tiskový mluvčí Evrazu Ja-
romír Krišica.

předem, proto byly reakce na 
poplach různé, ale autentické.

Protože nebezpečí pro vět-
šinu pater nebylo zjevné, pra-
covníci magistrátu bez paniky 
spořádaně opustili radnici, i 
když někteří nebyli pro pobyt 
venku dostatečně oblečeni. 
Před budovou už se poté roz-
křiklo, že se jedná pouze o 
cvičení, takže pak už všichni 
dali průchod své fantazii, co se 
děje s některými jedinci, kteří 
zůstali uvnitř. 

„Prověřovací cvičení Ha-
sičského záchranného sbo-
ru Moravskoslezského kraje 
mělo za úkol nácvik evakuace 

Magistrát byl evakuován

CVIČNÁ AKCE: Náměstek primátora Michal Pobucký sleduje počí-
nání hasičů.   Foto: Petr Pavelka

Úředníci magistrátu zažili 
neobvyklý pátek. Dopoled-
ne kolem deváté se jim do 
uší zařízly nepříjemné sirény 

v budově, které nepřetržitým 
signálem varovaly, že něco 
není v pořádku. Zaměstnanci 
o této cvičné akci nevěděli 

a záchranu osob z radniční 
budovy, likvidaci a lokalizaci 
požáru i prověření spoluprá-
ce jednotek požární ochrany,“ 
informoval náměstek primá-
tora Michal Pobucký. „Hasiči 
se chtěli seznámit s objektem 
s ohledem na specifika daná 
přítomností vysokého počtu 
osob, vyzkoušet si možnosti 
nasazení výškové techniky a 
podobně,“ dodal. 

Scénář cvičení vycházel 
z pozdního nahlášení požáru, 
který vznikne ve 4. nadzemním 
podlaží, kde se pohybuje méně 
osob. Požár elektroinstalace 
v prostoru archivu se měl po-

stupně rozšířit do chodby a 
půdní vestavby. Hasiči měli za 
úkol mimo jiné co nejrychleji 
natáhnout „útočné proudy“ a 
prozkoumávat a hledat osoby, 
které nebezpečné prostory ne-
opustily. Do akce se postupně 
zapojovaly jednotlivé složky 
integrovaného záchranného 
systému. Po městské policii 
dorazili i státní policisté, kteří 
pomáhali usměrňovat zablo-
kovanou dopravu, profesionál-
ní hasiče doplnili dobrovolní. 
S „diskotékovým“ kouřem si 
všichni poradili a získali důleži-
té poznatky pro případný ostrý 
zásah v budoucnu.  (pp)
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Základní škola Frýdek-
-Místek, Komenského 402 
(4. ZŠ) získala v únoru 2012 
finanční prostředky z Ope-
račního programu Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost 
z Evropských strukturálních 
fondů na realizaci projektu 
„Vidět, slyšet a dělat zna-
mená umět“, reg. č. projektu 
CZ.1.07/1.1.24/01.0031. 

Projekt je zaměřen na podpo-
ru žáků základní školy v oblasti 
biologie včetně realizace drob-
ných stavebních úprav a poří-
zení vybavení učebny biologie 
a nákupu moderních výukových 
pomůcek pro biologii.

V současnosti je připravena 
řada nových přírodopisných 
výukových materiálů pro žáky 

Nová učebna přírodopisu na Čtyřce 

2. stupně, se kterými pracují ve 
výuce. Pracovní listy a zajímavé 
prezentace zvyšují atraktivitu 
učiva přírodopisu a přispívají 
ke snadnějšímu zvládání učiva 
pro žáky a k ověřování úrovně 
znalostí žáků pro pedagogy 
naší školy. Nejvýraznějším 
úspěchem dosaženým v rámci 
projektu je vybudování mo-
derní učebny přírodopisu, jejíž 
vybavení novými pomůckami 
je hodnoceno pedagogickou 
veřejností a místními základními 
i středními školami jako jedno 
z nejšpičkovějších ve městě. 

Učebna je vybavená kvalitním 
videomikroskopem, zajímavý-
mi preparáty pro pozorování, 
několika modely částí lidského 
těla, lidskou kostrou, kostrami 
živočichů a různými obrazový-
mi materiály. 

V tomto školním roce je 
v rámci projektu otevřen jako 
volnočasová aktivita pro žáky 
kroužek, který svou náplní – 
pozorováním, laboratorními 
pokusy a experimenty přispě-
je k snadnějšímu pochopení a 
osvojení učiva v hodinách pří-
rodopisu ještě do větší hloubky. 

Práce žáků v nové učebně přírodopisu.

V mateřské škole Sněžen-
ka si děti na konci měsíce 
září povídaly, zpívaly a vyrá-
běly vše o zvířátkách. Paní 
učitelky v dětech upevňovaly 
pozitivní vztah ke všemu živé-

Děti z mateřské školy Sněženka za zvířátky v ZOO
mu kolem nás. Děti v rozma-
nitých činnostech poznávaly 
zvířata a zakončením byla ná-
vštěva v ZOO Ostrava. 

Všichni jsme si společně užili 
pěkné dopoledne mezi zvířát-

ky, nakrmili nejen kozičky, ale 
i morčátka a s sebou si odnesli 
vzpomínky na krásné a ohrože-
né tvory z dalekých zemí.

Sylvie Březinová
(učitelka MŠ Sněženka)

I letos se Základní škola 
Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-
-Místku zapojila prostřednic-
tvím projektové činnosti do 
Evropského dne jazyků, který 
proběhl 26. září.

Náplň celého projektu ten-
tokrát směřovala především do 
jazykového vyučování. „Cílem 
bylo vypracovat slovníček na 
cesty s nejčastějšími frázemi 
v několika jazycích,“ podotkla 
učitelka španělského jazyka 
Lucie Butkovová a doplnila: 
„Naši žáci zároveň zpracovali 
cizojazyčné recepty typické pro 
evropské země. V některých tří-
dách nechyběla ani ochutnávka 
národních pokrmů.“ 

Do projektu Jedenáctky při-
spěli i žáci z jazykového gym-
názia na ostravském Hladnově. 
„Pod vedením koordinátorky 
hispanistiky na gymnáziu na 
Hladnově vytvořili ostravští stu-
denti pro naše děti, které se učí 
španělsky, sbírku typických špa-
nělských receptů s českým pře-
kladem. Nenásilnou formou se 

Cizojazyčné recepty a jednoduchý slovníček 
obohatili Evropský den jazyků na Jedenáctce

tak u dětí základní školy rozvíjí 
pozitivní vztah k jazyku. Žáci ho 
již nevnímají jako soubor nezá-
živných slovíček, ale jako kultur-

ní záležitost se svými specifiky a 
zvláštnostmi,“ dodala na závěr 
Lucie Butkovová.

Renata Spustová

Přípravná třída na Čtyřce
Přípravná třída na Čtyřce 

úspěšně zahájila školní rok. 
Máme za sebou měsíc práce v 
přípravné třídě, která zde byla 
nově zřízena v letošním škol-

ním roce 2012/2013. Učebna 
je umístěna v budově mateř-
ské školy a školní družiny na 
ulici F. Čejky v přízemí.

(Pokračování na straně 5)

5. října na Čtyřce proběhla 
akce s názvem Bezpečné in-
line bruslení, kterou připravil 
frýdecko-místecký FIT Sports 
Club ve spolupráci se Střed-
ní odbornou školou ochrany 
osob a majetku a městskou 
policií pod vedením Ing. Lenky 
Mišičkové. Byla určena dětem, 
které již mají s tímto sportem 
alespoň částečné zkušenosti.

Sportovní dopoledne mělo 
část teoretickou a poté praktic-
kou. Cílem teoretické části, která 
proběhla v tělocvičně školy, bylo 
seznámit žáky s bezpečnou jíz-
dou na in-line bruslích, se zása-
dami správné a bezpečné jízdy 
na cyklotrasách i v běžném do-

Bezpečně na inline bruslích

pravním provozu. 
Formou praktických akti-

vit žákům ukázali možné ne-
bezpečí v případě nenošení 
ochranných pomůcek. Akce se 
zúčastnili žáci 3.-5. ročníků a 
vyzkoušeli si své dovednosti 
na in-line bruslích, překonávali 
různé překážky a plnili úkoly ve 
skupinách na novém hřišti školy. 
Děti se také naučily, jak bezpeč-
ně padat. Celé dopoledne se na 
děti smálo sluníčko a akcí byli 
nadšeni nejen naši žáci, ale i 
jejich vyučující. Doufáme, že in-
-line brusle budeme moci využít 
nejen při takových akcích, ale 
zařadit i do běžné výuky.

Mgr. Veronika Ovčačíková

Dne 11. září navštívila naše 
MŠ Kouzelný svět ovocný sad 
v Životicích. Děti se seznámi-
ly s prací v sadu, ochutnaly 
čerstvě natrhaná jablka, která 
jsme přivezli i paní kuchařce 
do MŠ. Ta nám z nich upekla 
vynikající jablečný koláč. Výlet 
byl pro všechny zúčastněné 
velmi poutavý a my mohli strá-
vit pěkné slunečné dopoledne 
v přírodě. 

Za MŠ Kouzelný svět
Bc. Alena Hrůzková

Kouzelný svět v Životicích
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Jako každým rokem i 
letos se na konci září a za-
čátku října konaly závody 
v přespolním běhu. Na I. 
stupni „Sedmičku“ reprezen-
tovalo 10 dětí, 6 dětí získalo 
diplom a z nich Denis Rašov-
ský, Tomáš Adámek, Amálie 
Mynářová a Kristýna Bizo-
ňová postoupili do okres-
ního kola, které proběhlo 
v Jablunkově. Tam nejlepší 
výkon podala a pro druhé 
místo si doběhla Amálie My-
nářová ze 4. A.

Úspěšný přespolní běh
II. stupeň reprezentovala 

čtyři družstva. Družstvo mlad-
ších chlapců obsadilo III. místo 
a družstvo mladších dívek ve 
složení Beáta Gazdová, Eliška 
Míčková, Veronika Škrlíková 
a Natálie Řehová vyběhalo 
výborné 1. místo a postoupilo 
do okresního kola. Tam nejlé-
pe reprezentovala „Sedmičku“ 
Eliška Míčková ze 7. A, která 
obsadila 2. místo. 

Všem dětem děkujeme za 
pěknou reprezentaci naší školy. 

Mgr. Jana Bartončíková

(Pokračování ze strany 4)
Objekt je zrekonstruován a 

třída vybavena novým nábyt-
kem, je zde přístup na terasu 
a školní zahradu.

Žáci přípravné třídy – před-
školáci mají možnost rozvíjet se 
v oblastech, jako je jazyková a 
literární výchova, grafomotorická 
cvičení, matematické představy, 
vytváření kulturních, sociálních 
a hygienických návyků, rozvoj 
poznání, hudební, výtvarná, pra-
covní a tělesná výchova. Každý 
týden v této třídě má své téma, 
které je dětem blízké, a jsou 
tak zajištěny mezipředmětové 
vztahy. Výuka probíhá hravou 
formou s využitím prvků Tvoři-
vé školy, aby děti bavila a učila 
je novým poznatkům. Práce a 
snaha dětí je hodnocena pouze 
slovně, nepoužívá se klasické 
hodnocení formou známek.

Přípravná třída na Čtyřce

Třídní učitelka má pedagogic-
ké vzdělání pro předškolní výcho-
vu a také pro 1. stupeň základ-
ních škol. Přepravu dětí do školy 
a zpět domů zajišťuje asistentka.

„Cílem celoroční práce je při-
pravit děti tak, aby jejich nástup 
do prvního ročníku byl pozvolný 
a bezproblémový. Po prvním 
měsíci práce je velmi dobře vi-
dět, jaké pokroky žáci od nástu-
pu do přípravné třídy udělali, zís-
kávají postupně správné návyky 
v komunikaci a v chování v ko-
lektivu, umí už zpaměti říkanky, 
písničky, rádi cvičí, malují. Práce 
s dětmi je náročná, individuální 
přístup ke každému dítěti přináší 
první výsledky. „Velký důraz kla-
deme rovněž na logopedickou 
péči žáků,“ říká ředitelka školy 
Mgr. Jiřina Raszková (tel. kon-
takt – 595 172 041).

Mgr. Radmila Zientková

Librex patří znovu žákovským pracím

V LIBREXU: V knihkupectví vystavují znovu žáci 11. ZŠ. 
Foto: Petr Pavelka

V místeckém knihkupectví 
Librex byla od 3. října znovu 
zahájena výstava výtvarných 
prací žáků 11. ZŠ Frýdek-Mís-
tek, pod názvem Krajiny známé 
i neznámé, která byla doplněna 
několika smalty z mezinárodní-
ho sympozia smaltu ve Frýd-
lantě nad Ostravicí. 

„Dětský pohled na krajinu, ať 

už naši nebo cizokrajnou, je vždy 
jiný a neopakovatelný. Setkáte 
se zde s temperou i akvarelem, 
s abstraktní krajinou i konkrétní-
mi místy, nahlédnete i do kraji-
ny duše v podobě smaltů. Tato 
výstava je součástí cyklu výstav 
věnovaných 20. výročí existence 
11. ZŠ – ZŠ Jiřího z Poděbrad 
3109 ve Frýdku-Místku. Akce po-

trvá do konce října. Hned poté na 
ni navazuje výstava výtvarných 
prací 11. ZŠ pod názvem Stříp-
ky tvorby,“ informovala vyučující 
Zuzana Lanzendörferová, která 
je pro své děti velkou inspirací. 
A její smalty se podle personálu 
knihkupectví velmi líbí.  (pp)

SMALT: Netradiční technika v po-
dání Zuzany Lanzendörferové.
Foto: Petr Pavelka

Ve sportovním areálu Stovky 
se 25. září uskutečnilo okresní 
kolo základních a středních 
škol v kopané, kategorie VI. A. 
Pořadatelem akce byla SŠ gas-
tronomie, oděvnictví a služeb.

Šest družstev si to nejdříve 
rozdalo ve dvou skupinách, pak 
z dalšího průběhu turnaje vy-
padla ZŠ Hnojník a ZŠ Frýdlant 
a dva nejlepší ze skupin hráli do 
kříže semifinále.

Semifinále:
SPŠ, OA, JŠ FM - 5. ZŠ 3:2
SOŠ FM - SOŠ TŽ Třinec 2:0

o 3. místo:
SOŠ Třinec - 5. ZŠ FM 3:0

Finále: 
SOŠ FM - SPŠ, OA, JŠ FM 4:2

Celkové pořadí:
1. SOŠ Frýdek – Místek, pří-
spěvková organizace, Lískovec-

Okresní kolo ZŠ a SŠ v kopané
ká 2089 MSL 738 19
2. SPŠ, OA, JŠ Frýdek – Místek, 
příspěvková organizace, 28. říj-
na 1598 MSL 738 09
3. SOŠ TŽ Třinec – Kanada, 
Lánská 132 MSL 738 42
4. 5. ZŠ a MŠ Frýdek – Místek, El. 

Krásnohorské 2254 MSL 738 01
5. Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník 
120, příspěvková organizace 
MSL 738 63
6. ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, 
Komenského 420, příspěvková 
organizace MSL 738 35

KUBA ZAPLETAL: Žák 7. ZŠ z 5. A prohání do-
spělé v dálkově řízených modelech.

Zajímavý koníček na špič-
kové úrovni provozuje Jakub 
Zapletal z 5.A 7. základní školy. 
Díky šikovným rukám se mu už 
ani do poliček nevejdou všech-
ny ty poháry a další trofeje, 
které si vysloužil v závodech 
dálkově řízených automodelů.

Největší úspěch si připsal 
předposlední červnový víkend, 
kdy se uskutečnilo Mistrovství 
České republiky v kategorii 
Electric Buggy. Volba místa 
padla na perfektně upravenou 
dráhu MIBOSport Racing Are-
ny v Třebíči.

Na závodě byly vypsány čtyři 
kategorie, Buggy 4WD, Buggy 
2WD, SCT a Hobby. V hlavních 
dvou kategoriích startovalo do-
hromady kolem padesáti pilotů. 
Po tréninku následovala dvojice 

Kuba Zapletal vyhrál na „republice“Kuba Zapletal vyhrál na „republice“
měřených tré-
ninků. Na pro-
gramu bylo šest 
t r é n i n k o v ý c h 
skupin. Z nich se 
podle průměru 
nejlepších tří kol 
sestavily kvalifi-
kační skupiny. V 
„B“ finále Buggy 
2WD byl nejú-
spěšnější Lukáš 
Gombík, ale ten 
měl co dělat s 
mladými nadě-
jemi z RC Tea-
mu Rychvald, 
právě Kubou Zapletalem, který 
se stal Mistrem ČR v žácích, a 
Radimem Hruškou, který byl 
druhým nejlepším žákem v ka-
tegorii. Kuba Zapletal startoval i 

v kategorii Buggy 4WD, kde se 
umístil jako druhý nejlepší žák a 
skončil na celkovém patnáctém 
místě z 36 jezdců. Gratulujeme 
a přejeme další úspěchy!
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Jeden z tradičně nejúspěšnějších 
sportů ve Frýdku-Místku oddíl há-
zené SKP FM pořádá nábor dětí 
do svých mládežnických druž-
stev. Nábor dětí 3., 4. a 5. tříd 
bude probíhat v měsíci říjnu každé 

I TY MŮŽEŠ BÝT HÁZENKÁŘSKOU HVĚZDOU!!! 
pondělí, středu a pátek, vždy od 
15-16h hala SOU-t (krytý bazén 
v Místku). S sebou sportovní ob-
lečení a obuv. Bližší informace: 
Martin Strnadel 603 979 339, 
www.handball.skp.cz

z házenéPřípravy na další eXtrémní 
závod, Adidas 24 hodin na Lysé 
hoře, pod vedením frýdecko-mís-
teckého horolezce Libora Uhra, 
jsou v plném proudu. V těchto 
dnech byla spuštěna registrace. 
Zájemci se tedy mohou prostřed-
nictvím webových stránek www.

Sportovní hala 6. ZŠ, ul. Pionýrů, vždy v 17 hodin
Čt 18. 10. Sokol F-M – TJ Ostrava

So 27. 10. Sokol F-M – PVK Přerov
So 3. 11. Sokol F-M – Slavia Praha
So 10. 11. Sokol F-M – Prostějov

So 17. 11. Sokol F-M – VK SG Brno
So 1. 12. Sokol F-M – VK KP Brno

So 8. 12. Sokol F-M – SK UP Olomouc
So 12. 1. Sokol F-M – Olymp Praha

So 26. 1. Sokol F-M – Šternberk

Volejbalová extraliga žen

Málokdo z vás ví, že tento 
den je uznaným dnem squashe 
na celém světě. Ve Squashs-
tormu tento svátek oslaví tím, 
že pro příchozí bude celý den 
squash zdarma!!! Je tím sledo-
vána i podpora toho, aby byl 

Celosvětový den squashe - 20. 10. 2012
squash zařazen jako olympijská 
disciplína na LOH 2020. K tomu 
můžete přispějte i vy tím, že si 
zde přijdete v tento den zahrát. 
Sportovní klub SQUASHSTORM

Křižíkova 1377, Frýdek,
www.squashstorm.cz

„ADIDAS 24 HODIN NA LYSÉ HOŘE“
lh24.cz hlásit do jednoho z nejtěž-
ších zimních závodů v republice, 
který se uskuteční 26. a 27. ledna 
2013. Vypsán je jako Zimní MČR 
v horském maratonu jednotlivců. 
Zúčastnit se ho ale mohou také 
dvoučlenné týmy, v rámci extrém-
ní horské štafety dvojic.

Nezadržitelně se blíží další 
ročník populárního silničního 
běhu Hornická desítka. Na 
první listopadovou sobotu 
ho připravil atletický oddíl 
TJ Slezan Frýdek-Místek pod 
záštitou Statutárního města 
Frýdek-Místek. 

V sobotu 3. listopadu se u 
Národního domu v Místku opět 
sejdou stovky běžců všech vě-
kových kategorií. Připraveno je 
pro ně opět skvělé sportovní od-
poledne. Již nyní máte možnost 
se přihlásit na tento závod, pro-
tože vzhledem k obrovské účasti 

Přihlášky na Hornickou desítkuPřihlášky na Hornickou desítku

HORNICKÁ DESÍTKA: Atletický závod trhá účastnické rekordy.      Foto: Petr Pavelka

v loňském roce byli organizátoři 
nuceni stanovit početní limity pro 
hlavní závod a pro Kondiční běh. 
V závodě na 10 km tak vyběhne 
maximálně 600 běžců a v Kon-
dičním běhu, který se změnil na 
Závod mílařů, pak 300 běžců. 
Rozhodující bude datum přihláš-
ky. Takže neváhejte a hlaste se 
včas, na místě bude možno se 
hlásit pouze v případě nenapl-
nění kvóty. Ovšem již za první 
dva dny bylo přihlášeno více než 
100 běžců. Podrobné informace 
najdete na webových stránkách 
www.atletikafm.cz

V pátek 5. října proběhlo v 
klubovně TK TENNISPOINT FM 
tradiční slavnostní zakončení te-
nisové sezóny spojené s oceně-
ním nejlepších klubových hráčů. 

Manažer klubu Jiří Vykoukal 
seznámil přítomné hráče a rodi-
če s činností za uplynulé období 
od náborových akcí přes výsled-
ky v týmových soutěžích, indivi-
duálních turnajích až po organi-
zaci tréninkového procesu. Byla 
nastíněna ekonomická situace 
klubu včetně možnosti participa-
ce v Centru sportu statutárního 
města Frýdku-Místku.

Nejlepším týmem bylo vyhod-
noceno družstvo babytenisu „A“, 
které skončilo na druhém místě 
v oblastním přeboru, individu-
ální ocenění Nejlepší hráč roku 
2012 převzali Benjamin Navrátil, 
Adam Březina, Laura Kubačá-
ková, Vojtěch Rusňák, Patrik 
Pavelka, Bruno Žvak, hlavní 
ocenění si odnesli a vítězi jed-
notlivých věkových kategorií se 
stali Ondřej Šimek (babytenis), 
Denisa Halamíčková (žačky) a 
Kryštof Krmaschek (žáci).

Tennispoint hodnotil sezonuTennispoint hodnotil sezonu

OCENĚNÍ: Denisa Halamíčková, Ondřej Šimek a Kryštof Krmaschek 
s manažerem klubu Jiřím Vykoukalem.  Foto: Petr Pavelka

První dvojzápas v nové sezoně 
odehrála v žákovské lize mladších 
žaček děvčata z frýdecko-mís-
teckého basketbalového klubu a 
dosáhla jednoho vítězství.

V sobotu 6. října hrála na hor-
ké palubovce Brna. I když s ním v 
přípravném utkání na turnaji ode-
hrála vyrovnaný zápas, tak se to 
tentokrát nepodařilo zopakovat.
BK Brno – BK Frýdek-Místek 58:28

Kučná a Kučerová po 6, Lo-
sertová 4, Marková a Ručková 
po 3, Hudcová, Šimíčková a Ma-
léřová po 2 b.

Ve druhém zápase v neděli v 
Kyjově to bylo povinné vítězství. 
Jiskra Kyjov – BK Frýdek-Místek 

22:57
Kučerová 11, Šimíčková 9, 

Hudcová 8, Ručková 7, Marková a 
Konvičná po 6, Losertová 4, Kuč-

Mladší žákyně BK F-M poprvé zvítězily
ná, Zubková a Maléřová po 2 b. 

V neděli 7. října hrály mladší 
minižákyně první dva zápasy v 
nedalekém Příboře. 
BK Příbor – BK Frýdek-Místek 

28:27 a 47:31 
Kadetky prohrály v nedělním utká-

ní dorostenecké ligy v Krnově po ne-
výrazném výkonu a nenavázaly tak 
na úspěšnou loňskou sezónu.

TJ Lokomotiva Krnov - BK 
Frýdek-Místek 94:56 

Už ve čtvrtek 4. října odehrálo 
družstvo žen své utkání proti Ha-
vířovu. Jedinou domácí hráčkou, 
která se výrazněji prosadila, byla 
Petra Nováková.
BK Frýdek-Místek - BK Havířov 

37:78 
Nováková 20, M. Schäferová 

5, Šimoňáková 4, Ševčíková 3, 
Bonková 3, Šebestová 2.  (kot)

V zápase o čelo východní 
skupiny druhé ligy Frýdek-
-Místek na ledě havířovského 
AZ neuspěl. Nejen hráči, ale 
i fanoušci a další lidé si byli 
vědomi, že vítěz se posadí do 
čela východní skupiny.

I přesto, že začátek utkání 
byl velmi opatrný a oba bran-
káři si hlídali akce soupeře, se 
v páté minutě měnilo skóre zá-
pasu poprvé. Havířovský Michal 
Sztefek se po přesné přihrávce 
Haase zjevil sám před frýdec-
kým brankářem a jeho střela 
dostala domácí do jednobranko-
vého vedení. Odpověď ze strany 

Hokejisté na špici soutěže
HC AZ Havířov 2010 – HC F-M 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

frýdecko-místeckých hokejistů 
přišla velmi rychle. Po necelých 
dvou minutách hry pálila posila 
Frýdku-Místku Petr Kanko z me-
zikruží a jeho střelu havířovský 
brankář vyrazil tak nešťastně, že 
puk který mířil nad něj, skončil 
za jeho zády – 1:1. V 15. minu-

tě sehráli domácí pěknou akci 
a šli znovu do vedení. O všem 
rozhodla prostřední část hry, 
kterou domácí vyhráli 3:0. Ha-
vířov si zápas pohlídal a změnu 
ve vedení soutěže nedopustil. 
Série čtyř výher Frýdeckých tak 
skončila.

Sestava a branky SKP: Šoltys, Stříž – Boháč 1, Palej 4, Tříska 
4, Gřešek 2, Bosák 3, Mynář 10/4, Rajnoha Lukáš, Rajnoha Jan 1, 
Barvík, Holík, Chlebek 4, Čotek. Trenér Lubomír Kavka.

1. liga starší dorostenci
SKP F-M – Sokol Nové Veselí 29:27 (14:15)
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z atletiky

fotbal mládeže
DOROST

starší dorost U19 - HS Kro-
měříž 1:0 (0:0)

P. Macíček (Střalka)
1. SC Znojmo - mladší dorost 

U17 5:2 (2:1) 
Kavka, Belej

1. SC Znojmo - mladší dorost 
U16 0:2 (0:1) 

Kahánek, Pat. Němec
ŽÁCI

Fotbal Třinec - starší žáci U14 
1:1 (0:1)
Jeřábek

Fotbal Třinec - starší žáci 
U15 2:0 (1:0) 

starší žáci U15 - MFK Karviná 
1:2 (0:2) 

Vojkovský
starší žáci U14 - MFK Karviná 

4:1 (1:0) 
Kičin 3, Sojka

MFK Karviná - mladší žáci 
U13 4:10 (2:2)

Ostrák 2, Kubala 2, Křižák, 
M. Fukala, Janovský, Srubek, 

Sobčák, Kamenišťák
MFK Karviná - mladší žáci 

U12 4:9 (2:1) 
Fulnek 3, Strouhal, Pokluda, 
Nezhoda, D. Maceček, Pro-

cházka, Polach
PŘÍPRAVKA

SFC Opava - ročník 2002 8:14 
a 15:12 – Karty Cup

Wojatschke 7, Ruml 2, Mohyla 

2, Kulhánek, Packo, Šigut. 
Hrušovský 6, Koliba 4, Zrůnek, 

Palarčík.
SFC Opava - ročník 2003 3:2 

– Karty Cup
Kamil Chalachan, Daniel Jurga 
ročník 2004 – turnaj v Žilině – 

(6. místo)
Výsledky FM: - Liptovský Mi-
kuláš 2:2 (J. Vokoun, Málek), 
- Ružomberok 4:6 (Maloň, Po-
loch, Závodný, Šponer), MFK 
F-M - Žilina „zelení“ 3:7 (Maloň, 
Koutný, Závodný), - Žilina „žlutí“ 
0:1, - Trenčín 1:7 (Maloň).
Sestava FM: Řeha - Barčák, Hrubý, 
Koutný, Maloň, Málek, Navrátil, Po-
loch, Šponer, J. Vokoun, Závodný

z házené
1. liga mladší dorostenci
Sokol Ostrava – SKP F-M 

36:24 (14:13)
Vlček, Stříž – Vančura, Ruffer 

7/1, Rajnoha L. 2, Latocha 2, 
Holík 2, Žvak 1, Jež, Barvík 4, 
Carbol, Horký 2, Müller 3. Trenér 
Radim Hustopecký

Utkání v Ostravě nás neza-
stihlo v ideální psychické po-
hodě. Po vyrovnaném a z naší 
strany herně špatně zvládnutém 
prvním poločase přišlo v druhém 
poločase něco, co se nedá na-
zvat extraligový výkon. Při ab-
solutním nedodržení taktických 

pokynů a nedostatku bojovnosti 
přišel zasloužený výprask a pro-
hra o dvanáct gólů. Hráči si my-
sleli, že se Ostrava porazí sama. 
Bez bojovnosti se hrát nedá.
Moravskoslezská liga II. třídy 

starší žáci
DTJ Polanka „B“ – SKP F-M 

„B“ 16:20 (8:11)
Cáb Martin, Fritz Šimon – Ba-

cílek Radek 5; Horký Jan 4; Mu-
sálek Pavel 1; Matuszek Rudolf 
3; Skupien Tomáš, Jadlovec Jan, 
Hustopecký Radim 1; Mazur Matěj 
2; Hladný Jakub 3; Michalák Jan 1; 
trenér Jaroslav Hustopecký.

Valcíři se střelecky dost 
často trápí, ale když už se 
odšpuntují, tak to lítá. Hulín si 
jako obvykle od nás odvážel 
pěknou nakládačku, ale poda-
řilo se jej rozbít až po změně 
stran. Velkou měrou se o to 
zasloužil útočník Martin Neu-
bert, autor tří branek.

Trenér Duhan vsadil na sesta-
vu, která v závěru utkání ve Žďá-
ru vydřela tři body. Už v 10. mi-
nutě mohl nový dirigent středové 
řady Wozniak otevřít skóre, ale 
jeho přesně umístěnou hlavičku 
po rohu Prokeše vykopával z 
brankové čáry hulínský obránce. 
Bílomodří dál dobývali hulínskou 
branku, ale stále tomu něco chy-
bělo! Ve 30. minutě podnikli Hu-
línští nebezpečný brejk, ale na-
štěstí se ke koncovce nedostali, 
a tak Prepsl si už drží čisté konto 
neuvěřitelných pět hodin! 

Do druhého poločasu vstupují 

Hulín dostal zase nakládačku
MFK F-M – HULÍN 4:0 (0:0)

Valcíři už s typickým rozestave-
ním 4-4-2, útočná vazba se po-
siluje – Molnára střídá Teplý a v 
57. minutě Stovky už konečně 
jásají. Soukup otevírá skóre 1:0! 
V 69. minutě přetížená obrana 
Hulína zahrává v šestnáctce ru-

kou, kope se penalta a tu bez-
pečně proměňuje Neubert 2:0! 
A Neubert je při střelecké chuti. 
V 75. minutě ho nachází skvěle 
Förster a Lipina vede už 3:0! O 
šest minut později dovršuje Ne-
ubert svůj hattrick.

19 medailí z Čeladné
Na Čeladné se v neděli běžel 

3. ročník Ondřejnické patnáct-
ky a přes obrovskou nepřízeň 
počasí dorazilo více než 200 
účastníků. Po startu hlavního 
závodu proběhly na kluzkém 
a rozbahněném okruhu dlou-
hém 300 m závody mládeže, 
ve kterých startovalo 107 dětí. 
To je počet vzhledem k počasí 
opravdu úctyhodný, dá se říci, 
že vyhrály úplně všechny děti, 
které v tomto počasí závod ab-
solvovaly. Výborně si vedli také 
mladší běžci Slezanu Frýdek-
-Místek, kteří za deště „vylovili“ 
19 medailí. Mezi nejmladšími 
chlapci 2005 a ml. vybojoval 
2. místo Martin Vlk a hned za 
ním doběhl Josef Hájovský. V 
kategorii 2003-04 byla 2. Klára 
Ningerová a 3. Žaneta Juřičná, 
u stejně starých chlapců době-
hl na 2. místě Adam Dokoupil. 
Děvčata 2001-02 vyhrála Eliška 
Kopcová a třetím místem ji do-
plnila Jana Swierkošová, mezi 
chlapci byl 3. Lukáš Skotnica. 
V mladším žactvu doběhla na 
2. místě Petra Pavlásková, 
před Kristýnou Škanderovou a 
mezi chlapci se prosadil na 3. 
místo Jan Kváš. Starší žákyně 
ovládla Helena Benčová, kte-
rá jasně vyhrála před Katkou 
Krtkovou, mezi chlapci vyhrál 
Jan Tesarčík, před Dominikem 
Janečkem a Zdeňkem Martiná-
kem. Na dorostenky čekalo pět 
náročných okruhů, s přehledem 
vyhrála Veronika Siebeltová, 
před Katkou Siebeltovou a mezi 
dorostenci doběhl Daniel Raška 
na 2. místě. Všem slezanským 
atletům blahopřejeme. 

Atletky ve finále MČR
Atletické družstvo doroste-

nek Slezanu Frýdek-Místek se 
probojovalo do finále Mistrov-
ství ČR mezi nejlepší družstva 
a v konečném hodnocení letoš-
ního roku jim patří osmé místo 
v České republice. Na stadiónu 

v Jablonci nad Nisou děvčata 
předvedla bojovné výkony, kte-
ré vedly k překonání jednoho 
oddílového a devíti osobních 
rekordů. Největší oporou byly 
běžecké disciplíny. Skvěle si 
slezanská děvčata vedla v běhu 
na 800 metrů, kde zvítězila v 
dramatickém finiši Kateřina Sie-
beltová za 2:22.95 minuty, před 
Helenou Benčovou 2:23.09 mi-
nuty a dorosteneckou mistryní 
ČR na této trati Mejstřikovou z 
Jablonce n. N. Bodovala ještě 
desátým místem Soňa Lisní-
ková. Na poloviční trati 400 
m vybojovala 3. místo Helena 
Benčová v osobním rekordu 
59.83 s a na 5. místě finišovala 
Veronika Siebeltová za 60.52 
s. Veronika přidala 3. místo na 
1500 m za 5:04.78 min, zde 
doběhla pátá Kateřina Krtko-
vá v čase 5:16.60 minuty. Na 
dvojnásobné trati, tedy 3000 
m, bodovala Iveta Rašková v 
osobáku 12:52.89 minuty. V 
závodě na 300 m překážek si 
opět výborně vedla dvojčata 
Siebeltova. Veronika vybojova-
la 4. místo a časem 46.35 s vy-
lepšila oddílový rekord, Kateřina 
vyhrála druhý rozběh v osobním 
rekordu 47.18 s a skončila sed-
má. Na 1500 m překážek měla 
premiéru Eva Pišteková a vybo-
jovala 7. místo v čase 6:32.78 
minut. V chůzi na 3000 m se 
prosadila Monika Čaganová na 
sedmé místo časem 20:10.21 
minuty a stejná příčka jí patřila 
i v hodu kladivem, kde si vy-
lepšila osobní rekord na 27.32 
m. V této disciplíně bodovala i 
Veronika Nováková za výkon 
23.76 m. Poslední body přidala 
do našeho zisku 81 bodů štafe-
ta 4x400 m ve složení Benčová, 
Rašková, Pišteková, Krtková, 
která časem 4:18.92 minuty 
vybojovala 4. místo. Děvčatům 
blahopřejeme a děkujeme za 
bojovné výkony a vzornou re-
prezentaci oddílu i města.

VÝHRA S HULÍNEM: Domácí si rozuměli s míčem o poznání líp.     Foto: Petr Pavelka
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Vlaďka Pecinová je drobná 
žena s hlubokýma očima. Půso-
bí křehce a zranitelně. Mezi hro-
madami starého oblečení, které 
chodí dobrovolně třídit do soci-
álního šatníku, skoro není vidět. 
Přendává z kupy na kupu staré 
bundy, mikiny, svetry, prošíva-
né deky. Skládá a ukládá je do 
police. Když se dovnitř nahrnou 
bezdomovci, všichni se seřadí 
a na Vlaďku pomrkávají. Cítí 
k ní respekt, mají ji rádi. Je to 

Ve čtvrtek 27. září se od-
poledne v sále Lidového 
domu sešli současní i bývalí 
zaměstnanci Charity Frýdek-
-Místek, aby společně oslavili 
20 let Charity Frýdek-Místek. 
Pozváni byli také význam-
ní hosté z Magistrátu města 
Frýdku-Místku, ředitel diecéz-
ní Charity Ostravsko-Opavské 
Lukáš Curylo a také zástupci 
z obce Dobrá, kteří Charitě 
F-M věnovali stolní fotbálek.

Úvodního slova se ujal ředitel 
Charity Frýdek-Místek Pavel Bu-
žek. Poděkoval hlavně zakládají-
cím pracovníkům, bez kterých by 

20 let Charity Frýdek-Místek
Charita nevznikla. Také během 
své řeči zhodnotil uplynulých 20 
let a popřál všem pracovníkům 
hodně sil do dalších let v jejich 
nelehké práci. Pro zaměstnance 
byl přichystán zábavný program: 
vystoupení dětí a mládeže z te-
rénní služby Rebel, vystoupení 
hudebníka Michala Michny a 
celý večer hrála k poslechu i 
k tanci skupina Hluční sousedé.

Vedení Charity Frýdek-Místek 
by rádo poděkovalo všem spon-
zorům, kteří oslavy sponzorova-
li, a také všem zaměstnancům, 
kteří se podíleli na přípravě a 
organizaci oslav.

PLNÝ SÁL: Za město se zúčastnil náměstek primátora Libor Koval. 

Agentura domácí péče PO-
MAD – Komplexní domácí zdra-
votní péče Šebestová s.r.o. po-
skytuje zdravotní ošetřovatelské 
služby klientům, a to ve vlastním 
domácím prostředí klienta. 

Domácí zdravotní péče je ur-
čena pacientům všech věkových 
kategorií. Agentura domácí péče 
poskytuje své služby na zákla-
dě indikace registrujícího prak-
tického lékaře nebo na základě 
doporučení ošetřujícího lékaře 
při hospitalizaci nemocného a je 
hrazena ze zdravotního pojištění. 

Mezi klienty domácí péče pa-
tří lidé všech věkových skupin s 
akutním onemocněním, chronic-
kým onemocněním, po hospita-
lizaci, dlouhodobě nemocní, lidé 
po úrazech a pacienti v terminál-
ním stádiu života.

Službami pokrýváme okres 
Frýdek-Místek a všechny přileh-
lé obce. Mezi hlavní služby, kte-
ré klientům nabízíme, patří kom-
plexní zdravotní ošetřovatelská 
péče (základní i specializovaná), 
která zahrnuje např. ošetření 
stomií, defektů, aplikace injek-
cí, inzulínu a infuzí, cévkování, 
měření tlaku, komplexní péči o 
imobilní pacienty, rehabilitační 
ošetřování, odběry biologického 
materiálu, přípravu a dohled nad 
užíváním léků, prevenci a léčbu 
proleženin, atd.

Agentura domácí péče POMAD

Tým domácí péče POMAD 
tvoří pouze kvalifikované zdra-
votní sestry, sestry poskytující 
odbornou péči s dlouholetou 
praxí, které mají osvědčení Mini-
sterstva zdravotnictví ČR k výko-
nu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu, popř. spl-
ňují podmínku vysokoškolského 
vzdělání v oboru ošetřovatelství.

Služby domácí péče napomá-
hají k udržení rodiny pohromadě i v 
době nemoci, léčení v nemocnici či 
v léčebně dlouhodobě nemocných 
(LDN) se omezuje pouze na přípa-
dy, kdy léčba doma není možná. 
Zlepšuje psychický stav nemoc-
ných, urychluje hojení a umožňuje 
trvalou podporu celé rodiny. Snižu-
je náklady na zdravotní péči, mimo 
jiné i díky rychlejšímu uzdravení. 
Udržuje klienta co nejdéle v jeho 
vlastním prostředí se zachová-
ním jeho soběstačnosti, zmírnění 
utrpení a udržení kvality života na 

maximální možné úrovni.
Ve stále větší míře se hlav-

ním místem péče o seniory a 
pacienty s chronickými choro-
bami stává jejich vlastní domov. 
Jestliže zdravotní sestra dochází 
do domova pacienta, vzniká tím 
prostředí, které je nutné pro bu-
dování partnerství mezi sestrou, 
pacientem a rodinou, což je vel-
mi významné pro léčbu a podpo-
ru a v neposlední řadě i prevenci 
dalších onemocnění.

Součástí našich služeb je také 
půjčovna zdravotní pomůcek. Půj-
čujeme např. elektrické polohovací 
postele, vozíky, kalící křesla, pod-
ložní mísy, antidekubitní matrace, 
chodítka, sedačky do vany, aj. 

Mgr. Doris Šebestová
AGENTURA DOMÁCÍ

PÉČE POMAD
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

Tel. 558 680 281
www.pomadfm.cz Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních služeb, upo-

zorňuje všechny žadatele, kteří již mají podanou žádost o přidě-
lení bytu v domech zvláštního určení (v Domech s pečovatelskou 
službou – ul. Sadová, ul. 17. listopadu, ul. Zámecká, ul. Na Aleji 
82 ve Frýdku-Místku a Penzionu pro seniory, ul. Lískovecká 86 ve 
Frýdku-Místku), aby se mezi 1. až 31. říjnem 2012 dostavili v úřední 
dny, tj. pondělí a středu (v době od 8.00 do 17.00 h) a ve čtvrtek 
(v době od 13.00 do 15.00 h), na odbor sociálních služeb, budova 
ul. Radniční 1149, 1. patro, kanc. č. 210 k aktualizaci svých žádostí.

Dále upozorňujeme, že v této době, tj. v měsíci říjnu, se nebu-
dou přijímat do evidence nové žádosti.

vyhlašuje výběrové dotační řízení 
na poskytnutí účelových dotací 
z rozpočtu Statutárního města 
Frýdku-Místku pro právnické a fy-
zické osoby na podporu a rozvoj 
sociálních služeb pro rok 2013.

Cílem finanční podpory je rozvoj 
a zkvalitnění ucelené sítě sociál-
ních služeb na území Statutárního 
města Frýdku-Místku. Programy 
na podporu a rozvoj sociálních 
služeb jsou rovněž v souladu s cíli 
Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb ve městě Frýd-
ku-Místku na léta 2011-2013 a 
schváleného Strategického plánu 
rozvoje Statutárního města Frýd-
ku-Místku na období 2012-2025.

DOTAČNÍ PROGRAMY NA 
PODPORU A ROZVOJ SOCIÁL-
NÍCH SLUŽEB PRO ROK 2013

A. Program na podporu a 
rozvoj sociálních služeb

Program je určen pro poskytovate-
le sociálních služeb, kteří mají dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, oprávnění k poskytování 
sociálních služeb (registraci) a 
nebo je zapsán v registru poskyto-
vatelů sociálních 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 by-
dlení pro osoby se zdravotním 
postižením včetně duševního one-

mocnění.
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 pří-
ležitostí pro integraci handicapova-
ných občanů.
3.7 Sociálně terapeutické dílny.
3.8 Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním po-
stižením. 
3.9 Raná péče.
3.10 Nízkoprahová denní centra.
3.11 Terénní programy.
B. Program na podporu ostatních 
aktivit doplňujících sociální služby
Program je určen na podporu 
ostatních aktivit v sociálních služ-
bách, které nevyžadují povinnou 
registraci dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve zně-
ní pozdějších 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, 
včetně podmínek vyhlášených 
dotačních programů, Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu 
Statutárního města Frýdku-Místku 
v působnosti odboru sociálních 
služeb, žádosti o dotaci poskytnu-
tou z rozpočtu Statutárního města 
Frýdku-Místku pro rok 2013, jsou 
k dispozici na internetové adre-
se www.frydekmistek.cz nebo na 
odboru sociálních služeb Magis-
trátu města Frýdku-Místku (dále 
jen „MMFM“), se sídlem Radniční 
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 po-
dání žádosti platí pro oba dva pro-
gramy 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 tex-

tem: „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O 
DOTACI“ (v levém horním rohu 
obálky). Plný název či jméno ža-
datele o dotaci a adresa.

Vítejte v salonu Gratis

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

Aktualizace žádostí o přidělení
bytu v domech zvláštního určení

možná jediná ženská, kterou 
teď v životě mají. Ženská, která 
jim řekne: Co to máš na sobě, 
sundej to, tohle je ti malé. Nebo: 
Umyj se, smrdíš až hrůza. 

Sociální šatník je zařízení, 
kam si pro oblečení chodí nej-
chudší lidé. Když udeřily třiceti-
stupňové mrazy, dobrovolnice 
starostlivě vyhlížely bezdomov-
ce a schovávaly pro ně nejtep-
lejší oblečení, aby zimu přežili. 

(Pokračování na straně 9)
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Zdravotní péči poskytlo 
centrum Sagena tisícům kli-
entů. Klienti Sageny oceňují 
vysokou odbornost lékařů, 
vstřícný přistup zdravotní-
ho personálu i to, že většinu 
vyšetření mohou absolvovat 
pod jednou střechou, nemusí 
nikam docházet a s výsledky 
se zase vracet. 

„Sagena s.r.o. byla založe-
na v roce 1995. „Získali jsme 
ve zdravotnictví bohaté zkuše-
nosti, jež se snažíme využít ve 
prospěch pacientů,“ zdůraznil 
jednatel společnosti Sagena 
Mgr. Aleš Kubíček. „Zavedli 
jsme pracovní dobu od 6 do 21 
hodin a díky tomu se lidé nemu-
sí uvolňovat z práce, ale mohou 
se nechat vyšetřit i v pozdních 
odpoledních nebo podvečerních 
hodinách,“ připomenul jednatel 
Kubíček. 

Doslova revoluční novinkou 
byl svého času Sagenou za-
vedený objednávkový systém. 
„Pacient se objedná na konkrét-

Centrum zdraví Sagena oslavilo v červnu rok od svého otevření

ní hodinu, lékař jej v této stano-
vené hodině vyšetří. Lidé jsou 
spokojeni, že nemusí čekat. Dá 
se říct, že mám hodně práce, a 
přitom je čekárna prázdná. Jis-
těže, několik akutních pacientů 
může čekárnu snadno zaplnit. 
Tento systém funguje stejným 
způsobem například na klinikách 
v západní Evropě a nám se jej 
podařilo zavést ve Frýdku-Míst-
ku, a to už před několika lety, 
ještě dávno před vybudováním 
nové Sageny,“ řekl náměstek ře-
ditele pro lékařskou péči MUDr. 
Vladimír Čížek. 

V Sageně působí rovněž 
praktický lékař, ke kterému se 
pacienti mohou stále nechat 
zaregistrovat. Řada odborných 
ambulancí je vybavena špičko-
vou technikou (jmenujme na-
mátkou oční, ORL, proktologic-
kou či urologickou). 

„Velkou výhodou pro našeho 
klienta je skutečnost, že si jej v 
ambulanci vyšetří odborný lékař, 
v případě potřeby jej tento lékař 

odoperuje ve spřízněné nemoc-
nici, a pak jej doléčí. Člověk je 
v péči jednoho lékaře, který je 
obeznámen s jeho zdravotním 
stavem. Usilujeme vždy o co 
nejlepší a nejrychlejší řešení. 
Snažíme se spolupracovat se 
špičkovými zdravotnickými za-
řízeními. Hledáme další partne-
ry tak, abychom byli například 
schopni zkrátit termíny čekání 
na operace včetně endoprotéz. 
Tato praxe znamená úsporu i 
pro zdravotní pojišťovny, proto-
že pacient neabsolvuje duplicit-
ní vyšetření u několika lékařů,“ 
poukázal na výhody systému 
Sageny Mgr. Aleš Kubíček. 

Sagena využívá
nejmodernější zobrazovací 

technologii v medicíně
- magnetickou rezonanci 

Chloubou Sageny je magne-
tická rezonance. „Používáme je-
den z nejmodernějších přístrojů 
ve své třídě – Magnetom Avanto 

firmy Siemens a naše zařízení 
je vybaveno i špičkovým úložiš-
těm dat a prohlížecím systémem 
PACS Carestream s možností 
3D zobrazení. Díky tomu jsou 
zobrazována data okamžitě 
přístupna jednotlivým lékařům,“ 
vysvětluje MUDr. Pavla Hanzlí-
ková, vedoucí lékařka MR pra-
coviště. 

Odborný personál na magne-
tické rezonanci provádí vyšetře-

ní mozku, páteře a míchy, hlavy, 
krku, cév, kloubů, břicha, pánve. 
Vyšetření je nebolestivé a pa-
cient během něj jen nehybně 
leží. Velkou předností magne-
tické rezonance je nepřítomnost 
škodlivého rentgenového záře-
ní – nemá tedy vedlejší účinky. 
Díky špičkovým technologiím se 
Sagena právem může nazývat 
lékařským, diagnostickým a re-
habilitačním centrem. 

Budova Centra zdraví Sagena v Místku.

Od 1. září 2012 jsme schopni vyjít vstříc klientům
i do pozdních odpoledních hodin.

Sagena připravila pro své klienty řadu nových služeb, jako jsou preventivní
programy, pracovně lékařské služby, rekondiční a lázeňské programy.

Vítejte v salonu Gratis
(Pokračování ze strany 8)

„Jednou přišel manželský pár. 
Muž měl zlomený krček v kyčli, 
sotva se belhal. Venku taková 
zima a on neměl rukavice. V šat-
níku však žádné nebyly. Naštěstí 
se jedny našly na burze, kterou 
ADRA provozuje o patro výš,“ 
vypráví Vlaďka. „Za nějaký čas 
se za námi stavil, aby nám po-
děkoval, že jsme mu zachránili 
prsty. Bez nich by prý už nikdy 
nemohl pohladit svou ženu.“

Mirek a Libor jsou na Radniční 
ulici, kde šatník sídlí, častými hos-
ty. „S kamarádem jsme byli pořád 
venku, nebýt Vlaďky a ostatních 
tady, možná bychom už nežili. 
Umrzli bychom,“ tvrdí Mirek. Mrazy 
mezitím polevily. Oba se těší, jak si 
sem na jaře přijdou pro stan a už 
teď Vlaďku prosí, aby jim ho odloži-
la, přijde-li ho někdo darovat. „Před 
dvěma lety jsem bezdomovcům 
jeden stan dávala. Byl to starý, ob-
rovský hadrový hangár socialistic-
ké výroby. Bydleli v něm u řeky, ale 
někdo jim ho strhl a všechny věci 
polil sladkým lepkavým sirupem. 

Bylo mi jich líto,“ říká Vlaďka. 
I ona prý kdysi měla vůči bez-

domovcům předsudky. Myslela 
si, že se jim jen nechce praco-
vat, a proto si ve svém životním 
stylu libují. „Někteří to tak možná 
mají, ale dnes už vím, že zdaleka 
ne všichni. Když se dostanete 
na dno a pomocnou ruku vám 
nikdo nepodá, sám se nezved-
nete,“ vysvětluje. Uvádí příklad 
za všechny: Před časem začal 
sociální šatník navštěvovat hoch, 
co ho pustili z dětského domova. 
Poprvé se ocitl tváří v tvář realitě 
a musel se sám uživit. Našel si 
práci, ale pro začátek potřeboval 
oblečení a minimální vybavení 
domácnosti. „Po nějaké době 
jsem ho viděla. Byl zanedbanější 
a zjistila jsem, že pije. Teď mám 
obavy z každé jeho další návště-
vy. Ne proto, že bych ho nechtěla 
vidět, naopak. Mám jen strach, 
že ho to venku semele. Byla by 
to škoda,“ vysvětluje Vlaďka.

Sociální šatník nenabízí jen ob-
nošené šaty. Lidé sem odkládají 
prakticky všechno, co nepotřebují. 
V jednom regálu se hromadí hrn-
ce, vedle zastaralé porcelánové 
soupravy. V koši s hračkami by 
se našla i barbína. „To všechno 
jsou věci, s nimiž se s trochou 
dobré vůle dá vybavit skromná 
domácnost. Nikdy nezapomenu 
na muže, který sem přišel se tře-
mi dcerami. Dlouhá léta se o ně 
soudil s jejich matkou a nakonec 
je dostal do své péče. Jenže pro 
ně neměl vůbec nic. Ani oblečení, 

ani nádobí nebo povlečení. Kdyby 
to měl kupovat, zaplatil by majlant. 
Tady všechno sehnal. A zadarmo. 
Holky byly jako v Jiříkově vidění,“ 
popisuje Vlaďka.

V budově ADRA nachází uspo-
kojení z práce už druhým rokem. 
Sama do zaměstnání chodit ne-
musí, její manžel podniká a ona se 
stará pouze o domácnost. Jenže 
tohle jí nikdy nestačilo. Touha po-
máhat lidem v nouzi ji provázela 
od dětství. Po letech uzrála v pře-
svědčení dělat dobrovolnickou 
práci. „Začala jsem tak, že jsem 
se šla podívat na Den sociálních 
služeb, který každoročně pořá-
dá město. Slezská diakonie tam 
tehdy představovala ojedinělý 
projekt, Kavárnu Empatii. A to mě 
zaujalo,“ vypráví. Zaměstnanci 
Empatie byli mentálně handicapo-
vaní lidé. Vlaďka jim dělala dozor: 
„Musela jsem se připravit na ná-
ročnou psychickou práci. S nimi je 
potřeba zacházet citlivě. Všechno 
prožívají jinak než zdravý člověk.“

Práce s mentálně postižený-
mi lidmi byla pro Vlaďku důležitá 
zkušenost, ale ona chtěla jít dál a 
poznat nové typy klientů. Vybrala 
si Gaudium, tam už šla za Dob-
rovolnické centrum ADRA. Po 
čtvrt roce se však rozhodla odejít, 
cítila, že její místo je jinde. „Jsem 
člověk, co potřebuje akci. Fyzic-
kou práci,“ říká. V sociálním šatní-
ku to všechno našla. A taky něco 
navíc. Kamarády a přátele, kteří 
mají podobné hodnoty v životě 
jako ona.  Kateřina Piechowicz

Den otevřených dveří Bethelu
(Pokračování ze strany 2)

Mezi hosty nechyběli zástupci 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, včetně náměstka primátora 
Libora Kovala, a dalších spolu-
pracujících organizací, jako jsou 

úřad práce, ADRA, ČČK nebo 
Gaudium. „Zaměstnance středis-
ka potěšil také zájem ze strany 
veřejnosti, navzdory všeobecné 
neoblíbenosti bezdomovců mezi 
občany,“ dodal Jan Savický. (pp)

V AZYLU: Skromně, ale se střechou nad hlavou. Foto: Petr Pavelka

(Pokračování ze strany 1)
V rámci Dne otevřených dveří 

tentokrát zapěl zpěvák Martin 
Chodúr, vítěz prvního ročníku 
Česko-Slovenské SuperStar.

„Velký kus dobré práce odvá-
dějí také dobrovolníci, kteří na-
šim klientům dělají společnost, 
povídají si s nimi, naslouchají 
jim, předčítají jim z knih, ale také 
s nimi vycházejí na procházky 
místní zahradou. Dobrovolníci 
nenahrazují personál, ale přináší 
něco navíc. Času dobrovolníků 
a jejich nadšení, se kterým se 
vrhají do služeb ve prospěch po-

třebných, si velmi vážím a věřím, 
že jejich účast zvýšila prestiž 
našeho zařízení,“ dodal ředitel 
hospice Jan Jursa.  (pp)

Hospic otevřel dveře veřejnosti

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: Ředitel zařízení Jan Jursa seznamuje 
přítomné s programem.   Foto: Petr Pavelka
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Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor územního rozvo-
je a stavebního řádu, informuje 
vlastníky kulturních památek, 
které se nacházejí na území 
MPZ Frýdek a MPZ Místek, 
o možnosti požádat o finanční 
příspěvek z Programu regene-
race městských památkových 
rezervací a městských památ-
kových 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 
seznamu kulturních památek ČR 
a nachází se na území MPZ Frý-
dek 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

GYNFM POLOVÁ s.r.o.
Gynekologická ambulance

a ambulance dětské gynekologie
Lékaři: MUDr. Andrea Polová, MUDr. Miloš Nesvadbík,

MUDr. Michal Hrbek

Adresa ordinace: Dr. Vančury 401, Frýdek-Místek

Provoz pondělí až pátek, 2 dny v týdnu ordinační
hodiny prodlouženy do 18.00 hodin

Kontakty k objednání:
internet: www.gynfm.cz

telefon: 558 631 697, mobil: 724 824 673
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Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 
Nebezpečné odpady: Mazací a 
motorové oleje, olejové filtry, zbyt-
ky barev, laků, ředidel, autobaterie 
a monočlánky, použité obaly od 
postřiků a jiné chemikálie, prošlé a 
nepotřebné léky, zářivky a výbojky.
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-

Sběr nebezpečných a
velkoobjemových odpadů

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield
 30. 10 – 1. 11.
Park. u Kauflandu 16.-18. 10. 
Pod estakádou (bývalý SD)
 23.-25. 10. 

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

PODZIMNÍ ÚKLID objemného odpadu

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:

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě Frýdku-Místku a místních částech v roce 2012:
Magistrát města Frýdku-Míst-

ku, odbor životního prostředí a 
zemědělství, který má v kompe-
tenci nakládání s komunálním 
odpadem, připravil ve spolu-
práci s Frýdeckou skládkou, a. 
s., zajišťující svoz komunálního 
odpadu na území města Frýd-
ku-Místku, harmonogram svozu 
objemného odpadu v roce 2012, 
tzv. „Podzimní úklid“, a to for-
mou přistavení velkoobjemových 
kontejnerů. V letošním roce na 
podzim budou velkoobjemové 
kontejnery přistaveny na 61 svo-
zových místech, jak je uvedeno v 
harmonogramu. Přistaveny bu-
dou vždy dopoledne uvedeného 
dne, nejpozději do 11. hod., a 
vyvezeny budou následující den 
opět dopoledne, nejpozději do 
11. hod. Upozorňujeme, že od-
pad smí být odkládán pouze do 
kontejnerů! Jakékoliv odkládání 
odpadu mimo kontejner bude 
považováno za odkládání od-
padu mimo vyhrazené místo dle 
ust. § 47 odst. 1 písm. h) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, s 
možností udělení pokuty až do 
výše 50 000 Kč. V době konání 
svozu bude Městská policie Frý-
dek-Místek provádět pravidelné 
kontroly konkrétních stanovišť a 
bude sankcionovat na místě ty, 
kteří se dopustí přestupku proti 
veřejnému pořádku, tj. odloží od-
pad mimo kontejner.

15. 10.
Frýdek: Panské Nové Dvory – u 
č. p. 2416, Panské Nové Dvo-
ry – u býv. hřiště TJ Slezan, ul. 
K Hájku – u obchodu a u č. p. 
2958, ul. Bruzovská – u vodárny
Místek: ul. Kollárova – u pečova-
telských domů, ul. Fibichova – 
poblíž gymnázia, ul. Pionýrů – u 
č. p. 803-805

16. 10.
Frýdek: ul. K Lesu – naproti kří-

že, ul. Vršavec – u lesa, ul. Jero-
nýmova (u č. p. 394-399) 
Místek: ul. Beethovenova – na 
parkovišti, ul. Myslbekova – u 
rozvodny, ul. Ke Splavu – u ná-
dob na separovaný odpad

17. 10.
Frýdek: ul. Slezská – na parko-
višti, ul. Černá cesta – u obcho-
du, ul. Křižíkova – autobusové 
stanoviště VP, ul. J Hakena – u 
večerky „Maják“, ul. Tolstého – u 
telefonní budky
Lískovec – za výrobnou krůtích 
výrobků

18. 10.
Frýdek: ul. I. P. Pavlova – vedle 
č. p. 284, ul. Nad Mostárnou – u 
lávky, ul. J. Skupy – za kulturním 
domem, ul. Cihelní – u gymnázia 
a SOŠ (dříve 10. ZŠ), ul. Klicpe-
rova – u popelnic, ul. Slunečná 
– naproti domů č. p. 302–304

22. 10.
Místek: ul. Hálkova-Březinova 
– u výměníku, ul. ČSA – u č. p. 
1935 (na parkovišti), ul. Anen-
ská – poblíž č. p. 632, ul. Zd. 
Štěpánka – za restaurantem, ul. 
Bezručova – u betonových zá-
bran, ul. K Olešné – u č. p. 1332

23. 10.
Místek: ul. J. Trnky – u restau-
race Morava, ul. Dr. Vaculíka – 
parkoviště za 8. ZŠ, ul. Frýdlant-
ská – u věžáků
Lysůvky – u telefonní budky, na-
proti zahradnictví 
Zelinkovice – ul. Rovenská, 
mezi č. p. 4 a 5, v zatáčce u lip
Chlebovice – u transformátoru 
a u pošty

24. 10.
Frýdek: ul. Novodvorská – J. 
Čapka, ul. M. Chasáka – u domu 
č. p. 3149, ul. Pekařská – napro-
ti domu č. p. 3057
Místek: ul. Pavlíkova – u nádob 
na separovaný odpad, ul. Lesní 
– za domem č. p. 505, ul. Palko-
vická – u podchodu

25. 10.
Lískovec – u has. zbroj. a u hřbitova
Skalice: u kulturního domu, u 
žampionárny, u kostela
Místek: ul. Polní – u hřiště, ul. 
Kolaříkova – naproti domu č. p. 
1589, ul. Spořilov – za domem 
č. p. 1612, ul. Čelakovského – 
bývalá prodejna

V době od 12. 10. do 15. 10. 
bude umístěn velkoobjemový 
kontejner také na ul. Míru, a to 
v místě u prádelny a u hřiště, a 
Skalice – Kamenec, rozcestí. 
Kontejner bude umístěn v pátek 
dne 12. 10. v dopoledních hodi-
nách, stažen bude v pondělí 15. 
10. také v dopoledních hodinách.

Do velkoobjemových kontej-
nerů ODKLÁDEJTE OBJEMNÝ 
ODPAD (např. skříně, ostatní ná-
bytek, koberce, matrace), NEOD-
KLÁDEJTE nebezpečný odpad 
(např. mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, televizory, monito-
ry, počítače, obrazovky, lednice, 
mrazáky, zbytky barev, laků a 
ředidel, použité obaly od postřiků, 
autobaterie a monočlánky, prošlé 
a nepotřebné léky). Tyto odpady 
můžete odložit ve sběrném dvoře 
(ul. Panské Nové Dvory – v ob-
jektu společnosti Frýdecká sklád-
ka, a. s., ul. J. Čapka – sídliště 
Slezská – bývalý areál stavebnin 
BETA, ul. Collo-louky – vedle 
supermarketu Tesco) nebo v mo-
bilní sběrně (umístění zveřejněno 
na internetových stránkách města 
– www.frydekmistek.cz). 

Do velkoobjemových kon-
tejnerů NEPATŘÍ stavební od-
pad ani biologický odpad (např. 
větve, tráva). Změna umístění 
velkoobjemových kontejnerů v 
rámci ulice vyhrazena. Pro infor-
mace se můžete obrátit na odbor 
životního prostředí a zeměděl-
ství, tel. 558 609 561 nebo přímo 
na Frýdeckou skládku, a. s., tel. 
558 440 066.

Ministerstvo pro místní rozvoj 
připravuje zvýhodněné nízko-
úročené úvěry na revitalizaci 
bytových domů.

Tyto úvěry budou nabízeny 
díky podpoře ze strukturálních 
fondů Evropské unie (finanční 
nástroj Jessica), a proto musí 
statutární město Frýdek-Místek, 
stejně jako každé město, ve kte-
rém budou tyto úvěry čerpány, 
zpracovat tzv. Integrovaný plán 
rozvoje města pro konkrétní vy-
branou zónu (nebo zóny). Tyto 
zóny budou vybrány na základě 
stanovených kritérií (jako např. 
míra dlouhodobé nezaměstna-
nosti, neuspokojivý demografic-
ký vývoj, nízká míra hospodářské 
aktivity apod.), důležité bude ale 
i to, jak velký zájem o tyto úvěry 
na jednotlivých sídlištích je.

Žádosti o nízkoúročený úvěr 
s úrokem 1-3% p.a. se splatnos-
tí až na 30 let se budou podávat 
v polovině roku 2013, samotná 
revitalizace pak může proběh-
nout v roce 2014.
Úvěrem může být financováno:
• zateplení obvodového pláště a 

vnitřních konstrukcí;
• odstranění statických poruch 

Máte zájem o zvýhodněný úvěr
na revitalizaci bytového domu?

nosných konstrukcí;
• odstranění konstrukčních vad;
• sanace základů a hydroizola-

ce spodní stavby;
• rekonstrukce technického vyba-

vení domu (např. otopná sousta-
va, rozvody tepla, plynu, vody, 
vzduchotechnika, výtahy);

• výměny nebo modernizace lo-
džií, balkonů, zábradlí.

Příjemcem úvěru pak mohou být 
všichni vlastníci bytových domů:
• města a obce;
• bytová družstva nebo obchod-

ní společnosti;
• ostatní právnické či fyzické 

osoby vlastnící bytový dům;
• společenství vlastníků byto-

vých jednotek.
Jestliže plánujete revitalizaci 

vašeho bytového domu a máte 
o tento zvýhodněný úvěr zájem, 
sdělte nám do 26. 10. 2012 
následující informace: adresa 
bytového domu, název žadatele 
(společenství vlastníků jednotek, 
bytové družstvo, atd.), počet 
bytů, odhad nákladů a kontakt 
(jméno, tel., e-mail).

Kontaktní osobou je Ing. Pavel 
Osina, e-mail: osina.pavel@fry-
dekmistek.cz, tel.: 558 609 278.

• PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA
• ÚPRAVA NEHTŮ GEL LAKEM
• PARAFÍNOVÉ ZÁBALY NOHOU
• MEDOVÁ MASÁŽ NOHOU

MILADA NOVÁKOVÁ
8. PĚŠÍHO PLUKU 2380

I. PATRO
FRÝDEK-MÍSTEK
TEL.: 602 960 178

TLAPKY JEMNÉ JAKO KOČKA
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Na první listopadový den 
připravila KulturaFM v Nové 
scéně Vlast koncert Michala 
Hrůzy s jeho Kapelou Hrůzy. 
Zpěvák, který se proslavil pů-
sobením v kapele Ready Kir-
ken, či jako autor hitu Anety 
Langerové Voda živá, se po-
dívá na své sólové dráze do 
Frýdku-Místku vůbec poprvé.

Zpěvák a skladatel Michal 
Hrůza se se svou Kapelou Hrůzy 
vydává na turné po dvou letech 
a půjde o jeho dosud největší 
koncertní turné. „Na koncertech 
publikum uslyší průřez mojí de-
setiletou tvorbou, kterou bych 
chtěl na Turné 2012 shrnout,“ říká 
frontman Kapely Hrůzy. V celkem 
18 českých městech Kapela Hrů-
zy představí během tří měsíců pís-

Hrůza ve Frýdku-MístkuHrůza ve Frýdku-Místku

Národní dům byl za svou 
více než stoletou historii vždy 
centrem kulturní a spolkové 
činnosti ve Frýdku-Místku. 
Cílem KulturyFM je vrátit do 
jeho prostor život. Národní 
dům je proto otevřen každé-
mu, kdo potřebuje prostor 
pro svou činnost, ať už jde 
o kluby spolky, nebo mladé 
kapely. I v roce 2012 budova 
Národního domu dále ožívá a 
plní se lidmi, kteří mají chuť 
něco dělat. Vedle tradičních 
nájemců, jako je Společnost 
pro symfonickou a komorní 
hudbu, nebo Velký dechový 
orchestr Válcoven plechu 
Frýdek-Místek pokračuje ve 
zkoušení v prostorách Národ-
ního domu řada kapel – delší 

Národní dům a život v něm
dobu už Čadi a Kajkery, nově 
pak Saturn United, Bílí čerti a 
Core Problem. Další zájemci 
se průběžně ozývají. Vedle 
toho se rozvíjí další zájmová 
činnost – v Národním domě 
sídlí také například Klub fil-
mových amatérů.

Největší novinka letošní-
ho roku se ale týká divadla. 
Od října má KulturaFM svou 
domovskou divadelní scénu, 
kterou se stal mladý frýdecko-
-místecký soubor Komorní scé-
na 21. O plánech souboru na 
sezónu 2012/13 se rozhovořila 
členka souboru Hana Magdo-
ňová: „V současnosti plánuje-
me inscenaci Dostojevského 
Běsů, od toho se celá sezóna 
odvíjí. Bude to pro nás těžké, 

ale vnímáme to jako výzvu – k 
Běsům se vážou i další projekty 
a celá sezóna bude tak trochu 
‚běsnící‘. Kromě toho hrajeme 
naši autorskou hru Zatímco 
jsme v pokoji.“ Přechod soubo-
ru do Národního domu a Nové 
scény Vlast mu přinese hlavně 
stabilní podmínky a příležitost 
k dalšímu rozvoji. „Dosud jsme 
hráli na různých místech a nyní 
máme konečně stálý prostor, 
což přináší výhody pro nás i 
pro diváky. Hlavní je možnost 
pravidelně zkoušet. Nová scé-
na Vlast je na nás trochu vel-
ká, ale to nás motivuje k tomu, 
abychom na sobě pracovali a 
rozvíjeli se. Snažíme se prostě 
dělat kvalitní divadlo,“ uzavírá 
Hana Magdoňová.

„Zastávka seskupení Ty 
Nikdy Label se už pomalu 
stává tradiční záležitostí v hu-
debním klubu Stoun. Bude to 
již počtvrté, kdy budete moci 
vidět tuhle partu pohromadě!“ 
zve na akci šéf hudebního klu-
bu Stoun Kamil Rudolf. V rám-
ci svého turné Čundr Country 
show zavítá v sobotu 27. října 

TY NIKDY LABEL zavítá do Stounu
Paulie Garand, Kenny Rough, 
MC Gey, Dj Fate & Děkys z Ty 
Nikdy Labelu do klubu Stoun 
ve Frýdku-Místku.

Paulie Garand po pár letech 
tvoření hudby do šuplíku se 
v roce 2006 poprvé zapsal do 
širšího povědomí debutovou des-
kou Mozoly. Poté následovalo 
pár let produkování jak pro sebe, 

tak pro své známé. Během této 
doby se spojil s Lipem a po něja-
ké době založili projekt s názvem 
BPM. V Čechách najednou exis-
tovala kapela, která využívala rap 
jako prostředek, ale vyvarovala 
se klasických rapových témat. 
Díky tomu se BPM stali na místní 
poměry úspěšnou kapelou, vy-
dali dvě desky Slova a Horizon-
ty, získali cenu Akademie popu-
lární hudby v kategorii Hip Hop a 
RnB a objeli spoustu koncertů. I 
když momentálně oba rappeři 
fungují sólo, tak se BPM nikdy 
oficiálně nerozpadli, Paulie s Li-
pem pořád občas společně kon-
certují a hostují si na deskách. 
Paulieho sólo dráha pokračovala 
přijetím do Ty Nikdy labelu, kde 
v roce 2010 vydal desku s ná-
zvem Harant, na které mohl dát 
průchod tématům a beatům, kte-
ré by se pro BPM nehodily. 

(Pokračování na straně 13)

Taneční sku-
pina Funky Beat 
pod vedením 
Kristýny Blahuto-
vé vzorně repre-
zentuje naše měs-
to Frýdek-Místek. 
Tuto sezónu 2011-
2012 jsme zahá-
jili již o letních 
prázdninách na 
tanečním soustře-
dění, kterého se 
zúčastnili téměř 
všichni členové 
naší skupiny. 

Tančíme pod 
vedením skvělých 
lektorů, kteří s námi 
spolupracují i v prů-
běhu celé sezóny a 
učí nás různé street
styly. Z tohoto 
soustředění si od-
nášíme cenné zku-
šenosti, techniku i 
různé choreografie, 
z nichž pak čerpáme po celý rok. 
Na začátku každé sezony taneč-
ní skupina pořádá casting, kdy 
hledáme další talenty, kteří po-
sílí náš kolektiv. Castingu se zú-
častnilo mnoho zájemců o tanec 
z našeho města i z blízkého okolí 
a my jsme objevili nejeden talent.

Naše skupina je rozdělena do 
věkových kategorií: mini, děti, 
junioři a hlavní věková katego-
rie (hlaváci). Začínáme trénovat 
zhruba v polovině září, trénu-
jeme čtyři hodiny týdně v tělo-
cvičně při 5. základní škole ve 
Frýdku. Tělocvičnu se nám díky 
získaným finančním grantům po-
dařilo dovybavit a tím se i zvedla 
úroveň výuky tance a pohybu.

Všechny věkové kategorie 
každoročně nacvičují choreo-
grafii ve street stylech, s nimiž 
se zúčastňujeme mnoha sou-
těží, akcí a vystoupení. Letošní 
sezóna byla velmi úspěšná. 
Pod vedením trenérky Kristýny 
Blahutové si děti připravily se-
stavu s názvem „Hledejte vnitřní 
klid“, junioři „Droga – východisko 
z nudy?“ a hlavní věková kate-
gorie „Každý musí odejít“.

Od podzimu jsme se zúčast-
ňovali mnoha soutěží, například 
„Hot dance“, „Děti fitness aneb 
Sportem proti drogám“. Získali 
jsme mnoho ocenění. Za největší 
úspěch považujeme účast v sou-
těži „All style unit Xmas“, která se 
konala ve Vsetíně. Byla zde vel-
ká konkurence a my jsme získali 
všechna přední umístění. Asi od 
poloviny listopadu jsme se začali 
soustředit na přípravu vánoční 
párty, kterou pořádáme každým 
rokem v místních tanečních klu-
bech. Celá skupina se vždy snaží 
zpestřit tuto akci tanečními vstupy 
s humorným nádechem. Každo-
ročně se naší akce zúčastňuje více 

FUNKY BEAT reprezentuje naše město

než dvě stě lidí. Touto cestou jsme 
navázali velice dobrou dlouholetou 
spolupráci s místním tanečním klu-
bem „Kyvadlo“. Začátek roku 2012 
jsme úspěšně zahájili finálovým 
kolem „Děti fitness aneb Sportem 
proti drogám“ a opět jsme obsadili 
všechna přední místa.

Od měsíce března pro nás 
začíná pravá taneční sezóna, 
kdy porovnáváme síly se sku-
pinami z celé České republiky. 
Naše vrcholné soutěžní turné 
začalo ve Zlině v taneční soutě-
ži „Effect dance cup“. Zde jsme 
poprvé ukázali své nové show 
formace a také jsme zde získali 
za kategorii DĚTI první místo a 
HLAVÁCI vybojovali místo dru-
hé. Pak jsme se zúčastnili „PP 
Palkovice“, „Děti fitness aneb 
Sportem proti drogám“, „Kopřiv-
nické mecheche“, „Hot dance“, 
atd. Největší úspěch jsme zare-
gistrovali v soutěži „O popelčin 
střevíček“ v Uničově, kde každá 
kategorie získala 1. místo a na-
víc krásné ohodnocení absolut-
ního vítěze v kategorii juniorů. 
Ze soutěže „Hlučínský talent“ 
jsme si odvezli tři zlaté medaile a 
ocenění za nejlepší choreografii.

Vrcholem naší sezóny byla 
účast na mistrovství České repub-
liky, které se konalo v Litoměřicích 
pod záštitou organizace SUT. 
Hlavní věková kategorie se probo-
jovala až do posledního kola a po 
velkém souboji si skupina vytan-
covala krásné druhé místo.

I v tomto náročném období 
si najdeme čas oslavit „Meziná-
rodní den tance“. Tato akce je 
známá po celé České republice 
díky mnoha tanečním skupinám.

Do této akce jsme se také 
zapojili, abychom přiblížili tento 
svátek i našemu městu.

(Pokračování na straně 13)

ně z aktuální desky Noc 
včetně aktuálního hitu 
Namaluj svítání. Zazní 
ale i osvědčené skladby 
z předchozích alb jako 
Napořád, 1+1, Zejtra 
mám, Bílá Velryba, Kov-
bojská a další. Speciál-
ním hostem turné bude 
písničkář Niceland. 

Koncert Michala Hrů-
zy se koná v Nové scéně 
Vlast ve čtvrtek 1. listo-
padu od 19.00. Vstupné 
je 180 Kč v předprodeji 
a 200 Kč na místě. Před-
prodej vstupenek pro-
bíhá v pobočkách Bes-
kydského informačního 
centra a on-line na www.
kulturafm.cz.
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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 

program pro léčbu, regeneraci a prevenci 
poruch páteře a pohybového aparátu 
zejména v důsledku sedavé práce a 
jednostranného zatížení; vhodné pro 

všechny věkové skupiny (děti od 6 let, 
sportovci, střední věk, senioři, těhotné a 

ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a 

hluboce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

KLUB NEZBEDA

UPOZORNĚNÍ: ZMĚNA PRAVIDEL-
NÝCH PROGRAMŮ!

16. 10. - Jak můžeme trvale zhubnout?
Krátká přednáška Ing. Tomáše Vrubla 
z firmy Svět zdraví Beskyd. Seznámí nás 
s Komplexní nutriční typologií, což je me-
toda pro úpravu váhy a její trvalé udržení. 
Tuto metodu sestavil Dr. Fort. Začátek 
v 10.00 hod. 
19. 10. - Výtvarka – Panáčci z kaštanů 

a žaludů
Přijďte si s dětmi vytvořit jednoduchou 
podzimní dekoraci! Kaštany a žaludy si 
přineste s sebou, ostatní materiál k dostá-
ní u nás. Začátek v 10.00 hod.
23. 10. - Burza dětského podzimního 

a zimního oblečení 
Burza bude probíhat od 9.00 do 12.00. 

Maminky si budou oblečení prodávat 
samy – přihlaste se u hospodyňky! Vzhle-
dem k omezenému prostoru nenoste více 
než 40ks! Kdo si přijde oblečení nakoupit, 
nemusí se objednávat!

26. 10. - Cvičení rodičů s dětmi
Začátek v 10.00 hod.

30. 10. - Maňásková pohádka
„O koblížkovi“

Krátká pohádka pro děti. Začátek v 10.00 h.
Pravidelný program 

Pondělí – Zpívánky 10.00 – 10.30 h.
Úterý – Přednášky a besedy, soutěže a 

hry pro děti – dle programu!
Hlídání dětí 

Středa – Mimi koutek – Cvičení s mimin-
ky 10.00 – 10.45 h. 

Čtvrtek – Kreativní hrátky pro děti 9.30 
– 10.15 h.

Orientální tance pro dospělé – začáteční-
ci 10.30 – 11.15 h.

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

Výtvarka (sudé týdny) 10.00 – 10.30 h.

16. říjen Nezbednická čajovna
spojená se čtením

25.-26. říjen Dopolední prázdninový 
program (9:00 až 14:00)

Středa – konzultační den určený pro jed-
notlivce (nebo skupiny), kteří si předem 
domluví téma, které chtějí s pracovnicí 

prodiskutovat.
Každý pátek chodíme sportovat do 

tělocvičny 4. ZŠ.
Podrobnější program na každý týden 

najdete na webových stránkách:
www.fm.charita.cz

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
18. 10. (čt) od 20h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební 
svobodné jamování. Většinou hrají: David, 
Michal, Matěj..., či kdokoliv, kdo má zrovna 
chuť hrát.
25. 10. (čt) od 19h – Folk & Country 
Jam Session
Pokračování pravidelných setkání a hudeb-
ních jamování příznivců „čundrácké“ muziky 
vonící dálkami, ohněm a přátelstvím.
26. 10. 2012 (pá) od 20h - JAZZ CLASS 
QUARTET
Znovu po létech opět u Arnošta špičková 
jazzová formace Jana Karla Kavky.

Aktuální výstavy:
Zdeněk NYTRA – Výběr z obrazů

Výstava obrazů předního frýdeckého vý-
tvarníka od 4. 9. do 31. 10. 2012.

FUNKY BEAT reprezentuje naše město
(Pokračování ze strany 12)

Letos jsme se rozhodli uspořádat po-
prvé letní show, kde jsme zakomponovali 
do programu taneční battly, které v na-
šem městě nejsou obvyklé. Tímto chceme 
tuto akci pojat jako tradici a zvýšit taneční 
úroveň ve Frýdku-Místku.

Během celého roku vystupujeme na 
mnoha akcích – městské slavnosti (Hlubo-
čec), komerční přehlídky (Levi´s), školní a 
firemní plesy... Letos se nám podařilo navá-
zat spolupráci se společností Cinestar, která 
nám umožnila účast a vystoupení na před-

premiéře filmu „Líbáš jako ďábel“ v Ostravě.
Díky podpoře našich kamarádů a fa-

noušků jsme se také odhodlali přihlásit 
do soutěže „Česko Slovensko má talent“ 
a podařilo se nám probojovat do druhého 
kola. Vystupovali jsme v Mahenově diva-
dle v Brně před hvězdnou porotou.

Ani o prázdninách jsme nezaháleli. 
Čekalo nás letní soustředění, které nám 
neoficiálně zahájilo novou sezónu. A my 
jen doufáme a věříme, že bude pro nás 
úspěšná alespoň tak, jako ta letošní.

Barbora Blahutová

TY NIKDY LABEL zavítá do Stounu
(Pokračování ze strany 12)

Paulie díky Harantovi ztratil pár fa-
noušků, ale na druhou stranu získal 
spoustu nových. K 
této desce se v roce 
2012 přidal další 
počin s názvem V 
hlavní roli, který na-
bízí, podobně jako 
Harant, různorodou 
mozaiku nálad a 
atmosfér. Od váž-
ných skladeb, přes
kritiku až po odleh-
čená témata.

Gey s rapem za-
čal v roce 1999, kdy 
nahrál na kazeťák 
svoje první demo. 
Čas pak plynul dál a 
v roce 2005 vydal 
se svoji tehdejší 
partou Actionday 
Crew desku Toy Sto-
ry, která šla rovnou 
do šuplíku, a tak ji 
nikdo neměl šanci 
slyšet. V roce 2008 
se díky účasti a vý-
hrách v textových 
soutěžích začal po-
malu dostávat do po-

vědomí veřejnosti. Texty jsou totiž právě 
to, co Geye nejvíce odlišuje od ostatních. 
Rok 2010 přinesl první sólo desku Turbu-

lence negativních dobrot, která je v pod-
statě sbírkou starších nevydaných nahrá-
vek. Rok na to se Gey potkal s Fattem a 
požádal ho o pár beatů na chystanou 
druhou desku. A protože je Fatte abnor-
málně produktivní, tak z původních pár 
beatů nakonec vznikla dohoda, že Fatte 
desku vyprodukuje celou. To se taky stalo 
a výsledkem je album s názvem Imagina-
rium naprosto běžných podivností, díky 
kterému se MC Gey stal právoplatným 
členem Ty Nikdy.

Dveře hudebního klubu Stoun se ote-
vřou v 18:00 hodin.

Vstupenky na TY NIKDY LABEL v 
ceně 100 Kč jsou k dostání v předprodeji 
v Beskydském informačním centru na Zá-
meckém náměstí ve Frýdku a na Náměs-
tí Svobody v Místku. Dále se vstupenky 
prodávají ve Stounu ve dnech, které jsou 
uvedeny v programu, a to od 18 hodin.
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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 

Těhotenské a poporodní centrum

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KURZY
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 dozví-
te, co to country tancování je a jak se liší 
od jiných společenských tanců. Jednorá-
zové vstupy: pondělí 17.30-19.00, 60 Kč

Kondiční posilování ženy a muži
úterý 16.30-17.30 ,50 Kč

Cvičení pro zdraví s Pilates ženy a muži
středa 9.30–10.30, 60 Kč

Cvičení rodičů s dětmi 2 – 5 let
rodiče s dětmi

středa 18.45-20.00, 80 Kč
Powerjóga ženy a muži

středa 17.30–18.30, 70 Kč
Pilates ženy a muži

čtvrtek 9.00-10.00, 50 Kč
Cvičení pro seniory

čtvrtek 18.15–19.15, 50 Kč
Kondiční posilování ženy a muži

čtvrtek 17.00-18.00, 50 Kč
Cvičení pro zdraví ženy a muži

VÝSTAVY
Po 1.- St 31. 10.

Josef Horák - Sweetsen fest 2012
Výstava festivalových fotografií.

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

VÝSTAVY
Po 1.-St 31. 10.

Jan Dungel - Jak se maluje ve 
Venezuele

Vernisáž s besedou proběhne v Nové 
scéně Vlast ve středu 17. 10. v 17.00.
Jan Dungel vystudoval biologii (Masary-
kova univerzita, Brno), nicméně po krát-
kém působeni v akademických institucích 
se rozhodl pro kariéru umělce na volné 
noze. Spolupracuje s divadly, hudebníky 
i architekty, nevyhýbá se ani komerčnímu 
designu. Ilustruje pohádky pro děti, be-
letrii, časopisy. Ve své malířské tvorbě i 
ilustracích se zaměřuje zejména na téma-
ta přírody a odbornou ilustraci. Od roku 
1992 pravidelně navštěvuje Jižní Ameri-
ku, kde maluje zvířata a rostliny v jejich 
přirozeném prostředí.

DIVADLO
Pá 19. 10. v 19.00
Marta Töpferová

Marta Töpferova – zpěv, cuatro
Alejandro Soto Lacoste (Chile) – kytara, 

akordeon, klavir 
Cristian Carvacho (Chile) – charango & 

perkuse
Tomas Liska – kontrabas

Koncert nadané zpěvačky a textařky, 
kterou London Times označily za „jednu 
z nejpůvabnějších interpretů latinskoame-
rické lidové hudby“. Marta Töpferová je 
přední představitelka hnutí nueva canción 
(nových písní) a její elegantní, hluboký a 
podmanivý hlas okouzluje posluchače po 
celém světě již více než deset let.

ZÁZNAM Z METROPOLITNÍ OPERY
Čt 18. 10. v 18.00
G. Bizet - Carmen

Jeden z nejvíce vzrušujících příběhů oper-
ní literatury – Carmen Georgese Bizeta – 
je slovy režiséra této nově nastudované 
inscenace Richarda Eyrea „o sexu, násilí, 
rasismu a jejich protipólu – svobodě. Je to 
jedno z největších uměleckých děl vůbec. 
Je smyslné a přitažlivé. A myslím, že by 
mělo být i šokující.“ Elina Garanča se v 
roli rafinovaně svůdné cikánky, hrdé a se-
bevědomé femme fatale představí ve své 
kariéře poprvé. Jejím partnerem, zamilo-
vaným Donem José, bude Roberto Alag-
na. Vášně tak mistrně Bizetem převedené 
do tónů ukazují, že skutečně „svobodná“ 
láska, jak ji se smrtícím účinkem požadu-
je hlavní hrdinka, nemůže existovat. Zá-
znam z Metropolitní opery v New Yorku. 
Francouzsky s českými titulky. 220 min., 1 

Pro děti
Sobota 27. října v 15 hodin

Vojtěch Cinybulk
Ostrov splněných přání

dobrodružná loutková pohádka s Kašpár-
kem – hraje Divadlo u Ostravice (DUO) 

Frýdek-Místek
Vstupné 20 Kč

Půjčování kostýmů v říjnu:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek
Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz

Městská knihovna F-M

Knihovna Hlavní 111:
17. 10. 8.30-10.00 Minivýuky základů 
práce na PC a Internetu – pokročilejší, 
knihovna Místek
16. 10. 17.30 Nebezpečí sociálních sítí – 
přednáška pro rodiče a ostatní zájemce o 
tuto problematiku – Místek, Modrý salonek
18. 10. 17.00 Promítání filmu The Dham-
ma Brothers – Místek, Modrý salonek
19. 10. 17.30 Autorské čtení – Literární 
společnost Místecká Viola – Místek, Mod-
rý salonek

GALERIE V KNIHKUPECTVÍ
LEV BÍLEK

Vzpomínková výstava obrazů pana učitele 
Oldřicha Bužka k jeho nedožitým
100. narozeninám bude zahájena

dne 20. října v 10.30 hod.

Začátek prodeje časových vstupenek ve 
středu 17. 10. v 8 hodin v pokladně zámku.

Pondělí 22. října 19.00 – Rytířský sál 
Frýdeckého zámku

První zámecký koncert
Hudební duo TARA FUKI

Andrea Konstankiewicz-Nazir, Dorota Barová
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
Čtvrtek 18. října v 16,30 hodin – Zelený dům
Z CEST PO VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

Vlastivědná přednáška – Teplické skalní 
město, Adršpašské skalní město, okolím 
Teplice nad Metují, muzeum Merkur v Po-
lici nad Metují, městská památková rezer-
vace a zámek v Litomyšli a další.

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

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 repub-
liky – výstava tedy představuje jen úzký 
výběr z celkového počtu. Zobrazuje pre-
zidenta T. G. Masaryka při oficiálních i 
soukromých příležitostech a také nejrůz-
nější akce, kterých se osobně nezúčast-
nil. Jsou to často zcela neznámé, dosud 
nepublikované snímky. Výstava se usku-
teční ve spolupráci s Národním muzeem 
v Praze. Potrvá do 28. října.

ČAS, KTERÝ SE NEZASTAVÍ
Výstava představí hodinky a hodinky, 
které koupí, darem či sběrem získalo do 
svých sbírek Muzeum Beskyd F-M. Ná-
vštěvníci si budou moci prohlédnout ho-
diny nástěnné (rámové, pendlovky, švar-
cvaldky, kuchyňské), stolní (tabernáklové, 
sloupové, přízední), budíky, kapesní a ná-
ramkové hodinky, hodiny z věže Frýdec-
kého zámku a další. Hodiny jsou většinou 
vyrobeny anonymními hodináři v období 
18. až 20. století. Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 25. října v 17 hodin v muzejních 
výstavních síních Frýdeckého zámku. Po-
trvá do 23. března 2013.

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.

PROGRAMY, KONCERTY,
DALŠÍ AKCE

Pátek 19. října 18-23 h. – Frýdecký zámek
VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU

Romantická prohlídka zámku
při světle svíček.

Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (pouze 
porodních asistentek a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)
- Návštěvní služba porodní asistentky 

(ZDARMA – na základě indikace lékaře)
- Masáže těhotných i po porodu

(klasické i aroma)
- Laktační poradna

- Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

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

22. 10. a 21. 11. v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

20. 10. ve 14:00, 30. 10. v 16:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

23. 10. v 15:30
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
31. 10. v 16:00
DALŠÍ KURZY:

PORODNICKÁ ANALGEZIE
aneb Porod s epidurálem

24. 10. 2012 v 15:30
BABY MASÁŽE

1. lekce – 21. 11. 2012 ve 13:00
2. lekce – 28. 11. 2012 ve 13:00
3. lekce – 5. 12. 2012 ve 13:00

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 

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

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ
– JÓGA PRO TĚHOTNÉ

Středa – 15:15
POPORODNÍ CVIČENÍ

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

MANIPULACE
aneb „jak dítěti dopomoci správně růst“ 
(obsahová náplň: praktické nácviky mani-

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.

pulace s dítětem, masáže kojenců, metodi-
ka správného krmení, relaxační polohy pro 
zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců
16. 11., 23. 11., 30. 11. – 9:00

II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců
16. 11., 23. 11., 30. 11. – 10:15
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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

17. 10. středa STOUNDRUM *VSTUP 
ZDARMA*
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE *PIVO ZA 20, 
VSTUP ZDARMA*
19. 10. pátek MONKEY BUSINESS – LIVE! 
*PŘEDPRODEJ, AFTER PARTY-HITY*
NEJLEPŠÍ ČESKÁ FUNKY KAPELY NA 
TURNÉ K PŘIPRAVOVANÉ NOVÉ DESCE! 
AFTER PARTY OD 23:00 HITY ZA 30,-
20. 10. sobota NAA:SH:UP – REDRUM
JEDNA Z NEJ DNB CREW VE STOUNU, 
WIIT, HOLDER, MUSHKA & MKT BROS DJs
24. 10. středa STOUNDRUM *VSTUP 
ZDARMA*
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE, LOCAL DJs *PIVO ZA 20, 
VSTUP ZDARMA*
26. 10. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ SPECIÁL 
18+ *VSTUP NAD 18 LET*

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
Krajiny známé i neznámé

11. Z. Lanzendörferová a její žáci
od 3. 10. do 30. 10. 

DJ KAMIL – TY NEJLEPŠÍ HITY DOB MI-
NULÝCH *VSTUP NAD 18 LET*
27. 10. sobota TY NIKDY LABEL- HH PARTY 
PAULIE GARAND, KENNY ROUGH, MC 
GEY, DJ FATTE & DĚKYS – ON THE ČUN-
DR COUNTRY TOUR 2012 + DJ LUCKY & 
DJ FLIPTYCK
31. 10. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE *PIVO ZA 20, 
VSTUP ZDARMA*
1. 11. pátek VILÉM ČOK
2. 11. sobota RYBIČKY 48 - POPRVÉ VE 
STOUNU 
PŘIPRAVUJEME:
 9. 11. INÉ KAFE
 17. 11. PRAGO UNION – LIVE BAND
 7. 12. STO ZVÍŘAT
 15. 12. MAJK SPIRIT SHOW
 28. 12. ADYOS & S. BARRACUDA

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
tel

přestávka. Vstupné 300 Kč/ZTP, studenti, 
senioři 250 Kč.

CESTOVATELSKÁ DIASHOW
Út 16. 10. v 19.00

Kateřina a Miloš Motani
Čile po Chile – pouští a pralesem

až na kraj světa
Nejnovější fotograficko-filmová diashow 
Kateřiny a Miloše Motani prošpikovaná 
spoustou veselých i napínavých příbě-
hů vás zavede do nejrozmanitější země 
světa. Chile je krajina plná kontrastů, od 
každého kousek – kus pouště, kus moře, 
laguny, solná jezera, sopky, gejzíry, kak-
tusy, palmy, ostrovy, hluboké pralesy, 
pravěké araukárie, ledovce. Přístavy 
pulsují životem, zapadlé vesnice dýchají 
poklidem, ledková městečka a tajemné 
geoglyfy minulostí. A tam úplně na jihu 
leží Ohňová země – konec světa. Na pro-
jekci navazuje BESEDA, přibližně 15 mi-
nutová SOUTĚŽ a LOSOVÁNÍ O CENY. 
Vstupné 100 Kč.

DĚTEM
Ne 21. 10. v 15.00

Křemílek a Vochomůrka
Malá scéna Zlín

V pařezové chaloupce na pasece žijí dva 
mužíčkové. Křemílek, to je ten vyšší a hu-
bený, Vochomůrka, který vypadá spíše 
jako kulička, a oba mají na hlavách čepič-
ky s bambulkou. Někdy se jim zpočátku 
tak úplně nedaří, ale nakonec si vždy vědí 
se vším rady a udělají i spoustu užiteč-
ných věcí. Skřítky z mechu a kapradí děti 
dobře znají z knížek Václava Čtvrtka a z 
televizních večerníčků. Pro děti od 3 let. 
Vstupné 60 Kč

Ne 28. 10. v 15.00
Broučci

Loutkové představení na motivy známé 
dětské knížky Jana Karafiáta. Příběhy 
malého svatojánského Broučka a jeho 
rodiny. Brouček se učí létat, svítit, prožívá 
první lásku i zklamání a poznává celý po-
divuhodný svět. 
+ průvod Broučků se SVČ Klíč: po před-
stavení si mohou děti s pomocí lektorů 
vyrobit kostýmy broučků a zúčastnit se 
malého průvodu. Vstupné 60 Kč

KINO
So 20. – Ne 21. 10. 17.00

Asterix a Obelix ve službách jejího 
veličenstva

Už čtvrté dobrodružství hrdinných Galů, 
které nezastaví ani samotný Caesar. V roli 
Obelixe se vrací Gérard Depardieu. Fran-
cie/Itálie/Španělsko/Maďarsko, rodinný/
komedie, 3D, přístupný, dabing, 125 min., 
vstupné 130 Kč, pro děti. Premiéra

So 20. – Ne 21. 10. 19.00
Sousedská hlídka

Jak se nevinný koníček může zvrhnout 
v boj o záchranu světa. Jonah Hill a Ben 
Stiller v hlavních rolích filmu aspirujícího 
na komedii roku 2012. USA, sci-fi kome-
die, 2D, 15+, titulky, 102 min., vstupné 90 
Kč, premiéra

Po 22. 10. 19.00 
Divoká stvoření jižních krajin

Postapokalyptické podobenství o svobo-
dě a silné vůli žít, přežít a jít dál. Magic-
ký příběh na pomezí pohádky a drsného 
naturalismu, v němž se představuje jedna 
z nejpozoruhodnějších filmových hrdinek 
poslední doby. USA, drama, 2012, režie: 
B. Zeitlin, 2D, 12+, titulky, 92 min., vstup-
né 90 Kč/pro členy FK 70 Kč. Filmový klub

AKCE
19. 10. VYRÁBÍME ŠÁLY | TVOŘIVÝ 

PODVEČER
Rychle a jednoduše si vyrobíte bambulko-
vé a volánové šály. Pokud umíte základy 
pletení či háčkování, pak už je to opravdu 

jen hračka. Příze na oba typy šál si může-
te zakoupit za velice levné ceny přímo na 
místě. Háčky bude možno zakoupit také, 
jehlice máme k zapůjčení. Domů budete 
odcházet s hotovou šálou.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, 17:00 – 19:30 hodin.
Cena: 80 Kč (materiál není v ceně)
Informace: Pavla Kozáková, 732 646 127, 
558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 17. 10. 2012.

20. 10. VYRÁBÍME STRAŠIDELNÉ 
DOBROTY

Přijďte si vyrobit strašidelné dobroty. Vy-
padají příšerně, ale chutnají výborně. Z 
cukrářské dílničky si odnesete rosolovité 
nestvůrky, marcipánovou dýni a pavuči-
nou pokryté mufíny.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 767, Místek, 9:00 – 12:00 hodin.
Cena: 80 Kč. Informace: Martina Fatrdlová, 
736 150 088, e-mail: martina@klicfm.cz
25. 10. DOBRÁ ČAJOVNA | OBJEVU-

JEME A POZNÁVÁME
Využijeme podzimních prázdnin a vypra-
víme se do Dobré čajovny ve Frýdku. Po-
slechneme si povídání o čajích a budeme 
je ochutnávat. V čajovně dostaneme také 
lehký oběd. V Klíčku si pak zasoutěžíme, 
zahrajeme hru a budeme tvořit. Čeká vás 
zajímavý program, tak neváhejte a při-
hlaste se včas.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek, 8:00 – 16:00 hodin.
Cena: 190 Kč
Informace: Pavla Kozáková, 732 646 127, 
558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 23. 10. 2012.

26. 10. PAPÍROVÁ KOUZLENÍ | 
LAMPIÓN

Navštivte naši výtvarnou dílnu. Tentokrát 
z papíru vykouzlíme originální lampión.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 767, Místek, 9:00 – 12:00 hodin.
Cena: 60 Kč. Informace: Karolína Lepí-
ková, telefon: 731 167 010, 558 111 765, 
e-mail: karolina@klicfm.cz

Út 23. 10. 19.00 
FILMJUKEBOX

Téma: Restaurované filmy 
Hlasujte na www.filmjukebox.cz pro film, 
který chcete v kině Vlast vidět! Filmový klub

St 24. 10. 19.00 
Paranormal Activity 4

Další pokračování známé hororové sé-
rie. USA, horor, 2D, 15+, titulky, 95 min., 
vstupné 100 Kč, premiéra

Čt 25. 10. 10.00 
PRÁZDNINY – HURÁ DO KINA!:

Hotel Transylvánie
Málokdo o Draculovi ví, že není jen prin-
cem temnoty, ale také vlastníkem stylo-
vého hotelu, který obývá se svojí dcerou. 
Stylový 3D animák pro celou rodinu. 
USA, animovaný, 3D, přístupný, dabing, 
91 min., vstupné 155 Kč/pro děti do 10 let 
135 Kč, pro děti, premiéra

Pá 26. 10. 10.00
PRÁZDNINY – HURÁ DO KINA!:

Norman a duchové
Kdo zachrání malé ospalé městečko, když 
ho přepadne horda zombíků? Neohrože-
ný jedenáctiletý hrdina jménem Norman! 
USA, animovaná komedie, 2D, přístupný, 
dabing, 93 min., vstupné 80 Kč, pro děti

Pá 26. 10. 15.00 
PRÁZDNINY – HURÁ DO KINA!:

Hotel Transylvánie
Málokdo o Draculovi ví, že není jen prin-
cem temnoty, ale také vlastníkem stylo-
vého hotelu, který obývá se svojí dcerou. 
Stylový 3D animák pro celou rodinu. 
USA, animovaný, 3D, přístupný, dabing, 
91 min., vstupné 155 Kč/pro děti do 10 let 
135 Kč, pro děti, premiéra

Pá 26. – So 27. 10. 17.00
PRÁZDNINY – HURÁ DO KINA!:

Kozí příběh se sýrem
Volné pokračování úspěšného českého 
3D animovaného filmu. Děj se tentokrát 
přenese ze středověké Prahy do pohád-
kového sýrového království. ČR, animo-
vaný, 3D, přístupný, vstupné 130 Kč
pro děti, premiéra

Pá 26. – So 27. 10. 19.00
Skyfall

V pořadí třiadvacátá bondovka opět slibu-
je velkolepou podívanou. V hlavních rolích 
D. Craig, J. Dench, R. Fiennes a další. 
USA, akční, 2D, 12+, titulky, vstupné 120 
Kč, premiéra

Ne 28. 10. 19.00
Váňa

Filmový portrét legendárního žokeje. ČR, 
dokumentární film, 2D, přístupný, 75 min., 
vstupné 95 Kč, premiéra

Po 29. 10. 19.00 
Váňa

Filmový portrét legendárního žokeje. ČR, 
dokumentární film, 2012, režie J. Wagner, 
2D, přístupný, 75 min., vstupné 95 Kč/pro 
členy FK 75 Kč. Filmový klub

Út 30. 10. 10.00 
Cesta do lesa

Volné pokračování filmu Cesta z měs-
ta Tomáše Vorla. Oslava české krajiny 
a přírodních živlů, kteří čelí agresivitě 
měst. V hlavních rolích hrají T. Vorel Jr., 
T. Hanák, B. Polívka, E. Holubová a J. 
Schmitzer. ČR, lesní komedie, 2D, 12+, 
110 min., vstupné 80 Kč, dopolední pro-
mítání pro rodiče s dětmi

Út 30. 10. 19.00 
Mazel

Svérázná romance, oceněná na festivalu 

v Sundance, zachycuje příběh profesio-
nálního kulturisty a jeho cesty do Thajska 
za opravdovou láskou. Dánsko, tragiko-
medie, 2012, režie M. Matthiesen, 2D, 
15+, titulky, 93 min., vstupné 100 Kč/pro 
členy FK 80 Kč. Filmový klub

St 31. 10. 10.00 
Do Říma s láskou

Režisér Woody Allen při své cestě po 
Evropě tentokrát doputoval do hlavního 
města Itálie, kde si zahrál s osudy něko-
lika různých lidí. Komedie s hvězdným 
hereckým obsazením. USA/Itálie/Španěl-
sko, komedie, 2D, přístupný, titulky, 102 
min., vstupné 60 Kč, pro seniory

St 31. 10. 18.00 
Do Říma s láskou

Režisér Woody Allen při své cestě po 
Evropě tentokrát doputoval do hlavního 
města Itálie, kde si zahrál s osudy něko-
lika různých lidí. Komedie s hvězdným 
hereckým obsazením. USA/Itálie/Španěl-
sko, komedie, 2D, přístupný, titulky, 102 
min., vstupné 80 Kč, dámská jízda

Taneční studio DANCEPOINT
Taneční studio DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek
www.dancepoint.cz,

tel. 732 873 800
Připravujeme pro vás Fitness Dance 

(posilování + tanec) – od 16. 10.
každé úterý: 18:30-19:30, středa: 17:00-

18:00 a čtvrtek: 18:30-19:30.
Cena 70 Kč/hodinu. 

Lekce street dance – pondělí až čtvrtek
Break Dance – pondělí 17:00-18:00
Electro boogie – úterý 17:30-18:30

V průběhu roku pro vás připravujeme 
taneční workshopy.
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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.

www.cistenikobercumilata.estranky.cz

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

Těšíme se na vás.
www.bunkr59.cz

Společnost HELI CZECH s.r.o. pro Vás připravila
jedinečnou příležitost.

V sobotu 20. října 2012 od 9 do 11 hodin ve Frýdku-Místku
budete mít možnost si vyfotit Váš dům

či město z paluby vrtulníku Robinson R44.

O příjemné a nezapomenutelné zážitky se postarají profesionální armádní piloti
z tygří letky bitevních vrtulníků Mi-24.

Jejich mnoholeté zkušenosti s létáním je řadí mezi jedny z nejuznávanějších pilotů NATO.
Je pro Vás připravena i fotosoutěž o nejhezčí snímek, kde výherce získá let vrtulníkem pro tři 

osoby zdarma všude, kde budeme v tomto roce létat.
Vzlety se budou konat z prostranství louky v Kamenci za INTERSPAREM

michal@heliczech.cz, 604 156 336

PRO 2 OSOBY: 60MIN. SQUASH + 90 MIN WELL-
NESS + FITNESS+1x7MIN SOLÁRKO+2X NÁPOJ
PŮVODNÍ CENA 788,-KČ  NYNÍ ZA AKČNÍ CENU 500,- KČ

PRO 4 OSOBY: 60MIN. SQUASH + 90 MIN WELL-
NESS + FITNESS+1x7MIN SOLÁRKO+4X NÁPOJ
PŮVODNÍ CENA 1104,-KČ  NYNÍ ZA AKČNÍ CENU 700,- KČ 

OBJEDNÁVKA VOUCHERU NA: slevovy.voucher.sq@seznam.cz 
nebo na recepci tel. 737 238 715, 558 482 011,

SQUASHSTORM, Křižíkova 1377, Frýdek-Místek

Zahájen prodej SLEVOVÝCH BALÍČKŮ


